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polskiej

Łowickiej

CZY TAK MUSI BYĆ?
Łowicka Spółdzielnia

Mieszkaniowa przed
trudnych rozmów z członkami

Ponad 700 podpisów pod ządaniami
przedstawicieli człon
ków na poszczególnych osiedlach wpły
nęło już do przewodniczącego Rady Nadzorczej Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawcy chcą omówienia,
wyjaśnienia, niektórzy skorygowania
rocznych rozliczeń opłat za energię cieplną, inni woleliby nawet zrewidować cały
system rozliczeń z użyciem podzielników
kosztów. Najwięcej, bo aż 385 podpisów
na 803 mieszkania inicjatorzy protestów
zebrali na osiedlach Noakowskiego,
Kostka, Broniewskiego i w blokach przy
ul. Ciemnej. 130 podpisów na 771 mieszkań zebrano na os. Dąbrowskiego, 198
podpisów na 800 mieszkań na os. Stazwołania zebrań

Pielęgniarki przemaszerowały przez całe

centrum miasta

...

Trochę mało tei nadziei
Pielęgniarski

rzyńskiego.

protest w Łowiczu

Około

stu pielęgniarek, popracowników laboratorium oraz przychodni protetyki j ortodoncji wzięło udział
w marszu protestacyjnym, jaki
przeszedł we wtorek, 5 grudnia ulicami Łowicza.

łożnych,

Zdesperowane pielęgniarki spotkały
budynkiem łowickiego szpitala o godz. IO.OO. Z powodu nieobecności dyrekcji ZOZ przeszły ulicą Jana Pawła Il do budynku starosty łowickiego,
później udały się ul icami Stanisławskie
go i Zduńską do ratusza. Na ręce starosty i burmistrza złożyły listy o identycznej treści. W swoim liście pielęgniarki
proszą o dostrzeżenie problemu ich śro
dowiska i udzielenie im pomocy. Listy
się przed

Czy do zebrań członkowskich dojdzie?
Teoretycznie wcale tak być nie musi, reo podobnej treści złożyli też przedstawigulamin spółdzielni mówi, że zorganizociele pracowników technicznych, biorą
wane one muszą być co najmniej raz w
cych udział w proteście. Szkoda naszych
roku,-a odbywały się póżną wiosną, przed
nóg, bo jesteśmy w punkcie wyjścia zebraniem przedstawicieli członków, któmówiły pielęgniarki po zakończeniu
re wyłoniło w czerwcu nową Radę Nadmarszu na Starym Rynku. Może pójdziezorczą spół9zielni. Częściej mogą być one
my do biskupa ? - zaproponował ktoś z
zwoływane przez zarząd lub na żądanie
grupy. Pomysłu jednak nie zrealizowały,
wspomnianej Rady Nadzorczej ŁSM.
wcześniej nie uprzedzały o swojej wizyWydaje się dziś jednak, że żądań w tej
cie i nie były na nią przygotowane.
skali nawet tak homogeniczna, opanowa-

Na razie nie odchodzimy od

mówiły pielęgniarki

ZOZ w

Łowiczu

łóżek

-

zatrudnione przez

- 21 listopada

złożyły

śmy pismo z naszymi postulatami i bę
dziemy na ten temat rozmawiać z dyrekcją ZOZ - mówiła w

czasie poniedziałko
wej rozmowy z NŁ Jolanta Nowicka.
dok na str. 4

Plama ropy
na Bzurze

W sobotę, 2 grudnia o godz. 12.20 ło
wicka Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej została powiadomiona o pojawieniu się na wodach Bzury, w okolicy
przebudowywanego właśnie mostu na ulicy Pryma5owskiej plamy niezidentyfikowanej substancji ropopochodnej. Na miejsce
zdruzenia udali się funkcjonariusze łowic
kostne i pasze zawierające w swoim skła kiej PSP, zawiadomiony także został oddział
dzie mięso lub mączki wołowe.
ratownictwa chemicznego PSP z Łodzi, poBadaniu podlega również każda pad- licja, straż w Płocku i Sochaczewie oraz
nięta sztuka bydła, jaka trafiła do Polski Centrum Kryzysowe. Jak nas poinformoz krajów zachodnich i jej potomstwa. wał komendant powiatowy PSP w Łowi
Na terenie powiatu znajdują się dwie czu Roman Rześny, okazało się, że poobory - w Walewicach i w Czerniewie, wierzchnia rzeki w pobliżu mostu rze1:,zydo których kilka lat temu sprowadzono wiście pokryta jestjaką.5 substancją, na brzegu widoczna jest duża plama najpewniej
jałówki z Holandii.
dok. 11a str. 4
(aw) tej samej substancji.

Czy zagrała nam
choroba wściekłych krów?
O poniedziałku, 4 grudnia w hurtowniach i marketach na naszym terenie
przeprowadzana jest kontrola mająca
sprawdzić, czy nie ma w handlu woło
winy sprowadzanej z krajów, w którch
stwierdzono przypadki „choroby wście
kłych krów". Sprawdzone zostaną
wszystkie możliwe źródła, w których
znajdować się może mięso z krajów objętych blokadą, ale także mączki, mięso

tmPIUI
Stary Rynek 8, 99-400 Łowicz
tel./fax (046) 837-42-49, 0601-318-927
W sprzedaży także zestawy Simplus
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na przez SLD Rada Nadzorcza nie
mogła zlekceważyć.

będzie

serią

sami wybierają władze ŁSM i przed nimi·

Prezes spółdzielni Ar- te władze są odpowiedzialne.

mand Ruta mówi, że jest wskazane takie
Niezadowoleni członkO\yie spółdziel
spotkania zrobić, choć zaznacza, że ma za- ni kwestionują przede wszystkim dwa
strzeżenia do formy zbierania podpisów elementy systemu rozliczen. z którymi
przez osoby z rozliczeń niezadowolone.
każdy ze spółdzielców się spotkał. PierwTych niezadowolonych jest dużo, są to szy jest to współczynnik określający jaw większości ci lokatorzy, którzy po roz- kość kaloryfera, w rozliczeniu przybieliczeniu opłat za ubiegły sezon grzewczy rający wartość nawet od 0,65 do 1,55,
muszą, niekiedy sporo, dopłacić, mimo drugi to współczynnik korekcyjny, zależ
że byli przekonani, iż przecież starali się ny od położenia mieszkania w bloku. Weoszczędzać. W niektórych indywidual- dług niektórych z nich, współczynnik
nych przypadkach skala żądanych dopłat kaloryfera byłby może dobry dla grzejprzekracza 250 zł. - co np. dla osób star- ników nowych, dopiero co zainstalowaszych, żyjących z emerytury jest wydat- nych, ale nie dla kilkunasto-, a nieraz już
kiem nie Jada. Kilkoro przestawicieli kilkudziesięcioletnich zestawów żeberek.
protestującej, zdesperowanej grupy było Stary kaloryfer, zamulony szlamem, ma
nawet w ubiegły czwartek obecnych na dużo niższą niż pierwotna emisję ciepła,
ostatniej sesji Rady Miejskiej, gdzie usta- przezcolokator mieszkania płaci za
mi jednej z lokatorek, Krystyny ęrodec ciepło, które faktycznie doń nie
kiej, zaapelowało do burmistrza Ryszar- dociera. Prezes Ruta przekonuje, że przed
da Budzałka o poparcie. Niech się pan wprowadzeniem opomiarowania wszystkie
burmistrz włączy do protestu, żeby ten kaloryfery były centralnie płukane by tę
problem nie był tylko naszym problemem wadę wyeliminować. Jeden z mieszkańców
- mówiła wzburzonym głosem Brodec- odpowiada na to, że centralne płukanie to
ka. Burmistrz odpowiadał, że sposób, w iluzja, bowiem by było ono skuteczne, mujaki spółdzielnia rozlicza koszty energii siałoby być przeprowadzone pod takim cicieplnej zużytej przez jej członków jest śnieniem, że nie wytrzymałyby żadne
jej wewnętrzną sprawą, na którą władze uszczelnienia na połączeniach w wewnątrz
miejskie nie mają wpływu. Spółdzielcy blokowej sieci.
dok na str. 5

.

