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Kto da na Ili lig,?
Losy łowickich koszykarzy rozstrzygną się
w najbliższych godzinach
Nowy sezon w ill lidze koszykówki już
ale wciąż nie wiadomo czy
do tych rozgrywek zgłoszona zostanie łowicka drużyna. Celowo nie podaję nazwy
z.espołu, bo ... nie wiadomo jakiej nazwy
używać. Z,ewzględów organizacyjno-prawnych sekcja koszykówki musiała być z końcem ubiegłego sezonu wyprowadzona z
OSiR-u. Drużyny młodzieżowe znalazły
się w UMKS ,,Księżak'', a zespół seniorów
miał być przejęty i finansowany pnez poznańskie składy budowlane VOX. Przedstawiciel tej finny co prawda od początku
się rozpoczął,

zakładał, że

wobec celu jakim miała być Il
liga koniecznym jest znalezienie wśród ła
wickich podmiotów gospodarczych partnera do wspólfinansowania tej drużyny, ale w
ciągu tych kilku miesięcy nie udało się mu
doprowadzić do takiego spotkania ,,.zaI<lepani"już nowi gra= (Roman Bruzdziń
ski - Anwil Włocławek oraz Paweł Łysik
iAdam Kulesza-PekaesPruszków)oczekiwali na telefon, kiedy będą mogli przyjechać i w końcu trenować z drużyną, ale termin był wciąż zmieniany: wtorek, czwartek, od niedzieli. . .
dok na str. 27

Syntex potwierdza zwolnienia
Potwierdziły się nasze informacje z ubiegłego tygodnia

o planowanych redukcjach
:zatrudnienia w Syntexie. W czwartek, 12
października do Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu wpłynęło oficjalne zgłosze
nie od zarządu Syntexu dotyczące planowanych w najbliższym c:zasie zwolnień grupowych. W zgłoszeniu tym mówi się o
zwolnieniu 190 osób w różnych grupach
:zawodowych i różnym wieku.
W poniedziałek, 16 października łowicki
pośredniak zwrócił się do władz Syntexu z
prośbą o wypełnienie szczegółowego kwe-

Dziś

stionarius:za dotyczącego planowanych do
zwolnienia osób. W kwestionariuszu, który
powinien wrócić do PUP w przyszłym tygodniu sprecyzowane będą :zawody osób
zwalnianych z pracy, ich wiek i ilość przepracowanych lat. Będą również podane konkretne daty zwolnień. Teraz już wiadomo,
że mają one nastąpić w ciągu najbliższych
tri:ech miesięcy. Dla cz.ęści osób pizygotowana zostanie oferta skorzystania z zasiłku
przedemerytalnego, innym będą przedstawiane w miarę możliwości oferty :zatrudnienia w innych zakładach.
(mak)

dodatek ,,U Sąsiada''

Kolejny numer dodatku „U Siąsiada",
manego naszym czytelnikom z jego pierwszych wiosennych wydań, a twoIZOnego
wspólnie przez kilkadziesiąt polskich gazet
okalnych, znajdziecie Państwo dziś w kiO..
skach jako bezpłatny dodatek do tego numeru ,,Nowego Lowic:zanina". W dodatku
publikujemy wiele interesujących artykułów z różnych storon Polski. Bądzie można
przeczytać ro.in. o tym, jak rozwiązywać

problemy małych szkół. Okazuje się, że wystarczy dobry pomysł i grupa :zaangażowa
nych mieszkańców, by uratować ,,swoją"
szkołę czy utworzyć nową. Edukacyjny
charakter ma też niewątpliwie festyn archealogiczny, który od kilku lat odbywa się w
Biskupinie. Można było na nim własnoręcz
nie wykonać przedmioty „drzewiej" uży
wane, zobaczyć, jak wytapiano niegdyś brąz
czy warzono sól.

Burzo mózgów i coś więcej
Spektakle teatralne, pokazy filmowe,
warsztaty plastyczne i fotograficzne oraz
kilka bardzo ciekawie :zapowiadających się
· koncertów złożą .się na program festiwalu
alternatywnych form artystycznych ,,Drugi Obieg Art Festwal 2", który :zaczyna się
dziś, 19 października w Łowickim Ośrodku
Kultury, a trwać będzie do niedzieli. Szczegółowy program- w informatorze na str. 24.
Dla tych natomiast, którzy wolą klasykę,
organizowany jest w środę 25 paMz:iernika
w Sali Barokowej w łowickim muzeum koncert muzyki min. F. Chopina. Szczegóły także w informatorze na str. 24.

Szóstoklasiści

z SP 4 w Łowiczu
portretowa/i swoich nauczycieli. .Niektóay z nas byli tak oddani, że nie
by/o wątpliwości o kogo chodzi" - śmie
je się sportretowana tu wicedyrektorka Anna Krawczyk. Prace tak się prodobaly, że nauczyciele pobrali więk
szość z ich na pamiątkę do domu.

::•sef•ny
sf+ar
• Połączenia z tnem1
wybranymi osobami
tylko 30 groszy

• SMS-y ~ 5 grony

O tym, co chciałzobaczyć w OSM włowiczu David Byme, komisatz Unii Europejskiej do spraw ochrony konsumentów
i o tym, dlaczego wrażenia, jakie stąd wywiózł mogą być ważne dla całej Polski- czytaj w tekście o jego-wizycie,
na str. 11. Na zdjęciu na pierwszym planie komisatz Byme i prezes spółdzielni Jan Dąbrowski.

.

CHCĄ

SKARZYC

Żądamy szczegółowego rozliczenia nię. Jak będzie trzeba to napiszemy skarkosztów centralnego ogrzewania. Koszty gę do Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu
stałe, koszty zmienne... - nie zgadzamy się Antymonopolowego... - twierdzą :zaangaz tym. Rozliczenie muszą nam poprawić... żowane w sprawę mieszkanki bloków z

- Wanda Pakulska z bloku numer 2 na
osiedlu Noakowskiego nie ukrywa zdenerwowania
To ona w raz z innymi lokatorami z
tego bloku i osiedla postanowiła złożyć
reklamację na rozliczenie centralnego
ogrzewania za poprzedni sezon przedstawione im niedawno przez spółdzieł-

"

ły niedopłaty
dopłacić

za CO i lokatorzy muszą
za poprzedni sezon grzewczy.

Dopłaty są różnej wysokości: od kilkunastu do nawet kilkuset złotych. Wyniosiedla Noakowskiego.
kają one między innymi ze starej instalaPierwszym krokiem jaki podjęli po cji centralnego ogrzewania:, większego
otrzymaniu rozliczenia kosztów central- przenikania cieplnego przez ściany blonego ogrzewania była reklamacja zbior- ku itp.
cza, podpisana przez więkswść od mieszWarto dodać, że w tym roku kalendakańców bloku numer 2 na tym osiedlu. rzowym szczyty tych bloków zostały
Należy dodać, że na osiedlu Noakowskie- docieplone.
go w znacznej części mieszkań wystąpidok. na str. 6

Tragedia w Domaniewicach
I O-letnia Ewelina K. z Domaniewic
zginęła

w poniedziałek 16 października
w swej rodzinnej miejscowości pod koła
mi samochodu.
Została potrącona przez samochód
osobowy marki Cinquecento, kierowany przez 18-letniego Marka Ch. Przyczyny wypadku bada policja, kierowca
był trzeżwy.

Jak udało nąm się ustalić, tragicznego
dnia dziecko nie było w szkole, po 2-dniowej oazowej wycieczce do Spały Ewelinka wróciła do domu późnym wieczorem
w niedzielę. Odpoczywała po tej wycieczce, z domu wyszła na chwilę do
sklepu, który znajduje się po drugiej stronie trasy do Łodzi. Wpadła pod samochód wracając.
(mwk)
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Konserwator czeka na Francuzów
Na etapie wydania warunków zabudowy przez Urząd Miejski zatrzymała
się chwilowo sprawa lokalizacji supermarketu Chaml?ion na prywatnej dział
ce przy ulicy Swiętojańskiej w Łowi
czu. Warunki zabudowy zostały już
sprecyzowane przez miasto, jeszcze
jednak nie zostały odebrane przez przedstawicieli spółki Carrefour Polska - wła
ściciela sieci Champion. Ma to się stać
w-ciągu najbliższych dni.
Następnym krokiem, który musi
uczynić grupa chcąc postawić przy
Świętojańskiej supermarket jest wystą
pienie do skierniewickiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Chór
Chór

śpiewał

działający

przy Liceum Ogól-

nokształcącym w Zdunach ubarwił tradycyjną akademię z okazji Dnia Eduka-

Przejechanie przez Poznańską jest zadaniem tylko dla osób o mocnych nerwach - ale- i tacy chcą się jak najszybciej
doczekać sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej.

CZEKANIE NA TRZY KOLORY
Czy będą światła na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Armii Krajowej?

cji Narodowej. Chór zaśpiewał ulubione
przez nauczycieli piosenki, wcześniej
pytając szanowne grono o jego muzyczne preferencje.
Chór działa od dwóch lat, śpiewa w
nim 30 uczniów i uczennic. Młodzi ludzie wykonują różnorodny repertuar, od
muzyki poważnej do piosenek Beatlesów i Budki Suflera. Nad chórem pieczę

uwzględnienie

w
inwestycji
1a drogach krajowych w Łowiczu zo;tały oficjalnie skierowane z ratusza do
3eneralnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Okradziono Urzqd Gminy
W poprzedni czwartek, 12 października nieznani sprawcy włamali się do
budynku Urzędu Gminy w Łyszkowi:ach. Złodzieje dostali się do niego przez
nieokratowane okno sali ślubów. Okno
majdujące się z tyłu budynku zostało
przez złodziei wepchnięte do wewnątrz.
Lupem złodzei padł komputer, radio i
:lrukarka wykorzystywana do drukowania bilingów telefonicznych. Zdaniem

wójta gminy Łyszkowice, Włodzimie
rza Trauta straty sięgały około 8 tys. zł,
z czego 3 tys.zł stanowi koszt naprawy
trzech par wyrwanych z zawiasów
drzwi wewnętrznych. W skradzionym
komputerze znajdowały się dane dotyczące opłat za wodę i czynsz. Z odtworzeniem ich nie powinno być żadnego
problemu, ponieważ były one nagrywane na dyskietki.
(mwk)

• 13 października w Łowiczu, ul. Jana
11, nn sprawca po wyłamaniu okna w
piwnicy wszedł do środka mieszkania, skąd
skradł pieniądze w kwocie 1000 zł, srebrną
biżuterii( i alkohol w wys. 1400 zł na szkod((
Stanisławy G.
• Tego samego dnia w Karolewie, gm.
Nieborów nn sprawca po oberwaniu kłódki
na drzwiach kabiny koparki dokonał kra• W Golcńsku w okresie mie(dzy IO a 25 dzieży 2 akumulatorów, narzl(Clzi oraz 50 liwrześnia nn sprawcy dokonali kradzieży zatrów oleju nap((dowcgo na szkodę PW w
gl(szc2arki do gruntu na szkodl( Bolesława D. Kutnic w wys. 800 zł.
w wys. 6.000 zł.
• 14 października w Łowiczu, ul. Ma• 1O października na os. Dąbrowskiego łszycka, nn sprawcy po uprzednim przccią
w Łowiczu nn sprawcy po uprzednim ukn;- ciu kraty zabezpieczającej okno pomieszccniu skobla dostali sią do wnl(trza komórki, czenia biurowego destali sil( do wn<(trza;-skąd
skradli akcesoria komputerowe na szkodą
skąd skradli rower górski na szkodą Adama
R. w wys. 300 zł. Nastl(pnic sprawcy włamali Rynku Rolnego Ziemi Łowickiej S.A. w wys.
1.600 zł.
sią do kolejnej piwnicy, skąd skradli również
rower górski na szkod(( Jerzego W. w wys.
• Tego samego dnia w sklepie na ul. Kurkowej nn sprawca, wykorzystując nieuwag((
1300 zł.
klientki dokonał kradzieży torebki z zawar• 11 pażdzicmika w Bełchowie nn sprawtością picni((dzy i telefonu km.nórkowego
ca podbiegł do Teresy Ł. i wyrwał jej torebki(
oraz dokumentów na szkodą Magdaleny B.
z dokumentami i picnil(dzmi - ok. 600 zł.
w wys. ok. 700 zł.
• 12 października w Łowiczu na ul. So• 15 pażdzicmika w Łowiczu na ul. Brochaczewskiej nn sprawcy po uprzednim obe- warnej, nn sprawca po wybiciu szyby wystarwaniu kłódki przy drzwiach wejściowych do wowej skradł kapelusz damski na szkodą Rypomieszczenia gospodarczego dostali si(( do szarda F. w wyś. 80 zł.
środka, skąd skradli narz((dzia oraz materia• Tego samego dnia nn sprawcy dokonali
ły budowlane na szkodl( Andrzeja R. w wys.
kradzieży z zaparkowanego na parkingu os.
ok. IO tys. zł.
Starzyńskiego samochodu Fiat 126p dwóch
• Tego samego dnia w Łowiczu na Poz- drzwi, pokrywy bagażnika, koła zapasowenańskiej nn sprawcy po uprzednim oberwago - na szkod(( Janusza M. w wys. 1500 zł.
niu kłódek na drzwiach garażu dostali sil( do
• 'fcgo samego dnia w Bąkowic Górnym
środka, skąd skradli osprz((t ciągnika rolninn sprawcy dokonali kradzieży samochodu
czego na szkod(( Mariana J., w wys. 6000 zł. osobowego Fiat l 26p na szkod(( Zdzisława
• Tego samego dnia w miejscowości Ma- W. w wys. 4500 zł.
rywil funkcjonariusze KP Bielawy zatrzyWszystkie osoby, które mogłyby pomóc w
mali na gorącym uczynku Krzysztofa S. i ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoZbigniewa D„ którzy dokonali kradzieży niczny kontakt z Komendą Powiatową Poliwałka przekaźnika mocy od maszyny rolnicji w Łowiczu.
czej na szkod<( Zdzisława G. w wys. 300 zł.
Opracował osp. sztab. Witold Janeczek
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Pawła

SLD Żakrapia
W najbliższą sobotę, 21 października
o godzinie 17 .OO. w sali Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Jana Pawła II w Ło
wiczu odbędzie się druga Biesiada Piwna. Organizatorem imprezy jest Klub
Radnych SLD; bilet wstępu kosztuje I O
złotych. Przewidywany jest zabawa do
późnycz godzin nocynch.
(mak)

O Bogu · dla

dorosłych

W najbliższy poniedziałek 23 paź
dziernika rozpoczyna się kolejny cykl
nauk ewangeliżacyjnych dla dorosłych
w parafii katedralnej. Katechezy są organizowane dla osób dorosłych i mło
dzieży od 16 roku życia, będą się odbywać w każdy poniedziałek i czwartek
odgodz.19.00.
(mwk)

Łodzi.

(mak)

dla nauczycieli
sprawuje nauczycielka muzyki Jadwiga Pawłowska. Na występie w Dniu
Edukacji Narodowej śpiewali np. „Takie Tango" Budki Suflera. Akademia odbywała się w sali ustylizowanej na kawiarenkę. Dyrektor szkoły wręczył też
tego dnia nagrody nauczycielce języka
niemieckiego Danucie Grotowskiej oraz
pracownikom administracyjno - technicznym Alicji Michalskiej, Marii Piaskowskiej i Janowi Pokorze.
(aw)

Egzotyczna wystawa w bazylice

nim uda im się „przeskoczyć" w tym Publicznych w Łodzi uwzględnienia
miejscu Poznańską. Temat ten był po- przynajmniej prac projektowych doKilkadziesiąt zdjęć przedstawiających
ruszany na spotkaniach samorządow tyczących tej sygnalizacji w przypracę misjonarzy ze zgromadzenia księ
ców z drogowcami już wielokrotnie szłorocznym budżecie.
również podczas kadencji poprzednich
Deklarację taką złożył w piątek, 6 ży pallotynów i ich życie codzienne
w Łodzi. Punkt pierwszy i bodaj naj- władz, jednak do tej pory nie doczekał października w Urzędzie Miejskim w można zobaczyć w tym tygodniu na
ważniejszy to zbudowanie sygnali- się rozwiązania.
Łowiczu, na spotkaniu z burmistrzem wystawie w bazylice katedralnej. Okazacji świetlnej na skrzyżowaniu uliDo tej pory nie ma nawet żadnych Ryszardem Budzałkiem dyrektor biura zją do pokazania ich codziennej pracy
cy Poznańskiej i Armii Krajowej. Jak projektów sygnalizacji świetlnej na Generalnej Dyrekcji Drób Publicznych jest trwający właśnie Tydzień Misyjny.
Jardzo są one potrzebne wiedzą miesz- tym skrzyżowaniu. Dobra wiado- z Łodzi Sylwester Krawczyk. Spotka- Zdjęcia pochodzą nie tylko z odległych
kańcy północnej części miasta, tak zmo- mość, jaką mamy do przekazania to nie dotyczyło remotnów i rozbudowy
krajów- Kolumbii, Wenezueli, Rwandy
toryzowani jak i piesi, którzy często ta, że tym razem jest już zapewnienie dróg krajowych w naszym mieście.
kroć po wiele minut muszą czekać za- ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg
dok. na str.4
Cztery wnioski o

Jrzyszłorocznym budżecie

z prośbą o zaopiniowanie koncepcji zabudowy tego terenu. Należy bowiem
przypomnieć, że znajduje się on w strefie ochrony konserwatorskiej Łowicza.
W zależności od kształtu koncepcji, która trafi do konserwatora, może on wnioskować o uwzględnienie zmian lub nawet całkowitą jej zmianę. Nie umiem
powiedzieć kiedy to się stanie. Teraz czekamy na ruch ze strony inwestora. U
nas w związku z tą sprawą nic się nie
dzieje„. - powiedziała nam Marian Rożej ze skierniewickiej delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w

- w której pallotyni obecni sąjuż od 25
lat, Wybrzeża Kości Słoniowej, ale także ze Słowacji i Ukrainy.
Wśród fotografii znajdują się informacje o danym kraju i historii misji w danym rejonie. W kolorowych folderach
znajduje się odcinek do wpłat na konto
Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego
w Warszawie
(mwk)

Znożem na kolegów
Tragicznie mogła skończyć się awantura najednej z prywatnych posesji przy
ul. Środkowej na osiedlu domków jednorodzinnych na łowickich Górkach.
W niedzielę, 15 października, około
godziny 22.00 nieletni mieszkaniec Ło
wicza Krzysztof M. ugodził nożem
swoich dwóch znajomych (pełnoletnich)
Sylwestra W. i jego brata Rafała W.

Pierwszy z nich otrzymał cios w okolice głowy. Wszyscy trzej mężczyźni są
już od dawna w zainteresowaniu policji.
Mężczyźni nie odnieśli na szczęście
obrażeń zagrażających ich życiu i po
opatrzeniu zostali zwolnieni do domów.
Policja próbuje wyjaśnić szczegóły sprawy i ustalić motyw działania nieletniego
Krzysztofa M.

Komunikaty policyine:
I - Komenda Powiatowa Policji zwraca się z prośbą o zgłoszenie się mężczy
zny, który w Łyszkowicach w sierpniu
tego roku został napadnięty i okradziony. Sprawcy kopali leżitcego mężczyznę
i dokonali wtedy kradzieży pieniędzy
około 30 złotych.
IT - KPP w Łowiczu zwraca się z proś-

bą o zgłoszenie się właściciela samochodu, któremu na początku sierpnia bieżą
cego roku w miejscowości Guźnia skradziono z samochodu między innym tylną półkę z głośnikami.
r
obydwu sprawach należy zgłaszać

w

się telefoni~ie(tel. 837-36-39wewnętn

ny 217) luo osobiście KPP w Łowiczu.

Są już zamontowane na filarach, ptzywiezione na specjalnej naczepie dwa nowe dźwigary mostu drogowego na Bzutze na obwodnicy łódzkiej w Łowiczu. Cztery kolejne zostaną jeszcze dowiezione. Kilka dni
wcześniej na pewne fragmenty sąsiedniego mostu tymczasowego wylana została nakładka asfaltowa, zabezpieczająca drewniane bale nawierzchni.
(mak)

-l'a@W}'

ŁOWICZANIN

3

19.10.2000 r.

Idea również na 900
Od poprzedniego czwartku,· 12 paździemika, sieć telefonii komórkowej
GSM Idea Centertel dostępna jest
w Łowiczu również w paśmie częstotliwości 900Mhz. Nadajniki ·sieci Idea
działające w tym paśmie zamontowane
zostały na wieży radia Plus przy ulicy
Seminaryjnej. Przypomnijmy, że do tej
pory telefony abonentów sieci Idea Centertel mogły w Łowiczu korzystać jedynie z pasma na częstotliwości 1800
Mhz. Zasięg nadajników pracujących na

tej częstotliwości jest mniejszy niż
w przypadku pasma 900 Mhz. Dla abonentów Idei jest więc to dobra informacja, gdyż wiąże się ze zwiększeniem zasięgu i również powiększeniem przepustowości sieci - więcej osób jednocześnie będzie mogło rozmawiać przez telefony komórkowe. Korzystanie z dobrodziejstw sieci dwuzakresowej jest
możliwe dla abonentów, którzy posiadają telefony dualne (obsługujące pasmo
900 i 1800 Mhz).
(mak)

Kto będzie k~nserwatorem
oświetlenia?

Ku końcowi zbliża się remont poręczy, belek podporęczowych i krawędzi wiaduktu w ul. Poznańsldej nad torowiskiem w stronę
Kutna. Na wiadukde nie obowiązują już ograniczenia w ruchu, otwarte są obydwie strony jezdni. Trwają ostatnie prace związane
z zabezpieczaniem antykorozyjnym części metalowych. Potem zostanie rozebrana drewniana kładka, po której poruszali się
robotnicy i zdemontowane podpory konsbukcji kladld oraz te, które podhzymują świeżą ~ewkę betonową.
(mak)

Mechanicy i elektrycy
w roli redaktorów
„Pismo elektryków i mechaników ło
wickich" - taką nazwę nosi gazetka szkolna, której pierwszy numer został wydany z okazji nauczycielskiego święta przez
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
nr I w Łowiczu. Pisemko przygotowane
zostało pod kierunkiem Marioli Milczarek. Wewnątrz numeru znaleźć można
m.in. wywiad z nową nauczycielkąjęzy
ka angielskiego, przedstawiono też ciekawe książki znajdujące się w szkolnej
bibliotece, znalazło się również wiele ciekawostek ze świata techniki. Na szkolnym korytarzu zawieszona została
skrzynka pocztowa, do której wrzucać

można

- po to, by trafiły do gazetki uwagi i nffieksje na temat życia szkoły
i nie tylko. Zespół redakcyjny zapowiedział, że odpowiedzi na lj.sty będą zamieszczane w kolejnych numerach pisma.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
przygotowana została również część artystyczna, w której przypomniano m.in.
historię polskiego szkolnictwa i zmiany
zachodzące w oświacie. W części bardziej rozrywkowej uczeń klasy V a TE
wcielił się w postać Jana Miodka, udanie
go parodiując.
(aw)

będzie
sprzątał miasto?

Kto

Z końcem roku wygasa umowa zawarta przez Urząd Miejski z Zakła
dem Oczyszczania Miasta. Do zadań
ZOM należy wywóz nieczystości stałych i płynnych, uprzątanie placów
i ulic w mieście.
Zakład stanie do najbliższego przetargu. Trudno powiedzieć. jaka oferta
będzie zadawalała miasto i która firma zostanie v.ybrana, jest wiele firm
przyjeżdżających ze swoimi usługami
do Łowicza - mówi Jerzy Igielski
z ZOM.
Samochody tej firmy - wysłużone,
ale nadal sprawne Stary - jeżdżą ustaloną przez Urząd Miasta trasą. Zraszając drogę, później zamiatają izbierają nieczystości. Można się zdziwić,

jak dużo nieczystości zbiera ten samochód - mówi Jerzy Igielski. Ze swojego
zadania wywiązuje się znakomicie, pomimo długiego okresu użytkowania dodaje. Czy zamiatarki ZOM będąjeź
dzić po ulicach także w przyszłym
roku, dowiemy się po przetargu.
(aw)

Gmina Zduny

S.zer.zei w Ur.zec.zu,
iaśniei

pod Jackowićami

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj
no-Drogowych z Łowicza będzie
wkrótce poszerzać nawierzchnię drogi
we wsi Urzecze na odcinku o długości
1. 700 mod Domu Ludowego do graniPrzed przyjazdem o. generała ekipa budowlana kończyła tynkowanie nowego gmachu cy gminy na drodze do Soboty. Pas
szkoły. a uczniowie - tu na zdjęciu z klasy V - pomagali przy sprzątaniujęj otoczenia.
asfaltu poszerzony zostanie tam o 0,75
metra. Całkowity koszt robót wynieść
ma 114.430 złotych. W umowie termin wykonania robót wyznaczony
Ojciec Generał Józef Maria Balcells,
Uczniowie szkoły zprezentują pro- został na 15 listopada.
W najbliższym tygodniu natomiast
z pochodzenia Hiszpan, uświetni jutro, gram artystyczny przygotowany spew piątek 20 października, swą obecno- cjalnie dla gościa, ich rodzice współu rozpoczną się już prace związane
scią uroczystość pobłogosławienia Pijar- czestniczą w przygotowywaniu przy- z wykoniiniem oświetlenia między
skiej Szkoły Królowej Pokoju w Łowi jęcia dla gości zaproszonych na uroczy- miejscowością Nowe Zduny a Jackoczu. Balcells przyjeżdża już dziś, ale głów stość. Każda klasy przygotowuje 6 ciast wicarni, od drogi krajowej nr 2 do skrzyna uroczystość rozpocznie się w piątek i 2 sałatki, rodzice pracowali przy malo- żowania z drogą Bogoria - Jackowice.
o godz. 11.00 mszą świętą koncelebro- waniu korytarzy, sprzątaniu, dekorowa- Długość odcinka, na którym
założone
waną pod jego przewodnictwem, on też niu gmachu. Celem uroczystości jest
zostanie oświetlenie, wynosi około jedwygłosi homilię. Jej tematem ma byćPi dziękczynienie Bożej Opatrzności i Matnego kilometra, a całkowity koszt bujarski program pedagogiczny.
ce Najświętszej za pijarską szkołę w Ło
dowy 16.441 złotych.
Po mszy w sali gimnastycznej prze- wiczu - mówi odpowiedzialny z ramieRoboty wykonywać będzie firma
widziano krótką prezentację programu nia zakonu za funkcjonowanie szkoły
pedagogicznego pijarskiej szkoły w Ło o. Eugeniusz Spiołek - oraz podzięko Kazimierza Kantorka ze Zdun. Najwiczu, poświęcenie i pobłogosławienie wanie ofiarodawcom za dary duchowe ważniejszym kryterium wyboru firmy
starych i nowych budynków istniejącej i materialne. Tych ostatnich dobroczyń do wykonania inwestycji był koszt
zaledwie od 1995 roku szkoły oraz akt ców szkoły ma się zjawić na uroczysto- oferty i gwarancja wykonania.
(aw)
zawierzenia.
ściach około 200.
(aj)

General

Pod koniec bieżącego roku kalendarzowego ma odbyć się przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych
z konserwacją urządzeń oświetlenio
wych na terenie Łowicza w latach 2001
i2002.
Do tej pory konserwacją oświetlenia
zajmuje się Zakład Elektroinstalacyjny
Pakulski spółka cywilna z Kutna. Umowa pomiędzy miastem i zakładem
z Kutna wygasa wraz z końcem bieżą-

cego roku, stąd konieczność zorganizowania przetargu nieograniczonego.
Zarząd Miasta postanowił wprowadzić do umowy, która będzie podpisywana z wykonawcą na najbliższe dwa
lata, nowy zapis, który precyzuje, które oprawy oświetleniowe podlegają konserwacji. Oprawy nowe, których nie
trzeba na bieżąco konserwować, zostaną wyłączone z tej umowy.
(mak)

Na zachód bez przeszkód
Nie wszyscy udający się z Łowicza
samochodem na zachód Polski korzystają z zatłoczonej drogi nr 2 do Poznania. Wielu, szczególnie tych jadących
w stronę Dolnego Śląska, wybiera dużo
spokoj ni ej szą drogę przez Łęczycę,
Uniejów, Turek i Jarocin. Dla tych
mamy dobrą wiadomość: jutro, w pią-

tek 20 października, uroczyście zostanie otwarty gruntownie odremontowany most na Warcie w Uniejowie. Przez
ostatnie miesiące korzystając z tego cią
gu komunikacyjnego należało Wartę pokonywać promem. co czas podróży bardzo wydłużało.
(wal)

Blich ma 7 5 lat
Sporo odznaczeń i dużo dobrej zabawy
na Święcie Szkoły
Na ostatnim zjeździe absolwentów
naszej szkoły, który odbył się w czerwcu, poznałem ludzi pracujących w Ministerstwie Rolnictwa, pracowników innych wysokich urzedów centralnych,
wójtów, samorządowców, wielu wykwalfikowanych rolników. Ci ludzie świadczą
o szkole - powiedział na wstępie uroczystości 75-lecia szkoły rolniczej na Blichu
jej dyrektor Maciej Mońka. Placówka,
jaką prowadzi, coraz mniej jednak przypomina zwykłą szkołę, ~ą świadczy
o tym jej obecna oficjalna nazwa: Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Rzeczywiście: w szkole uczy się obecnie
637 osób, pracuje 62 nauczycieli, a nauka

odbywa się przez 7 dni w tygodniu. Jest
to możliwe dzięki organizowaniu zajęć dla
studentów studiów zaocznych Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz
wielu kursów specjalistycznych dla dorosłych. Od listopada w szkole otwarte
ma też zostać studium podyplomowe
biologii z higieną i ochroną środowiska
dla magistrantów pokrewnych kierunków. Zasięg działań szkoły wykracza
poza granice Polski, 1O uczniów szkoły
w Ghwili obecnej jest na praktykach
w Szwajcarii, w wakacje grupa nauczycieli
przebywała na Ukrainie, szkoła utrzymuje
stosunki z litewską szkołą rolniczą.
dok na str. 4

poświęci szkolę

Przewodniczący Koła JVychowanków Józef Kołaczek wręcza kopertę z uzbieranymi przez absolwentów pięcioma tysiącami złotych dyrektorowi Macięjowi Mońce
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BLICH MA 75 LAT·
zeszłym

roku szkoła uplasowała
drugim miejscu w rankingu UNESCO sporządzonym dla szkół rolniczych w całym kraju.
Życzenia składali szkole m.in. kurator oświaty z Łodzi Leszek Surosz
i przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Górski, ale bodaj najmilszą
W

się na

niespodziankę sprawił przewodniczący
koła

wychowanków Józef Kołaczek
na rzecz szkoły uzbieraną
przez byłych absolwentów kwotę 5000
złotych i kwiaty dla grona pegagogicznego. Wręczono też sporo odznaczeń.
Kurator wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zash1gi
w pracy pedagogicznej byłemu nauczycielowi szkoły na Blichu Stanisławowi
Wielcowi, Zdzisławowi Biegało z LO
Zduny, Joannie Przybysz z ZSZ nr 4
i Mirosławowi Kretowi wcześniej nauczycielowi, obecnie naczelnikowi wydziału edukacji w starostwie powiatowym. Nagrodę II stopnia za wybitne
osiągnięcia w pracy pedagogicznej otrzymali wicedyr~ktor Stanisław Olęcki
i Hanna Płocińska z LO im. J. Chełmoń
skiego - jako że na uroczystości święto
wano jednocześnie Dzień Edukacji Narodowej. Nagrody kuratora łódzkiego
otrzymali Małgorzata Kosiorek ze szkoły na Blichu, Elżbieta Fafińska z SP nr
przekazując

2, Leszek Wielęborek z ZSZ nr 4 i Ewa nauczyciele i reprezentacja uczniów,
Barylska ze szkoły w Niedźwiadzie a zwyciężyli ci drudzy. Jeszcze później
Łowickiej.
ponad godzinę trwał występ ambasadoNagrody przyznał swoim nauczycie- ra łowickiej szkoły, jak nazwano go
lom również dyrektor szkoły na Blichu w części oficjalnej, a chodzi oczywiście
Maciej Mońka. Otrzymali je Elżbieta o zespół folklorystyczny „BlichowiaGromadzka, Maria Laska, Janusz Masz- cy'.'. Młodzi wykonawcy zaprezentotanowicz, Jan Nowiński, Bogumiła wali „Suitę Łowicką".
Rosa, Dariusz Surma, Mariusz SzewPo poczęstunku zorganizowanym
czyk, Krzysztof Wysocki- i Janusz Wró- z pieniędzy socjalnych szkoły i ze środ
bel. Nie tylko nauczyciele otrzymywali ków Rady Rodziców przystąpiono do
nagrody, również uczniowie - w tym rozgrywek sportowych. W meczu piłki
przypadku za wzorowe zachowanie siatkowej uczniowie pokonali nauczyi bardzo dobre wyniki. Łącznie nagro- cieli 3 : 1. Najlepszym w konkursie rzucania lotkami do celu okazał się wicedydzono 24 uczniów.
Po.rozdaniu nagród uroczyste ślubo rektor Janusz Wróbel. Nauczycielki okawanie przed sztandarem szkoły złoży zały się silniejsze od uczennic w przeły delegacje klas pierwszych, odbyły się ciąganiu liny, natomiast nauczyciele nie
też tradycyjne otrzęsiny pierwszokla- sprostali sile uczniów. Na torze przesistów, połączone z konkursami i roz- szkód pokonywanym przez uczniów
grywkami między klasami pierwszymi . pod wodzą swoich nauczycieli najlepW bieżącym roku szkolnym naukę roz- sza okazała się klasa I b agrobiznesu.
poczęli uczniowie 7 klas pierwszych na Roztrzygnięto również konkurs na najkierunkach: liceum agrobiznesu, technik ciekawszy „Bukiet Jesieni", tu królowała
mechanizaćji rolnictwa, technik techno- III klasa Liceum Agrobiznesu.
Po wysiłku fizycznym nastąpiła chwilogi żywienia, technik żywienia i gospodarki domowej i dwóch kierunkach za- la odprężenia przy grillu. Uczniowie
sadniczej szkoły zawodowej. Po otrzę wraz z nauczycielami rozsiedli się na trasinach młodzież przygotowała program wie i przy pięknej pogodzie nabierali sił
rozrywkowy, którego głównym punk- przed kończącą święto dyskoteką. Zatem był znany z telewizyjnej Dwójki bawa na dyskotece trwała do północy.
Artur Wasielewski
konkurs Familiada. Zmierzyli się w niej

'•

(do skrzyżowania z ulicą Poznańską).
Przypomnijmy, że przy Warszawskiej
tyczą:
I . Rozbudowy tzw. prawoskrętu na znajduje się miedzy innymi akademik
skrzyżowaniu ulicy Bolimowskiej i War- Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humaszawskiej. Ze względu na to, że często nistyczno - Pedagogicznej i żeby do niei na długo zamykany jest przejazd kole- go dojść, trzeba pokonać odcinek ulicy
jowy, tworzą się tam korki . Wybudo- idąc poboczem drogi.
wanie prawoskrętu udrożniłoby ruch na
Podobnie wygląda droga do mostu na
tym skrzyżowaniu .
Bzurze i cała ulica Warszawska pomię
2. Pobudowanie chodnika wzdłuz uli- dzy mostem i skrzyżowaniem z ulicą
cy Warszawskiej najpierw na odcinku Poznańską.
do zabytkowego Mostu Warszawskie3. Budowa chodników przy ulicy
go, docelowo na całej długości tej ulicy Łódzkiej w ciągu drogi krajowej, czyli
na nim do-

Ciepłe i tanie okna
Okna PCV
uchylno-rozwieralne

Okna PCV z

jedną

szybą nieotwieraną

Okna PCV jednoskrzydłowe
uchylno-rozwieralne

1465x1435
596,-

1465x1435
509,-

drewniane
zespolone

NA RATYlff ·
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SYSTEM RATALNY
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1470x1450
780,-

parat chemiczny utworzony na bazie
sodu, rozpuszczalny w wodzie i ulegający całkowitej biodegradacji. Zaprezentowany w Łowiczu
sposób czyszczenia pomika jest stosowany z powodzeniem również przy
czyszczeniu elewacji budynków, form
odlewniczych, drzwi drewnianych i silników spalinowych. Jak zapewniają
przedstawiciele firmy, metoda jest tak
bezpieczna, że nawet po wykonaniu 350
cyklów czyszczenia obiekt nie ulega
żadnemu zużyciu ani zniszczeniu.
(mwk)
kwaśnego węglanu

CENTRUM
BLJDOWLANI;
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WYRZUĆ GRATY KUP

ł DEALNY

W czwartek, 12 października, został
oczyszczony pomnik Synów Ziemi Ło
wickiej na Starym Rynku w Łowiczu.
Niedpłatnego oczyszczenia pomnika
podjęła się w ramach promocji firma LTP
Polska z Warszawy, specjalizująca się
w badaniach, projektowaniu i realizacji
systemów i instalacji dotyczących
czyszczenia, konserwacji i obróbki powierzchni. Łowicki pomnik był czyszczony nowoczesną metodą, z użyciem
powietrza, wody i środka o nazwie Sobijet pod odpowiedniem ciśnieniem. Sobijet to bezpieczny dla środowiska pre-

drewniane
ekonimic

1470x1450
595,-

.„.

Szybko i bezpiecznie
wyczyścili pomnik

PCV i drewniane

~w~
1465x1435
643,-

od ulicy Jana Pawła II do granic miasta
przy ogródkach działkowych. Miasto
wnioskuje o budowę chodnika przynajmniej z jednej strony drogi. Temat budowy tego chodnika był omawiany
z łódzką dyrekcją po raz pierwszy, jednak zyskał wstępną aprobatę. Podobnie
jest z pozostałymi wnioskami : jest szansa, że będą zrealizowane. Jedynie
w przypadku wspomnianej sygnalizacji świetlnej możemy liczyć na razie tylko na projekt.
(mak)
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Pyłu przy tej pracy co nfe miara, ale efekty są.

Czekanie na trzy kolory
sformułowane

-,~~--:i
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Wnioski
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1470x1450
960,-

tOWICZ, ul. Chełmońskiego 2
tel. /fax (046) 837·36·59

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Łowiczu, ul. Blich 1O

_ORG/INIZVJE llVRSV: .
··komputerowy dla nauczycieli (różne stopnie zaawansowania)
•języka angielskiego dla dzieci, młodzieży, dorosłych
Informacje: Zastępca Dyrektora, tel. (046) 837-37-05, 837-33-77

Zakupy na raty
w najlepszych placówkach handlowych
* Dotyczy osób, które korzystały z systemu ratalnego Żagiel.
Żagiel S.A, 99-400 Łowicz, ul. Browarna 10a, tel. (0-46) 837-88-66
-1283

MIESZALNIA PASZ
Jamno 16 lub Sobocka

Wieś

sprzedaż pasz,

koncentratów i otrąb żytnich,
pszennych oraz wymiana za zboża

Tel. (0-46) 838-90-12, 0-603-061-839
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OlfWfA
POSZUKUJE
FRYZJERÓW ,._
N
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Łowicz, ul. 1Maja10, tel. (046)837-09-29 ~

nowy
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Do Głowna trudniei
Przd dwoma tygodniami, w czwartek
5 października, w niezwykle nagły sposób około południa z tras zniknęły znane od kilkunastu miesięcy mieszkańcom
Głowna, Strykowa i Łowicza samochody prywatnej komunikacji busowej firmy EXPRESSBUS. Z naszych in formacji wynika, że wszystkie busy zostały
„ściągnięte" do bazy w Łodzi. Jaki był
powód tak nagłego zniknięcia busów
z codziennej trasy? Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że firma ta nie
wywiązywała się z umowy leasingu
pojazdów, zalegała z płatnościami wobee leasingodawcy. Poza tym, jak usłyszeliśmy w łódzkim Urzędzie Marszał-

SP 3
Od dzi.~ targowica nie musi się kojarzyć wyłącznie z ziemniakami i
Na zdjęciu: jedni z pierwszych klientów.

włoszczyzną

- może również z dostępem do Internetu.

INTERNET NA TARGOWISKU
Pierwsza, po długiej przerwie, jaka
od czasu, gdy takie próby podejmowano w „Dziupli", Kawiamia Internetowa została otwarta w ostatnią sobotę, 14 października w Łowiczu,
w drugim pawilonie na targowisku miejskim przy ulicy Starzyńskiego.
W kawiarence znajduje się pięć stanowisk komputerowych z monitorami
IS calowymi, kolorowa dmkarka atramentowa Hewlett Packard (format A4),
przy każdym stanowisku słuchawki
z mikrofonem. Pierwsza godzina surfowania po sieci kosztuje S złotych, każ
da następna 4 złote. Można również wykupić karnet na 11 godzin korzystania
z [ntemetu za 40 złotych. Każdy komputer ma pustą kieszeń na dodatkowy
twardy dysk, który można przynieść
ze sobą i na niego nagrywać dane. Komputery z procesorem Celeron S66 Mhz
minęła

wyposażone są

w system operacyjny
Windows 98, przeglądarkę Internet
Explorer, program pocztowy Outlook
Express i podstawowe narzędzia.
W przyszłości na wyposażeniu kawiarenki ma pojawić się zewnętrzna nagrywarka CD.
Połączenia z Internetem realizowane
są za pośrednictwem SDI (Szybki Dostęp do Internetu), czyli stosunkowo nowej oferty Telekomunikacji Polskiej S.A.
Prędkość transmisji wynosi I 15 kb/s.
Kawiarenkę w pawilonie na targowisku otworzył właściciel sklepu komputerowego MAR-COM mieszczącego się
przy ulicy Stanisławskiego. Kawiarenka mieści się w pawilonie na targowisku
miejskim ze względu na niskie koszty
dzierżawy pomieszczenia. Za pomieszc.zenie o podobnej wielkości na przyklad w nowych kamienicach przy ulicy

Gimnazjum w Domaniewicach

Wybory patrona jui wkrótce
Nie słabną kilkumiesięczne już przygotowania do wyborów patrona gimnazjum w Domaniewicach. Została już
opracowana ordynacja wyborcza, która
jest obecnie drukowana. Przygotowywanych jest 3 IS kart do głosowania,
oryginał jest powielany na xero, karty
są pieczętowane i numerowane. Wybory będą w pełni demokratyczne, głos
ucznia będzie się liczył tak samo, jak
głos nauczyciela czy rodzica. Ordynacja wyborcza przewiduje, że uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie
gimnazjum - 149 osób, jeden z rodziców
każdego ucznia lub jeden z jego prawnych opiekunów - około 140 osób oraz
nauczyciele uczący w szkole - 19 osób.
Zdajemy sobie sprawę, ie głos decydujący będą mieli uczniowie- mówi dyrektor szkoły Andrzej Piasecki. Niedługo
odbędzie się spotkanie z młodzieżą, na

Dużym

zainteresowaniem uczniów
akcja pobierania krwi, zorganizowana w czwartek, 12 październi
ka, przez stację krwiodawstwa PCK dla
uczniów ZSZ nr 2 w Łowiczu.
Krew oddało 24 uczniów, choć chęt
nych do pobrania było znacznie więcej,
jednak prawie SO osób nie zostało dopuszczonych przez dyżurującego lekarza .

cieszyła się

Krakowskiej należałoby zapłacić co najmniej tysiąc złotych miesięcznie. Na targowisku opłata ta nie przekracza I SO
złotych.

Przez pierwsze kilka dni do kawiarenki przychodziła głównie młodzież
ze szkół podstawowych, np. żeby grać
w sieciowego Quake'a. Właściciele liczą
na studentów, dla których Internet za

Cena za korzystanie z komputera
w łowickiej kawiarence nie jest zbyt wy-

uczciła

patrona

Mszą św. odprawioną 16 październi wie przygotowani przez nauczycielkę
ka przez księdza Wiesława Frelka historii Grażynę Sobieszek oraz katew kościele pod wezwaniem Matki Bo- chetów Piotra Miszczaka i Monikę Wilżej Nieustającej Pomocy społeczność koszewską przedstawili część artySzkoły Podstawowej nr 3 rozpoczęła styczną poświęconą Karolowi Wojtyle.
obchody święta patrona szkoły - Karo- Mówiono o tym, kim był i kim jest Kala Wojtyły- papieża Poląka. Druga część rol Wojtyła, wspominano wydarzenia
uroczystości odbyła się w szkole. Dy- z jego dzieciństwa i młodości oraz mórektor Wacław Witwicki rozpoczynając . wiono o tych dzisiejszych, już po wyakademię przypomniał w kilku zdaniach borze na papieża, o tym jak tworzy on
historię szkoły oraz czasy starań o nada- historię Polski i świata, jakim jest autonie imienia placówce, wrócił pamięcią do rytetem.
ubiegłego roku pełnego zaangażowania
Obchody święta patrona zakończyły
uczniów, nauczycieli i rodziców nie tyl- się złożeniem wiązanki kwiatów przez
ko w działania zmierzające do uzyska- delegację uczniów i nauczycieli z pocznia patrona, ale także w wykonanie tem sztandarowym pod pomnikiem Jana
sztandaru, który już po raz drugi uświet Pawła II stojącym od niedawna na ło
niał obchody święta patrona. Ucznio- wickim Starym Rynku.
(aj)

rozsądną cenę może stać się kopalnią----

wiedzy. Komputery w kawiarence niekoniecznie muszą być wykorzystywane do surfowania po sieci. Równie dobrze np. studenci mogą przyjść przepisywać pracę, drukować itp.
Na miejscu można również napić się
herbaty, kaw;i, napojów chłodzących,
zjeść słodycze itp.
Najbliższa Łowiczowi kawiarnia internetowa znajduje się w Żyrardowie.
Jest tam I O stanowisk komputerowych
i bardzo często są wszystkie zajęte.

kowskim, EXPRESSBUS od 22 marca
tego roku ma cofnięte zezwolenie na
świadczenie usług przewozowych,
mimo iż odwoływał się od tej decyzji do
Samorządowego Kolegium Odwoław
czego. Zezwolenie dotyczyło wyłącz
nie nieregularnych kursów, w rzeczywistości tymczasem busy poruszały się
według stałego rozkładu jazdy, a więc
prowadziły komunikację regularną. Tak
czy inaczej dla niemałej grupy ludzi korzystających z usług tej firmy na trasie
z Głowna do Łowicza jest to duże utrudnienie. Expressbusy funkcjonowały na
tej trasie znakomicie.
(dn)

serca dla pan 1---e

Prawdziwą niespodziankę i radość
sprawili 13 października uczniowie klasy O „a" ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Łowiczu z okazji Dnia Nauczyciela
swojej wychowawczyni Annie Pawlak.
Przy pomocy rodziców, w całkowitej
tajemnicy przed „swoją panią'', przygotowali oni specjalnie dla niej krótką
część artystyczną oraz wręczyli własno
ręcznie wykonane kolorowe serduszka,
które każdy „zerówkowicz" opatrzył

swoim imieniem. Pomysł, by w ten sposób wyrazić sympatię, wyszedł bezpośrednio od maluchów. Teksty krótkich
wierszyków i piosenek, w większości
autorstwa rodziców, zostały przygotowane i wyć~iczone przez dwa dni - to
duży wysiłek dla sześciolatków.

górowana. W Warszawie godzina korzystania z Internetu w kawiarni to koszt
od 8 do 13 złotych, w Łodzi natomiast
jest nieco taniej; tam godzina kosztuje
Pani była zaskoczona, ale przede
w niektórych miejscach nawet 3,50 zł.
wszystkim szczęśliwa.
(mak) ' - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = . . J
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LOKATORZY CHCĄ
Lokatorzy zarzucają spółdzielni miedzy innymi niewłaściwe ich zdaniem rozliczenie w związku z .wprowadzeniem
opłaty stałej i zmiennej - a przede wszystkim nieproporcjonalnie duży udział opła
ty stałej w całości kosztów, stawiający
pod znakiem zapytania sens oszczędza
nia. Wpływ na niedopłaty za centralne
ogrzewanie ma podniesienie ceny za
opla tę zmienną przy jednoczesnym podniesieniu udziału opłaty stałej do 80 procent tych kosztów w kwocie ogólnej - czytamy miedzy innymi w piśmie skierowanym do spółdzielni.
Podział kosztów w układzie 20 procent
na opłatę zmienną i 80 procent na opłatę
stałą podjęła Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji i to jest zobowiązujące dla
zarządu - odpowiada prezes Annand Ruta. Spółdzielnia rozlicza tylko koszty poniesione, tutąj nie ma żadnych narzutów z naszej strony. Koszty rozliczenia
wynikają z umowy podpisanej z firmą Stein-po/. Należy pamiętać, że w porównaMimo, że składy węgla nie narzekają na brak klientów, to w porównaniu do roku ubiegłego sprzedaje się go mniej
niu z poprzednimi okresami obniżdliśmy
wysokość zaliczki za centralne ogrzewanie wpłacanej co miesiąc. Było więc to
mniejsze bieżące obciążenie czynszowe dla
naszych lokatorów. Oprócz tego w ostatnim sezonie grzewczym faktyczne zużycie
ciepła było rozliczane budynkami a nie
· Ruch w składach węgla się zwiększył, ale tłoku nie ma.
całymi osiedlami. Dla niektórych okazało
się to dobre rozwiązanie dla innych - w
Za to sprzedawcy oleju opałowego odczuwają skutki wzrostu cen.
poszczególnych blokach, gdzie nienajleZwiększy/ się trochę ruch w handlu Tadeusz Wójcik. Spółdzielnia sprzedała ograniczają w kupowaniu, niektórzy po- piej to wyszło - gorsze. Poprzednio były to
węglem, ale nadal nie jest duży, co jest prawie o 50 ton mniej węgla niż w ubie- siadając zbiornik na 2500 litrów, kupuprawdopodobnie związane z brakiem głym roku. W Zdunach tona kostki kosz- ją tylko 300 litrów-zauważa handlujący
gotówki u klientów - mówi Stanisław tuje 420 złotych, natomiast orzech moż olejem opałowym Janusz Wojda. ZdaJóźwicki, pełniący od 16 sierpnia obo- na kupić za 395 złotych. W Łowiczu rzają się i tacy, co przerabiają instalacje
Andrzej Stajuda - przewodniczący
wiązki prezesa GS „SCh" w Domanie- w PPHU Trans Kom przy ul. Armii ciepłownicze na opalane miałem czy wę Rady Gminy Domaniewice, zaproponowicach - każdy kupuje węgiel wtedy, gdy Krajowej za tonę kostki zapłacimy 41 O glem, do tego potrzebna jest jedynie wy- wał radnym w czasie ostatniej sesji w dniu
zdobędzie pieniądze. Obecnie GS w Do- zł, za orzech 390 zł, koks - 450 zł, miał miana pieca. Są to na razie pojedyncze 29 września, powołanie Klubu Radnych
przypadki, jednak dalszy wzrost ceny PSL. Pomysł ten od razu spotkał się ze
maniewicach prowadzi sprzedaż węgla - 250 zł.
Ceny wzrosły w ostatnim czasie, co oleju może spowodować cały proces sprzeciwem radnych Edwarda Gajka
w dwóch gatunkach - drobny po 365 zł
za I ton<(, gruby w cenie 400 zł. Najko- spowodowane jest wzrostem cen węgla przerabiania pieców olejowych na opa- i Leszka Dróżki, którzy przekonywali
pozostałych radnych, że upolitycznianie
rzystniejsze terminy płatności można w kopalniach- mówi Agnieszka Felczak lane miałem.
(mwk,aw) rady nie jest potrzebne, bo jest w niej
było wynegocjować w kopalniach w mar- z tej firmy. Przyznaje ona jednak, że
cu i kwietniu, kiedy kończy się sezon obroty w handlu opałem w okresie od
grzewczy, wtedy też węgiel był zaku- sierpnia do października wzrastają
powany przez GS Domaniewice. Po- o 100% w porównaniu z okresem wio- , . - - dobnie GS w Łyszkowicach kupował sennym. Najczęściej kupuje się po I OO
węgiel wiosną - w maju i czerwcu. DziQ- kg i więcej, jednak zdarzają się osoby,
Sześć prac magisterskich, związanych wództwa łódzkiego. Wszystkie sześć
ki temu obecnie można kupić w tejże przychodzące po węgiel z workiem.
tematycznie z Łowiczem - jego dziejami prac zgłosiła MWSH-P z Łowicza. Być
W mieście częściej niż na wsi spotkać i kulturą - zostało obronionych w tym może nadesłane zostanąjeszcze dwie lub
spółdzielni 1 tonę tzw. orzecha za 365
zl, kostki - 395 zł , miału - 225 zł. Gdy się można z opalaniem mieszkań olejem roku·akademickim w Mazowieckiej Wy- trzy.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wrę
wiosenne zapasy skończą się, cena de- opałowym . Obecnie cena litra wynosi ższej Szkole Humanistyczno - Pedagotaliczna z pewnością bQdzie wyższa, po- około 1,80 zł, zamawiając wiQksze ilo- gicznej, i właśnie tyle zostało zgłoszo czenie nagród dla autorów prac ma odści np. I OOO litrów, można zejść do I, 78 nych na konkurs na najlepszą pracę dy- być się podczas uroczystej sesji Rady
nieważ w ciągu roku węgiel drożał w kozł. W ciągu ostatniego roku cena jego plomową, obronioną w roku akademic- Miejskiej w Łowiczu z okazji Święta
palniach kilkakrotnie.
Sprzedajemy więcej węgla niż jeszcze wzrosła od I zł latem zeszłego roku do kim 1999/2000, dotyczącą zagadnień, Niepodległości - 11 listopada.
Każdy z członków komisji konkurzwiązanych z Łowiczem . Zgłoszenia do
miesiąc temu, jednak znacznie mniej, niż obecnej wysokości, co powoduje, że
mogły być nadsyłane jedynie sowej zapoznaje się z treścią i analizuje
konkursu
w analogicznym okresie roku ubiegłego ogrzewanie olejowe stało się drogie
przez uczelnie humanistyczne z woje- pracę we własnym zakresie i zobowią- powiedział nam prezes GS w Zdunach w porównaniu z węglowym . Ludzie się

NIEWIELU KUPUJE NA ZAPAS

ł.OWICZANIN

.
SKARZYC
,

wyliczenia uśrednione ze względu na rozliczanie kilku budynków razem - tłuma
czy prezes.
Lokatorzy są jednak zdeterminowani
i zamierzają domagać się korekty rozliczenia za CO. Jak w spółdzielni nic nie
zdzialamy to pozostaje nam sprawa są
dowa. Te rozliczenia są niejasne i dla nas
niesprawiedliwe - powiedziała nam pani
Wanda.
Ze statystyczny~h wyliczeń prowadzonych przez spółdzielnie wynika, że
w skali wszystkich osiedli zużycie energii, po wprowadzeniu jej opomiarowania
uległo jednak zmniejszeniu. Po przeprowadzonej analizie dwóch sezonów grzewczych widać już, że w porównaniu z ubiegłym sezonem na osiedlu Noakowskiego
zużycie energii na centralne ogrzewanie
zmalało o I 4 procent, na osiedlu Broniewskiego o 18,5 procent, na Tkaczewie o
21,5 procent. Spośród I 17 budynków,
które podlegały rozliczeniu w poprzednim sezonie grzewczym, 111 wykazało
oszczędności, choć nie we wszystkich
mieszkaniach. Straty natomiast wystąpi
ły w czterech budynkach na osiedlu Noakowskiego i w bloku przy ulicy Ciemnej.
W momencie oddawania do druku tego
numeru NŁ Zarząd ŁSM jeszcze nie odpowiedział na reklamację mieszkańców
bloku nr 2 z osiedla Noakowskiego. Na
rozpatrzenie czeka oprócz tego 200 in(mak)
nych reklamacji.

Czy powstanie Klub Radnych PSL?
względna zgodność.

no,

że

słem,

Ostatecznie ustaloosoby zainteresowane tym pomyspotkają się pół godziny przed ko-

lejną sesją.

Około 80% radnych to członkówie
PSL, po zakończeniu sesji niekórzy z nich
rozmawiali z pomysłodawcą obiecując,
że rozpatrzą taką możliwość.

(mwk)

Komisia ocenia prace magisterskie o Łowiczu

--i

zany jest do przedstawienia opisowej
oceny tej pracy. Może proponować
nagrodzenie lub wyróżnienie pracy.
Wstępne rozstrzygnięcie ma nastąpić
na początku listopada bieżącego roku.
W skład komisji konkursowej wchodzą: prof. dr hab. Wiesław Wysocki,
ks. dr Stanisław Poniatowski, ks. dr
Zbigniew Skiełczyński, dr Tadeusz Ża
czek, mgr Marek Wojtylak i mgr
Krzysztof Kaliński.
(mak)

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

KOTŁOWNIE OLEJOWE
Dystrybutor regionalny niemieckiego koncernu Buderus
iniormuje, ie z dniem 01.os.2000 r. l"ozpoczęła się sprzedaż
instytucjom siery budżetowej kotłów stalowych typoszeregu
SK·42S (90-1soKW) SK& (230-690 KW) oraz SK 725 (870-1600 KW)
z terminem płatności 6 miesięcy.
Oprocentowanie kredytu 0%, co w praktyce oznacza,
że firma PHZ Czerwińscy udzielać będzie nieoprocentowanego kredytu
z terminem płatności wynoszącym 180 dni

HURTOWNIA HYDRAULICZNA, ł.owicz, ul. Klickiego 7 a:~

śó#'ar-/anr ?r-r~ 600
FULL OPCJA (M.IN. KLIMATYZACJA, OPALANE RAMIONA ITD.)

Jet~· eel(tn iol1ffo~t I n!'Jiol6 o;afMta
1~wrlź do l(a.t,f eelf!' folff~el(C#l(e,

PPHU „KOSMO"
łow;cz,

s.c.

NOWO POWSTAŁY SKLEP

elektryczno-metalowy

ul. Jana Pawia li 23, tel. 830-21-11

Dealer Huty fFLORIAN
oferuje:

. .

„

• Blachodachówka ..-J·..;:::~t
ofoliowana 26 zł+ VAT
• Blachy trapezowe i płaskie lakierowane
• Blachodachówka Niemiecka 1roq,is
··
• Blachy Pruszyński
• Blacha szwedzka z LUTOMIERSKA
- ceny producenta 24 zł z VAT
• Folie paroprzepuszczalne
• Systemy rynnowe z PCV - p!MJ;J'U'łj
lmldl;,domul
wóz~
• siding
~
• Boazeria PCV
• Okna PCV z Węgrowa 5 -komorowe
• Rewelacyjny klej do ociepleń (Anserglog
- 1 opakowanie 25kg/21,40 zł brutto
- najniższe ceny)
• Siatka, styropian
R-1253

00

ms

PROJEKTY BUDOWLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT; ARCHETON
(600 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości

Salon Urody „Beauty",

Łowicz

Pl. Przyrynek 18, tel. 837-45-51

Łowicz,

ul. Klickiego 22A, te/.0461837-47-42

DUŻY ASORTYMENT

NISKIE CENYW

Łowicz, ul. Mostowa 28, tel. 830-34-30 ~

.Nowo -orw.ARTY- SKLEP
Z ODZIEŻĄ FRANCUSKĄ I NIEMIECKĄ

Nowy Rynek 14a

KOSTKA BRUKOWA
JESIENNA- PROMOCJA
PPHU KOST-BUD s.c.

"'
N

FHU,

. . '. ,_ ELMET");,
:~~'

~

Krępa

158, GS Domaniewice
tel. 0-606-506-971, 0-604-27 4-477
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NIEPOTRZEBNI MISTRZOWIE
ślak - bo czy mamy zacząć chodzić
po sponsorach?
Okazji do zaprez.entowania swych
umiejętności płetwonurkowie z naszego terenu nie mają zbyt wiele, to
prawda - i dotyczy to tak tych z OSPRW,jak i tych ze straży państwowej.
Nie codziennie przecież - na szczę
ście - topią się ludzie, nie codziennie spadają z mostów do rzeki przyczepy z towarem. Jeśli jednak komendant nie wzywa do akcji ochotników, to nie tylko dlatego, że za
dalszy wyjazd musiałby płacić. Kilka razy robiliśri1y im inspekcję gotowości bojowęj- przypomina komendant Rześny. 17 czerwca tego mku
na przykład od momentu mzpoczę
cia zawiadamiania do stawienia się
ich 6-osobowego zespolu minęło 51
minut. Stan sprzętu był dobry. ale
były usterki w osprzęcie samochodu. Ocena ogólna - tylko dostateczna. Nie neguję potrzeby istnienia

Wielokrotnie najlepsi w kraju, członkowie
Ochotniczej Straży _Pożarnej - Ratownictwo
Wodne w Łowiczu, nie mają nawet garażu, w
którym mogliby trzymać swój sprzęt. Konflikt
ze strażakami zawodowymi sprawia też, że ich
umiejętności nie są wykorzystywane: od dwóch
lat nie wezwano ich do żadnej akcji bojowej.
ytuacja jest gorzęj niż kryzysowa, jest fatalna - nie ulaywa prezes łowickiej OSP-RW
Jan Cieślak. Od maja ubiegłego roku
jego ekipa, aktualni wicemistrzowie
i trzykrotni mistrzowie Polski strażaków-płetwonurków w kategorii
drużyn ochotniczych, nie mają stałej siedziby, w której mogliby przechowywać, konserwować i naprawiać sprzęt, w której mogliby całą
grupą się spotkać. Komendant
- wówczas jeszcze rejonowy - Pań
stwowej Straży Pożarnej Roman
Rześny wypowiedział im umowę
dzierżawy pomieszczeń na terenie
jego jednostki przy ul. Seminaryjnej
jeszcze w pażdziemiku roku 1998,
po pół roku ochotnicy rzeczywiście
strażacki plac, budynek i garaże opuścili. Dlaczego?
- Nie moglem tolerować konfliktu
na terenie jednostki - mówi Rześny.
- Moi ludzie nie chcieli ich tutaj. Istotnie, stosunki między strażakami zawodowymi a ochotnikami z OSPRW były złe już na blisko dwa lata
przed wyprowadzką. Obie strony
są zgodne, że laytycmym momentem, po którym wzajemna współ
praca stała się prawic niemożliwa,
było pewne zebranie, do którego doszło na Seminaryjnej na jesieni roku
1997, po tym jak ochotnicy, w nagrod<t za zdobycie mistrzostwa Polski w roku 1996, mieli otrzymać
z Komendy Głównej PSP terenowy,
na dodatek nowy, samochód Star
266. Właściwie nie tyle mieli otrzymać, co wydawało im się, że otrzymać mieli„. Namieszała niezręczna
wypowiedź ówczesnego komendanta głównego, który po zawodach
w roku 1996 rzeczywiście samochód
ochotnikom obiecał, choć przepisy
to uniemożliwiały. Podwozie samochodu dotarło do Łowicza w począt
kach 1997, skarosowano go - czyli
wyposażono nadwozie - zresztą po
konsultacjach z ochotnikami, którzy
ciągle byli przekonani, że szykują
wóz dla siebie - w ciągu roku 1997.
O tym, że samochód trafi w ręce powstałej rok wcześniej sekcji ratow-
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nictwa wodnego przy komendzie
Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicy dowiedzieli się na tym spotkaniu, wobec licznie zgromadzonych
strażaków zawodowych. Nerwy puściły, obu zresztą stronom, przypomniano sobie wzajemne pretensje,
powiedziano i wykrzyczano o wicie
słów za dużo„.