Wiedzieć co wtrawie
Na stronach 10-11 tego numeru NŁ
publikujemy drugą i ostatnią część ankiety, w której pytaliśmy mieszkańców
miasta o to, na co ich zdaniem samorząd miejski powinien w pierwszym rzą
dzie przeznaczyć pieniądze w roku 2001
- i to tak w ich najbliższej okolicy jak
i w ogóle w mieście. Lektura tych i.rypowiedzi (pierwszą ich część i.rydrukowaliśmy przed tygodniem) nie pozostawia wątpliwości co do tego, że dla
mieszkańców przedmieść najważniejsza

jest budowa dróg, dla zamieszkujących
centrum - bezpieczeństwo, dla wszystkich razem stan chodników i ulic miejskich. Inne życzenia też występowały,
te jednak dominowały.
Te oczywiste skądinąd stwierdzenia
powinny być wskazówką dla radnych
w ich dyskusjach nad budżetem. Czy

piszczy

będą? Z wypowie.dzi jasno wynika,
że większość mieszkańców

nie czuje
z radnymi żadnego kontaktu, nie zna
ich, a jeśli zna to w dużej części ma
o nich złe zdanie i czuje się przez nich
lekceważona. Oczywiście, mieszkańcy

też

niekiedy sami nawet deklarują,
nie interesują się problemami miasta, bywa, że nie idą nawet na wybory,
a jak już radny zorganizuje spotkanie nie przyjdą na nie. Błędne koło? W naszym przekonaniu niezupełnie. Jeśli ludzie nie liczą na radnych, to dlatego,
że nadal czują, że nic od nich nie zależy. Zmiana w tej postawie może nastą
pić tylko z inicjatywy radnych - i to nie
incydentalnej, ale w wyniku nieustannego rozmawiania z mieszkańcami,
wsłuchiwania się w ich uwagi, dążenia
do uporania się z tym, co oni odczuwająjako swój problem nr I - o ile leży to
w kompetencjach samorządu lokalneg.o.
To wymaga wysiłku, ale ten trud trzeba
podjąć, jeśli chce się uniknąć opinii, że
radnym chodzi tylko o diety.
Wojciech Waligórski
że

*

Rozkład najbliższych spotkań

z radnymi i burmistrzem - na stronie 20.
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ŁOWICZANIN

BRAKUJE MILIONA
Kredyt konieczny do

spięcia budżetu

Już niemal pewne jest, że ostateczna dłużników wynosi ok. 700.000 zł . - jedwersja budżetu Łowicza na 2001 rok nym z największych jest PKP.
różnić się będzie od jego projektu nie
Sytuacja związana z nie wykonaniem
tylko w wyniku zmian, jakie mogą wpro- planu dochodów z udziału w podatku od
wadzić komisje Rady Miejskiej, ale i w osób fizycznych jest zjawiskiem ogólnowyniku popawek, do których zmuszo- polskim. Ministerstwo Finansów przed
ny zostanie zarząd miasta. Otóż na ustaleniem budżetu przewiduje dla nas
ostatniej sesji rady, 30 listopada, przy kwotę, którą zakłada dla nas z tytułu
16 głosach poparcia i 6 wstrzymujących udziału w tym podatku i my musimy ją
radni miejscy podjęli decyzję o zacią ująć planując dochody miasta -argumengńięciu kredytu długoterminowego w tował konieczność zaciągnięcia kredytu
kwocie I .OOO.OOO zł. Kredyt ten w ca- burmistrz Ryszard Budzałek.
łości ma zostać przeznaczony na poBrakuje więc pieniędzy na pełną rekrycie deficytu budżetowego nie znaj- alizację planu wydatków związanych z
dującego pokrycia w planowanych do- utrzymaniem miejskich jednostek budże
chodach miasta . .Ma on zostać spła towych oraz na spłatę IV raty pożyczki
cony z dochodów podatkowych z Narodowego Funduszu Ochrony śro
(udział w podatku dochodowym od dowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej
osób fizycznych) do 30 lipca 2001 wysokości 550.000 zł.
roku - a więc właśnie w przyszłym
Jak powiedział „Nowemu Łowicza
~~Dzieci z kółek zainteresowań kiernozkiego GOK miały połączoną imprezę andrzejkowa - mikołajkową w piątek 24 roku budżetowym.
ninowi", burmistrz Ryszard Budzałek
listopada. Chłopcy i dziewczęta wróżyli sobie lejąc wosk przez klucz, układali swoje buty do wyjścia, aby się przekonać,
Dlaczego zaciągnięto ten kredyt? prawdopodobne jest, że w zwiąku z
kto z nich pierwszy zmieni stan cywilny i przebijali papierowe serce, aby poznać imię ukochanej lub ukochanego. Ma on wypełnić około ! .OOO.OOO zł koniecznością
spłacenia zaciągniętego
lukę powstałą z tytułu nie zrealizowa- teraz kredytu, z projektu przyszłorocz
nia w tym roku dochodów z udziału nych wydatków skreślona zostanie jedw podatku od osób fizycznych (wy- na lub dwie inwestycje. Co? - decyzja
konanie za IO miesięcy wyniosło ma zapaść lada dzień, bo już w przy59,2%, do zrealizowania w bieżącym szłym tygodniu nad projektem budżetu
roku pozostała jeszcze kwota 3.602.30 I będą obradować komisje Rady Miejskiej.
W najbliższym czasie nie przewiduzł). Ponadto znacznie pogorszyła się Analizowana jest nawet ponownie koRadny Dariusz Mroczek w imieniu
Wniosek nie był jednak pierwszym jemy żadnych zmian w rozkładzie jazściągalność podatku od nieruchomości, nieczność i potrzeba rozbudowy Gimradnych Klubu „Łowicz 2000" na sesji pomysłem w tym temacie.Burmistrz dy autobusów - powiedział n.am dyrekłączna zaległość dwóch największych nazjum nr 3.
(aj)
Rady Miejskiej w dniu 30 listopada skie- Ryszard Budzałek zapewnił, że jest już tor MZK w Łowiczu Bogdan Suchanek.
rował do Zarządu Miasta interpelację inicjatywa zarządu miasta w tej sprawie. Zmiany jakie weszły od niedzieli 19 liwnoszącą o zorganizowanie Nocy Syl- Planujemy wspólne z mieszkańcami Ło stopada podyktowane zostały wnioskawestrowej Tysiąclecia.
wicza przywitanie Nowego Roku, które mi mieszkańców. Ludzie w dni świątecz
To przełom wieków. Liczymy, że ojco- odbędzie się na Starym Rynku, począ ne odwiedzają rodziny, poza tym w kur..:
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej końca 2000 roku w wigilię [[/ tysiącle
wie miasta sprawią niespodziankę miesz- tek 23.30 w Sylwestra, zakończenie oko- sach autobusów występowały ponad
kańcom i na jednym z placów w Łowiczu ło I.OO w Nowy Rok. Będziemy składali dwu godzinne przerwy. Uzupełnione na ręce przewodniczącego rady Krzysz- cia, jest właściwym momentem, żeby w
zorganizują zabawę godną tego wyda- życzenia noworoczne razem z przedsta- nowymi kursami zostały dwie linie nr 2 tofa Górskiego złożony został wnisek o sali rady miejskiej zawiesić i poświęcić
rzenia i wspólnie powitają nowy rok i wicielami władz powiatu, przewidziane od ulicy Warszawskiej do Niedźwiady umieszczenie krzyża na ścianie sali ra- krzyż - czytał w uzasadnieniu wniosku
wiek - przytaczał argumentację Mroczek. są również sztuczne ognie i muzyka. Łowickiej oraz knia nr 3 Niedźwiada - dzieckiej łowickiego ratusza. Odnowio- rady Paweł Kolas.
na sala posiedzeń Rady Miejskiej Łowi
Pod wnioskiem podpisało się siedmioJak źródło finansowania tej imprezy Chcemy zorganizować to tak by nie za- Seligów.
cza powinna być wyposażona w symbo- ro radnych. Beata Gładka i Ewa Zbudw interpelacji podano: środki pozyska- kłócać zaplanowanych na całą noc uro-.
le władzy samorządowej takie jak herb niewek (AWS) oraz Piotr Pikulski, Paweł
ne od sponsorów oraz nadwyżkę w bu- czystośći kościelnych - mówił burmistrz.
miasta, chorągiew wielka, insygnia władz Kolas, Dariusz Mroczek, Krzysztof Ziedżecie w paragrafie: Rada Miejska.
(aj)
przewodniczącego rady i burmistrza.
liński, Tadeusz Rześny („Łowicz 2000").
Zbliżające się Święta Bożego Narodze- Wniosek w postaci projektu uchwały traNieborowska Rada Gminy, na ostat- nia i tradycyjne spotkanie oplatkowe u fi pod obrady najbliższej sesji.
(aj)
niej sesji 28 listopada, ustaliła nową cenę
za metr sześcienny wody. Korzystający
z ujęć wodociągów gminnych będą od
Gmina Kiernozia
Nietypowe zgłoszenie o popełnieniu wykonanym na życzenie abonentki przyszłego roku płacić I, I O zł (plus
przestępstwa polegającego na kradzie- przez placówkę TP S.A. następnego dnia podatek VAT) za metr sześcienny wody.
ży impulsów telefonicznych przyjęła w (3 I X) w godzinach od 20.00 do około Jest to o I Ogroszy więcej niż obecnie.
środę, 29 listopada łowicka policja.
22.00 wyszczególnionych jest kilkanaStwierdzone do tej pory straty nie są ście rozmów - głównie na telefony koZłotówkę
ścieków
duże - około 45 zł za październik, do- mórk~we, również do Katowic itd. Po
piero w najbliższych dniach będzie wia- zgłoszeniu reklamacji ekipa TP S.A .
Do końca roku będą zbierane od miesz- częcia zorganizowanego comiesięczne
Rada Gminy Łyszkowice ustaliła cenę
domo ile impulsów zostało skradzionych stwierdziła nielegalne podłączenie do liml ścieków odprowadzanych do no- kańców deklaracje gminy chęci zawarcia go wywozu śmieci to luty przyszłego
w listopadzie.
nii abonenckiej w kanale z przewodami . wej oczyszczalni. Cana ta została usta- umowy na wywóz śmieci z firmą „Eko - roku. Osoby zainteresowane mają do
W mieszkaniu państwa K. na jednym Na razie nie ustalono kto je wykonał i lona w cenie I ml wody pobieranej z Serwis" z Kutna. Indywidualne umowy wyboru pojemniki o pojemności 120 i
z łowickich osiedli przez prawie pól roku dokąd ostatecznie prowadziło. Sprawca gminnego wodociągu i obecnie wynosi cywilno - prawne będą podpisywane 240 litrów. Deklaracje takie można zgła:
nikt nie mieszkał. Znajoma opłacała ra- zdążył zdemontować przewód prowa- 1 zł . Uchwałę taką radni podjęli jedno- prawdopodobnie po 1 stycznia 2001, a szać do sołtysów lub bezpośrednio do
chunki telefoniczne - zawsze był to wy- dzący prawdopodobnie do jego domu głośnie w czasie sesji 30 listopada.
najwcześniejszy realny termin rozpo- urzędu gminy.
(mwk)
łącznie abonament. Nie były przecież wy- lub piwnicy. Na miejsce wezwana zokonywane żadne rozmowy telefoniczne. stała policja, która wykonała dokumen•W nocy z I na 2 grudnia w Łowiczu przy
e
~ cił pieszą Stanisławc; W. W wyniku wypad.ku
Pani K. pojawiła się w mieszkaniu po pó- tację fotograficzną i zabezpieczyła ślady.
os. Bratkowice miało miejsce włamanie do
.~
obrażeń ciała doznała piesza.
łrocznej przerwie 30 października, wyNie wiem jaki rachunek przyjdzie za
piwnicy Jerzego S.
konała wtedy tylko jedną międzymiasto okres kiedy jeszcze nie było odłączenia
.,
.
• W nocy z 28 na 29 listopada w Łowiczu
• W nocy z 2 na 3 grudnia w Łowiczu na
wą rozmowę telefoniczną z abonentem w nielegalnej linii - martwi się pani K. W
przy ul. Klickiego miało miejsce włamanie do
os. Bratkowice dokonano kradzieży czterech
Kaliszu i zaraz potem ponownie wyje- tym czasie już przebywała w swym
garażuZofiiJ.
kół od sam. osob. Polonez.
chała. Rozmowa trwała niecałą minutę i mieszkaniu i dwukrotnie po podniesie• 29 listopada o godz. I I .OO Ewa K. Powia• 3 grudnia o 14.30 Piotr G. powiadomił
kosztowała około złotówkę.
niu słuchawki słyszała rozmowę telefodomiła tut. KPP o kradzieży impulsów telefotut. KPP o włamaniu do domku letniskowego
•W nocy z 28 na 29 listopada o godz. O.OS nicznych.
Obecność lokatorki w domu prawdo- niczną. Zgodnie z obietnicami TP S.A.
w Uchaniu Dolnym.
nn osoba powiadomiła tut. KPP o włamaniu
podobnie zauważyła osoba, która była reklamacja będzie uznana za słuszną.
•
W
nocy
z
29
na
30
listopda
w
Łowiczu
•W nocy z 3 na 4 grudnia w Łowiczu przy
do kiosku typu „Ruch" w Łowiczu przy ul.
wpięta w linię telefoniczną. Na billingu,
(mak)
przy ul. I-go Maja miało miejsce włamanie do
:li'.

Będzie

wspólne przywitanie
nowego tysiąclecia

Zmian w rozkładzie MZK
już nie będzie

Czy

będzie

krzyi w ratuszu?

Droższa woda

Zlodzieie wpięli sił
do cudzei linii telefonicznei

wgminie Nieborów

Moina deklarować wielkość
poiemnika na śmieci

za 1metr

ka
ro
n
I
k
•IC yl•na
o
I
P

Przegląd na.150 głosów
li Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej
zaczyna się w Zdunach
Ponad 150 osób zgłosiło swój udział
w II Powiatowym Przeglądzie Piosenki
Dziecięcej, który odbędzie się w czwartek 7 grudnia w GOK w Zdunach. Zgło
szenia przyszły z wszystkich gmln powiatu łowickiego i z samego Łowicza.
Startujący występować będą solo lub w
zespołach, wykonywać będą różnorod-

ny repertuar na który składają się utwory z list przebojów, piosenki z programów dziecięcych i utwory znane ze szkoły. Przegląd rozpoczyna się o godzinie
I O.OO. Organizatorzy dla uczestników
przygotowali wiele atrakcji kulinarnorozrywkowych.
(aw)

,

Sienkiewicza, w wyniku podjc;tych działań
funkcjonariusze tut. KPP na gorącym uczynku dokonali zatrzymania nieletniego Michała
W. lat 12 oraz Małgorzaty K. lat 17.

• 28 listopada o godz. 6.20 w m. Nieborów
miał miejsce wypadek drogowy, gdzie kierujący rowerem Kazimierz L. wymusił pierwszeństwo przejazdu i został uderzony przez
samochód osobowy Cinquecento kierowany
przez Andrzeja K. W wyniku wypadku obrażeń doznał rowerzysta.
•Tego samego dnia o godz. 16.05 miała
miejsce w Łowiczu przy ul. Starzyńskiego kolejny wypadek drogowy, gdzie kierujący samochodem osobowym Polonez Michał G. potrą-

zakładu

wulkanizacyjnego.

• Tej samej nocy w Łowiczu przy ul. Staninn sprawcy dokonali i włamania do
sklepu odzieżowego Janiny Sz.
sławskiego

• 30 listopada o godz. 21.30 w Łowiczu miao
miejsce włamanie do sklepu „Rottcr".
• W nocy z 30 listopada na I grudnia m.
Borówek miało miejsce włamanie do pomieszczenia gospodarczego należącego do GS SCh
„Bielawy".
• W nocy z I na 2 grudnia w m. Bobrowniki
miało miejsce włamanie do punktu skupu mleka

na szkodą OSM Łowicz.

ul. Zduńskiej miało miejsce włamanie do sklepu ze sprzc;tcm AGD stanowiącego własność
PSS „Społem".
• W nocy z 3 na 4 grudnia nn sprawcy dokonali włamania do samochodu Fiat l 26p zaparkowanego w Łowiczu na o. Tkaczcw.

• 4 grudnia o godz. IO.OO KP Domaniewice została powiadomiona o kradzieży dwóch
kół od przyczepy samochodowej na terenie
Obwodu Dróg i Mostów w in. Krc;pa.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w
ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji
w Łowiczu.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek
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NIE B~DĄ MAGIST
Ponad 120 osób z magisterskiego kierunku studiów
Zarządzanie i marketing w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu z dnia
na dzień przestało być studentami. Łowickiej uczelni
nie udało się podpisać umowy z Akademią Podlaską
z Siedlec na prowadzenie kierunku. Studenci otrzymali
zwrot 300 złotych wpłaconej opłaty wpisowej.
Łowicka uczelnia starała się już od
poprzedniego roku uruchomić studia
magisterskie na kierunku zarządzanie i
marketing. Kierunek, na który studenci
zostali przyjęci od października tego
roku był przeznaczony dla tych, którzy już zdobyli tytuł licenjata. Grupa
studentów, do której był adresowany to
w większości studenci MWSH-P, którzy do tej pory studiowali na tym samym wydziale - na studiach licencjackich. Utworzenie kierunku pod skrzydłami Akademii Podlaskiej w Siedlcach
miało być dla chętnych studentów uła
twieniem kontynuowania nauki i stworzeniem możliwości otrzymania tytułu
magistra.
Dlaczego się nie udało? Rektor był
temu przeciwny. Można studiować u
nas; nie ma żadnych przeciwwskazań.
Prowadzimy studia uzupełniające po licencjacie ... - powiedział nam krótko rektor do spraw dydaktyki Akademii Podlaskiej prof. Kazimierz Jankowski. Żeby
uczelni mogła nadawać tytuł magistra
musi dysponować odpowiednią kadrą
naukową. Ilość doktorów i profesorów
z danej branży jest uzależniona między
innymi od liczby studentów itp.
Od października bieżącego roku od
studentów nie wymagano wnoszenia

żadnych opłat (czesnego)

za kształcenie.
im, że na razie nie ma stosownego konta bankowego, trzeba poczekać na podpisanie ostatnich dokumentów, wszystko jest na dobrej drodze ...
Ostatecznie jednak kierunek magisters)ci
musiał zostać zlikwidowany.
Studenci z tego kierunku mają uzasadniony żal do uczelni, że w ten sposób stracili rok nauki i muszą zmieniać
swoje życiowe plany.
Bardzo nieładnie nas potraktowano.
Dwa tygodnie temu oka::.alo się. :;e uc::.elnia nie może podpisać umowy z Akademią Podlaską w Siedlcach i będzie stara/a się podpisać taką umowę z Wyższą
Szkolą Menedżerską w Warszawie. Od
soboty jest już po wszystkim ... Nie ma
takiego kierunku. W ubiegłym tygodniu
jakaś pani z uczelni dzwoniła dQ osób
mieszkających poza Łowiczem i informowała, ie w sobotę nie będzie wykła
dów. Nie mówi/a, ie kierunku już nie
ma ... Cały czas nas zwodzono. słyszeli
śmy, ie wszystko jest na dobrej drodze.
Powinni nam oddać te 300 złotych z odsetkami. Mamy pól roku z głowy. Dla
chłopaków to jest jeszcze większy problem - wojsko - powiedziała nam studentka Magda Łazikowska.
Większość z nas jest po licencjacie na
Tłumaczono

Przewodniczący zarządu okręgowe

Most iui zabetonowany
Ostatnia płyta na remontowanym innymi ich odporność na zgniatanie itp.
na Bzurze (ulica Zamkowa) zo- Zalewanie betonowej ławy mostu trwastała w poniedzałek zalana betonem. Na ło ponad tydzień. Było to możliwe do
jedną płytę wylewanych było IO tzw. wykonania w tym roku ze względu na
gruszek. Przez cały czas na miejscu był dobrą aurę. Zalewanie mostu betonem
kierownik nadzoru budowlanego z Ło- jest możliwe do temperatury minus 5°C.
dzi. Próbki betonu z każdej płyty (4 pły- Poniżej tej temperatury woda zbyt szybty) były badane w łódzkim instytucie bu- ko zamarza i beton nie wiąże.
dowlanym, gdzie sprawdzano między
(mak)
moście