STRAŻAK MUSIAŁ
ODEJŚĆ Z PRACY
Kilka tygodni później prezes
OSP-RW Jan Cieślak został dotkliwie pobity na ulicy i znalazł się
w szpitalu. Wśród sprawców. których zidentyfikował i któryn1 wytoczono sprawę kamą, a następnie ,
z powództwa cywilnego, odszkodowawczą, był strażak Waldemar K.
Służby mundurowe nie tolerują
w swych szeregach osób pozostają
cych w konflikcie z prawem, więc
Waldemar K., nic czekając aż komendant zrezygnuje z jc&o usług,
sam się zwolnił ze służby. Srodowisko strażaków zawodowych winą za
to obarC7. a do dziś Cieślaka.
W tym samym czasie OSP-RW
dostała jednak w końcu jakiś samochód, również Stara 266, tylko że
już nic nowego, przeciwnie, będące
go w fatalnym stanic technicznym.
Samochodowi towarzyszyło 40 tysięcy złotych na wyposażenie. Według Romana Rześnego, ówczesny
komendant wojewódzki liczył, że
ochotnicy przekażą część z tej kwoty na sprzęt dla płetwonurków PSP.
Jan Cieślak i drugi instruktor OSPRW Waldemar Wilkoszcwski potwierdzają, że PSP miała na te pieniądze apetyt. Ali! samochód był
w takim stanie, że już na początku
musie/Mmy mbić poważny remont
silnika i nie mieli.śmy koncepcji,
w jakim kierunku go skarosować
- mówi Wilkoszcwski, sam z zawodu kierowca. Zdecydowali więc
przeznaczyć te pieniądze na uzupeł
nienie sprzętu nurkowego, kupując
sprężarkę do ładowania butli -chwalą się, że najlepszą w województwie

OSP-RWwŁowiczu, alezcaląpew
no/;ciąjednostka la nie stanowi istot-

/nstn1ktorzy OSP-RW: Waldemar Wilkoszewski i Jan Cie.1'/ak
łódzkim - i inne akcesoria. Umożli Polsce pozostaje poza Krajowym
wia im to, że są teraz w stanic scho- Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.
dzić jednorazowo pod wodę grupą Bawię się w ratownict\\'o od 1978
roku - mówi Jan Cieślak. - Do 1998
aż 1O-osobową.
roku wvlawialem lrnposzczyki, ale
NAJLEPSI POZA
od kieciy w 1996 straż pwistwowa
pm-Ianowi/a ulll'm::yć 11 siebie sekSYSTEMEM
cję p/e/\ronw*ów pr::estali.śmy być
To przelało czarę goryczy po stro- potrzebni, sądzą że sami sobie ponie straży państwowej . Pod koniec radzą. - Widzą nas 11ylącznie jako
pażdziemika I998 wypowiedziano stra3. ref..Teac_)jno-sportową - dodaOSP umowę, I Omaja 1999 ochotni- je Waldemar Wilkoszewski.
cy opuścili Seminaryjną. Musieli to
Obaj nic uk1ywają, że to odsunię
chyba robić w złości.Zgodnie:: wnic- cie ich od działań bojowych jest dla
wą powinni byli oddać pomieszcze- nich bolesne.Wszyscy= nich (straża
nia wsianie niegm:~;:ym niżje zasia- ków-płetwonurków zawodowych li, a wyprnli ze .i:cicm calą instalację. przyp. red.) są pr::ez nas przeszkowodn<i nikt z nich też nie przyszedl leni, my im 11adawali.śmy 11pmwnienawet powiedzieć „ Do wid::enia" - nia, nikt z 11i<;:h nie zdobył uprm1•nie1I
wspomina komendant Rzcśny. Po- poza Łowiczem - mówi Wilkoszcwnadto w grudniu 1998 roku Rześny ski. Na zewnątrz za wyszkoleniejedwnioskował do komendanta głów
nego c::lowieka musieliby zapłacić
nego o wykreślenie OSP-RW z listy 1100 zl, 11 nas za pienvszym razem
jednostek włączonych do Krajowepłacili 200, za drugim 600 zł.
go Systemu Ratowniczo-Gaśnicze
Do dziś żaden ze strażaków zago, motywując to niewystarczającą
wodowych w łowickiej komendzie
Deochoh1ików.
bojową
gotowością
PSP nic ma uprawnień do szJ<olenia,
cyzja komendanta głównego o wya tylko jeden, Tadeusz Wielembokreśleniu zapadła w lutym 1999.
zresztą przed laty
Tak jest do dziś. OSP-RW, naj- rek, zaczynający
lepsze w przekroju ostatnich lat podwodną przygodę także w OSP,
ochotnicze ratownictwo wodne w posiada uprawnienia pozwalające
mu kierować w akcji pod wodą grupą ludzi. Człowiek nie automat, odpoczywać też kiedyś musi, więc

~ (fJ)WN!J(fJ) (fJ){J\viwtB] rrił'tBJ
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Łowicz,

ul. Turystyczna 16 (wjazd od ul. 1-go Maja)

PROMOCJA OPON ZIMOWYCH
Michelin 10°/o
Continental 10°/o
Uniroyal 10°/o

OPONY KRAJOWE:
Dębica

18°/o

Stomil Olsztyn 20°/o

PROMOCJA OPON LETNICH KRAJOWYCH 10%
PRZY ZAKUPIE MONTAŻ GRATIS
Czynne: od poniedziałku do
R-1303

piątku

w godz. 8-22, soboty 8-16

ZAPRASZAMY

butle, sprężarki i inne potrzebne
akcesoria, w swoich mieszkaniach, co chwila w innym miejscu
garażują też swój podstawowy,
pierwszy, choć w gnmcic rzeczy
młodszy od otrzymanego w 1998,
samochód Star. Tamten drugi, nadal nie skarosowany, stoi w owej
wiacie na Filtrowej. l czekają, aż
ktoś ich wezwie do akcji.

nego elementu systemu ochtvny na
szczeblu mia~ta i powiatu.
Ochotnicy nie negują podanego
czasu, ale zwracają uwagę, że po
pierwsze ze strony straży państwo
wej możliwe jest zorganizowanie
automatycznego, szybkiego powiadamiania zaprogramowanych numerów ich telefonów komórkowych,
co skrócić by mogło czas reakcji o
ok. I0-15 minut Po drngie - mówi
Waldemar Wilkoszewski-będziemy
wstaniepodjąć działania, nawet gdy
będ::iemy na miejscu po pól godzinie. Tu naprawdę niejest konieczne
bycie na mięjscu po pięciu minutach.
nie róbmy z tego problemu. A

Zawsze na samym szczycie
Ekipa łowickiej OSP-RW jest od lat w gronie
najlepszych w Połsce. Jej członkowie zdoby. wali na kolejnych mistrzostwach Polski strażaków - płetwonurków w kategorii drużyn
ochotniczych następujące lokaty:
2000 -1
1998 -1
1996 -1
1994 -11
1999 -1
1997 -111
1995 - VI
SZEŚĆ INSPEKCJI
W DWA LATA

wspomniana przez przeprowadzających inspekcję usterka, to
była niesprawna lampa cofania.„
Na razie jest to czekanie bezowoc- Podobnego rzędu usterki były
ne. Od dwóch lat nie uczestniczyli stwierdzane podczas innych konw żadnej akcji ratunkowej ani po- troli, a tych było w ciągu ostatszukiwawczej - boć przecież poszu- nich dwóch lat sześć.
kiwanie zwłok topielców jest najczęstszym zadaniem strażaków
Na razie 14 dobrze wyszkolopłetwonurków. Chcieli.l:rny ich ~vy
ratowników, w tym dwóch
nych
zdarzyć się może, że konieczność korzystać dwa razy: raz w Żyrardo
wie, raz w Rawie; w obu przypad- jedynych na naszym terenie inpodjęcia akcji pod wodą pojawi się,
nurkowania wzywagdy on akurat nic będzie miał sluż kach zażądali zaplatyza akcję-mówi struktorów
nychjest więc tylko na inspekcje
byJdli w tej akcji co.I: się staniejed- komendant Roman Rześny. Trzeba
gotowości. Nie chcemy być klunem11 z ich ludzi, kto będzie ponosił tu wyjaśnić, że nie uczestnicząc w
bem płetwonurków, naszemu istodpowiedzialno.1'ć? - pyta Jan Cie- krajowym systemie, drużyna OSPnieniu przy.świeca idea niesienia
RW jest zobowiązana do nieodpłat
ślak.
pomocy ludziom - mówi Jan CieOchotnicy z OSP-RW nie odwo- nego uczestniczenia w akcjach' ratow- ślak. - Użycie OSP-RWjest mało
ływali się od decyzji o wycofaniu niczych na terenie miasta. Jeżeli
prawdopodobne, ale nie wykluich jednostki z Krajowego Systemu wezwana będzie poza jego granice, czone - odpowiada komendant
Ratowniczo-Gaśniczego. Wórun- wówczas może, ale nic musi, wystą
Rześny. I deklaruje: Wzywa/bym
kiem ko11iec::11ym do tego, by być w pić o zwrot kosztów. Skorzystali- ich. ale musiałyby zostać ustalos)'slemie jest posiadanie garażu - .śmywówczas z kogo/; z zewnąttz, bo ne zasady odpłatności za wyjaz1~1ówi Wilkoszcwski, a oni od dnia jednostce straży pwlstwowej, nawet dy poza teren miasta.
opuszczenia z musu bazy na Semi- z Łodzi, nie muszę placić i nie muszę
Im prędzej do jakichś uzgodnaryjnej swego miejsca nic znal.eźli. się targować- uzasadnia komendant. nień dojdzie, tym lepiej. Łowicz
Otrzymali wprawdzie od miasta Z kolei ochoh1icy twierdzą, że wy- nie jest jedynym miastem, w któwiatę przy ul. Filtrowej, obok daw- jazd do dalekiego wezwania, często rym istnieją obok siebie jednostki
nej komunalnej stacji wymiany butli w nocy- tak jak to dawniej bywało - państwowego i ochotniczego raz gazem, ale Cieślak narzeka, iż po- związany z koniecznością porzuce- townictwa wodnego, zwykle jedmijając już fakt, że nic jest to budy- nia na ileś godzin swego właściwe nak współpraca między jednymi a
nek ocieplany, to trudno tam np. zająć . go warsztatu pracy, usprawiedli- drugimi układa się normalnie. Tylsię remontami prychającego i strze- wia żądanie zwrotu kosztów, tym ko o Łowiczu głośno w środowi
lającego samochodu, skoro tuż za bardziej , że nic uczestnicząc w sku płetwonurków. Latem tego
ścianą stoi kilkaset napełnionych
krajowym systemie jednostka nie roku historię łowickich przepychabutli. Z pewnością też nic byłoby otrzymuje żadnych dotacji z Ko- nek opowiadali sobie polscy płe
roz~ądne magazynowanie w tak od- mendy Głównej PSP, jedynie dota- twonurkowie, których przypadkoludnym, słabo strzeżonym miejscu cję z samorządu miejskiego. Do ko1i- wo spotkałem w Chorwacji. Pół
cennego sprzętu nurkowego. Trzy- ca nie możemy się odżegnywać od tora tysiąca kilometrów stąd.
mają więc maski, płetwy, pianki, refimdacji kosztów - uważa Jan CieWojciech Waligórski
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FABRYKA JAK STACJA KOSMICZNA
W żadnej z fabryk w naszej okolicy nie ma takiej dbałości o czystość, jaka będzie obowiązywała w łyszkowickim zakładzie Byk Pharma
Fabryka farmaceutyczna ma.
określone wymogi, ponieważ zakład, który wytwarza leki, ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wytworzonego produktu
- mówi dyrektor ds. technicznych, Krzysztof Sobczak, który
oprowadzał nas po wszystkich
pomieszczeniach nowej fabryki
Byk Pharrna w Łyszkowicach.
Skomplikowany system kontroli na każdym etapie ma wykryć
jak najszybciej najmniejszą nawet nieprawidłowość i szybko
zlokalizować miejsce niedochowania procedury.

STREFA CZARNA
I STREFA SZARA
Procedury jakościowe wymaaby materiały przeznaczone do produkcji były na każdym
etapie odseparowane od produktów gotowych. Dlatego też każ
dy z trzech tzw. „doków ładun
kowych" przeznaczony jest dla
innych funkcji - rozładunku materiałów opakowaniowych, rozładunku surowców do produkcji,
i odrębny dla produktów już gotowych.
Zanim weszliśmy na teren fabryki, pracownicy podali nam
ochraniacze, takie same, jak stosuje się w szpitalach. Korytarze,
pomieszczenia i wystrój przypominają do złudzenia filmowe
scenografie stacji kosmicznych.
Pierwszym zwiedzanym pomieszczeniem jest strefa wejścia i wyjścia towarów. Samochody ciężarowe podjeżdża
ją tyłem do doku, materiały do
produkcji ustawiane są na paletach. Zanim trafią do magazynu,
pracownik kontroli jakości wyznacza opakowania, z których
będą pobierane próbki .
Cały zakład podzielony jest
111now111e, chociaż można powiedzieć, że również fizycznie, na
dwie strefy - mówi Krzysztof
Sobczak - szarą i czarną. Stre"
· fa czarna czyli tzw. niekontrolowana to miejsca, do których pracownicy mogą wchodzić bezpośrednio z zewnątrz. W strefie
szarej ruch zarówno materiałów
jak i pracowników może się odbywać tylko w sposób kontrolowany i określony przez odpowiednie pisemne procedury. Do
tzw. „komory próbkowania",
w której bada się próbki surowców do produkcji, wchodzi się
przez tzw. pomieszczenie przejściowe - przestrzeń pomiędzy
przezroczystymi drzwiami
z tworzywa sztucznego, otwierającymi się do góry. W komorze
gają,

nie dla pracowników, zatrudnionych w strefie szarej, dzielą się na dwa pomieszczenia.
W pierwszym pracownik rozbiera się do bielizny, a swoje
ubranie zostawia w szafce.
Przechodzi potem w ochraniaczach do drugiej części szatni, już w strefie szarej, jeżeli
chce, może po drodze skorzystać z prysznica. Ubiera się tam
w strój roboczy odpowiedniego koloru, myje i dezynfekuje
ręce, dopiero wtedy może udać
się do pracy. Stroje pracowników każdej ze stref będą w innym kolorze - aby można było
stwierdzić, czy dany pracownik ma prawo w danym miejscu przebywać. Prawdopodobnie będą to kolory niebieski i zielony.

próbkowania panuje odpowiedni system wentylacji, powietrze
jest oczyszczone z drobin kurzu
i mikrobiologicznie przez system
wentylacji.
Po pobraniu surowca i zalepieniu worka pozostała część materiału trafia z powrotem do strefy
wejścia. Próbka jest oznaczana,
rejestrowana w systemie komputerowym, aby wiedzieć z Którego worka pochodzi, z której palety i jakiej dostawy. W strefie
wejścia każde opakowanie jest
oznaczane, aby można je było zidentyfikować (nazwa surowca,
dostawca, data dostawy).

SIEDEM POZIOMÓW,
TRZY STREFY
· Surowce przeznaczone do
produkcji, trafiają z kolei do
magazynu wysokiego skła
dowania. Jest w nim 7 poziomów składowania, ponad 4500
miejsc dla palet. W magazynie
wydzielone są 3 strefy: dla opakowań, surowców i gotowych
produktów. Jest też strefa kwarantanny, w której przechowuje
się produkty bezpośrednio schodzące z produkcji. W czasie, gdy
towar przechodzi kwarantannę,
kontrola jakości dokonuje
wszystkich analiz pod kątem chemicznym i mikrobiologicznym,
trwa to zazwyczaj 5 dni. Pisemne zezwolenie kontroli jakości,
wprowadzone do systemu komputerowego, pozwala na umieszczenie produktów po kwarantannie w strefie produktów gotowych w tymże magazynie wysokiego składowania. Kwarantanna dotyczy w podobny sposób materiałów do produkcji
i surowców. Każdy rząd towarów, półka i miejsce paletowe jest
rejestrowane, ma swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny
i przyporządkowany mu kod paskowy. Dzięki systemowi komputerowemu można w każdej
chwili zidentyfikować towar na
każdej półce, można też szybko
znaleźć miejsce, gdzie jest potrzebny materiał. Temperatura
w magazynie jest regulowana poprzez system nagrzewnic i wentylacji, monitować ją będzie 5
czujników, zainstalowanych
wzdłuż magazynu.

TERAZ TRZEBA
"lWIDć
Popr.zez balkon surowce do
produkcji trafiają z magazynu
wysokiego składowania do pomieszczenie przejściowego, gdzie
sterfa czarna przechodzi w stre-

Niby to fab1yka, ale wygląda jak laboratorium. Na zdjęciu: korytarz w „ strefie szarej".
fę szarą. W pomieszczeniu odbywa się odkurzenie worka,
otworzenie opakowania, przeniesienie towaru na paletę aluminiową. Po wyniesieniu palety drewnianej i usunięciu opakowania
pomieszczenie podlega tzw. samooczyszczeniu - przez pewien
czas system wentylacyjny przystosowuje warunki do wymagań
strefy szarej. Dopiero wtedy surowce są przekazywane do naważalni. Ilość dozowanego surowca kontroluje system komputerowy, nie pozwalając na przekroczenie lub niedoważenie potrzebnej ilości. Przygotowane
materiały są przewożone do pomieszczeń produkcyjnych form
stałych lub form płynnych, które znajdują się w różnych czę
ściach fabryki.

krycia podłóg, wykończenie
ścian musi spełniać wymagania
tej strefy.
Są więc tam użyte zmywalne
farby, aby można je łatwo czyścić i dezynfekować, okna i drzwi
są aluminiowe, ważne jest, aby
nie osiadał na nich kurz i łatwo
można było usunąć każdą nieczystość. Nawet windy są hydrauliczne, bez żadnych lin, które
m9głyby emitować zanieczyszczenia.
Produkcja form stałych będzie
się odbywała na 3 liniach produkcyjnych - tzw. tabletkarkach,
które znajdują się obok siebie, ale
w oddzielnych pomieszczeniach,
których wielkość nie jest duża
- ok. 30 m2 każde . Powlekanie
tabletek odbywa się w oddziel-

nym pomieszczeniu. Konfekcjonowanie odbywa się na parterze
- na odgrodzonych liniach będzie
się odbywało pakowanie do opakowań bezpośrednich np. szklanych butelek; jest to jeszcze strefa szara, ale część linii do pakowania jest już w strefie czarnej
- za ścianą działową. Odbywa się
tutaj pakowanie w opakowania
jednostkowe i kartony zbiorcze,
stąd produkt trafia do magazynu.

PRACOWNICY
TEŻ MAJĄ SWOJE
„ŚCIEŻKI"
Pracownicy przy wejściu będą
rejestrowani komputerowo, każ
dy będzie miał swoją kartę. Szat-

Na razie trwająjeszcze w łysz
kowickiej fabryce prace instalacyjne. W ciągu 2-3 tygodni zostanie oddany do użytku magazyn wysokiego składowania,
który będzie, do czasu uruchomienia produkcji w nowej fabryce, służył jako hurtownia wyrobów importowanych koncernu
Byk. Uruchamianie całej docelowej produkcji w Byk Pharma
w Łyszkowicach będzie trwało
około roku.
Teraz jednak wiadomo, że
konieczna będzie rozbudowa
nowej fabryki, prawdopodobnie będzie to jeszcze jedna kondygnacja o pow. ok. 1000 m 2,
do której przeniesione byłoby
laboratorium kontroli jakości,
które w starej fabryce Byk Mazovia istnieć będzie tylko do
września 2001 roku.
Mirosława Wolska
- Kobierecka

KAŻDE PIĘTRO
MA SWOJĄ FUNKCJĘ

P.H. DAl\IPOL !i.c.

II kondygnacja to tzw. pomieszczenia techniczne - są tam
wszystkie urządzenia, zapewniające d<>itawę czystego powietrza, ciepłej wody, oczyszczonej
wody do produkcji, na I piętrze
przygotowywane są surowce do
produkcji, odbywa się kompozycja produktu, który jest później
przechowywany w zbiornikach,
na parterze odbywa się konfekcjonowanie. W magazynie form
płynnych znajdują się zbiorniki
na syropy i zbiorniki buforowe
do przechowywania produktów.
Całe I piętro to strefa szara: po-

DOM

CHŁOPA

Łowicz,

(W PIWNICY)
ul. Kurkowa 8, tel. (046) 830-21-51

JESIENNJI PROMOC/JI:
·· MK-3206
~ 899zł

MASTERCOOK
LT-160E
~ 1169zł

~====~1 MK-3005
~ 819 zł

•: '

MK-3473
~ 999zł

· W związku z wprowadzeniem
podatku VAT dla rolnictwa
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Filia w Łowiczu

oferuje rolnikom możliwość otwierania
rac~unków bankowych na atrakcyjnych warunkach
Serdecznie zapraszamy do siedziby Banku w Łowiczu
przy ul. Nowy Rynek 30, tel. 837-82-25, 837-89-41
Godziny obsługi klientów: od poniedziałku do piątku godzina 8.00-18.00
w każdą sobotę 8.00-12.00
R·1299

PANASONIC
21 S4T, TXT
j.OO(f

LC 184,2E + ogrzew ;elek. (GRATIS)

~ 1999zł

930 z

Promocja trwa ORAZ INNE PRODUKTY AGD I RTV
do 31.10.00
W PROMOCYJNYCH CENACH
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO STOISKA MEBLOWEGO NA PARTERZE.
TRANSPORT-GRATIS. RATY.
~ ·„. ·,_, , ,.l. ,.•„1,1.1 . •.
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Nagrody i odznaczenia

dla nauczycieli
Odznaczenia resortowe i pań
stwowe otrzymali nauczyciele
podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
którą zorganizowano 12 paź
dziernika o godzinie 14.00 w Zespole Szkół Medycznych w Ło
wiczu.
Na wniosek Starosty Łowic
kiego, za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalność społeczną Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Srebrnym Krzyżem Zasługi Stanisła
wę Ciurzyńską, nauczycielkę Liceum Ogólnokształcącego w Ło
wiczu i Zbigniewa Sitkowskiego
- dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego, a Brą
zowym Krzyżem Zasługi - Janinę Mierzejewską- Majcherek,
nauczycielkę z ZSZ nr 4 w Ło
wiczu. Za szczególne zaś zasługi
dla Oświaty i Wychowania Minister Edukacji Narodowej przyznał medale Komisji Edukacji
Narodowej następującym osobom: Zdzisławowi Biegale, byłemu nauczycielowi Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach, Mirosławowi Kretowi z ZSZ nr 3
w Łowiczu, Joannie Przybysz,
nauczycielce ZSZ nr 4 i Stanisła
wowi Wiekowi, byłemu nauczycielowi Zespołu Szkół Rolniczych na Blichu.
Za szczególne osiagniecia dydaktyczne i wychowawcze przyznało Nagrody Kuratora: Małgo
rzacie Kosiorek, nauczycielce
ZSR CKU w Łowiczu oraz Leszkowi Wielemborkowi, kierownikowi szkolenia praktycznego w
ZSZ nr 4 w Łowiczu. Ponadto
Komisja ds. Nagród Starostwa
Powiatowego w Łowiczu w dowód uznania za szczególne osią
gnięcia w pracy dydaktycznej i
wychowawczej, a także związ
kowej przyznała okolicznościo
we nagrody następującym na-

uczycielom: Annie Marciniak z
Liceum Ogólnokształcącego w
Zdunach, Elżbiecie Skonecznej,
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskie
go, Zofii Wawrzyńczak, w-ce
dyrektor ZSR w Zduńskiej Dą
browie, Annie Gajdzie z ZSZ nr
2, Lucynie Wieczorek z SOS-W,
Marii Skibińskiej - nauczycielce
z ZSR w Zduńskiej Dąbrowie,
Tadeuszowi Żaczkowi, dyrektorowi ZSM w Łowiczu, Łukaszo
wi Kozłowskiemu z ZSZ nr 2,
Stanisławowi Grzelakowi z ZSZ
nr I, Stanisławowi Zadwornemu,
nauczycielowi z ZSR CKU, Stanisławowi Sitkowskiemu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu, Dariuszowi Żywieckiemu - dyrektorowi ZSZ nr I, Wojciechowi Jefimko - przewodniczącemu Oddziału ZNP w Łowiczu i Krzysztofowi Faflińskiemu - przewodniczącemu Komisji NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświa
ty i Wychowania.Nagrody wrę
czyli starosta Powiatu Łowickie
go Cezary Dzierżek i przewodniczący Rady Powiatu Julian Nowak.
Miłym akcentem tego spotkania było podziękowanie nauczycielom za ich pracę przez przewodniczącą Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Medycznych
Monikę Ciesielską, a niespodzianką - część artystyczna przygotowana przez uczniów i uczennice tejże szkoły, którzy przy
akompaniamencie gry na gitarze
deklamowali wiersze i zaśpiewali
kilka okolicznościowych piosenek.
Na zakończenie uroczystości
zebrani nauczyciele i goście zaproszeni zostali na mały poczę
stunek, przy którym mogli podzielić się wrażeniami.

(fe!)

Będzie handel

przy cmentarzach
Pasy drogowe wzdłuż ulic Tuszewskiej i Blich zostaną, podobnie jak w ubiegłym roku, na okres
od 30 października do 3 listopada, wydzierżawione przez miasto
pod handel. Jest to związane ze
sprzedażą w pobliżu cmentarzy
zniczy i kwiatów w dniu Wszystkicl1 Świętych i w Zaduszki.
W ubiegłym roku dzierżawcą
tych pasów drogowych był Klub
Sportowy Pelikan. Kto będzie
w tym roku - jeszcze nie zostało
ustalone.
Dzierżawca zapłaci miastu tysiąc złotych za dzierżawę, jest

Ryszard Staszewski z łowickie
oddziału Powszechnego Zakła
go
ku i posprzątać po zakończeniu
du Ubezpieczeń został najlephandlu. Dzierżawca może we
szym agentem PZU w regionie
własnym zakresie skalkulować
łódzkim. Podczas oceny jego praopłaty za udostępnienie terenu
cy brane było pod uwagę wiele
innym podmiotom, które będą
różnych kryteriów. Agentów ocezajmowały się handlem towaraniała komisja powołana przez dymi, związanymi ze świętem.
rekcję regionu łódzkiego PZU.
Takie rozwiązanie sprawdziło
Była więc to rywalizacja tylko posię w ubiegłym roku i teren zomiędzy agentami jednej firmy
stał wtedy doprowadzony przez
ubezpieczeniowej. Istotny był nie
Pelikan do porządku.
tylko przychód dla finny z tytu(mak) łu podpisanych umów ubezpieczeń, ale również „szkodowość"
podpisanych przez niego umów,
ocena wizualna agenta oraz opinia
o jego pracy wśród klientów i

DA-MO dostarczy
olei dla ratusza

Przedsiębiorstwo

Handlowo
- Usługowe DA-MO spółka cywilna z Łowicza, dostarczy olej
opałowy na potrzeby ogrzania ło
wickiego ratusza. Firma zapropónowała najkorzystniejszą cenę
opału

w tej klasie oraz zagwarantowała stałość jego ceny. Komisja
przetargowa wybrała ofertę tej firmy spośród trzech nadesłanych.
Przetarg został rozstrzygnięty
dopiero w drugim terminie. Pierwszy przetarg został unieważnio
ny, ponieważ tylko jeden dostawca zagwarantował w swojej ofercie stałość cen oleju w okresie najbliższych czterech miesięcy. Miasto zapłaci za metr sześcienny ole(mak)
ju 1768 złotych brutto.

Przedstawiciel regionalny niemieckiego koncernu Buderus poleca koUy:

Buderus, Viessman, Lumo, ACV
ZAPEWNIAMY, ŻE NIEMIECKI
NA ŚWIECIE

BUDERUS TO KOCIOł. NR I

.../Charakteryzuje się ekonomiczną oszczędną pracą, wysoką sprawnością i estetyką wykonania.

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA KOTl:.ÓW BUDERUS
wraz z całym pakietem po najniiszej cenie
..J W skład pakietu firmy Buderus wchodzi:
·kocioł C.O. ·zbiornik na olej 1600 I •grzejniki •zawory termostatyczne
• naczynie przeponowe • zespół bezpieczeństwa czujka zew. • zawór • pompa
• Firma posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie
instalacji c.o. i wod.-kan. upoważniające do projektowania, nadzorowania
i kontrolowania bud. i wykonawstwa

olejowych, serwis.
Buderusa naprawdę warto !

Montaż kotłowni

państwo

TANIE GRZANIE
Przedstawiciel włoskiego koncernu Bugatti poleca grzejniki:
aluminiowe, emaliowane o wysokiej wydajności 180W
i pojemności wody 2,5 L w zestawie oraz grzejniki Buderus Purmo,
stosując te grzejniki zaoszczędzicie Państwo 50% opału.

ZAPRASZAMY: po wanny, miski sedesowe, kabiny, baterie, węże PE,
rury PEKS z wkładką aluminiową, rury stalowe, miedziane i PCV

HURTOWNIA HYDRAULICZNA,
ul. Klickiego 7 tel./fax (046) 837-40-41

współpracowników.
Nagrodą dla agenta był komputer przenośny typu laptop o wartości kilku tysięcy złotych . Jest
on teraz wykorzystywany przez
agenta w codziennej pracy.
Ryszard Staszewski pracuje w
PZU ponad 1Olat. Był świadkiem
i uczestnikiem zmian, które dotyczyły warunków pracy agentów.
W listopadzie I 997 roku ostatecznie każda z ubezpieczających
osób, dotychczasowo zatrudnionych na posadzie w PZU, musia-

vot'"'

R-1296

mórkowej; można mnie. wszędzie
i o każdej porze złapać„. - opowiada Ryszard Staszewski. W
ubiegłym roku usilnie proszony
przez swojego stałego klienta opuścił na jakiś czas spotkanie towarzyskie, aby podpisać umowę,
która nie mogła czekać.

Nasi agenci mają krótkie urlopy. Nie ma podpisanych umów
ubezpieczenia - nie ma wpfywów
ła rozpocząć własną działalność pieniędzy„. - tłumaczy dyrektor
gospodarczą i podpisać z PZU łowickiego inspektoratu PZU, Ja-

umowę agencyjną. Wiązało się to

z przejściem na rozliczenia prowizyjne, koniecznością
opłacania składek ZUS we wła
snym zakresie, prowadzeniem
księgowości itp. Każdy agent sta·
wał się więc wówczas dla siebie
jednocześnie pracownikiem i pracodawcą. Na mocy umowy agencyjnej reprezentował firmę i zajmował się sprzedażą jej produktów ubezpieczeniowych.
również

Teraz nie mam określonych godzin pracy. Czasami klient dzwoni
około 22. OO, że zapomniał o ubezpieczeniu a następnego dnia iry.jeżdża - i wtedy trzeba mu pomóc i
jechać. To są też uroki telefonii ko-

tów ubezpieczeniowych PZU,
gros obrotów zapewnia kilkanaście.

Agenci starają się pamiętać o
swoich dotychczasowych klientach, szczególnie gdy kończy im
się ubezpieczenie, trzeba wpłacić
następną ratę itp. Pomocne są do
tego tzw. wydruki wznowień dostarczane przez PZU. Niektórzy
jednak prowadzą własny terminarz i na jego podstawie kontaktują się z klientem.
Ubezpieczenia są łatwe i trnd-

nusz Pawłowicz.
Dzień pracy każdego dobrego ne. To zależy czy klient jest no""".}I,
agenta jest dokładnie zaplanowa- czyjest to klient wznawiający ubezny. Tylko z pozoru i dla osób nie- pieczenie. Średnio trzeba przeznawtajemniczonych praca ta kojarzy czyć dla jednego klienta około gosię z dużą ilością czasu wolnego i dzinę. Klient wznawiający chce pochaotycznym bieganiem od klien- znać nowości i chce wiedzieć czy
coś się nie zmieni/o - opowiada o
ta do klienta.
Zawsze wieczorem robię na swojej pracy Ryszard Staszewkartce papiern plan następnego ski.
Dlaczego nie zajmie się również
dnia. Zapisuję, gdzie i z kim jestem umówiony, wjakiej sprawie i ubezpieczeniami na życie? Chcę

o której godzinie. Jak irychodzę robić dobrze jedną grnpę produkdo miasta Io zawsze z kartką w tów. Trzeba szanować czas klienręku - opowiada Ryszard Sta- ta i nie proponować mu kilku rzeszewski: Oferuje głównie ubezpie- czy jednocześnie. To jedna z taczenia komunikacyjne i majątko jemnic sukcesu, jaki odniósł.
(mak)
we. Spośród około 150 produk-

Stypendia dla nailepszych uczniów szkół średnich
Już po raz drugi wytypowano Ekonomicznego w ZSZ nr 4 w Ło przynajmniej z jednego przed5 uczniów szkół średnich do sty- wiczu i Małgorzata Miklaszew- miotu oceny celującej, a z pozopendium starosty łowickiego. ska - uczennica klasy n Liceum stałych przynajmniej dobrej, oraz
Stypendium jest wyróżnieniem Ekonomicznego w ZSR w Zduńskiej wzorowego zachowania. Zarząd
podejmuje decyzję na podstawie
najlepszych i najaktywniejszych Dąbrowie.
Stypendium w wysokości 160 wniosku dyrektora szkoły, który
uczniów, przyznaje je zarntd powiatu, kryteria szczegółowo okre- zł miesięcznie będzie wypłacane jest zobowiązany do zasięgnięcia
opinii Rady Pedagogicznej i saśla stosowny regulamin. W tym tym uczniom do stycznia 2001
roku szkolnym wpłynęło aż 14 roku, oczywiście będą mogli oni morządu ucz-niowskiego. Narawniosków o przyznanie stypen- ponownie starać się o pr_z yzna- zie kandydaci do stypendium
tlium. Spośród kandydatów zostali nie stypendium. W nowym wnio- muszą spełniać wszystkie te krywybrani najlepsi: Arkadiusz sku będzie też uwzględniona teria równocześnie, ale niewykluSzczepanik - uczeń klasy LO średnia ocen za I semestr obec- czone, że regulamin ten będzie w
im. J. Chebnońskiego w Łowiczu, nego roku szkolnego, a nie może przyszłości modernizowany.
O stypendium starosty mogą się
Monika Ciesielska - uczennica N być ona mniejsza niż 4,5. Pozoklasy W w Zespole Szkół Medycz- stałe kryteria regulaminu wyma- starać uczniowie od n klasy szkoły
nych w Łowiczu, Małgorzata Cie- gają średniej ocen za poprzedni średniej, a przyznawane jest ono 2
klasy Zasadni- rok szkolny nie mniejszej niż 4,5, uczniom ogólniaka, 2 uczniom śred
ślak - uczennica
czej Szkoły Zawodowej w ZSZ nr udziału w olimpiadach przedmio- nich szkół zawodowych (z liceum
4 w Łowiczu, Ag-nieszka Gład towych na szczeblu rejonowym, lub technikum) oraz jednemu
ka - uczennica klasy N Liceum wojewódzkim lub centralnym, uczniowi szkoły zasadniczej.

m

Polecamy kotły węglowo-miałowe typu Energia
z zasypem 1 raz na dobę, ze spalaniem górnym i dolnym
oraz kotły na koks, węgiel, drzewo.

Łowicz,

Najlepszy agent PZU w regionie, pracuje w Łowiczu

zobowiązany pilnować porząd

KOTŁOWNIE OLEJOWE

Zainstalujcie

TO NIE JEST
CHAOTYCZNA
BIEGANINA

m
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Jesienne atrakcie
w Zdunach
Paula Maciejewska
Siatkówka, jesienna panienka, gwara
i gigantyczne warzywa - to tylko niektóre atrakcje Święta Jesieni, które odbyło się w ostatni weekend w Zdunach.
Najweselej było w budynku GOK
w sobotnie popołudnie, gdy odbywała
się huczna impreza dla dzieci. Oprócz
dyskoteki był wtedy pokaz umiejętno
ści formacji tańca nowoczesnego, występ czarodzieja Macieja Dudy, a liczne
konkursy dla dzieci prowadził Grzegorz
Gwiaździński - prowadzący sekcję tań
ca. W czasie balu prezentowało się 15
dziewcząt, kandydatek do korony Małej Miss Gminy Zduny 2000. Dziewczęta prezentowały się najpierw w strojach dowolnych - przedstawiały się i opowiadały o sobie. Prezentacja w stroju
dyskotekowym połączona była z 30 sekundowym pokazem tańca disco, ostatnie wyjście - dziewczęta w przebraniu
„jesiennej panienki" prezentowały
wiersz lub piosenkę o jesieni. Podsumowanie i wręczenie nagród w tym konkursie odbyło się w niedzielę. Koronę
Małej Miss i największego różowego
pluszka wywalczyła 7-letnia Paula Maciejewska ze Strugienic, I Wicemiss została 1O-letnia Dominika Antoniak z Jackowie, II Wicemiss - 8-letnia Natalia
Gorzkowska z Jackowie.
Następnego dnia, w niedzielę, imprezę prowadził Sławomir Wódka. W czesnym popołudniem rozegrano jesienny
turniej piłki siatkowej, który wygrał LZS
Retki oraz podsumowano konkursy.
W pierwszym Koła Gospodyń Wiejskich starały się zaprezentować najokazalszy bukiet warzyw. Gigantyczne egzemplarze ziemniaka; marchwi, pietruszki, cebuli, selera i buraka ćwikło
wego w 7 bukietach rzeczywiście wzbudzały zainteresowanie dzieci i dorosłych.
I miejsce zdobył bukiet wykonany
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Strugienicach, łączna waga warzyw wynosiła 9,89 kg, poszczególne korzonki i bulwy ważyły : burak czerwony 5,99 kg,
ziemniak 0,54 kg, seler 0,91 kg, marchew
1,02 kg, cebula 0,45 kg, pietruszka 0,98
kg. Zdobywczynie kolejnych miejsc też
miały powody do dumy, bukiet ze Zła
kowa Nowego ważył 9,24 kg (II miejsce), z Wierznowic - 8,78 kg (III miejsce). Niektóre okazy w pozostałych koszykach były większe niż znalezione
przez gospodynie ze Strugienic, zdarzyła się np. marchew o wadze 1,90 kg, ziemniak 0,88 kg, seler o wadze 1 kg.
łowicka

f!iekt~rzy znali Polskęjuż wcześniej,

cos

ale Łódź i Łowicz były dla nich nowym doświadczeniem. Czy po wizycie w Łowiczu

napiszą?

TO NIE JEST HOBBY
Lekarze nie tyko
Z niewielkim opóźnieniem dojechali
w sobotę, 14 października, do Łowicza
uczestnicy 44 Kongresu Światowej Unii
Pisarzy Lekarzy. Przyjazd gości był zaplanowany na godzinę 16.00, ale wcześ
niej grupa odwiedziła Żelazową Wolę
i Nieborów. W łowickim muzeum oczekiwano pisarzy - lekarzy około pół godziny dłużej . Kilkudziesięciu uczestników kongresu przywitali starosta łowic
ki Cezary Dzierżek, burmistrz Łowicza
Ryszard Budzałek i ks. bp. Józef Zawitkowski. Wyrazili nadzieję, że ziemia
Chopina, Chełmońskiego i Reymonta
będzie dla pisarzy natchnieniem do dalszej twórczości. Duże brawa zebrał ks.
biskup Józef Zawitkowski - ps. literacki ks. Tymoteusz, którego dorobek literacki i kazania emitowane poprzez radio są znane w całym kraju. Na dziedzińcu muzeum wystąpiły „Koderki",
po minach pisarzy - lekarzy było wi-

leczą.

•Wesela

•Bankiety
•Komunie

• Oraz imprezy
okolicznościowe

Profesjonalnaobsługa,

też klecą

dać, że występ zespołu zrobił

na nich
wielu
z nich prosiło członków zespołu o pozowanie do zdjęć. Po występie uczestnicy wycieczki obejrzeli ekspozycje
muzealne.
Program był dość napięty i męczący
dla pisarzy - lekarzy, przez krótki czas
udało nam się jednak porozmawiać z dr
Barbarą Szefer - Marcinkowską, która
pełni funkcję prezesa Krajowej Unii Pisarzy Lekarzy. Dowiedzieliśmy się, że
kongresy odbywają się co roku, na spotkania te przyjeżdżają poeci, prozaicy
i dziennikarze. Trudno byłoby, zdąniem
pani prezes, określić lekarskie pisanie
mianem hobby, pomniejseyłoby to rangę tej twórczości. Pogodzenie pracy lekarza z pisaniem odbywa się często
zbyt dużym kosztem - np. nieprzespanych nocy, dlatego też wiele osób mło
dych jest zmuszonych do rezygnacji
niemałe wrażenie,
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z pisania. Dopiero na emeryturze, gdy
jest trochę wolnego czasu, powracają do
swojej twórczości, wyjmują z szuflad
wcześniej zapisane kartki.
W Polsce światowy kongres odbywał
się przed 27 laty w Warszawie, wtedy
jednak nie istniała jeszcze Krajowa Unia
Pisarzy Lekarzy, a literacka twórczość
lekarzy była pod egidą Związku Zawodowego Lekarzy. Chcemy im wbić do
głowy, że Chopin był Polakiem - mówiła
dr B. Szefer - Marcinkowska - zapoznać
ich (cudzoziemców -przyp. red)z twórczością Reymonta, który jest dla nich
prawie nieznany. Jeśli napiszą coś o Polsce, będą to nasi ambasadorowie na
świecie.

Uczestnicy 44 Światowego Kongresu, który odbywał się w Łodzi od 11 do
15 października to obywatele m.in
Szwajcarii (skąd pochodzi prezes Świa
towej Unii Pisarzy Lekarzy), Francji,
Włoch, Grecji, Niemiec i innych krajów.
Niektórzy z nich byli już w Polsce, ale
najczęściej w Warszawie lub Krakowie,
dlatego poznanie tak innego miasta, jakim jest Łódź, było dla nich ciekawym
przeżyciem. W Muzeum Kinematogafii
w Łodzi oglądali fragmenty filmu „Ziemia obiecana", a później konfrontowali
miejsca pokazane w filmie z dzisiejszą
Łodzią. Ciekawe, czy napiszą coś o Ło
(mwk)
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Na konkurs mający wyłonić najpięk
suchych
wpłynęło 17 prac. I miejsce jury przyznało Katarzynie Owczarzak z kl. III
Technikum Rolniczego w Zduńskiej Dą
browie, II miejsce otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Bąkowa Dolnego
oraz Sylwia Karasek i Anna Wojtysiak •
z kl. II TR, III miejsce przyznano KGW
z Wierznowic.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
też konkurs plastyczny „Jesienne krajobrazy". Wśród dzieci młodszych finalistami zostali Martyna Murawska z kl.
II SP Nowe Zduny - I miejsce, Patrycja
Rzepecka kl. II SP Nowe Zduny - II
miejsce, Agnieszka Ciesielska kl. II SP
Złaków Borowy i Dorota Skierska kl.
III SP Złaków Borowy - III miejsce.
Wśród dzieci starszych wygrali: Przemysław Rejnis kl. VI SP Strugienice - I
miejsce, Magda Zakrzewska kl. VIb SP
Nowe Zduny, Katarzyna Kowalewska
kl. IVa SP Nowe Zduny i Sylwia Lewandowska kl. V SP Bąków.
W czasie trwania imprezy były sprzedawane losy, oprócz wygranych ksią
żek i kaset losy brały udział w losowaniu nagrody głównej - obrazu przedstawiającego Zduny, który wygrała Julia Fijałkowska ze Strugienic.
Wylosowano też kilka inny.9h nagród,
parasol i długopis wygrał los z nr I, który kupił ...wójt gminy Zduny Jarosław
Kwiatkowski.
niejszą kompozycję z kwiatów

JAK PRZETŁUMACZVĆ
„GALANTY"?
Nie mniej atrakcyjne były dwa ostatnie punkty programu - konkurs tłuma
czenia tekstu z gwary łowickiej na ję
zyk literacki oraz scenka ludowa pt.
„Przyndzenie lnu".
Okazało się, że gwara ciągle jest tak
mocno zakorzeniona, że nawet trudno
było uczestnikom konkursu przetłuma
czyć niektóre słowa np. galanty, wałkoń
- najęzyk literacki.
Tekst opracowany przez specjalistkę od gwary Renatę Marcinkowską czytała Lucyna Stachurska, a 4 uczestników
konkursu tłumaczyło po akapicie tekstu, wszyscy zostali nagrodzeni tulipanikami z drewna.
Prawie wszyscy uczestnicy Święta
Jesieni obejrzeli też wspomniane
„Przyndzenie lnu" autorstwa Lucyny
Stachurskiej z Urzecza.
dok. na str. 16
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Przedszkolaki z Kiernozi
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Dzieci z przedszko!a w Kiernozi podzisiaj, tj. w czwartek 19 paź
dziernika, na wycieczkę do Płocka.
W planie przywidziano zwiedzanie
Ogrodu Zoologicznego i zabawę w Eldorado. Poprzednia udana wycieczka
przedszkolaków odbyła się w maju br.
Wtedy dzieci również były w Płocku,
program był bogatszy o rejs statkiem
po Wiśle i posiłek w restauracji McDonald. Tym razem jednak organizatorzy
postanowili, aby koszt wycieczki był
mniejszy (15 zł, majowa kosztowała
30 zł) i żeby dzieciom wystarczyło
sił. Największym magnesem jest dla
wielu z nich Eldorado, ale również wynajęty piętrowy autobus jest dużą

jechały

PET RYGO* BORYGO*
\V konkurencyjnych cenacb już od 3,60zl/I
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
Ewa i Bartłomiej Ważyńscy
_Of"eruje:
•!• krzewy liściaste
i iglaste w pojemnikach
•!•wierzby szczepione
•!•pnącza

•!•

młody materiał liściasty

do dalszej produkcji
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KONTROLNE SPOJRZENIE
KOMISARZA BYRNE'A
Brukselski wysłannik chciał na podstawie łowickiej spółdzielni wyrobić sobie pogląd czy polskie zakłady przetwórcze
będą w stanie zapewnić taką jakość sanitarną żywności, jakiej zachodni konsument nie będzie się musiał obawiać
Jest jasne, że zarząd spółdzielni z destara się osiągnąć standardy
europejskie - komentował pod koniec
swej wizyty w łowickiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej komisarz Unii Europejskiej d.s. ochrony konsumentów i
ochrony zdrowia publicznego David Byrne. Do wizyty doszło w ubiegły czwartek, 12 października. Byme, Irlandczyk z
pochodzenia a prawnik z zawodu, niegdyś
prokurator generalny Irlandii, jest najwyż
szym rangą urzędnikiem Unii Europejskiej,jaki kiedykolwiek odwiedzał OSM.
Jego wizyta miała istotne znaczenie dla
naszych starań o przyjęcie do Unii Europejskiej. Wszak nie często minister Unii,
·eden z dwunastu najważniejszych w niej
ludzi, osobiście udaje się do jednego z
zakładów produkcyjnych w jednym z krajów kandydackich.
Jak się dowiadujemy, intencją Byrna
było osobiste zapoznanie się ze stanem
przygotowań do sprostania wymogom
terminacją

kładów mięsnych

w województwie mazowieckim - przykładała też strona polska: komisarzowi towarzyszyli wiceminister rolnictwa Robert Gmyrek oraz
główny lekarz weterynarii dr Andrzej
Komorowski. Towarzyszący gościom
dziennikarze nie mogli nie dostrzec napięcia i podenerwowania u polskich
urzędników, wyczuwało się, że od tego,
jakie wrażenia wywiezie z Polski Byrne, rzeczywiście dużo zależy.
Wydaje się, że odwiedziny wypadły
dobrze. Prezes Jan Dąbrowski oprowadzał gościa i towarzyszących mu urzęd
ników, m.in. z przedstawicielstwa Unii
w Warszawie, odzianych w jednorazowe, zielone stroje i takież nakładki
na buty, po całym zakładzie. Przeszli
najpierw po oddanych przed niespełna
dwoma laty do użytku, gruntownie zmodernizowanych pomieszczeniach socjalnych, potem po starej, czekającej ciągle
na modernizację części produkcyjnej

Dyskusja przy najnowszej linii mleka UHT.
prezes Dąbrowski, komisarz Byrne.

David Byrne: Doceniam

determinację

kierownictwa

dziła czasowy zakaz importu na jej teren jakichkolwiek polskich wyrobów
mleczarskich. Nie ulega wątpliwości, że
Polskę w dobrym świetle stawia to, że
tak wielki postęp mógł komisarz zaobserwować w zakładzie, który bynajmniej
o zezwolenie na eksport na rynek unijny się nie ubiega, lecz produkuje w lwiej
części na rynek krajowy. Byrne dopytywał się za pomocą jakich pieniędzy
OSM zdołała sfinansować tak duże inwestycje - na co prezes Dąbrowski z satysfakcją odpowiadał, że korzystała tylko z własnych, wypracowanych i wniesionych przez czł<!nków funduszy.
Ta duma nie oznacza jednak niechęci
do ubiegania się o środki mające pomóc
Polsce przygotować się do członkostwa
w UE. Przeciwnie, Dąbrowski raczej
wskazywał gościowi, że jak dotąd OSM
z takiej porriocy nie miała możliwości
skorzystać. Teraz być może ma to szansę ulec zmianie: z 6 milionów euio potrzebnych jeszcze na dokończenie modernizacji (dotąd wydano 2,5 mln czyli
ok. 11 mln. zł.) spółdzielnia ma nadzieję otrzymać 1 milion pomocy rządowej,
3 miliony chciałaby natomiast uzyskać
z przedakcesyjnych funduszy Phare i
banku EBOR.
- Dokładnie na to, na pomoc w dostosowaniu się, dla takich właśnie za-

spółdzielni.

w Łowiczu Jarosław Buczyński.

Unii jednego polskiego producenta z
mleczarskiej, ale z grupy tych,
którzy nie uzyskali jeszcze uprawnień do
eksportu na rynek Unii. Dziewiętnastu
eksporterów, którzy już takie uprawnienia posiadają nie było w kręgu zainteresowań komisarza, ich standardy produkcyjne ijakościowe zostały już wielokrotnie „prześwietlone" przez unijnych inspektorów. Funkcja Byma w Komisji
Europejskiej jest kluczowa dla oceny
polskich przygotowań w dziedzinie
sprostania wymogom zdrowotnym, jako
że jest on - odwołując się do polskich
porównań - jakby głównym inspektorem sanitarnym, głównym lekarzem weterynarii oraz szefem urzędu ochrony
konsumenta w jednej osobie. Dużą wagę
o tej wizyty - której uzupełnieniem
miały być odwiedziny w jednym z zabranży

zakładu ,

by poprzez jego część nową, z
Najbardziej zainteresowany był Byrnajnowszymi liniami technologicznymi, ne tym, co zmieniono w zakładzie od
zakończyć obchód na magazynie wyso- czasu pamiętnej inspekcji sprzed trzech .
kiego składowania . Gołym okiem moż lat, w następstwie której Unia wprowana było zobaczyć z jakiego pułapu spółdzielnia startowała przed dziesięciu laty
by wywalczyć prawo do stosowania unijnych
na drogę unowocześniania i co już zdonorm sanitarnych dla producentów mleka i mię
łała osiągnąć. Komisarz Byme został
sa dopiero 2-3 lata po przystąpieniu do Unii (a
zapoznany z planami dalszej rozbudo- taki jest nasz postulat - przyp. red.) Polska będzie
wy, mającymi docelowo doprowadzić do przede wszystkim musiała przyjąć ca/ość prawa eurozamknięcia wszystkich procesów techpejskiego w tym zakresie, choć czasem ustawy te będą
nologicznych pod jednym dachem. wprowadzane w życie z opóźnieniem. (...)
W pewnych chwilach dawało się zauwaZgoda na postulowane przez Polskę okresy przejżyć jego zaskoczenie nowoczesnością
ściowe jest leź uzależniona od przedstawienia przez
rząd dokładnych szacunków, jaką część polskiej prourządzeń, z jakimi się tu zetknął. Póź
niej, po krótkiej przerwie, Byrne i towa- dukcji mia/aby ona dotyczyć. Im więcej zakładów nie
będzie wstanie spełnić unijnych norm, tym okres przejrzyszący mu ludzie pojechali jeszcze
ścio'!IY będzie trudniejszy do uzyskanilł. Rz1d szacuoglądać wybudowaną przez spółdziel. , że f stycznia" 2003 r. ok. 10 proc. mleka będzie
nię, specjalnie na jej potrzeby, oczyszialo uni/nę 11<>rm 'dzit 'est to ok. 30 'fOC. • a 25
czalnię ścieków.

A

kładów

jak ten, powinna być przeznaczana pomoc - sekundował pośrednio
Dąbrowskiemu Byrne, zapytany o wrażenia przez towarzyszących mu dziennikarzy telewizyjnych i prasowych. Pomoc ta jest potrzebna, bo - czego nie
omieszkał dodać- Polska powinna z jak
największą determinacją dążyć do przyjęcia w polskim systemie prawnym
wszystkich regulacji jakościowych Unii.
Dla naszych konsumentów są to bardzo
ważne sprawy - podkreślał.
Na spotkaniu plenarnym z udziałem
ministra rolnictwa Artura Balazsa, tegoż
dnia wieczorem, komisarz był - jak się
dowiadujemy z bardzo wiarygodnych
;tródeł - zadowolony z tego, co widział
w obu odwiedzanych zakładach , ale nie
krył, że przede wszystkim zaimponowała
mu mleczarnia w Łowiczu i determinacja jej prezesa w dążeniu do poprawy
stanu sanitarnego zakładu oraz ochrony
środowiska. Dzięki łowickiej OSM Polska zyskała cenne punkty w ocenie Byrne'a. A sama spółdzielnia? Według tego
samego źródła komisarz miał zasugerować ministrowi Balazsowi, że kto jak
kto, ale takie zakłady zasługują na to,
by w pierwszym rzędzie korzystać z
przedakcesyjnego funduszu SAPARD.
Wojciech Waligórski

największych rzeźni, które przyjęły ok. 80 proc. rynku mięsa, zdobędzie środki na dostosowanie się do
unijnych norm.
Komisjlł domaga się, aby rząd imiennie określił, jakich zakładów, a w nich jakich produktów miałby doty- ·
czyć ten okres. - Bardziej uproszczony wniosek jest
możli'!IY w stosunku do gospodarstw rolnych z uwagi
na ich wielką liczbę - uważa UE
Zakłady, które nie spełniłyby unijnych norm miałyby
prawo do sprz-edaży na rynku krajokym. Unia domaga
się Jednak wcześniej ustanowienia wiarygodnego systemu identyfikacji takich produktów, żeby Po wejściu
Po/ski do UEnie trafiły one do pozosla/yc/1 krajówpięt
nastki. (. ..)
RzBCz. . spglita, 12. 10.

REKLAMA
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Punk zamiast folku
Nie dojdzie do skutku koncert grupy Rzepczyno Folk
Band, która miała zagrać w piątek 20 października na
scenie kawiarni Dziupla w ramach festiwalu „Drugi
obieg". Zamiast tego zespołu zaprezentują się dwa warszawskie zespoły prezentujące muzykę z nurtu punk:
Antidotum i Wałkardana. Antidotum to zespół, który
wraz z innymi warszawskimi grupami, takimi jak
Ahimsa, Post Regiment, Drugs & Politics współtworzył zalążki sceny niezależnej na początku lat dziewiędziesiątych. Muzykę, jaką wykonuje zespół, określić
można mianem hard core. Na swoim koncie zespół ma
kasetę wydaną przez firmę Złota Skała. Antidotum

Już przy udziale 20% środków własnych możesz zakupić

utwory, do których tekst napisał animator sceny niezależnej Piotr „Pietia" Wierzbicki. Wałkar
dana to zespół grający punk przywodzący na myśl dokonania Ramones i polskich grup z lat osiemdziesią
tych np. Abbadon. W czasie koncertu, który rozpocznie się o godz. 20.00, zakupić będzie można wydawnictwa niezależne rozprowadzane przez Qqryq. Qqryq to
niezależna firma, założona przez ludzi wydających
w latach osiemdziesiątych fanzina pod tą samą nazwą.
Firma wydaje płyty i kasety czołowych zespołów grających punk, hard ~re, reggae, ska
(aw)
wykonywało

KOMFORTOWE MIESZKANIE
lub
LOKAL BIUROWO-USŁUGOWY
w zmodemizowanym zabytkowym gmachu dawnego
Sądu Reionowego w Łowiczu przy ul. Podrzecznei 14

Festiwal intensywni w Internecie
Coraz więcej informacji o organizowanej przez Ło- zyce niezależnej http:llwww.terra.pl. Po kliknięciu
wicki Ośrodek Kultury od I 9 do 22 pażdziemika im- na odnośnik na stronie głównej otwiera się strona
prezie pod nazwą Drugi Obieg Art Festiwal 2 można prezentująca szczegółowy program festiwalu. Orznależć w Internecie. W poprzednim numerze No- ganizatorzy zapowiadają, że po zakończeniu festiwego Łowiczanina informowaliśmy, że program fe- walu będą chcieli zaprezentować relację na tej samej
stiwalu trafił na listę dyskusyjną o muzyce alterna- stronie internetowej. Na stronie ma pojawić się nie
tywnej (terrasi@egroups.com). Kilka dni póżniej tylko tekst i zdjęcia z wybranych wydarzeń festimożna go było znależć wśród zapowiedzi ciekawych wal owych, ale również dżwięki do ściągnięcia w forimprez z całego kraju na stronie internetowej o mu- macie mp3. Zgoda administratora strony już jest.

Europa to lei problem moralny
Duchowe i moralne aspekty integracji europejskiej stytutem Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kard. S.
będą przedmiotem wykładu, jaki w najbliższy panie- Wyszyńskiego w Warszawie.
Wykład organiz.owany jest w ramach Instytutu Edudziałek, 23 października, wygłosi w szkole rolniczej na
Blichu dr Stanisław Krajski. Prelegent pracuje w war- · kacji Narodowej związanego z Radiem Maryja Poszawskim Kuratońum Oświaty, współpracuje też z In- czątek wykładu o godzinie I 7.30.

,

OKRĘGOWA SPOŁDZIELNIA MLECZARSKA w Łowiczu
99400 Łowicz, ul.

Przemysłowa 3

rok produkcji

NAZWA I RODZAJ

cena

wywoławcza

1.

AUTOBUS JELCZ PR 110 BERLIET

1987

3 500,00 ZŁ

2.

PRZYCZEPA IZOTERMA O ŁADOWN. 6 TON

1980

2 000,00ZŁ

3.

STAR 28 SKRZYNIA

1987

1 000,00ZŁ

4.

STAR28CHŁODNIA-BEZAGREGATU

1987

1 500,00 ZŁ

5.

STAR 28 CHŁODNIA- BEZ AGREGATU

1984

1 200,00 ZŁ

6.

ROBURFURGON

1984

2 000,00ZŁ

7.

NACZEPA CHŁODNIA .ALKA" N12

1980

3 000,00ZŁ

8.

NACZEPA WYWROTKA NW 180

1988

5 000,00ZŁ

9.

NADWOZIE SKRZYNIOWE-JELCZ

10.

NADWOZIE SKRZYNIOWE- STAR

-

300,00ZŁ

200,00ZŁ

• Ofery w zamkniętych, opisanych kopertach należy składać w sekretariacie OSM
Łowicz do dnia 27.1 0.00 r. w godz. 7.00-15.00.
•Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.00 r. o godz. 12.00.
• Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie o tym zawiadomiony pisemnie
w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert lub telefonicznie.
• OSM w Łowiczu nie odpowiada za braki, wady ukryte i zastrzega sobie prawo
odstąpienia od przetargu bez f)odania przyczyny.
•Sprzęt można oglądać w dniach od 23.10.00 do 27.10.00 r. w godz. 8.00-12.00
na terenie bazy transportu, Łowicz, ul. Armii Krajowej 51.
• Pozycje, które nie znajdą nabywców w przetargu ofertowym, będzie można nabyć na drodze negocjacji cen w dniu 06.11.00 r. od godz. 8.00 do
R-1318
14.00 oraz 07.11.00 r. od godz. 8.00 do 14.00.

Zarząd Rejonowej Spółdzielni Handlowej „SCH"
w Łowiczu, ul. Magazynowa 11

przetarg nieograniczony
sprzedaż ciągnika Ursus C·360
rok produkcii 1985

ZESTAWY DOMOWE {JUNIOR)

ZESTAWY BIUROWE {OFFICE)
Cena od 3700
KUPUJĄC

zł (z monitorem 15")

Przy zakupie office:

•DRUKARKĘ•FAXIMODEM$,

l!J.

-~„b.~

S[RWIS CiWARANCYJNY
I POCiWARANCYJNY
(i0TÓWKA RA.TY

1}P~-- CZAS Pl!O~OCJI O(il!ANICZONf!!! Poni:d;~~:.k~f!~ek
Sobota w godz 11·15

.....-...._
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I.ROYPOLI.
R-1321 -

P.W.„ROYPOL"Sp.zo.o.
Łowicz, ul. Czaj"ki 31

do30.12.2000
bierze udział w losowaniu skanera

Ośrodek

Szkolenia
Kierowców

m1li@Ylm

1. Przedstawiciela handlowego

Krzysztof' Bandos
Łowicz, ul. Słowackiego 44
Tel. (046)837-02-58, (0-502) 27-87-2,;,

PROWADZI ZAPISY
NA KURS PRAWA JAZDY
KAT. „A, B, E"

-

wykształcenie

min. średnie rolnicze
w pracy terenowej

doświadczenie

2. Kierownika biura

- wykształcenie min. średnie
- doświadczenie na stanowisku kierowniczym
- znajomość podstaw księgowości
- obsługa komputera
3.

Sekretarkę

- wykształcenie min. średnie
- znajomość spraw kadrowych
- obsługa komputera

Rozpoczęcie

kursu:
6.11.2000 r. o godz. 16.00

Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym z możliwością doskonalenia swoich umiejętności na samochodzie własnym bądż
szkoleniowym. Łowicz, ul. Jana Pawła li 120
(dawna Łódzka).

List motywacyjny oraz CV {do dnia 15.11. br.)
Adres do składania ofert: Zofia Purgacz
ul. Gdańska 67 m. 23, 90-612 Łódź
z dopiskiem .Praca·
R-1319

~

w Głownie, ul. Sikorskiego 45149

GŁOWNO

•

"'
a
es te
~

SPót.DZIELNIAMIESZKANIOWA

UL KOPERNIKA 30

tel. {IM2) 711M6-35
0..02-115-231

BRUGMANN

C ERTYFIKATY JAKOŚCI

oferuie tanie, gotowe
mieszkania własnościowe
oraz garaie o pow. 17 m2
w budynku wielorodzinnym.

Możliwe negocjacje dotyczące płatności.
R-1287

Każdy kto zakupi komputer

tel (0-46) 837-55-23, 0-604-674-606

i/Cena 1m2 -1490 zł

po rozstrzygnięciu.

•DRUKARKĘ

•PROGRAM FINANSOWY
(wystawia Rachunki, Faktury, prowadzi magazyn)

,/O wynikach przetargu nabywca zostanie poinformowany w ciągu 3 dni

14. 00-15. OO.

Przy zakupie juniora:

o FAX/MODEM
' ... . •FILTR PRZECIWPRZEPIĘCIOWY
•ENCYKLOPEDIE MULTIMEDIALNE
•PAKIET BIUROWY OFFICE:
(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do •PROGRAM DO NAUKI (Język Angielski)
• 5 GODZIN SZKOLENIA(zobslugikomputera)
prezentacji, do budowy stron www)

,/Za brakii ewentualne wady ciągnika sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

,/Ciągnik można óglądać codziennie w godz.

zł (z monitorem 15")

WYMIENIONE ZESTAWY KOMPUTEROWE OTRZYMUJESZ GRATIS!!!

,/ Istnieje możliwość skorzystania z ulgi
podatkowej oraz premii gwarancyjnej
w przypadku posiadania książeczki
mieszkaniowej.

,/Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Cena 3700

Ceny brutto

o pow. uiytk. 53,2 m2

,/Pisemne oferty należy składać w ciągu 1O dni od daty ukazania się ogłoszenia w biurze Spółdzielni w zamkniętych kopertach.

R-1320

SUPfl! Pl!O~OCJA KO~PUTfl!ÓW!!!

R-1324

ogłasza

na

informacje można uzyskać na terenie obiektu oraz pod nr telefonów:
0461837-68-84, 0461837-95-70, 0502-289-317
Lokale można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00-16.00
Bliższe

•KARTĘ SIECIOWĄ

.ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
Lp.

Skorzystai z oferty P.B.H. FILAR i Banku PKO BP

- UBEZPIECZENIE
OKIEN GRATIS

K 'A
N
TERMOMETR
FIRMOWY
GRATIS

*PARAPETY PCV

*PARAPETY WŁOSKIE
*PARAPETY STAL
*PANELE PODŁOGOWE
CLASS EN
iii

'ił

(!)

OKNO 034 - 735 zł

RABATY, RATY, PROFESJONALNY MONTAŻ :

19.10.2000 r.

Ciekawe miniatury na wystawie w GOK
Miniaturowe budowle autorstwa mieszkańca
Skierniewic, Romualda Adamczyka, można od środy, 11 października, oglądać w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bolimowie. Pierwszą miniaturową budowlę_ autor wykonał w 1997 roku, po otrzymaniu
przez niego pocztówki, przedstawiającej jeden z
hoteli o ciekawej architekturze, położony w okolicach Innsbrucku w Austrii. Hotel z pocztówki posłużył jako wzór, a wykonaną pracę autor nazwał
Bajkowy Hotel. Cały warsztat jego pracy stanowi
scyzoryk, penseta i skalpel chirurgiczny. Materiał
stanowiązapałk.i, patyczki po lodach, włosie szczotki
i szyszkowe łuski. Jak sam wykonawca mówi
- materiał dosłownie leży na ulicy. Wykonanie jednej
pra9' zajmuje autorowi około 3 miesięcy. Od roku

1997, w którym Romuald Adamczyk zaczął two15 budowli, wszystkie obejrzeć moż
na w Bolimowie. Prace przedstawiają m.in. jedną
z zagród w Lipcach Reymontowskich oraz kośció
łek w Słupi. Miniatury pokazywane były na wystawach w Skierniewicach w Młodzieżowym Centrum
Kultury, w skierniewickiej Cepelii, Muzeum Reymonta w Lipcach, w GOK w Zdunach, wszędzie
wzbudzając zachwyt widzów. Pracami Adamczyka
interesowały się media lokalne i ogólnopolskie: TP
1, Polsat, WOT. Wystawa w Bolimowie czynna bę
dzie od 8 listopada, oglądać ją można w godzinach
otwarcia GOK: w poniedziałki i środy w godzinach
8.00-20.00, w czwartki 10.00-20.00, w pozostałe
dni 12.00-20.00, w sali widowiskowej.
(aw)

RENAULT ICangoo

rzyć, powstało

Jeśli

pojedziesz na kredyt,
pójdziemy Ci na rękę.

Prewencja kryminalna

Policianci będą współpracować z Holendrami
Łowicka Komenda Powiatowa Policji została
wytypowana, jako jedna z czterech jednostek policji z całego kraju, do współpracy i wymiany doświadczeń z jednostkami policji holenderskiej. Program wymiany doświadczeń pomiędzy stróżami
prawa z Polski i z kraju tulipanów, powstał na szczeblu centralnym. Wytypowano do niego dwa województwa, a z każdego z nich po dwie jednostki powiatowe policji. Jest to wielkie wyróżnienie dla lowickiejjednostki i docenienie zmian, które wprowadzamy w naszej służbie. Komenda Główna Policji
z Warsza"".)' zauważa naszą dobrą współpracę z samorządami i docenia nas... - uważa komendant po-

wiatowy policji, podinspektor Adam Ruta.
Udział w programie przewiduje między innymi
wyjazdy studyjne i przyglądanie się pracy policjantów w terenie. Będzie można więc zobaczyć
patrole policyjne w towarzystwie kolegów po fachu z Holandii. Policjanci z Łowicza będą poznawali techniki pracy policjantów holenderskich.
Policja holenderska ma zaproponować cykl szkoleń dla policjantów i pracujących na rzecz porząd
ku publicznego działaczy samorządowych. Szczegóły na temat daty rozpoczęcia szkoleniowej wymiany nie sąjeszcze znane.
(mak)

Wystawa w GOK Zduny iui wkrótce
„O lecie jesienią" - taki tytuł nosić będzie wy- Zduny, Halina Anyszka. Katarzyna Lubas fotostawa fotografii, wykonanych przez Katarzynę_ Lu- grafuje od roku. Na wystawianych pracach zobabas, uczennicę IV klasy Liceum Ogólnokształcące- czyć będzie można martwą naturę, ciekawe są też
go im. J. Chełmońskiego w Łowiczu. Kasia przy- zdjęcia, zrobione na terenie zamku w Oporowie.
słała zdjęcia na ogłoszony przez nas konkurs foto- Wystawa będzie otwarta po zamknięciu wystawy
graficzny „ Wakacje w obiektywie", prace jej na z bukietami warzyw i kwiatów najprawdopodobtyle nas zainteresowały, że postanowiliśmy zorga- niej od 24 października. Czynna będzie przez ki1nizować irystawę autorską- mówi dyrektor GOK ka tygodni.
(aw}

Bąków

Decydując się teraz na zakup Renault Kangoo na kredyt, mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku.
Kredyt Renault jest oprocentowany już od 5% w skali roku. Nowa cena Kangoo - od 35 164 zł
netto. Tak niewiele w zamian za oryginalność i wszechstronność. A w limitowanej seńi Babie Lato
otrzymasz jeszcze ABS i światła przeciwmgielne gratis. Przyjdź i spytaj o szczegóły promocji.

www.renault.com.pl
Jfommlt Credit

•

Kredyt do 3 lat. przy wkladz1e W!as•ivm minimum 30% ceny. z oprocentowaniem
udzitllany w PLN. Oferł'.i ogrn.niczona w (.<asie Olerl nie inoina łączyć .

l'ołskłł

stałym,

Filia WIERNICKI s.c.
96-1 OO Skierniewice
ul. Buczka 2
Tel. 046/833-26-90, 833-27-90
833-33-90

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

Górny

Pomoc dla szkoły bardzo poiqdana
Jeszcze jesienią dyrekcja Szkoły Podstawowej
Bąkowie Górnym chce zagospodarować plac,
znajdujący się wokół budynku. W okresie wakacji
wykonany został zajazd dla autobusów, na placu
położony jest asfalt. Zajazd leży w bezpośrednim
sąsiedztwie szkoły, co może powodować zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, potrzebne jest więc wykonanie ogrodzenia i bramy. Do zagospodarowania
zostaje również plac przed szkołą. Do zrobienia
tego wszystkiego potrzebne są pieniądze, szkoła ma
ich bardzo mało, podobnie jak organ prowadzący
czyli gmina, dlatego zwróciliśmy się do rodziców
w

Zduny

z prośbą o pomoc w zagospodarowaniu - mówi dyrektor szkoły w Bąkowie Górnym, Jan Znyk. Były
na ten temat prowadzone rozmowy z przedstawicielami rodziców. Prace, związane z zagospodarowaniem placu, rozpoczną się po skończeniu prac
polowych, dyrektor sądzi, że może być to pierwsza
połowa listopada. Szkoła szuka osoby, która wykonałaby plan zagospodarowania placu za niewielkie
pieniądze. Jeżeli projektant się nie znajdzie, plac
zostanie zagospodarowany według pomysłów osób
wykonujących prace i w zakresie, w jakim będą mogły one to zrobić.
{aw)

zaciqgaią poiyczkę

Rada gminy Zduny podjęła uchwałę o wystą- na zakup okien do szkoły w Nowych Zdunach.
pieniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro- Całkowity koszt zakupu i montażu okien wyniedowiska o udzielenie pożyczki w wysokości 50 sie około I OO OOO złotych. Fundusz może udzielić
tys. złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone pożyczki na połowę kosztów inwestycji.
(aw)

~QJ0

f(.)~~<!)

Masz kłopot z trądzikiem
Przvjdf na bezpłatne konsultacje dermatologiczne.

•
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DRZWI • wewnętrzne
Terakoty
• zewnętrzne
Kasetony
• ~armonijkowe
OKNA
Kleje, fugi, listwy
Parapety
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SAMOCHODOWE

Lanos, gmdzieri 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-73-39.

Scat Tol•'<lo 2,0, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-32-00. 0604-867-307.

Simson, motocykl -

Omega combi, 19% rok - sprzedam.
Tel. 0461837-41-24.
Golf lll, 1992 rok - sprzedam. Tel.

042/65~85-71.

Dąbkowice

Góme 26.

Fial Siena 1,6 HL, 1997 rok, wiśniowy mełnlik,
możliwość rat. Tel. 0602-531-488, 0602-770-798.
Nysa, 1985 rok, cena 700
Tel. 046/837-85-87.

zł

Fiat Uno, 1997 rok, bogale wyposażenie, przebieg
35.000 - sprzedam. Tel. 046'838-76-88 po 16.00.

Siar 200, skrzyniowy po odbudowie, niedrogo,
1988/89 rok - sprzooam. Tel. 04(-.1838-~3 po 20.00.
Tel. 0461838-70-34.

Toyola Corolla l,XD, 1991 rok, stan bardzo dobry,
14.500 zł - sprzoomn. Tel. 04<vXJ 1-83-01.
Daewoo Nexia I,5DOHC, 19% rok, zielony metalik,
boga1e wyposażenie, 14.500 zł - sprzedmn.
Tel. 046/831-83-01.
Toyoł<l Corolla l ,6Si, 1997 rok, bogale wyposażenie,
28.500 zl - sprzc"tlam. Tel. 04(i/83 l-XJ-O I.

VW Golf 1,6, 1990 rok, granatowy metalik. 9.800 zl
- sprLed:un. Tel. 04(v83 l-83-0l.
CC 900, 1995 rok, czerwony, na wtrysku. I0.500 zl
- sprzedam. Tel. 0601-204-034.
Opel Kaden 1,6 diesel, 19X8 rok, 5-<lrzwiowy, 8.700 zł
- sprzedam. Tel. 0601-204-034.
Ford Escort, 1991 /92 rok, niebieski, 1,3 benzyna,
2 osobowy, 9. 700 zł - sprzedam. Tel. 0601-204-034.
VW T-4 2.5IDI. 1996 rok, 86 tys. km, max długi ,
bpgatc wyposażenie - sprzedam. Tel. 046/837-02-57,
0606-634-482.
Mercooes 307D, 1985 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-02-57. 0606-634-482.
Hanomak 1,5 lony, silnik Lcyland - sprzedam.
Chą•no Nowe 5.
Ford Escor1 1,3 CL, listopad 1995 rok - sprzcdam.
Tel. 046/837-90-63, 837-82-88.
Ford Escort combi, 1995 rok - sprzt:Uam.
Tel. 0602-328-543.
Opel Kadett l,4i. 1990 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 046/837-70-84, 0607-190-223.
Citroen AX I,O, 1994 rok - sprlalam.
Tel. 046/837-51-49.
Fiat 125p, 1989 mk - sprzedmn. Tel. 046/837-83-81
po 17.00.