Kolegium iednak musi

W związku z problemami finansowymi kierunku wychowanie fizyczne w
łowickim Kolegium Nauczycielskim, o
których pisaliśmy w poprzednich numerach Nowego Łowiczanina, dyrektor
tej placówki zgłosił się z prośbą do
władz miasta o zwolnienie grup ćwicze
niowych tego kierunku z opłat za korzystanie z hali łowickiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz Pływalni Miejskiej. Do tej pory Kolegium płaciło około 700 złotych miesięcznie za korzystanie z hali OSiR (6 godzin tygodniowo) i średnio 750 złotych miesięcznie
za zajęcia na basenie (7 godzin tygodniowo). Uzyskane w ten sposób pieniądze
miały być przeznaczone na wynagrodzenia dla uczących tam wykładowców
z warszawskiej Akademii Wychowania
Zaledwie złotówkę kosztuje podłącze Fizycznego. Uczelnia wnioskowała o
nie się do sieci telewizji kablowej Vec- zwolnienie z opłat od I grudnia bieżące
tra-L (dawniej Mescomp). Promocja jest go roku. Wiceburmistrz Eugeniusz Furskierowana zarówno do nowych klientów kablówki jak i tych, którzy zrezygnowali z jej usług bądź zostali odłącze
ni za niezapłacony abonament. W takim
W poniedziałek 11 grudnia o godz. IO.OO
przypadku wystarczy do nas przyjść,
uregulować zaległości i wpłacić symbo- w budynku Urzędu Gminy w Kiernozi
liczna złotówkę za ponowne przyłącze odbędziesięprzetargustnynieograniczonie - powiedział nam dyrektor kablówki ny na dzierżawę targowiska w Kiernozi.
Jan Kowara. Promocja ma trwać do koń Umowa z dzierżawcą będzie podpisana
ca lutego przyszłego roku.
na 2 lata. Dotychczasowym dzierżawcą

celu zachowania ciągłości oczyszczania
miasta wszczęta została nowa procedura przetargowa. Daty drugiego przetargu jeszcze nie ustalono.
Do zakresu robót należy mechaniczne zamiatanie ulic w mieście, ręczne
omiatanie i utrzymywanie porządku na
placach i chodnikach, o których stan ma
dbać miasto oraz opróżnianie koszy na
śmieci stojących wzdłuż ulic.
(mak)

ry stanie na terenie .seminarium. Akcja
od godziny 9.00. Osoby
chętne do oddania krwi, zabrać powinny ze sobą dowód osobisty.
(aw)
trwać będzie
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płacić

potwierdził tę informację,

ale pomiasta negatywnie odniósł się do tego wnisku. Dodał,
iż kolegium obecnie już korzysta z wynegocjowanych stawek, które wynoszą
40% ceny właściwej. Dalsze obniżki są
uzależnione od dobr.ej woli dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji i to z nim
powinna dyrekcja rozmawiać w tej sprawie, gdyż Urząd Miejski nie może
wprost dotować kolegium ponieważ nie
istnieją normy prawne, które by na to
twierdził też że zarząd

zezwalały.

Z kolei dyrektor Ośrodka Sportu i
Rekreacji Zbigniew Kuczyński twierdzi,
że ma plan dochodów, kt~re OSiR powinien przynieść i z tego powodu nie
może zwolnić całkowicie kolegium od
opłat za korzystanie z obiektu. Umowa
zawarta z dyrekcją obowiązuje do maja
przyszłego roku i musimy postępować w
myśl jej zapisów - mówi Kuczyński.

dzieriawę

targowiska

targowiska był mieszkaniec gminy - Zygmunt Gawrysiak. Jak ocenia wójt gminy
Zenon Kaźmierczak, w ciągu 2 lat obowiązywania tej urnowy nie było żadnych
zastrzeżeń ze strony urzędu gminy dotyczących użytkowania targowka.

tyszkowice: tegoroczne inwestycie
· będą kontynuowane w 2001 roku

Pobieranie krwi wSeminarium

I(

w zasadniczej części mostjestjui gotowy.

Przetarg na

Będzie drugi przetarg na oczyszczanie

W piątek, 15 grudnia przy Wyzszym
Duchownym Seminarium w Łowiczu
zorganizowana zostanie akcja pobierania krwi. Chętni do oddania rnogązgłaszać się do specjalnego ambulansu, któ-

Płyta wieńczy dzieło:

promocja
kablówki

go Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Łowiczu Wojciech Jefimko udekoronowany został medalem wybitym z
okazji 95 lecia ZNP, nadanym w uznaniu szczególnych zasług w działalno
ści związkowej. Wręczenie medalu odbyło się w Święto Niepodległości 11 Listopada w kawiarni ZNP w Łodzi w
obecności marszałka sejmiku wojewódzkiego Waldemara Matusewicza i
wojewody łódzkiego Michała Kasiń
skiego. Wojciech Jefirnko do związku
wstąpił w 1955 roku, krótko po rozpoczęciu pracy jako nauczyciel po ukoń
czeniu Liceum Pedagogicznego w Ło
y.riczu.

przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy
prac związanych z oczyszczaniem miasta Łowicza. Do przetargu przystąpiły
dwie firmy, w tym jedną był Zakład
Oczyszczania Miasta Jerzego Igielskiego - dotychczasowy wykonawca tych
robót. Oferta przetargowa drugiej z firm
nie spełniała warunków określonych w
specyfikacji przetargowej i dlatego cały
przetarg musiał zostać unieważniony. W

-...

Złotówkowa

Medal
dla Jefimki

Unieważniony został

Mazowieckiej. Zaczęliśmy od paździer
nika i nie musieliśmy płacić za studia
(tylko wpisowe w wysokości 300 zło
tych- red.) i od razu to nam się wydawało podejrzane. Dziwiliśmy się, ie w p1ywatnej szkole nie chcą pieniędzy za naukę. Tłumaczono nam. ie na razie nie
wiedzą gdzie, na jakie konto.. . Teraz
szkoły nie ma. Nie jest to uczciwe. Na
przykładja szukałem sobie pracy, a pewnie upomni się o mnie wojsko. Praca
może sobie iść w zapomnienie. Pracodawca nie będzie czekał ai wrócę za pól
roku z wojska. Dobrze, ie mamy licencjata, więc do wojska tylko na pół roku ...
Pierwszy pobór jest chyba już w styczniu. Można powiedzieć, że cały rok mamy
z głowy. Pójdę do szkoły od następnego
roku. Po wojsku też można - uważa student Arkadiusz Pruk.
Sprawy tak nie zostawimy. Nie może
my tego puścić płazem. Chcemy założyć
sprawę sądową i z tego co kolega się
dowim~n1·a/ mamy s=a11se na 11ygra11ie.
O tym, ie nie ma kienmku dowiedzieliśmy się w większości pocztą pantoflową.
Do kilku osób dzwonił ktoś z uczelni i
mówi/, ie nie będzie wykładów. W sobotę, jak się spotkaliśmy w uczelni to praktycznie nie było z kim rozmawiać. Wpisowe oddali bez problemu, żeby nie robić awantury. qbiecilją, ie może coś od
nowego roku będzie, ale terazjui nic nie
ma. Zbieramy podpisy pod listą osób
zainteresowanych założen iem sprawy
sądowej - powiedział nam student Mariusz Kuźma. Nikt z przedstawicieli
MWSH-P nie był dla N.Ł. do chwili
zamykania tego numeru uchwytny. Dziekan wydziału obiecał N.Ł. spotkanie
w tej sprawie w sobotę.
Marcin A. Kucharski

ł ••

Inwestycje rozpoczęte na terenie gminy będą w roku 200 I kontynuowane przewiduje projekt przyszłorocznego
budżetu gminy Łyszkowice, który udostępniono radnym w czasie czwartkowej
sesji 30 listopad~akłady planowane
na inwestycje wynoszą I mln 696 tys.
676 zł, przy czym wielkość zrealizowanych już nakładów kontynuowanych inwestycji wynosi 5 mln 638 tys. 929 zł.
Największy planowany wydatek to dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej, która będzie kosztować l mln zł. 200 tys.
zł zostanie pokryte z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a 800 tys. zł pochodzić będzie
z pożyczki.
Na rozbudowę dróg radni przeznaczyli 75 tys. zł. kwota ta jest przeznaczona
na modernizację 11 OO m drogi w Bobrowej. Żwirowa dotychczas droga będzie
-
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utwardzona tłuczniem, na który zostanie położony asfalt. Modernizacja tej
drogi będzie wykonana jeszcze w tym
roku, ale wydatek ten zostanie pokryty
z przyszłorocznego budżetu.
Kontunuowanie kolejnych 2 inwestycji rozpoczętych w tym roku - rozbudowa SP w Kalenicach i gimanzjum w
Łyszkowicach w pochłonie 608 tys. 676
zł. Jak dowiadujemy się od wójta Wło
dzimierza Trauta kwota ta nie wystarczy na zakończenie rozbudowy gimnazjum, według kosztorysu brakuje jeszcze 400 tys. zł.
13 tys. zł Rada Gminy Łyszkowice
przeznaczy - o ile projekt budżetu - zo
stanie w takiej postaci ostatecznie
przyjęty - na samochód strażacki dla
OSP Czatolin. Samochód ciężarowy
Star 244 został już do tego celu zakupiony. Obecnie jest on przystosowy'

„...,._....._._.c
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wany do celów

gaśniczych. Karosaż

będzie kosztował

70 tys. zł, używany
samochód ciężarowy został zakupiony za 23 tys. zł. Gmina stara się o dofinansowanie tego wydatku z 2 niezależ
nych źródeł - Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.

Dochody budżetu gminy w 200 l roku
zaplanowane w wyskości 7 mln
40 l tys. 484 zł, z czego subwencja ogólna stanowi 4 mln 365 tys. 484 zł, udział
w podatku dochodowym od osób fizycznych 934 tys. 939 zł, dochody wła
sne I mln 506 tys. 343 zł. Wydatki zaplanowano na 7 mln 783 tys. 864 zł, z
czego bieżące wydatki stanowią 6 mln
237 tys. 676 zł, a rezerwa budżetowa
50 tys. zł.
zostały
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TROCH,MAtO
TEJ NADZIEI

Solidwyzujemy się z głodującymi kole- wtorkowym marszu wzięły niektóre z pie- lęgniarki mają przygotować pismo z opinią
i dlatego organizujemy marsz so- lęgniarek mających tego dnia dużur. W szpi- miejscowej Solidarności oraz dyrekcji ZOZ
lidarno.friowy. Nasz e postulaty zostały talu pozostały te, bez których codzienny dotyczące obecnej sytuacji ZOZ w Łowi
przedstawione, ale nie było żadnych roz- tryb pracy byłby niemożliwy.
czu. Dokumenty takie mają być przesłąne
móiv, więc nie wiemy. czy zostaną spełnio
do wojewody i Ministerstwa Zdrowia.
STAROSTA ODESŁAŁ
ne. Jest to akcja protestacyjna ogólopolska,
MIASTO MOŻE TYLKO
a w marszu będą brały udział glównie koleDO DYREKCJI ZOZ
żanki, które tego dnia mają wolne. W inZWOLNIĆ Z PODATKU
Pielęgniarki brawami przywitały Cezanych miejscach kraju koleżanki będą odrego Dzierżka i Mirosława Karcza, którzy
Członkowie Zarządu Miasta przerwali
chodziły od łóżek pacjentów.
wyszli
do
nich
przed
budynek
Starostwa
zarządu i wyszli przed budyposiedzenie
Postulaty pielęgniarek są podobne, jak
w czasie ubiegłorocznych protestów i do- Powiatowego. Brawa zostawmy na koniec, nek Ratusza na spotkanie z protestujący
jeś li uda nam się rozwiązać problem, któ1y mi pielęgniarkami . Rozmawiał z nimi burtyczą głównie podwyżek pensji. Pielęgniarki
jest poważny - mówił starosta łowicki. Ca- mistrz Ryszard Budzałek, tłumacząc, że ze
chcą podwyżek płac do poziomu średniej
krajowej (około 2 tys. zł netto) i wypłace ezary Dzierżek tłumaczył, że Zespół Opie- strony miasta ZOZ może liczyć tylko na
nia im tzw. „trzynastki" za 1999 rok. Na ki Zdrowotnej jest zakładem samodzielnym i zwolnienie z obowiązku płacenia podatku od
skutek akcji protestacyjnej,jaka miała miej- starostwo nie ingeruje w wysokość pielęgniar nieruchomości. Niejestem waszym pracodawsce w łowickim szpitalu w 1999 roku, pielę skich płac. Trwają starania o pozyskanie pie- cą, o waszych zarobkach decyduje ZOZ. Miagniarki wywalczyły podwyżkę w wyskości niędzy od wojewody na oddłużenie szpitala. sto pomaga biedniejącemu spoleczeństu poIOO zł na etat. My zarabiamy po 600 - 800 zł Jeśli nawet będąjakieś pieniądze, to znowu p1zez dodatki mieszkaniowe i pomoc społecz
netto z wszystkimi dodatkami - za noce, .fwię zostaną Jllzeznaczone na remonty. Niedługo ną. Nie możemyfinansować ZOZ ogranicza
nie zostanie nas do pracy. Zostaną tylko te nas ustawa o samo1ządzie te1ytorialnym.
ta, z wysługą lat - mówi Jolanta Nowicka.
Pielęgniarki pokazywały wydruki ze swoObecnie w strukturach łowickiego ZOZ kolorowe kafelki - mówiły pielęgniarki .
Maria Kozioł - pielęgniarka z interny imi pensjami i tłumaczyły, że np. 620 zł na
pracuje okola 180 pielęgniarek, wiele koleżanek zmuszonych trudną sytuacjąfinanso wyraziła obawę, że nawet w przyszłości, rękę dostaje pielęgniarka z kilkuletnim stażem ,
wą odeszło z zawodu lub przeszło na wcze- po przejściu na emeryturę wiele z nich bę jest to pensja z dodatkiem za nocne dyżury i
foiejszą eme1yturę - mówiła przed marszem dzie potencjalnymi podopieczymi pomo- dni świąteczne. Pracy pielęgniarkom przybyDorota Łazęcka. Rozmów z dyrekcją ZOZ na cy społecznej z emeryturami rzędu 450 zł. wa, od połowy roku nie ma już salowych,
. Na pytanie, jak długo potwajeszcze taka wiele ich obowiązków przejęły właśnie pielę
razie nie było, dzisiaj (tj. we wtorek 5 grudnia)
pani dyrektor jest w Łowiciu nieobecna, pro- sytuacja w ZOZ starosta odpowiadał: Nie gniarki. W szpitalujest teraz do sp1zątania taka
zależy Io od moich kompetencji, jedyna firma „ Cza - Ta ", której pracownicy mają
wadzi rozmo1'1'.Jl w Kasie Chmych.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia- możliwo.fć z naszej strony to restruktwyza- więkvząpodstawęplac niż my pensję, a do ich
obowiązków należy tylko konserwacja pomi na razie pielęgniarki ńie zdecydowały cja i reogranizacja.
Rozmowa przed starostwem została za- wierzchni płaskich i ubikacji - wyrażały
się na odejście od łóżek pacjentów, chociaż
takiej możliwości nie wykluczają, niektóre kończona radą, aby próbować rozwiązać swoje niezadowolenie pielęgniarki.
·
Mirosława Wolska-Kobierecka
z nich myślą nawet o głodówce. Udział we problem drogą oficjalną. W tym celu pieżankami

Plama ropy na Bzurze
do akcji założona
na rzekę specjalna zapora blokująca rozprzestrzenianie się plamy,
oraz przy użyciu specjalistycznej aparatury zbadano jej skład chemiczny, na
szczęście okazało się że nie stanowi
ona większego zagrożenia dla środo
wiska - był to olej napędowy, prawdopodobnie pochodzący z nieszczelnego zbiornika jednego z samochodów
Po

przystąpieniu

została

ciężarowych dowożących materiały

budowlane na remontowany most.
Ilość unoszącej się na wodzie substancji okazała się niezbyt wielka, wynosi-

Zakończył się już skup buraka cukrowego prowadzony w Brzozowie
przez punkt działający na rzecz cukrowni Guzów. Jak nas poinformował
Marek Olejniczak, inspektor surowcawy z rejonu Głowno, w tym roku skupiono 10700 ton buraka, akcja skupu
trwała od 11 października do 11 listopada. Ceny za zakupiony surowiec
zależały od tego, czy rolnicy podpisali
wcześniej umowę kontrakcyjną z cukrownią oraz jakiej jest on jakości. W
tym roku ceny zostały sklasyfikowane w trzech kategoriach, w kategorii A
cena wynosiła 104 zł za tonę plus 3%

lecznicy liczą na pieniądze z gminy. W niqsek
w tej sprawie został złożony w Urzędzie Gminy. Powinniśmy pomóc młodzieży. by/o to obiecane. Dlaczego mamy p1zeznaczać pieniądze
na klub .1portowy z Łyszkowic, w któ1ym grają zawodnicy ze Skierniewic i Makawa,jeśli
możemy utworzyć wlasą drużynę - mówi soł
tys Gzinki Henryk Gą<;ecki.
Przy okazji finansowania klubu radny
z Gzinki Wojciech Grabowicz przypomniał
w czasie sesji Rady Gminy Łyszkowice

jej o wiele więcej - ale warto wiedzieć ,
że litr ropy wylany na spokojną toń
zajmuje obszar około I km2 •
Po założeniu zapory ropa została
wchłonięta przez specjalne wa/ki subwencyjne, tak że badanie wody, przeprowadzone w okolicach Kompiny nie wykazało już praktycznie żadnych śladów
zanieczyszczeń, natomiast plama na brzegu rzeki została zneutralizowana przy
pomocy diatomitu, jest to specjalna substancja wchłaniająca ropopochodne. (fe/) •

VAT, w kategorii tej skupiono 92% surowca. W kategorii B, w której skupiono
8% buraków, cena wynosiła 72,80 zł za
tonę również plus 3% podatku VAT. Aby
surowiec mógł zostać zakupiony w obu
w/w kategoriach plantatorzy musieli
wcześniej podpisać umowy z cukrownią, natomiast ci, którzy umowy nie podpisali lub mieli nadwyżki surowca, musieli go sprzedać w kategorii C, w której cena za tonę wynosiła 46 zł plus
3% Vat. Zakupione buraki będą stopniowo wywożone do cukrowni, potrwa to prawdopodobnie do połowy
stycznia.
(fe/)