Uno 1,4, 1996 rok - sprzedam. Urbariszczyzna 3.

I26p, 1998 rok - sprzedam. Tel. 046/838-45-18.

Sprzedam dom w Rybnie. Tel. 0461861-14-09.

Opel Astra Il combi, 1998 rok, silnik 1,6 16V,
pełne wyposażenie - sprzedam. Tel. 042/719-48-89,
0606-314-317.

Golfll, 1986 rok, 1,6 TD, stm1 bardzo dobry- sprzedam.
Tel. 046/838-04-67.

Sprn.-dam M-3 (parter) na os. M. Konopnickiej.
Tel. 04(,/837-46-41 po 17.00.

Ford EScort 1,4 combi, 1995 rok, bogate wyposażenie,
;tm idealny - sprzedam. Tel. 04(-.1837-02-57.

wzięcia

Fiat I26p elx, 1998 rok - sprzedam, możliwość
na raty. Tel. 0461838~50.

Sprzedam kiosk drewniany. Tel. 04(,/838-75-71
po 19.00.

Hyundai Lm1tra 1,6 16V, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-02-29.

Sprzedam lub zamienię mieszkanie 48 m' na domek.
Tel. 0461837-51-49.

Lada Sanw-u-J 1300, 1992 rok - sprzedmn. Czatolin 203.
Tel. 0461838-87-71.

Teł.

CC 900, 1994 rok, przebieg 77.000 km - sprzooam.
Tel. 046/838-86-18.

Teł.

Cinquecento 700, 1997 rok - sprezdam.
Tel. 042/719-20-77, 0604-391-711.

Sprzedam działkę 1,70 ha przy OSP w Dzierzgowie
Tel. 046/839-66-75.

VW Golfll 1,6 benzy1ia, 1988 rok, 5-drzwiowy,
zadbany, wiśnia metalik - sprzedam. Tel. 0<-02-538-634.

żuk, 1985 rok, po kapiłnlnym remoncie - sprzedani.
Tel. 0421719-32-02.

Sprzedm11 dom w centnnn Lowicza. Tel. 0601-209-010.

Fiat 126p, 1996 rok, stan idealny - sprzedam.
Tel. 04(i/838-5 l-85.

Fiat 126 FL, 1995 rok produkcji, czerwony - sian
.dobry - sprzc>dmn. GłOWllO ul. Spacerowa 18 k/szpiłnla.
Tel. 0421710-8~95 ro 18.00.

l 26p, 1993 rok, kolor wiśniowy, przebieg 34.000,
cena 4.700 - •lJrzedmn. Wiadomość: Kalenice 195.
Tel. 0461838-82-24.
Toyota Corolla 1,8 diesel, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-01-12, 0605-422-198.

Skoda Favorit, 1992193 rok - sprzt:Uam.
Tel. 046/837-13-31.

Pugeot 306 1,9 D - spr.redam. Tel. 046/839-62-45,
0601-388-748.

I26p, I1)96 rok - sprzedam. Wygoda 45a.
zł.

126p, 1994 rok - pilnie sprzedmn. Tel. 0608-24(>-046.

Star 200 JW - sprzedam. Tel. 04(;1837-61-55.

kupię.

Tel. 04(,/839-64-28.

Skoda Felicia combi, 1997 rok, cena 20.000
Tel. 046/837-84-63.

- sprn.>dam.

Żuk, 1985 rok, skrzynioweic - sprzedam.
Tel. 046/838-75-17.

Mo1orower -

kupię.

Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam. Tel. 046/838-57-95
po 21.00.

126 elx. 1998 rok, zadb:my. Tel. 0606-138-172.
l 26p dx, 1997 rok - sprzedam.

Siar A200, 1990 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 0608-420-169, 04(-.'838-90-56.

I26p d, 1995 rok, g-.irażowany - sprzedam.
Tel. 04(-.'837-80-64 po 18.00.
Simson skuter - sprzedam. Tel. 046/838-58-36.
Ford Escotr 1300, 1992 rok, kolor czerwony, sian
dobry - sprzedam. Szymanowice 14.
Tel. 046/838-76-48 po 20.00.
Peugeot J5, maxi - sprzedam. Tel. 046ill38-65-34.
Fiat Punto 55S, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-88-74.

Seat Cordoba, 1997 rok, z salonu - sprzedam.
Tel. 046/837-47-77.
VW Goił: 1978 rok. sprawny - sprzedam. Malszyce 71.
Ford Fiesta I, I Classic, 1996 rok, 2 x PP - sprzedam.
Tel. 04(-.1837-55-55 po 16.00, 060(>-429-634.
Siar 200, 1982 rok, J stronny wywrot, sum bardzo dobry
i przyczepę 6 tonową - sprzooam. Tel. 046/837-69-63.

Żuk diesel, 1992 rok - sprzedam. Tel. Q(-05-553-633.

Polonez Caro, 1994 rok - sprzooam. Stachlew 45.
Tel. 0606-831-115.

Mitsubishi Kmiznian GTl-TD, 1998 rok, pchie
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0461837-33-98.

I26p, 1990 rok, blacha do remontu - sprzedam.
Rogóźno I23 przy CPN.

Renault Mcgane 1,4 RL. 1996 rok, ciemny zieleny,
cena do uzgodnienia - sprn.>dm11. Tel. 0(-03-673-972
lub 046/83.8-13-46 wieczorem.

VW Polo 1,4, wrzesieii 1997 rok, grafit metalik
- spradam. Tel. 0461837-51-02.

Polonez, gmdzieri 1990 rok - sprzt:Uam.
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.

Opd Vectm. 1994 rok, ciemny zielony melalik, alufolgi,
2 poduszki, ABS, wspomaganie kierownicy, szyberdach, cena 20.000 zł - sprzedam. Tel. 046/!08-7~23.
Renault 19 l .9D, 1989 rok, kolor biały, centmlny
zamek, alami, stan bardzo Óobry. Td. 04(i/837-2 l-90,
0608-179-313.
Peugeot 306, 1996 rok. 3-drzwiowy - sprLedam.
Tel. 046/837-95-84.
Renault 19, RT limited, 1994 rok, czarna
- sprn.'<lam. Tel. 04(-.1837-08-69.

perła

l 26p, 1988 rok; Citroen 1,4 diesel, 1990 rok
- sprzt:Uam. Tel. 0461837-90-13.
126p, 1998 rok, ;1an idealny, 19.000 przebieg
- sprn.'<lam. Tel. 04(-.1837-72-58.
VW Polo Clasic diesel, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0603-061-819.
Skoda Favorit, 1991 rok, kolor bordowy - sprzedam.
Tel. 0604-292-23 I.

Sprn.'tiu11 4,5 ha wraz z budynkami lub same budynki
Jadzier\ 6. Tel. 04(,/838-95-60.

VW Golf c'Ombi 2,0 GT, 1994 rok, zielony mełnlik perła,
elektryczny szyberdach, lusterka, komputer, 27 tys. zl.
Tel. 0421719-42-53, 0605-585-472.

Sprzedani atrakcyjnie położony dom z działką
lub bez pod Lowic-zeni. Tel. 0606-336-405.

Fiat Punto 75 ELX, 1996 rok, c-.<erwony me1alik,
44.000 km, pierwszy właściciel
- sprzedam. Tel. 04(-.'838-73-44.

Fiat Tipo 1,4, 1990 rok - sprzedam. Tel. 04(,/837-86-22
po 18.00.

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

Polonez Caro, 1993 rok, l właściciel, instalacja gazowa
- sprzedam. Tel. 04(i/837-16-39.

Kupię każdy osobowy,
Tel. 046/831-01-29.

Opel Kaden 1,2, 1980 rok - sprzedmn.
Tel. 0605-695-922.

Kupię

garażowany,

Ford Orion 1,4, 1992/93 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-90-87.
Fiat l 26p, 1991 rok i 1984 rok; Polonez Caro,
1990 rok - sprzcdam. Tel. 046/838-91-28 po 19.00.
Skoda Felicia 1,3, 1998 rok, zielona, auto alarm,
mdioodtw-Jrzacz - sprzodm11. Tel. 0461832-26-81
po 16.00, 0606-379-896.
CC, lislopad 1997 rok - sprzedm11. Tel. 0461837-38-70.
Polonez, 1980 rok - tanio sprzedm11.
Tel. 046/839-68-93, 0604-416-841.
Remrult Megane Cla.'iSic 1,6 RT, 1996197 rok, kupiony
w salonie, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/837-21-52.

Polonez, Cinquecento, I26p - kupię.
Tel. 046/837-24-75, 0602-621-470.
Hyundai Pony GLS 1,5, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-07-66, 0601-826-182.
Sprzt:Uam przyczepę
Tel. 046/837-19-75.

samochodową

D-50.

126p el, 19% rok - sprzcdam. Tel. 0608-443-058.

Fiat I26p, 1992 rok, odnowiony - sprzedmn . .
Tel. 046/837-62-21.
dam.

19, 1990 mk, stmi dobry, boi,"1ta wersja - sprzezamiany. Tel. 0604-608-054 po 15.00.

Możliwość

Tico, 1997 mk, zielony, J I tys. km, ceria 13.000 zł
- sprzedam. Tel. 04(-.1837-67-82.
125p, 1986 rok - sprzedam. Tel. 0461837-03-40.
MZ 251 , 1990 rok i Fiat 126p, 1983 rok z częściami
- sprzedam. Tel. 0461837-58-63 wieczorem.
Polonez Caro 1500 GLE, 1993 rok, zielony mełnlik
- sprzedam. Dzierzgówek 35. Tel. 04(,/838-67-06.
I25p, 1984 rok - sprzedam. Tel. 0461838-98-90.
Cinquecento, 1995. rok - sprzedmn. Bednary 96.
Ford Mondeo, 1993 rok, poj. 1,6 I6V, 141 tys. km,
kupiony w salonie, klimatyzacja, niebieski mełnlik,
welur, elektryczne szyby, poduszka powietrzna, szyberdach, centralny Zatllek na pilota, alarm, multłock,
immobilizer, wspomaganie kieroWllicy, halogeny,
mdio Pioneer CD na pilołn, właściciel niepalący,
hak holoWlliczy, bardzo zadbm1y - sprzedam.
Tel. 046/837-84-22.

Daewoo Lanos 1,5 16V. 1999 rok, instalacja gazowa
+ dodatki - pilnie sprzooam. Tel. 04(>'837-08-35,
0501-548-166.
Fial 126p, 1987 rok oraz części blacharskie do seicento
- sprzedmn. Tel. 04(-.'837-93-99.
Żuk A-13, po remoncie - sprzedam. Tel. 0501-851-747.

Fiat l 26p, 1996 rok, w dobrym stanie - sprzedam.
Tel. 04(-.'837-48-67 po 18.00.

VW Golf I 1,5 diesel, 1978 rok, stan dobry - pilnie
i tanio sprzedam. Tel. 04(-.1837-72-10.
Polonez Caro Plus GSI, 1998 rok, stan bardzo dobry
or.iz Ford Escort combi, 2000 rok, kolor czerwony, stan
bardzo dobry+ dodatki - sprzedam. Tel. 0608-203-385,
0608-646-939.
Skoda I05L, gmdzień 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0602-493-455, 046/837-69-86 po 16.00.
l 26p, 1993 rok, sian hardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0606-449-458.

GARAŻE
garaż

- Bratkowice. Tel. 0602-219-877.

Sprzedam lub zamienię dom w stanie surowyt11
w Zielkowicach na małe bloki. Tel. 046/837-03-40.
Z1111ienię

M-3 na os. M. Konopnickiej ria domek
w Lowiczu lub okolicach. Możliwość domu
do remontu. Tel. 04(i/837-8(>-3 l po 20.00,
0604-758-246.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. I I ha
z budynkami gospodarczymi i domem.
Tel. 0606-709-906, 04(-.'832-19-M.
Sprzedam lub zamier1ię mieszkanie 40 m2•
Tel. 0461837-24-86.
Sprzedam I ha ziemi )łąka) mi~ Sludwią a Bzur4
w Nioożwiadzie. Tel. 0602-762-241.
Sprzedmn 1/2 domu na ul. Q1elmoriskiego 72
oraz mieszkanie w blokach, 58 m', os. S!nrzyńskiego.
Tel. 0461837-47-27.
3-pokojowe 60 m', os. Bratkowice sprzedam
lub zamieni<; na mniejsze. Tel. 04<,/837-73-24.

Sprzedam działkę w Lowicru, 1.600 m.
Tel. 0461837-59-11 do 13.00 i po 18.00.

Wyn:tjn><; garaL Tel. 046/X37-53-67.

Lokaton;kie (.,() m', li piętro, na os. Bratkowice zamieni(
tia mniejsze do 40 m2, Il piętro. Tel. 046/837-78-25
wk."C:t.on.in.

Sprzedam garaż osieplany składak dl. J x 6 m.
Wiadomość: 0602-462-119.

Sprz00m11 60 arów lasu we wsi Czatolin.
Tel. 046/838-80-68.

Wynajmę garaż

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 7,3 ha
wmz z budynkmlli. Gm. Domaniewice. Kontakt:
lei. 042171~X~67 lub Sapy 8.

r•1 os. Bratkowice. Tel. 046il!37-7j-50.

Spr.<edam garaż z księgą wieczystą
na os. Bratkowicach. Tel. 0461837-8~92.
Sprn.>dam

g-JrJŻ

- Bratkowice. Tel. 046/837-74-14.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Sprzedam dzialkę w Głownie 6500 m2•
Tel. OMI-59(>-573. 0607-220-200.
Sprzt:Umn dom piętrowy, wolno;1ojący o pow. 120 m'
podpiwniczony z garażem + garaż wolnostojący.
Tel. 0421719-20-83 po ł8.00.
Dzialki budowlane 2x 1200 m'. media w ulicy.
ul. Tuwima. Tel. 042/642-55-42,

Głowno,

Sprzedam dzialkę ponad 4.000 m' przy obwodnicy.
Tel. 046/837-92-36.

60 m', (,0 tys. zl - Głowno, os. Kopernika.
Tel. 042nI 9-32-90.

Sprzedam M-5 (raty) i garaż (Bratkowice).
Tel. 0461837-77-60 wiczorem.

Atrakcyjnie położoną działkę budowlaną w Głownie,
700 m'. 12 tys. zł - sprzcdam.Tel. 042/719-44-61.

Okazja! Spm'Clam (lub wytiajm<;) M-5, 73 m',
za 75.000 zł, J pokoje, IV piętro, os. Konopnickiej.
Tel. 0604-457-636.

Sprzedam dom w Głownie wraz z działką 2000 m2•
Tel. 0421719-42-90 po 20.00.

Sprzedam całą posesję ogrodzoną murem w tym jest:
budynek mieszkalny 120 m', 1995 rok, wszystkie
media; budynek 650 m'. IV kondygnacje, 1998 rok,
wszystkie media; budynek mieszkalny 45 m'.
wszystkie media; 5 garnży: J osobowe i 2 ciężarowe,
ogrzewanie z kanału, szklan1ia - ogrzewanie, woda,
pr4d + 700 m' ziemia budowlana, cena 600.000 zl.
Tel. 046/837-28-96.
Sprn.>dmn 62 m' w cegle w Armii Krajowej.
Tel. 046/837-49-59.
Sprzedam kiosk na largowicy. Tel. 0461837-{;3-79.

126p, 1991 rok - sprzedam. Lowicz, ul. Zamkowa 15a.

Sprzedmn M-4, os. Bratkowice. Tel. 046/837-71-19.

126 el, 1995 rok - sprzedam. Tel. 0461838-59-03,
0608-653-212.

Sprzedam lub zamienię 59 m' cegła, IV
na ok. 40 m'. Tel. 0461837-25-(-.(i_

Opel Astra 11, 1998 rok, kolor czerwieri - sprzedmn.
Tel. 046/837-44-45.

Pawilon handlowy 220 m' - Rawa Mazowiecka.
Tel. 0502-109-271.

Skoda Felicia, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-02-82.
Hyundai Acc-ent, 1995 rok, GLS, ciemno zielony
meł<llik - sprzedmn. Tel. 046/837-53-12, 0<-08-487-889. · 126p, 1993 rok - sprzedmn. Tel. 046/838-50-06.

Sprzc>dam działkę z pozwoleniem na budowę, 1.600 m',
zagospodarowana, Górki. Tel. 0(-07-205-911.

mi=kmiie własnościowe 18 m2 na lokator·
skie 2-pokojowe. Tel. 046/837-87-37 do 12.00
i po 18.00.

- sprzedam.

Rover 111 SJL I, I, 1995 rok, 5d - sprzedam.
Tel. 046/837-33-74.

Tel. 0461837-77-65.

Tel. 0<-04-541-258.

Sprzedam garaż własnościowy murow•ny,
os. Szarych Szeregów. Tel. 0461837-32-21.

126p, 1987 rok - sprzt:Umn. Tel. 046/837-72-75.

wiśnia

żuka.

dzialkę rekreacyjną.

Zamienię

Sprzedam

Żuk, 1989 rok - sprzedam. Tel. 0<-06-452-529,

Opel Astra 1,6, st:Uan, 1993194 rok,
Tel. 046/837-28-13.

do

skorodow.me, zniszczone, powapoadkowe auta.
Tel. 046/837-93-99.

62. Tel. 046/838-63-85.

Siar 200, "ywrotka na trzy strony, plus plandeka,
przyczepa Sanok D-46, mo1ocykl MZ-250 - sprzedmn.
Tel. 046/837-08-41.

Opel Astra 1,4, 1997 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-18-76 po 16.00.

rozbity do remontu.

Blacharslwo i lakiernictwo samochodowe: naprawy
powypadkowe i bieżące samochodów osóbowych
i dostawczych, zabezpieczenie antykorozyjne, napmwy układów wydechowych i ukladów hmnulcowych.
Miroslaw Pluta, Bełchów Stachlew 228.
Tel. 0461839-64-28, 0604-454-032.

Żuk AO<>, blaszak, 1992 rok, stan bardzo dobry
Duży

dosłnwczy

Kupię

l 26p, 1985 rok - sprzedam. Tel. Q(-02-3%-047.

Fiat Tempm 1,6 SX, 1992 rok, gaz- sprzedam.
Tel. 0604-109-234.

1990 rok - pilnie sprzedam. Tel. 0421719-88-45,
0605-132-285.

Kupię izotermę

Tmpan, w całości lub na części - sprzedam.
Tel. 046/838-44-14.

046/838-60-60.

Tarpan skrzynio,łiec, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-35-65.

Tavri;~

rozbite, zknrodowane: Fiat Uno, Punto
- wszystkie inne marki. Tel. 0461837-41-69,
0601-052-040.

Suzuki Maruti, 1992 rok, kolor czerwony, s~111 dobry
- sprzedam. Tel. Q4(i/837-67-26, 837-31-81.

Rer~1ult

Mercooes I23d, poj. 2400 - tanio sp1?J:am.
Tel. 0604-905-673, 04(i/RJ7- I 3-04.

Passat combi, 1988 rok + części - sprzedmn.
Tel. 042/719-32-37.

CC 700, 1994195 rok - sprzedam. Tel. 0421719-43-27.

Żuk A06B, ł990 rok - sprzedam. Tel. 046/838-36-16.

I26p, 1993 rok. 4000 zł do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0604-344-611 , 0604-351-410.

Sprzedam młeszkanie własnościowe 51 m2, cegła,
parter. Tkaczew 6/3. Tel. 0461837-49-20, 837.{19-83
po 18.00.

Polonez, 1987 rok - łanio sprzedam.
Tel. 046/837-39-77.

Ford Escor1 1,6 OC, I9X8 rok - sprzt:Umn.
Tel. 046/838-34-62.

Skoda .Favorit - sprzed:u11. Tel. 046/XJX-56-57.

Polonez, 1994, I właściciel - sprzedam.
Tel. 046/838-25-79.

Fiat l 26p, 1991 rok, kolor czerwony, stmi dobry
- sprzedam. Tel. 046/837-84-53 po 16.00.

Opel Astra 1,6, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 04(,/837-02-86.

plandeką.

Seat Ibiza, 1994 rok - sprŻedan1. Tel. 0502-116-998.

Łowiczu.

Daewoo Nexia 1,5 GLI, 1996 rok, jasna wiśnia,
I właściciel, kupiony od dealera, 16.000 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-05-43.

Warsztat samochodowy wykonuje tanio blacharstwo,
lakiemictwo. Reczyce 135, Rożniata .
Tel. 046/838-33-33.

z

Sprzooam dzialkę budowlaną 2.1 OO m' w
woda + sila. Tel. 0605-553-633.

Polonez Caro, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-79-96.

Wm1b11rg 1,3, 1990 rok - sprn.>dam.
Tel. 04(1/837-X0-27.

samochodową

Cinquecento 900, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-391-711.

Sprzedam łąkę w Mysiakowie, 85 ar. Julimiów 27.
Tel. 046/838-57-48.

Fiat Tempra 1600, 1991 rok - sprzedmn.
Tel. 0604-310-500.

Sprzedam nową przyczepkę
Tel. 04M09-I3-32.

Sprzcdam mieszkm1ie 59 m', I piętro,
os. Broniewskiego. Tel. 0461837-54-69.

Star 1142 izotemia, 1993 rok - sprzedmn.
Tel. 0421719-28-72.

Cinquecento (OO, 1994 rok - sprzedmll.
Tel. 046/837-27-27.

Żuk, 1978 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-05-22.

I26cl, 1996 mk - sprzedam. Wygoda 58a.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 50 m2, os. Kostka
Tel. 0604-464-395.

Sprzedam

l 25p. 1987 mk, kolor biały - sprzedam.
Tel. 06(}(>-278-859 po 17.00.

l 26p, 1987 rok -sprzedam. Tel. 04(-.'837-13-84 po 16.00.

ul.

Bardzo tm1io sprzt:Uani M-4, 73 m'. Tel. 04(,/83 7-48-63.
0607-467-369.

FSO 1500, 1984 rok - sprzedam. Tel. 04(V719-32-93.

- sprzedam. Zabos1ów

l 25p. 1987 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0606-806-674, 046/837-74-28.

Dąbrowskiego.

Opel Astra sedan, 1996 rok, chaber - niedrogo
sprzedam. Tel.0421719-28-72.

Fiat 126p, 1992 rok - sprzedam. Tel. 04(i/837-12-ó4,
0604-339-234.

Sercenlo Ba."e 899, 1999 mk - sprzedam.
Tel. 0608-101-869.

os.

I26p, 1992 rok, kolor c-z.erwony - sprzedam.
Tel. 046/839-66-0 I.

Citroen C-15D, 1999 mk - sprzedam.
Tel. 04(1/837-69-59.

Palio Wc'Ckcnd - sprzedam lub zm11ienię na dosławczy,
srehmy IIL gmdzieri 1999 rok. Td. 0606-523-142.

GłoWllo,

piętro,

Sprzedam mieszkanie 48 m' os Kopernika.
OC-04- ł 14-275 wieczorem.

126p, 1991 rok produkcji (karoseria z 1993 rok),
sian dobry. Tel. 042171~72-61.
MZETZ 150, mały przebieg - sprzedam.
Gmniczna 14.

Sprzt:Umn M-4, czwm1e
04(-.'837-52-22.

Sprzedam lub wynajmę M-3. Tel.
lub 0501-149-020.

piętro

0461837-5~5

Sprzedam dom w centrum Łowicza Tel. 0502-371-755.

M-4 w

Głownie

- sprzcdam. Tel. 0502-116-998.

M-4, 68 m', os. Sikorskiego. Tel. 0605-316-042.
Sprn.'<lam dom okazyjnie w Głownie.
Tel. 0602-781-319.
Tanio 2 ha z budynkami. Magazyny o powierzchm
IOOOm', dom drewniany, murowany,media (przy trasie
Glowno - Brzeziny). Ceria 50 tys. zł.
Tel. 046/874-74-28.
Pilnie sprzcdam lub zm11ienię na mniejs'Le ok. 100 m'
dom z garJi.ern w cennum Glowna, wszelkie udogodnienia, łączna powierzchnia ok. 300 m'. Garaż
piętrowy przystosowany do działalności
gospodarczej. Cena ok. 250 tys. zl.
Tel. 042/719-13-55.
M-3, os. Sikorskiego - sprzedam.
Tel. 042/719-21-76.
Działkę budowlaną

1200 m' w Glownie - sprzedam.

Tel. 0421719-14-37.
M&M Nieruchomości sprzooa po bardzo atrakcyjnej
cenie działkę rekreacyjno - budowlaną z domkiem
w stanie surowym. Tel. 0421719-10-37.
M&M

Nieruchomości

posiada domy, mieszkania,
do sprzedania i wynajęcia. Tel. 042/719-1~37.
Plac Wolności I ł/13, Głowno.

działki
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NIERUCHOMOŚCI
- KUPNO
Zdecydowanie kupii; tanie mieszkanie do 40 m'
w Lowic-Lu. Tol. 0604-802-250.
Kupię

mieszkanie dwupokojowe, widna kuchnia,
wygody. cegla, pierwsze luh dmgie piętro. najchęhliej
os. Broniewskiego luh Noakowskiego. Szczegółową
oft:11ę z planem, opisem, ctmą prusl.ić na adres:
Kmwacki, 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 7/ 1.
Kupię

mieszkanie do 45 m2• Tel. 046/837-05-9 I.

Kupię dzialkę

szer. 50 m2 na trasie Klewków
- Kompina. Tel. 046/X30-24-36.
Kupię dzialkę hudowłaną w Lowiczu,
z domkic111. Tel. 0605-562-63 I.

Kupii;

działkę

może być

w Domaniewicach. Tel. 046/838-35-01.

DziafKę hudowlmi<t w Głownie kupię.
Tel. 0502-1 I (>-998.

M&M Nie111chomości kupi mieszkanie w
do 40 m'. Tel. 0421719-10-37.

Głownie

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Wymumę an;ikcyjny lokal o pow. 50 m' na działalność
gospodan:z:1naul. 1-goM<tia 15. Teł.0461837-69-33.

Student studiów zaocznych poszukuje pokoju
do \V)'t•'lj~'Cia na czas sesji. Teł. 0221793-19-21.
Wynajmę

30 i więcej miejsc nocłegO\vych, p!Z)'jm<;
studentów zaocznych na noclegi. Plac PIZ)'rynek I I.
Tel. 0461837-99-16.
Do wynajęcia lokal sklepowy. Zdwiska 49.
Tel. 0461837-65-78.
Do '"Ymti<;Cia lokal handłmvy 24 m', ul. Zduńska 52.
Wiadomo.-ić na miejscu od 14.00 do IX.OO.
Wynajmę
Wymumę

pokój studentkom. Tel. 046/837-53-67.
pokój studentce. Tel. 046/837-05-7 I.

Wynajmę pokój studentom. Teł. b461837-57-77.

Do wynajt,'Cia lokal skłepmvy o pow. 74 m'
przy ul. Mostowej 28. Teł. 0461837-11-72.
Do 'vynaj,'Cia lokal h1uruwy o pow. 59 m'
_
przy ul. PodrzectJleJ 2 (po „Nowym Lowiczaninie").
Teł. Q.l(.'837-41-72. X37-37-2X.
Do wynajt,'Cia mieszkanie na os. Starzyńskiego j<!dnaj
łub dwóm studentkom. Teł. 046/837-5(>-89.
Do

wyn:1jęcia

- 1u1 sklep, bJUro. pow. do 130 m',
po<li:itJlu, róg Dworcowej i Warszawskiej.
Tel. 046/837-42-16, 0605-578-502.
możliwość

Do 'vynaj<,'Cia dom w ccntmm Lowicza.
Teł. 0601-209-0 I O.
po 19.00.
Do w)iutięcia lokal handłmvy o pow. ok. 30 m'
w centmm Lowicza. Teł. 046/837-35-99 po 16.00.
Pokój do \V)'najęcia. Tel. grzet7- 046/837-78-86.
w Lowiczu magazyn na

żuka

Sprzedam akwarium 1201. Tel. 0461837-05-50.
Szkólka Drzew Owocowych po,iada w sprzedaży:
śliwy, wiśnie, czereśnie, jahlonic, grusze - materiały
kwalifikowane. Czatolin 216. Tel. 046/X38-89-05

stare firJnki oraz meble. Tel. 0461837-43-61.

Kupię beczkę

na wodę od 2.500 do 3.000 I.
Tel. 046/837-15-61.

i ci'jb'llik z po-

mies1.cze11icm socjalnym - 15 111 2, może być w domku

jcdnorodzi1111ym. Tel. 0602-170-615.
Do wymtięcia lokal o pow. 200 m' mi działalność
gospodarrnt łub handlową, biur.i przy ul. Klickiego.
Tel. 0461837-60-05.

Sprzedm11 segment pokojmvy, wymiaiy 242 X 348.
Wiadomość po godz. 20.00. Tel. 0461838-98-31.

Nowo otwarty sklep z konfekcją damską szuka dostawców. Teł. 0602-689-429.

Mag<IZ)'l1y blaszane o pow. I 14 m' - sprzedam.
Tel. 04<>'837--07-45 od 8.00 do 16.00.

Kupię konstrukcję

Sprzedam suknię ślubną, skromną,
Teł. 04(\1837-04-65 po 19.00.

Kupię

wiaty 20 x 6.

Teł.

0604-631-727.

biurko. Tel. 046/874-76-35 po 18.00.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

Kotły mialowe z Pleszewa, węgłowe z Olsztyna,
\V)'Soka \V)ldajność, niska cena. PHU Domitech,
ul. Klickiego 66. Teł. 046/837-61-09.

Sprz<!dam betoniarkę 150 I i rusztowania warszawskie.
Tel. 0461837-38-8 I.

Sprzedam telewizor „Neptun" M-541, 24", malo
używany. Tel. 04(\1837-92-77.
Sprzedam piecyk gazmvy - stan
Teł. 046/837-92-77.

ide-Jłny.

Sprzc'tlam drzewka owocowe.
Tel. 046/832-14-55, 0<1047-262-759.
Drzewka sosny cz:miej, świerku srebrnego i pospolitego na żywopłot i zadrzewienie - sprzedam.
Tel. 046/837-58-60.
Grzejniki Pull1lo i aluminiowe - tanio.
Teł. 046/838-74-83. 0607-172-778.

Wyi1aj111ę

pokój. Teł. 04(v837-7(>-80.

Meble francuskie: witryna. stoły, krzesla, skrzynia
z wiesz:1kiem, wieszak stojący, żyrandol, wyroby
szklane, pon:ełana. Teł. 046/838-58-65.
Sprzcdmn

suknię ślubną.

mzm. 38. Td. 04<>'837-00-6 I.

Sprzc'tlmn pit'C akumulacyjny 2,2 kW.
Td. 046/862-36-11 po 19.00.
Sprzedam pianino. Tel. 0603-099-810.
SprLc'tlam okna podwójne szklane 10 szt, 240 x 142 cm,
7 szt. 120 x I 20 cm. Tel 04MG8-78-22.
Sprzedam

łodówk~ Mińsk

Atlant. Td. 0461837-34-49.

Spm!<lam Magomig 400, butlę tlenową, silniki 0,4 kW,
1.5 kW - 2.800. Teł. 04(>'838-57-24, 0502-973-714.
SprLe<l:m1 podloż,: z upm\vy pieczarek, doskonały
nawóz do sadów i ogrodów. Tel. 04(>'838-57-24,
0502-973-714.
halę

do produkcji pieczarek z pelnym wyposażeniem - chlodnia. Teł. 0461838-57-24,
0502-973-714.
Sprz<!dmn akwarium 30 I z calym wyposażeniem
+ rybki; pralkę automatyczną. Lowicz,
ul. Stanisławskiego 511 I.
Sp1;.edam dwa segmenty; pokojowy i dziecinny.
Tel. 0461837-88,76 po 16.00.
Sprzedam okna i drzwi nowe i
Teł. 046/837-36-72.

używane.

Sprzedam silnik Leyłm1d po kapitalnym remoncie, kompletny, przebieg 15.000. Tel. 0461838-49-87 po 19.00.

Grzejniki żdiwnc nowe, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Td. ()(102-761-626 po 18.00.
SprL<!darn drzewo. opal. żerdzie. Piaski 47.

SprLc<lam tanio grzejniki aluminłowe.
Tel. 0461830-24-36.
Sprz<dam meble pokojowe, czame, półruczne.
Teł. 04(\1837-04-65 po 19.00.

Poszuk1tię mieszkania

Sprzc'tlarn sadzonki pożeczki czarnej Ojebyn w ilości 340
szt omz prqczepkę 0.5 tony. Tel. 046/837-40-18.

do \V)'najt,>cia. ·
Td046/837-30-t9po 19.00.
Wydzer'Lawię sklep spożywczo-przemyslmvy

pod Lowit'ZCm. Tel. 0601-255-307.
Dowynaj~'Cia pokój

Mi1\sk 16E. Tel. 0461837-84-22.

Sprzetl:m1 pórJutomal spmvJlniczy w oslonie CO„ spawarkę SPB-315, wiertarkę WSD 16, blachę ałun1inio
wą b'"' 2 mm. Tel. 0602-36<>-564.

automatyczną Wiatkę.

Sprzc'tlam wózek dziecinny 3-limkcyjny,
046/837-39-14.
Suknię śluhną z

Sprzedmn

trenem, ruz. 36-38. Tel. 0461837-33-27.

lodówkę

nieużywaną.

spacerówkę.

Polar typ EK- I 38,
Tel. O<i02-762-241.

nową,

Sprzedam tanio piec c.o. 1,1, bojler c.o. 60 I.
Tel. 046/837-39-77.
Sprzedam telewizor kolorowy
Tel. 0603-473-389.

używany.

Sprzedam wannę omz silmk do fonla =ita.
Tel. 046/837-17-76.
Spm'tlam
Sprzedam
po 16.00.

słupki

ogrodzeniowe. Tel. 046/837-88-15.

wersalkę używaną.

Tel. 0461837-88-(10

Sprl<tlam wypoczynek z brązowej skóiy oraz kredens
dębo\V)' z harkiem. Tel. 04(>'837-55-90.
Sprzedam gitan; elektryczną (Fender).
Tel. 0461838-71-81 po 16.00.
Spl7edan1 lodówkę, meble kuchenne.
Tel. 0461837-20-75.
Banlzo tanio sprzedam wagę gospodarczą
- stan bardzo dobry. Tel. 046/838-99-97.

Wideofilmowanie, fotografowanie.
0608-484-079.

Teł.

0461837-94-85,

Wideofilmowanie - profesjonalne- tanio.
OC101-157-630.

Teł.

Wideofilmowanie ,,Kasia" - profesjonalnie,
solidnie, tanio. Teł. 0461837-87-68.

Wideolilmowanie. Tel. 04(\1837-31-73.

Wideofilmowanie: cyfrowa jakość, niskie ceny.
Tel. 046/838-85-16.
Wideofilmowanie "FU Mewa", obróbka komputerowa.
Teł. 046/837-83-%, ()(101-323-562, 0461837-77-75
po 17.00.
Wideofilmow·anie. KIZ)'sztofBiełecki.
Tel. 042/672-23-20, 0<103-287-456.
Nagmnia VHS, cyfrowe. Tel. 0461837-52-23.
Nagmniacyłrowe. Tel. 0461837-52-23.

Wideofilmowanie, filmy na płycie do DVD
łub CD-Rom. Płyta weselna gratis.
Teł. 046/837-73-39, ()(101-301-417.

Sprzedmn plL,taki ALFA 12, 300 szt
Tel. 0461837-39-35 do 18.00, 837-03-06 po 18.00.
Sprzooam beczkę ocynkowaną 20001, nowa.
Teł. 0461838-37-25.
Sprzedam nowy \V)'poczynek (2 fotele + kanapa).
Teł. 0421719-14-77.

mtc:lność, dobry c"na. Tel.

046/837-79-81

Wideofilmowanie „Klaps". Tel. 046/838-74-5 I.
Wideofilmowanie -Andrzej Bejcla.
Tel.0461837-40-1 I.

USŁUGI

Ukladanie kostki bmkowej. Tel. 0461838-36- I O
wieczorem, 0606-1 I3-228.

Hydrauliczne, ogrzewanie podłogowe.
Malowimie, tapetowanie, gladż, panele.
Teł. 04(\1839-62-30, 06()(>-428-162.

Uslugi finansowo-zabezpieczające- dam pmcę.
Teł. 0603-677-859.
Zatrudnię sprzedawczynię do sklepu

instalacji

sanitarnych. Lowicz, ul. Klickiego 7.

Mit,'tlzynarodowa linna kosmetyczna + super prezenty.
Zadzwm\; 046/839-62-1 I.
Zatmdnię osoby z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Teł. 04Cv830-20-76, 0604-954- I31 .

Wyii:ymę dwa pokoje z kuclmi•b centralne ogrzewarne
w Lowczu. Teł. 0(105-698-927.

Spraxhnn tuiio2 piece akumulacyjne 2kW; hydrofor 3001,
2001; pompę na 220V z hydroforem 351; komar 3, smn
bardzo dobry, zarejestrowany. Tel. 046/837-69-99 (8.0016.00), 0607-125-199.

Zaopiekuj.; się dzieckiem
Tel. 04<>'837-73-10.

Szukam mic"lkania do wymtjęcia. Tel. 0604-599-786.

Parkiet dąb i brzoza - producent. Teł. 04(\1837-38- 12.

ZaU\tdnię głazu mika, blacharza -dekarza.

Lokal do wynajt,'Cia. Tel. 04(i'X37-38-00.

Sprzedam okna wymiarowe i drzwi balkonowe
- plastikowe, nowe. Mau!Z)'ce 55.

łub star.;zą osobą.

Teł. 0461838.(17-95.
Zatn1dnię szwaczki. Tel.

0461837-17-76.

Zatmdmę kierowe~ na samochód dostawczy typu

Ełegm1ck<1 knnapti narożną, dużą, tanio sprledam
Tel. 041v837-03-03. 0501-786-993.

żuk od

Sprzcxłam pic>c kam ino 2,5. Tel.-0461833-68-30 po 20.00.

Zaopickuj~sii; dzieckiem. Tel.

zarJZ. Tel. 0461837-68-65.
046/837-05-54.

Boazerie, panele, siding, podlogi, glazum, terakota,
plyta gipsowa, ścianki dzialowc, sufity podwieszane,
gladź, cyklinowanie. Tel. 04(>'838-98-40 po I 9.00.
Wykm\czanie wnętrz, panele, boazeria, sufity
- tanio. Tel. 046/838-82-49.
Usługi

remontowo-wykoi1czeniowe - pelny zakres.
Faktu1y VAT. Janusz Koprowski, Lowicz,
ul Ula1\ska 2/3. Teł. 0607-090-210, 046/830-20-19.
Prace chałupnicze; płyty GK, gładzie gipsowe, prace
malarskie, glazura, terakota, panele podłogowe.
Tel. 0602-139-447.
Usługi remontowo-budowlane; wymiana okien,
docieplanie budynków, panele podlogowe, boazeria,
korek. glazura, tcmkota, gladż gipsowa, suchy tynk,
układanie klinkieru, kostka bmkowa.
Teł. 046/838-26-07, 0604-106-159.
Usługi remontowo-budowlane, wyko1lczenia, ogrodzenia, tynki, posadzki. Teł. 04(\1830-33-21 po 19.00.

Balustrndy, ogrodzenia, bmmy, lurtki. bnuny przesuwane
i inne ko1t,t111kcje stalowe, prooukcja i montaż. Lowicz,
Plac Ko1\ski Targ I. Tel. 0461837-95-44.
Wyrób ogrodzei1 metalowych giętych, kutych.
Arkadia 2. Tel. 046/838-59-63.

Projektowanie budynków nueszkałnych. g0>podarczych,
rozbu<lo,vy, nad1.ór, \V)ICC11y, kosztorysowanie.
Tel. 04<>'837-78-38.
Nowoczesne elektiycznc kotły wodne c.o„ kominkowe i
kominki grzewcze. Spm.'tlaż moiua7~ projektowanie, doradztwo. Domitech, Klickiego 6(, (obok punktu skupu
metali koloru,vych). Tel. 0461837-61-09.
Gładź gipsowa, małow:mie, sufity, ściru1y z płyt gipsowych,
\vyn1iana okien, temkota. Tel. 04(>'837-08-07,
0(105-520-033.

Instalacje elektryczne, prqłącza napowietrzne i kablowe,
ogrzewanie elektryczne. Tel. 046183 7-30-52, 838-57-55,
()(104-104-67 I.
Sufity podwieszane, ścianki z płyt K.g„ boaze1ia, panele
i podlogowe, glazura, terakota. udługimałarskie.
Teł. 046/837-85-44. 837-4<>-00.
ścienne

Projekty, nadzory. Teł. 0461837-75-50.
Panele podłogowe, siding, malowanie, sufity podwieszane, taetowanie, glazura, tern.kota, posadzki mam1urowe -

Producent msztowJń warszawskich. Tel. 0604-390-962.

Prołesjom1łne szyldy, kasetony świetlne, stojaki reklamowe -pracownia, falm1tyVAT. Teł. 0461837-61-61,
0604-758-246.

Budownictwo jednorodzinne, tynki,
posadzki, YTONG, faktury VAT. Tel. 0461837-33-61,
0604-%2-885.

Kompleksowe budownictwo jednorodzi1111e i nie tylko.
Tynki, gipsy, posadzki, Ytong, porotem1. Fakt4ry VAT.
Tel. 046/837-33-61, ()(104-962-885.

Zlec~ 'vykonanic stanu surowego domu

Wypożyczam rusztowania warszawskie.
Tel. 046/837-32-82.

konkurencyjne ceny, rachunki. Tel. 050 I-588-752,
0608-587-399.

Sprzedam konstrukcję tunelu foliowego.
042/7 I9-29-08.

Po przeszkoleniu w dziale obsługi klienta.
Teł. 0461837-32-26.
.

Cykl inowanie, ukladanie parkietu, mozaiki.
Tel. 046/837-84-19.

Docieplanie, gładź, montaż płyt gipsowych, okien.
Tel. ()(,04-390-962.

Palety Euro i Z\yYkłe - sprzedam. Tel. 0421719-88-45,
0605-132-285.

PRACA

Kominki - budowa, ogrzewanie domów.
046/837-84-92, 0607-090-243.

Teł.

Cyklinowm1ie i uk~Jdat1ie podłóg. Tel. 838-0(>-05.

Profesjonalny montaż paneli ściennych i podłogowych.
Teł. 0461837-01-85 wieczorem, ()(102-513-558.

Teł.

Teł.0461837-21-66.

Widcoliłmowanie, obróbka komputerowa.jakość,

Teł. 0461837-11-75, 0606-838-972.

Sprzedam dwa lóżt'Czka bialc, dziecinne + materacyki,
kanap<; dwuosohową, lodówkę, zasłony, fimny.
Tel. 04CvX38-75-53.

Skup metali kołormvych. Lowiu„ Klickiego 66.
Teł. 046/837-61-09.

WIDEO

Sprzedam wózek dziecięcy (lnglesina), wioski,
wielofunkcyjny. Tel. 046/837-49-59.

Kierowca kal B, T - poszukuje pmcy.
Teł. 04(v838-ł 7-39 po 18.00.

KUPNO - RÓŻNE

USŁUGI

Hydrauliczne. Tel. ()(>()6-838-972.

Absolwentka z dyplomem sprzedawcy poszukuje
pracy. Tel. 0461837-39-48.

Poszukuj<; magazynu-gamżu o pow. od 20 do 35 m'.
Tel.046/837-M-73.

Uslugi hydrauliczne peh1y zakres.

Wszelkie uslugi sto ł ar.;kie. Otolice 39.
Tel. 046/837-15-54.

SprLedam kałoryfeiy żeliwne, piec do centralnego,
drzwi gamżowe 2,40/2. Dąbkowice Górne 13.

Sprzcilim1 tm1io piec c.o. 1,5 m węgłowy, żeliwny i piec
olejowy 16 kW. Tel. 0461837-11-90.

Elektryczne - projekty, \yYkonastwo, nadzory.
Tel. 046/837-47-42.

Oriflmne - sprzedawaj kosmetyki. Prezenty przez
6 m-ey. Teł. 0421719-19-86.

Su lity podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki
0603-787-353.

„Sperłing"

Glazurnictwo. Tel. 042/710-8 1-6 I.

Odpowiedzialna po pięćdziesiątce zaopiekuje
się starszą oscbą. Teł. 0421719-4(>-86.

zpłytgipso\vych, gladź. Teł.

Sprzedam t111io jabłka - hurtem. Lowicz,
ul. Kłickcgo 16. Teł. 046/X37-63-74.

Sp17ooam wannę i umywalkę. Tel. 04MB7-33-98.

Ciastowych i stolmvych piekarnia PPHU '
"Strykowianka" p!Z)'jmie na etat. Stryków,
ul. Ozorkowska I O. Tel. 0421719-80-81.

INSTAL.-BUD.-REM.

Wyna.imi; 1x1kój stu<lentce. Tel. 0461837-54-(ii.

PO!IZukuję dwóch osób do wspólnego W)%'1ję<:ia mieszkania. Tel. 060<>-678-931 .

Cyklinowm1ie, ukladanie, panele. Tel. 04(>'837-07-90.

Mloda do p!Z)'uczenia jako dziewiarz.
Tel. 0421719-46-86.

Nagrania VHS, cyfrowe. Tel. 0461837-52-23.
Sprzedam tanio używaną pralkę
046/837-28-04.

Sprzedam L1pcz:mjc'tlnoosobowy, dziecilllly. Tel. 046/
837-55-06 po 15.00.

Do wynajęcia kawalerka 32 m'. Teł. 04(\1838-7(>-52.

Elektroinstalacje, p!Z)'łącza, pomiary, domofony.
Edward, Lowicz, os. Kostka 2 I128. VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/ 837-50-84.

Wideofilmowanie Studio „ROMA", obróbka komputerowa. Tel. 0461837-79-78, ()(106-605-698.

Amiga 600, dyskietki, jojstik, literatura.
Zielkowice 15. Tel. 060<>-639-589.

Remontowo-budowlane, elektryczne, hydmuliczne, gła
zum, terakota, gladż, panele, płyty GIK, VAT.
Tel. 0<101-303-858; 0461837-50-84.
Cieślak

Avon poszukuje konsultantek.
Teł. 0421719-44-47, 0608-256-691.

Wideofilmowanie - Radosław Pawelec.
Td. 04(\1838-49-38, 0603-240-038.

z kuchnią mi wsi (4 km od Lowicza).
ll'iadomość; 04(\1837-78-25 wu:czorem.

Wymumi; miesr.aknic w centrum. Teł. 0461837-63-50.

Tel. 046/837-74-48.

Sprzooam etemit 100 szL Tel. 0461837-03-18.

jednorodzinnego. Tel. O(iX>-447-777.
Celcron 300. 64 SDRAN, TNT 2 VANTA 32 MB, Yamaha 32 hit, 34 x CDROM, 3,2 HDD, monitor 15", osprzę~
ok. 2.650 zl. Tel. 0608-322-730.

Zaopiekuję się oscbąpotrzebującą opieki.

Wideofilmowanie - obróbka komputerowa.
Teł. 060C>-Cii2-878.

Teł.

używaną

lodówkę

Doradca petSOnalny podejmie pracę w dziale kadr.
Tel. 046/837-73-24.

Polartec. windstopper, na mb; również gotowe
kurtki oraz inne. Tel. 0608-483-50 I.

SprLC'Clam nmvy pice co - węgiel oraz
betonmrkę 150. Teł. 0604-631-727.

Wynajmę puki~

studentkom blisko uczelni.
Noakowskiego 5/20.

Sprzedam

Teł.

Sprzt:dam deski, krokwie, kontówkę omz wiąz,
brzozę w bałach 55 mm. Tel. 0603-36(>-017.

Do W)'llaj~'Cia dom zga1'1ftm. Teł. 0461837-0(>-85
wgo<lz. IX.OO- 22.00.

Sprzedam kuchnię elektryczną z piekamikiem
i rożnem obrotmvym. Tel. 0461837-84-22.

Sprzedam komplet palników nowych do spa\Vania
gazowego. Tel. 046/837-15-54.

Do wynajęcia lokal wolno-stojący IOO m2, siła. WC, telelim. w ccnn11m Lowicza. obok PKP.
Tel 046/837-71-41.
malże1\stwu,

Sprzedam nową pralkę automatyczną Gorenja,
cena do uzgodnienia. Teł. 0605-516-311po18.00.
Sprzedam kuchnię węglową z wężownicą, brązową,
obudowaną oraz drLWi wejściowe boazeryjne i wózek
dziecinny spacerowy. Teł. 0461837-50-79.

Sprzedam używan,1 kuchnię węgłową, okno z demontażu i nmvy chodnik dywanmvy ok. IO m.
Tel. 046/837-44-20.

Wynajmi; pokój mlodemu
os. Bmtkowice hl. 1/16.

ladną.

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

na gabinet lekarski łub 11!habilitacyjny
(przy gahinede stomatołogJC'ZllYm ohok szpitala).
Teł. 0461837-25-48 po 20.00. ~37-5(>-55.

Lok.ił do wyrntięcia

wreczorem.

Kupię konst111kcję tunelu ogrodniczego 30 x 6m.
Tel. 046/838-33-88.

SprLe<l:nn

Do wym1jt,>c1a dom w Low1czu. Tel. 0604-270-123

Wynajmę

Pianino- kupię. Teł. 0461833-11-54.
Kupię

Ush1gi elektryczne, naprawy, instalacje, automatyka, pomiruy. Piotr Wójcik. Tel. 0461837-77-05,0608-124-443.
PH U - ukladanie glazury, terakoty - 20 zl/ I m'.

Gladż, płyta gipsowa, sufity podwies'zane, ściru1ki dzialowe, malowanie, boazeria, pmiclc,gla.rura, terakota, podłogi,
parkiety. cyklinowanie, sidingi, podbitki.
Tel. 0461838-98-40 po I9.00.

Tynki tanio - wolne tcm1iny. Teł. 0608-168-108.
F.U.R. - świadczy uslugi - glazum, terakota, pande, boazeria, gładź gipsowa, suche tynki, malowanie, adaptacja
poddaszy, docieplanie budynków, su lity podwic'Sz:u1e, zabudowy wnęk, remonty lazienck. Tel. Q(,04-580-213,
04("838-12-00.

Teł. 04<v837-t9-29.

Ukladanieglazury, temkoty. Teł. 04(>'837-72-80.

Remonty lazienek, mieszkań, budynków i budowli.
Tel. 0461837-19-29.

AD-AN Wszelkie uslugi hydrnułiczne, solidnie,
ceny przysti:pne. Zapmszamy. Teł. 046183 7-50-79.

Hydraulika - usługi bieżące i instalacyjne.
Tel. 04(v837-19-29.

Teł.

Domofony, alanny, bramy garażowe, ogrodzenia,
montaż nap.,'<lów. Tel. 04<v837- I 5-85.
Żaluzje poziome, pionowe, rolety materialowe i antywla-

maniowe. Montaż i naprawa. Cena konkurencyjne.
Teł. 0461838-78-24, 0603-753-973.

Cyklinowru1ie, ukladanie parkietu, mozaiki, panele,
schody. Tel. 046/837-42-55, 0502-202-37 I.
Uslugi remontowe, gladź. panele, malowanie.
()(106-226-12 I.

Teł.

Dachy, konstrukcje, 1U1pra'vy i konse1wacja.
04(v839-18-37, 0603-879-721.

PHU „Nawrocki se". Kompleksowe remonty wnętrz
i elewacji zc'Wnętrznych- \vysokie mbaty.
Tel. 0602-587-936.
Kompleksowe wykai1czanic wnętrz, remonty (temkota,
glazura, panele, płyty km1onowo - gipsowe, sufity podwieszane)- szybko i solidnie, ceny konkurencyjne. Porady architekta wnętrz, amn7,1cje- gratis!!!
Teł. 0601-359-374.
Pokrycia dachowe i obróbki blacharskie.
0421719-47-34.

Teł.

Efekt - usługi hydrauliczne, nowoczesne technologie
zgrzcwcze. Teł. 0604-674-641.
Usługi hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne; kotlownie

olejowe, miedź, plastik. Tel. 0461838-74-83 po 20.00,
()(107-172-778.
.
Uslugi hydrauliczne. Tel. 0461837-80-39,
0606-227-164.
Cyklinowanie bezpylowe, układru1ie parkietu, mozaiki,
lakierowanie. Popów 43. Tel. 0604-334-89 I.

INNE

USŁUGI

Przewozy krajowe FonlTmnsit 14 osób.
Tel. 0461838-70-32, ()(102-681-54 I.
Podciśnieniowe pranie dywanów i tapicerek samochodowych u kłien~1. U17.ądzenie, środek piorący szwajcarskiej
fill1ly „Taski". Szczepanik, Bmtkowicc 1919.
Tel. 046/8ł7-73-07.
Usługi

BHP. Teł. 046/837-71-52, 0<101-346-323.
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Zespól - wesela, kaset• demonstracyjna. Tel. 837-91-83.
Zespól muzyc711y, bale, wesela, z;1hawy- oiygmalna oprawa fołklrnystyczna. Tel. 0461838-11 -74, 837-79-73.
837-76-08.

Systemy alrumoweniezawodnc. Tel. 042/673-91--09, 0606617-728, 0608-366-94 I.
Podciśnieniowe

KOMPUTERO
- PISANIE

Prncowald legalnie- Niemcy, Europ:.1 Zacho<lnia.
Odzyskttiemy podatek. Tel. 071 /385-20-18.
Zespół

czyszczenie dywanów, tapicerki meblcr

wej i samochodowej. Tel.0421719-25-73.

- wesela. l>ałc. Teł. 046/838-66-46.

Komputeropisanie.

Sz;unba polietylenowe- szczelne od 2000 do I0000 Ioraz
przydomowe oczyszcwlnie 5cicków.
Tel. 04(>'838-74-83, 0607-172-778.

Teł.

046/837-78-91.

Komputerowe przopisywanie tekstów - szybko,
solidnie, skanowanie, język 1xiłski, angielski.
Tel. 046/837-46-85.

Rusztowania wars71lwskie. Teł. 046/837-47-42.
Komputcropisanie. Tel. 046/ 837-70-63.
Komputeropisanie. Teł. 046/837-7B-91.

Przowóz towarów do I tony- lms. Tel. 0608-446-953.

Komputeropisanic.

Odst.wię gtuz budowlany w dużych ilo5ciach.
Teł. 0601-284-46 I, 04(>'838-67-95.

Komputerowe przepisywanie prnc. Teł. 837-60-38
od 14.00 do 17.00, 0461837-72-56 po 17.00.

/\xiom s.c. Biuro Pośrednictwu Uhezpieczc1\. N;titaiisze
ubezpieczenia komunikacyjne OC-AC-NNW.
Lowicz, ul. Nowy Rynek 31 . Teł. 0461837-49-41 .
Przewóz osób. bus 9-oi;obowy. kraj. z.1granica. ceny konkurencyjne. Teł. 04(>'837-02-57, 0606-634-482.
P17.t:strajanie Playst.1tion. TV, kany Cyfi-J +.
Tel. 0604-998-376.
K1\:tlyty gotówkowedo 3.000 zł. Tel. 0607-090-245.
Kredyty hipotc'CZ11e na z;1kup domu, mieszkania 0%
wkładu, lx.."Z żyrantów, nisk il! oproccntow:.mic.
Tel. 0607-090-245.

83 7-68-60, 050 I-546-069.

NAUKA

U<1ns1xinowe Ford Transit Izłlkm.
Tel. 042/672-81-72, 0606-364-742.

Komputeiy, modemiz.1cje, serwis. Teł. 0603--061-8 I9.
Nap„l\va sprlętu AGD za gotówkę i na raty, lodówki, pralki,
z;unraż.a1ki, lady chłodnicze i inne urządzenia AGD. Serwis gw:m.mcyjny i o<lplatny Mastł.!rcook, An-1ica, kuchnic
gazowe. Lowicz, ul. 3-go Maja 3. Teł. 046/837-35-94,
0603-531-989.

przedłużany.

Sprzedam pilnie przyczepę 6t Sam, 1995 rok,
możliwy wywrot. Teł . 0602-531-488.
Sprzedam

dojarkę dwukonwiową.

Tel. 0461838-75-17.

Sprzedam kombajn ziemniacz.1ny Karlik.
Tel. 046/838-79-04.

Sprzedmn ziemniaki i odpady ziemniacwne.
Teł. 0601-306-070.

Korepetycje z matematyki. Tel. 0502-0%-853.

Sprzedam rorzutnik dwuosiowy; obomik, siano,

04(>'837-53-67.

Sprzedam tmktor Zetor z silnikiem C-330; sadzonkę
truskawki Kenta. Tel. 0601-373-971.

Angielski. Teł. 0461830-20-50.
Język polski - korepetycje, wypracow.mia.
Tel. 0602-434-546, 04(-./874-32- I8.

Naprawy bieżące ciągników, remonty kapitalne
silników C-330, C-360, „3" i ,,4", cylindrowych
silników Perkins, b'Warancja. „Usługi u klienta".
Teł. 0605-695-936, 04(>'837-59-47.
Sprzedam chłodzierkę 80 I. Tel. 04(>'839-14-28.

Dealer schładzalników do mleka w gotówkę i na raty.
Lewicz, ul. 3-go Maja 3. Tel.837-35-94, 0603-531-989.

Język

polski - korepetycje, \vypraco\vania.
Teł. 0604-828-86 I.

Zagubiono legitymację studencką nr 97448 Politechnika
Lódzka, Kmulina Tataj.

Niemiecki - korepetycje. Tel. 0604-216-728.

Dywany, wykładziny, topicerki samochodowe - piorę.
Tel. 04(v'839-C17-80. 0605-147-(135.

Korepetycje zjęzyka francuskiego. Tel. 837-54-13
pokój 33 - Karolina.
Język łi-Jncuski.

Tel. 04(v838-ł 0--0 I pokój I3 - Natalia.

Zaginęło świadectwo 3-letniego Technikum
Rolniczł!go na

Język

nazwisko Iwona Górska.

Treningi pmni~i i koncentr.icji uwng1 - ostatnie zapisy.
Teł.

0608-588-588.

Język

Ci'!gnik Bełams MTZ-82, I997 rok, pierwszy
właściciel - sprzedam. Teł. 04(-.1838-73-44.

C-330.

Teł.

Wytłoki

bumczanc, wysłodki zjablek, natumlny

ściółka zastc;p<tiąca luh wspomagająca słomę.
Tel. 0604-208-101.

Sprzodam dojarkę_ przewodową.
Teł. 0461831\-73-13.

046/837-38-70.

Spm'tlan1 ciągnik C-355 i kombajn zbożowy „Class".
Tel. 0601-184-629.

Sprzodam silnik na czę5ci Ursus C-330.
Teł. 046/831-13-87.
Jałówkę

Rorzutnik Tandem - sprzedam. Teł. 024/35(-..24-71,
0603-6%-524.
nawóz wapnowo- Wt(glO\vy CaO 52'%, naturalna

Sprzedam ciągnik Zetor K-25 z silnikiem Perkinsona.
Zduny Nowe 59A.
ciągnik

Sprzedam komb•tin Neptun Z-413. Tel. 0241356-24-71.

na wycieleniu - sprzedam. Tel. 0602-879-436.

Sadzonki tl\lskawek: rengołet, mam1olada, dukat,
ananas - sprzedam tanio. Teł. 0421719-61-28.

W

ciągłej sprzedaży otręby

pszenne,

żytnie,

oraz szeroka gama komponentów paszcr

wych różnych producentów.
Tel. 04(-.1838-71-36.

Złaków Kościelny

3.

Seteiy irlandzkie, szc-zenięta - sprzedam.
Tel. 0602-219-877.
Oddam dwa duże psy „ wszystkie szczepienia.
Teł. 04(-.1837-15-61.
Spm'tlamjamniki. Lowicz, ul. Korczaka IO. Tel. 046/
837-92-36.

Koncentraty Cehave. Złaków Kościelny 3.
Tel. 04(-./838-71-36.

Sprzedam owczarka niemic'Ckiego, I rok.
04(-./837-36-72.

Pilnie sprzedam T-25, 1988 rok, I 100 Mtg, stan dobiy.
Wygoda 56.

Teł.

Sprzedam rorzutnik obomika jednoosiowy.
Teł. 046/838-90-05.

838-25-78.

do

ciągnika

- sprzcdam.

Rogóźno

li 26.

Sprzedam kombajn bizon 1979 rok, dmuchawę do siana
poziomą, ładmvaczNUJN. Teł. 0461839-62-77.
Sprzedam przyczepę rolniczą 4T wywrotka.

Szczenięta

staffortL1 i ronweiłem - sprzecłam. ·Tel. 046/

SprZt.'tlam mlode ,vyżły po rodzicach połujqcych.
0461837-50-82 wieczorem.

Teł.

Sprzedam owczarki niemieckie - szczenięta.
04(-./837-88-29 po I8.00.

Teł.

Dohennan 12 tygodni. Zielkowice 15.
0606-639-589.

Teł. 0461838-2 I-4 I.

Teł.

Sprzedam prasęZ-224/l, 1992 rok. Teł. 838-77-79.

Sprzedam szczeniaka jorka, cena 700 zł.
Td. 0601-360-285.

Sprzedam jałówkę lub krowę wysokociełną,
Tel. 046/838-14-6 I.
Kupię parnik ełekll)'cZ11y

Sprzedam papugi Nimi)'. Teł. 04(-./837-40-23.

Sprzedam ci'lgnik C-328 stan dob1y. Mysłaków 174.

Owczarki niemieckie, odrohaczone, zaszczepione,

Kupię ciągnik T-25. Teł.

Sprzedam burak pastewny. Lowicz, Am1ii Krajowej I08.

Kaii> _kroczek „ sprzedam. Tel. 04(v'874-7(-.. IJ.

04(>'838-50-41po19.00.

kę'

ZWIERZĘTA

Sprzedam burak pastewny. Teł. 0461838-74-04.

IOO litrów.
Tel. 0607-501-174 po 19.00.

3 miesięczne, cena 250 zł. Teł. 04(-./837-83-43.

KOLEJNA POMOC Z tOWICZA
DLA SOLECZNIK

Korepetycje zjęzyka angielskiego. Teł. 0607-309-513.

046/837-14-58.

Skradziono świadect\vo matumlne na nazwisko
Bogumiła Jezimka. Teł.

angielski - korepetycje. Tel. 0461837-54- I3
pokój nr40, 0605-385-98 I.

Sprzedam ciągnik C-360 3P, I986 rok, stan bardzo dobiy.
Teł. 046/86 I-25-51 , 0606-989-475.

Dwukółkę

Sprzedam większ.ą ilość buraka pastewnego.
Tel. 04(>'838-74-69.

Chemia - korepetycje. Teł. 0461837-l 1-98 po 16.00.

Sprzedam ciągnik Lirsus 3512, I997 rok, stan bardzo dobry. Tel. 04(v'86 l-25-5 I, 0606-989-475.

jęczmienne

słomę. Tel.

Polski. Teł. 04(v'830-20-50.

Spm'tlam ładowacz Cyklop i UNHZ.
Tel. 024/356-24-71.

Sprz.edam Bizon 50/56, C-360, siewnik PoZ11aniak.

Sprzedam większ.1 ilość kapusty białej i cebuli.
Tel. 04(-./838-Ci0--08.

polski -korepetycje. Teł. 04(>'837-56-84.

Prasa Z-224, 1988 rok oraz kabi1to eo C-360 „ sprzedam.
Teł. 04(-./838-90-56.

Sprzedam prl)'czep<;4,5 tony wywrotka, wentylator
7,5 kW. Tel. 0606-108-377.

Mieszalnia pasz Jamno 16 lub Sobocka Wieś {Młyn).
Sprzedaż pasz, koncentratów i otr~b żytnich, pszennych oraz wymiana za zboża. Tel. 04(-./838-90-12,
0603-061-839.

Język

Spmxlam owies i rszi.'żyto. Tel. 0603-696-524.

Sprzedam sieczkatmię jednorzędową do kuku1ydzy,
śrutownik bijakowy s.o;.1co-tłocz.1cy.
Tel. 0602-725-118.

Matematyka. Teł. 04(v'837-85-%.
Piywatny Ośrodek Nauki Języków Obcych .,Perfect" ul.
A. Mickiewicza 16 prqjnutic zgłoszenia na kurs języka
niemieckiego i li-Jncttskicgo. Tel. 837--05-00.

Sprzedam zboże - mieszanka. Teł. 837-51--09 po 20.00.

Sprzedam

Teł. 04(>'838-90--04, 0604-425-28 I.

Matematyka - korepetycje. Tel. 046/837--01-80.

Oddam ziemię, gmz. Teł. 0603--061-819.

zawiesz.1ny,

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

Biologia - korepeycje, prqgotowanic na studia.
Teł. 046/837-61-22.

Usługi

zbożowy,

Sprzt'dam ciągnik 3512, 1995 rok; 4512, 1989 rok
oraz przyczepy wywrotki 4 i 6 t. Tel. 046/838-70-34.

Dczyrn;ekcjasolidnie, tanio. Tel. 0461837-80-78,
0608-574-762.

Teł.

Pasze, koncentraty, premiksy, preparaty mlcko?..ast<;pcze,
śruty białkowe liimy Neoml i Sano. Hurtownia: Laźniki
11. Poszuk<tiemy lokalnych dysuybutorów.
Tel. 0461838-72-94.
Sprzedam siewnik
Jamno41.

Komputerowe przepisywanie prnc. Tel. 837-83-88.

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

ROLNICZE

polski - korepetycje. Teł. 04(v'838-28-51.

Język ai1gielski -korepetycje. Tel. 046/837-54-13
pokój 40; weekend 024n22-l 2--09.

Dwanaście osób i grubo ponad tona jest zdominowany przez Związek Pola- ośrodka dla osób niepełnosprawnych
towarów wypełniały wnętrze wynajęte ków na Litwie z trudem, choć należy i szkoły średniej im. Jędrzeja Śniadec
Korepetycje zj. angielskiego - student NKJO.
go z Bąkowa Forda Transita, jaki w pią przyznać, że bardzo starannie, utrzymu- kiego. Polskich placówek jest zresztą
Zat:in<;łn <kcyzja na działalno.'ć gospo<larcn1 Renaty StelTeł. 046/837-77-32.
tek, 13 października, wyjechał z Łowi je placówki oświatowe i wychowawcze, w tym rejonie dużo, samych-szkól jest
mad1owsk1cj nrLD (Hl l/4256 z dnia 3 1.01 19% roku.
Język angielski - korepetycje. Tel. 04(-.1837-72-92,
do Solccznik na Wileńszczyźnie. Ło a dzięki operatywności jego władz, do- I O, w tym 7 podstawowych. Fom1ą pocza
Pr7.yjmi; czamą z iemię na <lziłk.;;. zlec' pmce zimowe
06()(-..954-275.
wicka ekipa, której organizatorem był rad- brej umiejętności pozyskiwania środków, mocy był też sam fakt skorzystania
dla .,Biało111ski'". Tel. ().l(v'837-22'70.
Dwie studentki - angielski, os. Starzyitskicgo.
ny Dariusz Mroczek, od lat zapalony pro- współpracy ze Wspólnotą Polską poczy- z noclegu w internacie polskiej szkoły
Masaz lcczi1iczy, relaksuj•1cy I gmtis. Teł. 837-74-48.
Teł. 0608-612--034, 04217 I7-29-59.
pagator akcji pomocy dla Polaków na Li- niono wiele remontów i inwestycji. Mimo dla dzieci specjalnej troski, gdyż i na taPonxigę zrozumic-ć VAT w rolnictwie,m spmw<lzić
Język fiuncuski - korepetyCJC. wypracowania różne.
twie, nic przebywała w zaprzyjaźnionym to trudności i straszne ubóstwo, szcze- kich usługach polskie placówki próbują
ewidencję. Tel. 046.'837-15-121xi I8.00.
Teł. Q(i07-309-5 I3.
zarabiać.
z Łowiczem mieście długo, już w niedzie- gólnie na wsi, widać gołym okiem.
Alexander· M<'ti - gabinet odnowy hiologic1J1cj. Czynny Język francuski - korc11ctycjc. Tel. 0502-248-703.
Dariusz Mroczek jest przekonany, że
Dlatego też uczestnicy wyprawy nic
lę w nocy uczestnicy wyprawy zamelod pon1ed„alku do soboty. Tel. 0601-226-862. N;cstawmnie kręgosłupa, zwalczanie bólów pleców, glowy stawów, Korepetycje - angielski Jła dzieci. Tel. 046/837-80-%, dowali się z powrotem nad Bzurą. Znaj- pojechali do Solecznik z pustymi dłońmi . udalo mu się zauroczyć Wileńszczyzną
nvy kuls;-owej, nvy haikowej, zwalcwnieskoliozy u dzic'Ci, 0608-40(>-302.
dował i się wśród nich dziennikarze lokal- Dzięki ofiarodawcom, takim jak choćby kolejną grupę lowiczan, dolicza się
u1drowie11ia organi7Jllll przy innych chombach. Stosujenej prasy, radia i telewizji. Temat był cie- uczestnicy wyjazdu Wiesław Dąbrowski zresztą, że w ciągu kilku lat zdołał wyKorepetycje język niemiecki. Teł. 04(-./837-47--02,
my spc-cjałistyczny masaż, rełleksotcr.1p1ę. Głowno.
kawy, wszak Soleczniki leżązaledwie44 i Marek Jankowski, udało się zawieźć siać tam już około 50 osób. Liczy też na
0604-988-846 po 18.00.
ul. Wojska Polskiego 10, godz. 16.00- IX.00.
Teł. Q.12/719-19-56. Koluszki. 11 Listopatla 41,
kilometry od Wilna, które oczywiście pomoc materialną. Najwięcej miejsca zaj- to, iż kontynuowana będzie współpra
J~-zyk niemiecki -korepetycje. Teł. 0607-552-212.
10.00-12.00i IX.30-20.00Q.l4nl4-36-27.
w drugim dniu wizyty zwiedzono. To na mowały dżemy i napoje ofiarowane dzię ca w fonnic wymiany młodzieży, zaposolecznickim cmenta!7u Adam Mickie- ki życzliwości wicedyrektor Bożeny czątkowana przed kilku laty przez Rewicz oglądał obrzęd, który zainspirował Górczyńskiej z łowickiego oddziału sursę Obywatelską, kontynuowana
poetę do napisania „Dziadów". Chcąc Agros-Fortuna i tamtejszej komisji zakła przez MOPS i szkołę na Blichu, współ
dowej „Solidarności". Dużo było też skar- pracującą ze szkołą w Dziewiniszkach.
opisać choćby część historii związanej
z ziemią solecznicką, o wileńskiej już nie pet z Syntexu, zabawek pluszowych Wileńszczyzna mocno się ostatnio do
wspominając, możnaby wydać książkę, z hurtowni Sandy, tabletek Pluss z apteki nas przybliżyła, choć przecież nigdy dajednak tamte rejony to nie tylko prze- Panaceum, dyskietek i książek do obsługi leko nie była. Mroczek podkreśla, że
szłość. To także twarda dzisiejsza rze- komputerów z PC-Marbo. Dorzuciły od w przeciwieństwie do okresu sprzed
czywistość i problemy mniejszości pol- siebie daiy także famy Krajewski, An- jeszcze kilku lat, tym razem przez gra046/837-90~57 skiej, która na tym terenie stanowi 90% drea, Granex, Miejski Ośrodek Pomocy nicę w Ogrodnikach przejeżdża się już
płynnie, bez niepotrzebnego czekania
Społecznej i Nowy Łowiczanin.
mieszkańców.
Wszystkie artykuły trafiły do polskich w wielogodzinnych kolejkach.
Rejon Solecznicki ma bezrobocie się
(dm,walj
gające powyżej 20%. Samorząd, który placówek: domu dziecka, domu starców,

dlienny, wieczorowy w domu
kilentki. Tel. 046/837-78-92.