SP Kompina

Likwidacia prawie

Klub sportowy ,,Gzinka'' potrzebuie pieniędzy
Nowy klub sportowy, który powstał
w połowie roku w Gzince, potrzebuje na swoją
działalność przede wszystkim pieniędzy. Formalnie już istnieje, posiada zarząd, który tworzą Robert Kapusta i Dariusz Wilk - oraz opiekuna, Waldemara Krajewskiego. Osobom tym
udało się zgromadzić ponad 20 dzieci w wieku
szkolnym, które chcą grać w piłkę. Na razie
treningi odbywają się, jak to określił jeden
z mieszkańców Gzinki, „na ugorze są<;iada".
Aby jednak rozwinąć działalność klubu, spo-

prawdopodobnie ok. 5 litrów, jed-

nakże optycznie wydawało się, że było

Skup buraków cukrowych wBrzozowie

Ostatnia se~ja rady gminy Nieborów, 28 listopada, zaowocowała jednogłośnym podjęciem uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Kompinie.
Podjęcie takiej uchwały spotkało się
z jednomyślnością rady, ponieważjuż
od dawna przygotowywaliśmy się do
tej decyzji. Rozważając różne warianty doszliśmy do wniosku, że likwidacja tej szkoły przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego 1'1'.Ykorzystania dla
w dniu 30 listopada o konieczności niewiel- budynku zostającego przecież w Komkiego remontu w pomieszczeniu po zerówce. pinie jest najlepszym rozwiązaniem Istniał ona w części dobudowanej do budyn- powiedział Nowemu Łowiczaninowi
ku zlewni mleka w Gzince do końca poprzed- wójt gminy Andrzej Werle.
Podstawowy argument w sprawie
niego roku szkolnego. W pomiesz.czeniu tym
miała powstać świetlica dla dzieci. Zanim jed- likwidacji to zbyt mała liczba uczniów
nak będzie można cokolwiek w nim zorgani- uczęszczających do szkoły w Komz.ować, konieczna jest naprawa cieknącego da- pinie (aktualnie uczęszcza tam 51
chu i wymiana bardzo zniszczonej wykładzi uczniów i w najbliższych latach
ny. Jak ocenił W. Grabowicz na wykonanie utrzyma się tendencja malejąca - więc
uczniowie z Kompiny trafią do szkotego remontu wystarczy około 5 tys. zł.

.Gmina Łyszkowice

ła

przesądzona

ły

w Bednarach). Miejsca w Bednarach dla dzieci z Kompiny i Patok
w przyszłym roku szkolnym będzie
dużo, ponieważ gimnazjum, które
aktualnie korzysta z pomieszczeń tej
placówki zostanie przeniesione do
Kompiny, gdzie zajmie budynek po
obecnej „podstawówce" .
Uchwała intencyjna wraz z pełnym
uzasadnieniem i wymaganą dokumentacją trafiła już do kuratorium, które
w najbliższym czasie wyda w tej sprawie opinię. Gdy opinia kuratorium
będzie pozytywna na kolejnej sesji
radni podejmą już ostateczną decyzję w tej sprawie. Likwidacyjna
uchwała pociąga za sobą konieczność
podjęcia dwóch następnych, a mianowicie w sprawie zwiększenia obwodu dla szkoły w Bednarach oraz
przeniesienia siedziby Gimnazjum nr
1 z Bednar do Kompiny.
(aj)
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Cieple.i tanie okna PCV i drewniane CENTRUM
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BUDOWLANE
~EKOCENTR

1465x1435

1465x1435

1470x1450

1470x1450

1470x1450

596,-

509,-

595,-

780,-

960,-

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

NOWO OTWARTY SKLEP Z KONFEKCJQ DAMSKQ "TRANS-ŁOWI CZ" Sp. zo.o.
rr

NATA LI A~wicz,

w

ul. Krakowska 9 1

oferuje

•spódnice

~

• suknie wieczorowe~

+

"'"""("'"'

Zapraszamy pn.· pt. wgodz. 9.00-17.00, Sobota 10.00-14.00

(fłlp

ul. Armii Krajowej 59
tel. (0-46) 837 69 81

oferuje usługi w zakresie:

~

• spodnie • kurtki
• garsonki • bluzki, swetty

Łowiczu

~

~

naprawy alternatorów,
rozruszników, instalacji elektrycznej
wymiana oleju, smarowanie
- samochody: STAR, JELCZ, ŻUK
samoobsługowe korzystanie
z myjni samochodowej
oraz kanału warsztatowego
miejsca parkingowe TIR
R-1426

Bobrowniki 27
tel. (0-46) 838-59-45, 0602-249-683

.,- toczenie dl. 1500 mm
.,- ślimaki i ślimacznice
.,- frezowanie dl. 1500 mm
.,- koła zębate proste,
skośne i stożkowe
.,- koła łańcuchowe
.,- listwy zębate
.,- dłutowanie kanałów
w otworach

.,- regeneracje przodów
ciągnikowych

.,- hartowanie
.,- szlifowanie płaszczyzn
1000x300 mm
.,- szlifowanie wałków
dl. 850 mm
.,- szlifowanie otworów
.,- Faktury VAT

1
,_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • .R..;1J9.:,
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CZY TAK MUSI BYĆ?

On sam, już po wspomnianym przez
prezesa centralnym płukaniu, wypłukał
swoje kaloryfery indywidualnie, wyjmując jeszcze, jak wspomina, z każdego
grzejnika po ćwierć wiadra szlamu ...
Jeszcze więcej emocji wzbudza
współczynnik korekcyjny. Wprowadzono go po to, by zrekompensować
mieszkającym w lokalach skrajnych - na
parterze, pod stropem, przy ścianach
szczytowych fakt, że oni właśnie zużywają do ogrzania swoich mieszkań
więcej energii cieplnej niż szczęśliw;y,
którym kiedyś trafiło się np. mieszkanie na drugim piętrze w środkowej klatce, w prostym, pozbawionym załamań
bloku. Oczywiste jest, że ci, którzy
mają mieszkania niekorzystnie położo
ne, chcieliby mieć współczynnik korygujący jak najniższy, nawet na poziomie 0,6. Prezes Annand Ruta tłumaczy,
że to niemożliwe, że ŁSM opiera się na
wartościach współczynników zapropo:
nowanych przez Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal", a te wynoszą, dla budynków starych, gorzej ocieplonych
(sprzed 1983 roku) od 0,7 do I, a dla
budynków póżniejszych od 0,8 do 1.
Kłopot w tym, że są tacy lokatorzy,
wab.ee których ŁSM stosowała w trzech
kolejnych sezonach grzewczych grzewczych trzy różne współczynniki korekcyjne - dla tego samego mieszkania (!)

Nie sposób wtedy nie myśleć, że wspóte są brane z sufitu bądź, co
gorsza, stosowane „po uważaniu".
Sprawiedliwe byłoby indywidualne
obliczenie współczynnika korekcyjnego dla każdego mieszkania - bo przecież
nie jest to wielkość, której obliczyć się
nie da. Zapytany przez Nowego Łowi
czanina czy ŁSM gotowa byłaby w ten
sposób podejść do problemu, prezes
Ruta odpowiada, że może kiedyś, w
odległej przyszłości, ale na razie zlecenie takich opracowań byłoby zbyt kosztowne. Jednocześnie Ruta ostrzega, że
wprowadzenie dla kogoś indywidualnie
· korzystniejszego współczynnika korekcyjnego musiałoby się wiązać z podwyż
szeniem opłat d)a pozostałych mieszkańców danego bloku - bowiem suma,
którą cały blok musi zapłacić jest znana,
wskazana przez ciepłomierz, problem .
w tym tylko jak najbardziej sprawiedliwie kwotę tę podzielić .
Jeśli jednak współczynniki kaloryferów nie oddają rzeczywistego ich stanu,
jeśli współczynniki korekcyjne ad hoc
zmienia się o I/IO to w górę, to w dół,
jeśli wreszcie tzw. „letnie nadlanie" cieczy pomiarowej w podzielnikach kosztów jest mocno zgrubną metodą wyeliminowania zjawiska parowania cieczy
także i w tych okresach, gdy ogrzewanie w ogóle nie działa (lato), lub z powodów od centralnego ogrzewania niezałczynniki

leżnych (działające kuchenki) - to czy w
ogóle ma sens stosowanie rozliczania za
pomocą podzielników kosztów? Moż
na przecież oszacować, że w takim układzie błąd w określeniu
kwoty, jaką lokator danego mieszkania musi zapłacić za ciepło się
gać może kilkudziesięciu procent!
A przy tym rozliczanie tego też kosztuje, firma Stein-Pol realizująca je na zlecenie ŁSM nie robi tego przecież za darmo, złośliwi twierdzą, że tak naprawdę
to tylko Stein-Pol na tym systemie zyskuje - bo zarabia i to niemało. Są nawet
tacy, którzy postulują powrót do ryczałtowego sposobu rozliczania ciepła w zależności od powierzchni mieszkania. Wychodzą z założenia, że ludzie tak
czy tak przyzwyczaili się już do
oszczędzania ciepła, wiedzą że jest ono
drogie, że ll)Uszą za nie zapłacić - więc
bat w postaci indywidualnego rozliczania nie jest potrzebny.
Prezes Ruta się z tym nie zgadza,
podkreśla, że system taki zmusza ludzi
do oszczędzania ciepła i że oszczędza
nie to przynosi efekty: ŁSM zapłaciła
w minionym sezonie grzewczym Zakła
dowi Energetyki Cieplnej o l mln. zł
mniej niż rok wcześniej, co nawet biorąc
pod uwagę łagodną zimę jest oszczęd
nością znaczącą. Te pieniądze zostały w
kieszeniach mieszkańcó_w - mówi prezes. Dodaje przy tym, że na 117 rozli-