Makijaż śluhny,

TEL.

GOSPODARSTWO
OGRODN.ICZE
'""RYSZARD MATULKA

dok. ze s/1: JO

,ul. Warszawska 38, '99-400
'
.
Łowicz tel. 837-37-79,
837-34--61
(

poleca:
ŁowicZi

ul. Poznańska 26

tel. 830-32·23 ·

)

CHRYZANTEMY
"
.

'·

• cięte - wielqkwiatowe
•·
i gałązkowe
• doniczkowe
R-1312

Jesienne atrakcie w Zdunach
W trakcie inscenizacji jedyny na sce- Agnieszka Ciąpała z Szymanowic. Ponie mężczyzna, Morcin, w którego wcie- zostałe sąsiadki - Weronkę grała Eugenia
lił się Leszek Byczkowski ze Zdun (nie Żabka ze Zdun, Mańkę - Marianna Zaznający gwary łowickiej) pomylił sło jąc ze Zdun, a przygrywała kapela
wo, zamiast „laterka" powiedział „latar- w składzie: Jerzy i Tadeusz Baczyńscy
ka", ale jego sceniczna żona - Józefka - oraz Jan Szymański. Na zakończenie
Wanda Białecka tak zgrabnie wybrnęła przedstawienia aktorzy posilili się chlez sytuacji, że gdybyśmy nie dowiedzie- bem z masłem, z którymi przeszli na
li się o tym, tmdno byłoby się zoriento- widownię częstując chętnych.
Zabawa była tak udana, że goście,
wać. Autorka tekstu zagrała sąsiadkę Leonkę, w roli jej córki Leośki wystąpiła szczególnie ci młodsi, z autentycznymi
Karolina Wieteska z Klewkowa, córkę wypiekami na twarzy oczekiwali co bę
Józefki i Morcina - Marcynę grała dzie za chwilę. Pamiątką po święcie bę-

dzie, czynna jeszcze do końca tego tygodnia, wystawa twórczości ludowej
z terenu gminy Zduny. Można na niej
zobaczyć kosze z wikliny wykonane
przez Jana Materka z Urzecza, drewniane rzeźbione świątki autorstwa Zofii Rybus ze Złakowa Kościelnego, drewniane
rzeźby Józefa Grzegorego ze Złakowa
Borowego i Jana Nalewajczyka z Jackowie, stroje łowickie wykonane przez Zofię Rybus i Genowefę Woźniak z Rząś
na oraz haftowane obrusy i bieżniki.
(mwk)
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Największy

wybór sprzętu AGD i RTV !
Najlepsza fachowa obsługa i transport gratis !
Najlepsze w okolicy ceny ! Sprawdź !
Najlepsze warunki sprzedaży na KATY !

~,BEAU TY'
SZABŁOWSKA MAŁGORZATA

dypl. koernet;yczka

ZAPRASZA!

OFERUJE
USŁUGI

KOSMETYCZNE:
kosmetyka tradycyjna, pedikiur, manikiur

ił 830-20-91

·T o

- głębokie złuszczanie skóry
- tipsy - paznokcie akrylowe + zdobienie
- termiczne (bezigłowe) usuwanie naczynek krwionośnych
- usuwanie owłosienia metodą Impuls Blend
- parafinowe kąpiele dłoni

NOWOŚCI FRYZJERSKIE

bezpośrednio z Fryzjerskich Mistrzostw Świata w Berlinie

We współpracy z Wellą uczestniczyła w nich Beata Kopeć pokazy i szkolenia u najsłynniejszych Top-Stylistów.

O wszystkim, co jest modne w fryzjerstwie dziś
i wszystko, co będzie modne jutro - dowiesz się u nas

~OO -Łowicz,

ZAPRASZAMY
..,
Łowlaz. Pl. Przyrynek 18. tel. (046) 8:37-46-51 :

R-1196

HURTOWNIA PALIW PŁYNNYCH
I OLEJÓW SMAROWYCH
Małszyce

_

tel. (0-46) 837-45-34

Wyposa:ienia l:azienek HURT DETAL

s.c.
ul.

TO REX ~~~~~to~~J~wej22a

PHLJ
•

Łowicz,

płytki

ceramiczne - import Hiszpania - 300 wzorów
- kraj - 1 OO wzorów

•gresy

A.

rp

• fugi , kleje, zaprawy, listwy

2d/2e

y

Ceresit

•wanny, brodziki, kabiny łazienkowe , umywalki WC kompaktJIKA armatura
łazienkowa ~ ·,o.n-~

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

pomieszczeń

•glazura: terakota do

gospodarczych po niskich cenach!!!

REALIZUJEMY KAiDE ZAMÓWIENIE

OLEJ OPAIOWY
ZDOSTAWJI

1RANSPORT NA TERENIE tOWICZA GRATIS!!!
ZAPRASZAMY
NABYWCÓW INFORMUJEMY, ŻE SIEDZIBA FIRMY „TOREX" UL. SOCHACZEWSKA 1
ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA UL ARMII KRAJOWEJ 22 A OD DNIA 01,10.2000 R.

Łowicz,

R-1241

.

.

białe

• Nowoczesne zaluzJe

.

międzyszybowe:

cją.
•

• Ogrody zimowe, witraże.

• Okna typowe - od zaraz.

UL. POWSTAŃCÓW 2
TEL. (0-46) 837-56-55, 830-20-52

pilarki
AUTORYZOWANY
. DEALERso/o
,
,

SERWIS, NAPRAWY, SPRZEDAZ, OSTRZENIE tANCUCHOW

solo
Made in.Germany

PROFESJONALNY MONTAż,
;;:
TRANSPORT GRATIS
<D

RABAT

00

1 Vo

termometr zaokienny GRATIS

Nasze

prezencie
okna świadczą onas.
,

W

~&

~

/_~~ OPONY~~
SPRZEDAŻ,SERWIS
AKUMULATORY

ZIMOWE OPONY
JUŻ W SPRZEDAŻY
Głowno,

@
ISO
9001

ZATRUDNIMY
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE, Tm
~ ~
ROLNICZE
fQ

~

RA Ty
11 %

~- Telefony komórkowe

• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.

99-400 ŁOWICZ

R-1 222

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

• Gwarancja 1 O lat, atest niezapalnośc
• Eleganckie, niezwykle
z mikrowentyl

DO KAŻDEJ PILARKI tAŃCUCH GRATIS

ul. Zgoda t6

ul. Sikorskiego 31, tel.lfax 0421719-00-99

\

-
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Operacja h·emoroidów,
która nie musi boleć

Plac Koński Targ 7
tel. 837-38-86
·

Piątki

40%

zniżki

do

r

·

wtorki 15.00-17.00,

ciężarnych

piątki

W GODZ.

17.00-19.00

Lek.med.MARCIN FAFLIK
specjalista
chirurg onkolog

INDYWflJUlJłENI.

PRIKTYKA

st. asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób
Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

PfEl(GNllRSKJi

Academos, llowska 113, tel. 837-38-30
poniedziałek, godz. 15Jfl R-1305

Oferuje usługi pielęgniarskie
w szerokim zakresie na
wezwania w dom~ pacjenta

PPHU „TRANS-KOM"
oferuje

Oddziale Chirurgii Szpitala Miejskiego w Głownie
Ordynator Oddziału Dr nauk medycznych Andrzej Sygut
tel. (042) 719-11-26 wew. 138 lub 164; tel 0-606-401-402

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

GR-155

NIEPUBUCZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
Laboratorium Analiz Lekarskich

R-1260

Łowicz,

•badania biochemiczne
• wska~nik protrombinowy
•i inne

ul. Mostowa 28

BE-Ml-DENT

MALARSKI

lek. stomatolog Beata Migda
Łowicz, ul. Poznańska 26/30

wtorek - czwartek - sobota
0461830-33-23 lub 0602-252-676

PIOTR CZYI

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00

LE~WlllATiAN

~
~

BARBARA
FENC-BIELECliA

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:
• SZEROKI ASORTYMENT
• ATRAKCYJNE CENY

Przyjęcia:

•poniedziałek, środa, piątek: 900 -12 00 i 1530 -1700
• wtorek, czwartek: 900 -1200
BADANIE KIEROWCÓW

piętro,

HURTOWNIA RYBNA

Porady w domu chorego

R-1308

ul.

Powstańców 2A,

ZAPRASZA!

tel. 837-54-76
R-5

AlU·PlASTS.C. ~
•
MONTAZ OKIEN
PCV I ALUMINIUM

ul. Nadbzurzańska 7/9

Oferujemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych w zakresie:
Czynne od

porady, pomiary, serwis gwarancyjny
(Cena usługi 14 zł m obw.)

ul. 3-go Maja 9
tel.!fax: 837-66-24

. przyjmuje w środy 17.30-19.00,
Łowicz, ul. Podrzeczna 28 b
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

Specjalistycz1_1y Gabinet Chorób Wewnętrznych

os. Dąbrowskiego 20139,
tel. 0461837-28-30, 0461837-21-90,
tel. kom. 0-603-506-931, 0-608-179-313

ul. Armii Krajowej 148, tel. 837-96-10

przy ul.

•

specjalista-ginekolog-położnik

Zmiana adresu na:
Łowicz, ul. Stary Rynek 17 li
tel. 837-76-94, 0501-11-32-11

sprzedaży:

MARKET

R-1175

Dr JANUSZ

Punkt
Łowicz,

R-1306

Tel (046) 837-48-33, kom. 0604-608-528

Jako jedyne laboratorium w Łowiczu otrzymaliśmy międzynarodowy
~ertyfikat jakości badań wymagany w krajach Unii Europejskiej

GABINET STOMATOLOGICZNY

koks - 450 zł/t

DOSTAWAOOKJJENTA!SPRZEDAŻNA~TY!

UMOWAZŁÓDZKĄKASĄCHORYCH

ul. Stanisławskiego 22; tel. (0-46) 830-22-77
CZYNNE: pn. -pt. od 8.00do16.00

kostka -410złlt
węgiel orzech - 390 zł/t
węgiel groszek - 320 zł/t
miał węglowy - 260 zł/t

Ponadto produkujemy, sprzedajemy, układamy
kostkę brukową oraz ogrodzenia betonowe"

WTORKI - 17.00-19.00
CZWARTKI -17.00-19.00

WYKONUJE:

•
•
•
•

• cement „250" • tylko 215 zł/I
• cement „350" ·tylko 225 zł/I
• cement „350" • równiei
w workach 25 kg

Tomasz
Kostrzewa
GINEKOLOG - POŁOŻNIK

,,MEDILAB''

d~ sprzedaży:

•węgiel

Tel. (0-46)837-91-39

I

w gabinecie AKU -MED
Skuteczne leczenie
Akupunktura, masaż, ziołolecznictwo

r

Więcej informacji na temat chirurgicznego leczenia
choroby hemoroidalnej metodą „LONGO" można uzyskać w.·

Łowicz,

LEKARZ Z TYBETU
.
.~
obok Kościoła św Ducha Zapisy 837-15-61~

wtorki 14.30-16.00

promuje firma Johnson&Johnson Poland

16
~

10-12, 15-19

Łowicz, ul. Krakowska 4,

R-1288

OPERACJA W CAŁOŚCI JEST WYKONYWANA
SPRZĘTEM JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

• EKG

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

Dr n. med. Magdalena Korczyńska

• brak nawrotów choroby.

~

~

PRZYJMUJE CODZIENNIE

LARYNGOLOG

• brak konieczności usuwania hemoroidów - hemoroidy są podciągane do wewnątrz
kanału odbytu;

•analizy krwi i moczu
• badania hormonalne
• próby ciążowe

• badania kierowców

- komputerowe badanie wzroku
- soczeWki kontaktowe, korekcyjne, kolorowe
również jednodniowe i do przedłużonego noszenia

7 dniach;

~

KRYSTYNA
DIEHL-DROBNIK

DOROŚLI i DZIECI

15 minut);

*

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

SPECJALISTYCZNY GABINET "
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Małgorzata Mazurkiewicz·Kazimierak

• znieczulenie miejscowe;

-

17.00-19.00

OKULISTA

• krótki pobyt w szpitalu (2-3 dni);

-

\..

Dr n. ~ed. Wojciech Kazimierak

• niewielki ból pooperacyjny - 80% operowanych nie odczuwa żadnych dolegliwości
bólowych;

Metodę

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

GINEKOLOG

Zalety metody „LONGO"

• szybki powrót do aktywności już po

JOLANTA
PIETRZAK

Łowicz,

Od 1993 roku na świecie stosowana jest nowa, małoinwazyjna metoda
chirurgicznego leczenia hemoroidów, zwana metodą„LONGO", od nazwiska włoskiego chirurga z Palermo.
Do wnętrza kanału odbytu wprowadza się specjalny instrument, stapler hemoroidalny. Z kolei do wnętrza' staplera wprowadza się śluzówkę
zawierającą część żylakowato zmienionych naczyń zasilających hemoroidy. Następnie chirurg za pomocą staplera dokonuje wycięcia i zszycia
śluzówki odbytu. W tej metodzie nie dokonuje się wycięcia hemoroidów,
'---__..OLZD.___ __,
„ lecz ich wciągnięcia do wewnątrz kanału odbytu, do ich prawidłowej, anatomicznej pozycji.
Dalszą zaletą zabiegu jest niewielkie występowanie dolegliwości bólowych, ponieważ wycięcie śluzówki wykonuje się w miejscu, gdzie znajduje się niewielkie unerwienie. Zabieg nie trwa dłużej niż 15 minut i, co
jest jego kolejną zaletą, może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Pobyt pacjenta w szpitalu nie przekracza 2-3 dni, a powrót do pełnej aktywności możliwy jest już po 7 dniach.
Metoda ta likwiduje przyczynę powstawania żylaków odbytu (patologiczne zmiany naczyniowe w guzkach krwawniczych) bez konieczności
L..<=:------=--'=-' usuwania hemoroidów i nie daje nawrotów choroby.
·

• krótki czas zabiegu (maks.

Dr nauk medycznych

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

poniedziałku

do

piątku

Wykonujemy badania w
jak

'3.

~

również

-mrożonki
- słoiki

w godz. 8-14; 16-17

pełnym

-sałatki

zakresie,

w kierunku alergii.

Tel. (0-42) 719-46-37 i po 18.00 719-30-96 ~

a:

-puszki
-napoje

~

Tel_. 046/837-43~39

~

~
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w rAk wyjĄrkowyM dNiu, jAkiM jEsT PAŃSTWA ślub

proponuje

Państwu

,

WIĄZANKI

SLUBNE

skomponowane z kwiatów żywych, suszonych lub sztucznych,
dopasowane do kolorytu włosów, sukni, a także sylwetki Pani Młodej
(posiadamy pokaźny zbió~ wzorów, który z pewnością zadowoli Państwa gust)

L.._

Informujemy również, że dysponujemy oryginalnym asortymentem do

--- -- -- --

DEKORACJI POJAZDÓW ŚLUBNYCH,
,
JAK TEZ SALI W_ESELN EJ I STOŁOW, które możecie Państwo u nas wypożyczyć

.

--- ---

-..J

.

W KAŻDYM PRZVPADKU OFERUJEMY FACHOWE DORADZTWO

Z najlepszymi życzeniami na Nowej Drodze Zycia

Kwiaciarnia

['J(:}:/B~!Jl..

Łowicz, ul.Kozia 1, ił837-61-47

(dom handlowy „Panorama" - róg Nowego Rynku od strony ul.

Przedsiębiorstwo

DOM

Usług

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

/

* MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ W STARYM
dobrym stylu Łowicza
*SKORZYSTAJ Z ULGI BUDOWLANEJ

POLECA SWOJE USLUGI

W ZAKRESIB:
•:• mapy do celów projektowych
•:• podziały i rozgraniczenia nierucho-

• Oferujemy wygodne mieszkania: • Lokalizacja: Łowicz, ul. Tkaczew nr 4/6
• Budynek w technologii tradycyjnej, 4-kondygnacyjny
•Teren zagospodarowany, ogrodzony, parking
• Uwaga! Pozostało już tylko:
- parter 51, 18 m 2
- I piętro 59,65 m 2
- li piętro 49,50 m2 ; 59,65 m 2
- poddasze 49,60 m2 ; 56,50 m 2 ; 54,00 m 2 po 1.750 zł
- apartament dwupoziomowy (lip.+ poddasze) 81,20 m2
• Cena 1.850 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana do końca budowy)
•OSTATNI ROK ULGI BUDOWLANEJ
• Raty (współpraca PKO SA Łowicz)
• OSTATNI ROK STAWKI 0% VAT
• Termin oddania - czerwiec 2001 rok

mości

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

Specjalny Rabat!

1 O lat

waranc.i!

'I

'

'I

.

®

TERRAZYT
Okna i drzwi na

TO JEST DLA PAŃSTWA SPOSÓB
NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

• KOSTKA 400-420 zł/t
•ORZECH 380 zł/t
e KOKS
•

•MIAŁ

MATERIAŁY

BUDOWLANE

• NAWOZY SZTUCZNE

• STAL

GOCEK, Głowno - Antoniew 7
~
tel. (0-42) 719-26-88
0
0
~
1°°-1JOO
Pn.-Pt. 7° -15° , Sb.

Spółka

STALBUD
STAL: •zbrojeniowa
5~o"
"ttOt' ·s

•

kształtowa

• walcówka

gt<i" CENY KONKURENCYJNE
Tel. (042) 719-18-47, 0-603-208-993
Głowno, Ułańska 12

R-1254

się zaskoczyć

zimie.

jesiennej prOmOCji!

Tylko my gwarantujemy Ci prawdziwe

OKNA i DRZWI
ŁOWICZ,

Informacje i Prezentacje
na terenie Łowicza:

R-1185

całe życie ...

Lato nie trwa wiecznie... nie daj
Skorzy•taj z

Przedstawiciel firmy
p. Andrżej Pomarański
tel. (0-46) 837-62-28

Geodezyjnych

INIERGEG~

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

Zduńskiej)

UL. POWSTAŃCÓW 10 G
TEL/FAX 046 I 830-20-78

;._------------------:.------,:

: UNIWERSYTET W.D~Kll
I

:
1
:

I
'

orga'(l_izuje kw:s~ :p~got.owują~ę
do Ql.at;~i egzamiD.P~wstępn~ch

I

:

1
DA. ~ątklę: WJŻ ~Q q~zelpję.
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele po trzy godziny z przedmiotu :
Łódź,

tel. (0-42)635-40-35wgodz. ~.00-14.oq;(0-42)640-49-02wgodz. 18.00-21.00
R- 1263 ~
http.l/www.um.lodz_p/lu!mfo/informator.htm

--------------------------
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AOAX••• I znika problem płatnika

s~ce=

BIURO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ MIKROKOMPUTERÓW

Już niedługo wszyscy płatnicy ZUS zostcnq zobowiqzani do składania
deklaracji ZUS wylqanie przez Internet. Dla wielu firm niezbędny
okaże się zakup komputera wyposażonego wmodem
i wspólprocujqcego z programem PŁATNIK li.
Przy zokupie nowegą komputera, zapewniamy bezpłotnq instalację
programu PŁATNIK li oraz szkolenie z zakresu podslaw jega obsługi.

Postaw na

KOMPUTERY • KASY FISKALNE • INTERNET
OPROGRAMOWANIE Dl.A FIRM • SERWIS

·
. sKOK
O

dobrą jakość

Szaegóły znajdziesz na

za

rozsądną cenę!

naszej stronie firmowej -http://www.smelcom.lowia.pl

SPćtDZl!LCZA

KASA
OSZCZĘ()N~CIOWO. KREDYlOWA
łm. FRANCISZKA STEfCZVKA
certyfikat
sysfemu~
/SOłOOJ

SKOK w nowe tyslącleclel
DYSKONTOWA

LOKATA MILENIJNA

POŻYCZKA

O STAŁYM OPROCENTOWANW

MILENIJNA

12miesifCY

15% 18,0'o ~ 18,6%
wskall roku

ODDZIAŁ ŁOWICZ

Seat znany jest ze swoich plusów. Jednak najnowszy
plus Seata to„ . Minus. Jaki? Po prostu od cen ·
naszych samochodów odjęliśmy od 8000 do 2000 zł!
Pospiesz się. Więcej minusów nie mamy.

R-890

KO~Y-CO

tel. 830 20 89

Wielopaliwowe KUMULATOR (drewno, węgiel, miał, trociny)
na miał węglowy typu GENERATOR, nowoczesne elektryczne wodne typu
BLEKIRONIC CLASIC i UJX do ogrzewania budynków mieszkalnych do 300 m2.

Firma Misiek

Zapraszamy do firmyDOMITECH, Łowicz, ul. Klickiego 66
tel. 837-61-09 (obok punktu skupu metali kolorowych)

Ma przyjemność zaoferować Państwu:

Misiek S. C.
• Drzwi i Okna z Drewna - firmy SOKÓŁKA SA
PCV - system ROPLASTO i Aluminium

od 0,5%

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Fa chowy montaż

NA

LEASING -

Zapraszamy od 9°0 do 17°0

Zarząd

Miasta

środkó~ trwałych

rnilo 1111 ~ 'li
fkBUo coo•ZJ~>=>ZJ33
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POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY ZGŁOŚ SIĘ
MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

UWAGA PROMOCJA/ AUTO ZA

Łowicza

Łovvicz

200ZŁ

Agencja Kredytowo-Leasingowa

ogłasza I publiczńy przetarg ustny (licytacia)

na sprzedaż nie zabudowanei nieruchomości poloionei
w obrębie Malszyce przy ul. Malszyce nr 11„b"

-

todziennie od B.oo
niedziela od 9.oo

- j.w

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

MisiekS.C.
lJI. Długa 4, 99-400 Łowicz
Tel./ fax (0-46) 830-33-60

Nieruchomość położona jest na terenach produkcyjno-usługowych
oraz urządzeń elektroenergetycznych o uciążliwości ograniczonej
do granic lokalizacji, Kw nr 20737. Działka ozn. nr 565/8 o pow. 8.160 m 2•

./ Ceńa wywoławcza -151 . 000,-zł;
./ Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2000 roku w sali Ratusza, Stary Rynek 1
(I piętro) o godz. 12.00.
./Wadium wyńosi 8.000,- zł.
./ Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźn i ej na 3 dni
przed otwarciem przetargu tj . do dnia 3 listopada 2000 roku do godz. 14.00.
./ Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,
od zawarcia umowy.
./ Bliższe informacje dotyczące m.in . regulaminu i postępowania przetargowego można
uzyskać w Wydziale GGPPiR, Stary Rynek 1 budynek „B", pok . 34, nr tel. 837-69-45.
./ Zarząd Miasta zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej
.
przyczyny.

ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
046/832-18-74, 0601-250-004
R-7

RESTAURACJA W ZDUNACH
pod nową nazwą
i w nowym stylu „RUSAŁKA"

JUŻ OTWARTA
I ORGANIZUJEMY PRZYJĘCIA:

• 'W'ES'E.L<J..['E
• I'.MI'E'J{j<J..[OWE
• 'BJl!J{'l(I'EPY
Oferujemy doskonałej jakości
dania kuchni polskiej
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ZAPEWNIAJĄC

i Budownictwa w Łowiczu

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

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

L - - - - - - - - - - - - - R·

P.P.H.U- "CERAMIK" s.c.

CEGIELNIA STRYKÓW
Janusz Ślusarek

Produkcia i sprzedał
materiałów budowlanych
Transport do Klienta gratis

NIEPOWTARZALNĄ ATMOSFERĘ
R-1 311

•.

R-128

tząnną

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

• Ceny konkurencyjne

.

BUDOWĘ

MONTAŻ

11 Błażeja

NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

• Możliwość zakupu na raty

R-1309

miesięcznie!

#

Jl',(1)1.Bmll fbammllIWfłxvlkvwrJJ

GOTÓWKOWY - bez poręczycieli
NA ZAKUP SAMOCHODÓW
- wszelkiego rodzaju i od każdego
- przyjmujemy auta w rozliczeniu

• Rolety z PCV i AlurY)inium

-

~ Tani kredyt
1993 r. ~ dla każdego!

SPRZEDAŻ

9S·O I OSTRYKÓW· tel (042) 719·80· I I

REKLAMA

19.10.2000 r.

Lp

Łowicz,

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

MARKA

4.
5.
6.
7.

••••m••

, Poleca po atrakcyjnych cenach:

ROK PROD.

KOLOR

PLN

1994
1996
1997

czerwony
zielony
czerwony

5.300
7.100
7.900

1997
1998
1991
1991

zielony
zielony

1995
1997
1995

czerwony
czerwony

FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
SKODA FAWORIT
FORD TAURUS

1.
2.
3.

8.
9.
10.

FIAT PUNTO 75SX
FIAT BRAVO 1,6 SX

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

NA TERE:NIB LOWICZA TRANSPORT GRATIS
R-1252

Największy

wybór

beż

biały

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

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

ORGANIZUJE KURSY:
1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:

·-:secvuun
O
·t
.
i;

135/80
145/70
155/70
165
175/70
175/70
185/60
185/65
195/65
185

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

12
13
13
13
13
14
14
14
15
14„Cn

SEMPERIT (S)
BARUM

.
137,161,183,199,219,254.243,315.266,-

DĘBICA

S.A.

134,146,163,187,224.235.273,275.336,265,-

<C en
:z -

~~
.!!! z
2·~

Ceny producenta ·Kabaty

..r dla pracowników na stanowiskach
inżynieryjno-technicznej

,/dla osób kierujących pracownikami

ZAPRASZAMY

R-121a

S.U.H .DONAR"
ul. łęczycka 3, tel. 837-14-03
Sochaczew, ul. Spartańska 42A
tel. 862-22-21

Łowicz,

MAGAZYNÓW

[I~

·\

l~

T
E
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I
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T

~ łódt ul. Brukowa 6
INTERWIST
R-

1128
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(0-42) 640-70-43

http://www.interwist.com.p/
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HURTOWNIA
poleca m.in.:
•Kabel YAKY 4x25 - 7,40 zł
• Kabel YAKY 4x35 - 9,30 zł
•Kabel YKY 5x10 - 10,60 zł
• Przewód AS XS N 4x16 - 6, 70 zł
•Przewód ASXSN 4x25- 9,40
• Przewód YDYp 3x1 ,5 (750 V) - 1,07 zł
•Przewód YDYp 3x2,5 (750 V) - 1,50 zł
•Wył. inst. S301 B16 FĄEL - 8,70 zł
•Wył. inst. S303 B25 FAEL - 38,60 zł
• Wył. różn.-prąd. 40N30 mA - 100,00 zł
•Ochr. przepięć WO 460/15 - 84,00 zł
• Rozdzielnia RW 2x12 FAEL - 79,20 zł
• Rozdzielnia 2x13 IP 55 - 75,00 zł
•Oprawa OKN 2x36 FAREL - 69,50 zł
• Oprawa OPFA 2x40 ELGO - 88,00 zł
• Oprawa OVSE 70 ELGO- 223,00 zł
•Oprawa rastrowa AGAT PLUS 4x18-95,00 zł
• Wyłącznik BINGO - 5, 15 zł
• Gniazdo podw. z uz. BINGO - 5,60 zł
• Licznik 3-faz. polski - 118,00 zł
llZłącze dwukomorowe z RBK- 580,00 zł

aluminium - od 180

zł!m 2

WOJ • KAT s.c.
Łowicz,

ul. Nowy Rynek 29
tel./fax (046) 837-47-67
Skierniewice, ul. Kopernika 3
tel. (046) 834-83-95, tel./fax (046) 834-83-96 ~

NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE

UWAGA! KLIENCI, KTÓRZY

Nowy Rynek 16

tel. (0-46) 837-89-01, 0-502-384-929

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

POWOŁAJĄ SIĘ NA POWYŻSZE
OGŁOSZENIE OTRZYMAJĄ

RABAT ZA DOJAZD

./

fachowość

bezpieczeństwo

Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, filtry,
wydawcze długości 40

węże

m

R-12

OKNA ZPCV

DREWNO
ALUMINIU

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel./fax 837-32-06
Głowno, Plac Wolności 10
Tel. 0421719-34-24

RABA TY DLA FLRM
ELEKTROINSTALACYJNYCH

MEBLE

oferuje „KOPER" s.c.

Łowicz,

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi

Łowicz,

zł/m 2,

• żALUZJE PIONOWE I POZIOME
• ROLETKI MATERIAŁOWE
•MARKIZY - TARASOWE I KOSZOWE
•RYNNY PCV· MARLEY

./

SKIERNIEWICE, UL. BATOREGO 23
tel.!fax (0-46) 833-63-55

I
N

w

Zapraszamy

ELEKTRO·MONnR

Łowicz

WYPOSAŻENIE

robotniczych

..r dla pracowników administracji i kadry

/1rl~

R-4

od 690 zł brutto

"kroju, modelowania i szycia

rn;;ll1LJ11
"~i
1G@Jł~
~ ul. Napoleońska 6,
tel. (Q-46) 837-37-40

ZAWODZIE:

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

CENY REGULOWANE

OKNO PCV - o 34 (1465x1435J

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

DRZWI

~~

..rpalacz c.o.
..r kierowca wózków akumulatorowych
i spalinowych
..r drwal • operator pilarek
..r księgowości z obsługą komputerów

Najwyższa jakość

a..·-

w 24 godziny od zamówieni;;J

-AUMINIOVVE, PCV

2. PRZYUCZAJĄCEGO DO ZAWODU:

DOSKONALĄCE W

OKNA TYPOWE PCV,
DREWNIANE

PCV - 90

"kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
..r elektromonterów (grupa SEP)
..r pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
..r obsługi komputerów
..r uprawnienia budowlane

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

~~

INNE

ROLETYZEVVNĘTRZNE

..r sprzedawca
..r murarz
..r betoniarz
..r stolarz

3.

- panorama
- rehau-veka

1f1

66.600 km
80.000 km
84.000 km

już

"krawiec - szwacz

PCV - poltrokal

do SEICENTO i MATIZA

Sugerowany rozmiar

~

OKIEN

Opony zimowe

17.500
28.000
14.175

7.600

biały

..r spawacz elektryczny i gazowy

• opony nowe do samochodów osobowych,
dostawczych • opony używane
• felgi aluminiowe i stalowe

8.100
9.200
15.750

73.500 km
41.520 km
36.675 km
37.011 km
34.400 km
78.425 km
124.668 km

KOLO

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

OPONY ZIMOWE

PRZEBIEG

21

aK~

~.:.~

R-1277

TANIE KREDYTY
-eotówkowe
- mieszkaniowe
- samochodowe
Biuro Kredytowe „TARA"
Targowica Miejska paw. A
Tel. 046/ 830-21-61
Łowicz,

R-1193

Be

22

19.10.2000 r.
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

MAREK PETERSON
paź

łl 952-2000>

Marek Peterson urodził się
dziernika 1952 roku w Łowiczu, w rodzinie Edwarda i Julianny Peterson. Był
jedynym ich synem, miał siostrę Janinę. ści.
Pan Marek znany był przede wszystUkończył Technikum Elektryczne
w Łowiczu i pracował w wymarzonym kim jako działacz NSZZ Solidarność.
zawodzie. Najdłużej pracował w ubojni W związku był od samego początku, indrobiu w Bobrownikach. W 1977 roku teresował się polityką i czynnie w niej
uczestniczył, był przeciwnikiem systeożenił się z Mirosławą Wawrzyńczak.
Z tego związku narodziły się dzieci Da- mu komunistycznego i zmiany polityczniel i Magdalena. W kwietniu 1989 roku ne na przełomie lat 80/90, których był
Marek Peterson przeżył tragedię - zma- świadkiem, cieszyły go. P~obłemy zdrowotne spowodowały rezygnację z funkrła jego żona Mirosława. Rok później
pan Marek, w drodze do pracy w Bo- cji przewodniczącego Oddziału Solidarbrownikach dostał zawału, przeszedł na ności Ziemi Łowickiej, nadał jednak
rentę. Choroba nie przeszkodziła mu jed- żywo interesował się problemami związ
nak w prowadzeniu domu i samotnym ku, brał udzi'al w zebraniach w Łowiczu,
wychowywaniu dwójki dzieci. Wszy- jeździł na zjazdy regionu. Mąż bardzo
scy wspominają pana Marka jako do- wierzył w to, co robił w związku - mówi
brego ojca, troskliwie opiekującego się żona. Marek Peterson był również ław
dziećmi, zapewniającego imjak najlep- nikiem Sądu Rejonowego w Łowiczu. Na
sze warunki. W ich wychowaniu poma- krótko przed śmiercią został przewodgała mu matka, pani Julianna. Marek Pe- niczącym Rady Ławników przy łowic
terson utrzymywał bardzo dobre kon- kim sądzie. Uczestniczył w pracach kotakty ze swoją siostrą, wzajemnie sobie misji wyborczych
Czytał dużo książek o różnorodnej
pomagali w trudnych chwilach. Szczetematyce, szczególnie jednak pociągały
gólną troską otaczał córkę podczas jej
choroby, jej powrót do zdrowia napełnił go książki historyczne i literatura wopana Marka dużą radością. Dzieci Mar- jenna. Największąjego pasją, odziedzika są bardzo grzeczne, dobrze się uczą czoną po ojcu, było jednak wędkarstwo.
- to duża jego zasługa - mówi Jolanta Dużo pieniędzy przeznaczał na groma· Peterson, druga żona pana Marka. Do- dzenie oryginalnego sprzętu wędkarskie
brze znałam siostrę i rodzinę Marka, go, każdą wolną chwilę poświęcał „na
wiedziałam, w jakiej jest on sytuacji, ja ryby". Wraz z kolegami wyjeżdżał nad
również byłam osobą samotną, .~zybko Wisłę. U mnie w pracy odbywały się
2

się wzajemnie zrozumieliśmy, zamieszkali.~my razem - dodaje. Pobrali się 29
kwietnia 1995 roku, po roku znajomo-

swoich herbów, przykładów
symboliki samorządowej oraz różnych
przykładów innego jej wykorzystania,
co wielu z nich już uczyniło.
Liczymy, że poprzez Wydział Analiz i Promocji Urzędu Miejskiego w Ło
wiczu, uczyni to również samorząd tego
miasta („.).
Z poważaniem dyrektor
mgr Kazimierz Śwircz
syłanie

Do redakcji Nowego
Łowiczanina

Starostwo w Kutnie
tylko popierało
Uprzejmie dziękuję za zamieszczenie
w numerze 37 Waszej gazety notatki zatytułowanej „Herb Łowicza na wystawę",
która dotyczy wystawy czasowej pt.
„Symbole samorządowe Polski centralnej (herby, pieczęcie, weksylia, insygnia
władzy)". Notatka ta zawiera jednak kilka istotnych błędów, wymagających sprostowania i uściśnienia .
Przede wszystkim pragnę wyjaśnić,
że jedynym inicjatorem wystawy czasowej pt. „Symbole samorządowe Polski centralnej (herby, pieczęcie, weksy. lia, insygnia władzy)" jest pracownik
naukowy Muzeum w Opowowie, kustosz Andrzej Urbaniak.(„.) Pragnęjed
nocześnie poinformować, że do realizacji powyższej wystawy, jako współpra
cownik, został zaproszony pan Krzysztof J. Guzek - wybitny znawca heraldyki i weksylologii, równocześnie jeden z
twórców systemu znaków i symboliki samorządowej powiatu kutnowskiego oraz
kilku miast i gmin województwa łódzkie
go. Natomiast Starostwo Powiatowe w
Kutnie poparło tę inicjatywę i oczywiście wyraziło zgodę na wypożyczenie
swojego systemu znaków i symboli samorządu terytorialnego (.„)
Ponadto pragnę zauważyć, że zarówno Muzeum w Oporowie, jal<: i nasza
instytucja, zwróciły się w formie pisemnych próśb do wszystkich samorządów
powiatowych i gminnych województwa
łódzkiego, w tym również miasta Łowi
cza, o aktywne włączenie się do realizacji powyższej wystawy, poprzez nad-

W numerze 37 z dnia 14 września 2000
roku Waszego Pisma ukazał się list otwarty Pana Krzysztofa Dąbrowskiego, delegata z gminy Kocierzew do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego. Uprzejmie wyjaśniam, że nieprawdą jest, iż Izba Rolnicza nie podejmuje działań w kierunku szerokiej informacji na temat „Podatki od towarów i
usług VAT w rolnictwie"
Podkreślam fakt, że już w dniu 16
sierpnia 2000 roku odbyło się połączo
ne posiedzenie Komisji Problemowych
TRWŁ z Oddziału Terenowego Biura
w Skierniewicach. Jednym z punktów
programu było także szkolenie nt.: „Podatek od towarów i usług (VAT) w rolnictwie". Pan Krzysztof Dąbrowski jednak
w tym szkoleniu nie uczestniczył, ponieważ tego dnia na posiedzeniu Komisji był nieobecny.
Trudno więc zgodzić się z opinią pana
Dąbrowskiego, że izba go lekceważy, że
izba w tym zakresie nic nie robi. Opracowanie nt.: „Podatek od towarów i usług
(VAT) w rolnictwie" zostało przesiane do

zawody w Iowieniu 1yh. Mąż
zawsze hral w
nich udział, nie
zajmował pierwszych miejsc
na podium, ale
samo moczenie

„••••••„

lr

ODESZLI OD NAS (8.10-14.10.2000r.)

8 października: Jerzy Marszałowski, 1.54, Łowicz; Kamil Sekuła, 1.18, Ostrowiec; 9 października: Stanisław Michał Ślązak, 1.59, Głowno; Barbara Miksztcjn, 1.49, Głowno; Kazimiera Krynicka, 1.95, Łmvicz; Henryk Jabłoński,
1.62, Łowicz; 10 października: Kazimierz Łukawski, 1:83, Gągolin; Genowefa
Kromska, 1.81, Belchów; 11 października: Izabela Kowalewska, 1.93, Łowicz;
Marianna Graszka, 1.87, Skaratki; 12 października: Mieczysław Wożniak,
1.61, Bolimowska Wieś; Janina Cic<żarck, 1.74, Humin; 13 października:
Cecylia Wasilewska, 1.84, Łowicz; Waleria Słowińska, 1.87, Głowno; 14 paź
dziernika: Balbina Domińczak, 1.86, Rogóźno; Stanisław Marcinkowski,
1.47, Głowno.

wędki sprawiało

mu satysfakcję.
Latem każdego
roku wyjeżdża
li.~my pod namiot na Mazwy. Sprzęt węd
karski zajmował specjalne miejsce wśród
bagaży - mówi Jolanta Peterson. W zeszłym roku byli na wakacjach ostatni raz,
nic wtedy nie zapowiadało nadciągającej
_tragedii. W lutym stan zdrowia pana
Marka znacznie się pogorszył. Trafił do
szpitala, wkrótce wykryto u niego postępującą szybko chorobę nowotworową. Lekarze podziwiali postawę mężą,
choroba go nie załamała, nawet podczas
rozmowy z lekarzem, kiedy dowiedział
się o swojej chorobie, zachowa/ spokój i
opanowanie. Po tej rozmowie zadzwonił
do mnie z wiadomością, którą znałam
wcze.foie). jednak nie miałam odwagi powiedzieć mu w oczy - mówi pani Jolanta.
Ostatniąjego wolą było, aby rodzina pozostała razem. Zmarł .8 kwietnia 2000
roku .
Odszedł człowiek banizo życzliwy, towarzyski, odpowiedzialny, wspaniały mąż
i ojciec - mówi dziś Jolanta Peterson.

wszystkich członków Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkie
go, w tym także do Pana Krzysztofa Dą
browskiego. Informacja ta została także opublikowana w biuletynie informacyjnym
TRWŁ, który ukazał się w liczbie 2000 egzemplarzy i trafił do rolników naszego województwa.
Informowaliśmy rolników, że szkolenia praktyczne, związane z naliczaniem
podatku VAT, były organizowane przez
Urzędy Gminy. Z informacji uzyskanej
od wójta wynika, takie szkolenie odbyło się również w gminie Kocierzew. Izba
Rolnicza szeroką akcję informacyjną nasili dopiero w październiku i listopadzie,
to jest wtedy, kiedy ukażą się wszystkie rozporządzenia wykonawcze do
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o „Podatku VAT w rolnictwie, leśnictwie
i rybołówstwie", ale przede wszystkim
wtedy, kiedy rolnicy uporają się z więk
szością prac polowych i znajdą czas na
uczestnictwo w szkoleniu.
Stwierdzam więc, że gdyby Pan
Krzysztof Dąbrowski uczestniczył
w szkoleniu, organizowanym przez Izbę
Rolniczą oddział terenowy w Skierniewicach, jak i w szkoleniu, organizowanym wspólnie z Urzędem Skarbowym
przez Urząd Gminy w Kocierzewie, nie
miałby tych problemów i na pewno potrafiłby wytłumaczyć się z zarzutów,
kierowanych pod jego adresem przez
okolicznych rolników, których reprezentuje w Walnym Zgromadzeniu Izby
Rolniczej woj. łódzkiego.
Z poważaniem dyrektor biura
zarządu, Jerzy Kuzański

PPH

BLl/POL

ZNICZI:
•PRODUKCJA
• SPRZ~D4Z
PPH BliZPol
99-400 Łowicz, ul. Blich 20
tel. (0-46) 837-48-72,
kom. 0-602-460-335
R-1250

CHRYZANTEMY
„

• Cięte • Wielkokwiatowe • Gałązkowe(

J, >1'.'f<"!··

'f ',

'"i.
y

Oferuje: Gospodarstwo ogrodnicze Nowiński Andrzej

Popów 16, 99-400

Łowicz,

tel. 0-604-776-216

R-1248

Koleżance DOROCIE JABŁOŃSKIEJ
z powodu

śmierci

OJCA
wyrazy
R-1300

głębokiego współczucia

_składają pracownicy Inspektoratu ZUS

Pani

w Łowiczu

EWIE JABŁOŃSKIEJ
i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyraży żalu

łUl~ŻA
składają: Zarząd Miasta Łowicza
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Łowiczu

R-1

LEKARZOM I PIELĘGNIARKOM ODDZIAŁU CHIRURGII
I 0.1.0.M. SZPITALA W ŁOWICZU

serdeczne podziękowanie za intensywną
i pełną poświęcenia opiekę medyczną
mojej MATKI

ś.p.

Józefy Milczak·Kozlowskiei
składa

r-1322

syn z

rodziną

Podziękowania księdzu

proboszczowi
WIESŁAWOWI FRELKOWI
i wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej
drodze naszej kochanej MAMY
ś.p.

STANIStAWY DANYCH
składają

Wszystkim, którzy brali udział
w ostatnim pożegnaniu

,

ś.p. JOZEFY MILCZAK·KOZtOWSKIEJ
serdeczne podziękowania

dzieci
r-1323

/

składa

syn z

rodziną
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CENTRUM BUDOWNICTWA

E JEKOCENT

NAJWllĘKSZV

PRODUCENT
OKIEN I DRZWJ
Z DREWNA

ROK ZAtOZENłA . 1984

Plm·
.