czanych budynków,

aż

112

miało

nadto róż
nie, oprócz wielu ludzi mających nadpłaty są też - także bardzo liczni, niekiedy liczniejsi - ci, którzy muszą dopłacić. Gdyby cały blok rozliczał się
wspólnie, oszczędniejsi pokrywaliby
cieplne swawole rozrzutnych.
Zarzuty pod adresem systemu rozliczeń stosowanego przez spółdzielnię nie
ograniczają sięjednak do obu wspomnianych współczynników i w ogóle stosowania tak ułomnych podzielników kosztów. Niektórzy z mieszkańców, szczególnie osiedla Bratkowice, są zbulwersowani faktem, że ich osiedle zarząd
ŁSM umieścił w jednej grupie rozliczeniowej z osiedlami Reymonta i Tkaczew.
Gdyby Bratkowice były potraktowane
oddzielnie, ich mieszkańcy mogliby liczyć na to, że wprowadzone od I grudnia przez Zakład Energetyki Cieplnej
podwyżki cen energii dotkną ich w niewielkim stopniu - bowiem cena ta dla
odbiorców z Bratkowic wzrasta tylko o
9%. Dla mieszkańców Tkaczewa i Reymonta podwyżka byłaby wyjątkowo
dotkliwa - wynieść miała aż 37%, a to w
konsekwencji gwałtownego wzrostu c~n
oleju opałowego stosowanego w tamtejszych - zmodernizowanych przez wła
dze miejskie poprzedniej kadencji - kotłowniach. Dzięki manewrowi zarządu
ŁSM, Tkaczew łatwiej zniesie podwyż~
ki, ale Bratkowice zapłacą więcej. Rodzi
sięjednak natychmiast pytanie: dlaczego tylko Bratkowice, dlaczego nie
wszystkie osiedla solidarnie? W szczególności: dlaczego nie osiedle Starzyń
skiego, które nie dość, że zostało w ostatnich latach najlepiej i największym napłaty. Wewnątrz bloków wygląda

•

NIEWIELU ROZUMIE DLACZEGO PUCĄ AZ TYLE
Łowicka Spółdzielnia

Mieszkaniowa nie potrafiła dotąd w jasny sposób wytłumaczyć swoim lokatorom
zasad wyliczania opłat za ogrzewanie. Nie pozostawia co do tego wątpliwości ankieta przeprowadzona na
osiedlach przez Marcina Kucharskiego i Pawła Felczyńskiego.
• lwonna Sitkowska - Sposób naliczania opiatyjest absolutnie niezrozumiały. Kaloryfery były u nas wyłączone, a
mimo to na wykazie otrzymaliśmy wiadomość, żejakieś zużycie ciepła jednak było.
sprawie naliczania kosziów mąż wystosował pismo, na które otrzymał sztampową odpowiedź, która nic nie wyjaśniła.
Nikt mi nie próbował wyjaśniać, skq_d się
bierze ta wysoko.fć kosztów. Najbardziej
mnie bulwersuje sprawa tych wspólczyn- ników, przecież obojętnie jaką kwotę się
przez nie przemnoży. to i tak wychodzą
bajo1iskie sumy. Było zorganizowane na
wniosek lokatorów takie jedno zebranie,
ze strony zarządu obecny by/ na nim jakiś
miody eh/opak, któ1y jednak nie potrafi/
udzielić żadnych sensownych odpowiedzi.
•Jadwiga Gruza - Nie rozumiem za
biJrdzo, nie mogę tego pojąć, beznadziejna jest wysokość tych współczynników,
która w sumie nic nie mówi. Osobiście
przypuszczam, że być może ich wysokość
zależy od piętra na którym mieszkamy.
Nie widziałam sie z nikim, kto by mógł
powiedzieć mi coś na ten temat, lub wytłu
maczyć mi o co tu chodzi...
• Zofia Dąbrowska - Nie potrafię
zrozumieć tych rozlicze1i,jednak szczerze
mówiąc nie dociekam za bardzo, gdyż jestem tak zapracowana, że po prostu nie
mam na to czasu. Jest to tak skomplikowane, że nawet ludzie z wykształceniem
technicznym nie mogą się w tych rozliczeniach zbyt dobrze zorientować. Po prostu
płacę i to wszystko.
• Zdzisław Jabłoński - Nie bardzo
się tym interesuję, gdyż są to bardzo zło
żone rzeczy: mnóstwo wskaźników, prze. licze1i i tym podobnych. Na zebraniach
.frodowiskowych nie sposób jest to wszystko wytłumaczyć i zrozumieć, najlepiej gdyhy.fmy otrzymali na ten temat li.~I od zarządu z w miarę prostym wytlumacze-

w

niem, bez tych wszystkich zawiłych formułek prawnych. Nie próbowałem z nikim rozmawiać na ten temat, pamiętam,
że Polaka zawsze dużo kosztowała walka z
administracją. Zestaręj rady nadzorczey znalem kilka osób, obecnie nie znam nikogo.
• Rozliczenie jest proste - na podstawie odczytu z tych rurek na kaloryferach.
Nikt nam lego nie tłumaczył, wystarczy
czytać gazety i potem pr.ześledzić kartę
rozliczenia. Jest Io trochę skomplikowane, pewnie osoby starsze w ogóle nie wiedzą o co w tym chodzi. - powiedział nam
student czwartego roku MWSHP w Ło
wiczu, który razem z trzema innymi znajomymi z roku wynajmuje dwupokojowe mieszkanie na osiedlu Starzyńskiego.
•Rozliczenia już teraz rozumiem, ale
wiele mnie kosztowało, żeby to pojąć. Żeby
dojść do tego skąd się to wszystko bierze
siedzieliśmy z żoną chyba ze cztery wieczory i liczyliśmy na kalkulatorze. Jak
czegoś nie wiedzieliśmy to dzwoniło się
po znajomych z innych bloków, czasami
do spółdzielni. Nie było tak źle - poradziliśmy sobie. Paramet1y, które są brane
pod uwagę podczas rozliczania mogą
wzbudzać kontrowersje, ale trzeba przyjąćjakieś podstawy. żeby rozliczać podzielnikami w ogóle. Bez założeń początko
wych nie da rady. - powiedział nam Janusz Czarnecki z osiedla Konopnickiej .
• Nic nie rozumiem i nie wiem jak to
się liczy. Wyjaśniane było najakiś spotkaniach w spółdzielni i można było zgłosić
reklamację - były wywieszki na klatkach
schodowych, ale nie było czasu nad tym
się zastanawiać. Wierzymy. że nas nikt nie
oszuka/ - mówi Marta Karczewska z
osiedla Dąbrowskiego .
•Za ciep/o rozliczają z podzielników i
ciągle się coś zmienia. Jak nie cena ciepła
to jakid współczynniki, opłaty stale,
zmienne. Każdy walczy o swoje pienią-

dze, bojest ich zawsze za mało. Żona oglą
dała rozliczenie i mówiła, że chyba jest
dobrze. Jak innym uwzględnią reklamacje to my też będziemy krzyczeć - Marek
Miazek z osiedla Starzyńskiego.
•Rozliczenia są niejasne i nie wiadomo o co chodzi. Nikt nam nie tłumaczy, a
ja nie będę biegał do spółdzielni po proś
bie... - stwierdził emeryt mieszkający na
osiedlu Starzyńskiego.
• Lewiński Marian - To jest paranoja i robienie sobie żartów z prostych ludzi.
Nie mam wykształcenia i nie potrafię przebrnąć przez le wszystkie zawile wywody.
• Ewa Kowalska - Nie mam pojęcia,
jakjest rozliczany sposób zapłaty. czy dla
wszystkich jednakowo, czy też może każdy
blok z osobna. W mieszkaniu nie jest dość
ciep/o, wskaźnikjest ustawiony na dwójkę, a
mimo to rachunki są dość wysokie.
• Zofia Nowicka - W wykazach tych
są na pewnojakieś sprzeczności, nic więc

kładem

kosztów docieplone, to jeszcze
obecnie najmniej? Prezes Ruta argumentuje, że to dlatego, iż StarŻyńskie
go z pewnością też doczeka się swojej
podwyżki, gdy zgodę na nową taryfę
uzyska spółka SFW Energia, nowy wła
ściciel kotłowni przy Synteksie, z której osiedle to, podobnie jak Noakowskiego i Broniewskiego, jest ogrzewane. Czy
to przekona tych, którzy twierdzą,
że spółdzielnia nadal stanowi całość - i dlatego w całości, solidarnie, powinna rozliczać wszystkie
osiedla - bo przecież przed laty
nikt, może z nomenklaturowymi i
„układowymi" wyjątkami, nie wybierał gdzie będzie mieszkał?
Pisaliśmy już w NŁ przed kilkoma
tygodniami o przyjętej przez Sejm ustawie umożliwiającej wychodzenie ze
struktur spółdzielni mieszkaniowych
tych bloków, w któ.rych ponad połowa
mieszkań jest własnościowa i tworzenie z nich niezależnych wspólnot mieszkaniowych. W takich wspólnotach ła
twiej jest podejmować decyzje o tym,
czy najpierw ocieplać ściany - którą to,
kapitałochłonną metodę preferowały i
o jej słuszności przekonane są władze
spółdzielni - czy może najpierw izolować dachy lub zgoła jeszcze wcześniej
wymieniać drzwi w klatkach schodowych na plastikowe, bardziej szczelne i
ciepłe. Zebrania przedstawicieli, których zwołania domagają się mieszkańcy
będą wielką dyskusją o rozliczeniach za
ciepło, ale ich konkluzje będą mogły mieć
znaczenie dla dziesiątków indywidualnych decyzji: ŁSM - czy może własna,
blokowa wspólnota mieszkaniowa?
Wojciech Waligórski
płaci