AUTORYZOWANY DEALE
nalłańsza płyta G·K

W POLSCE

GIPSOWO-KARTOłlOWE
Idealne do wykańczania
Wełna
„

~~~g&.zł

wnętrz~

Mat

mineralno

, e

DEALER

AUTORYZOWANY DEALER FIRMY

rlały pokrycłow

NAJWIE;KSZY
PRODUCENT
OKIEN PCV
W POLSCE

bitumiczne
• Blechy dachówkowe
Płyty

NsrYROPEX .

WlłllfttHll81łll

• Wapno

AUTORYZOWANY
SALON SPRZEDAŻY

KIA MOTORS ·

ATRAKCYJNE CENY

K2700

SEICENTO - Leader sprzedaży
na rynku Polskim z promocją do 3.000 zł
BRAVA- BRAVO-klimatyzacja gratis

m

Kredyt FIAT BANK na miejscu w ciągu 1 godz.
Montaż instalacji gazowej do F1ATóW
- najwyższa jakość • korzystna cena.

AC, OC, NW - GRATIS!!!
3BAKIPALIWAi~LATABEZPŁATNE

SAMOCHODY CIĘŻARO'WE JUŻ OD 33 890 ZŁ
MGTS.C. ŁOWICZ BOLIMOWSKA 77
TEL./FAX: (046) 8303425, 8303426

mgtsc@poczta.onet.pl ~

•

ilość

liiamochodów w promocji ograniczona

POLMOBLICH,

Łowicz,

R-1 291

ul. Blich 34, tel. (046) 837-37-10

IJ
'11Df411,__llD!4B_,,llBD
r. . ·-· . .
„„.

ZUHP „Po/mob/ich"

;~

SPRZEDA
W SPECJALNEJ CENIE
samochód demonstracyjny
FIAT MULTIPLA 1,6 .
kolor bordo metalic,
rok produkcji 2000

•

"„ -··-

-

- · --·· .

FIAT

...
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19.10.2000 r.
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07, czynny
wponiedziałek od 13.00 do 15.00, w czwartek od
15.00 do 17.00

INFORMATOR
ŁOWICKI

Informacje:

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Urz.1d Miejski: Sekretariat 837-69-51, 830-91-07,
830-91-08
Wydział Geodezji 837-50-15;
Urząd Stanu Cywilnego 837-34-81;
Księgowość 837-34-09;
Skarbnik miasta 830-91-16;
Wydział Spraw Komunalnych 837-43-94, 830-91-43,
830-91-46, 830-91-47, 830-91-45, 830-91-48;
Wydział Spraw Społecznych 830-91-19, 830-91-10;
Wydział Spraw Obywatelskich 830-91-25,
830-91-26, 830-91-27;
Wydział Spraw Lokalnych i Działalności
Gospodarczej 837-37-47, 830-91-20, 830-91-21,
830-91-22;
Wydział Inwestycji i remontów 837-41-62,
830-91-39, 830-91-40
Awarie oświetlenia ulicznego 0501-029-787,
830-91-45, 830-91-46, 830-91-47
Zakład Obsługi Przedszkoli 837-57-72;
Biuro Rady 830-91-06, 830-91-11;
Wydział Analiz i Promocji 830-91-18;
Wydział Organizacyjny 837-43-04, 830-91-09;
Sekretarz miasta 837-41-63
Urząd Skarbowy 837-65-05
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. 3 Maja 2, tel. 837-66-92, czynny: codziennie
w godz. 15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. 3 Maja 2), czynny:
pn., czw., pt. w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w
czwartki o godz. 18.00

INFORMATOR
GLOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w

Głownie:

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-1 ł-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy
719-19-01
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:

Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach; tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna informacja gospo<Jarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. (046) 94-34, fox (046) 322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy (dla osób mających
problem alkoholowy) 837-66-92, codziennie
w godz.16-22, poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74, 837-66-08,
837-41-02, 837-30-30, 837-42-40, 837-72-72,
837-20-37, 837-47-77, 837-44-44
Warsztat konserwa!. LSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-56-45,
837-52-21
Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-52-48, ul. Chełmońskiego,
tel. 837-35-24
Dyżury

- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej, ul.
Świętojańska 1/3 B, tel. 837-39-61; czynne: przyję
cia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8;
przyjęcia dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakładów.
•Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6, tel. 837-36-5!

Apteki:
Łowicz- dyfury

czw. 19.10. 3 Maja 15

tel. 0601-781-708
20.!0. Sikorskiego!
tel. 837-42-64
21.10. Bonifraterska 2
tel. 837-45-55
22.10. Stary Rynek 17
tel. 837-42-93
23.10. Stary Rynek 14 tel. 837-40-91
nt 24.10. Pijarska 3
tel. 837-36-56
śr.
25.10. Bonifraterska 2
tel. 837-45-55
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Bełchów : pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pl. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pl. 9.00-16.00;
r=t. I0.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12: p!!'.-pl. 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

pt
sb.
ndL
pon.

Imprezy sportowe:
• Wszystkie informacje sportowe umieszczamy
w Łowickim Informatorze Sportowym na str. 32.

Koncerty

przychodni:
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
•Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28, tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. l 6-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h)

Informacje w Strykowie:
Naprawa telefonów 924

Pogotowia w

Głownie:

Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40
Lecznica dla zwierząt: - ul. Sowińskiego 3,
tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie ene1getyczne 719-10-60

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-10
Dyżury

Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 719-84-22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

nocne;

przychodni ZOZ

w Głownie:

Środa. 25 października:

• godz. 18.00 - „Koncert Jesienny" w wykonaniu
wykładowców Akademii Muzycznej w Łodzi:
Jolanta Gzella- m=ooopran i Rafał Gzella - fortepian.
W programie F. Chopina, M. Karłowicza, G. Bizeta,
M. Webera, Cl. Debussy, Wł. Żeleńskiego, St. Niesb. 8.00-12.00
wt., czw. 8.00-12.00,
śr. 12.30-16.00
-Neurolog:
pn., śr. 15.00-19.00
- Laryngolog:
pn.15.00-18.00,
śr. 8.00-12.00
pn. 12.30-15.00;
- Rehabilitant:
śr. 12.00-15.00
-Urolog:
śr. 13.30-15.30
-Chirurg:
codziennie 10.30-14.30
-Ortopeda:
pn. 13.00-15.00
- Reumatolog:
czw. 8.00-13.00
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
dobc;, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul. Kopernika 19,
tel. 719-10-27
- Dermatolog:

Dyżury aptek w Głownie:
czw. 19.10. ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
pt. 20.10. ul.Kopernika 19
tel. 719-20-ł2
sob. 21.10. ul. Kopernika 19
tel. 719-20-ł2
ndz. 22.10. ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
pn. 23.10. ul. Kopernika 19
tel.719-20-12
wt: 24.10. ul.Zgierska
tel. 719-24-84
śr.
25.10. ul. Zgierska
tel. 719-24-84
w każdą niedzielęprzerwa 15.00-18.00
Apteka w Bratoszewicach czynna: od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-14.00, dyżur 4 i 5 września ·
Apteki w Strykowie czynne: ul. Kolejowa 11: pn. -pl.
9.00-17.00, ul. Targowa 14: pn. - pl. 8.00-18.00, sb.
8.00-14.00;

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
_Lekarz ogólny:
pn._ pl. 8.00-19.00
- Pediatra:
pn. - pt. 8.00-19.00
- Okulista:
pn., śr., pl. 8.00-13.00
- Ginekolog:
pn., 9.00-16.00,
wt. 8.00-12.30,
Informacje w Głownie:
śr., pl. 8.00-16.00,
czw. 12.00-18.00,
lnforrnacja PKP 719-10-17
_Stomatolog:
pn., czw. 8.00-18.00,
Kino
Informacja PKS 631-97-06
śr., pl. 8.00-13.00
Naprawa telefonów96-96
wt 8.00-15.30
Poniedzialek. 2 Jpaździernjka:
Naprawa telefonów publicznych 980
- Gabinet zabiegowy:
pn.- pl. 8.00-19.00,
• godz. t 8.00 - „Gladiator"- film fabularny.
'-------------------------------------'-----------------'

wiadomkiego - Sala Barokowa w Muzeum.
wolny;

Wstęp

Drugi Obieg Art Festiwal 2
Czwartek. I9 października:
• godz. 17.30 - Teatr Realistyczny (Skierniewice) spektakl „Trylogia drobiowa'', reż. R. Paluchowski,
scena w Dziupli;
•godz. 19.00-film„TheAcidHouse"reż. P. McGuigan
prod. Wielkia Brytania 1998, muz. Nick Cave, The
Verve, Prima! Scream- kino Bzura;
•godz. 21.00- film „Human Trafie" - reż. J. Kerrigan
Wielka Brytania-Irlandia 1999 r. - kino Buzra;
Piatek. 20 pa7.dziernika:
• godz. I I.OO - warsztat plastyczno-muzyczny
„Tojeta-kecotaketo" Asi Kucharczyk (Molr
Drammaz) - Przedszkole nr I;
• godz. I I.OO - warsztat Eko Anima Mundi Marka
Leszczyńskiego i Piotrka Kołeckiego (Pathman)
- Liceum Ogólnokształcące;
• godz. 16.00 - warsztat plastyczny NJC Piotrka
Koteckiego (Pathman) - pracownia plastyczna
LOK;
• godz. 16.00 - warsztat fotograficzny Jacka Foksa
(Łowicz) - pracownia fotograficzna LOK;
• godz. 18.00 - wystwa prac Ani i Jarka Luterackich
{Łódź) ,,Papierowa Iluminacja" - Mała Galeria;
Sobota.21 października:
• godz. 15.00 - videoprezentacje - filmy reggae kawiarnia ,,Dziupla";
• godz. 17.00 - performance ,,Rytuał" Stanisława P.
Gajdy i Konrada Pieca (Piotrków Tryb.) oraz Vision
Video, art i action (Paryż) - Mała Galeria;
• godz. 18.00 - koncert Sebastian Buczek i jego
mechaniczna orkiestra (Lublin) DJ Pszczelarz
Prezentuje Woskowe Zaklęcia - LOK scena;
•godz. 19.30-koncert Andrew Nixon (Szkocja)-Jan
Kubek (Polska) Muzyka Gór - LOK scena;
godz. 20.00 - koncert ,,Antidotum" (hard core) i „Wła
kordana" - punk;
• godz. 21.00 - koncert Mołr Drammaz (Skoczów,
Katowice, Warszawa) - LOK scena;
Niedziela. 22 października:
• godz. 15.00 - videoprezentacje - filmy muzyczne
• kawiarnia „Dziupla";
• godz. 16.30 - teatr „Terminus A Quo" (Nowa Sól)
spektakl GO! - Stary Rynek;
• godz. 18.00 - koncert „Pathman" (Liciążna, Rabka,
Kraków, Skoczów) - Galeria Browarna;

Kino Bzura
Czwartek. 19 października:
• godz. 18.59 - Dyskusyjny Klub Filmowy „Bez
nazwy" zaprasza na maraton filmowy w ramach
imprezy „Drugi obieg Art Festiwal": Wyświetlony
zostanie The Acid House - film prod. angielskiej
oraz Human Traffic- film prod Irlandia/Wlk. Brytania;
Piatek. 20 paidziernika:
•godz. 17.00 - „Ostra jazda" - komedia prod. USA;
Sobota. 21 października:
• Kino nieczynne
Njedzjeła.22 października:

• godz. 18.00- „Prymas- trzy lata z tysiąclecia" - film
prod. polskiej:
• godz. 20.00 - „Ostra jazda" - komedia prod. polskiej;
Poniedziałek-środa. 23-25 października:
• godz. 17.00- „Ostra jazda" - komedia prod. USA
• godz. 19.00 - „Prymas - trzy lata z tysiąclecia" - film
prod. polskiej.

PRYMAS - TRZY LATA
Z TYSIĄCLECIA
Film przedstawia dramatyczne wydarzenia z lat
1935-1955, kiedy ważyły sic; losy Kościoła w Polsce.
Jest opowieścią o uprowadzeniu, aresztowaniu i
wic;zieniu przez komunistyczne władze Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Reżyserka Teresa Kotlarczyk
zaangażowała do filmu plejadę znakomitych aktorów Andrzeja Seweryna (Kardynał Wyszyński), Henryka
Talara (Bierut), Mariusza Benoit (Kozyra), Zbigniew
Zamachowski (ksiądz Stanisław).

ACID HAUSE
Film składa się z trzech nowel: Pierwsza opowiada
o piłkarzu, który zostaje wykluczony z drużyny przez
trenera. Próba zemsty ściąga na niego dalsze nieszczęścia. Nowela druga ukazuje młodzieńca, który żeni
sic; z dziewczyną będącą w ciąży. Chłopak wierzy, że
jest ojcem tego dziecka. Nowela trzecia przedstawia
młodego narkomana, który pewnego dnia traci przytomność, a jego dusza wciela się w ciało noworodka.

i w Głownie
Ceny żywności: {dane z 17 października) w Łowiczu i w Strykowie
ASORTYMENT

KQONIKA
,
WYPAD KO W
MIL08NYCtt
#

urocfzi{i się w
i w <;;łownie:
CÓRECZKI

Łowiczu

•

~

- państwu Łyp z Łowicza
- państwu Laska z Bednar
- państwu Banaszkiewicz z Łowicza
- państwu Wróbel z Łowicza
- państwu Fijołek z Chruślina
- państwu Kozakiewi!ii' z Łowicza
- państwu Kowalczyk z Wyborowa

SYNKOWIE
- państwu Kosiorek z Niedźwiady
- państwu Wiencek z Arkadii
- państwu Skowrońskim ze Strugienic
- państwu Sokołowskim z Bełchowa
- państwu Majcher z Gągoł ina

śfuEowafi

sobie:

- Krzysztofa Katarzyna Guz z Wyborowa
i Andrzej Guz z Sierżnik
- Lucyna Sułtan z Bobrownik
i Mariusz Salamon z Bobrownik
- Jolanta Brzózka z Placencji
i Jacek Anckiewicz z Łowicza
- Dorota Domańska z Łowicza
i Jacek Domański z Płaskocina
- Anna Kantorek z Sap
i Marek Szufliński z Boczek
- Anna Teresa Styczyńska z Łowicza
i Dariusz Kostrzewa ze Skierniewic
- Bogusława Małgorzata Krzemińska
z Łowicza i Jarosław Kuciński z Łowicza
- Katarzyna Gwardzińska z Łowicza
i Tomasz Janusz Baróg z Łowicza
- Honorata Kunikowska z Otolic
i Adam Stefański z Pilaszkowa
- Małgorzata Dobrowolska z Łowicza
i Jacek Sobczak z Pniewa
- Jolanta Skiełczyńska z Ło\\<icza
i Zbigniew Janiak z Bobrownik
- Grażyna G!adoch z Łowicza
i Krzysztof Mika z Łowicza
- Maria Teresa Błasiak z Głowna
i Wacław Janicki z Głowna
- Dorota Małgorzata Kosiorek z Głowna
i Michał Piotr Sadowski z Głowna
- Wioletta Anna Dudkiewicz z Głowna
i Dariusz Marcin Mucha z Głowna

Spotkanie seniorów
Związek

Emerytów Rencistów i Inwalidów działający w Głownie (Plac Wolności
17) organizuje spotkanie z okazji „Dnia
Seniora"_ Odbędzie się ono 21 październi
ka o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr
1 w Głownie. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa.
(dn)

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wjeprzowv:

•Mirowski (17.10); 4,00 zł/kg;
•Domaniewice (17.10); 4,10 zł/kg;
• OPZH Głowno (17.10); 4,22 zł/kg;
Żywiec wołow:

•Mirowski (17.10); byki 3,50-3,70 Żl/kg;
•Domaniewice (17.10); krowy 2,60 zł/kg;
byki 3,60 zł/kg; jałówki 3, 1O zł/kg;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 17.10.2000 r.)

cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki

wołowe

bez kości

kiełbasa

wiejska

parówki
kaszanka
słonina

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

349
2,30
1,50

3,80
2,30
1,30

14,30
1510
11,30
12 80

7 50
770
11,40
710
440
2,50
4,79
12,00
8 70
1,35
2,85

1060
10,70
790
440
2,70
14,40

3,35
2,25
1,50
0,60
1,00
13,40
1200
10,50
10 oo
18,85
690
10 80
11,00
750
460
3,20
5,90
12,50
9,00

1,40
2,90

2,60

1 50
4,70
0,40

1 55
4 ,30
0,2-0,4

3,60
2,80
1,30

3,58
1,93
1,50

358
1,93
1,40

13,50

13 90
8,40
7 70
19,00
950

650
800
10,00
750
400

9,80
660
4 70
3,20
6,0Ó

1 29

9,20
1,29

3,49
2,30

350
2,30
1,50
1,40/2kg
13,50
1520
11,60
7 70
1990
950
881J
10,30
700
490
2,70
6,50
12,50
900
1 29

13,90
7-9 50
12 93
1998

·7 10
508
3,50
6,90

14,50
12,50
8,50
12,00
19,80
7,00
7,90

4,00
12,50
8,5-10,0
11 ,00
19,40
6,50
8,70

7,40
5,00
2,5-3,00
4,79

7,60
5,00
3,00
6,20

1,35
2,85

masło śmietankowe
masło roślinne

olej
jaja

.t-.xąnł9•••

1 74
4.55
0,39

.a.BSJ.

0,40

0,42

0,37

-· .l'..!W••• -· ?.:7.,3, " • ];13 .

037

116 -

4,20
0,45
7,72

2,90

2,89

2,05
1,35
0.60

2,40

2,90

1,35

7,BIJ
7,BIJ

3,20
2,10
1,45
0,60

067
1 oo

2060
7,60
9,80

2,70

8,50
9,00
15,50
6,50
9,40
9,00
7,00
4,20
3,00
5,40 5,30
8,50 12,60
9,00
8,60
1,20
2,50 2,50
2,70 2,50
1 60 1 60
3,40 3,50
0,40
0,40
7,$)

6,85
12 80
8,20
1,25
2,90
2,75
1 70
3,80
0,40

l,!.2Q

2,80
2,20
0,40
0,70

11,50

820
1 25
2,40
2,40
1,50
3,60
0,28-0,34
7 20

agent ubezpieczeniowy
osoba do nadzoru inslalacji wodno-kan_aliz.
administrator sieci
dziennikarz
specjalista dis marketingu
ankieter
pracownik wykańczalni z grupą inwalidzką
dozorca z grupą inwalidzką
malarz-lakiernik konstrukcji stalowych
montażysta okien (praca dla absolwenta)
palacz - dozorca z grupą inwalidzką
handlowiec
kucharz I kucharka
sprzedawca '
kierowca kat. C+.E
kierownik budowy
• kosmetyczka
•hydraulik
• referent ekonomiczny z grupą inwalidzką
• technik elektronik
• technik elektryk lub mechanik (absolwent
• kierowca kat. D

Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 17 .10.2000 r.
•lakiernik
• mechanik samochodowy

25

19.10.2000 r.

•

•

SKARB ROLNIKA

REDAGOWANYPRZYWSPÓLPRACYZODRBIELICE

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 13.10.2000 r.
żyto

pszenica
ziemniaki młode
jaja fermowe
jaja wiejskie
brokuł

buraki
cebula
czosnek
gruszki
jabłka

kalafior
kapusta czerwona
kapuW. biała
marchew

nazwa towaru
Afalon
Agil 100EC
Agil
Ala nap
Arsehal
Arelon 75WP
Asulox
Avans
Azotop
Azot op
Balance
Basta
Betanal 160EC
Betanal AM11
Betanal OF
I BetanalprogresAM180
18etanal progres OF
'8etanal Qatro
81adex
8ofix
.8uctril
:0uracyl
18uracyl
8utisan 400SC
8utisan 400SC
1
I8utisan star
Casoron G
:chisel 75WG
'Chisel
JChwasfox E
Chwasfox
IChwastox O
.Chwastox Tńo 540SL
j Chwastox Turbo 340S
Cougar 600SC
Devńnol 450SC
iDevrinoł

IOevrinol
Dicuren Forte
Dicuren Forte
Dual
Fusilavle
Fusilade Super
Gesagard 50WP
Gie an

IGłean

[Glean 75DF
Glean 75DF
:Gluphosan
iGoal
Golfix

q
q

kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt

papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
rzodkiewka
seler
kapusta kiszona

48,00
60,00
0,50
4,80
6,00
1,50
0,70
0,50
1,00
2,50
1,50
2,00
2,00
0,50
1,00

kg
15 szt
15 szt
szt
kg
kg
szt
kg
kg
kg
kg
kg
kg

3,00
2,50
3,00
4,50
4,00
2,50
0,70
1,20
1,00
2,00
1,50
1,20
2,50
1,00
1,60

pęczek

szt
kg
szt
szt
kg
kg
kg

sałata

włoszczyzna
śliwki

JerseyMac
Paula Red

„Maria"
t.aMcz

"Caesar"

„Maria"

Łl7Mcz

Łowicz

Si<orskiego

Sikorskiego 5

„Caesar"
t.aMcz
Sikorskiego 5

SiKorskiego
nazwa towaru
Cena/ilość
50,50111
170,00/0, 1kg
Granstar
162,00/11 Granstar
15,00/Bg
670,001201
169,5011
Guarolian
27,00/1
Glifogan
390,00/201
239,00/I
Glifogan
105,00/51
68,20/kg lsoguard 500SC
31,0011
42,00/1
Kerb 50WP
126,00/kg
10,50/0,11
129,00/kg
Kerb
31,00/kg
Linurex 50WP
37,00/kg
300,00/1 Dkg
Lontrel 300EC
165,00/0,51
155,00/42,6g
Lontrel
168,00/0,51
62,20/I
Lontrel
290,00/1
185,00/51
Maraton
318,00/101
42,00/I
Mustang
430,00/51
410,00/31
106,50/I
Nabu 45EC
117,50/I
Pantera
70,00/I
143,00/I
81,00/1
Pataren
666,50/51
Patrol
31,50/1
50,50/kg
87,50/0,51
Perenal
14,00/0,51
76,00/0,51
Puma universal
34,80/1
136,00/1
Puma universru
54,00/0,5kg
30,00/25g
Pyranica 20WP
106,00/kg
217,00/51
Pyramin Turbo 520SC
115,50/1
404,00/51
Racer 25EC
571,50/51
Racer 25EC
88,00/I
645,50/51
Racer
80,00/1
138,00/5kg 125,00/5kg Ramrod Flo
18,00/1
105,00/60 Ramrod Flo
85,00/51
97,00/60g
Ramrod Flo 480SC
85,00/51
10,50/1
Rodeo
185,00/101
47,50/51
Rodeo
22,00/1
44,00/51 Roundup Ultra
440,00/201
111,00/51 Roundup
410,00/201
78,00/51 Roundup
110,00/51 110,00151
515,00/51 198,50/21 Roundup
24,00/I
23,00/1
80,00/kg Safari+Trend
257,00
75,00/1
Satercid 65WP
32,00/kg
349,00/51
68,00/051
Starane 250 EC
67 ,50/0,5kg
Starane
73,50/0,51
129,50/kg
Starane
143,00/1
77,00/I
Stomp
42,50/I
75,00/I
Stomp
196,50/51
72,00/0,51 Targa Super
72,00/I
38,00/kg Targa Super
330,00/51
157,00/50g
Tolurex 500SC
115,00/51
84,00/3x8g
Tolurex
28,00/1
79,00/24g Tolurex
119,00/51
314,!XY1~ Tolu rex
39,00/kg
26,oon
Triflurotox 250EC
86,00151
73,50/0,51
Treflan
36,00/I
615 00/5k
Cena/ilość

Jeśli ktoś z was nie widział jeszcze tego
Nie możemy ostatnio narzekać na poi- Nie obce mu były także uczucia bólu, gnieskie kino. Ubiegły rok przyniósł nam rekor- wu, rozpaczy- był przecież człowiekiem. filmu, musi to koniecznie naprawić. Są po
prostu takie wydarzenia, w których po prodową fu:kewencję właśnie na polskich pro- Ale człowiekiem wielkim.
Dobry reżyser, świetny scenariusz nic stu nie uczestniczyć nie wypada...
dukcjach, ludzie chodzili do kin chętnie by
zobaczyć takie filmy jak „Ogniem i mieczem" by nie dały, gdyby nie znakomita gra wszystHOUSE PARTY
czy „Pan Tadeusz". Wszystko wskazuje na kich bez wyjątku aktorów. Andrzej Sewepoubeka,
i
Prymasa
roli
podwójnej
w
ryn
to, że ostatni rok XX wieku nie będzie pod
- impreza cykliczna
tym względem gorszy. Nadwiślańscy twór- kazuje, że miejsce w panteonie gwiazd poiPo raz kolejny w piątkową noc (6.X.00)
cy zaczynają rozumieć , że małpie naśla- skich aktorów ma zapewnione. O kreacji
się
downictwo kolegów po fachu zza wielkiej Zbigniewa .zamachowskiego najpełniej wy- w łowickiej kawiarni ,,Dziupla" zebrała
niemała grupa osób, aby b'awić się przy rytSkorodecki,
Stanisław
ksiądz
się
powiedział
wody jest tyle śmieszne, ile nieopłacalne.
House - techno, serwowanych przez
Postanowiono tematów poszukać w dornu, którego postać pan Zbyszek grał w filmie. mach
(Resident DJ. ŁOK). Prawie cała
FM
DJ.
ogląże
stwierdził,
Prymasa
kapelan
Otóż
a to już zaczyna przynosić efekty. Czeka
zobaczył impreza upłynęła w klimacie house music.
ekranie
na
Kotlarczyk
dzieło
dając
,,Przednas niebawem premiera ekranizacji
samego siebie. Również Maja Ostaszewska Królował London House, speed garage, hard
wiośnia", a już kilka tygodni na ekranach
roli siostry Leonii, KrzysztofWakuliński house. Końcowa godzina należała do techno
w
można obejrzeć dzieło Teresy Kotlarczyk
jako demoniczny pułkownik czy Mariusz rodem z Anglii i Niemiec. Gemeralnie HO„Prymas. Trzy lata z tysiąca".
dają prawdziwy popis gry. USE party była udaną imprezą. OrganizaFilm opowiada o trzech latach izolacji Benoit (Kozyra)
Co mnie bardzo ucieszyło podczas sobot- torzy dołożyli wszelkich starań, aby bawioksiędza Stefana Wyszyńskiego, który więniego seansu, łowickie kino było w połowie no się dobrze i bezpiecznie. Następna imziony był przez ludzi Bieruta od 1953 do
wypełnione, co bioi'ąc pod uwagę termin se- preza z tego cyklu odbędzie się 27 X OO
1956 roku. Prymas był solą w oku nowej
ansu, temat oraz niekornercyjność przedsię- (start 220). Bilety można będzie kupić
władzy. Mądry, wiemy katolickiej tradycji,
wzięcia, należy uznąć za sukces.
w kasie kina ,,Bzura". Wejście 6 złotych.
głuchy na próby jakiejkolwiek współpracy
z komunistami, wciąż nękany był różnego
rodzaju prowokacjami. Ponieważ nie udawała się ubecji złamać dumnego księdza, wyPrzypominamy: wkażdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym każdy może wpisać treść życzeń, jakle
myślano najprostszy ze sposobów- wię- z różnych okazji: Imienin, urodzin, jubłłeuszu, czy też tak po prostu „od serca" -chce komuś
ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ.
zienie. Duchowny przebywał w Stoczku przekazać.Życzenianależy:
-wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12 słów. Prosimy przy tym
Aby się ukazały,
Warmińskim, Prudniku, a na koniec w Ko- pisać pełne Imiona, gdyż Inicjał także Uczymy jak słowo, - dostarczyć kupon do naszego głównego
punktów przyjmowania og/o-szeń drobrnańczy. Wszędzie tam narażony był na biura ogłoszeń przy ul. Pijarskiej 3a, do któregokolwłek z naszych
nych (wymienione wstopce redakcyjnej), aw Głownie do redakcji „Wieści z Głowna IStrykowa", ul. Swoboda 4.
przemyślne psychiczne tortury, które cel
~Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, godz. 13.30.
miały jeden - zjednać opiekuna religijnego
Polaków nowej władzy. Mimo fatalnych
warunków egzystencji, bezustannej inwigiZ okazji imienin i 17. urodzin Uli Burej, zdrowia i Z okazji ślubu Marioli Cichosz i Piotra Papugi na
lacji, chorób, strachu o najbliższych, ksiądz dobrych wyników w nauce życzą: Rodzice, Brat nowej drodze życia, życzą Krzysiek i Grzesiek.
Wyszyński nie poddał się. Wygrał, a z nim oraz Babcia Marysia.
Z okazji 5 rocznicy ślubu Waldemarowi i Joannie
katolicka Polska.
Burym dużo zdrowia, szczęścią, pociechy z dzieci
jednowybitnej
o
film
Trudno jest zrobić
życzą bracia.
stce unikając jednocześnie „pomnikowania"
bohatera. Pani KOTLARCZYK UDAŁO Z okazji urodzin kochanemu mężowi Danielowi Z okazji 5 rocznicy ślubu Waldemarowi i Joannie
wszystkiego najlepszego życzy żona Burym wszystkiego najlepszego życzą rodzice.
TO SIĘ ZNAKOMICIE. Do spółki ze sce- Golińskiemu
Marzena.
Z okazji pomyślnie zdanych egzaminów Piotrowi
narzystą Janem Purzyckim, sportretowali
C. z Łowicza dalszych sukcesów życzą znajomi ze
postać świętą ajednocześnie pełną ludzkich
szkolnego boiska.
cech. Tak był Prymas niezłomny w swych
Wszystkiego co najlepsze i najciekawsze, aby się
słaWychowawczyni
chwilę
Pani
każdy
jak
Nauczyciela
tak
Z okazji Dnia
poglądach, ale miał
bości, zwątpienia. Dzięki głębokiej wierze, Magdalenie Gasińskiej, gorące życzenia przesyla Tobie spełniło - Kamili W. z Górek przesyła Danie/ K z Łowicza.
kl. l OMS z Bliczu.
umiejętności wybaczenia, przetrwał jednak.

z NAJLEPSZYMI

ŻYCZENIAMI

IMIENINOWE

INNE

URODZINOWE

DLA NAUCZYCIELI

Brandtex Shop

Shopassistent
Beacause of increasing activities in our shop on Zdunska, we have possibility to engage a new
person who has interest in fashion and to have connection to people in generał. This person should
work as right hand for the Supervisor in the shop.
We expect You to be:
•
•
•
•
•

A good looking girl in the age of 30-40 Year.
Which speaks and write good English.
Open minded and easily gets in contact with people.
Good in decorating and make good order in the shop.
lnterested in fashion and like to dress.

ff You have these qualifications, we can offer You an interesting Job in a high range shop,
which are very well known in this area. A Job, where You have the possibilities t<ł work with
Clients who only expect the newest fashion and the best service. We can offer You:
• To be member of a good team of shopassistents.
• A good Salary with provision of sale.
• Influence of new cloths for the shop.
Are You interested in our offer for You, please, send Your CV with foto or You are welcome
Brandtex Shop
to phone for more information, to:

~
w

Prowadzimy również: - - • elektryka
• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne blacharsko-lakiernicze
• naprawy powypadkowe samochodów wszystkich marek (osobowe, dostawcze,

ŁOWICZ,

ul.

Poznańska

• zawieszanie i geometria
• mechanika

kół

ciężarowe

26/30, tel. (046) 830-32-23

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

Att: Bodil Knudsen
Ul. Zdunska 43
99-400 Lowicz
Phone (046) 837 34 57

R-1310

My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

spróbuj i Ty !!!

Łowicz,

ul. Klickiego 22elf

O li ulgi podatkowe.
O 2 super mieszkania - li piętro; pa_rter; od 25m 2 do 66 m 2

OKNA, DRZWI
PCV, drewno, stal,
aluminium
.• (

,•

J

ł ·,· '1

I

I

\

~

'

•

.,.

~ (1

PRODUCENT:

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

Telefon kof)taktowy: Qarjusz Karski - 0-601-926-577

,R-l 16

26

REKLAMA

19.10.2000 r.

OSIEDLE
POD KURANTEM
Głowno,

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

MIESZKANIA NA WŁASNośe

tel. 042 719-27-84, 7 19-39-99

• LOKALIZACJA: Głowno , ul. Swoboda nr 17, 19
• OSIEDLE Z GARAŻAMI I OGRODZONE
• ZABUDOWA: 2 budynki w.ielorodzinne czterokondygnacyjne
1 - 24 lokale
2 - 12 lokali
o powierzchni 34-74 m2
•CENA: 1650 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana)
• RATY (współpraca PKO SA Głowno) do końca budowy
•INNE FORMY ROZLICZEŃ (mieszkania , grunty itp.)
•TERMIN ODDANIA: budynek nr 1 - luty 2001 r.
budynek nr 2 - czerwiec 2001 r.

KUCHNIE na T'1Voją ndarę

• OSTATNI ROK ULGI BUDOWLANEJ
• OSTATNI ROK STAWKI 0% VAT

• TO MOŻE BYĆ DLA ŁODZIAN SPOSÓB NA NOWE ŻYCIE:

•!• Wykonujemy
•!• Projektujemy
•!• Montujemy
•!• Zapewniamy sprzęt do zabudowy wraz z montaiem

UL. ARMII KRAJOWEJ 61 (za

NASZA OFERTA ZAWIERA:
MATERIAŁY

c>
Q
Q

c>
Q
Q
Q

c>

PODSTAWOWE:
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:
CEMENT, WAPNO
c> PAPY IZOLACYJNE I POKRYCIOWE
CEGŁY CERAMICZNE
c> LEPIKI NA ZIMNO I NA GORĄCO
CEGŁY SILIKATOWE
c> STYROPIANY I WEŁNY MINERALNE
BETON KOMÓRKOWY
c> BARWNIKI DO BETONÓW
CEGŁY KLINKIEROWE
c> OKNA DREWNIANE KLEJONE
STROPY CERAMICZNE
WARSTWOWO O WSPÓŁCZYNNIKU K-1, 1
WYROBY HUTNICZE:
c> POKRYCIA (ONDULINE, EUROFALA)
PRĘTY ŻEBROWANE I GŁADKIE
Q OŚCIEŻNICE ORAZ DRZWI
PŁASKOWNIKI
c> CEOWNIKI Q GAZY TECHNICZNE
DWUTEOWNIKI
c> BLACHY
QOPAŁ .
KĄTOWNIKI
Q PROFILE
c> USŁUGI T[łANSPORTOWE (27,5 T)
ORAZ SZEREG INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

NA WYŻEJ WYMIENIONE MATERIAŁY OBOWIĄZUJE PROMOCJA
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SKŁADY, FIRMY BUDOWLANE ORAZ
TEL.(046) 837-93-20 lub 837-94-67
INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW

FIRMA HANDLOWA
„(ER-PAN"

R-1184

„•• ZAPJ?ASZA

:> KARMY DLA ZWIERZĄT
:> NAPOJE FORTUNA
:> KAWA PEDROS DWUPAK
:> KAWA JACOBS MERIDO
:>GRZEŚKI

NA:

:> BATON ALIBI
:> CUKIER - 3,29
:> MĄKA - 1,99
:> MARGARYNA LIVIA

R-734

ekoNAJTAŃSZE OKNA

ul. Targowa 4,
tel. 0421710-83-83
od 8.00 do 17.00

Głowno,

z niemieckich profili
ALUPLAST2000

Sklep z wyposażeniem
wnętrz oferuje:
•panele ścienne,
• podłogowe,
• płytki ceramiczne,
• płyty gipsowe,
•kleje,_
•fugi,
•farby,
)
\_
•gładź
firmy Ceresit, Atlas

- 20 MINUT DO ŁODZI (BUS-~XPRES)

SUPER PROMOCJE

Czerwoną Górą)

TYLKO U NAS PO NAJNIŻSZYCH CENACH KUPISZ WSZYSTKIE MATERIAŁY
BUDOWLANE, KTÓRE POZWOLtl Cl TANIO I OSZCZĘDNIE POBUDOWAĆ TWÓJ
WYMARZONY DOM - CIEPŁY. PRZYTULNY. A PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWY

Q
Q
Q

P.P.łł.ll.

-1 OMINUT DO LASU

JUŻ OD DZIŚ

,,CENTROBUD''
ŁOWICZ,

- PIĘKNY WIDOK NA JEZIORO
- DOSKONAŁE POWIETRZE

SKORZYSTAJ ZE
SPECJALNEJ OFERTY
PROMOCYJNEJ
ZADZWOŃ - SPRAWDŹ
)

gr1 28

Producent okien
Stryków, ul. Piłsudskiego 33
tel. (042) 719-86-80
Głowno, ul. Łowicka 19,
tel. (042) 719-31-52
R-1220

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe, ciężarowe
Łódź,

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

firmy DROPIMEX-MILEX,
•PODŁOŻA ORGANICZNE
(włókno kokosowe firmy CERES),

•NAWOZY OGRODNICZE
- szeroki asortyment,
Ceny producenta!

CZĘŚCI VW BUS T--4

BLACHY, LAMPY I INNE~

(!)

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

R. 911

nowy

ŁOWICZANIN

Piłka nożna
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LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
STARSZYCH:
7. kolejka:
• UNIA Skierniewice - SURFPOL
Wołucza 4:1
• SIERAKOWIANKA Sierakowice-1\1AZOVIA Rawa Mazowiecka 1:3
(0:2)
• ORLĘTA Cielądz - WIDOK
Skierniewice 1 :7
I. Widok Skierniewice (I)
7 18. 39:8
2. Unia Skierniewice (2)
7 15 22:12
3. Mazovia Rawa Maz. (4)
7 12 19: 13
4. Surfpol Wołucza (3)
7 IO 15:21
5. Sierakowianka (5)
7 4 9:22
6. Orlęta Cielądz (6)
7 3 11:39
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:

7. kolejka:
• JUVENIA Wysokienice - OLIMPIA Chąśno 0:5 (0:2); br.: Bartłomiej
Bogucki 3 i Marcin Matuszewski 2.
Olimpia: Michalski - Kochanek, Gład
ki, Grzegorzewski, Sebastian Dęgus Kazimierczak, Bogucki, Daniel Degus,
Igielski - Ciupa, Matuszewski.
Ekipa trenera Witolda Łona odniosła wysokie zwycięstwo w Wysokienicach gromiąc miejscową Juvenię aż 5:0.
•GKS Łyszkowice - MAZOVIA II
Rawa Mazowiecka 0:5
• WIDOK Skierniewice - STYL
Michowice 7:0
I. Mazovia li Rawa Maz. ( 1) 7 18 42:5
2. Widok Skierniewice (2)
7 18 34:9
3. Olimpia Chąśno (3)
7 15 22: 12
4. GKS Łyszkowice (4)
7 6 8:27
5. Juvenia Wysokienice (5) 7 3 8:3
6. Styl Michowice (6)
7 3 10:40
LIGA OKRĘGOWA „MICHAŁOWI
CZA ":
7. kolejka:
• UNIA Skierniewice - PELIKAN
Łowicz 5:0 (2:0)
Pelikan: Olaczek (SO Zabost) - Białczak, Majchrzak, Kolos, Jędrachowicz
- Jóżwiak, Wyszogrodzki, Urbanek,

BIURO SKLEP,
r--
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ŁOWICZ,
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CcntrumTargowo-Budowlane

1 *ZNICZE*
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Barbara I

Włodzimierz Łuczakowie

PANELE PODŁOG0~

0, 26,00 zł (brutto)

~

Radziejowice, 24 września. W Radziejowicach po raz szósty z kolei zostały rozegrane Jesienne Biegi Przełajowe „O cegłę
Jopka". Impreza ta z roku na rok coraz bardziej się rozrasta, a tym razem przyjechało
ponad siedmiuset uczestników, w tym grupa domaniewickich lekkoatletów - wychowanków trenera Mieczysława Szymajdy oraz młodych sportowców z Niedżwia
dy (trener Bernard Wudkiewicz), SP
Łyszkowice (Józef Brzeziński) i Gimnazjum w Popowie.
W biegu rodzinnym na dystansie 1300 m
zwyciężyła rodzina Fabjańskich z Domaniewic w składzie: Jan (ojciec), Łukasz
i Mariusz (synowie). Drugie miejsce wywalczyła rodzina Foksów z Reczyc: Henryk (ojciec), Krystyna i Grzegorz (dzieci).
W biegu open na dystansie 2500 m w
rywalizacji kobiet Krystyna Foks zajęła
drugie miejsce, a szósta Ewelina Kędzio
ra. Natomiast wśród mężczyzn Michał
Rosiński był piąty, a Emanuel Zimnysiódmy. Prowadzona była też klasyfikacja
dla zawodników zrzeszonych w Ludowych
Zespołach Sportowych - w tej kategońi
wśród kobiet Foksówna była pierwsza, a
Kędziorówna trzecia. Natomiast w kategońi męskiej wygrał Rosiński przed Zimnym.

HURTOWNIA:

sJ'·Vf
. . ;::;g

ŁOWICZ,

Ogólnie przeprowadzono osiem biegów
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wśród dziewcząt z klas piątych
7. miejsce zajęła Weronika Waracka, tuż
za nią finiszowała Dorota Sunna, a 23
była Kasia Koper. W rywalizacji szóstoklasistek 5 miejsce zajęła Monika Kujawa,
11 była - Magda Banasiak, a 12 - Ewelina Głowacka (wszystkie SP Nedżwia
da).
Piątoklasiści mieli do pokonania I km, a
JO.w stawce zawodników był Grzegorz
Boczek. 24 miejsce zajął Artur Majer, 25
- Paweł Kołaczek, a 28 -Wojciech Dzik
(wszyscy SP Nedżwiada). W biegu na dystansie 1OOO m chłopców z klas szóstych na
czwartym miejscu przybiegł Marcin Kostrzewa (SP Domaniewice), 27 był Piotr
Golisz, 29 - Marcin Bruc, a 40 Bartek
Jaros (wszyscy SP Niedżwiada). W biegu
piątoklasistów 1Obył Grzegorz Boczek,
24 -Artur Majer, 25 - Paweł Kołaczek,
a 28 - Wojciech Dzik (Wszyscy SP Niedźwiada). Na dystansie l OOO m dziewcząt
z klas I gimnazjów trzecia była Karolina
Burzyńska, a trzynasta Ewelina Kęc4io
ra (obie GP Domaniewice), 9 była Joanna Flis, 14-Aneta Bruc, 16- Monika
Boczek, a 27 - Iwona Klimkiewicz
(wszystkie GP Popów).

Szukanie pieniędzy na Ili ligę
Okazało się w końcu, że sumą nie do
„przeskoczenia", było wpisowe do rozgrywek wynoszące około 3.000 zł.
Zapowiadane na wtorek, 17 pażdziemi
ka spotkanie ze sponsorami ostatecznie nie
doszło do skutku mimo napływających informacji, iż niektórzy zainteresowani są pomocą. We wtorek doszło jedynie do spotkania wiceburmistrza Eugeniusza Furmana z
zawodnikami, na którym zapowiedział on,
że do dziś jest w stanie znaleźć ,,startową"
opłatę, lecz na znalezienie źródeł finansowania tej drużyny potrzeba trochę więcej
czasu. Próba ratowania zespołu została więc
podjęta, ale z jakim ostatecznie skutkiem?

Czy będzie jednak komu grać? Trudno
wspominana trójka z
Włocławka i Pruszkowa przyjdzie grać z.a
darmo, trudno także h<(dzie skłonić do gry
Roberta Kucharka, Andrzeja Korejwo
czy Krzysztofa Jankowskiego. Decyzja o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do
rozgrywek ma zapaść w ciągu najbliższych
g~n, zaproszenie na niedzielny mecz ze
Startem Łódź (godz. 17.00 w hali OSiR Nr
2) jest wciąż aktualne.
Czy w me.czo tym wystąpi jednak druży
na VOX, czy zespół grający pod inną nazwą? Zobaczymy ...
(d)
się spodziewać, że

. . . PRODUCENT Ol<IEN I DRZWI
tJtd'CrM.E !X
Z ALUMINIUM I PCV
MIKROWENTYLACJA GRATIS!
montaż · transport ·
Okna o nietypowych wymiarach bez
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PUNKT INFORMACYJNY rn 1

Maurzyce 48

Łowicz,

serwis
dopłat!

BBD

ul. 3 Maja 9

te1. (0-46) 539.11-34, 838-76-44, 838-75-53
tel. kom. 0602· 111·878
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~ A~PAN~L~ ŚCIENN~ 0, • 9,00 zł (brutto)
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TRAMPKARZY:
mecz 5. kolejki:
• PELIKAN I Łowicz - LZS Regnów 2:0 (1:0); br.: Kamil Szymajda(!)
i Andrzej Osowski (43).
Pelikan I: Kocemba- Drzewie, Wasilewski, Dur, Gawinek - Doroba (45
Mrozowicz), Osowski, Bolimowski Szymajda (46 Zieliński), Dziedziela,
Rybus.
Pelikan I, prowadzony przez trenera
Henryka Plichtę odrobił straty z S.
kolejki i znów odskoczył na trzy punkty Widokowi I.
9. kolejka:
•WIDOK II Skierniewice - PELIKAN I Łowicz 0:3 (0:2); br.:
Pelikan I: Kocemba - Drzewie, Wasilewski, Dur, Gawinek -Doroba, Osowski, Bolimowski - Dziedziela, Zieliński
(45 Mrozowicz), Rybus.
trenera Henryka Plichty
• JUVENIA Wysokienice - PELIKAN II Łowicz 4:0
Tym razem wychowankowie trenera
Zbigniewa Zająca nie sprostali zespołowi Juvenii przegrywając na wyjeździe aż 0:4.
• LZS Regnów - UNIA Skierniewice 0:3
•STYL Michowice - MAZOVIA I
Rawa Mazowiecka 1 :8
• JUTRZENKA Mokra Prawa MAZOVIA Il Rawa Mazowiecka 1: 1
Pauza: WIDOK I Skierńiewice.
I. Pelikan I Łowicz (3)
9 25 38:5
2. Widok I Skierniewice (1) 8 19 28:4
3. Mazovia I Rawa Maz. (2) 8 18 41 :78
4. Juvenia Wysokienice (4) 8 17 2 l :7
5. LZS Regnów (5)
8 13 l 0:8
6. Unia Skierniewice (6) 9 13 10:16
7. Mazovia II Rawa Maz. (7) 8 7 6:21
8. Pelikan U Łowicz (11) 8 S 4:30
9. Jutrzenka Mokra Pr. (IO) 8 4 6:24
IO. Widok Il Skierniewice (8) 8 4 4:22
11. Styl Michowice (9)
8 4 5:28
Paweł A. Doliński

panele PCV mieszalnik farb
pokrycia dachowe
0
materiały termoizolacyjne
folie dachowe !a.

·E
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OKRĘGOWA

[Magdanna) ~ i
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~

LIGA

Zaległy

ul. Podgrodzie 11, tel./fax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71

~

i~§.~~

„PELIKANIĄTEK"

Wilczyński (4 ł Leszczyński) - Ścibor,
Kosiorek.
Tym razem podopieczni trenera Witolda Łona rozegrał i słabsze spotkanie
przegrywając z Unią aż 0:5.
• POGOŃ Bełchów - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 2:3
•BIAŁKA Biała Rawska - WIDOK
Skierniewice 0:0
1.UniaSkierniewice(l)
7 18 52:2
2. Mazovia Rawa Maz. (3)
6 13 15: 1O
3. Pelikan Łowicz (2)
6 12 16:12
4. Widok Skierniewice (4)
7 1O 27: 19
5. Białka Biała Rawska (5)
7 3 4:27
6. Pogoń Bełchów (6)
7 1 4:48
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
7. kolejka:
• WIDOK Skierniewice - PELIKAN Łowicz 0:5 (0:4); br.: Łukasz Wierzbicki 2 (I O i 18), Rafał Mikulski (5),
Paweł Karwat (20) i Sebastian Domiń
czak (55).
Pelikan: Karmelita (36 Tybuś) - Karwat, Zwierz, Wojciechowski, Trzoska
(52 Domińczak) - Wiązowski (40 Parys), Każmierczak, Zimecki (59 Strugiń
ski) - Wierzbicki (40 Miedzianowski),
Mikulski (36 Krystian Cipiński), Papuga.
Kolejne zwycięstwo drużyny trenera
Mirosława Fiutkowskiego nie podlegało dyskusji, a zwycięstwo z Widokiem mogło być znacznie wyższe .
• HURAGAN Bobrowniki - UNIA
Skierniewice 3:0 (w.o.)
Zespół trenera Bernarda Wudkiewicza tym razem zainkasował trzy
punkty za walkower w meczu z Unią,
która nie dojechała do Dzierzgowa.
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka BIAŁKA Biała Rawska 3:4
I. Pelikan Łowicz (1)
7 18 30:7
2. Huragan Bobrowniki (2) 6 13 22:12
3. Unia Skierniewice (3)
7 8 15:22
4. Widok Skierniewice (4) 7 7 15:20
5. Mazovia Rawa Maz. (5) 6 7 12:14
6. Białka Biała Rawska (6) 7 4 9:28

•

Domaniewice zwyciężyły

DWA ZWYCl~STWA
I DWIE PORAZKI

SPORT

6. Jesienne Biegi Przełajowe „ O cegłę Jopka"

- ligi okręgowe juniorów, ,,Michałowicza", ,,Kuchara" i trampkarzy

•

•

~ ~ ~lDORKEe_~
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UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE

_,

ul. Seminaryjna 6, tel./fax (046)837-60-14
\
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OC -AUTO CASCO - NWW

MEBLE NA KAŻDĄ
KIESZEŃ
JL\Tr.•••

...

Zgierz •

Łagiewniki,

ul. Okólna 242
Brzeziny

ul.

Składowa 1
(kier. Koluszki)

Tel. 0421659-00-18. Tel.

0461874-2-ł-1-k

Łowicz,

ul. Nowy Rynek 31,
tel. (046)837-49-41

ZIJMOWIJl•O
KOTLINA

KŁODZKA

Długopole Zdrój ~ł\O
TEL. 837-27-79
(~"
~
w godz. 18.00-22.00

~
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- 9. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych

Grzegorz Cipiliski mimo, że jest jeszcze miodzikiem, to
podstawowy zawodnik drużyny juniorów młodszych Pelikana

z Bełchatowa. Jest ono tym bardziej cenne, że gospodarze tego spotkania wszystkie dotychczasowe mecze na swoim boisku·kończyli w roli zwycięzców.
Ale każda, nawet najlepsza passa, zawsze kiedyś się koń
czy. Bardzo dobrze, że przerwali ją właśnie piłkarze łowic
kiego Pelikana.
Od pie1wszego gwizdka sędziego mecz miał wyrównany
przebieg. Co jakiś czas piłkarze jednego lub drugiego zespołu próbowali zagrozić bramce rywala. Groźniej robili to
łowiczanie. Po jednym z takich właśnie ata~ów objt(li oni
prowadzenie. W 25. minucie długie podanie od Sylwestra
Knery przejął Błażej Golis. Zobaczył, że bramkarz gospodarzy wybiegł z bramki i bez namysłu skierował ją ponad nim, a ta wpadła do siatki.
Drugiego gola podopieczni trenera Balika strzelili tuż
przed gwizdkiem sędziego na przerw((. Jego autorem był
Paweł Kutkowski, który wykorzystał dokładne podanie
na wolne pole od Sebastiana Słupskiego. Jego strzał z
kilkunastu metrów w długi róg był przedniej marki i bramkarz gospodarzy nie miał nic do powiedzenia przy jego
.
obronie.
Druga odsłona tego spotkania rozpoczęła się od zdecydowanych ataków gospodarzy, którzy rzucili się do
odrabiania strat. W 55. minucie strzelili kontaktowego
gola. Po dośrodkowaniu w pole karne piłkę zbyt krótko
piąstkował Adrian Gej da. Przejął ją zawodnik gospodarzy i bez namysłu płaskim strzałem skierował do łowickiej
bramki. Ten stracony gol zapowiadał nerwowe końcowe
minuty meczu.
W 63. minucie gry bełchatowianie byli bardzo bliscy wyrównania. Po rzucie rożnym piłka uderzona głową przez
ich piłkarza trafiła w poprzeczkt(. Pięć minut później bardzo ładną interwencją popisał się Gejda, wybijając, zmierzającą pod poprzeczkę, piłkę na róg.
Sławomir Karmelita

Wygrał
Łowicz,

października.

W drugim
turnieju toczącego sit( od dwu tygqdni
cyklów turniejów w ramach turniej TII
edycji Grand Prix Łowicza w darcie 50 l
double out najlepszym tym razem okazał się Paweł Kuza. W spotkaniu decydującym o wejściu do finału przegrał
on co prawda z Maciejem Turskim,
ale później pokonał Macieja Wójcika
(cała trójka Łowicki Klub Dartsa "Leg")
i w końcu w finale ponownie wygrał z
Turskim - tym razem 3:2, a zwycit(stwo
to dedykował swojej dziewczynie - Katarzynie.
Poszczególne turnieje odbywają się w
Pubie "Batman" w Łowiczu przy ul.
Jana Pawla TT I (obok hali sportowej Nr
I w Łowiczu) w każdy czwartek o godz.
l 8.00 (zapisy na pół godziny przed turniejem), a kolejny odbt<dzie się już dziś
w czwartek l 9 października. Wpisowe
12

dla Kasi
dla klubowiczów wynosi tylko I ,OO zł,
a dla pozostałych 6,00 zł za każdy turniej.
Kla.'!)fikacja po 2. turnieju GP Łowicza:
32
l. Pawel Kuza („Leg")
28
2. Andrzej Pągowski
28
Maciej Wójcik („Leg")
26
4. Maciej Turski („Leg")
14
S. Piotr Pernak
12
6. Jacek Lebioda („Leg")
12
Jacek Pytkowski
lO
8. Waldemar Szkup
8
9. Piotr Kuleta
8
Waldemar Sokól („Leg")
6
11. Jakub Lebioda („Leg")
6
Adrian Wójcik
6
Krzysztof Wroński
4
14. Piotr Burchart
4
Paweł Cicha!·
2
16. Sebastian Szkup
Paweł A. DoliJiski

Koszykówka - wojewódzka liga kadetów

tatwe

,,Powtórzyli'' wynik
sprzed tygodnia

jąc rówieśników

Darts - 2. turniej Ili edycji Grand Prix Łowicza 501 d.o.

zwycięstwo

• UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Ło zacit(ty, a zwycięstwo bt(dzie wymagawicz - OSEMKA II Skierniewice ło większego wysiłku. Spotkanie toczylo
się pod dyktando koszykarzy z Łowi
98:43 (30:3, 26:9, 24:16, 18:15)
UMKS: Piotr Górski 20, Paweł Ma- cza.
Bardzo dobra pierwsza kwarta, którą
tyjaszkowicz 20, Mariusz Tokarski 18,
Jarosław Świt(ty 13 i Wojciech Tomasz- łowiczanie wygrali 30:3, pozwoliła na
kiewicz 8 oraz Karol Nowicki 8, Marcin spokojną grę w pozostałych częściach
Pieklak 4, Piotr Jankowski 2, Kamil meczu. Zawodnicy ze Skierniewic nie
Wit(cek 2, Wiktor Stępniewski 2 i Paweł mogli przedostać się pod nasz kosz,
zmuszeni byli do rzutów z dystansu,
Wielec I.
Ósemka: Michał Elkner 11, Simiński które CZt(Sto były niecelne. „Księżak"
9, Cybulski 8, Krawczyk 2 i Lisiewski I wyprowadzał dużo szybkich ataków,
i Komorowski I O oraz Szydzi11ski 2, które kończyły się pewnymi punktami
spod kosza. Nasi zawodnicy mieli przeSmoliński, Oporski i Krupińskis.
Łowicz, 15 października. Od wy- wagę fizyczną nad przeciwnikiem, co
sokiego zwycięstwa rozpoczt(li sezon ułatwiało im grę w obronie. Cieszy doprowadzeni przez trenera Zbigniewa bra postawa młodych koszykarzy z
Łazińskiego kadeci łowickiego „Księ Łowicza, ale prawdziwy sprawdzian
żaka ".Pokonali gładko zespół skiernie- formy bt<dzie dopiero w nadchodzących
wickiej Ósemki. Jest to jednak drnga dru- spotkaniach m.in. z ŁKS Łódź, Startem
żyna tego klubu i z pewnością mecz z Łódź i Ósemką Skierniewice.
pierwszym zespołem będzie bardziej

Koszykówka
- wojewódzka liga kadetek

• GKS Bełchatów - PELIKAN Ło Nezdropy. Przejt(li oni inicjatywę, co.
wicz 4:1 (2:1)
raz częściej goszcząc pod bramką rywa.
li. Dało to efekt w 23. minucie, kiedy to
I :O - Sylwester Płacheta (23).
Pelikan: Gospoś - Panak, Brzózka, dokładne, prostopadłe podanie na celne
Olaczek - Jarosław Tafliński, Chlebny, trafienie zamienił Sylwester Płache·
Plichta, Zwierz, Rembowski - Grzy- ta. Ten kontaktowy gol dał cień nadziei
wacz, Płacheta.
na końcowy sukces, tym bardziej, że Io.
Bełchatów, 14 października. Drugą wiczanie byli nadal stroną atakującą. Nic
z rzędu porażkę, w takim samym sto- potrafili jednak stworzyć dogodnych
sunku I :4, zanotowali podopieczni tre- sytuacji strzeleckich.
nera Stanisława Nezdropy. Przed
Początek drugiej połowy nadal naletygodniem ulegli na własnym boisku żał do „Pelikanowców'', ale ciągle bez
ChKS-owi Łódź, w minioną zaznali go- efektów bramkowych. Rozstrzygnięcie
ryczy porażki, ulegając rówieśnikom z spotkania nastąpiło w jego ostatnim
Bełchatowa. Trzeba jednak już na wstt(- kwadransie. A wszystko zaczęło się od
pie zaznaczyć, że jej rozmiary nie od- czerwonej- kartki, jaką otrzymał w 74.
zwierciedlają rzeczywistej sytuacji na minucie Michał Brzózka. Gospodarze
boisku.
bardzo szybko wykorzystali osłabienie
Łowiczanie gorzej nie mogli rozpo- zespołu Pelikana, bo już cztery minuty
cząć tego spotkania. Już w 7. minucie później po raz trzeci tego dnia pokonali
gospodarze objęli prowadzenie. Ale duża Gosposia. Wynik ustalili w ostatniej miw tym zasługa sędziego głównego me- nucie gry, strzelając czwartego gola.
czu. Piłka wybijana z pola karnego przez
Porażka ta zepchnęła podopiecznych
jednego z „Pelikanowców" trafiła wła trenera Nezdropy na 9. miejsce w tabeli
śnie w niego, co pozwoliło rywalom (przed tym spotkaniem byli na 6). W
przejąć piłkę i znaleźć sit( na czystej następnym meczu łowiczanie zmierzą
pozycji strzeleckiej. Sześć minut póź się z piłkarzami Pogoni Zduńska Wola i
niej było już 2:0 dla piłkarzy z Bełcha należy oczekiwać, że mecz ten rozstrzytowa. Tym razem nie popisała ·sit( obro- gną na swoją korzyść, gdyż rywale mają
na łowickiego zespołu, zostawiając cały, o 8 punktów mniej i znajdują się o kilka
wolny środek pola. Przy strzale napast- pozycji w tabeli niżej. Ale czy te czynika gospodarzy Rafał Gospoś nie miał sto teoretyczne rozważania pokryją się
zbyt wiele do powiedzenia.
z praktyką przekonamy się już w najDruga stracona bramka trochę pode- bliższą sobotę.
rwała do boju podopiecznych trenera
Sławomir Karmelita

Lekka atletyka

Drugie zwycięstwo Centerek
•UKS „CENTER-4 CLUB" Łowicz
47:54 (20:11, 5:17, 13:9, 9:17)
Lechia: Grabalska 12, Dębiec 12 (lx3),
Smejda 11 (3x3), Dt<bickn 6 i Jabrzyk 2
oraz Zając 4.
„Center-4": Anna Kucharek 18, Michalina Bejda l l ( 1x3), Agata Wysocka
I O, Beata Klimaszewska 8, i Karolina
Fafińska 3 oraz Ewelina Wieczorek 4,
Paulina Bednarek, Karina Pach, Anna
Wysocka i Aleksandra Cebula.
Tomaszów Mazowiecki, 14 paź
dziernika. Drugi mecz i drugiezwycit(stwo podopiecznych trenera Cezarego Włuczyńskiego w wojewódzkiej
lidze kadetek. W meczu z Lechią począ
tek co prawda nie był najlepszy, ale druga i czwarta kwarta była znacznie lepsza i w konsekwencji łowiczanki znowu
cieszyły się zwycięstwa. Koszykarki
UKS „Center-4 Club" Łowicz co prawda po trzeciej odsłonie jeszcze przegrywały jednym punktem, ale szybko odrobiły straty i zapewniły sobie dwa
punkty na wyjeździe.
Paweł A. Doliński

ŁOWICZANIN

Piłka nożna - 9. kolejka
wojewódzkiej ligi juniorów starszych

PIERWSZE WYJAZDOWE ZWYCl~STWO
• GKS Belchatów - PELIKAN Łowicz 1 :2 (0:2)
O: l - Błażej Golis (25), 0:2 - Paweł Kutkowski (38).
Pelikan: Gejda - Knera , Słupski, Wójcik, Grzegorek - Godos (60 Kocemba), Golis, Cipiński (70 Przyżycki), Sebastian
Zwierz - Kutkowski, Norbert Zwierz (55 Kacprowski).
Belchatów, 14 października. Pierwsze wyjazdowe zwycięstwo odnieśli podopieczni trenera Artura Balika, pokonu-

nowy

19.10.2000 r.

Kończy się

sezon

14 października. Kończy się wając podwójnie: wśród kobiet najleplekkoatletytczny sezon 2000 roku, szą okazała się Ewelina Kędziora z
a ostatni mityng rozegrany został nasta- czasem I :O 1,22 s, a druga Michalak
dionie AZS w Łodzi. Podopieczni Mie- I :03,66 min.
Wśród mężczyzn wygrał Zimny w
czysława Szymajdy z UKS „Błyska
wica" Domaniewice osiągnt(li kilka war- czasie 51,82 s, a na drugim miejscu z
kolejnym rekordem przybiegł młodzik:
tościowych wyników.
Iwona Michalak przebiegła dystans Głowin z czasem 54,97 s.
Drugie miejsce na dystansie 1500 m
200 metrów w czasie 26,82 s zajmując
drugie miejsce, a wynik ten to jej nowy wywalczył natomiast Michał Rosiń·
rekord życiowy. Ten sam dystans Ema- ski 4:22,38 min.
nuel Zimny przebiegł w czasie 22,34 s,
*
Skierniewice, 13 października. W
a ta „życiówka" dała mu także drugie
miejsce w zawodach. Jednocześnie wy- piątek w Parku Miejskim w Skierniewinik ten, po przeliczeniu z tabel wielobo- cach odbyła się kolejna impreza w rajowych dał mu trzecie miejsce wśród mach Grand Prix Skierniewic w biegach
mężczyzn za co otrzymał dodatkową przełajowych - Bieg Październikowy.
nagrodę rzeczową. Rekordy życiowe na Michał Rosiński wygrał tym razem
tym dystansie ustanowili także młodzi bieg uczniów ze szkół ponadpodstawocy: Mariusz Głowin 24,60 s i Rafał wych na dystansie około 2000 m, a GrzeRaurowicz 25,60 s.
gorz Foks był najlepszym na dystanDobre wyniki domaniewiczanie osią sie 10 km.
gnęli także na dystansie 400 m wygryPaweł A." Dolińsk"
Łódź,

już

Koszykówka - ligi wojewódzkie seniorów, kadetek i kadetów

Na razie komplet· zwycięstw
•III LIGA:
1. kolejka: Start Łódź - Sokół-Petrogaz Nowa Brzeźnica 73:64 (26:8, 19:20,
17: 16, 11 :20), MKS Zgierz - Trójka Sieradz 77:66. Mecz VOX Łowicz - Ósemka Skierniewice "przełożono".
l 2 77:66
1. MKS Zgierz
I 2 73:64
2. Start Łódź
3. Sokół Nowa Brze:źnica I l 64:73
I l 66:77
4. Trójka Sieradz
5. VOX Łowicz
o o 0:0
o o 0:0
Ósemka Skierniewice
•KADECI:
I. kolejka: UMKS "OSiR-Księżak"
Łowicz - Ósemka TT Skierniewice
98:43 (30:3, 26:9, 24: 16, 18: 15), PKK
99 Pabianice - Start TIT Łódź 140:40,

Start TŁódź - Start TT Łódź 69:68, ŁKS
TŁódź - ŁKS TT Łódź I 06:38, Ósemka
T Skierniewice - UMKS Piotrcovia
96:47.
1 2 140:40
1. PKK 99 Pabianice
2. ŁKS TLódź
l 2 106:38
1 2 98:43
3.„0SiR-Księżak"Ło\ttCZ
4. Ósemka TSkierniewice I 2 96:47
l 2 69:68
5. Start I Łódź
l I 68:69
6. Start TI Łódź
7. UMKS Piotrcovia
1 l 47:96
8. Ósemka TI Skierniewice 1 1 47:98
9. ŁKS If Łódź
1 l 38:106
1 1 40:140
IO. Start III Łódź
•KADETKI:
2. kolejka: Lechia Tomaszów Mazowiecki - UKS "Center-4 Club" Łowicz

47:54, ŁKS T Łódź - Widzew T Łódź
65:58(15:12, 11:15,23:14, 16:17),ŁKS
IT Łódź - SKT Starachowice 74:44,
MKS Kutno - Trójka Sieradz 63:64,
Widzew U Łódź - MKS Pabianice 41 :69
(14:15,8:16, 10:21,9:17).
I. ŁKS I Łódź (l)
2 4 209:97
2. ŁKS U Łódź (5)
2 4 94:44
3. MKS Pabianice (3)
2 4 142:81
4.Center-40ubŁowicz(4) 2 4 129:91
2 3 139:112
5. Widzew I Łódź (2)
6. Trójka Sieradz (I O) 2 2 64:63
7. MKS Kutno (6)
2 2103:137
8. LechiaTorna>ZńwMaz. (8) 2 2 .94:135
9. Widzew TI Łódź (7) 22 85:144
I O. SKT Starachowice (9) 2 2 83:218
Paweł A. Doli1iski

no'W'
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Piłka nożna

SPORT

•

SPORT

O Z Cl~STWO
NIE BYtO tATWO
•SIERAKOWIANKA Sierakowice - PELIKAN Il Łowicz 1 :4 (1 :2)
O: I - Dominik Czeczko (4), 0:2 - Dominik Czeczko (24), I :2 - Piotr Przyźycki (44, głową), I :3 - Jarosław Walczak (77), I :4 - Jarosław Walczak (82,
kamy).
Pelikan II: Nowogórski - Górski, Gawlik, Walczak, Damian Grzywacz Owczarek, Bogdan Plichta, Ługowski,
Salamon - Paweł Siatkowski (46 Kutkowski), Czcczko.
Kolejny zawodnik Pelikana II - Damian Grzywacz ukarany został czerwonym kartonikiem, ale mimo to druźyna trenera Stanisława Nezdropy zainkasowała trzy punkty.
• OLIMPIA Chąśno - GKS Łysz
kowice 0:6 (0:3); br.: Norbert Nowak 5
( 15, 25, 35, 64 i 90) i Leszek Boczek
(77).
Olimpia: Fabiański (38 Nych, 75 Durka) - Brzeziński, Majchrzak, Gładki,
Zrazek - Okraska (70 Reczulski), Łon,
Więcek, Kotlarski (35 Klimkiewicz) Michalak, Taflińsk1.
GKS: Redzisz - Szymajda, Czerbniak,
Pająk - Wielec (50 Kamiński), Nasulewicz, Adam Bombała, Petrynowski, Masłowski - Nowak, Boczek.
Zespół trenera Kamila Sochy tym
razem cieszył się z wysokiego zwycię
stwa mimo, że jeden z graczy GKS Jarosław Kamiński został w 60. minucie ukarany czerwona kartką.
•POGOŃ Bełchów - CZARNI Bednary 1:5 (0:3); br.: Łukasz Majer (40,
kamy) - Tomasz Laska 3 ( 15, 22 i 38),
Rafał Gala (55) i Marcin Urbański (70).
Pogoń: Życki - Piotr Kłodawski, Krulik, Sławomir Paciorek, Szyszczyński Dariusz !<romski, Majer, Chrabański,
Nowak - Niedźwiadek, Jacek Gładys.
Czarni: Fabryczewski - Tomasz Mikulski, Mariusz Mikulski, Konrad Cytryński, Wiktor Cytryński - Maciągow
ski, Urbański, Grzywacz (70 Uczciwek),
Laska - Gala, Piotr Mikulski (60 Zrazek). W kolejnych derbach gminy Nic-

bórów zdecydowane zwycięstwo odnieś Ii podopieczni trenera Mirosława
Fiutkowskiego pokonując w Bełcho
wie Pogoń aż 5: I. W pierwszej połowie
klasycznym hat-trickiem popisał się Tomasz Laska.
• ORZEŁ Nieborów - JUTRZENKA Mokra Prawa 2:2 (1:1); br.: Łukasz
Zabost 2 ( 15 karny i 60) - Sebastian Strą
czyński (30) i Tomasz Kaczyński (72).
Orzeł: Karasek - Jarosław Kamiński,
Donaj, Borys, Tomczak - Szałkiewicz
(40 Florczak), Robert Sobolewski (75
Krajewski), Gosławski - Chojnowski,
Hubert Sobolewski (88 Cicha!), Zabost.
Orzeł wygrywał I :O i 2: I, a mimo to
podopiecznym trenera Grzegorza Majchrzaka nie udało się zdobyć kompletu
punktów.
• UNIA li Skierniewice - SOJAX
Boczki 9:0 (3:0); br.: Robert Hyży 2
( 12 karny i 26), Marcin Maciejak 2 (57 i
65), Łukasz Dziąg (33), Jacek Krulik
(55), Jakub Skrzypiec (77 kamy), Tomasz Gręda (83) i Arkadiusz Koźbiał
(85).
Unia : Skrzypiec - Sałaciński (46 Foryszewski), Michał Rosiński, Koźbiał,
Maciesiak - Hyży (46 Krulik), Warchoł
(46 Maciejak), Janik (46 Gręda), Zalewski - Jaroń, Stoczyński.
Sojax: Wróbel - Chojecki, Marcin Borcuch, Paweł Plichta, Grzegorz Borcuch Sekuła , Stawicki, Kawecki, Arkadiusz
Plichta (46 Gajewski), Radosław Plichta
- Zapisek.
Unia przystapila do meczu z Sojaxem
w tak silnym. składzie, że rozmiary porażki drużyny trenera Marka Borkowskiego na pewno nie mogą nikogo

•DZIEWCZĘTA:

l 069
I. ZSSO Skierniewice
984
2. LO Łowicz
983
3. LO ZSM Łowicz
926
4. LO Krośniewice
884
5. LO Rawa Mazowiecka
793
6. ZSZ I Rawa Maz.
W zespole LO im. Józefa Chełmoń
skiego w Łowiczu startowały: Małgo
rzata Pietraszewska, Monika Hermyt,
Dorota Guzek, Monika Jędrachowicz,
Jolanta Pietrzak, Monika Słupska, Sylwia Szymańska, Anna Wysocka, Mo-

czyński).

KAlEjdoskop
piłkARski

za „Sportówkq"

Skierniewice, 5 października. W
pierwszych w roku szkolnym 2000/
200 I zawodach rejonowych w ramach
eliminacji finałów Wojewódzkiej Licealiady Szkolnej dwukrotnie zwycięstwa
odnieśli sportowcy z ZSSO Skierniewice, a tuż za plecami zakończyli rywalizację sportowcy ze szkól łowic
kich.

• WIDOK Skierniewice - MACOVIA Maków 7:5 (4:2); br.: Kamil Lewandowski (3), Michał Kozłowski (6),
Rafał Rożek (9), Dariusz Skoczylas (38),
Rafał Rożek (49), Artur Winciorek (66)
i Piotr Wysocki (90) - Tomasz Kapera
( 15), Grzegorz Tartanus (20), Zbigniew
Sawicki (62), Artur Orzeł (69) i Zbigniew Sawicki (75).
Widok: Lechowski - Dudek, Strzelecki, Rutkowski, Zychalak (46 Bombała,
80 Przybył) - Wysocki, Rożek , Lewandowski (65 Winciorek), Kowara - Skoczylas, Kozłowski (75, Kolii'!ski).
Macovia: Bort - Tartanus , Mikina,
Więcko, Wasiak (70 Winciorek) - Gos,
Gratys (46 Markowicz), Kolis (37 Karwat), Orzeł - Sawicki, Kapera (75 Sto-

9 25 47 :14
1.PelikanlJŁowicz(I)
2. Widok Skierniewice (2) 9 22 38: 18
3. Unia Il Skierniewice (3)9 21 48 : 16
4. GKS Łyszkowice (4) 9 18 27:11
5. Czarni Bednary (6) 8 17 23 :5
6. Orzeł Nieborów (5)
9 15 11 : 18
7. Jutrzenka Mokra Pr. (7) 9 14 22:17
8. Sobpol Konopnica (I O) 9 IO 21 :24
9. Macovia Maków (8)
9 IO 21 :27
IO. Bialka Biała Rawska ( 11) 8 8 14:18
11. Sierakowianka (9)
9 8 13:23
12. Pogoń Bełchów ( 12) 9 4 12:25
13. Sojax Boczki (13)
9 4 19:46
14. Olimpia Chąśno (14) 9 o 5:59
W I O. kolejce skierniewickiej klasy
okręgowej, która rozgrywana bi;dzic w
weekend 21-22 października, zagrają:
sobota - godz. 15.00: GKS Łyszkowice
- Czami, Jutrzenka - Sierakowianka, niedziela - godz. 11.00: Sobpol - Unia IT,
dziwić.
Macovia - Orzeł, godz. 15.00: Sojax • BIAŁKA Biała Rawska - SOBPogoń, Pelikan Il - Białka i Olimpia POL Konopnica 1 :1 (1:1); br.: Mariusz
Zimecki ( 17) - Tomasz Siudziński ( 5, Widok.
Pawel A. Doliliski
karny).
Białka: Mikulski - Galas, Mroczek,
Kocik, Niezgoda - Kowalski, Brzozowski, Zimccki, Lechowski - Kołodziejek
(46 Gwiazdowicz), Pawlicki.

Sport szkolny -Rejonowa Licealiada Szkolna w lekkiej atletyce

łowiczanie

Piłka nożna

- 9. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

nika Kostrzewa, Kasia Gładka, Olga Lewandowska, Anna Domańska, Iwona
Barańczyk, Anna Szkup i Kasia Krzyżoszczak - nauczyciel w-f Jarosław
Woźniak .
•CHŁOPCY:

I089
I. ZSSO Skierniewice
I 070
2. LO ZSM Łowicz
I 042
3. ZSZ I Kutno
952
4. LO Rawa Mazowiecka
905
5. ZSZ Biała Rawska
W ekipie LO w Zespole Szkól Medycznych w Łowiczu występowali:
Grzegorz Demczuk, Rafał Gospoś, Andrzej Czułek, Paweł Szwarocki, Rafał
Raurowicz, Bartosz Sierota, Norbert
Zwierz, Andrzej Grzegorek, Krzysztof
Mika, Łukasz Fabjański, Jarosław Świi;
ty, Sylwester Burzyński i Przemysław
Kowalczyk - nauczycielka w-f Zofia
Kucharska.
Pawel A. Do!iliski
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- 8. kolejka klasy A, I grupa

Zryw lepszy od Victorii
•ZRYW Wygoda - VICTORIA Zabostów Duży 5:1 (4:0); br.: Bogdan Ledzion 3 i Dariusz Wieczorek 2.
Zryw: Maciej Ledzion - Krystian
Wieczorek, Więcek, Morteczka, Mariusz Stolarczyk - Arkadiusz Stolarczyk,
Lenarczyk, Wysocki, Janusz - Dariusz
Wieczorek (80 Gizegoryraróg), Bogdan
Ledzion (55 Pabian).
Nadal nikomu w I grupie klasy A nie
udało się znaleźć sposobu na lidera rozgrywek. Zryw wygrał tym razem z Victorią Zabostów i nadal jest jedyną druźyną bez porażki w tym sezonie.
•START Złaków Borowy - ISKRA
Bolimów 4:2; br.: Andrzej Workowski
2 i Paweł Więcek 2.
• ASTRA Zduny - OLIMPIA Niedźwiada 1:O (0:0)
• KOPERNIK Kiernozia - NAPRZÓD Jamno 2:2 (2:1); br.: Tomasz
Zawadzki ( 18) i Damian Żurek (25) Krzysztof Redo (34, karny) i Marcin
Placheta (46).

Kopernik wygrywał już 2:0, ale goście
tuż po przerwie doprowadzili do remisu

i wynik ten utrzymał się już do końca
spotkania.
•OM-VICTORIA Bielawy - PŁO
MIEŃ Piotrowice 4:0 (2:0); br.: Paweł
Werwiński, Maciej Kurczak, Maciej Markowski i Radosław Leśniak.
7 19 31:6
1. Zryw Wygoda (I)
7 13 11 :7
2. Astra Zduny (3)
7 12 16:11
3. Naprzód Jamno (2)
4. OM-Victoria Bielawy (7) 7 IO 16:13
7 IO 14:17
5. VictoriaZabostów(4)
6. Olimpia Niedźwiada (5) 7 9 13:14
7 9 14: 16
7. Start Złaków Bor. (9)
7 7 12: 12
8. Kopernik Kiernozia (8)
7 7 12:24
9. Iskra Bolimów (6)
IO. Płomień Piotrowice (IO) 7 3 5:23
W 9. kolejce klasy A, która rozgrywana będzie w niedzielę 22 października
zagrają natomiast: godz. 11.00: Plomień
Kopemik, Iskra- Astra, godz. 15.00: Victoria Zabostów - Start, Naprzód - Zryw i
Olimpia - OM-Victoria Bielawy.
Pawel A. Doli1/ski

Piłka nożna

- 5. runda
Pucharu Polski OZPN Skierniewice

Pierwszą niespodziankę

sprawili Czarni
• CZARNI Bednary - PELIKAN II kowskiego zdobył Rafał Gala - pienv2: I (I :1)
szą po pięknym uderzeniu w krótki róg
I :O- Rafał Gala (8), I: I - Marcin Sala- pod samą poprzeczkę, a drugą po ładnej
mon (23), 2: I - Rafał Gala (53).
indywidualnej akcji i strzale, tym razem,
Czarni : Mariusz Mikulski - Pęśko, po długim rogu.
Piotr Mikulski, Konrad Cytryński , WikJedyną bramkę w zespole trenera Stator Cytryński - Maciągowski, Grzywacz, nisława Nezdropy zdobył Marcin
Urbański , Laska - Gala, Płuszka (80 Zra- Salamon.
zek).
• UNIA II Skierniewice - ORZEŁ
Pelikan IT: Nowogórski - Górski, Gą Nieborów (18.10.2000)
secki, Gawlik Walczak- Owczarek, JaroW drugim meczu półfinałowym Unia
sław Tafliński, Bogdan Plichta, Salamon - IT zagrała z Orłem, ale wynik tego spoŁugowski (60 Rembowski), Czeczko (66 tkania podamy w kolejnym numerze.
Chlebny) ..
Zwycięzcy tych meczów awansują do
Bednary, 12 października . W roze- wiosennych rozgrywek Pucharu Polski
granym awansem meczu półfinału Pucharu na szczeblu województwa łódzkiego, w
Polski w OZPN Skierniewice sporą nie- których oprócz drużyn III-ligowych
spodziankę sprawili piłkarze Czarnych (Unia, Piotrcovia-Ptak, Pelikan, Włók
Bednary, którzy na własnym boisku niarz i WKS Wieluń) występowały będą
wygrali z liderem skierniewickiej klasy po dwie najlepsze drużyny z okręgów
okręgowej- Pelikanem II 2: I. Obie bram- łódzkiego, sieradzkiego, piotrkowskiego
ki w druźynie trenera Mirosława Fiut- i skierniewickiego.
Paweł A. Doliński
Łowicz

4. Abex Strzelcew (1)
6 13 24:5
5. Macovia II Maków (4)
7 12 19: 11
6. Rawka Jasion na (8)
8 7 14:22
7. Meblomax Zielkowice (6) 5 6 10:10
8. Witonia Osiek (7)
6 4 14:21
9. Laguna Słomków (9)
6 o 4:34
Grnpa IT:
8. kolejka: GKS Głuchów - Iskra
Dobropasz Babsk 3:0, LZS Grabice Manhatan Nowy Dwór 3:0, Jutrzenka
Drzewce - Wulkan Wólka Lesiewska
5:2. Pauza: Sorento Kamion i Styl Michowice.
I. GKS Głuchów (I)
7 18 29:8
2. Styl Michowice (2)
7 15 25: 19
3. Wulkan Wólka Lesiewska (3)6 12 21:15
4. Iskra Dobropasz Babsk (4) 6 10 13: 16
5. Jutrzenka Drzewce (6)
6 9 14:11
6. Sorento Kamion (5)
6 7 14: 19
7. LZS Grabice (8)
6 3 13:27
8. Manhatan Nowy Dwór (7) 6 O 8:25
• LIGA WOJEWÓDZKA JUN/ORÓW STARSZYCH:
9. kolejka: MKS Kutno - Orzeł Łódź
l :4, Pogoń Zduńska Wola - Włókniarz
Trzy Korony Pabianice 0:0, Widzew
Łódź - UKS Vena Łódź 2:0, RKS Radomsko - WKS Wieluń I,; I, PiotrcoviaPtak Piotrków Trybunalski - Start Łódź
2: l, GKS Bełchatów - Pelikan Łowicz
4: 1. Mecz: ChKS Łódź - ŁKS-Ptak Łódź

•KLASA A:
Grupa II (południowa):
8. kolejka: Surfpol Wołucza - Woła
nia Wola Pękoszewska I :2, Sokół Księ
ża Wola - Błękitni Dzierzgów 1:5,
Masters Nowy Kawęczyn - Orlęta Cielądz 2: I, Vagat Domaniewice - Pogoń
Godzianów 3: I, LZS Regnów - Juvenia
Wysokienice I :2.
I. Vagat Domaniewice (I) 8 19 23:9
2. Juvenia Wysokienice (3) 8 16 16: IO
3. Pogoń Godzianów (2) 8 14 20: 17
4. Masters N. Kawęczyn (6) 8 12 10: 17
5. Błękitni Dzierzgów (7) 7 10 17: 11
8 10 21: 18
6. Orlęta Cielądz (4)
8 IO 16: 15
7. LZS Regnów (5)
8. Wołania Wola Pęk. (9) 8 IO 13: 15
6 7 12: 13
9. Surfpol Wołu cza (8)
JO. Sokół Księża Wola (IO) 7 I 6:29
KLASA B:
Grupa I:
8. kolejka: RTS Gągolin - Macovia Il
Maków 3:2, Witonia Osiek- Dar Placencja 2:3, Trans Święte - Abex Strzelcew
5:3, Laguna Słomków - Rawka Jasionna
przełożono.
0:3. Pauza: Meblomax Zielkowice.
I. Widzew Łódź (2)
I. RTS Gągolin (2) 7 16 17: 10
2. CbKS Łódź (I)
2. Trans Święte (3) 7 15 20: 11
7 14 19:13 3. ŁKS-Ptak Łódź (3)
3. Dar Placencja (5)

9 23 24:4
8 20 27:4
8 18 24: 17

4. GKS Bełchatów (4)
9 18 23:9
5. UKS Vena Łódź (5)
9 15 21 :16
6. WKS Wieluń (7)
9 14 16: 14
7. Włókniarz Pabianice (8} 9 13 19:14
8. Orzeł Łódź (9)
9 13 21 :19
9. Pelikan Łowicz (6)
9 13 20:21
IO. Start Łódź (10)
9 IO 17:25
11. Piotrcovia-Ptak (I I)
9 IO 11 :27
12. Pogoń Zduńska Wola ( 12) 9 6 11 :25
13 . MKS Kutno (13)
9 3 11 :34
14. RKS Radomsko (14)
9 I 8:32
• LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW MŁODSZYCH:
9. kolejka: Górnik Łęczyca - Orzeł
Łódź 0:2, ChKS Łódź - ŁKS Łódź 2:0,
Unia Skierniewice-Łodzianka Łódź 0:9,
Widzew Łódź - Włókniarz Łódź 6: I,
RKS Radomsko - Mazovia Rawa Mazowiecka I :2, Ceramika Opoczno - Start
Łódź I :4, GKS Bełchatów • Pelikan
Łowicz

1:2.
I. Widzew Łódź(!)
2. Łodzianka Łódź (2)
3. Pelikan Łowicz (5)
4. GKS Bełchatów (3)
5. ChKS Łódź (7)
6. ŁKS Łódź (4)
7. Orzeł Łódź (8)
8. Mazovia Rawa Maz. (9)
9. RKS Radomsko (6)
IO. Start Łódź ( 12)
11. Ceramika Opoczno (I O)
12. Górnik Łęczyca ( 11)
13. Włókniarz Łódź (l 3)
14 . Unia Skierniewice (14)

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

24
23
17
15
15
14
14
14
12
li
JO
IO
3

o

36:-6
28:9
19: Il
21 :15
14:9
19:9
18:11
13: 12
17: 15
14:17
15: 19
17:22
8:36
6:47
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- 15. kolejka IV ligi

Pierwsze wyiazdo,.ve
zwycięstwo Huraganu

W rywalizacji chłopców walka o awans na zawody rejonowe trwała do ostatniej zmiany

Sport szkolny· Powiatowa Licea/iada Szkolna w sztafetowych biegach

•

Po raz pierwszy w tym sezonie ekiO: 1 - Wiktor Wiśniewski (7), 0:2 - Sła
pa Huraganu Bobrowniki wygrała na wy- womir Olszewski (78), 1:2 - Zimoch
jeździe i od razu zespół trenera Ber- (90).
narda Wudkiewicza opuścił ostatnie
• GÓRNIK Łęczyca - WŁÓK
miejsce awansując o trzy' pozycje. Sa- NIARZ TRZY KORONY Pabianice
modzrelnym liderem IV ligi piłki nożnej 0:1 (0:0).
0:1 - Sokołowski (68).
po 15. kolejce jest Stasiak Bak-Pol, gdyż
Bzura pokonała dotychczasowego wspó• MKP Zgierz - WIDZEW II Łódź
2:1 (0:1)
łlidera - Ceramikę Paradyż.
O: I - Stasiak(IO), 1: I -Kołodziejczyk
15. kolejka IV ligi:
• START Brzeziny - WARTA Sie- (62), 2: I - Gluba (85).
radz 1:3 (0:1)
•BZURA Ozorków- CERAMIKA
O: 1 - Michał Łochowski (25), 0:2 - Paradyż 1:0 (1:0)
1:O - Jacek Śludkowski (30).
Michał Łochowski (52), 1:2 - Janocha
(60), 1:3 - Michał Łochowski (62).
• STASIAK BAKPOL Gomunice
•WARTA Działoszyn -JUTRZEN- - MKS Kutno 4:1 (1:0)
1:O - Jakub Owczarek (28), 2:0 - MaKA Warta 0:3 (0:0)
O: I -Kamola (48, karny), 0:2 - Witold ciej Wiśniewski (47), 2: I -Andrzej Majtczak (57), 3: I - Maciej Wiśniewski (61),
Sowała (83, kamy), 0:3 - Sajda (90).
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka - 4: 1 - Jakub Owczarek (86).
• START Łódź - WOY Bukowiec
przełajowych POGOŃ Zduńska Wola 1:2 (0:0)
O: 1 - Radosław Becalik (65, kamy), Opoczyński 1:0 (0:0)
1:O - Łagiewski (57).
1: 1 - Mariusz Wielgus (85), I :2 - Sylwester Jarzębowski (86).
•POGOŃ Rogów- HURAGAN Bo• GKS II Bełchatów - STAL Głow browniki 2:4 (0:1)
no 1:2 (0:1)
Paweł A. Doliński

SZANSA NA REWANZE NA REJONIE
Łowicz,

10

34: ł &;30
3. LO ZSM Łowicz
36:30,69
4. ZSZ4 Łowicz
nie ukończyła
5. ZSR Zdu~ska Dąbr.
W zwycięskim zespole ZSZ Nr 3 Ło
wicz biegały: Ewelina Kędziora, Aneta
Brodecka, Marta Jażdżyk, Monika Papuga, Monika Matych, Marzena Salamon, Urszula Plichta, Marta Lis, Monika Panek i Marta Kozłowska oraz Karolina Piekacz - nauczycielka w-fHalina Szwarocka.

października. Łowickie

tym razem gościły uczestników
Powiatowej Licealiady Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych, czyli
mistrzostwach powiatu łowickiego
dziewcząt i chłopców ze szkół ponadpodstawowych. Po dwie najlepsze ekipy awansowały do zawodów rejonowych, które także rozgrywane będą na
tej samej trasie.
Błonie

DZIEWCZĘTA:

Praktycznie od
o

początku

biegł Michał Rosiński. Okazało się, że

zawodnik UKS „Błyskawica" Domaniewice rzeczywiście odrobił spore już
wówczas straty, ale na ostatniej zmianie
znowu na drugie miejsce ekipę LO ZSM
Łowicz wyprowadził jego kolega klubowy - Łukasz Fabjański i to ekipa
Zofii Kucharskiej ostatecznie wywalczyła awans wraz z „Ogólniakiem".
39:32,64
1. LO Łowicz
39:44, 16
2. LO ZSM Łowicz
40:29,84
3. ZSZ 1 Łowicz
41:52,08
4.ZSRZduńska Dąbr.
42:49,39
5. ZSZ 3 Łowicz
43: 16,63
6. ZSZ 4 Łowicz
Najlepszą ekipą powiatu łowickiego
okazała sztafeta LO im. Józefa Chełmoń
skiego w Łowiczu, w której składzie
znaleźli się: Łukasz Pietrzak, Marcin
Wróbel, Tomasz Gać, Maciej Modzelewski, Jakub Kosiorek, Łukasz Zając,
Krystian Krawczyk, Patryk Kotarski,
Kamil Słubik, Marcin Świech i Tomasz
Kryściak oraz Michał Kośmider i Sła
womir Mika - nauczyciel w-f Paweł
Paweł A. Doliński
Piorun.

CHŁOPCY:

rywalizacja

zwycięstwo toczyła się pomiędzy

Już

po pierwszych zmianach na czele stawki wytworzyła się czołówka, która pomiędzy sobą toczyła walkę o awans
na zawody rejonowe. Najwcześniej wyjaśniła się sprawa zwycięstwa - na szóstej zmianie „Ogólniak" wyszedł na prowadzenie i później już sztafeta „Chełmońskiego" powiększała przewagę nad
rywalami. W walce o drugie miejsce ciekawie było praktycznie do końca. Opiekunowie ZSZ 1 Łowicz - Radosław
Gosławski i Andrzej Muras zdecydowali się w końcówce na pokerową
zmianę i już na dziewiątej zmianie po-

z „Syntexu" i „Chełmoń
skiego". Po pierwszej zmianie prowadziły reprezentantki ZSZ 3, ale po drugiej
na czele znów znalazły się podopieczne
Bożeny Ulanowskiej. Sytuacja ta
trwała do siódmej zmiany, kiedy to na
pierwsze miejsce znów powróciły
uczennice Haliny Szwarockiej. Obie ekipy awansowały na zawody rejonowe,
które będą rozgrywane także na łowic
kich Błoniach .
33:45,19
1. ZSZ 3 Łowicz
34:01,25
2. LO Łowicz
dziewczę~i

15 37 37: 13 12-1-2 7 21 23:2 8 16 14:11
1. Stasiak Gomunice (2)
2. Ceramik.a Paradyż (1)
15 34 38:13 11-1-3 8 21 28:9 7 13 10:4
15 31 37:18 10-1-4 5 6 11:10 9 22 21:8
3. Stal Głowno (4)
9-2-4 8 22 2J :5 7 7 13: 17
4. Widzew II Łódź (3)
15 29 34:22
9-1-5 7 18 23:7 8 IO 13: 16
5. Warta Sieradz (5)
15 28 36:23
7-6-2 8 16 16:5 7 li 10:12
6. Włókniarz T-K Pabianice (6) 15 27 26:19
15 26 30:20
8-2-5 8 14 19:10 7 12 11: 10
7. Pogoń Zduńska Wola (7)
7-3-4 7 15 21:6 8 9 8:6
8. Bzura Ozorków (8)
15 25 29:12
15 24 22:23
7-3-5 8 li 10:13 7 13 12: IO
9. Start Łódź (9)
20:26
ł5 20
6-2-7 8 12 11'.13 7 8 9:13
IO. Start Brzeziny (IO)
15 20 18:27
6-2-7 7 12 9:!0 8 8 9:17
1I. Mazovia Rawa Maz. (11)
6-1-8 7 13 8:4 8 6 6:19
15 19 14:23
12. Górnik L1tczyca (12)
13. Jutrzenka Warta ( 13)
15 19 23:29
6·1-8 8 7 11: 13 7 12 12: 16
3-7-5 7 13 11 :5 8 3 3:13
14. MKP Zgierz (I 5)
15 16 14: 18
15 15 22:31
3-5-8 6 5 11:9 8 4 7:19
15. GKS II Bełchatów (14)
4-1-10 8 JO 8:15 7 3 7:16
16. MKS Kutno (16)
15 13 15:31
4-1-10 8 9 10:14 7 4 8:26
17. Huragan Bobrowniki (20) 15 13 18:40
3-3-9 8 12 11 :Jl 7 o 5:20
18. Warta Działoszyn ( 17)
15 12 16:31
3-1-11 7 7 16:14 8 3 5:17
19. WOY Buiowiec (18)
15 IO 21 :31
10:30
3-1-11 8 9 14:14 7
20. Pogoń Rogów (19)
15 IO 24:44
Po nazwie dndyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość
meczów, punkty, stosunek bramek, ilość mycięstw, remisów i porażek oraz ilość
meczów, punktów i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.

16. koleika IV ligi:
W 16. kolejce

łódzkiej

Bobrowniki zagra w

Łowiczu

z

Mazovią

Mazowiecka, a mecz ten odbędzie się w

Rawa

W innych meczach 16. kolejki IV ligi (w weekend 21-22 października 2000) zagrają: Warta Sieradz - WOY Bukowiec Opoczyński, MKS Kutno
- Start Łódź, Ceramika Paradyż - Stasiak Bakpol
Łódź

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

NA IATEIUMY BUDOWWE OD FUNDABflJ PO DACH
.
UDANEJ INWESTYCJI!
WYROBY NAJWYZSZEJ JAKOSCI RENOMOWANYCH FIRM
ODDZIAŁ W ŁOWICZU;

Głowno

- Górnik

Wola - GKS II

t

- Bzura Ozorków,

goń

Łęczyca, Pogoń Zduńska

Bełchatów,

Jutrzenka Warta - Po-

Rogów i Start Brzeziny - Warta

Działoszyn.

(p)

YTONG

OKNA I DRZWI
DREWNIANE

KLINKIEROWE

•

Pierwszą warstw~

montujemy GRATIS!
e-mail:grzegory.lowicz@pro.onet.pl.

R-1203

KLEJE
I ZAPRAWY,
SYSTEMY
DOCIEPLEŃ

L

SYSTEMY GIPSOWE

SZPACHLE
GŁADZIE GIPSOWE

CZN

S.A.

GLAZURA,
TERAKOTA

WłllNIRIUIRGflR

CERAMIKA BUDOWLANA
NOWEJ GENERACJI

WEŁNY MINERALNE

OTULINY

MASY IZOLACYJNE
STYROPIAN

BLACHODACHÓWKA
BLACHY TRAPEZOWE

LAFARGE

Borowy 24

Tel.(0-46) 838-72-12, 0-601-30-32-35
TelJfax (0-46) 839-13-85

OKNA
DACHOWE

GWARANCJĄ

: ~Q!>E
CEGŁY I KSZTAŁTKI

SPRZEDAŻ
Złaków

UL. KALISKA 26 TELJFAX 046-837-33-24

,

Włókniarz Trzy Korony Pabianice - MKP Zgierz,

Stal

I

s.c.

niedzielę

o godz. 11.00.

Gomunice, Widzew II

I

grupy IV ligi Huragan

Gf PS
NOWOCZESNE
STROPY LEKKIE

SYTEMY
GIPSOWE

BRAMY UCHYLNE
I PRZESUWANE

SYSTEMY
RYNNOWE

GAZOBETON

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

UNIA ZAGRA W KUTNIE
W meczu na szczycie Okęcie niespoJziewanie wygrało na stadionie Gwardii
~:O, ale mimo to lider utrzymał pierw;ze miejsce bowiem Legia jedynie zrenisowała z Granicą 0:0.
Nałożona została kara na skierniewic1ą Unię po incydencie jaki zdarzył się w
ioprzedniej kolejce w spotkaniu z
\IZK.S Kozienice. Uderzenie sędziego
msztuje 1.500 zł, walkower 300 zł, a
JOnadto najbliższy mecz z Piotrcovią
>tak Unia rozegra w Kutnie.
W 13. kolejce padło 29 goli (średnia
1a mecz - 2,9). Łącznie padło 339 branek (średnio 2,61 ).
I 3. kolejka Ili ligi:
• GRANICA Kętrzyn - LEGIA Il
\Varszawa 0:0
• RADOMIAK Radom - ZNICZ
'ruszków 4: 1 (3:0)
I :O - Grzegorz Zawadzki (26), 2:Q 'larcin Rosłaniec (43), 3:0 - Grzegorz
jwadzki (45), 3: 1 - Krzysztof Krzyricki (66), 4: I - Adam Śniegocki (90).
• HUTNI~ Warszawa - ORLEN II
'lock 3:2 (0:1)
O: 1 - Kamil Szarnecki (37), 0:2 lgwon Dandu (66), 1:2 - Adeniye Ag~yule (73), 2:2 - Artur Piłat (85, kar1), 3:2 - Artur Piłat (88).
•JAGIELLONIA Białystok- PO.ONIA Il Warszawa 0:0
• MZKS Kozienice - WKS Wieoń 4:0 (2:0)
I:O - Grzegorz Seremak ( 13 ), 2:0 mgorz Seremak (20), 3:0 - Edward
zaplarski (80), 4:0 - Grzegorz Seremak
-0).

•PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków
:rybunalski - WIGRY Suwałki 4:1
a:O)
I:O - Fabiano Va lente ( 12), 2:0 - Faiano Valente (63), 2: 1 - Piotr Wiśniew
;1 (71) 3: I - Hubert Robaszek (76), 4: J
Hubert Robaszek (82).
•GWARDIA Warszawa-OKĘCIE
\"arszawa 0:2 (0:1)
0:1 - Robert Stawicki (4), 0:2 - An:rzej Kacprzak (47).
• WŁÓKNIARZ Konstantynów
~ódzki - ZATOKA Braniewo 2:0 (0:0)
1:0 - Smakowski (64), 2:0 - Jarosław
0szyński (77).

•JEZIORAK Iława - MKS Mława
1 :3 (0:0)
O: I - Maciej Rogalski (55), 0:2 - Mariusz Walczak (60), 0:3 - Jarosław Szmyt

(81 ), I :3 - Przemysław Kulig (90).
• PELIKAN Łowicz - UNIA Skierniewice 1 :1 (0:0)
Paweł A. Doli1iski

13 33 2'1:8 11-0-2 6 15 10:3 7 18 14:5
1. Gwardia Warszawa (1)
2. Legia II Warszawa (2)
13 31 31 :6 9-4-0 6 18 20:2 7 13 11 :4
13 26 22:9 8-2-3 7 17 14:4 6 9 8:5
3. Jagiellonia Białystok (4)
13 26 22: 15 8-2-3 8 16 13 :8 5 I O 9:7
4. Znicz Pruszków (3)
13 25 22:20 8-1-4 7 16 13 :8 6 9 9: 12
5. Hutnik Warszawa (6)
6. Unia Skierniewice (5)
13 23 24: 16 7-2-4 7 13 15:6 6 10 9: IO
13 22 18:12 6-4-3 7 12 11 :7 6 10 7:5
7. Radomiak Radom (7)
13 20 18:11 5-5-3 6 11 11 :4 7 9 7:7
8. Okęcie Warszawa (IO)
9. Piotrcovia Piotrków Tryb. (Il) 13 ·20 22: 18 6·2-8 6 12 16: 10 7 8 6:8
13 20 15: 13 6-2-5 7 12 8:6 6 8 7:7
1O. Polonia II Białystok (8)
11. MZKS Kozienice (13)
13 18 18:22 6-0-7 6 12 10:4 7 6 8: 18
Waldemar Szaleniec (w .środku), mimo rozciętej głowy, nie opu.fril boiska ...
12. Orlen II Płock (9)
13 17 18:13 4-5-4 6 14 15:4 7 3 3:9
13 16 14:15 4-4-5 7 7 5:4 6 9 9:11
13. Granica Kętrzyn (12)
Piłka nożna - 15. kolejka IV ligi
13 15 14: 13 4-3-6 6 I O 10:6 7 5 4:7
14. MKS Mława (15)
13 14 9:19 5-2-6 6 6 3:7 7 8 6:12
15. Jeziorak Iława (14)
16. Pelikan Łowicz ( 16)
13 12 IO: 18 3-3-7 6 8 6:6 7 4 4:12
13 10 Il: 19 2-4-7 7 6 7:10 6 4 4:9
17. Wigry Suwałki (17)
18. Włókniarz Konstantynów (18) 13 9 15:25 3-0-10 6 9 li :7 7 o 4:18
19. Zatoka Braniewo (19)
13 6 6:26 1-3-9 6 5 5:12 7 1 1: 14
• POGOŃ Rogów - HURAGAN W 40. minucie ładny strzał z 18 metrów
13 3 6:41 1-0-12 7 3 3:15 6 o 3:26 Bobrowniki 2:4 (0:1)
20. WKS Wieluń (20)
oddał Jakub Stępień, lecz dobrze interPo nazwie drnżyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość
O: I - Sylwester Grzanka (45), 0:2 - weniował Tomasz Nowogórski. Humeczów, punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz i/o.fć Piotr Paliwoda (60), 0:3 - Łukasz Ko- ragan mógł objąć prowadzenie w 38.
meczóiv, punktów i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.
walik (61 ), 0:4 - Grzegorz Durka (70), minucie, kiedy to po podaniu GrzegoI :4 - Krzysztof Supera (89), 2:4 - Ire- rza Durki, Łukasz Kowalik uderzył
dok. ze st1: 32
neusz Warchoł (90).
z pierwszej piłki, ale bramkarz intuicyjPogol'!: Breś - Saj, Warchoł, Adam- nie zdołał obronić. Dużo emocji było na
się mogą
czyk - Matuszczyk, Łapin, Jakubiec, boisku tuż przed zejściem zawodników
Trzy minuty później mocny strzał rozsądnie się broniła. Dramatycznie zro- Łowiński, Supera - Najder, (46 Łysz do szatni. Najpierw Łapin oddal ładny
Grada, Surlit wybija piłkę na róg. Ataki biło się od 62. minuty, kiedy to drugą kiewicz), Tomczak (78 Białek)
strzał i piłka trafiła w słupek, a chwilę
pelikana są coraz groźniejsze jednak miej- żółtą kartkę a w konsekwencji czerwoHuragan: Nowogórski Szaleniec (75 po tym nasi przeprowadzili kontratak.
scowi razili nieskutecznością. Bramki po- ną otrzymał Marcin Maciejak. Wyda- Rachubiński), Krzysztof Durka, Paliwo- Grzegorz Durka wszedł w pole karne,
winni zdobyć - Stankiewicz (22 i 36), wało się, że ofensywa miejscowych da, Gala - Konieczny, Plichta, Pińkow tam był faulowany, ale zdołał odegrać
Nowacki (33 i 36), a zwłaszcza Adam- przyniesie w końcu efekt, a tymczasem
ski, Kowalik - Grzanka (80 Wudkie- do Sylwestra Grzanki, który popisał
czyk, który po strzale Nowackiego w z prowadzenia cieszyli się goście. Niewicz), Grzegorz Durka.
się soczystym uderzeniem w „okienko"
38. minucie nie potrafił z pięciu metrów potrzebny faul około 20 metrów przed
Sędziowali: Paweł Szandała jako głów i było O: I.
umieścić piłki w siatce. Zresztą, żeby bramką Maćka Sowińskiego kapitaW drugiej połowie ataki Huraganu
ny oraz Ryszard Tyszowski i Piotr Koprzedst!lwić wszystkie zmarnowane na „ptaków" Ireneusza Łukawskie
walczyk (Wieruszów). Żółta kartka: To- trwały i co najważniejsze przynosiły
przez gospodarzy sytuacje bramkowe go, i fantastyczny strzał z lewej nogi
efekty. W 53. minucie wynik mógł podmasz Adamczyk (Pogoń).
Nowy Łowiczanin musiałby mieć dwu- Rafała Kubiaka. Przyznam, że pomypaździernika. Bardzo za- wyższyć Grzanka, który po podaniu od
14
Rogów,
krotnie większą objętość. Na zakończe ślałem iż to już koniec marzeń naszych
mogą być zawodnicy Huraga- Zbignie~a Koniecznego strzelił
nie I połowy Piechna uderzył piłką w piłkarzy o zdobyczy punktowej w tym dowoleni
nu ze swojego wyjazdowego spotkania. obok słupka. Dobrą okazję do zdobycia
poprzeczkę i dobrze sędziujący mecz meczu. Tymczasem łowiczanie ruszyli
Drużyna po raz kolejny pojechała na bramki miał w 55. minucie Grzegorz
Sławomir Młynarczyk dał sygnał na do jeszcze bardziej desperackich ataków.
mecz własnymi samochodami i grała wy- Durka, ale mając przed sobą tylko bramprzerwę.
Wyrównanie powinno paść w co najdla przyjemności, ponieważ cięż karza oddał za lekki strzał i piłka nie
łącznie
boisku
na
sytuacja
W drugiej połowie
mniej sześciu idealnych sytuacjach, jednie zmieniła się - atakował Pelikan, Unia nak jakieś fatum ciążyło nad bramką ka sytuacja finansowa w klubie trwa wpadła do siatki. Lecz uderzenie Marnadal. Nie wiadomo jak długo to po- cina Paliwody z 60. minuty miało już
świetnie skądinąd broniącego Surlita.
Wreszcie jedno z dziesiątki wejść w pole trwa, ale na razie „Bobry" radzą sobie w odpowiednią siłę i piłka„zdjęła pajęczy
karne „Miśka" Adamczyka i Grad prze- tych okolicznościach bardzo dobrze, po- nę" w bramce gospodarzy.
drugi wygrany mecz z rzę
Minutę później w pole kame·wszedl
łamuje fatalną serię niecelnych strzałów. nieważ to już
Kowalik, dostał dokładne podanie od
Była to 78. minuta i wszyscy na stadio- du.
Spotkanie miało dość zacięty prze- Grzegorza Durki i pewnym strzałem
na razie „cicho-sza" ... W Pelikanie tre- nie liczyli, że naszym chłopcom uda się
a to dlatego, że walczyły ze sobą podwyższył wynik meczu. W 70. mibieg,
gola.
jeszcze
jednego
choćby
strzelić
nuje ostatnio bramkostrzelny napastnik Zawiszy Bydgoszcz - Grabarski, Były ku temu okazje, a najlepszą bodaj dwie· drużyny zajmujące dół tabeli, a nucie po rzucie z autu, który wykonyprzecież nikt nie chce być ostatni. Po- wał Konieczny, piłka trafiła do Grzegozmarnował w 87. minucie Nowacki, któchoć o jego przydatności do zespołu
musi się jeszcze wypowiedzieć trener ry po akcji Piechny przestrzelił z kilku czątek meczu nie był szczęśliwy dla rza Durki, który wpisał się na listę
naszej drużyny, bo już w 10. minucie strzelców. Przy stanie 0:4 zawodnicy
Henryk Kubiak.
metrów.
Skierniewiczanie mogli cieszyć się z urazu głowy doznał Waldemar Sza-. Huraganu mogli być już pewni zdoby„Cipek" wychwalony
drugiej bramki w 88. minucie. Drugi cel- leniec i przez sześćdziesiąt minut grał cia trzech punktów, ale chyba nie przyny strzał w ciągu dziewięćdziesięciu mi- z bandażem, który tamował lecącą krew. puszczali że stracą jeszcze dwie bramprzez trenera
nut(!) unitów był zasługą wprowadzo- W pierwszej części spotkania gospoda- ki. W 89. minucie po rzucie rożnym
W drugim meczu kadry wojewódznego w drugiej połowie Łukasza Dzią rze mieli dwie dogodne okazje do zdo- Krzysztof Supera zmienił kierunek
twa łódzkiego rocznika 1986 w Puchaga, który znakomicie wykonał rzut wol- bycia bramki. W 33. minucie bliski szczę piłki i zdobył gola, a za minutę, po
rze Jerzego Michałowicza bardzo dony,jednak tym razem „Sowa" nie dal się ścia był Sebastian Najder, ale na wrzutce ze skrzydła, dobrze uderzył gło
brze zaprezentował się Grzegorz Ci·
zaskoczyć.
szczęście nie potrafił wykorzystać sy- wą Ireneusz Warchoł i ustalił wynik
piński. Młody piłkarz łowickiego PeBogusław B01lczak tuacji sam na sam z naszym bramkarzem. na 2:4.
Zbigniew Łaziński
likana w spotkaniu Olsztyn - Łódź roz------------~----~
~------------------------mecz,
cały
grywanym w Iławie rozegrał
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powiatu

Suwałkach

Największą niespodzianką dla zespolu łowickiego Pelikana była wizyta
władz Starostwa Łowickiego w Suwałach podczas meczu z Wigrami w szatMnaszego zespołu. Starosta Cezary
Dzierżek oraz członkowie zarządu Zbigniew Deluga i Paweł Lisowski odwiedzili łowicką szatnię już w
l!Zerwie, a po meczu pogratulowali piilarzom bardzo dobrej postawy.

Sprzedawani
i

wypożyczani

Sławomir Olszewski - ma zostać

przez działaczy Pelika:ia do TV-ligowego zespołu Stali Głow
~. Piotr Gawlik wyraził chęć gry w
!ódzlcim Starcie, a Tomasz Szcześniak,
który od swojego wesela nie pojawił się
·Łowiczu, chce grać bliżej swojej żony
·w Zjednoczonych Stryków.
Tak wyglądają najbliższe plany transferowe wPelikanie, choć nieśmiało mówi
si~ także o możliwości przejścia jednego z piłkarzy do stołecznej Legii. Ale

wypożyczony

ajegodrużynawygrałaaż 3 :0.

Orzechowski
grał w Opocznie

Łowicki szachista - Paweł Orzechowski wziął udział w rozgrywanym
w Opocznie 4. Międzynarodowym
Otwartym Turnieju Szachowym o Puchar Burmistrza Opoczna zajmując w
stawce 117 zawodników kategorii B bar(pad)
dzo dobre I O. miejsce.

Siódme derb.v·1 - czwarty remis

PELIKAN Łowicz I. 1996.10.27
WIDOK-UNIA Skierniewice 1:3 (1:1);
br.: Marek Wiecha (33)- Leszek Warchoł 2
(51 i 57) i Arkadiusz Koźbiał (28).
WIDOK-UNIA
2. 1997.06.11
Skierniewice - PELIKAN Łowicz 0:0
WIDOK-UNIA
3. 1998.08.09
Skierniewice - PELIKAN Łowicz 2:2

(1:1); br.: Tomasz Kmiecik(44) i Adam Mię mir Olszewski 3 (51, 63 kamy i 79 kamy)dzik (81 )- Rafał Popko (3 7}i Jarosław Plichta Piotr Lipski (52) i Dariusz Malagowski (53).
(84).
UNIA Skierniewice
6. 2000.04.01
PELIKAN Łowicz - - PELIKAN Łowicz 1:1 (0:0); br.: Adam
4. 1998.1 I. 15 ·
UNIA Skierniewice 1:3 (0:1); br.: Adam Grad (48)- Marcin Owczarek (71).
PELIKANLowicz~
7. 2000.I0.15
Grad (51) - Lesllek Warchoł (30), Robert
UNIA Skierniewice 1:1 (0:0); br.: Adam
Załęski (52) i Grzegorz Gorący (72).
PELIKAN Łowicz- Grad (79)- Rafał Kubiak (64).
5. 1999.08.18
UNIA Skierniewice 3:2 (0:0); br.: Sławo(p)

M2wv Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej. Edycja wspólna z tygodnikiem „Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin". 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail: nowlow@pro.onet. pl

adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzyglód-Waligcrrska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Paweł A. Doliński
[sport), Artur Wasielewski, Anna Jatczak, 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, tel. 830-34-08) lub osobiście w biurze
ogloszer\, ul. Pijarska 3a, codziennie w godz. 7-18, w soboty 8-14, w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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ŁOWICZANIN

Judo - 3. eliminacje
do Mistrzostw Polski kadetek i kadetów

Czwórka iedzie na mistrzostwa.„
14 października. W hali
„Gwardia" Łódź odbyła się trzecia - ostatnia już eliminacja do Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów w
judo, a w gronie startujących znalazła
się czteroosobowa grupa zawodników
MKS „Zryw" Łowicz, która pewnie
wywalczyła awans.
Najlepszą w wadze do 57 kg okazała
się Karolina Kosman, a zwycięstwo
w wadze do 46 kg odniósł także Antoni Rogowski-Tylman. Podopieczni
trenera Macieja Sikorskiego zdobyli
także dwa drugie miejsca: w kategorii
Łódź,

ŁPKS

50 kg Sebastian Siekierski oraz w
wadze do 55 kg Paweł Gruziel.
Trener Sikorski powiedział: W Łodzi
dobrze walczyli, ale nie startowali jeszcze praktycznie w żadnych zawodach
krajowych i na razie nie wiadomo, jak
poziom w makroregionie centralnym ma
się do poziomu reprezentowanego przez
zawodników w kraju. Odpowiedź dadzą
dopiero Mistrzostwa Polski. Kadeci będą
walczyli w dniach 2-3 grudnia 2000 roku
w Słupsku, a kadetki w dniach 9-1 Ogrudnia w Bydgoszczy.
Paweł A. Doliński

Tenis stołowy- 1. kolejka li/ ligi mężczyzn

UKS Bednary pierwszym liderem
W siódmych III-ligowych derbach Pelikana i Unii walka toczyła się na każdym metrze boiska
Piłka nożna

- 13. kolejka Ili ligi

Z REMISU CIESZYĆ SI~ MOGĄ GOŚCIE.„
• PELIKAN Łowicz - UNIA Skierniewice 1:1 (0:0)
O: 1 - Rafał Kubiak (65, wolny), 1: 1 Adam Grad (78).
Pelikan: Sowiński - Łukawski, Styszko, Piusiński - Błaszczyk (48 Owczarek),
Majer, Nowacki, Stankiewicz (46 Wyczałkowski), Adamczyk - Grad, Piechna.
Unia: Surlit - Sopyła, Bendkowski,
Gręda - Gorący, Kubiak, Janik, Żaglew
ski, Maciejak - Szefer (75 Dziąg), Walczak (89 Cichosz).
Sędziowali: Sławomir Młynarczyk

jako główny oraz Michał Dąbrowski
i Marcin Młynarczyk (Lodź).
Żółte kartki: Marcin Majer, Dariusz
Nowacki, Ireneusz Łukawski - wszyscy
Pelikan oraz Witold Bendkowski,
Krzysztof Janik, Robert Sopyła i Marcin
Maciejak. Czerwona kartka: Maciejak
(69) - druga żółta. Widzów: 1300.

Łowicki
informator sportowy
Czwartek. 19 października:
• 18.00 - Pub „Batman" w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 1; 3. Turniej Grand
Pńx Łowicza w dartsie;
Piątek.

20

października:

• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3: zebranie organizacyjne Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej;
Sobota, 21 paźdZiernika:
• 10.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz
ligi wojewódzkiej koszykówki mło
dzików: UMKS „OSiR-Księżak" PKK 99 Pabiani„ce;
• 10.00 - boisko boczne Pelikana w
Łowiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz
piłki nożnej klasy okręgowej trampkarzy: Pelikan I Łowicz - Widok I
Skierniewice;
• 11.30 - boisko boczne Pelikana w Ło
wiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz
piłki nożnej klasy okręgowej trampkarzy: Pelikan Il Łowicz - Widok II
Skierniewice;
• 12.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz
ligi wojewódzkiej koszykówki juniorów: UMKS „OSiR-Księżak" - Start
!Łódź;

• 13. OO - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; wojewódzka
liga juniorów starszych: Pelikan Ło
wicz - Pogon Zduńska Wola;

Łowicz, 15 października. Derby byłego województwa skierniewickiego zawsze należały do emocjonujących spotkan. Mecze Pelikana z sąsiadem zza
miedzy obfitowały w bramki, dobre akcje, walkę. W obu drużynach występują
piłkarze, którzy mają za sobą karierę zarówno w barwach „biało-zielonych",jak
„niebiesko-żołtych". Również podczas
tego spotkania nie brakowało poza-boiskowych „smaczków". Przecież obecnym trenerem Pelikana jest do niedawna
opiekun skierniewiczan - Henryk Kubiak, a Unię prowadzi mający również
łowicką przeszłość - Sławomir Ryszkiewicz. Wśród zawodników także nie
brakuje tych, którzy występowali w obu
klubach.Adam Grad, Dariusz Nowacki, Robert Stankiewicz, Tomasz
Styszko mają za sobą mecze na stadionie przy ulicy Pomologicznej.

• 13.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej klasy okręgowej „Kuchara": Pelikan Ło
wicz - Huragan Bobrowni19;
• 15.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; wojewódzka
liga juniorów młodszych: Pelikan Ło
wicz - Unia Skierniewice;
• 15.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła Il 3; mecz piłki nożnej klasy okręgowej „Michałowicza": Pelikan Łowicz - Białka Biała Rawska;
Niedziela. 22 października:
• "Il.OO - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła Il 3; mecz 16. kolejki IV ligi piłki nożnej: Huragan Bobrowniki - Mazovia Rawa
Mazowiecka;
• 15.00 - boisko boczne Pelikana w
Łowiczu, ul. Starzynskiego 6/8;
mecz 8. kolejki skierniewickiej klasy okręgowej: Pelikan II Łowicz Białka Biała Rawska;
• 17.OO - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz 2.
kolejki III ligi koszyMwki męż
czyzn: VOX Łowicz - Start Łódź;
Środa, 25 października:
• 9.00 - sala gimnastyczna SP 4 Ło
wicz, ul. Stanisławskiego 31 a; Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
tenisie stołowym dziewcząt i chłop
ców;
Czwartek. 26 października:
• 18.00 - Pub „Batman" w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 1; 4. Turniej Grand
Pńx Łowicza w dartsie.
OSiR Łowicz zaprasza: aerobik: poniedziałek, środa, piątek - godz. 20.0021.00, zajęcia taekwon-do: wtorek 17.00-19.00 i sobota - 12.00-14.00.
(p)

Z kolei Leszek Warchoł jeszcze niedawno był kluczowym zawodnikiem ,,Ptaków". Miejsca w tabeli wskazywały, że zdecydowanym faworytem tego meczu będą
przyjezdni, natomiast obecna forma prezentowana przez obie jedenastki raczej kazały
szukać faworyta wśród miejscowych. Jednego mogliśmy być pewni - to będzie dobre
widowisko. I licznie przybyli na stadion Pelikana kibice nie zawiedli się. Od pierwszych
minut zarysowała się przewaga gospodarzy.
Na bramkę bronioną przez Witolda Surlita sunął atak za atakiem. W 7. minucie Stankiewicz wypuszcza w bój Michała Adamczyka, ten ostro dośrodkowuje, ale koledzy
z napadu mijają się z piłką. W 15. minucie

• UKS Bednary - M-GOK Biała
Rawska 10:1
UKS: Krzysztof Placek 2, Mateusz
Rudak 2, Rafał Staszewski 2, Cezary
Znyk 1 i Przemysław Myczka 1 oraz
deble Znyk - Rudak 1 i Placek - Myczka I.
Bednary, 15 października. Od pewnego zwycięstwa rozpoczęli kolejny
sezon w III lidze pingpongiści UKS
Bednary. Zespół trenera Krzysztofa
Placka wzmocniony już dwoma doświadczonymi zawodnikami grającymi
wcześniej w łowickim OSiR-e: Cezarym Znyku i Mateuszem Rudakiem nie
dał szans swoim rywalom.
• ELTA Łódź- LEGION Skierniewice 8:10; pkt.: Sebastian Góra 4, Paweł Pietrzykowski 3 i Andrzej Nowicki 2 oraz debel Nowicki - Góra I.
•MKS JEDYNKA m Lódź-MKS
JEDYNKA Il Łódź 10:8

grającyprz.ezcałymeczbardzoofiamieGrze..

• ENERGETYK Il Łódź - TKKF
Tomaszów Mazowiecki 2:10
• OPOKA Zduńska Wola - ULKS
Łobudzice 5:10; pkt.: Sylwester Klarecki 2,5 i Kamil Ciszewski 2,5.
1 2 10~ 1
1. UKS Bednary

2. TKKF Tomaszów Maz.
3. ULKS Łobudzice
4. Legion Skierniewice
MKS Jedynka III Łódź
6.EltaŁódź

MKS Jedynka III Łódź
8.0pokaZduńskaWola

9. Energetyk Il Łódź

2
2
2
2
O
O
O

O
O

10.M-GOKBiałaRawska

I 0:2
I0:5
10:8
10:8
8:10
8: IO
5:10
2:10
1:10

W sobotę 21 października zostanie
rozegrana 2. kolejka spotkan III ligi, w
której spotkają się: godz. 16.00: Jedynka III - Opoka, ULKS Łobudzice - Energetyk II, TKKF - Elta, M-GOK - Jedynka III i godz. 18.00: Legion - UKS
Paweł A. Doliński
Bednary.

BRANDTEX SHOP

QOfZ Piechna uwolnił się spod opieki obroń

ców, silnie uderzył lewą nogą, jednak golkiper gości był na posterunku.
dok. na str. 31

2000

Piłka

siatkowa - Amatorskie
Mistrzostwa Łowicza

ZNÓW MAMY NOWE RZECZV
Spotkanie organizacyjne
Z BRANDTEX I B-YOUNG:
Wkrótce zainaugurowane
spodnie, bluzki, top'y, kurtki, rybaczki z haftem
żakiety,
rozgrywki drugiej edycji Amatorskich Mizostaną

strzostw Łowicza w piłce siatkowej, a
jak dotąd zapowiada się jeszcze więk
sze zainteresowanie uczestników niż
poprzednio. Tytułu mistrzów Łowicza
bronili będą gracze Belferka, ale z przedligowych zapowiedzi wynika, że faworytów do zwycięstwa należy szukać
gdzie indziej. Spotkanie organizacyjne
odbędzie się w piątek 20 października o
godz. 18.30 w hali sportowej OSiR Nr 2
w Łowiczu, a wpisowe do rozgrywek
w tym sezonie wynosiło będzie 250 zł
od drużyny. Na spotkaniu tym zostanie
ustalony system gier, który uzależniony
jest od ilości zgłoszonych zespołów.
Paweł A. Doliński
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14. kolejka Ili ligi

Do Wielunia po punkty
W 14. kolejce Ili ligi drużyna prowadzona przez trenera Henryka Kubia·
ka wyjeżdża do Wielunia po punkty
w meczu z WKS, a spotkanie to rozpocznie się w sobotę o godz. 14.00.
W ińnych meczach 14. kolejki (21-22
października 2000 roku) spotkają się:
Legia li Warszawa - MKS Mława, Zatoka Braniewo - Jeziorak Iława, Okęcie
Warszawa - Włókniarz Konstantynów
Łódzki, Wigry Suwałki - Gwardia Warszawa, Unia Skierniewice - PiotrcoviaPtak Piotrków Trybunalski (niedziela
godz. 15.00 w Kutnie), Polonia li Warszawa - MZKS Kozienice, Orlen li Płock
- Jagiellonia Białystok, Znicz Pruszków Hutnik Warszawa i Granica Kętrzyn (p)
Radomiak Radom.

'-

BRANDTEX SHOP
ul. Zduńska 43
tel. (046) 837-34-57

Łowicz,

Ogólny opis pogody: Pogoda kształtować się będzie pod
znad Rosji. Napływać będzie chłodniejsza masa
powiterza przeważnie z południowego wschodu od południa.

SZlOCHINI~

13

8

I

23

'~

li-<-

REWOLWER B~BENKOWY

6

1'9

FUNKU!
TRYGONO·
METRYCZNA

llfKIERUWKUCHNI

5

17

3

.

4

16

1\.~

.

Wśród

I

1

/':;:~.

•

J

J4i

;:

2

!~ O I~

oj

STOLICA
KANADY

1

OOIJll
IOMCIYNA

KANIKUŁY

PORA

NA ONI!
JASKINI

UCZEŃ SZKOŁY WOJSKOWEJ

M!Jll!ll

WIECZKA

KIAWĘOZI

UCHWIT NA

I

21

15

r

UIOCZIS!Y
STIÓJ

I

20
PISZE
WIERSZE

25

Leaenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Gak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień,
liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy

1~rszawa

'

•

kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
Rozwiązanie krzyżówki z nr 40 brzmi:
osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
BYWA NA KONIU TEN BYWA I POD KONIEM
KTO
środy, 25 października prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz
Nagrodę wylosowala: Anna Gołębiewska z Łowicza.
z haslem rozlosujemy nagrodę książkową.

Rozwiązanie utworzą
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Wałęsy.

Tygodnik „Przegląd" w odpowiedzi na pytanie, czy minister sprawiedliwości L. Kaczyński jest za
swobodnym dostępem do broni,
. usłyszał: Nie. Obywateli ma bronić
policja. 'Zapewniam, że przy u/al twionym dostępie do broni palnej
ilość zabójstw w Polsce gwałtownie
by wzrosła. Sam minister ma pozwalenie na bmti. Jeszcze z czasÓ}V,
gdy byłem ministrem ds. bezpieczetistwa narodowego za prezyden-

PISTOLET MINISTRA

niegdysiejsze studia na Akademii
Wychowania Fizycznego wyznała:
lfj;lądowalam w AWF po nieudanych próbach zdawania na weterynmię i do szkoły muzycznej. Od
razu zaczęłam śpiewać w klubach
studenckich. Potem trafiłam do
radio, pierwsza płyta i tak zostało„ .
'Zabrakło mi dwóch egzaminów do
dyplomu. Trochę taka historia jak
z prezydentem„.

kań tygodnika „Wprost" wystąpi
o
ła Maryla Rodowicz. Spytana

W cyklu internetowych spot-

MARYLA
JAK PREZYDENT

Prezes NlK, Janusz Wojciechowski, opublikował w „Rzeczpospolitej" polemikę z zarzutami, stawianymi mu m.in. przez tenże dziennik. Stwierdził, że NIK nie jest wła
dzą, lecz tylko dostarczycielką informacji („Kontroler w tramwaju
ma więcej władzy, bo może nakładać kary pieniężne na gapowiczów"). A zarzut dotyczący „nietykalności NlK-u" skontrował propozycją złożenia na prezesa Izby
doniesienia o przestępstwie oraz
prośbą do redakcji o ewentualne
wspieranie go w więzieniu paczkami ...

PACZKA
DLA PREZESA

Tygodnik ,,Angora" pogawędził
sobie z Halinką Młynkową, solistką święcącego triwnfy m.in. w Opolu i Sopocie zespołu Brathanki.
Dopytywana o tzw. korzenie wokalistka oświadczyła: Mam obywatelstwo czeskie, ale narodowość
polską i byłam wychowana w polskiej kulturz({. U nas w domu zawsze mówiło się po polsku, chociaż
nie była to polszczyzna literacka,
lecz gwara polskcrczesko-niemiecko-śląska. Halina Młynkowa mieszka od 9 lat w Krakowie i w przerwach między występami pisze prace magisterską na UJ.

MIESZANKA
RODZINNO-MUZVCZNA

I

161

niedziela

i6;B

· sobota

r-·-[Ą-· 14 cif&
:-:.J
, t.__~
IŁowicz :~-:.

i -- -;-piąt-;;k

NA RELAKS

2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14

22

POPIAllWANI[

OllCIWO

241

SZ!KSPIROW· 1 PUEDMIOI
om
SKI KRÓL
wug1w

1 I

POOW~ ·
!UJĄCY

OPITIUNU

;;LNJo~c:

IMRITTITY·

rmo am

HAIAU

SAllOGWllT

UPllWIAJĄC'f

CllOWH

SPIĘŻ'fNt

lSZTIUDI

JĄCI

PlllPOMINl·

UN~llZYWA

CZAS

Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów, rano lokalne mgły. Wiatr
przeważnie południowo -wschodni, slaby i umiarkowany 3-8 mis. Tern.
min. ok. 6-4°C, tern. maks. ok. 14-16°C. Wahania ciśnienia .

•ŚRODA

Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów, rano lokalne mgly. Wiatr
przeważnie południowy, slaby i umiarkowany 3-8 mis. Tern. min. ok. 750C, tern. maks. ok. 14-16°C. Spadek ciśnienia.

•WTOREK

Dość pogodnie.okresami sopro chmur i na północy regionu możliwe
opady deszczu. Wiatr przeważnie południowy, słaby i umiarkowany 3-8
mis. Tern. min. ok. 4-2°C, Iem. maks. ok. 13-15°C. Spadek ciśnienia.

• PONIEDZIAŁEK

Pogodnie idość pogodnie i bez opadów. Rano lokalnie możliwe mgły.
Wiatr południowo -wschodni i południowy, slaby i umiarkowany 3-8 mis.
Tern. min. ok. 4-1°C, przymrozki (-2)°C, tern. maks. ok. 14-16°C.
Spadek ciśnienia.

•NIEDZIELA

Pogodnie i dość pogodnie, rano lokalnie możliwe mgły. Wiatr połu
dniowo - wschodni, słaby i umiarkowany 2-6 mis. Tern. min. ok. 3-0°C,
przygruntowne przymrozki do (-2)-(-4)°C, tern. mąks. ok. 13-16°C.
Powolny spadek ciśnienia.

•SOBOTA

ciśnienia .

Pogodnie i dość pogodnie, rano lokalnie możliwe mgły. Wiatr połu
dniowo - wschodni, słaby i umiarkowany 2-6 mis. Tern. min. ok. 4-2°C,
przygruntowe przymrozki do (-2H-3)°C, tern. maks. ok. 12-14°C. Wzrost

•PIĄTEK

Pogodnie i dość pogodnie, rano lokalnie możliwe mgły. Wiatr połu
dniowo - wschodni, slaby i umiarkowany 2-6 mis. Tern. min. ok. 6-4°C,
tern. maks. ok. 13-15°C. Wzrost ciśnienia.

•CZWARTEK

wpływem wyżu

Forum

Zapraszamy na

'·

"'

odnoszę wrażenie, że
małą dziewczynką.

Kilka lat temu była bardzo poważnie
chora. Miała znaczącą nadwagę, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze,

ELIZABETH TAYLOR

jestem

I po raz pierwszy

czeństwo, czuję prawdziwą radość życia.

Kiedy znalazła się w klinice kardiologicznej wNowym Jorku, pojawiły się
plotki , że słynna włoska aktorka jest
śmiertelnie chora. Jednak kilkanaście dni
póżniej 64-letnia Sophia opuściła lecznicę w doskonałej formie. Nie wyglądała
na śmiertelnie chorą kobietę, lecz - jak
zawsze - promieniała i zachwycała urodą. Okazało się, że przeżyła zawał serca.
Póżniej gwiazda wyznała dziennikarzom:
Od czasu, kiedy pokonałam niebezpie-

SOPHIA LOREN

cukrzycę i do tego jeszcze problemy z blemów. Nawet prasa pisze o przykuwają
alkoholem. Przeszła również bardzo po- cym spojrzeniu aktorki. Mimo to, Demi
ważną operację- mózgu. Po wielu kurachce ratować chore oko i w najbliższym
cjach i skomplikowanych zabiegach uda- czasie zamierza poddać się skomplikowa- wciąż opłakuje.
ło się jej uporać z większością dolegliwo- nej operacji poprawiającej napięcie mię Spędzila u jego boku
siedem lat.
ści. Nikt chyba nie przypuszczał, że ak- śni gałki ocznej.
torka odzyska jeszcze kiedyś dobrą formę. Na charytatywnej gali zorganizowa: 22września, niedziela
ELTON JOHN
nej w Santa Monica 67-letnia Liz tryskaFt godz. 22.30, TVP2;
Piosenkarz przez wiele lat ukrywał, że ŁÓŻKO WIERSZYNINA
ła optymizmem i radością życia.
Gwiazda od wielu lat bardzo aktywnie jest gejem. Z obawy przed odkryciem tej Akcja toczy się na
scenie bliżej nie
angażuje się w zbiórkę pieniędzy na rzecz tajemnicy zawarł w 1984 roku fikcyjne
pomocy chorym na AIDS. W 1993 roku małżeństwo z Niemką Renate Blauel. określonego teatru .
Nieprzerwany strach przed odkryciem Trwają próby do
została nawet uhonorowana specjalnym
1
prawdy i fikcyjne małżeństwo wpędziły „Trzech sióstr" A.
Oscarem za działalność humanitarną.
go w bulimię. Wytrzymał pięć lat. W koń- Czechowa. Ludzie
cu przyznał publicznie, że woli panów. przygotowujący spektakl
DEMI MOORE
Zrozumiał, że musi zaakceptować siebie uwiklani są w rozliczne,
W dzieciństwie miała kłopoty ze wzro- takim, jakim jest, i wypowiedział wojnę skomplikowane relacje .
kiem. Przeszła poważną operację. Dziś chorobie. Odzyskał zdrowie po leczeniu Cz~ją też presję.. .
aktorka dobrze widzi tylko na jedno oko. w amerykańskiej klinice.
związaną ze zbhzaJącą
dok. na s/1: 5 się premierą.
Jednak nikt nie robi z t~go powodu pro-

Sophia Loren przeszła zawał serca. Elizabeth Taylor od lat walczy z nadwagą
i alkoholizmem. Demi Moore w dzieciństwie miała kłopoty ze wzrokiem.
Paula Abdul cierpi na bulimię i anoreksję. To tylko niektóre choroby gwiazd...

CHOROBY NIE OSZCZ~DZAJĄ GWIAZD

22 września,
niedziela godz. 20,05,
TVP 1; ODZVSKANE
MARZENIA
Sara McAllister jest
właścicielką galerii
sztuki, zajmuje się też
prowadzeniem
buchalterii. Przed rokiem
w tragicznym wypadku
samochodowym zginął
jej mąż, znany malarz
Alan Hun\er, którego

21 września, sobota
godz. 20.05, TVP 1;
FIRMA
Akcja filmu została
osadzona w realiach
lat 80. w Ameryce,
w gorącym okresie
prezydentury Ronalda
Reagana. Pochodzący
z ubogiej rodziny
ambitny Mitch McDeere
(Tom Cruise) jest
świeżo upieczonym
absolwentem prawa na
Harvardzie.

20 września, piątek
godz.22.40; TVP2;
SALWADOR
Jest rok 1980, San
Francisco.
Bezrobotny fotoreporter
od dawna nie płaci
rachunków za czynsz
i wlaśnie zostaje
wyrzucony z mieszkania
przez gospodarza
domu.
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„Córki McLeoda" - film fabularny produkcji australijskiej; reż. Michael Offer, wyk. Jack Thompson, Tammy Macintosh, Kym Wilson i inni. Emisja: czwartek, 19 października, TVP 2, godz. 10.20.

.-
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Czwartek
ITIViPD
6.00
7.30
7.45
8.15
8.25
8.30
8.42
a45
9.10
10.00
10.50
11.30

Medycyna2000
Wiadomości

Zdrowo I odlotowo
Publicystyka
samorządowa

13.10

14.00

14.30
15.00
15.30
16.00
16.10
17.05
17.30
1821
18.30
18.55
1920
19.30
20.00
20.30

-film dokumentalny
21.00 Panorama
2120 Sport - telegram
2126 Pogoda
21.30 Dwójkomania
21.40 Z archiwum X

19

października

Wiadomości

po-

W San Francisco nieznany
sprawca dokonuje serii napadów na banki i salony jubilerskie. Nash Bridges próbuje ująć bandytę, korzystając z pomocy znajomej
psychoterapeutki, Laurie Billings.
21.00 Sprawa
dla reportera
21.35 Konkurs
Chopinowski
22.40 Monitor

był

23.05 Sportowy flesz
23.10 Konkurs
Chopinowski
0.15 Landru
-film fabularny
prod. franC1JSkiej

Henri-Desire Landru
stacią autentyczną: sław

nym mordercą kobiet. który w latach 1915-1919 zabił
dla zysku 1O kobiet, zdobywając w ten sposób sumę
ponad 35,5 tys. franków.
2.10 Zakończenie

Doktor
22.30 'Hl
z alpejskiej wioski:
- magal)T1 l<ryminalny
23.05 Kruk
Czarne anioły
-serial fabularny
-serial prod. USA
Wiiiiam:
23.50 Polska
Szkoła dla Williama
bez fikcji:
Kronika
- serial prod. angielskiej
Dzieci i ryby
zapowiedzianej
Sukces
śmierci
0.40 Agent 86
- serial prod. polskiej
- serial prod. angielskiej
Krzyżówka 13-latków
-czyli Światowid
Do Smarta niespodziewanie
Panorama
przyjeżdża w odwiedziny Sid,
kolega z wojska. Zjawia się
Ich pięcioro
u przyjaciela w momencie,
-serial prod. USA
gdy w jego domu zostaje
Proton- magazyn
postrzelona informatorka,
sensacji naukowych
która zamierzała sprzedać
Program lokalny
agentowi notes z tajnymi
Pogoda
kodami Kaos-u. Nieświado
Panorama
my zagrożenia Sid znajduje
Jeden z dziesięciu
. w notesie telefon pewnej
- teleturniej
dziewczyny i umawia się z
W sieci· magazyn
nią na randkę, sądząc, że
internetowy
to przyjaciółka kolegi. W reProgram
zultacie Smart i Sid spotyekumeniczny
kają się z dwiema agentkaŚwięta wojna
mi Kaos-u. Dochodzi do
- serial prod. polskiej
niebezpiecznej sytuacji. AgePolska bez fikcji:
nt 86 jest zmuszony wyznać
Podróż
swemu przyjacielowi całą
prawdę, ale ten obraca
wszystko w żart.
1.05 Telezakupy
120 Zakończenie
programu

19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Nash Bridges
-serial prod. USA
::::+==+=

Świetliki

17.00 Teleexpress
Kawa CrJ herbata
1720 Plebania
Telezakupy
- serial prod. ):JOlskiej
Panie na Mogadorze
Wikary Adam wchodzi do
·serial prod. francuskiej
kancelarii 1 widząc księdza
Krakowskie
Antoniego przeliczającego
Przedmieście 27
pieniądze otrzymane od
Giełda
Tracza, nie kryje swojej dezWiadomości
• aprobaty. Otwarcie stwierPogoda
dza, że.podejrzany biznesŻabki opowiadają
men płaci również za to, by
Jedyneczka
proboszcz trzymał wikarego
·program dla dzieci
z dala od niego. Zirytowany
Tajemnicza kobieta
ksiądz pyta, czy Adam zda-telenowela
je sobie sprawę z zarzutów,
Program
jakie stawia Januszowi.
ekonomiczny
17.50 Gość Jedynki
Dzieci różnych
18.00 Dwadzieściajeden
bogów
- teleturniej
18.35 Rower Błażeja
19.05 Wieczorynka:

Agrobiznes
Horyzonty
Klan-telenowela
prod. polskiej
Miliard w rozumie
- teleturniej
Ambulatorium
Film dokumentalny

12.00 Wiadomości
12.10
12.20
12.45
13.10
13.35
13.45
14.15
14.35
15.CIO
15.10
15.30 Cafe Fin de Siecle
16.00 Credo 2000
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA

TVP8
7.00 Telezakupy
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 Co ludzie powiedzą
- serial komediowy
prod.angielskiej
9.05 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
-serial prod. USA
Za wykroczenie drogowe
Max i Kenny zatrzymują do
kontroli kierowcę, którym
okazuje się Hayden Langston, ojciec Jill. Zbulwersowana żona Brocka żąda, by
wycofano oskarżenie. Tymczasem szeryf uważa , że
teścia obowiąz:ują takie same przepisy drogowe, jak
każdego kierowcę i powinien
ponieść zasłużoną karę. Na
tym tle dochodzi do rodzinnego konfliktu.
9.50 Nasza wielka
rodzina:
Puchacz.myśliwy

z lasów Północy
-serial dokvmentalny
1020 Córki McLeoda
-film fabularny
12.15 To już 35 lat
- benefis Trubadurów
i melodie Ryszarda

P01'Ilakowskiego •

2000 r.

Łódź

WOT

bia Kaczula 18.35 Z jak zdrowie
18.54 Moje dziecko - program
poradnikowy 19.08 Prawo ziemi - film obycz. 20.27 Siedemnaście mgnień wiosny - film
wojenny 21.45 Filmówka 22.15
Różni ludzie, różne sprawy
22.45 Muzyka

TELEWIZJA ŁOWICZ

ramówka programu:
9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9,40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 * 12.00 Tydzień w Kościele 12.15 * 15.00 Koronka
do Milosierdzia. Bożego 15.15
* 16.05 Słowo życia 16.15
Wiadomości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
17.10 * 19.00 Tydzień w Ko19.15 Bajka

8.00 Gry interaktywne 10.17
~lord 11.02 Cyrk odjeżdża
13.02 Hrabia Kaczula 13.32
Rozmaitości 14.00 Medycyna
tradycyjna 14.33 Zemsta 17.15
Wiadomości lokalne 17.25
Sonda uliczna 17.35 Spotkanie pisarzy-lekarzy 18.04 Hra-

ściele

7.OO Klarysa 7.25 Parowóz 7.00 Klarysa wyjaśni wszystTomek i jego przyjaciele ko 7.25 Parowóz, Tomek i
7.30 Czarodziejski peryskop jego przyjaciele 7.30 Cza8.00 Klan 8.30 Kassandra rodziejski Peryskop 8.00 Te9.30 Integracja 9.45 To jest te- lewizyjny numer warszawski
mat 10.00 Telezakupy 10.45 8.1 O Tak czy inaczej 8.30
Telekurier 11.15 Lada dzień Kassandra 9.30 Integracja
12.00 Polacy XX wieku 9.45 To jest temat 10.00
12.10 Pasmo zwiastunów Australia - Kontynent Kon12.15 Zwierzęta z bliska trastów 10.30 V-Jay 10.45
12.30 Mały, wielki business Telekurier 11.15 Lada dzień
13.00 Telezakupy 13.30 Ma- 12.10 Polacy XX wieku 12.30
ły, wielki business 14.00 KaMały, wielki business 13.00
lejdoskop regionalny 14.1 O Zwierzęta z bliska 14.00 WiaProjektantki 14.30 Babie la- domości kuriera 14.10 Proto 15.00 Eneduerabe 15.25 jektantki 14.30 Babie lato
Pasmo zwiastunów 16.00 15.00 Eneduerabe 15.30
Klan 16.30 Harry i Hender- Sekrety Warszawy i Mazowsonowie 17 .OO Integracja
sza 15.35 Rozmowa dnia
17.15FEŁ 17.30Naszesprawy
15.55 Podróż do„. Nowego
18.00 ŁWD 18.20 Mieszai Starego Meksyku 16.30
cie 19.00 Słona róża 20.30
Harry i Hendersonowie 17.OO
Telekurier 21.00 Miłość i naIntegracja 17.15 Gość WOT
miętność 21.30 ŁWD 22.00
17.25 Komunikaty i ogłosze
To jest temat 22.15 Pronia 17.30 Telewizyjny Kurier
gram ekumeniczny 22.30
Opinie 22.55 Dziewczyny z Mazowiecki 17 .45 Sekrety
Warszawy i Mazowsza 17.50
rewii
Wiadomości sportowe 18.00
TV Niepokalanów
Telewizyjny Kurier Warszawski i pogoda 18.20 Tele motor 18.40 Studio reportażu
18.55 Gość WOT 19.00 Sło
na róża - film obycz. 20.35
Telekurier 21.00 Miłość ·i namiętność 21.30TelewizyjnyKurier Warszawski i pogoda
21.35 Sport 21.40 Rozmowa
dnia 22.QO To jest temat
22.15 Program ekumeniczny 22.30 Opinie 22.55 Dziewczyny z rewii O.OO Zakoń
czenie programu

TV

„ Z Archiwum X" - serial prod. USA - wyk. David Duchovny, Gilliana
Anderson (na zdjęciu) i inni. Emisja: czwartek, 19 października, TVP 2,
godz. 21.40.
[.C'!f C•!S i
Programy pogrubione -niekodowane

01~~oueru

7.00 Diabelski młyn 7.40
Minisport + 7 .45 Łapu
capu 7.50 Aktualności filmowe 8.00 Fantometka
8.25 Wielki szlak krokodyli
9.15 Album Polski 11.35 Doktor Dolittle 13.00 Mleko
13.55 Powrót do przyszło
ści 3 16.30 Pierwszy milion
17.15 Walka płci w świecie
7.45 Cybernet
zwierząt
18.10 Sylwester i Tweety na
tropie 18.35 Nieustraszeni
ratownicy 19.00 Diabelski
Młyn 19.20 Nie przegap
19.25 Diabelski Młyn 19.40
Łapu capu 19.45 Minisport
+ 19.50 Aktualności filmowe 20.00 Przed premierą 20.05 Mój ukoctiany wróg
Klaus Kinski 21.40 Shadoki i wielki Nic 21.45 Free
Jazz 21.55 Trzy kobiety
23.55 Zakochani rywale 1.20
Pojedynek mocarzy 2.55
Grzeszna obsesja 4.30 Terror w kosmosie 6.00 Rytmy
Sao Paulo
CHAN NU

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Poza rok
2000 9.55 Wypra"!Y 10.50
Legendy historii 11.45 Łow
cy 12.40 Bezpieczne uzbrojenie 13.30 Super most
14.25 Budynki, mosty i tunele 15.15 Wielcy wodzowie 16.10 Wędkarskie przygody„. 16.35 Ciekawostki
17.05 Zaklęcie północy 18.00
Łowcy 19.00 Cudem ocaleni 19.30 Ciekawostki 20.00
Medycyna sądowa 21.00
Akta FBI 22.00 Detektywi
sądowi 23.00 Narzędzia wojny O.OO l/'{yprawy w czasie
1J>O Poza rok 2000 1.30
Ciekawostki 2.00 Czołgi

15

G liil©lb~~tr

19.05 Zbuntowany

15.00 Pokemon
- serial animowany
15.30 Informacje
15.50 Fundacja
Polsat
15.55 Z głową
w chmurach
16.45 Legend}t
King Fu
17.45 Florella
- serial obyczajowy
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Wiikołaczek
7.25 Batman
7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Skrzydła
-serial komediowy
8.30 Herkules- serial
9.30 Zbuntowany anioł
10.30 Florella
11.30 Roseanne
12.00 Jej cały świat
-serial komediowy
12.30 ldż na całość
13.30 Rodzina
anioł

--

Kiepskich
- serial komediowy
prod. polskiej

pogody
zastępcza

- lełenowela
20.00 Świat według

- -

-senal komediowy
prod. polskiej
14.00 Sekrety rodzinne
14.30 Gospodarz:
-g'lrzabawa

TV POLONIA

Pola Negri
-program Katarzyna Sobol
Klan
Forum
Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza

,..,,..t/ł'

Klan

o cnotach

Śledcze

20A5 Liga Mistrzów
21.30 Losowanie LOITO
i Szczęśliwego
Numerka
Telewizyjne Biuro

22.35

23.00 Informacje i biznes
Informacje
23.15 Prognoza
pogody
2320 Polityczne graffiti
23.30 Graczykowie
-serial komediowy
prod. polskiej
23.55 Skrót
Ligi Mistrzów
0.55 KurierTV
1.15 Kojak
· film sensacyjny
2.10 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

z widzami

Książnica

Śladami starej kroniki

19.55 Pogoda+ sport
20.00 Obok prawa:
Zabić na końcu
-film sens. prod. polskiej,
reż. Wojciech Wójcik,
wyk. Wojciech Malajkat
iinni
21.30 Festiwal Piosenki
Zjednoczonej
Europy Zielona
Góra2000
Forum polonijne
Panorama
Sport-telegram
22.10
22.30
22.50
23.05
23.50

pamiątek

narodowych

8.00 Gry. wojenne - film sensacyjny 9.50 Porwanie - film
przygodowy 11.30 Dokument: Magia kina: Kino akcji 11.55 Zdrada - thriller
prQd. USA 13.35 Przedstawicie! - thriller prod. ukraińskiej 15.25 Dokument: 100
lat kina: Najwspanialsze filmy Ameryki 16.15 Podróż
do Bountiful - film obyczajowy 18.05 Żegnaj Bonaparte - film historyczny 20.00
Magazyn filmowy: Bez twarzy 20.30 Mocne ale! Nocny lot 767 - film sensacyjny 22.15 Dokument: Tom
Cruise 23.05 Orle skrzydło
- western prod. ukraińskiej
0.50 Miłosne wybory - ko- '
media prod. USA, reż. Ron
Underwood, obsada: Michael Keaton , Geena Davis
i inni 2.30 Magazyn filmowy: Robert Duval 4.05 Carmen - film muzyczny

ale kino.'

k©

-

0.30 Powtórki

Dobranocka
Wiadomości

Wieści polonijne

'
6.00 Teledyski 6.10 Maria
Emilia - telenowela 6.55 Katali na i Sebastian 7.40 Odjazdowe kreskówki 8.40 Nie
z tego świata 9.05 Zagubiony w czasie - serial fanta- •
styczna-naukowy 10.00 Sioneczny patrol - serial przygodowy 10.50 Podaj dalej teleturniej 11.20 Dr. Stefan
Frank - serial medyczny 12.05
Teleshopping 13.10 Gra w
przeboje 13.40 Katalina i Sebastian 14.25 Maria Emilia
- telenowela 15.10 Odjazdowe kreskówki 16.25 Nie z
tego świata 16.50 Zagubiony w czasie 17.40 Sloneczny patrol - serial przygodowy 18.30 Gra w przeboje - teleturniej 19.00 Zoom 19.30
Podaj dalej - teleturniej 20.05
Nieczysta gra - film fabularny 21.40 52 minuty - reportaże 22.40 Śmierć w Miami - film kryminalny 0.20
Sexplozja 0.35 Powtórki

r:ncr.v

- -·

18.35
19.00
19.15
19.30

14.35 360 stopni
6.00 Kawa CrJ herbata
7.45 Oto Polska
dookoła ciała
15.00 Wiadomości
8.15 Krakowskie
15.15 Zaproszenie
Przedmieście 27
15.35 Rozmowa dnia
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
16.00 Kwadrat
8.45 Wieści polonijne
1625 Krzyżówka szczęścia
9.00 Program dla dzieci
16.50 Teledyski na życzenie
925 Plecak pełen przygód 17.00 Teleexpress
. 17.15 Ala i As
10.00 Królowa Bona
17A5 Sklp~y-serial anim.
-serial biograficzny
18.15 Gustawa Herlinga
11.30 Kwadrat
12.00 Wiadomości
·Grudzińskiego
rozważania
12.10
1100
1325
14.10

~
5.25 Top Shop 7.35 Sally film dla dzieci 8.10 Top Shop
12.00 Moje dzieci, moje życie 13.05 Top Shop 18.00
Moje dzieci, moje życie telenowela prod. wenwzuelskiej 19.15 Top shop 20.30
Zmiana oblicza - film fabulamy prod. włoskiej 22.25
Top Shop 0.10 Hot Shop
0.45 Playboy

....... --...,..
...

O!IJlj]SPOHT

8.30 Piłka nożna : Magazyn
Eurogoals 1O.OO Kolarstwo:
Torowe Mistrzostwa świata,
Manchester 13.00 Tenis: Turniej WTA w Moskwie 20.00
Kolartwo: TDrowe mistrzostwa świata: Manchester
23.00 Tenis: Turniej WTA
w Moskwie, magazyn .Kim
jest ta dziewczyna" 1.00 Magazyn olimpijski 1.30 Zakończenie programu
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; WiCŚCi z Głowna i Strykowa '"

ny. (PAI)

,
A.M. .

i.ałoby uhonorować w sposób szczegói- ','. '.

osobę_ o takich zasiugach dla sportu nale- •

cji. Nie zareagowała na informację_, że
przecież kobiety mają drużyny piłkar
skie, a sztangistki trafiły jednak na Olimpiadę_. Kiedy same kobiety zaczęły udowadniać, że jednak Michael Johnson biega szybciej niż Marion Jones, na chwilę_
wnil.kła. Po czym opublikowała artykul
domagający się_ zmian w regulaminie imprez sportowych, łącznie z Olimpiadą.
Podział na konkurencje kobiece i
mę_skie to według niej anachronizm. Jeśli
ludzie naprawdę_ są równi, powinni startować obok siebie. A co zrobić, by kobiety nie przybiegały na metę_ wiele metrów
za mężczyznami? Nic prostszego. wystarczy zawodników pomierzyć i poważyć, określić odpowiednie przeliczniki,
dodać lżejszym, mniej umięśnionym
kobietom odpowiednie wyrównanie i
wszystko będzie sprawiedliwie. A na podium staną obok siebie przedstawiciele
obu płci. Niewykluczone, że z Colette
Dowling na najwyższym stopniu, gdyż

DAMSKI BOKS

Mężczyźni celowo robią wszystko, by
udowadniać w nim swoją wyższość. Dlatego nie dopuszczają kobiei do drużyn
pilkarskich, każą im grać na turniejach
tenisowych tylko trzy sety zamiast pię
ciu, a co najgorsze, zamykają przed nimi
te areny, na których rzeczywiście moż
na pokazać swoją silę - ring bokserski
i podest dla cię_i.arowców. Gdyby trafiły
tam silne, dobrze zbudowane i lhnię_śnio
ne kobiety - wywodzi Dowiing - pokazałyby, co potrafią. Jest to jednak niemożliwe, gdyż dyskryminacja zaczyna
się_ od najmłodszych lat. Przecież dziewczyny w okresie dojrzewania nie są ani
mniejsze, ani słabsze od ich męskich rówieśników. Jednak chłopców posy!a się
potem na siłownie i stadiony, a dziewczęta - twierdzi autorka - do kuchni
i lalek. W efekcie po kilku latach zjednych wyrastają szybcy i silni mężczyź
ni, a z drugich „s!aba pleć".
Gdy odezwali się_ krytycy, którzy wytknę_l i gwieździe feminizmu nieznajomość elementarnej wiedzy z zakresu
biologii, genetyki itp., nazwala ich obroń
cami starych przesądów i dyslaymina-

:- serial animowany 14.40 jej się nie udaje. Jest zmę
Oliver Twist - serial dla dzie- czona Zagórzynem, probie- ·~.•
ci 15.05 Pinokio - serial ani- mami z Tomkiem i rozsta- ·
mowany 15.30 Belfer z kla- niem z Kostkiem„ . 22.05
Brygada ratunkowa - sesą - serial komediowy 16.00
Alf - serial komediowy 16.30 . rial obyczajowy; Do szpitaTVN Fakty i Prognoza Po- la trafia ojciec Doca, John
gody 16.50 Valeria - serial Parker, który przedawkował
obyczajowy prod. argentyń narkotyki. John wyznaje syskiej 17.45 Wizjer TVN 18.15 nowi, że nie przedawkował
Rozmowy w toku - talk show przypadkowo - chciał popeł19.00 TVN Fakty 19.25 nić samobójstwo. Ojciec Do- „
Sport 19.30 Pogoda 19.35 ca utrzymuje, że jest jedyPorywy serca · serial oby- nie starym człowiekiem, któczajowy 20.30 Milionerzy - ry nie ma już po co żyć.
teleturniej 21.20 Miasteczko Dowiedziawszy się o tym do- serial prod. polskiej; Tere- ktor Marales postanawia.„
sa z Igorem już w nowym 23.00 TVN Fakty 23.05 Krop'
domu, planują ślub. Wan- ka nad i 23.35 Melrose Piada nagle znika. Igor odnaj- ce - serial obyczajowy 0.35
duje ją w domu na ryby. Wa- Wizjer TVN 1.00 Tenbit.pl .„
nda jest załamana, twier- 2.00 Granie na zawołanie dzi, że przegrała życie, nic program muzyczny

•

6.05 Porywy serca - serial
obyczajowy 6.45 Telesklep
7.00 Happy Ness - serial
animowany 7.25 Alf - serial
komediowy 7.50 Laboratorium Dextera - ·serial dla
dzieci 8.15 Oliver Twist serial dla dzieci 8.35 Pinokio - serial animowany 9,00
Daniela i przyjaciele - serial obyczajowy 9.50 Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep 11 .30 Esmeralda - serial obyczajowy 12.20 Na ratunek - serial fabularno-dokumentalny 12.50 Pub - program rozrywkowy 13.50 Happy
Ness - serial anim. 14.15
She-Ra Księżniczka mocy

a

Drogówka - Magazyn policyjny o charakterze dokumentalnym 13.25 Strefa P
- program muzyczny 14.15
Rozwód po amerykańsku serial prod. USA 14.45 Muzyczne listy 15.45 Garfield
- serial animowany 16.15
Zwierzęta z zielonego lasu
16.45 Kosmiczne wojny
17.15 Aniołek z piekła rodem - serial komediowy
17.45 Dziennik 18.00 Policjanci z Miami - serial kryminalny 18.55 Żar tropików
- serial przygodowy 20.00
Na wysokich obrotach - se-

'•

rial akcji 20.50 Dziennik 21.05
Przystań miłości - romans; reż. Bohatera filmu, ty- '"
powego człowieka sukcesu,
prezydenta koncernu informatycznego, dosięga nieszczęście. Brat ginie na morzu, testując urządzenie radiolokacyjne . W kanadyjskim miasteczku znajduje kobietę, która znała brata.„
23.00 Czułość i kłamstwa serial 23.35 ViP 23.45 Liga
Mistrzów 1.05 Przylądek strachu - thriller 3.35 ViP 3.4~
Strefa P 4.~5 Zakończenie
programu

6.00 Magazyn muzyczny
7.00 Rozwód po amerykań
sku - serial prod. amerykańskiej 7.30 Muzyczne listy 8.30 Piłka w grze - serial animowany 9.00 Zwierzęta z zielonego lasu 9.30
Kosmiczne wojny 10.00 Viper 2 - serial sensacyjny
11.00 Dusza człowiek - serial komediowy 11.30 Czułość i klamstwa - serial prod.
polskiej 12.00 Star Trek serial dla młodzieży 13.00

Giełda

7.00 Telezakupy
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio
urody
8.00 Program lokalny
8.30 Co ludzie powiedzą
• serial komediol\y
9.00 Transmlsja
obrad Sejmu
15.00 Sukces
·serial prod. polskiej
Podczas spaceru Beata po·
kazuje koleżance pilnujące·
go ją ochroniarza Darka, który początkowo wydawał się
jej tajemniczym adoratorem. Tekla odbywa z Agatą
długą, poważną rozmowę .o
życiu•. Madejowej i wynaję·
temu przez nią detektywowi
wreszcie udaje się zastawić
pułapkę na szantażystę Bart·
ka. Tekla odwiedza ciotkę
Mary i zwierza się jej z planów wejścia w spółkę . z Ant·
kiem. Wspólne przedsię·
wzięcie zbliża rodzeństwo, w
ich rozmowach powraca te·
mat konfliktu Antka z ojcem.
Prokurator Krzywań popada
w niełaskę. Za ,niedopilnowanie" Jakubowskiego Drawski wysyła go na przymuso·
wy urlop. Biznesmen Dolec·

TVP§

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes-rolniczy
program informacyjny
12.20 Kontrasty· świa~
ludzie, pieniądze
12.25 Chcemy pomóc
12A5 Klan· telenowela
prod. polskiej
13.10 Lista przebojów
13.30 Do celu· teleturniej
13.45 Uwód„.
14.00 Do celu· teleturniej
14.10 Katalog zabytków:
Brzesko
14.15 Wyprawyzazymutem
14..35 Do celu· teleturniej
14.45 Język angielski
15.00 Wiadomości

wojownicy

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Moje miasteczko
·serial prod. kanadyjskiej
9.10 .lectjneczka
·program dla dzieci
9.40 Bajeczki jedyneczkl
10.00 Tajemnicza kobieta
• tełeoo.Yela
10.50 Po prostu paragraf
11.10 Róg Wojskiego
11.35 Współcześni

8.25

6.00 Kawa Cr/ herbata
7.25 Telezakupy
7.45 Panie na Mogadorze
·serial prod. francuskiej
8.15 Krakowskie •
Przedmieście 27

Wiadomości

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomanla
Jeden zdzteslęclu
Telewtzyjne

Yksff

Literackie
19.55 Magazyn Expresu
Reporterów
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
21.25 Pogoda
21.30 Auto
21.55 Zbrodnie serca
·film fab. prod. USA
Trzy siostry spotykają się
po latach w rodzinnym
domu w Hazelhurst w stanie Missisipi. Najmłodsza

17.30
18.21
18.30
18.50
18.55
1925

-serial prod. USA
17.00 Polaków portret

slętOCrJ

ki zaprasza Madejową na
lunch i roztacza przed nią
perspektywy handlu z Ukrainą. Kawecki, Tekla i Jakubowski świętują wybór tego
ostatniego na posła.
15.30 Tele Mlllenlum
16.00 Panorama
16.10 Ażycle kołem

Czas na komputer
Gospodarka
Fronda
Moda na sukces
·serial prod. USA
17.00 Teleexpress
1725 Klan-telenowela
prod. polskiej
Rozgoryczony Michał opowiada o wczorajszym spotkaniu z Grubym. Uważa,
że kolega specjalnie opowiadał o swoich sukcesach,
żeby go .zdołować". No
i ten numer z Sandrą. Przecież to kiedyś była jego
dziewczyna. Gdy Jerzy
wspomina o samochodzle,
Michałowi błyskawicznie poprawia się humor. Ola próbuje przekonać ojca, żeby
oddał jej telefon. Oo dys·
kusji włączają się Agniesz·
ka i Krystyna, wspierając
Olkę. Bez efektu. W szkole
Jarek dJ!je Oli stary aparat
komórkowy. Teraz wystarczy przełożyć kartę i już
można go używać. Trener
chwali Michała i całą dru·
żynę za mecz z Łodzią.
17.50 Gość Jedynki
18.0S Jaka to melodia?
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
+Pogoda

15.10
15.30
16.00
16.30

Gorąco

Telezakupy
1.50 Zakończenie
programu

1.35

przegląd
piłkarski

0.25 Najwyższy
wymiar kary
·serial prod. USA
1.10 Europejski

W Polsce
I Afganistanie
·serial dokumentalny

~

Babe (Sissy Spacek) opu·
ściła v.łaśnie mury więzien·
ne, gdzie odbyła karę za
postrzelenie męża . Usiło·
wała go zabić, kiedy sena·
tor brutalnie zareagował.
przyłapując ją z 15·1etnim
murzyńskim chłopcem. Najstarsza z sióstr, piękna Meg
(Jessica Lange), pr6bowa·
la szczęścia w Hollywood.
Jej marzenia o karierze piosenkarki nie ziściły się.
Rodzinne spotkanie to
szczególny moment dla
neurotycznej Lenny, która
właśnie obchodzi urodziny.
Zanim jej siostry się poja·
wią, w samotności świętuje
swój jubileusz.
23.40 Tajemne potyczki

polecam:
Trzeci człowiek
·film fabularny
prod. angielskiej
0.40 Kulisy PRL-u
1.05 Podwodna
Polska:
Wraki Bałtyku
1.30 Historia
Polskie Radia
1.50 Zakończenie
programu

23.00

Sportowy
flesz

Wiadomości

wzruszająca

22.so

Ta

·film fabularny prod. USA
historia o
zawiłych kolejach ludzkich
losów, jak zapewniają na
początku twórcy filmu, zo·
stała osnuta na prawdzi·
wych wydarzeniach. Atrak·
cyjna kobieta około pięć·
dziesiątki, Barbara Colvin
(Lindsay Wagner), zosta·
je babcią. Tuż po porodzie
zjawia się u córki Dony, by
jak najszybciej zobaczyć jej
pierwsze dzlecko. Gdy trzyma nowo narodzoną wnucz·
kę w ramionach, ogarnia ją
przedziwna nostalgia.
22.00 Kronika
kryminalna
22.25 Monitor

Szansa

14

9.00 Wędkarskie pr~ygody
Rexa Hunta 9.25 Tajemni·
cza góra 9.55 Wyprawy w
czasie 10.50 Okna na świat
11.45 Łowcy 12.40 Wygnań·
cy 13.30 Templariusze 14.25
Granice nauki 15.15 Czołgi
16.10 Wędkarskie przygo·
dy Rexa Hunta 16.35 Cie·
kawostki Discovery 17 .05
Legendy historii 18.00 Łow·
cy 19.00 Poza rok 2000
19.30 Ciekawostki Discove·
ry 20.00 US Navy Seals
21.00 Piramida zagłady
22.00 Łysa prawda 23.00
Wielcy wodzowie O.OO Wyprawy w czasie 1.00 Tajem·
nicza góra 1.30 Ciekawosl·
ki Discovery 2.00 Delekty·
wi sądowi 3.00 Zakończenie

~
.....

7.OO Diabelski Młyn 7 .40
Minisport + 7.45 Łapu capu 8.00 Fantometka 8.25
Szeroki horyzont 9.20 Patch
Adams 11.10 Deser 11.20
Kobieta z prowincji 13.05 Ol·
brzymy 13.30 Mój idol • film
obyczajowy 15.05 Wujaszek
Buck ·komedia 16.45 13 Postrunek 2 • serial komedio·
wy 17.15 Wszechświat bla·
stera 17.40 Wstęp do me·
czu 18.00 Puchar Ligi Pol·
skiej 20.00 Kobieta z blizną
• thriller 21.30 Shadoki i wielki
Nic 21.35 Bóg, diabeł i Bob
· serial animowany 22.00
Superdeser 22.40 Makabry·
czne opowieści • horror 0.20
Trzy kobiety • film obycza·
jawy 2.20 Nocne kształty ·
film obyczajowy 4.00 Deser
4.10 Zrób to dla mnie • thri·
llei 5.40 Gdzie jest bobas •
film animowany

Programy pogrubione· nie kodowane

Łódź

WOT
7.00 Bzik i innf 7.25 Paro·
wóz Tomek i jego przyjacie·
le 7.30 Szarclo i Teodorsz
8.00 Telewizyjny numer war·
szawski 8.05 Sekrety War·
szawy i Mazowsza 8.10 Kii·
ent 8.30 Kassandra 9.30
Skala Historii 9.45 To jest
temat 10.00 Australia 10.30
Studio reportażu 10.45 Telekurier 11.15 Margerita Vołant • serial 12.00 Reportaż
12.15 Biesiady humoru i
satyry 13.00 Adam Opel •
film dok. 13.30 Punkt, set,
mecz 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki
14.30 Tradycje kultury 15.00
Eneduerabe wśród przyja·
ciół 15.30 Wiadomości Ku·
riera 15.35 Rozmowa dnia
15.55 Przygody Robin Hooda • serial 16.20 Warszaw·
ski Październik 1956 • film
dok. 16.30 Emil z Lonnenbergii 17.00 Skala Historii
17.15 Gość WOT 17.25 Komunikaty i ogłoszenia 17.30
Kurier Mazowiecki I pogoda
17.45 Sekrety Warszawy i
Mazowsza 17.50 Wiadomości sportowe 18.00 Kurier
Warszawski 18.20 Na zdrowie 18.40 Tak czy inaczej
19.00 Wesele grabarza • film
fabularny prod.kanadyjskiej
20.30 Telekurier 21.00 Mi·
łość i namiętność 21.30 Ku·
rier Warszawski 21.35 Wia·
domości sportowe 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.15 Kwartet 22.30
Auto kurier 23.30 Serpico •
film fabularny 1.40 Zakoń·
czenie programu

8.00 Gry interaktywne 10.17
Mały lord 11.02 Nafciarze
12.00 Druga B 13.02 Hrabia
Kaczula 13.30 Różni ludzie,
różne sprawy 14.00 Raport
medyczny 14.33 Prawo ;zie·
mi 17.15 Wiadomości lokal-

ne 17.25 Nowy Łowiczanin za.
prasza 17.35 Magazyn Policja 18.04· Hrabia Kaczula
18.35 Różni ludzie, różne spraWf 19.08 Zemsta 20.27 Roz·
mowy z psychologiem 22.30
Reprotaż 22.45 Muzyka

TELEWIZJAŁOWICZ

Bajka 19.25 • 20.30 Róża·
niec 21.00 Apel Jasnogórski

19.00TydzieńwKośdele19.15

ramówka programu:
9.05 Słowo Życia 9.15 ·wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 * 12.00 Tydzień w Kościele 12.15*15.00Koi'on-kado
MiloslerdZia Bożego 15.15 *
16.05 Slowo życia 16.15 Wiadomo.5ci Watykar\Sl<ie 16AO Ką
lendarz Liturgiczny 16.45 Blok
programów dla dzieci 17.10 •

TV Niepokalan6w

7.00 Bzik i inni 7.25 Paro·
wóz Tomek i „. 7.30 Szar·
cio i Teodorsz 8.00 Klan
9.30 Kassandra 9.30 Pia·
stikowy hit 9.45 To jest te·
mat 10.00 Telezakupy 10.30
Reportaż 10.45 Telekurier
11.15 Margarita Volant 12.00
Reportaż 12.10 Zwiastun
12.15 Biesiady H1.1moru I
Satyry 13.00 Telezakupy
13.30 Punkt, set, mecz
14.00 Kalejdoskop 14.10 Projektantki 14.30 Tradycje kul~
nane 15.00 Eneduerabe
15.25 Zwiastun 15.45 Encyklopedia sportu 16.00 Klan
16.30 Emil z Lonnenbergli
17.00 Ptastikał.y hit 17.15 Reportaż 17.30 Budżet 18.00
ŁWD 18.20 Podaj cegłę 19.00
Mecz koszykówki kobiet
20.30 Telekurier 21.00 Miłość
I namiętność 21.30 ŁWD
22.00 To jest temat 22.10
Kwatet 22.30 Mały, wielki business 23.00 Ostatnie dzikie
plemiona 23.30 Serpico

TV

„Zbrodnie serca" - film fabularny prod. USA, reż. Bruce Beresford,
J.ryk. Diane Keaton, Jessica Lange, Sissy Spacek, Sam Shepard i inni.
Emisja: środa, 25 października, TVP 2, godz. 21.55.

2000 r.

[WNq

października

20.10 Okruchy życia:

25

8.30 Żeglarstwo 9.00 Jeź·
dziectwo 1O.OO Piłka nożna
12.00 Magazyn sportów motorowych 14.00 Tenis 17.00
Magazyn olimpijski 17.30
Narciarstwo na traw1e 18.30
Superbike 19.00 Magazyn
sportów motorowych 19.00
Skoki do wody 19.30 Sumo
20.30 Wędkarstwo 22.00
Boks 23.00 Sumo O.OO Magazyn sportów motorowych
1.00 Superbike 1.30 Zakoń·
czenie programu

";..,...,... ....
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5.25 Top Shop 7.35 Sally ·
film animowany dla dzieci
8.10 Top Shop 12.00 Moje
dzieci moje życie • teleno·
wela prod. brazylijskiej 13.05
Top Shop 18.00 Moje dzieci
moje życie 19.15 Top Shop
20.30 Łowca rekinów 22.25
Top Shop 0.1 O Hot Shop
0.45 Playboy

~

wtłe

9.00 Ala I As- pr. dla dzieci
9.25 Sklppy:
Automatyzacja
10.00 Obok prawa:
Śmierć dziecioroba
• rnm obycz. prod. polskiej
11.30 XIVMlędzynarodowy
Konkurs
Planistyczny
12.00 Wiadomości
12.10 Kabaret z miłością

Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Wieści polonijne

6.00 Kawa Cr/ herbata
7.45 Reportai
8.15 Krakowskie

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Wllkolaczek
·serial animowany
7.25 Pokemon
•serial animowany
' 7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Skrzydła
• serial komediowy
8.30 Legendy
King Fu
·serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
·serial aigentyński
10.30 Florella
·serial obyczajowy
11.30 Roseanne
·serial komedioY.y
12.00 Jej cały świat
·serial komediol\y
12.30 Disco Relax

3

6.00 Teledyski 6.05 Maria
Emilia • telenowela 6.50 Ka·
latina i Sebastian • teleno·
wela 7.35 Odjazdowe kre·
skówki • filmy animowane
8.40 Nie z tego świata 9.05
Zagubiony w czasie 10.00
Słoneczny patrol • serial
przygodowy 10.50 Podaj dalej ·teleturniej 11.20 Zwa·
riowana kamera 12.05 Tele·
shopping 13.10 Gra w przeboje 13.40 Katalina i Seba·
stian · telenowela 14.25 Ma·
ria Emilia • telenowela 15.1 O
Odjazdowe kreskówki • seriale animowane 16.25 Nie
z tego świata 16.50 Zagu·
biony w czasie 17 .40 Sio·
neczny patrol · serial przy·
godowy 18.30 Gra w prze·
boje 19.00 Zoom 19.30 Podaj dalej • teleturniej 20.05
Columbo 21.55 Medicopter
117 Ili 22.45 Oblicza Nowego Jorku 23.35 McCall 0.25
Sexplozja 0.40 Zoom 1.10 ·
Columbo 2.45 Powtórki

Teleexpress
Pokaż, co potrafisz
Tropiciele gwiazd
Salon Lwowski

cnuS

17.00
17.15
17A5
18.15

16.00 Rozmowy
na nowy wiek
16.25 Magazyn kulturalny

14.45 Ojczyzna
·polszczyzna
15.00 Wiadomości
15.15 Program
ekumeniczny
15.35 Rozmowa dnia

dookoła ciała

13.25 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
14.05 Cysterski szlak
14.20 36-0stopnl

13.00 Złotopolscy

13.30 ŚWlatwedług
Kiepskich
14.00 Duża przerwa
14.30 Klub Stasia I Nel
15.00 Batman
·serial animowany
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 Adam I Ewa- polski
serial obyczajowy
16.45 Herkules • serial
17A5 Florella-serial
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.0S Zbuntowany anioł
20.00 Życlowaszansa
20.50 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka
21.00 Ally McBeal
·serial obyczajowy
21.55 Ostrydyżur

Wiadomości

Dobranocka

Złotopolscy
Wieści polonijne

8.00 Cienista dolina • film
obyczajowy 10.10 Doku·
meni: 1OO lat kina: Naj·
wspanialsze filmy Ameryki
11 .00 Inna Wyspa ·dramat
prod. polskiej 12.15 Doku·
meni: Magia kina: Robaki i
karaluchy 12.40 Krwawe Gody • film muzyczny 13.50
Dokument: 1OO lat kina:
Najwspanialsze filmy Arne·
ryki 14.40 Mroczny przed·
miot pożądania · dramat
16.25 Czarny rumak powra·
ca· film przygodowy 18.10
Kes ·film obyczajowy 20.05
Magazyn filmowy: Kevin
Kline 20.30 Wśród nocnej
ciszy · film kryminalny
22.30 Brenda Star • film
przygodowy 0.10 Jeśli dziś
wtorek, to jesteśmy w Bel·
gii • komedia 1.45 Doku·
ment: 100 lat kina 2.35
Podróż Alberta · komedia
4.1 O Pieczone gołąbki • ko·
media prod. polskiej

•I• kino/

k0

0.37 Monitor
1'.05 Powtórki

telewizyjny

Pogoda+ sport
Teatr na wesoło:
Damy Ihuzary
21.20 Program rozrywkowy
21.35 Anima
21.45 Teledyski na życzenie
22.00 XIV Międzynarodowy
Konkurs
Planistyczny
im. Fryderyka
Chopina
O.OO Pols~i dokument

18.35
19.00
19.15
19.30
19.55
20.00

1

•

6.00 Strefa p . magazyn
muzyczny 7.00 Rozwód po
amerykańsku • serial prod.
USA 7.30 Muzyczne listy •
program muzyczny 8.30
Garfield • serial animowany
dla dzieci 9.00 Zwierzęta z
zielonego lasu 9.30 Kosmi·
czne wojny 10.00 Policjanci
z Miami • serial kryminalny
11.00 Aniołek z piekła rodem • serial komediowy prod.
USA 11.30 Czułość i kłam·

D

6.10 Porywy serca · serial
obyczajowy 7.00 Telesklep
7.15 Happy Ness · serial
dla dzieci 7.35 Laboratorium
Dextera • serial dla dzieci
8.00 Iron Man · serial ani·
mowany 8.30 Pinokio 9.00
Daniela i przyjaciele · se·
rial obycz. 9.50 Rozmowy
w toku ·talk show 10.35 Telesklep 11.30 Esmeralda ·
serial obyczajowy 12.20 Tra·
fiony, zatopiony • program
rozrywkowy 13.25 Maraton

•

dokumentalny 21 .00 Tyson
· film obyczajowy 22.50 TVN
Fakty 22.55 Kropka nad i ·
program publicystyczny
23.25 Chłopięcy świat ·
film obyczajowy; Utah, rok
1957. Carolina Wolffam
bezrobotna, z trudem wią·
żąca koniec z końcem roz·
wódka, podróżuje po Stanach wraz z kilkoletnim sy·
nem, Tobym , w poszukiwa·
niu pracy i własnego miej·
sca. Caroline nie ma szczę·
ścia w pracy, ani w milości,
wszystkie zajęcia szybko
traci„ . 1.45 Wizjer TVN 2.15
Granie na zawołanie
wy produkcji USA 20.00 Bieg
po szmal · serial produkcji
USA 20.30 Koszykówka
21.15 Dziennik 22.00 ViP •
serial sensacyjny 23.00
Czułość i kłamstwa · serial
produkcji polskiej 23.35 VIP
• magazyn ciekawostek i
sensacji 23.45 Sposób na
Ryszarda · film fabularny
produkcji USA 2.05 Spotkaj·
my si ę 2.35 ViP • maga·
zyn ciekawostek i sensacji
2.45 Muzyczne listy · pro·
gram muzyczny 3.45 Sire·
fa P • magazyn muzyczny
4.45 Zakończenie programu

siwa • serial prod. polskiej
12.00 Star Trek: Voyager·
serial dla młodzieży 13.00
Dom Muratora 13.25 Magazyn muzyczny 14.15 Rozwód
po amerykańsku • serial
prod. polskiej 14.45 Muzycz·
ne listy • program ro'lfYWkowy
15.45 Piłka w grze · serial
anim. 16.15 Zwierzęta z zie·
lanego lasu · serial 16.45
Kosmiczne wojny • serial
anim. 1i.15 Wesoły babi·
niec ·serial komediowy 17.45
Dziennik 18.00 Viper 2 • serial sensacyjny 18.55 Żar
tropików • serial przygodo·

Owoce jagodowe pized zamrożeniem
najlepiej rozłożyć na tacach jak do suszenia (aby się nie stykały) i zamrozić
do temperatury - I O stopni. Potem do·
piero należy pakować je do woreczków ·
i wkładać do Zlll11Illżalnika.
Do zamrażania nie nadają się: zielona
sałata, cykoria, rzodkiewki i ziemniaki.

„różyczki" .

uśmiechu 13.50 Happy Ness
·serial dla dzieci 14.15 SheRa Księżniczka mocy · se·
rial anim. 14.40 Iron Man ·
serial anim. 15.05 Pinokio •
serial dla dzieci 15.30 Bel·
fer z klasą · serial komedio·
wy 16.00 Alf • serial komediowy produkcji USA 16.30
TVN Fakty i Pogoda 16.50
Valeria • serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN • maga·
zyn sensacji i rozrywki 18.15
Rozmowy w toku 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport + Pogoda
19.35 Porywy serca · serial
obyczajowy 20.30 Centrum
nadziei • serial fabularno·

* Wszystkie produkty przechowujemy sz.czelnie zapakowane • w przeciwnym razie stracą zbyt wiele wilgoci i nastąpi tzw. mrożone wysuszenie, czego
efektem jest utrata smaku, części skład
ników mineralnych i póżniejsze kłopo
ty z przygotowywaniem potraw (mro·
żonka będzie nawet po ugotowaniu twarda).
* Do pakowania najlepiej używać
woreczków z polietylenu lub folii alumi-

strukturę.

Przed zblanszowaniem czyścimy, od·
wszelkie fragmenty gorszej jakości, a następnie kroimy na kawałki
nie większe niż 1,5-2 cm. Cebula, cukinia, dynia, por mogą być pokrojone w
plastry, papryka w paski, kapustę moż
na poszatkować, kalafior podzielić na
micając

żalnika.

nowej. Jeśli zamrażamy w naczyniach •
to szklanych lub polietylenowych.
* Zamrażamy tylko produkty świeże
i dobrej jakości.
Niektóre warzywa i owoce dobrze jest
przed zamrożeniem zblanszować (tzn.
wrzucić na parę chwil do gotującej wody),
aby zniszczyć te enzymy, które rozkła
dają się nawet w niskich temperaturach.
Po blanszowaniu wrzucamy warzywa lub
owoce na sito i płuczemy zimną, biei.ą·
cą wodą, potem dopiero pakujemy w
woreczki i wkładamy do komory zamra.

ZAMRAZANIE
,
OWOCOW I WARZYW

Zamrażanie to niewątpliwie najlepszy sposób przechowywania owoców
i warzyw, ponieważ nie wymaga sterylizacji słoików, pasteryL.acji i kontrolowaJames Marshall,
nia, czy dobrze się konserwują." Ponadto
Robert Loggia i inni
podczas :zamrażania zachowuje się najMłody boks.er zwany .wielką więcej witamin Aby rzeczywiście mieć
nadzieją białych" staje do pożytek z mrożonek, trzeba pamiętać o
pojedynku z czarnoskórym paru ważnych zasadach.
mistrzem. Nie przypuszcza,
* Zamrożone produkty przechowuże jest marionetką w rękach
jemy w temperaturze minus 18 stopni,
bezwzględnego impresario.
ale zamrażamy w niższej! Zamrażarki
2.25 Muzyka na BIS
nowego typu mają specjalny program
5.00 Potegnanle
,,z.amrażanie", pozostałe trzeba nastawiać
z widzami Polsatu
po prostu na najniższą temperaturę. Zlek·
ceważenie tego zalecenia prowadzi do powstania w owocach i warzywach zbyt dużych kryształków lodu, które nisz.czą ich

0.35

0.15 KurlerTV
Gladiator
·film prod. USA,
reż. Rowdy Henington,
wyk. Cuba GoOOng,

23.30 Miodowe lata

23.15 Polityczne graffiti

1biznes Informacje
23.o5 Prognoza pogody

22.50 Informacje

nowy ł.OWICZANIN
z Głowna i_~!rxkowa

Dla ciała i ducha

i WicSŚCi

Piątek

ITl\01P0

Europa regionów

Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata
7.25 Telezakupy
7.40 Panie na Mogadorze
·serial prod. francuskiej
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.25 Giełda
a30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Rycerz Piotruś
herbu Trzy Jabłka
9.1 O Jedyneczka
-program dla dzieci
9.30 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Tajemnicza kobieta
- telenowela prod.
wenezuelskiej
10.50 Szept prowincjonalny
11.10 Taki jest świat
1125 Stacja PRL
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 Wielkie sprzątanie
12.45 Plebania
·serial prod. polskiej
1l15 l.abawyjęzykiem
polskim
13.40 Mam sprawę
13.50 ŻyWdf
14.10 ABC Reformy
Edukacji
Mam sprawę
Normalniejakwdomu
English and Arts
14.15
1425
14.45
15.00
15.10

TVP8
7.00 Telezakupy
7.30 Dziennik

krajowy

żołnierz

7.50 Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 Święta wojna
-serial prod. USA
9.00 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
-serial prod. USA
9.50 Nasza wielka
rodzina:
Mieszkańcy wód
wokół Wyspy
Bożego Narodzenia
·serial dokumentalny
1020 Dziwny spadek
·film fabularny
prod. francuskiej
11.40 Po prostu
12.10 Szansa na sukces
13.10 Doktor
z alpejskiej wioski
14.00 William
- serial prod. angielskiej
14.30 Mogę
wszystko
15.00 Badziewiakowie
· serial prod. polskiej
15.30 Na maksa
-teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
-serial prod. USA

dookoła ciała

1525 Polska podwodna
15.50 360 stopni
16.15 Auto·mix
16.30 Moda
na sukces
Ridge musi odebrać poród.
Dzwoni po wskazówki do
Taylor. Macy dostaje tajemniczy liścik, w którym ktoś
prosi ją o spotkanie. Jest
pewna, że list napisał Thorne, jednak jebo autorem je~t
Sly. Dowiedziawszy się o tym,
Macy wyrzuca go za drzwi.
Brooke rodzi córeczkę.
17.00 Teleexpress
17.20 Plebania
- serial prod. polskiej
Krystyna, która od kilku lat
nie kontaktowała się z bratem, zwierza mu się, że nie
ma gdzie się podziać i nie
wie, co robić. Ksiądz Antoni
pociesza ją, lecz jest zaniepokojony jej zachowaniem,
zwłaszcza że nie odpowiada
na pytania o męża. Zrozpaczona Borosiukowa szuka
pomocy u Barbary Wojciechowskiej. Prosi ją, by wstawiła się u męża za jej synem.
17.00 GośćJedynki
18.0S Jaka to melodia
-teleturniej

tą długą, poważną rozmowę

17.00 Potomkowie
Druidów
17.30 Program
lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.00 Dwójkomania
18.55 Sukces
-serial prod. polskiej
Podczas spaceru Beata
pokazuje koleżance pilnują
cego ją ochroniarza Darka,
który początkowo wydawał
się jej tajemniczym adoratorem. Tekla odbywa z Aga.o życiu'. Madejowej i wynajętemu przez nią detektywowi wreszcie vdaje się
zastawić pułapkę na szantażystę Bartka. Tekla odwiedza ciotkę Mary i zwierza się
jej z planów wejścia w spół
kę z Antkiem. Wspólne
przedsięwzięcie zbliża rodzeństwo, w ich rozmowach
powraca temat konfliktu
Antka z ojcem.
1925 Międzynarodowe
Targi Polski
20.00 Konkurs
Chopinowski
-kori,cert laureatów
22.00 Panorama
-telegram

22.20 Sport

20

października

18.30 Rower Błażeja
19.05 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
+Pogoda
20.10 Joanna D' Arc
-film fabularny prod. USĄ
wyk. Leelee Sobieski,
ChadWillett,

Piątek

·z Jedynką

22.25 Monitor
Wiadomości

programu

Zakończenie

-film fabularny
prod. rosyjskiej

22.50 Sportowy
flesz
23.00 Woroszyłowskij
strielok
-film fabularny
0.35 Kakaja
czudnaja igra
- film fabularny
prod. rosyjskiej
2.10 Pełnia

320

woli

22.26 Prognoza pogody
22.40 Salwador
-film fabularny
prod USA
Jest rok 1980. Akcja ,Salwadoru· rozpoczyna się w
San Francisco, gdzie mieszka bohater filmu, Richard
Boyle. Bezrobotny fotoreporter od dawna nie płaci
rachunków za czynsz i wła
śnie zostaje wyrzucony z
mieszkania przez gospodarza domu. W zawodzie
dziennikarskim jest od ponad 20 łat, kiedyś był jednym z najlepszych zagranicznych korespondentów.
Relacjonował wydarzenia z
najbardziej zapalnych rejonów świata - z Wietnamu,
Libanu, Kambodży. Dalszą
karierę przekreśliły jednak
narkotyki, alkohol, słabość
do kobiet. Odwraca się od
niego żona Włoszka, która
wraz z ich synem wyjeżdża
do ojczystego kraju.
0.30 Oko w oko
z żołnierzem
1.05 Agentmimo
-film fabularny
prod.USA
2.40 Zakończenie
programu

2000 r.

w
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7.OO Grupa specjalna 7.25
Bajki 8.00 Klan 8.30 Kassandra 9.30 Lubię dom i ogród
9.45 To jest temat 10.00 Telezakupy 10.30 Bywalec
10.45 Telekurier 11.15 Sło
neczny patrol 12.00 Reper·
laż 12.10 Pasmo zwiastunów
12.15 U siebie 12.45 Mieszkaj lepiej 13.00 Telezakupy
13.30 Mag. żeglarski 14.00
Kalejdoskop 14.1 O Projektantki 14.30 Sanktuaria przyrody 15.00 Eneduerabe 15.40
Człowiek, który rozniecił świa
tło 16.00 Klan 16.30 Pierścień i róża 17.00 Lubię dom
i ogród 17.15 Bywalec 17.30
Bezpieczna Łódż 17.45 Uwa·
ga! zagrożenie! 18.00 ŁWD
18.20 Piątek 19.00 Sport
21.00 Miłość i namiętność
21.30 ŁWD 22.00 To jest temat 22.15 Mieszkaj lepiej
22.30 Autostrada 22.50 Od
pucybuta do„. 23.15 Jazz

TV Łódź

WOT

8.00 Gry interaktywne 1O.OO
Muzyka 10.17 Hrabia Kaczula
11.02 Siedemnaście mgnień
wiosny 12.22 Fumówka 13.02
Mały lord 13.30 Różni ludzie,
różne sprawy 14.00 Zabijamy to co kochamy 14.33 Prawo ziemi 17.15 Wiadomości
lokalne 17.25 Dzieci i ryby
17.35 Forum Łowicza 18.04

Mały lord 18.35 Różni ludzie,
różne sprawy 19.08 Zemsta
- film obyczajowy 20.27 Pokonać przemoc 21.27 Druga
B - film obyczajowy 21.54
Każdy ma prawo - pr. popularno-naukowy 22.15 Z jak
zdrowie - medycyna 22.34
Moje dziecko - program poradnikowy 22.45 Muzyka

TELEWIZJAŁOWICZ

p<ograrrri muzµre , iterad<ie„.

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10• 12.00 Tydzień w Koś
ciele 12.15* 15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego 15.15*
16.05 Słowo życa 16.15 Wtadomości16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok programów
dla dzieci 17.10* 19.00 Tydzień w Kościee 19.15 Bajka
19.25" 20.30 Różaniec 21.00
Bogurodzica i Apel 21.so• •

ramówka programu:

TV Niepokalanów

7.00 Grupa specjalna EKO
7.25 Parowóz Tomek i jego
przyjaciele 7.35 Opowieści
różnej treści 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.10
Obok nas 8.30 Kassandra
9.30Lubiędom iogr6d9.45 To
jest temat 10.00 Australia
10.30 Studio reportażu 10.45
Telekurier 11.15 Słoneczny
patrol 12.00 Reportaż 12.15
U siebie 12.45 Mieszkaj lepiej 13.00 Sekrety instrumentów muzycznych 13.30 Mag.
żeglarski 14.00 Kurier 14.10
Projektantki 14.30 Sanktuarium przyrody 15.00 Eneduerabe 15.30 Sekrety Wwy 15.35 Rozmowa dnia
15.50 Co, gdzie, kiedy 16.10
Telenowyny 16.30 Pierścień
i róża 17.00 Lubię dom i ogród 17.15 Gość WOT 17.30
Telewizyjny Kurier Mazowiecki i pogoda 17 .45 Sekrety
Warszawy i Mazowsza
17.50 Wiadomości sportowe 17.55 Skarby naszej kultury 18.00 Kurier 18.20 Wieści z ratusza 18.35 Podróże
z WOT 18.50 Z archiwum
kuriera 19.00 Siatkówka
21.00 Miłość i namiętność
21.30 Telewizyjny Kurier
Warszawski i pogoda 21.35
Wiadomości sportowe 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat 22.15 Mieszkaj
lepiej 22.30 Autostrada 22.50
Od pucybuta do„. 23.25
Jazz nocą 0.15 Zakończe
nie programu

„ D;;:iH'11) ·spadek" -film fabularny prod.francuskiej - reż. Laurent DussaiLT,
11:vk. Agnes Soral, Natacha lindinger. Nadia Fossier i inni. Emisja: piątek,
20 pa:3d;;:iernika, TVP 2, god::.. 10.20.

Programy pogrubione· nie kodowane

rtf>!ff·!S il

CHANNEL

ouerv

7.00 Diabelski Młyn 7.40
Minisport+ 7.45 Łapu capu 8.00 Fantometka 8.25
Armia Czerwona 9.20 Powrót do przyszłości 11.05
Korczak - dramat 13.00 Zakazany gatunek 14.30 Wielki
kanion - film obycz. 16.40
Przyjaciele 17.05 Nieustraszeni ratownicy 17.30 Wstęp
do meczu 18.00 Liga polska 20.00 Pokaz mody Arkadiusza Weremczuka 21.00
Miłość jest więzieniem - film
sens. 22.30 Shadoki i Wielki
Nic 22.35 Wybawca - dramat wojenny 0.15 Sexcetera show 1. 15 Mo'better blues
· film obyczajowy prod.
USA 3.20 Psychoza 3 - thriller prod. USA 4.50. Dziura w
ziemi - film obyczajowy prod.
polskiej 6.35 Cybemet - magazyn komputerowy

o~, ,.

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Cudem
ocaleni 9.55 Wyprawy w
czasie, 10.50 Zaklęcie pół
nocy 11.45 Łowcy 12.40
Wojna i cywilizacja 13.30
Samotna planeta 14.25 Nowi
odkrywcy: Cieśnina Beringa 15.15 Narzędzia wojny
16.10 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 16.25 Jak to
zbudowano? 17.05 Znikają
cy świat 18.00 Łowcy 19.00
Fenomeny pogody: pustynia 19.30 Jak to zbudowano
20.00 Bosonogi buszmen
21.00 Niebezpieczne kantak·
ty 21.30 Wielka przygoda
Marka O'shea 22.00 Niebezepieczne przejażdżki 23.00
Skrzydła przyszłości O.OO Wyprawy w czasie 1.00 Cudem
ocaleni 1.30 Jak to zbudowano 2.00 Narzędzia wojny

13
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20.00 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy
20.30 Zagubieni w raju
- film prod. USA,
reż. George Gallo
i Martin Alters
Trzej bracia Firpo, nieudolni złodziejaszkowie, stają
przed życiową szansą szukając bezpiecznej kryjówki
trafiają do miasteczka Raj
w Pennsylvanii, gdzie ota-

tydzień

Klan
Ze sztuką na ty
Wiadomości

Lwowski

Salon

cza ich sympatia i zaufanie. Czy wykorzystają okazję?

z widzami Polsatu

Pożegnanie

Kiepskich
· serial komediowy
Informacje
I biznes informacje
Prognoza pogody
Polityczne
graffiti
Duża przerwa
-serial komediowy
Skrót
Ligi Mistrzów
Kurier TV
Różowa landrynka
Muzyka na bis

~.50 Losowanie LOTTO
I szczęśliwego
numerka
22.30 Świat według

23.00
23.15
2320
23.30
23.55
0.55
1.10
1.40
5.00

Anioły

19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+ Sport
20.00 Królowa
Bona
· serial biograficzny
prod. polskiej
21.00 Dalecy
-Bliscy
21.45 Blusmeni
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Forum
23A5 Ogród sztuk:

Wiadomości

- magazyn kulturalny
0.30 Monitor

1.00 Powtórki
programów

k0

6.00 Teledyski 6.10 Mana
ale kino!
Emilia 6.55 Katalina i Se- 8.00 Magazyn filmowy: Cabastian 7.40 Odjazdowe kre- meron Diaz 8.25 Szmery w
skówki - filmy animowane sercu - film obyczajowy'
8.40 Nie z tego świata 9.05 10.20 Inna wyspa - dramat
Zagubiony w czasie 10.00 . prod. polskiej 11.35 Krwawe
Słoneczny patrol 10.50 PoGody - film muzyczny 12.50
daj dalej - teleturniej 11.20 Magazyn filmowy: Śmierć
Sprawiedliwość w Teksasie
i dziewczyna 13.15 King
12.05Teleshopping 13.10Gra Kong - film przygodowy
w przeboje - teleturniej mu- 15.25 Film krótkometrażo
zyczny 13.40 Katalina i Se- wy 15.40 Dokument: Magia
bastian 14.25 Maria Emi- kina: Filmy o duchach 16.05
lia 15.1 O Odjazdowe kres- Cioteczka Danielle - film
kówki 16.25 Nie z tego świa obyczajowy 17.55 Powrót do
ta 16.50 Zagubiony w cza- domu - film obyczajowy
sie 17 .40 Słoneczny patrol 20.00 Magazyn filmowy: Ho18.30 Gra w przeboje 19.00 llywodzkie pary 20.30 SmaZoom 19.30 Podaj dalej - cznego, telewizorku - kometeleturniej 20.05 Bez wyjścia dia 22.05 Kes - film oby- dramat prod. USA 21.50 Dr. czajowy 23.55 Podróż Alberta
Stefan Frank - serial me- - komedia prod. francuskiej
dyczny 22.45 Prawo i bezpra- 1.25 Prawdziwe wyznania wie -· serial sensacyjny film kryminalny 3. 1O Bren23.35 McCall - serial sen- da Star - film przygodowy
sacyjny 0.25 Sexplozja 0.40 4.45 Mężczyzna niepotrzebZoom 1.05 Bez, wyjścia - ny - film obyczajowy prod.
dramat prod. USA
polskiej

m_o

13.00
13.30
15.00
15.15

12.10 Sportowy

anioł

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Wllkołaczek
7.25 Pokemon
- serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
-serial komediowy
8.30 Wysoka fala
· serial przygodowy
9.30 Zbuntowany anioł
-serial obyczajowy
10.30 Florena
· serial obyczajowy
11.30 Roseanne
-serial komediowy
12.00 Jej caly świat
-selial komediowy
12.30 ldż na całość
13.30 Graczykowie
-sena! komediowy
14.00 Macie co chcecie
14.30 4x4

15.35 Rozmowa dnia
16.00 Tajemnice armii
1625 Raj
-magazyn dla młodzieży
17.00 Teleexpress
17.15 Wehikuł czasu
17.45 Plecak pełen przygód
18.10 Zaproszenie
18.30 Klan
-telenowela prod. polskiej
19.00 Wieści polonijne
19.15 Dobranocka

15.00 Batman
15.30 Informacje
15.55 Z głową w chmurach
16.45 Herkules
17A5 Fiorella
18.35 kurierTV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza
pogody
19.05 Zbuntowany

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Magazyn Polonijny
z Danii
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Przegląd prasy
polonijnej
9.00 Południk 19-ty
- magazyn dla dzieci
925 Baśniowa kraina
braci Grimm
9.50 Wierna rzeka
-dramat prod. polskiej
11.10 Dialogi
z przeszłością
11.40 Polacy w Monachium
12.00 Wiadomości

P<ll.OHIA

ą)
5.25 Top Shop 7.35 Sally
8.10 Top Shop 12.00 Moje
dzieci moje życie 13.05 Top
Shop 18.00 Moje dzieci moje życie 19.15 Top Shop
20.30 Grota rekinów 22.25
Top Shop 22.25 Top Shop
0.1 O Hot Shop 0.45 Playboy - magazyn erotyczny

„ „ ...„...
„„„
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8.30 Magazyn Sportów Motorowych 9.30 Wyścigi cię
żarówek 10.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata 11.30 Pił
ka nożna. Magazyn Eurogoals 13.00 Tenis: Turniej
ATP w Bazylei, Szwajcaria
21.30 Boks: Walki między
narodowe 23.00 Przygoda:
Magazyn Adnatura O.OO
Golf: Drużynowe mistrzostwa świata amatorów, Niemcy 1.00 Żeglarstwo: Magazyn .świat żeglarstwa" 1.30
Zakończenie programu

•

Cyf

6.05 Porywy serca - serial
6.45 Telesklep 7.00 Happy
Ness 7.25Ałf 8. 15 OliverTwist
- serial dla dzieci 9.00 Danieła i przyjaciele - serial
obyczajowy 9.50 Rozmowy w
toku 10.35 Telesklep 11.30
Esmeralda - serial obyczaJON'/ 12.20 Ananasy z mojej
klasy - program rozrywkowy 13.20 O co ,chodzi?-teleturniej 13.50 Happy Ness serial dla dzieci 14.15 SheRa księżniczka mocy - serial dla dzieci 14.40 Oliver
Twist - serial dla dzieci 15.05
Pinokio - serial anim. 15.30
Belfer z klasą - serial komediowy 16.00 Alf - serial
komediowy 16.30 'TVN Fakty i prognoza pogody 1.6.50
Valena ~ senal obyczaiowy
17.45 Wizier 'TVN 18.15 Rozmowywtoku19.00TVNFakty 19.25 Sport 19.3o Pogoda. 19.35 Porywy serca serial obycza1.owy 20 · 3 ~ Na
ratunek - senal obyczajowy
„ . . . . fil
21 .Oo 1ajemnrce jeziora - 1m
sens. 22 .50 TVN Fakty 22 .55
Kropka nad i 23 _25 Drew Carey Show 23 .55 Wizjer 'TVN
R
r
55
0
0 25 s
ozmotur;'~~
.
0
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wy w u ·
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6.00 Strefa P 7.00 Rozwód
po amerykańsku - serial
7.30 Muzyczne listy 8.30
Garfield - serial animowany 9.00 Zwierzęta z zielonego lasu - serial dla dzieci
9.30 Kosmiczne wojny - serial 10.00 Policjanci z Miami - serial kryminalny 11.00
Wesoły babiniec - serial komediowy 11.30 Czułość i
kłamstwa - serial prod. polskiej 12.00 Star Trek: Voyager 13.00 Dom Muratora
13.25 Magazyn mużyczny
14.15 Rozwód po amerykań
sku 14.45 Muzyczne listy
15.45 Piłka w grze - serial
anim. 16. 15 Zwierzęta z zielonego lasu 16.45 Kosmiczne wojny 17.15 Dusza czło
wiek - serial komediowy
prod. USA 17 .45 Dziennik
18.00 Viper 2 - serial sens.
18.55 Żar tropików - serial
przygodowy 20.00 Bieg po
szmal 20.30 Liga Mistrzów
21.30 Dziennik 21.45 Liga
Mistrzów 22.45 Super GOL
23.00 Czułość 1 kłamstwa serial prod. polskiej 23.35
VIP - magazyn ciekawostek
i sensacji 23.45 Liga Mistrzów
1.00 VIP · magazyn 1.1 O
Muzyczne listy - program
muzyczny 2.1 O Strefa P
3.10 Zakończenie

i Wieści

dok. ze st1: 9

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

TYRAN •••
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Iwona Mieszcza1iska

z

Telefon zaufania, poza udzieleniem rady, niewiele
może pomóc. Ofiara przemocy często potrzebuje lekarza do wykonania obdukcji albo policjanta, który
przyjąłby zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Część szuka dla siebie i dzieci schroniska, a także pomocy terapeutycznej i finansowej. Tymczasem wiele
ofiar przemocy skarży się, że organa ścigania, zamiast
pomagać, obwiniają je za zaistniałą sytuację. Kobiety
często twierdzą, że policjanci, prokuratorzy, a nawet
sędziowie zamiast wyjaśnić sprawę, oceniają ich postę
powanie. Podkreślają, że w polskim prawodawstwie
brak przepisów, na podstawie których można karać za
zaniechania. Na szczęście są miasta, w których maltretowana kobieta może liczyć na szybką interwencję
przeszkolonej załogi, generalnie jednak wielu policjantów musi zmienić swoje podejście do tego problemu.
Można powiedzieć, że to tylko awantura domowa. Ale
to jest aż znęcanie się nad niewinnymi ludźmi przez
bezkarnego człowieka.
W ciągu ostatnich kilku lat wiele się znlieniło, a
•
liczba maltretowanych kobiet nieco spadła. Wciążjed
nak są rodziny, w których psychiczne i fizyczne znę
canie się nad bliskimi jest na porządku dziennym. Sąjuż
przepisy, które w11ożliwiają walkę o swoje prawa mal· · kt ·
·
k b'
tretowanym o 1etom, są tez orgaruzaCJe, ore mogą
b
d k
1u· · ·
·
.
1 po""'.mny s zyc 1111 pomocą _awsze Je na trze a
zrob1c p1~rwszy krok -:-- poskarzyc s~ę..ro niełatwe dla
ofiary, ktora po WI.zyc1e na km_~1sanac1e Czy w Bm~
Porad Obywatelskich lub JakieJS orgamzaCJI musi wrocić do domu. Dlatego tak ważne jest dla niej poparcie
otoczenia. Gdy ktoś bije dziecko czy żonę na naszych
oczach i uszach, nie powinniśmy pozostawać obojętni.
Tak, to też tmdne. (PAI)

Zrównać panie z panami/

DAMSKI BOKS

dok. na sll: I5

Dlaczego kobiety tak rzadko pojawiają się na ringu?
Wydawać by się mogło, że to pytanie potrafią stawiać
jedynie mężczyźni, lubujący się w wyszukanych podnietach erotycznych. Tymczasem zadała je wojująca
amerykańska feministka Colette Dowling.
Ta pisarka i uczona jest dla wielu kobiet niekwestionowanym autorytetem. Gdy 20 lat temu wydała „Kompleks Kopciuszka", w którym dowodziła. że najwięk
szym błędem kobiety jest'czekanie na pomoc mężczy
zny, stała się gwiazdą. Odtąd każde jej dzieło uzyskiwało wielki rozgłos. Podobnie stało się z najnowszą książ
ką ,,Mit słabej płci".
Zdaniem Dowling sarno określenie „słaba pleć" jest
dla kobiet obraźliwe. Zostało wymyślone przez samców, którzy w ten sposób chcieli się dowartościować.
Co prawda potocznym przeciwieństwem słabej płci nie
jest płeć silna, ale „brzydka", jednak takimi drobiazganli autorka się nie przejmuje.
Emancypacja kobiet doprowadzila już jednak do
tego, że w wielu dziedzinach paniom udało się dorów, nać, a nawet pokonać mężczyzn. Najlepszym dowodem jest liczebna przewaga pań wśród osób z wyższym
wykształceniem. Kobieta na stanowisku prezesa banku
czy dużej famy też już nikogo 11ie dziwi. Dla Dowling
jest to jednak mało, a tropiąc wytrwale przejawy mę
skiego szowinizmu odkryła jego prawdziwy i - jak zapewnia - już ostatni bastion. Jest nim sport.

Telezakupy
Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Klaryssa- serial
prod. angielskiej
Gdzie diabeł mówi
dobranoc
-serial prod. USA
McGregorowle
-serial prod. australijskiej
Magazyn Expresu
Reporterów
Familiada
Koń, który mówi czyli
trzy 5-latki Konia
Polskiego (cz.2)
Doktor z alpejskiej
wioski: Inwestor
- seńal prod. niemiecko
- austriacko - włoskiej
William:
Urodziny Williama
- serial prod. angielskiej
Tylko tańcz
·IV Międzynarodowe
Mistnostwa Polski
w tańcu na wózkach

15.00 Złotopolscy
- telenowela lVP
15.30 Krzyżówka szczęścia
16.00 Panorama
16.10 A życie kołem
się toczy
- serial prod. USA
Archer załatwia Sarze pracę osobistej asystentki pani
Halloway. Dziewczyna wypro-

1425

14.00

13.15

12.00
12.25

11.00

10.15

9.30

7.00
7.30
7.50
8.00
8.30

TVP8

6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Panie na Mogadorze
-seńal prod. francuskiej
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
825 Giełda
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Zwierzaki cudaki
9.10 Jedyneczka
9.40 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Tajemnicza kobieta
- telen0wela prod.
wenezuelskiej
10.50 Dziecko, troski
i radości
11.10 Magazyn
konsumenta
11.35 U siebie:
Warta narodów
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes- rolniczy
program informacyjny
12.20 12.20 do Unii
12.45 Klan- telenowela
1l10 Pamiętnik rodzinny
-Pierwszy krzyk
- tetenoweła dokumentalna
13.40 Naturomania
13A5 Zwierzęta świata:
Owadzie metropolie
-film dokumentalny
14.10 Naturomanla
14.20 Spacery z dziadkiem

!!MPO

Wtorek

Błażeja

Czas NATO
Teatr podziemny
Tadeusza Kantora
Raj- program
dla młodzieży
Moda na sukces
-serial prod. USA
Teleexpress
Klan-telenowela
prod. polskiej
Gość Jedynki
Jaka to melodia?
-quiz muzyczny
Rower

Wiadomości

wadza na spacer psy chlebodawczyni i prowadzi korespondencję. Wkrótce poznaje syna Halloway, Spencera, bogatego i aroganckiego handlowca. Sarah
broni się przed romansami, ciągle pamięta jeszcze
o swoim chłopaku Baileyu,
którego zostawiła w San
Francisc6. Tymczasem Spencer zabiera ją na bal charytatywny w charakterze damy do towarzystwa. Zachowuje się skandalicznie, na
co dumna Sara nie może
sobie pozwolić. Czyni mu
wyrzu'cj i dochodzi do awantury.
17.00 Kościół i świat
17.0S W okolice Stwórcy
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19.20 W sieci
-magazyn internetowy
19.30 XIV Międzynarodowy
Konkurs
Pianistyczny
Im. F. Chopina
20.00 Raport
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
2125 Pogoda

ł

21.30 Och ucha do ucha:
Marcin Daniec
21.45 Trzebażyć
-serial dokumentalny
22.15 Wieczór
z Jagielskim
23.00 Wieczórfilmowy:
Kocham kino:
Publiczna terapia
-film fabularny prod. USA.
reż. Bryan Singer,
wyk. Ron Maryuette,
Dina Brooks,
Burt Williams i inni
0.35 Wieczór
artystyczny: Warsaw
Summer Jazz Days
125 Nimfa
w łachmanach
- serial prod. angielskiej
Mija sześć lat od kiedy Millie Forester (Honeysuckle
Weeks) trafiła do szkoły
klasztornej prowadzonej
przez siostry zakonne, gdzie
oddała ją jej opiekunka Aggie. Teraz Millie jest już dorosłą panienkę. Wyrosła na
piękną i atrakcyjną młoda
damę. Wkrótce podejmuje
pracę pielęgniarki i pokojówki w wiejskiej posiadłości.
Intratną posadę załatwia jej
u swoich opiekunów, zamoż
nych arystokratów, przyjaciółka z internatu.
2.15 Telezakupy
2.30 Zakończenie
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9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 · Problemy przyszłości 9.55 Wyprawy w czasie 10.50 Zaginione skarby starożytności
11.45 Łowcy: Na tropie kota
12.40 Samotna planeta
13.30 Tornado 14.25 Twarz
15.15 Wyścigi o superbombę 16.10 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 16.35
Ciekawostki 17.05 Okno na
świat 18.00 Łowcy: Niebezpieczne morze 19.00
Tajemnicza góra 19.30 Ciekawostki 20.00 Wygnańcy
21.00 Templariusze 22.00
Kosmetyczna
wyprawa
23.00 Czołgi O.OO Wyprawy
1.00 Problemy przyszłości
1.30 Ciekawostki 2.00 Akta
FBI 3.00 Zakończenie

Dl~

7.OO Diabelski młyn 7.40
Minisport+ 7.45 Łapu capu 7.50 Aktualr)ości filmowe 8.00 Fantometka 8.25
Cybernet 8.50 Aktualności
filmowe 9.20 Zeznanie 11.10
Black dog 12.40 Powrót do
przyszłości 1 14.35 Przed
premierą 14.40 Fuks 16.05
Bestia 17.40 Sererrgeti od
A do Z 18.35 Wszechświat
Bistera 19.00 Diabelski
młyn 19.20 Nie przegap
19.25 Diabelski Młyn 19.40
Łapu capu 19.45 Mini·
sport + 19.50 Aktualności filmowe 20.00 Biegnij,
Lola biegnij 21.20 Shadoki
i Wielki Nic 21.25 Miłość
jest więzieniem 22.55 Free
Jazz 23.05 Tabu O.SO Chło
paki z Bostonu 2.25 Sexcetera show 3.25 Szeroki horyzont 3.40 Ojciec chrzestny 6.30 Szeroku horyzont

Programy pogrubione -nie kodowane
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WOT
7.OO Przygody Oggy'ego 7.25
Parowóz Tomek i jego przyjaciele 7.30 Antek Mrówka serial animowany 8.00 Telewizjny numer warszawski
8.05 Sekre'cj Warszawy i Mazowsza 8.10 Saga Rodów
8.30 Kassandra 9.30 Spotkania z taaką rybą 9.45 To
jest temat 10.00 Australia
- koncynent kontrastów 10.30
Lista przebojów 10.45 Echa
regionów 11.15Janosik 12.00
Reportaż 12.15 Muzyka - łą
czy pokolenia!? 13.00 Arystokraci oceanów 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.1 O
Projektantki 14.30 Babie lato 15.00 Eneduerabe 15.30
Wiadomości Kuriera 15.35
Rozmowa dnia 15.55 Konfrontacje muzyczne 16.15
Wiwat akademia 16.30 Że
gnaj Rockefeller 17.00 Spotkania z taaaką rybą 17 .15
Gość WOT 17.25 Komunikaty i ogłoszenia 17.30 Telewizyjny Kurier Warszawski i pogoda 17.45 Sekre'cj
Warszawy i Mazowsza 17.50
Wiadomości sportowe 18.00
Telewizyjny Kurier 18.20 Klient 18.40 Studio reportażu
18.55 Gość WOT 19.00 Wesołych świąt - film fab. 20.30
Telekurier 21.00 Miłość i namiętność 21.30 Kurier Warszawski i pogoda 21.35 Wiadomości sportowe 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat 22.1 O Odkryj
nowy świat 22.30 Gehenna
Doktora Mudda - film fabularny produkcji USA 0.1 O
Zakończenie programu

8.00 Gry interak'cjwne 10.17
Hrabia Kaczula 11.02 Saga
rodu Palliserów 12.00 Druga
B 12.27 Każdy ma prawo
13.02 Mały lord 13.30 Dzikie i
oswojone 14.00 Medycyna
tradycyjna w Ameryce Łacińskiej 14.33 Zemsta 17.15 Wia-

domości lokalne 17.25 Co,
gdzie, kiedy? 17.35 Przegląd
tygodnia 18.04 Mały lord
18.35 Rozmowy z psychologiem 19.08 Prawo ziemi 20.27
Nafciarze 21.25 Druga B
22.15 Różni ludzie, różne
sprawy 22.45 Muzyka

TELEWIZJAŁOWICZ

ramówka programu:
9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40 Kalendarz Uturgiczny 9.45 Blok programów dla dzieci 10.10• 12.oo
Tydzień w Kościele 12.15" 15.00
Koronka do Miłosierdzia Boiegl15.15* 16.05 SbMJi',til16.15
Wiadomości Watykańskie 16.40
Kalendarz Llurgiczny 16.45 Blok
programów dla dzieci 17.10*
19.00 Tydzień w Kościele 19.15
Bajka na dobranoc 19.25* 20.30
Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.05"" programy różne

TV Niepokalanów

TV Łódź
7.00 Przygody Oggy'ego
7.25 Parowóz, Tomek i jego
przyjaciele 7.30 Antek mrówka 8.00 Klan 8.30 Kassandra 9.30 Spotkania z taaaką
rybą 9.45 To jest temat 10.00
Telezakupy 10.30 Nauka i kamera 10.45 Echa regionów
11.15 Janosik 12.00 Reportaż 12.10 Pasmo zwiastuoow 12.15 Muzyka 13.00 Telezakupy 13.30 Morskie opowieści' 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki
14.30 Babie lato 15.00 Eneduerabe 15.25 Pasmo zwiastunów 15.40 Portrety scenografów 16.00 Klan 16.30Że
gnaj Rockeffeller 17.00 Spotkania z taaaką rybą 17.15
Nauka i kamera 17.30 Mię
dzy Wartą i Pilicą 18.00
Łl/\O
18.20 ŁWP 19.00
Wesołych świąt 20.35 Telekurier 21.00 Miłość i namięt
ność 21.30 ŁWD 22.00 To jest
temat 22.15 Odkryj nowy świat
22.30 Gehenna Doktora
Mudda - film fab.

wtorek, 24 października, TVP I, godz. 7.45.

„ Panie na Mogadorze" - serial prod.jiw1cuskiej- reż. Robert Mazoye1;
1>'.)ik. Marie-Jose Nat, Jean- Claude Drout, Renne Faure i inni. Emisja:

2000 r.

23.00 Sportowy flesz
23.05 Okruchy życia:
Ostatnie takie lato
- film fabularny
prod. australijskiej
Akcja filmu toczy się latem
1977 r. w sennym irlandzkim miasteczKu. Nie bez
powodu wybrano ten okres.
16 sierpnia 1977 r. zmarł
Elvis Presley, a wraz z nim
skończyła się pewna epoka
- wielka epoka rock and rolla. Wydarzenie to ma wymiar symboliczny dla mło
dych ludzi, którzy wchodzą
w dorosłe życie i którzy z tej
okazji zorganizują na plafy
rodzaj stypy, tańcząc w
rytm muzyki .Króla". 17-letni Frankie Griffin, który podobnie jak jego koledzy zdał
właśnie ostatni szkolny egzamin, czeka na jego wyniki, chociaż ma poważne
wątpliwości, czy zdał.
0.45 Teatr podziemny
Tadeusza Kantora
1.05 Magazyn
konsumenta
1.25 Więcej czy lepiej
1.35 Zakończenie
programu

Wiadomości

22.30 Monitor

października

W rajskim ogrodzie
Naturomania

19.00 Wieczorynka:
Witaj Franklin
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
20.10 JA.G. Wojskowe
Biuro Śledcze
-serial prod. USA
21.00 Dziennik
telewizyjny
-program
Jacka Fedorowicza
21,10 Pamiętnik
rodzinny:
Pierwszy krzyk
-telenowela
dokuneotalna
21.40 Forum

18.30

17.50
18.05

17.00
1725

16.30

16.00

14.35
14.55
15.00
15.10
15.30

24

8.30 Golf9.30 Triathlon 10.00
Piłka nożna 12.00 Wyścigi cię
żarówek 12.30 Magazyn Sportów Motorowych 13.00 Magazyn olimpijski 14.00 Tenis 17.00 Łyżwiarstwo figurowe 18.00 Magazyn olimpijski 18.30 Tenis 20.30
Rzutki 22.00 Boks 22.45
Rajdowe Mistrzostwa Świa
ta 23.00 Wiadomości 23.15
Sumo 0.15 Sporty motocyklowe 1.15 Wiadomości 1.30
Zakończenie programu

„„„„ „
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film animowany 8.10 Top
Shop 12.00 Moie dzieci, moje życie - telenowela 13.05
Top Shop 18.00 Moje dzieci, moje życie 19.15Top.Shop
20.30 Dzień tryfidów - film
s-f 22.25 Top Shop 22.55
Auto Salon 23.30 Hot Shop
23.50 Playboy

ą>
""""""'
5.25 Top Shop 7.35 Sally -

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Magazyn
kulturalny
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Wieści polonijne
9.00 Pokaż,
co potrafisz
-magazyn przyrodniczy
9.30 Tropiciele gwiazd
10.00 Ekśtradycja 3
11.30 Credo 2000
12.00 Wiadomości
1210 Redaktor
13.00 Złotopolscy
1325 Program
publicystyczny

IV POLONIA

.--- -

6.00 Teledyski 6.05 Maria
Emilia 6.50 Katalina i Sebastian 7.35 Odjazdowe kreskówki 8.40 Nie z tego świata
- serial 9.05 Zagubiony w czasie - serial 10.00 Słoneczny
patrol - serial 10.50 Podaj
dalej - teleturniej 11.20 Medicopter 117 Ili - serial sensacyjny 12.05 Teleshopping
13.1 O Gra W przeboje 13.40
Katalina i Sebastian 14.25
Maria Emilia 15.1 O Odjazdowe kreskówki 16.25 Nie z
tego świata - serial fantasfyczno-naukowy 16.50 Zagubiony w czasie - serial
17.40 Słoneczny patrol serial przygodowy 18.30 Gra
w przeboje 19.00Zoom19.30
Podaj dalej - teleturniej 20.05
Złoto Południa - western
prod. USA 21.55 Murder Call
22.45 W wilczej skórze 0.45
Sexplozja 1.00 Zoom 1.25 ,
W potrzasku 2.35 W wilczej
skórze

CIJLil:!''
'111'

Wiadomości

8.00 Magazyn filmowy: Hollywoodzkie pary 8.25 Szme·
ry w sercu - film obyczajowy prod. francuskiej 10.20
Nieciekaw'a historia - dramat prod. polskiej 12.10 Podróż do Buntiful - film obyczajowy prod. USA 14.00 Magazyn filmowy: Gwiezdne
wrota 14.25Cioteczka Danielle
- film obyczajowy prod. francuskiej 16.15 Goście - dramat 17.45 Rob Roy - film
przygodowy20.00 Magazyn filmowy: Cameron Diaz 20.30
Karmen - film muzyczny
22.1 O Powrót do domu film obyczajowy 0.15 Mr.
Majestyk - film akcji 2.00
Czerwona zagłada - thriller
prod. rosyjskiej, reż. Georges Mihalka, obsada: Anatoly Kulbirsky i inni 3.45 Doku men!: Magia kina: Kino
akcji 4.1 O Mężczyzna niepotrzebny - film obyczajowy prod. polskiej

ale kino!

ł·t

1.00 Przegląd Prasy
Polonijnej
1.15 Mały pingwin
Pik-Pok
1.30 Wiadomości
1.55 Powtórki
programów

0.30

O.OO

23.00

Cyberszkoła-magazyn

Hity satelity
Ludzie
listy piszą

22.30

22.50

Krzyżówka szczęścia

Teleexpress

21.00

im. Fryderyka
Chopina
Ekstradycja 3
-serial prod. polskiej
Panorama
Sport-telegram
Porozmawiajmy
Szpital Dzieciątka
Jezus- telenowela
dd<unentalna
Monitor

Jedenastoletni miłośnik kina akcji zostaje przy pomocy czarów przeniesiony w
świat ekranoW)lch bohaterów
i bierze udział w przygodach
superpolicjanta.
23.45 Informacje
I biznes informacje
O.OO Prognoza
pogody
0.10 Polityczne
graffiti
025 Różowa
landrynka
0.55 Kurier TV
1.15 Damy dworku
- film prod. USA,
reż. Fred Gallo,
wyk. Michael Nouri,
Robert Costanzo i inni
3.00 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

Rozmowa dnia
Credo 2000

Wiaaomoścl
Anima

18.35 Złotopolscy
19.00 Przegląd Prasy
Polonijnej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+ sport
20.00 XIV Międzynarodowy
Konkurs
Pianistyczny

15.00
15.15
15.35
16.00
1625
17.00
17.15
18.00
18.15

6.00 Piosenka
• 16A5 Wysoka fala
17.45 Fiorella
na życzenie
18.35 KurierTV
7.00 Wilkołaczek
725 Batman
18.55 lnfonnacje
7.50 Polityczne graffiti
19.00 Prognoza
pogody
8.00 Skrzydła
19.05 Zbuntowany anioł
-serial komediowy
20.00 Miodowe lata
8.30 Herkules
9.30 Zbuntowany anioł
-serial komediowy
.20.50 Losowanie LOTIO
10.30 Fiorella
11.30 Roseanne
I szczęśliwego
12.00 Jej cały świat
numerka
- serial komediowy
20.55 Graczykowie
12.30 Disco Polo Live
- seńal komediowy
1325 Światwedług
2125 Bohater
ostatniej akcji
Kiepskich
- film prod. USA,
14.00 Dyżurny satyryk kraju
reż. John ToTierman,
14.30 Macie co chcecie
15.00 Pokemon-serialanim.
wyk Arnold
15.30 lnfonnacje
Schwarzenegger,
15.50 Fundacja Polsat
F. Murray Abraham
15.55 AdamiEwa
iinni

\Zfliil@lb~~'li'

5

ł

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 7.OO Rozwód po
amerykańsku - serial prod.
USA 7.30 Muzyczne listy
8.30 Piłka w grze - serial
animowany 9.00 Zwierzęta
z zielonego lasu 9.30 Kosmiczne wojny 2 - serial animowany 10.00 Viper 2 - serial sensacyjny 11 .00 Wesoły babiniec - serial komediowy 11.30 Czułość i kłam
stwa 12.00 Star Trek - Voyager 13.00 KINOmaniak
13.25 Strefa P - magazyn
muzyczny 14.15 Rozwód po
amerykańsku 14.45 Muzyczne lis'cj 15.45 Garfield serial anim. 16.15 Zwierzę
ta z zielonego lasu 16.45
Kosmiczne wojny 17.15 Dusza człowiek - serial komediowy 17.45 Dziennik 18.00
Policjanci z Miami - serial
kryminalny prod. USA 18.55
Żar tropików - serial przygodowy 20.00 Posterunek
Brooklin - serial policyjny
20.50 Dziennik 21.05 Z archiwum X -'serial sensacyjny prod. USA 23.05 Drogówka 23.35 Wieżowiec film akcji 1.30 Spotkajmysię 2.00 ViP 2.10 Muzyczne lis'cj 3.10 Magazyn muzyczny 4.10 Zakończenie
programu

a

zawołanie

6.05 Porywy serca - serial
obyczajowy 6.55 Telesklep
7.OO Happy Ness - serial animowany dla dzieci 7.25 Laboratorium Dextera 8.15
Iron Man - serial dla dzieci
8.35 Pinokio - serial dla dzieci 9.00 Danielle i przyjaciele - serial obyczajowy 9.50
Rozmowy w toku - talk show
10.35 Telesklep 11.30 Esmeralda - serial obycz. 12.20
Centrum nadziei - serial dokumetalno-fabularny 12.50
Kuroń raz! - magazyn kulturalny 13.20 Pepsi chart
13.50 Happy Ness - serial
dla dzieci 14.40 Iron Man
15.05 Pinokio 15.30 Belfer
z klasą - serial komediowy
16.00 Alf - serial kom. 16.30
Fakty i Pogoda 16.50 Valeria - serial obycz. 17.45 Wizjer TVN 18.15 Rozmowy w
toku 19.00 TVN Fak'cj 19.25
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Porywy serca - serial obycz.
20.30 Milionerzy - teleturniej
21.20 Zabójcza broń - film
akcji 23.40 Noktowizjer 0.10
Don King - król boksu 2.30
Wyznania striptizerki - film
erotyczny 4.15 Granie na

•

i Wieści

która publicznie
do bulimii. Kiedy miała 12 lat, jej
matka popełniła samobójstwo. Ta tragedia sprawiła, że dziewczynka wpadła w obłęd objadania się i odchudzania. Jadła po kilkanaście razy
dziennie, a póżniej wymiotowała. żeby nie przytyć. Z bulimii wyleczyła się dopiero jako dorosła kobieta.

ł

W przeszłości miała poważne kłopoty z ::tlkoholem i narkotykami. Nawet teraz, gdy poślubiła Antonio Banderasa, widziano ją sła
niającą się na nogach, z mętnym wzrokiem. Dłu
goletnie zażywanie narkotyków prowadzi m.in.
do zmian psychicznych, urojeń, omamów wzrokowych i słuchowych. Melanie ciągle W)'daje
się, że jest zdradzana, a na jej męża czyhają
liczne rywalki. Sceny zazdrości, które przeży
wał wcześniej Don Johnson, a teraz Antonio,
mają takie właśnie podłoże.
Samo życie ...
Magda May

MELANIE GRIFFITH

Kiedy dowiedziała się, że jest chora na raka,
wsparcie znalazła w religii. Wcześniej nigdy nie
chodziła do kościoła i nigdy się nie modliła. Podczas choroby odkryła Boga. Bardzo pomógł jej
też towarzysz życia Ryan O'NeaLNa począt
ku choroby obawiała się, że ją porzuci. Tymczasem on był z nią przez cały czas. Dziś słynny
aniołek Charliego jest już, na szczęście, zdrowy.

FARRAH FAWCETT

przyznała się

Była pierwszą znaną osobą,

JANE FONDA

Chorobę dodatkowo pogłębiały problemy osobiste piosenkarki i nieudane małżeństwo. Po rozwodzie z aktorem i reżyserem Emilio Estevezem wpadła w głęboką depresję. Dopiero kuracja w klinice sprawiła, że Paula pokonała chorobę. Wkrótce potem wyszła za mąż za milionera
Brada Beckermana i znów jest szczęśliwa.

miotowała.

Piosenkarka cierpi na bulimię i anoreksję.
Z tego powodu wielokrotnie musiała przerywać nagrania. Współpracujący z nią muzycy
myśleli, że artystka jest perfekcjonistką i
przedłuża nagrania po to, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt. W rzeczywistości Paula była tak
głodna, że nie miała siły śpiewać, albo nadmiernie się objadała, a potem biegła do toalety i wy-

PAULA ABDUL

GWIAZD.

NIE OSZCZ~DZAJĄ

CHOROBY

dok. ze st1: i

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

Sobota
Tańce opoczyńskie

6.30 Wszystko o działce
I ogrodzie
6.55 Agrollnla
7.45 Tańce polskie:
7.55 Zwierzęta świata:
Owadzie metropolie
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Ziarno
9.10 5-10-15-program
dla dzieci I młodzieży
9.40 Walt Disney
przedstawia:
Ałładyn;

zwierząt

Zorro- serial prod. USA
11.00 Dr Quinn
-serial prod. USA
11.50 Sekrety zdrowia
12.05 Z kamerą wśród

Południowych

12.25 Magazyn Focus
13.00 Wiadomości
13.10 Anegdoty
prezydenckie
Longina Pastusiaka
1310 Zimna wojna
-serial dokumentalny
14.10 Opowieści z Mórz
15.05 Jeśli nie Oxford,
to co?-teletumiej
15.30 Kamei tropi najlepsze
światowe reklamy
15.55 Od A do Zdrowia

m8
7.00
7.30
8.00
9.00

Echa tygodnia
Tacysaml
Program lokalny
Doogie Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. USA

Złotopolscy
Międzynarodowy

Famiłiada

Targi Książki
·Frankfurt 2000
Zgadula-teleturniej
Arka Noego

9.30 Program
publicystyczny
9.50 Liryka jego życia
10.30 Historia Ziemi:
Głębiny oceanów
11.30 Kino bez rodziców:
Jetsonowłe; Tom
i Jerry;Trzy szalone
zera; Parker Lewis
nigdy n!e przegrywa
12.50 Co ludzie powiedzą
-serial komediowy
prod.angielsldej
13.20 Międzynarodowe

13.JQ
14.oo
14.30
15.00
15.30
Festiwal Sztuki
Cyrkowej
Warszawa2000

programu

Zakończenie

Noc Internauty
Klan - telenowela
Motown Live

zanie mu zaufania poświę·
ca cały czas nowej pracy i
swemu mentorowi, Avery
Tolarowi (Gene Hackman).
Jego żona Abby (Jeanne
Tripplehom) jednak bardziej
powściągliwie podchodzi do
sprawy.
22.45 Sportowa sobota
22.55 Gala medalistów
Igrzysk Olimpijskich
Sydney2000
23.40 Obroża

0.20
1.50
3.05
4.25

wodowe poświęcił karierze
wojskowej, po raz pierwszy
znajduje się w samym centrum dzialań wojennych.
Dotychczas na odległość
wydawał rozkazy, teraz ma
okazję przyjrzeć się konfliktowi od środka, przekonać
się, jaką cenę płacą niewinni ludzie za bezsensowną
wojnę na górze.
23.20 Skaldowie
plus przyjaciele
0.10 Doskonałycel
-film sensacyjny
Film akcji z gatunku political fiction. Bananowa republika Santa Brava w Ameryce Środkowej - niewielka,
ale ważna ze strategicznego punktu widzenia . Przez
50 lat rządził tu, z .namaszczenia" rządu amerykań
skiego, oligarchiczny ród
Santiago. Gdy patriarcha
rodu, Emilio Sanliago, zmart,
Kongres zaproponował nowy
układ: amerykańską pomoc
gospodarczą pod warunkiem przeprowadzenia demokratycznych wyborów.
Wygrał je miody, idealistycznie nastawiony Fernando Caslllas, który chce
przeprowadzić w kraju głę
bokie reformy.
1.40 Zakończenie

Programy pogrubione -nie kodowane

7.00 Szczepan I Irenka 7.05
Łapu capu 7.15 Minisport+
7.20 Diabelski młyn 8.00
Teletubbies li 8.25 Kobieta z prowincji - film obycz.
10.05 20 Randek 11.30 Pierwszy milion 12.20 Liga angielska 14.30 Rozkodowany Bugs Bunny 15.00 Przyjaciele VI 14.25 Szczepan
i Irenka 15.30 13 Posterunek 2 - serial komediowy
16.00 Patch Adams - film
obyczajowy 17 .50 Deser:
Ławka 18.00 Mecz + mecz
20.00 Serengeti od A do Z
20.55 Liga hiszpańska 23.00
Shadoki i Wielki Nic 23.05
Liga + 0.20 Ojciec chrzestny 2 - dramat sensacyjny
3.35 Makabryczne opowieści - horror 5.15 Liga Wło
ska - piłka nożna

D1scoueru
CHAN NIL

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa 1-tunta 9.25 Fenomeny pogody: Pustynia 9.55
Wyprawy w czasie 10.50 Znikający świat 11.45 Łowcy
12.40 Bosonogi buszmen
13.30 Niebezpieczne kontakty 14.00 Wielka przygoda Marka O'shena 14.25 Medyczne przełomy 15.15
Skrzydła przyszłości 16.10
Wielcy wodzowie: Juliusz
Cezar 17 .05 Bitwa bitew
19.00 Bezpieczne uzbrojenie 20.00 Wysypisko: pod
wodą 21.00 Super most
22.00 Tornado: Przerażają
ca sila 23.00 Niebezpieczne przejażdżki O.OO Nowi odkrywcy 1.00 Czołgi 2.00
Wysypisko: Pod wodą

Watykańskie

8.00 Gry interaktywne 10.00
Mu:z0<a 10.15 Mały lord 10.45
Krzyki z Afryki 12.18 Charlie
Chaplin 13.00 Hrabia Kaczuta - film animowany 13.28 Z
jak zdrowie 13.46 Moje dziecr
ko - program poradnikowy
13.49 Stulecie samochodu •

WOT
7.00 Hallo Spencer - serial
animowany 7.25 Parowóz,
Tomek I jego przyjaciele •
serial animowany 7.30 Przygoda .Sama - serial animowany 8.00 Telenowyny - program w jęz. ukraińskim 8.20
Podróże z WOT 8.35 Co,
gc;lzie, kiedy? 9.00 Ogrody
bez granic 9.30 Złote rączki
10.00 Noce i dnie 11.00 Ziemia - kraina świętowania
11.30 Kumple z woja 11.45
Telewizyjny magazyn przyrodniczy 12.15 Jesienna
telejazda 12.30 Wojny, bitwy, żołnierze 13.30 Chopin - film dokumentalny
14.30 Tajemnicze archiwum
Shelby Woo 15.00 Zwierzę
ta mroźnej Północy 15.30
Muzyka - łączy pokolenia!?
16.15 Teletransmisje 16.40
Teleturniej Wieża 17.00
Moda I okolice 17.15 Wroń
ski Beat 17 .30 Lista przebojów 17.45 V-Jay 18.00
Kurier 18.20 Są takie miejsca 18.40 20 lat później
19.00 Bez paniki. Nic się
nie stało • komedia obyczajowa prod. niemieckiej 20.30
Fama w anegdocie 21.00
Raport ekologiczny 21.1 OJak
w lustrze 21.30 Wiadomości kuriera 21.35 Sport w
WOT 22.00 Jack i Sarah film fabularny prod. angielskiej 23.50 ldomeneo cz. li
ost. - opera w trzecha ak·
tach W. A. Mozarta 1.05
Zakończenie programu

pr. poradnikowy 14.31 Zemsta 17.18 Drogi \\Qdne 18.02
Hrabia Kaczula 18.32 Co
się stało? 19.06 $wiat bez
tajemnic 19.33 Morskie opowieści 20.25 Tajemnica Lizy
22.05 Ró:l:ni ludzie, ró:l:ne
Sfr.l'N'/ 22.15 Muzyka

TELEWIZJAŁOWICZ

16.40 Kalendarz Liturgiczny
16.45 Blok prograrn'Jwdla cizie.
ci 17.10 * 19.00 Tydzień w
Kościele 19.15 ~ 19.25 *
20.30 Różaniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50 *

Wiadomości

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kak!ndarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 * 12.00 Tydzień w Kościele 12.15 * 15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego 15.15
* 16.05 Slowo życia 16.15

ramówka programu:

.

TV NepokalarVN

15.30 Muzyka 16.15 Tele16.40 Wieża
tranśmisje
17.00 Klan 17.30 Impresje
17.45 Katolicki tygodnik informacyjny 18.00 ŁWD 18.20
Mag. kulturalny 19.00 Bez
paniki. Nic się nie stalo
20.30 Fama w Anegdocie
21.00 Sport 21.35 Bywalec
22.00 Jack i Sarah 23.50
ldomeneo

Zwierzęta mroźnej północy

TV Łódź
7.00 Hallo Spencer 7.30 Parowóz Tomek i jego przyjaciele 7.35 Przygody Sama
8.00 Klan 8.30 Rodzinne
Dzień Dobry 9.00 Ogrody
bez granic 9.30 Złote rączki
10.00 N~ i dnie 11.00 Ziemia - kraina świętowania
11.30 Kumple z woja 11.45
Telewizyjny magazyn przyrodniczy 12.15 Jesienna te·
lejazda 12.30 Wojny, bitwy,
żołnierze 13.30 Chopin 14.30
Tajemnicze archiwum 15.00

„ Skaldowie" - program rozrywkowy.
dziernika. TVP 2, godz. 19.55.

21 pazdziernika 2000. r.
16.35 Lista przebojów
17.00 Teleexpress
1725 Kochamy polskie
seriale -teleturniej
17.55 MdM
18.20 Od przedszkola
do Opoła
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.51 Sport+ Pogoda
20.05 Firma
-film fabularny
Akcja .Firmy• została osadzona w realiach lat 80. w
Ameryce, w gorącym okresie prezydentury Ronalda
Reagana. Pochodzący z
ubogiej rodziny ambitny
Mitch McDeere (Tom Cruise) jest świeżo upieczonym absolwentem prawa
na Harvardzie. Otrzymuje
propozycję posady w małej firmie w Memphis na
wspaniałych warunkach wysoka pensja, luksusowy
sportowy mercedes, nisko
oprocentowana pożyczka
na dom. Pracodawcy są
wyjątkowo życzliwie nastawieni do młodych pracowników, w firmie panuje niemal rodzinna atmosfera.
Mitch uważa się za szczę- .
za okaściarza. Wdzięczny

17.20 Jazda kulturalna
18.00 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanła
18.55 Sukces
-serial prod. polskiej
1925 Studio sport
19.55 Skaldowie (cz.1)
20.50 Słowo
na niedzielę
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
2125 Pogoda
21.30 Bat21
-film fabulamyprod. USĄ
reż. Peter Mań<le
Film wojenny o Wietnamie,
odbiegający od kasowych
dzieł tego gatunku. Reży
ser Peter Markle świadomie
unika spektakularnych efektów pirotechnicznych, widowiskowych scen walk, krwawej strzelaniny i przesadnego pokazywania siły bohatera typu Rambo, koncentrując się raczej na ludzkim aspekcie sprawy. Zainspirowany rzeczywistymi wydarzeniami film opowiada o
ryzykownej akcji ratowania
amerykańskiego. oficera zagubionego na ogarniętym
wojną terytorium wroga.
Ukazuje dramat człowieka,
który, choć swoje życie za.

\

6.00 Piosenka
na tyczenie
7.00 Wilkołaczek
7.25 Pokemon
-serial aMnowany
7!JJ Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
8.30 Wysoka fala
-serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
-serial obyciajowy
10.30 Fiorella
-serial obyczajowy
11.30 Roseanne
-serial komedioY.y
12.QO Jej cały świat
-serial komedk>Wf
12.30 Magazyn
Ligi Mistrzów

13.30 ŚWlatwedlug

Kiepskich
Klub Stasia I Nel
Twój lekarz

I

~il

anioł

14AS Wystarczy chcieć
15Jl0 Pokemon
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 Zgłowąwchmurach
-serial obyczajowy
16A5 Wysoka fala
-serial sensacyjny
17A5 F,lorella
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza
pogody
19.DS Zbuntowany

LosowanłeLOTIO

- teleturniej

20.00 Życiowa szansa

3lSI

.~

·-~- --·""···~

reż. John Woo,

i Szczęśliwego
Numerka
21.00 Tajna broń
-film fabularny prod. USI\

.
Jezus

anS

14.35 Chrząszcz brzmi
w trzcinie„.
15Jl0 Wiadomości
15.15 Ludzie łlsty piszą
15.35 Rozmowa dnia
16.oo Galęrla
1625 Małe ojczyzny:
Czytając Sienkiewicza
na pustyni Negev
17.00 Teleexpress
17.15 Baśniowa kraina
braci Grimm
17A5 Sportowy tydzień
18.35 Klan
-serial prod. polskiej
19.DS Teledyski na życzenie
19.15 Dobranocka:
Dziwny świat kota

1111ffT.~~Ji

miłosnych

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Madonny polskie
8.15 Krakowski
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Cyberszkoła- magazyn
9.30 Fraglesy
10.00 Artystyczne tandemy:
Kronika wypadków
-dramat prod. polskiej
12.oo Wiadomości
12.10 Festiwal Operowo
·operetkowy
13.00 Klan
13.25 Spotkania
sentymentalne
14.10 Szpital Dzieciątka

~

I

wyk. John Travolta,
Christian Slater,
Samantha Mathis I inni
Pilot Deakins pozoruje wypadek podczas patrolu. W
rzeczywistości chodzi o
sprzedaż terrorystom dwu
głowic atomowych. Plan
działa, ale Deakins nie bierze pod uwagę, :l:e jego kapitol Riley Hale mógl przeżyć pozorowany wypadek.
23.00 Informacje
I biznes Informacje
23.15 Prognoza
pogody
23.25 Polityczne graffiti
23.40 Bumerang
0.10 KurierTV
0.30 Belle- film Belgia
-Francja
2.10 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

8.00 Przedstawiciel - thriller prod. ukraińskiej 9.50
Podró~ do bountiful • film
obyczaiowy prod. USA 11.40
Magazyn filmowy: Bez twarzy 12.05 Carmen· film muzyczny 13.45 Cienista dolina · film obyczajowy produkcji polskiej 15.55 Pieczone goląbki - komedia produkcji polskiej 17.30 Dokumeni: 100 lat kina: Najwspanialsze filmy Ameryki: Szalona miłość 18.20
Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii - komedia produkcji USA 20.00 Magazyn
filmowy: Kevin Kline 20.30
Klasyczne Ale! Tajemnice
inspektora Pitt'a - film kryminalny produkcji ukraińskiej
22.15 Gry wojenne - film
sensacyjny prod. USA 0.05
Film krótkometrażowy: Cicha pora 2.00 Przerwa techniczna

•I• kino/

k0

1.00 Powtórki

Wiadomości

Fiiemona
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda
19.58 Sport
20.00 Wierna rzeka
- dramat prod. polskiej
21.15 Dialogi
z przeszłością
21A5 Muzyczny
gwiazdozbiór
22.10 PołacyaMonachium
22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram
22.55 Ze sztuką na ty:
Wit Stwosz
0.10 Zaproszenie
0.31 Monitor

··-· „

I

6.00 Teledyski 6.10 Maria
5.25 Top Shop 7.35 Sally 8.10 Emila - telenowela 6.55 KaTop Shop 12.00 Moje dzieci talina i Sebastian 7.45 Odmoje życie 13.05 Top Shop jazdowe kreskówki 8.50 Nie
18.00 Moje dzieci moje życie , z tego świata 9.15 Slonecz•
19.15 Top Shop 20.30 Ra- ny patrol 10.05 Podaj dalej
shomon - dramat 22.25 Top - teleturniej 10.30 Niedź1
Shop 0.10 Hot Shop 0.45 ' wiedź i ja-film familijny 12.05
Playboy
Teleshopping 13.10 Gra w
przeboje 13.40 Katalina i Se.................
bastian 14.25 Maria Emilia
l/!lf/jJSPOHT
......„ ......
15.10 Odjazdowe kreskówki
16.25 Nie z tego świata
16.50 Zagubiony w czasie
17.40 Słoneczny patrol
18.30 Gra w przeboje 19.00
Zoom 19.30 Podaj dalej - ,
teleturniej 20.05 Zatopić
,Rainbow Warrior" - dramat
21.50 Sprawiedliwość w Tek- I
sasie 22.45 $miechoteka
23.20 Dzika krew - film prod.
USA 0.50 Sexplozja 1.05 Zoom 1.35 Zatopić ,Rainbow
Warrior" - dramat 3.05 Dzika krew - fil,;, prod. USA
4.30 Teleshopping
8.30 Mistrzostwa FIA GT 9.30
Wyścigi samochodów seryjnych 10.00 Sporty motorowe 10.30 Kolarstwo 11.30
Tenis 14.30 Narciarstwo na
trawie 15.30 Supercross
16.30 Mistrzostwa FIA GT
17.30 Sumo 18.30 Piłka noż
na 20.00 Wyścigi ciężaró
wek 21.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata 22.30 Pijka noż
na: Magazyn .Europgoals"
0.30 Magazyn Sportów Motorowych 1.30 Zakończenie
programu

•

i Wi.SŚCi

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

ZURAWINA

O jagodach pisze Jerzy Stobnicki ze sklepu
zielarskiego przy ul. Zduńskiej w Łowiczu

•

gram muzyczny 14.15 Rozwód po amerykańsku - serial amerykański 14.45 Muzyczne listy 15.45 Gańield
16.15 Zwierzęta z zielonego
lasu 16.45 Kosmiczne wojny
17.15 Wesoły babiniec serial 17.45 Dziennik 18.00
Policjanci z Miami - serial
kryminalny 18.55 Żar tropików - serial 20.00 V.l.P. serial 20.50 Dziennik 21.05
Legendarny mistrz rodeo damat prod. USA; reż. David Burton Morris, wyk. Clint

Davis i inni; Dramat oparty na faktach. Sławny mistrz
rodeo Jack Favor z Teksasu, zwany Cadillas Jack,
został oskarżony przez zawodowego kryminalistę o
morderstwo. Skazany na
dożywocie, Jack przesiedział siedem lat. Uratowała go żona - i rodeo 23.00
Czulość i kłamstwa - serial
23.35 ViP 23.45 Strange
World - serial 0.45 Masquerade - serial 1.45 ViP 1.55
Strefa P - mag. muzyczny
2.55 Muzyczne listy

Ness - serial dla dzieci 14.15 wianym im przez, obecne
She-Ra Księżniczka mocy nie tylko na widowni, ale i
- serial dla dzieci 14.40 Iron przed telewizorami panie ...
Man - serial dla dzieci 15.05 22.30 Supergliny - magaPinokio - serial animowany zyn policyjny 23.00 TVN
15.30 Belfer z klasą - serial Fakty 23.05 Kropka nad i
komediowy 16.00 Alf - se- 23.35 Fakty, ludzie, pie·
rial komediowy 16.30 TVN niądze - To program skieFakty i Prognoza Pogody rowany do wszystkich, któ16.50 Valeria - serial oby- rzy interesują się gospoczajowy 17.45 Wizjer TVN darką. Porusza aktualne te18.15 Rozmowy w toku - talk maty związane z rynkiem
show 19.00TVNFakty19.25 ekonomicznym, analizuje
Sport 19.30 Pogoda 19.35 istotne wydarzenia finansoPorywy serca - serial oby- we, śledzi bieżące tendenczajowy 20.30 Milionerzy • cje w gospodarce. 0.05 Witeleturniej 21.20 Trafiony, zjer TVN - magazyn senzatopiony - program roz- sacji i rozrywki 0.35 Nie do
rywkowy; Dziesięciu męż wiary 1.05 Automaniak 1.35
czyzn stara się sprostać Multikino 2.05 Granie na
wszystkim zadaniom sta- zawołanie

F

Jagody mają dużą wartość pokar- moczu, zapobiegają
mową i leczniczą. Owoce zbiera się zatrzymaniu
się~
po pierwszych przymrozkach, ale ze- bakterii escherickia .,
brane wiosną są najsmaczniejsze. Żu coli na ścianach dróg
rawina zawiera dużo witaminy C, że moczowych.
.
W 1998 roku nalazo, jod i inne mikroelementy. Z żu
rawin sporządza się wyciąg (środek ukowcy stwierdzili, że .sok z żurawin
obniżający gorączkę i orzeżwiający), działa podobnie jak teflon, zapobiekomfitury oraz sok lub syrop. Dzięki gając przyleganiu bakterii do komózawartości kwasu benzoesowego i chi- rek środbłonowych dróg moczowych,
nowego owoce przechowują się dłu co powoduje ich wydalanie z moczem.
go, nie psują się: mrożone można Przestrzegam jednak przed stosowaprzechowywać do 2 lat. Znaczne ilo- niem soku z żurawin jako jednego leści żurawin można dodać przy kwa- karstwo na wszystkie dolegliwości
szeniu kapusty ze wzglądu na właści związane z drogami moczowymi.
W lecznictwie ludowym sok z żu.
wości konserwujące i smakowe. Z liści można przyrządzić herbatę. Sok rawin zalecamy razem z miodem
jest stosowany do leczenia schorzeń przy przeziębieniach, anginie, gość
infekcyjnych dróg moczowych a cu stawowym, bólach głowy spowoszczególnie przy zapaleniu narek, dowanych zaczadzeniem, jaskrze,
zajmujące drugie miejsce pod wzglę zapobiega tworzeniu się niektórch
dem zachorowań. Codzienne picie rod~ajów kamieni, pobudza działa
jednej lub dwóch szklanek soku z żu. nia wydzielnicze trzustki, wzmaga
rawin skutecznie chroni przed infek- funkcje nasila działania antybiotycjami dróg moczowyh. Przypuszcza ków i sulfonamidów stosowanych w
leczeniu dróg moczowych.
się, że żurawiny zmieniając odczyn

I

6.05 Porywy serca 6.45 Telesklep 7.OO Happy Ness serial anim. dla dzieci 7.25
Alf - serial komediowy prod.
USA 7.50 Labolatorium
Dextera - serial animowany dla dzieci 8.15 Iron Man
- serial dla dzieci 8.35 Pi·
nokio - serial dla dzieci 9.00
Daniela i przyjaciele - serial obyczajowy 9.50 Roz' mowy w toku 10.35 Telesklep
11.30 Esmeralda - serial
' obyczajowy 12.20 Wybacz
! mi - talk show 13.25 Ładny
dom - serial fabularno-dokumentalny 13.50 Happy

,

„

.:W

6.00 Strefa. p • magazyn
, muzyczny 7.00 Rozwód po
amerykańsku - serial amerykański 7.30 Muzyczne li'<l:'f 8.30 Garfield 9.00 Zwie, rzęta z zielonego lasu 9.30
' Kosmiczne wojny 10.00 Po, iicjanci z Miami - serial kryminalny 11.00 Dusza czlowiek - serial komediowy
11.30 Gilette 12.00 Star
Trek: Voyager - serial 13.00

~ V Max 13.25 Strefa. P - pro- Black, Rodger Soyce, Mac

Giełda

'_
.•·

",

••
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13.15 Doktor
z alpejskiej wioski
14.00 Teatr dla dzieci:
Ślub 2000 • autor:
Anna Onichimcmska
14.45 Ojczyzna
·polszczyzna
15.00 Złotopolscy
15.30 Krzyżówka szczęścia
16.00 Panorama
16.10 Ażycie kołem
się toczy- serial
20-letnia studentka z San
Francisco, Sarah Reeves
Merrin (bohaterka znana z
popularnego serialu .Ich pię
cioro" grana przez tę samą

kabaretON'j

10.40 McGregorowie
-serial prod. auslralijskiej
1125 Kochanek
Terpsychory
·film dokumenlalny
11.55 Famlliada
·teleturniej
_ 1215 DwójkazTrójką
czyli Telewizyjno
·Radiowy wieczór

przyrody

Telezakupy
Dziennikkrajowy
Studio urody
Program lokalny
Na dobre I na złe
Gdzie diabeł
.,
mówi dobranoc
•. 10.15 Mistrzowie w świecie

7.00
7.30
7.50
8.00
' 8.30
925

TVP8

z Chrystusem

Trzygłów

a30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Aquilla
- serial prod. angielskiej
9.10 M;neczka
• program dla dzieci
9.45 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Tajemnicza kobie!\
•tełeooNeła
10.50 Podjednymdachem
11.10 Gotowanie
naekranie
11.30 Czas seniora
- 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes- rolniczy
program informacyjny
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo na świecie
12A5 Plebania
13.10 Pamiętnik rodzinny
• Pierwszy krzyk
. tełenowela dda.mentana
- ' 13.40 Ładna historia
• • 13.45 Pomorskie
pejzaże historyczne:

825

a

6.00 Kawa czy herbata
725 Telezakupy
7.40 Panie na Mogadorze
• serial prod. francuskiej
15 Krakowskie
Przedmieście 27

20.00

17.30
1811
18.30
18.50
18.55
1925

nastuwtniL
·film dokumenlalny
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomania
Va banque
Magazyn piłkarski
GOL
Spotkanie z balladą
-program ro~owy

Przyprowadziła

17.00 Małe ojczyzny:

aktorkę Jennifer Love He·
witt), przyjeżdża do Nowego Jorku w poszukiwaniu
swego naturalnego ojca. Nie
zna nikogo w obcym mie·
ście, nie ma pewnego adresu, w dodatku ginie jej bagaż. Nie załamuje się jednak pierwszymi niepowodzeniami. Odnajduje dom, w
którym przed 20 laty mieszkała jej nieżyjąca już matka.
Udaje jej się wybłagać u gospodyni, by wynajęła jej ten
sam pokój.

22.50 ·sportowy flesz

Wiadomości

14.0S Ładna historia
14.15 Sfinks:
Zagadki historii:
Nostradamus
14.40 Ładna historia
14.45 Nauka Języka
angielskiego
15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
15.30 Euroexpress
15.45 Reportaż
16.0S Kulisy PRL-u
16.30 Moda na sukces
17.00 Teleexpress
1725 Klan-telenowela
17.50 GośćJedynki
18.0S Jaka to melodia?
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka:
Listonosz Pat
I jego kot
19:20 Zaproszenie
do Teatru TV
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Miej oczy szeroko
otwarte: Ryzykowana
jazda. film dok.
21.10 TeatrTelewlzji,
J.C.Sussfeld:
Moja córka,
moja miłość
2225 Monitor

. · Poniedziałek

2.35 Zakończenie
programu

2.20 Tele:a<uJ7i

Jesień2000

niom, w trakcie których oficerowie SB bez żenady wypytują ją o życie intymne.
Współwiężniarki nie ufają jej,
mąż uwierzył w jej sfabrykowa ne zeznania, które mu
pokazano. Tonia zostaje zupełnie sama.
23.30 Międzynarodowe
Targi Książki
·Frankfurt 2000
23.45 Ogród sztuk
0.15 Łaska śmierci
-film fabularny
1.50 Warszawska

kończącym się przesłucha

21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
2125 Pogoda
21.30 Przesłuchanie
·dramat prod. polskiej,
reż. Ryszard Bugajski,
w/K.Krystyna Janda,
Adam Ferency,
Janusza Gajos i inni
Antonina Dziwisz, młoda
piosenkarka kabaretowa nie
ziązana w żaden sposób z
polityką, upita pewnego wieczoru w restauracji przez
dwóch mężczyzn, zostaje
przewieziona do więzienia .
Tam poddawana jest nie

23.00 Lokator
- film fabularny,
reż. Rcrnan Polański,
wyk. Roman Polański,
Isabelle Adjani,
Shelley Winters
Trelkovsky, skromny paryski urzędnik, usiłuje wyna·
jąć mieszkanie w starej kamienicy, której właścicielem
jest niejaki pan Zy. Szczegółowo wypytany o różne
okoliczności życiowe, Trelkovsky wydaje się panu Zy
właściwym kandydatem, ale
wynajem trzeba odłożyć,
bowiem poprzednia lokatorka, młoda dziewczyna Simone Choule, przebywa w szpitalu, ciężko ranna po próbie
samobójczej: wyskoczyła z
okna tego właśnie mieszkania. Trelkovsky odwiedza ją
w szpitalu , nieprzytomną,
spowitą w grube warstwy
bandaży i tam poznaje przyjaciółkę Simone, Stellę. W
trakcie jego wizyty Simone
wydaje z siebie ostatni, przeraśliwy krzyk i umiera .
1.00 Pod jednym dachem
1.20 Plebania
• seńal prod. polskiej
2.10 Zakończenie
programu
7.00 Wielka. księga natury
7.25 Bajki 8.00 Klan 8.30 Kassandra 9.30 Podróże 9.45 To
jest temat 10 ..00 Telezakupy
10.30 Reportaz10.45Kowalski
i Szmidt 11.15 Nash Bridges
12·00 Reportaż 12·15 Od P~
cybuta do.„ 12·45 Cybenx
13.00 Telezał<upy 13.35 Za·
proszenie 14.00 Na antenie
14.10 Projektantki 14.35 Lata
Diany15.00Eneduerabe15.25
Pasmo zwiastunów 15.45
Dolinami rzek z „. 16.00 Klan
16.30 Harry i„. 17 .OO Pod·
róże w świecie znaczków
17.15 Reportaż 17.30 ŁKP
18.00 ŁWO 18.20 Sport 19.00
Ogródrozkoszy20.30Echaregionów 21.00 Miłość i namię
tność 21.30 ŁWD 22.00 To
jest temat 22.15 Kumple z
woja 22.30 Intrygujące tajem• nice 23.00 Dom Mistrza

.(

9.00 Skrzydła przyszłości
9.55 Planeta oceanów 10.50
Zemsta robotów 11.45 Nie·
bezpieczne konta~ty 12.10
Wielka przygoda „. 12.40 Tajemniczy człowiek z całunu
13.30 Zwoje znad Morza
Martwego 15.25 Na szlakach nowego testamentu
15.15 Wojna i cywilizacja
16.10 Wędkarskie przygo·
dy 16.35 Ciekawostki 17.05
Zaginione skarby starożyt·
ności 18.00Łowcy19.00 Pro·
bierny przyszłości 19.30 Ciekawostki 20.00 Samotna planeta 21.00 Tornado 22.00
Chirurgia plastyczna 23.00
Wyścigi o superbombę O.OO
Wyprawy w czasie 1.00 Fenomeny pogody 1.30 Ciekawostki 2.00 Medycyna są
dowa

~

~ueru

8.00 Gry interaktywne 1O.OO
Muzyka 10.17 Mały lord 11.02
Kino radzieckie • Wielka OjCl>fl!\i3 11.07 Ballada o żDłnie
rzu 13.02 Hrabia Kaczula
13.30 Co się stało? 14.00 Z
kamerą po świecie 14.32 Peter Gunn 15.00 Duch przetrwania 17.15 Wiadomości lokal-

9.oo Powitanie 9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40 Kalendarz Litur·
giczny 9.45 Blok programów
dla dzieci 10.10· 11.55 Program dnia 12.00 Tydzień w Kościele 12.15• 15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego 16.05
Słowo życia 16.15 Wiadomóści Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Błok programów dla dzieci 17.10* 19.00
Tydzień w Kościele 19.15 Baj·
ka 19.25 * 20.30 Różaniec
21.00 Apel Jasnogórski

metka 8.25 Przyjaciele VI
8.50 13 Posterunek 2 9.20
Nowe wcielenie li 10.05 Alb
p k'
T
urn ~1s 1 12·25 error w
kosmosie 13.55 20 randek
15.20 Dok~or Dolittle 16.~5
Czterdz1esc1 rewolwerow
18.05 Aktualności filmowe
18.35 Nieustraszeni ratownicy 19.00 Diabelski Młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski Młyn 19.40 la·
pu Capu 19.45 Minisport +
19.50 Aktualności filmowe 20.00 Ojciec chrzestny dramat sensacyjny 23.15
Shadoki i Wielki Nic - serial
animowany 23.20 Jazzman
z Gułagu 0.20 Smak życia - TV Niepokalanów
film obyczajowy
ram6wka programu:

ści filmowe 8.00 Fanto-

pu Capu 7.50 Aktualno-

Programy pogrubione ·niekodowane
7.00 Diabelski Młyn 7.40
Szczepan i Irenka 7.45 Ła·

C1iJ+"'illijl
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ne 17.25 Serwis pracy z PUP
17.35 Magazyn sportowy
18.04 Hrabia Kaczula 18.35
Różni ludzie, różne sprawy
19.08 Zemsta 20.27 Saga
rodu Palliserów 21.25 Druga
B 21.52 Każdy ma prawo
22.15 Dzikie i oswojone 22A5
Muzyka

7.00 Wielka księga natury
7.25 Parowóz Tomek i jego
przyjaciele 7.35 Niebezpieczna zatoka 8.00 Raport
ekologiczny 8.10 20 lat póż
niej 8.25 Sekrety Warszawy .i okolic 8.30 Kassandra
9.30 Podróże w świecie znaczków 9.45 To jest temat
10.00 Australia 10.30 Wroń
ski Beat 10.45 Kowalski i
Szmidt 11.15 Nash Bridges
12.00 Reportaż 12.15 Od
pucybuta do.„ 12.45 Kumple z woja 13.00 Morskie
opowieści 13.35 Zaproszenie 13.50 Bliżej prawa 14.00
Na antenie 14.10 Projektantki 14.35Lata Diany15.00 Eneduerabe 15.30 Wiadomości Kuriera 15.35 Jak w lusbze 15.55 Dawna Warszawa 16.15 Mój pies 16.30 Harry i Hendersonowie 17 .OO
Podróże w świecie znaczków 17.15 Gość WOT 17.30
Kurier Mazowiecki i pogoda 17.45 Sekrety W-wy i
Mazowsza 17.50 Sport18.00
Kurier 18.20 Bankier domowy 18.40 Saga rodów 19.00
Ogród rozkoszy 20.30 Echa
Regionów 21.00 Miłość i
namiętność 21.30 Kurier
21.35 Sport 21.40 Rozmowa
dnia 22.00 To jest temat22.15
Cyberix 22.30 Intrygujące
tajemnice 23.00 Raport poli·
cyjny 23.15 Wroński Beat
23.30 Lista przebojów 23.45
V-Jay

WOT

10

Reportaż

Babar
Hity satelity
Uczymy się polsklego
Palce lizać
Madonny polskie

imlodzleży

>

8.30 Sporty ekstremalne
10.30 Triathlon 11.00 Sporty motocyklowe 12.00 Wyścigi serii cart 13.00 Mistrzostwa FIA GT 14.00 Tenis 15.30 Kolarstwo 17.00
Tenis 20.30 Rzutki 22.00
Boks 22.45 Rajdowe Mistrzostwa Świata 23.00
Wiadomości 23.15 Sumo
0.15 Kolarstwo 1.45 Wiadomości 2.00 Zakończenie

,,,..****
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5.25 Top Shop 7.35 Sally serial animowany 8.10 Top
Shop 12.00 Bill Cosby Show
- serial komediowy 13.00
Top Shop 18.00 Auto salon
18.30 Ziemie biblijne 19.20
Ziemie toksańskie 20.00
Człowiek, który zabił Liberty Valace'a 22.20 Top Shop
22.55 Noa Noa 1.00 Hot
Shop 1.25 Playboy - magazyn dla dorosłych

~
""""""'

Scena młodego
widza: Rudy
13.00 Teledyski
na życzenie
13.10 Skarbiec

9.40
10.05
10.20
10.55
11.20
11.50
12.20

6.00 Trzecia granica
7.00 Echa tygodnia
7.30 Klan
-seńal prod. polskiej
a50 Ziarno
9.15 5-10-15
- program dla dzieci

8.00 4x4
8.30 Spider· Man
-serial animowany
9.00 Godzllla
9.30 Power Rangers
10.00 Strażnik Teksasu
11.00 Królewska przygoda
Ani -film prod. USA
12.40 Złamana strzała
- film prod. USA
14.30 Gospodarz
15.00 Disco Polo live
15.50 Fundacja Polsat
16.00 Informacje
16.10 Prognoza
pogody

katolldóch

6.00 Disco Relax
7.00 l>'jżumy Satyryk
Kraju
7.30 W drodze- magazyn
redakcJ1 programów

01Pl@~'lr
- - ·- -
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Sensacje XX wieku
Magazyn Polonijny
Teleexpress
Chrząszcz brzmi
wtrzcinie„.
Hulaj dusza
Na dobre I na zie
Kurier
z Waszyngtonu
Dobranocka

Fedoo1łiicza

ł

•le kinol

8.00 Magazyn filmowy: Ke·
vin Kline 8.25 Irena do domu
• komedia. produlcko polskiej 10.00 Dokument: Magia kina: filmy o duchach
10.25 Gry wojenne - film sensacyjny 12.20 Przedstawiciel - thriller 14.10 Co lubią tygrysy? - komedia
15.35 Film krótkometrażo
wy: Plaża 15.45 West Side
Story - musical 18.15 Kwiat
mego sekretu - film obyczajowy 20.00 Magazyn filmowy: Bez twarzy 20.30
Prawdziwe wyznania - film
kryminalny 22.20 Cienista
dolina - film obyczajowy 0.30
Wyższa konieczność · thriller 2.05 Mroczny przedmiot
pożądania - dramat produkcji francuskiej 3.45 Dokument: 1OO lat kina: Najwspanialsze mmy Ameryki
4.35 Żegnaj Bonaparte - film
historyczny

_...,____ „

23.50 Sportowa
sobota
O.OO Dziennik
telewizyjny
0.10 Na dobre
i na złe
1.00 Powtórki
programów

Tyszkiewicza

21.30 Progran razIYłN.ONY
22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram
22.55 Benefis Jana
Hrabiego

- film obyczajowy

fruwać

19.50 Pogoda
+sport
20.00 Obcy musi

1.15 Szepty nocą
- film prod. USA
2.50 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

namiętności

mu dać mistrzowskie
opanowanie sztuk walki.
23.45 Opowieści z krypty
0.15 Playboy: Zatoka

może

Jedyną prawdziwą ochronę

• film prod. USA,
reż. Dwight H. Little,
wyk. Brandon Lee,
Powero Boothe,
Nick Mancuso i inni
Gwiazdą jest Brandon Lee
w roli studenta Jacka Lo,
mimowolnego świadka porachunków handlarzy narkotyków. Mimo czujnej opieki,
jego życie wisi na włosku.

22.00 Huragan ognia

. k©
6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki • filmy anirroN<re
1020
Beczka
śmiechu - program rozrywkowy 10.45 Zagubiony w cza.
sie - serial 11.35 Tata major - serial komediowy 12.00
Tajemnicza wyspa - serial
przygodowy 12.25 Ukryte
miasto - serial przygodowy
12.55 Gra w przeboje 13.20
Trzecia planeta od słońca serial komediowy 13.45 Zło
to Południa • western prod.
USA 15.30 SeaQuest - serial
16.20 Grom w raju 17.05
Czynnik PSI 17.55 Śmiecho
teka 18.30 Gra w przeboje
19.00 Zoom 19.30 Zwariowana kamera 20.25 Strefa film akcji 22.10 W potrzasku - film sensacyjny 23.45
Greenstone ·- serial obyczajowy 0.35 Czynnik PSI 1.20
Kruk - film akcji 2.55 Tajemnicza wyspa 3.20 Ukryte ,
miasto 3.45 Teleshopping

~

19.15
19.30 Wiadomości

17.35
1a15
19.00

16.00
1625
17.00
17.15

13.40 Dolina
nieujarzmionej
rzeki· film dok.
14.30 Kocham Polskę
15.00 Program rozrywkowy
15.50 Dziennik telewizyjny
·program Jacka

Numerka
21.0S Niewiarygodne,
ale prawdziwe
21.30 Kurier sensacji

I Szczęśliwego

20.50 Losowanie
LOTTO

k~

·polski serial obyczajowy
20.00 Swlat według
Kiepskich
- seńal komediowy
20.30 Duża przerwa
-polskiserial •

!Ewa

16.20 l>'jżumy
satyryk kraju
16.50 Przyjaciele - seńal
17.20 Psi
z klasy-film
18.10 Idź na całość
19.0S A<ian

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

Przemoc w rodzinie

i WiCŚCi

ł

6.30 Sandokan - serial animowany dla dzieci 7.00 Wojownicze żółwie - serial dla
dzieci 7.30 Po drugiej stro·
nie lustra - serial sciencefiction 7.55 A ku ku · magazyn rozrywkowy 8.20 Podgląda nie natury - cykl filmów dokumentalnych 9.15
Sandokan - serial animowany dla dzieci 9.45 Reboot - serial dla dzieci 10.15
Wojownicze żółwie - serial
dla dzieci 10.45 Kapitan Power - serial dla dzieci 11.15

a

7.00 Telesklep 8.00 Laboratorium Dextera · serial
anim. 8.30 Mama, tata i ja
- teleturniej 9.00 Iron Man serial animowany 9.30 Happy Ness · serial animowany 10.00 Pepsi chart 10.30
Gwiezdne wrota 11.30 Nie
do pary • serial komediowy
12.00 Cyfra - magazyn nowych technologii 12.30 Automaniak 13.00 Ojciec narzeczonej - komedia prod.
USA; Spokój znika z domu
Bansów w chwili, gdy Kate
Banks ogłasza rodzicom,

•

sensacyjny prod. USA; Cztery lata po tragicznej śmierci
swojej narzeczonej, Paris,
Liam nadal nie potrafi odnaleźć w swoim życiu szczęścia.
Kiedy testowane przez niego urządzenie , służące do
generowania rzeczywistości
wirtualnej , pozwala mu na
odtwarzanie obrazu swojej
ukochanej, Liam korzysta z
tej możliwości bez wahania.
Wkrótce pogrąża się całko
wicie w wyimaginowanym
świecie swoich marzeń. Czy
przyjaciołom uda się ocalić
Liama? Sprawić, by wyzwolił
się ze świata snów i powrócił
do rzeczywistości? 2.15 Granie na zawołanie • program
rozrywkowy

dok. na str. 9

Po drugiej stronie lustra • ce i inni. Dwójka 14-latków,
serial fantastyczny 11.45 Karen Lacey i John Robie
wyrusza na egipską pustyGinący świat - film dokumentalny 12.15 Podryw ko- nię na ratunek ojcu, arche·
ntrolowany · program ro· ologowi uwięzionemu przez
zrywkowy 12.45 V Max - złowrogiego Williama Benta
magazyn motoryzacyjny poszukującego mapy wiodą
13.15 Dom Muratora - pro- cej do skarbu Ramzesa Wiegram 13.45 Czerwone i lkiego„. 20.00 Paczka sześciu
czarne - film kostiumowy - komedia sytuacyjna 22.20
15.50 Luzik - serial drama- . Policyjny klan · serial polityczny 16.45 Czułość i kła cyjny 23.20 Pierwszy rok
mstwa - serial prod. pol- służby - serial dramatyczny
skiej 17.45 Dziennik 18.05 0.15 Wieżowiec - film akcji
2.05 ViP - magazyn ciekaKlątwa skarabeusza film przygodowy prod. USA, wostek i rozrywki 2.15 Strefa
P - program muzyczny 3.15
reż. Jonathan Winfrey, wyk.
Stacy Keach, Brock Pier- Zakończenie programu

zamierza poślubić Buckleya Dunstana . Emocje
rosoną z każdą chwilą. Banksonowie przeżywają rychłe spotkanie z narzeczonym córki„. 14.55 Multiki·
no • magazyn filmowy 15.40
Beverly Hills 90210 - serial obyczajowy 16.40 Gra
z fortuną - film obyczajowy
prod. USA 18.30 Maraton
uśmiechu 19.00 TVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Pogoda 19.35 Milionerzy - teleturniej 20.25 Ananasy z
naszej klasy - program rozrywkowy 21.30 Gatunek film science-fiction. 23.40
Las Vegas • serial sensa·
cyjny prod. USA 0.35 W
pułapce
miłości - film

że

stwo tworzy stereotypy. Jednym z nich

- Ja upadłem, naprawdę - z.aklina się jest przekonanie, że bicie kobiet i irykosiedmioletni Patryk, gdy pani na wf-ie rzystywanie seksualne dzieci ma miejsce
ze zgrozą patrzy na jego siniaki. Ale na- tylko w rodzinach patologicznych, najuczycielka miałajuż do czynienia z bity- czę,§ciej alkoholików - mówi Jerzy Melmi dziećmi niejeden raz, więc takie za- libruda z Państwowej Agencji Rozwią
pewnienia jej nie zwiodą, I Patryk ma zywania Problemów Alkoholowych
szczęście-dla niej krzywda dziecka jest (PARPA).
jej krzywdą, więc dotrze i do rodziców
Przemoc można jednak znaleźć we
Patryka, i do odpowiednich władz. Nie wszystkich środowiskach, także w rozdziwi jej nawet to, że Patryk mieszka w dzinach osób wykształconych, zajmują
nowym, ładnym bloku, w pięknie wypo- cych wysokie stanowiska w swoich miejsażonym mieszkaniu, a tłukący dzieciascach pracy, lekarzy, prawników, nauczyka (mamusię zresztą czasem też) tatuś cieli. Zdaniem psychologów zajmujących
jest cenionym inżynierem i lubianym się tym problemem, ludzie wykształceni
kolegą. Co piąta Polka pada ofiarą prze- potrafią być bardziej bezwzględni. Tu w
mocy w małżeństwie. Połowa kobiet w wielu przypadkach nie kińczy się tylko
wieku 35-50 lat, wnosząc pozew o roz- na przemocy fizycznej , jak to podkrewód, za przyczynę rozpadu małżeństwa ślająpsycholodzy z telefonu zaufania dla
podaje alkoholizm i stałą przemoc ze ofiar przemocy. Człowiek prymitywny
strony wspólmałżonka Bite i wykorzy- pije, wraca do domu, tłucze tych, co stastywane seksualnie przez rodziców są ją na drodze, tłucze też żonę, nawet jak
także ich dzieci. Ale często ofiaiy wsty- mu na drodze nie staje, bo„. - cóż, powodzą się mó-wić o tym, co je spotyka, a dy można wymyśleć najróżniejsze. Luich otoczenie milczy, nie przyjmując do dzie wykształceni potrafią znęcać się bez
wiadomości tego, że za ścianą mąż bije podparcia się alkoholem. Za to w spożonę. Dla znajomych jest zresztą nie do sób bardzo wyrafinowany łączą fizyczną
uwierzenia, że ktoś z nonnalnej rodziny, i psychiczną formę maltretowania. To
wykształcony i mówiący „proszę" i
zwłaszcza dla dzieci jest okropnym prze„prze-praszam", po powrocie do domu życiem, zostawiającym na długo śla w
zamienia się w oprawcę. - Społeczeń psychice.

TYRAN PO GODZINACH
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17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Święta wojna
- serial prod. TVP
1920 Program rozrywkowy
~9.55 Wielki Piknik Dwójki:
Pożegnanie lata
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
2120 Sport
-telegram
2125 Prognoza
pogody

latynoamerykańskie

małżeństwu z Jakubem, on
zaś boi się powiedzieć o tym
swojej narzeczonej. Bruno
niepokoi się o Elżbietę, która od dwóch tygodni nie
kontaktuje się z domem.
Jego telefony do sanatorium nie przynoszą żadne
go rezultatu. Gabrysia przygotowuje się do ślubu, atmosfera w domu Burskich
nie jest jednak przyjemna.
Tomek uświadamia sobie,
że dalsza znajomość z Jolą
nie ma sensu. Coraz czę
ściej wraca myślami do
Agnieszki.
1720 Gorące rytmy

14.45 Studio sport:
Lech Basket Liga
• koszykówka
16.30 Sensacje XX wieku
17.00 Teleexpress
1720 Randkawciemno
18.05 Lokatorzy - serial TVP
Jacka odwiedza starszy
brat, Adam. Jest zachwycony, że ma tak urocze
wspólłokatorid. Adamowi s=egól nie spodobała się Krysia, ale Jacek jest z tego
bardzo niezadowolony. Cała
trójka udaje się razem do
francuskiej restauracji. Napięcie między braćmi narasta. W lokalu spotykają także państwa Bogackich. Pani
Helenie udało się wreszcie
namowić męża na wspólne
wyjście do eleganckiej restauracji.
18.35 Śmiechuwarte
19.00 Wieczorynka:
Gumisie
•
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Pogoda
20.05 Odzyskane marzenia
-film prod.
W161ka Brytania
Sara McAllister jest właści
cielką galerii sztuki, zajmuje się też prowadzeniem
buchalterii. Przed rokiem w
tragicznym wypadku samo-

Niedziela

Zaginiony

Wiadomości
Tydzień

Czasy

Samo życie
Proszę o odpowiedź
Za czy przeciw
Brzydkie kaczątko
-serial animowany
Do góry nogami
Siódme niebo
-serial prod. USA
Rejs 2000
Dom - serial prod. TVP
Pamięć o tych
niewielu: 60 lat Bitwy
o Anglię
Magazyn
motoryzacyjny MOC
Otwarte drzwi
• w tym Anioł Pański

ITJVIPD
6.30
6.45
7.00
7.50
8.15
8.35
9.25
9.45
11.15

11.40
12.00
12.40
13.00
13.10
13.45
świat

- serial prod. USA
Nieznany mężczyzna rzuca
się na Roxtona w dżungli.
W jego obronie staje Challenger, który zabija napastnika. Tajemniczy człowiek
zdążył jednak wbić zęby w
szyję ofiary. W nocy okazuje się, że Roxton jest chory. Łaknąc ś;yieżej krwi atakuje Margaritę. Następnie
ukrywa się w gęstej dżungli,
a na jego poszukiwanie wyChallenger i Margaruszają

rita.

TVP8
6.35 Dom (dla nieslyszących)
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Doogie Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. USA
9.30 Niezwykła 7-mka
9.55 Ulica Sezamkowa
-program dla dzieci
1025 Kręclo/a
10.45 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
11.15 Nieśmiertelne
klejnoty
• serial dok.
prod. hiszpańskiej
11.40 M.A.S.H.:Żegnajcie,

prod.USA

cześć I amen - film

13.40 Międzynarodowe
Targi Książki
·Frankfurt 2000
14.00 30 toni - lista, lista
-lista przebojów
14.30 Famlliada
-teleturniej
15.00 Zlotopolscy
-telenowela
15.30 Gorące rytmy
latynoamerykańskie
16.30 Na dobre i na zie
-serial TVP
Zosia jest bardzo szczęśli
wa. Nie wie, że przyszla teściowa jest przeciwna jej

22

2000 r.

skrzydła

8

7.00 Zuzia i„. 7.25 Parowóz„. 7.30 Molly 8.00 Niedziela w pościelach 8.30 Kraina Tośmo 9.00 Wierzę„.
9.30 Opowieści„. 10.00 Budujemy mosty 10.30 Zwierzątka ze sklepu 11.00 Tajna misja 11.30 Mag. turystyczny 12.35 Portrety scenografów 13.00 Mag. kulturalny 13.30 Mój świat 14.00
Depozyt wiary 14.30 Zwierzęta z bliska 15.15 Jesienna telejazda 15.30 Mag. turystyczny 16.00 Przygody
Sindbada 16.40 Zwiastun
16.45 Teleturniej 17.15 Biesiady„. 18.00 ŁWD 18.10
Sport 18.30 Junior 19.00
Siatkówka 20.00 Żużel 21.30
Impresje 21.40 W ojczyź
nie Jezusa 22.00 Na antenie 22.1 O Życiorysy z„.

TV

WOT

t

4.

familijny 17.35 Z kamerą po
świecie 18.04 Mały lord 18.35
Dzikie i oswojone 19.08 Peter
Gunn 19.35 Duch przetrwania 20.27 Kino radzieckie:
Wielka Ojczyżniana 20.32 Ballada o żołnierzu - dramat 22.05
Muzyka 22.15 Co się stało?
22.35 Muzyka

TELEWIZJA ŁOWICZ
8.00 Gry interaktywne 10.17
Hrabia Kaczula 11.00 Czlowiek, który za dużo wiedział
12.10 Sport 13.02 Mały lord
13.32 Różni ludzie, różne
sprawy 14.00 Drogi wodne
14.33 ŚWiatbeztajemnic15.00
Morskie opowieści 15.30 BiaBim Czarne Ucho • film
ły

ramówka programu:
9.00 Powitanie i program
dnia 9.05 Słowo życia 9.15
Wiadomości 9.40 Kalendarz
Liturgiczny 9.45 Programy
dla dzieci 10.10• 12.00 Tydzień w Kościele 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.15• 15.30 Serial
16.05 Słowo życia 16.15 Wiadomości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Błok progr. telewizyjnych
11.10• 18.55 Program dnia
19.00 Tydzień w Kościele
19.15 Bajka 20.30 Różaniec
21.00 Apel Jasnogórski 21.05'

TV Niepokalanów

7.00 Zuzia i jej przyjaciele serial animowany 7.25 Parowóz Tomek i jego przyjaciele - serial animowany 7.30
Molly 8.00 Moda i okolice 8.20
Są takie miejsca • magazyn kulturalny 8.40 Na zdrowie 9.00 Wierzę, wątpię,
szukam • magazyn katolicki 9.30 Opowieści mamy Gęsi
- serial dla dzieci 10.00 Budujemy mosty • teleturniej
10.30 Zwierzątka ze sklepiku 10.55 Tajna misja 11.25
Magazyn turystyczny - Tu i
Tam 12.30 Mój pies i inne
zwierzaki 12.40 Dawna Warszawa 13.00 Msza Święta
14.00 Z archiwum kuriera
14.10 Wiwat akademia 14.30
Zwierzęta z bliska 15.15 Jesienna telejazda 15.30 Magazyn turystyczny Tu i Tam 16.00
Przygody Sindbada 16.45 Teleturniej 17.15 Biesiady hu·
moru i satyry 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 18.1 O
Kościół i świat 18.30 Junior
- sport młodzieżowy 19.00
Siatkówka 20.00 Żużel Memoriał Ryszarda Nieścieruka 21.00 Kościół i
świat 21.10 Konfrontacje
muzyczne 21.30 Wiadomości kuriera 21.35 Sport w
WOT 22.00 Na antenie
22.1 O Życiorysy z refrenem
22.40 Dionie • film fabularny, USA 0.20 Zakończenie
programu

Łódź

Niezapomniane role - „Nadzór" - film fabulamy prod. polskiej
• reż. Wiesław Saniewski, H'.)'k. Ell'a Staszczyk, Ewa Szyku/ska, Gabriela Kownacka (na zdjęciu) i inni. Emisja: niedziela, 22 paździemika,
TVP I, godz. 23.50.

1.00 Morskie

dowa O.OO Planeta oceanów

9.00 Wielcy wodzowie 9.55
Pola bitew 10.50 Pola bitew
11.45 Bezpieczne uzbrojenie 12.40 Wysypisko 13.30
Super most 14.25 Tornado
15.15 Niebezpieczne przejażdżki 16.1 O Skrzydła przyszłości 17.05 Zemsta robotów 18.00 Niebezpieczne
kontakty 18.30 Wielka przygoda Marka O'shea 19.00
Templariusze 20.00 Tajemniczy czlowiek 21.00 Zwoje
znad Morza Martwego 22.00
Na szlakach. nowego testamentu 23.00 Medycyna są

CHANNł!L

-

01.~coueru

7.00 Rozkodowany Bugs
Bunny 8.00 Teletubbies
8.25 Walka płci w świecie
zwierząt 8.55 Trzy kobiety
10.55 Legionista - film akcji
12.30 Szeroki horyzont
13.25 Aktualności filmowe 13.55 Wstęp do meczu 14.00 Liga Polska 16.00
Supernatural 17.00 Zakochany Szekspir 19.00 Cybernet 19.30 Nie przegap
19.35 Sylwester i Tweety
na tropie 20.00 Przyjacie·
le VI 20.25 Szczepan i Irenka 20.30 13 Posterunek
2 21.00 N.owe wcielenie li
21.45 Shadoki i Wielki Nic
21.50 Sport + 23.50 Nocne
kształty - film obycz. 1.30
Osobliwości 2: Idealna para
1.55 Bestia - dramat psychologiczny 3.30 Liga francuska - piłka nożna 5.15 Powrót do przyszłości - film
przygodowy

Programy pogrubione- nie kodowane

CfflIBjl

października

pięknie malowała. Dziś żyje

chodowym zginął jej mąż,
znany malarz Alan Hunter,
którego wciąż opłakuje.
Spędziła u jego boku siedem lat, była pełna zapału,
zawodowych aspiracji, sama

nocą

w odrętwieniu, ws:cystko woprzywołuje bolesne
kół
wspomnienia. Pewnego razu
odwiedza ją stary przyjaciel
Jason Klein, prosi, by spróbowała zapomnieć o przeszłości, oderwała się od
codziennych spraw i wyjechała na jakiś czas.
21.40 Pamiętnik
rodzinny
·Pierwszy krzyk
22.10 Decyzja należy
do Ciebie
22.50 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
22.55 Publicystyka
kulturalna
2320 Sportowa niedziela
23.50 Niezapomniane role:
Nadzór
- film fab. prod. polskiej,
reż. Wiesław Staniewski,
wyk. Ewa Błaszczyk,
Grażyna IWM1acka,
Teresa Sawicka,
Ewa Szykulska i inni
1.40 Gwiazdy świecą
2.00 Zakończenie

21.30 Nowojorscy gliniarze
-serial prod„ USA
Do komisariatu zgłasza się
biały 19-latek wraz ze swą
czarnoskórą dziewczyną i
zawiadamia, że jego rodzice zostali zamordowani.
Policjanci rozpoczynają, śledz
two w sprawie tej makabrycznej zbrodni. Stary znajomy detektywa Medavoya,
pracujący w hotelu jako portier, prosi go, żeby zwrócił
uwagę na podejrzanego gościa szastającego pieniędz·

mi. Sugeruje nawet, żeby
go aresztować.
22.15 Zwierzenia
kontrolowane
22.50 Łóżko Wierszynina
·film prod. polskiej
0.10 Potwór
·film prod. USA
Dramat rozgrywa się współ
cześnie na skąpanej w słoń
cu egzolyc2nej wyspie na Morzu Karaibskim, wokół której
szaleje tajemniczy moraki potwór. Wybucha panika wśród
pierwsze ofiastworzenia.
krwiożerczego

ludności, giną

Sprawę próbują zatuszować

ry

wy7si oficerowie wojskowi, kt(>.
rzy mają wiele do ukrycia.
1.40 Zakończenie

'
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nają naukę w szkole śred
niej. Już pierwszgo dnia stawiają wszystko na głowie.
14.15 Grom w raju
15.10 Benny Hill
-serial komediowy
1525 Klub Polsatu
15.50 Fundacja Polsat
16.00 Informacje
16.10 PrognozA
pogody
1620 Sekrety rodzinne
-program ro'ZI'fWkowy
16.45 Przygody rodziny
Addamsów
·serial komediowy
17.15 Macie co chcecie
-program rozrywkowy
17.45 Rodzina zastępcza
18.10 Idź na całość
19.05 Adam i Ewa
- polski serial obyczajowy

20.00 StrażnikTeksasu
-serial sensacyjny
20.50 Losowanie LOTIO
21.00 Linda- film prod. USA,
reż. Nathanie! Gutman,
wyk. Virginia Madsen,
Richar Thomas i inni
Młode małżeństwo Linda
i Paul wyjeżdża na wakacje
na Florydę. Spotkanie z innym małeżeństwem jest początkiem dziwacznych zdarzeń, w wyniku których Paul
zostaje oskarżony o morderstwo.
22.35 Na każdy temat
23.35 Fifa TV
0.05 Liga mistrzów
1.05 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

'O~@~~v
6.00 Disco Polo Live
7.00 Twój lekarz
7.15 Wystarczy chcieć
7.30 Jesteśmy- magazyn
redakqi pr. religijnych
8.00 Klub Stasia i Nel
8.30 Spider· Man
9.00 Hugo
9.30 Power Rangers
·serial dla rniodzieży
10.00 Disco Relax
- program ro'ZJYWkowy
11.00 Diabli nadali
-serial komediowy
11.30 Dharma I Greg
- serial komediowy
12.00 Jej caly świat
-senalprod. USA
12.30 O kogo biega
• film prod. USA
Dwaj zwanowańi raperzy
Duncan 1 Blade, rozpoczy-

14.30 A to było tak:
Ludwik
Sempoliński

19.53 Sport
20.00 Artystyczne
tandemy: Bez końca
21.50 Program rozrywkowy
22.30 Panorama
22.50 Sport
·telegram
23.00 Jest takie miasto„.
Kabaret
Maćka Stuhra
23.50 Skamandryci
0.15 Sportowa
niedziela
0.35 Hulaj dusza
1.15 Rycerz

rf1l1"f'llK.owy

z

14.45 Replay
czyli Powtórka
15.05 Biografie
15.50 Suplement
-wspomnienie
o Janie Jeleńskim
16.15 Fani i profani
17.00 Teleexpress
biegiem lat,
17.15
z biegiem dni
18.15 Zaproszenie
18.35 Program

8.00 Dokument: 1OO lat kina:
Najwspanialsze filmy Ameryki 8.50 Podróż Alberta komedia 10.20 Małe Ale!
Porwanie • film przyg. 12.00
Magazyn filmowy: Cameron
Diaz 12.25 Film krótkometrażowy: Śpiew Syreny 12.45
Miłosne wybory - komedia
14.30 Dokument: 1OO lat
kina: Najwspanialsze filmy
Ameryki 15.20 Brenda Star
- film przygodowy 17 .OO
Krwawe Gody • film muzyczrfi 18.15 Orte skrzydło - western 20.00 Magazyn filmowy: Robert Duval 20.30 Ale
Hit! Raz, dwa, trzy - komedia 22.25 King Kong - film
przygodowy 0.35 Dokument:
1OO lat kina 1.25 Inna Wyspa - dramat 2.35 Szmery
w sercu - film obyczajowy
4.30 Magazyn filmowy 4.55
Kaszebe • dramat

ale kino!

. ~t

herbu Trzy Jabłka
19.15 Dobranocka:
1.30 Wiadomości
Rycerz Piotruś
1.50 Sport
herbu Trzy Jabłka
1.55 Powtórki
19.30 Wiadomości
programów
19.50 Pogoda
- - - - - - -- -- - · - - -

Piotruś

6.10 Na dobre I na złe
- serial prod. polskiej
7.05 Slowo
na niedzielę
7.10 Reportaż
7.40 Dzledzlctwo
8.10 Złotopolscy
• serial prod. polskiej
9.00 Fraglesy-seriał
aninowany dla dzieci
9.30 Niedzielne
muzykowanie
10.30 Kapelusz pana
Anatola- komedia
prod. polskiej
12.00 Otwarte drzwi

12.40 Czasy
13.00 Transmisja
Niedzielnej
Mszy Świętej
14.05 Galeria

~

5.25 Top Shop 7.35 Przyja- 6.00 Teledyski 6.50 Odjazciele 8.1 O Top Shop 12.00 dowe kre~kówki 1O.OO Sea
Auto salon 12.25 Bill Cos- Quest - serial 10.45 Grom
by Show 13.00 Top Shop w raju - serial sens. 11.30
18.15 Był sobie raz state- Zwariowana kamera - proczek 20.00 Towarzysz Don gram rozrywkowy 12.20 StreCamillo 22.25 TV Shop 0.1 O f a - film akcji prod. USA
Hot shop 0.45 Playboy
14.00 Akwanauci • serial
dokumentalno-przygodowy
14.50 Felix - serial familij,...***,...
O!Jil!/SPQ8f
ny 15.40 Greenstone - se*,..,..,...*
rial obyczajowy 16.30 Wład
ca zwierząt • serial fantastyczny 17.20 Niedźwiedź i
ja - film familijny 19.00 Extra
Zoom - magazyn sensacji
20.00 Kruk - film akcji prod.
USA 21.45 Człowiek z blizną - dramat angielski 0.40
Władca zwierząt - serial fantastyczny 1.25 Felix - serial familijny 2.10 Extra Zoom
- magazyn sensącji 3.00
Zwariowana kamera - program muzyczny 3.45 Teleshoping
Wiadomości

8.30 Żeglarstwo 9.00 Baloniarstwo 9.30 Przy9oda
10.30 Skoki do wody 11.00
Mistrzostwa FIA GT 12.00
Wyścigi samochodów seryjnych 12.30 Mistrzostwa
FIA GT 13.00 Sporty motorowe 14.00 Tenis 18.00 Sumo 19.00 Sporty motocyklowe 20.00 Supercross
21.15 Boks 22.45 Rajdowe
mistrzostwa świata 23.00
23.15 Tenis

1.15

Wiadomości

'

•

D

i Wieści

dok. ze stl: 5
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Głowna i Strykowa

nowy

z

UWODZICIELKI •••

TYRAN •••

7.00 Telesklep 8.00 Labolatorium Dextera - serial anim.
Oszołomiony Ted publicznie wyznał jej miłość
8.30 Pinokio - serial animowany 9.00 Iron Man - serial i opuścił Casey, swą małżonk~ od piętnastu lat i
anim. 9.30 Happy Ness - matkę jego dwóch córek. Whoopi porzuciła jedserial anim. 10.00 Bliźniaczki nak Teda po półtora roku. Tyle czasu z jednym
- serial komediowy 10.30 mężczyzną to dla niej wystarczająco długo!
Znów mieć siedemnaście
lat - film rodzinny prod. USA
Suzy Amis
12.30 Ładny dom 13.00 Kuroń raz! - magazyn kulinarW filmie „Titanic" miała niewielką rolę, lec2!
ny 13.30 O co chodzi? 14.00 zwróciła uwagę reżysera, Jamesa Camerona.
Akademia policyjna • serial
Uwodziła go, mówiąc o mor1u i swojej pasji archekomediowy 15.10 Stalowy
ologicznej. Niemal w tym samym czasie reżyser
rycerz - film przygodqwy
prod. USA 17.15 Pub - pro- poślubił Lindę Hamilton, z którą żył od sześciu
gram rozrywkowy 18.15 Ale lat. To z nią udał się na premierę filmu i na oscaplama - program rozrywko- rową galę. Suzy natomiast ulokował w swojej rewy 19.00 TVN Fakty 19.25 zydencji w Malibu.
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Linda Hamilton odkryła to i zażądała rozwodu.
Milionerzy - teleturniej 20.25 Od tego czasu Suzy jest stałą towarzyszką Jamesa.
Wybacz mi - talk show 21.40
(PAI) Magda May
Pod napięciem - talk show
22.1 OSuper Wizjer TVN 22.40
Nie do wiary - opowieści
niesamowite 23.1 O Prezy- dok. ze s11: 7
dencki poker • serial sensacyjny ' 0.05 Ale plama program rozrywkowy 0.45
Złote czasy radia - komedia obyczajowa 2.25 Granie
• . .
.
. .
.
Przemoc w rodzm1e to problen~, ~orywłasc1w1e
na zawołanie
dotyka nas wszystkich. Bez włączerua się bliskich, znajomych, rodziny, a także różnych oą~anizacji w walkę
z przemocą w rodzm1e trudno będzie skuteczrue pomóc ofiarom. Na razie bowiem jedynie samorządy
lokalne mają ustawowy obowiązek opieki nad nimi.
.
Z kolei programy pomocy poszkodowanym ko6.30 .sandokan · serial d.la
dZJeci 7.00 Woiownicze żoł- bietom z pewnością nie wszędzie docierają, zaś prograwie - serial dla dzieci 7.30 my pomocy sprawcom traktuje się u nas jak niezrozuPo drugiej stronie lustra - miałe dziwactwo. A przecież wielu domowych tyraserial s-f 8.00 V Max • mag. nów mogłoby, po odpowiednim treningu psycholomotoryzacyjny 8.30 Giną- gicznym, znów być po prostu ludźmi. Dla maltretowacy świat - film dokumental- nego dziecka ważne jest, że pani od wf-u czy babcia
ny 9.00 Kłopoty małe i duże zauważ.a, co się dzieje i skutecznie bierze młodego czło, - serial familijny 9.30 San- wieka w opiekę. Ale jeszcze lepiej byłoby, gdyby znę
dokan - serial dla dzieci cający się nad nim ojciec przyszedł do domu, poroz1O.OO Re boot - serial dla mawiał z nim, szczerze przeprosił i powiedział: ,,robidzieci 10.30 Wojownicze Iem źle, już nigdy nie będę, leczę się, żeby to nie wróciIo".
żółwie - komediowy serial
Przy Państwowej Ag!!ncji Rozwiązywania Probleakcji 11.00 Kapitan Power •
serial dla dzieci 11.30 Po mów Alkoholowych od kilku lat działa „niebieska Ji.
drugiej stronie lustra 12.00 nia" • telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie.
Jan Paweł li i je-go przyja- O pomoc zwracały się tysiące osób. - Wszystkie kobiet)~
ciele 12.30 Ginący świat które do nas cl7lvonią, są ofiarami od wielu lat ,czasem
13.00 KINOmaniak 13.30 Gi- nawet od kilkudziesięciu .Co nzecia z nich przyznała,
lette - magazyn sportów ek- że po raz pie1wsz;• w życiu odważyla się powiecL>ieć, iż
stremalnych 14.00 A ku ku jest maln·erowana przez męża - mówi Mellibruda.
Do „niebieskiej linii" w większości (80-90 proc.)
- program rozrywkowy 14.25
dzwonią właśnie kobiety. O swoich problemach w domu
Klątwa skarabeusza • film
przygodowy prod. USA 16.15 . mówią też dzieci. Od czasu do czasu zadzwoni mężczy
Podryw kontrolowany - pro- zna. Panowie dzwoniąjako świadkowie, chcą pomóc
gram rozrywkowy 16.45 Czu- swoim znajomym, rodzinie. Pytają, jak można skoń
czyć z przemocą w sposób legalny, bez wynajmowania
łość i kłamstwa - serial TVP
17.45 Dziennik 18.05 Pacz- „specjalistów", którzy w sposób zrozumiały dla bijące
ka sześciu • komedia sytu- go rodzinę „wythunaczą" mu niestosowność tego po1
acyjna 20.1 O Gang panny stępowania. Dzwonią też ci, którzy biją - choć spoGlenn - serial dramatyczny radycznie. Mają pretensje, że pod tym nwnerem bun21.1 O Drogówka - mag. po- towano żonę, by złożyła skargę, wezwała policję, policyjny 21.30 Magazyn spor- infom10wała zakład pracy. Nawiasem mówiąc groźba
towy Super Gol 22.30 Sied- powiedzenia w finnie, że mężczyzna znęca się nad
miu wspaniałych • serial rodziną, może nieźle postraszyć maltretującego. W
przygodowy 23.30 Legen- czasach, gdy o pracę trudno, kto wie, czy taki „drodarny mistrz rodeo • dra- biazg" nie zaważy na zwolnieniu"
dok. na su: 13
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