Podatek bez zmian
W gminie Kocierzew Południowy
wymiar naliczania przyszłorocznego
podatku rolnego zostanie na dotychczasowym poziomie. Jednogłośną decyzję
w tej sprawie podjęli radni na sesji 28
listepada obniżając podaną przez Głów
ny Urząd Statystyczny cenę kwintala
żyta za pierwsze trzy kwartały 2000
roku (stanowiącą podstawę wymiaru
podatku rolnego) z 35,82 zł do 26,40 zł.
O podjęcie takiej decyzji wnioskował zarząd oraz wszystkie komisje.
(aj)

dziwnego, że ludzie mają pretensje. Gdy
ja idę do pracy to zakręcam ogrzewanie i
mimo tego rachunki jakie zostają przysłane są równie wysokie jak i wtedy gdy
ogrzewaniefunkcjonowało całą, dobę.
• Marianna Pokora - Mówiąc szczerze to nic prawie nie rozumiem, jestem w
tym wszystkim po prostu zagubiona. Nie
wiem co to jest oplata stała.
• Katarzyna Ujazdowska - W zasadzie wszystko rozumiem, tylko się nie ze
Do połowy grudnia potrwają prace
wszystkim zgadzam. Zwłaszcza te współ
czynniki płatnicze są stanowczo za wyso- związane z poszerzeniem drogi w Urzekie. Nie wiem czym są one uwarunkowa- czu. Prace prowadzone są przez Przedne, ani od czego ich wysokość zależy. ale siębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogo
bardzo bym chciała porozmawiać na ten wych z Łowicza. Droga poszerzana jest
o 75 centymetrów na odcinku 1700 metemat z przedstawicielem spółdzielni.
• Marcin Kucharek - Jeśli chodzi o trów. Nakładka asfaltowa położona zoprzejrzystośc tego ca/ego rozliczania, to stanie po południowej stronie drogi.
Koszt wykonania prac wynosi
faktycznie jest to może zbyt uciążliwe.jed
nak zdaję sobie sprawę, że biurokracja 114.430 złotych.
(aw)
jest po prostu nie do uniknięcia.

Szerzei wUrzeczu

Zapraszamy:
- Piątek: 5au.17au
Sobota: !Vł-14au

Poniedziałek

Biuro Handlowe PC·Marbo http://www.pcmarbo.com.pl e-mail: pcmarbo@onet.pl
Salon sprzedaży: Łowicz, ul. Zgoda 35, tel.(046) 837 49 86, 830 21 69, 830 21 70
Serwis: Łowicz, ul. Gen. Sikorskiego 5, tel.(046) 837 61 97, 0602310244
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Kocierzew Południowy
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19 SOtECTW
• .52 NAIWY
z p,rzeprowadzoną aktualiwykazu nazw miejscowości Urząd
Wojewódzki w Łodzi zwrócił się do Urzę
du Gminy w Kocierzewie Południowym w
sprawie ustalenia nazw, które mają zostać
w stosowaniu urzędowym.
Na terenie naszej gminy mamy 19 sołectw. ale funkcjonują aż 52 nazwy miejscowości i icń części. Myślę.. że zrezygnowanie
z tych najrzadziej używanych, obrazujących
najmniej licznie zamieszkałe ciągi wsi jest
konieczne. Niektóre z nazw są bardzo ciekawe i podejrzewam, że przez większość
osób tam zamieszkałych nieznane, jedna.k
o ile w mowie potocznej ich używanie jest
ciekawe i może być stosowane, to w sprawach urzędowych i aktualnie robionych
nowych naniesieniach kartograficznych byłoby bardzo kłopotliwe -mówił na ostatniej
sesji rady gminy wójt Robert Sikorski.
Wójt przedstawił zgromadzonym niektóre z używanych potocznie nazw i zaproponował nazwy, które ze względu na
swą popularność i znaczenie powinny zostać w języku urzędowym. Np.: dla części
Boczek Chełmońskich funkcjonuje nazwa
Boczki Delcik (proponuje się pozostawienie wyłącznie nazwy Boczki Chełmońskie).
W sołectwie Jeziorko mamy do czynienia także z nazwami takimi jak Biedaków, Olesinek, Parcela, Jeziorko Połu
dniowe i Jeziorko Północne (propózycja, by pozostały: Jeziorko, Jeziorko Południowe, Jeziorko Północne). Na obszarze sołectwa Kocierzew Południowy, dla
poszczególnych jego części, można spotkać się z następującymi nazwami: Biedaków, Błoto, Rulki, Stara Wieś, Kocierzew Kościelny (proponuje się zostawić:
Kocierzew Południowy, Kocierzew Stara Wieś). W Kocierzewie Północnym
mamy m.in . Bąków, Kobylec, Stanisła
wówek (ma pozostać tylko Kocierzew
Północny) . W Lenartowie często uży
wane są nazwy Czaplinek i Litynek (mają
W

związku

zacją

W opłakanym stanie znajduje się plot targowiska miejskiego od strony skrzyżowania z ulicą Broniewskiego w Łowiczu. W przyszłorocznylJ1 budżecie mają być przewidziane pieniądze na zmianę ogrodzenia targowiska miejskiego na nowe. Chodnik ma być poszerzony i wzdłuż ulicy Sikorskiego mają
(mak)
powstać zatoki parkingowe.

Radni przyzwolili na
Radni gminy Kocierzew Południo
wy na ostatniej sesji jednogłośnie podjęli uchwałę upoważniającą zarząd gminy do podjęcia pożyczki w kwocie 60
tys. zł na wypłacenie nauczycielom wyrównań z tytułu nowelizacji Karty Nauczyciela.
Mam nadzieję, że dzięki przesunię
ciom i oszczędno.friom w poszczególnych rozdziałach budżetu gminy nie
będzie konieczne zaciąganie pożyczki,
a przynajmniej pożyczki w takiej wysokości, niemniej jednak przygotowanie
na taką ewentualność jest konieczne -

·pożyczkę

Rekolekcje na Korabce

Tegoroczne rekolekcje w kościele
wyjaśniał wójt Robert Sikorski. Będzie
my mieli oszczędności w strażach około pw. Matki Bożej Nieustającej Po25 tys. zł, 14 tys. zł mamy w rezerwie, być mocy poprowadzi ks. Adam Bedmoże będą oszczędności administracyj- narek z Wyższego Seminarium Dune. Jednak jak to wypadnie w ostatecz- chownego w Łowiczu. Nauki roznym podsumowaniu na dzień dzisiejszy poczną się w niedzielę IOgrudnia w.
nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mogę czasie wszystkich mszy św. o godz.
jednak zapewnić radę, że zrobimy wszyst- 8.00, i2.00, 18.00 dla dorosłych, o
ko by wyjść z sytuacji bez kredytu-argu- godz. IO.OO dla dzieci. W pozostałe
mentował wójt.
dni - I I.i 12 grudnia nauki dla doroEwentualna pożyczka bądzie zacią słych odbędą się o godz. 1O.OO i
gnięta w banku PKO SA I Oddział Ło 18.00, dla dzieci o godz.16.00.
wicz i spłacona z podatku dochodowe(mwk)
go za lata 200 I - 2002.

Cztery seanse

Szkoły pijarskie

Nowe komputery w starei obudowie

dla dzieci

Tylko na czterech seansach dzieci
Za komputery zapłacą rodzice. RaUczniowie szkół pijarskich w Łowi
przedszkoli i szkół śred
łowickich
z
czu - podstawówki i gimnazjum - mają chunek zostanie uregulowany w styczdo dyspozycji w pracy szkolnej pięć niu i do tego czasu nie chciałbym się nich mogły obejrzeć film rysunkonowych komputerów.· Komputery tra- wypowiadać ile szkolę kosztowały i z wy dla dzieci pt. „Rudolf - czerwofiły do szkoły z jednej z łódzkich firm. jakiej firmy pochodzą, mogęjednakpo ny reniferek". Film wyświetlano w
By obniżyć koszty nowe komputery wiedzieć, że oferta była wyjątkowo piątek I grudnia i poniedziałek 4
zostały wmontowane w obudowy po atrakcyjna - usłyszeliśmy od dyrekto- grudnia.
(aw)
ra Przemysława Jabłońskiego .
starych komputerach .

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

pozostać

Lenartów i Litynek). Lipnice w

języku urzędowym mają oznaczać całość

tego sołectwa , więc nazwa Lipnice Porzeczka nie będzie wpisywana do dokumentów.
Proponuje się natomiast pozostawienie
obok nazwy Łaguszew, nazwy Łaguszew
Kolonijka.
W Osieku mają pozostać bez zmian nazwy: Osiek I, Osiek II, Osiek IJI, zniknie
natomiast rzadko używana Ośrodek. W sołectwie Ostrowiec nie będą używane dla
potrzeb urzędowych nazwy Ostrowiec Gą
goł iński oraz Ostrowiec Sromowski. W Różycach nadal w użyciu mają być: Różyce
oraz Różyce Stara Wieś, planuje się natomiast rezygnację z zapisywania nazwy Kę
piny. Na terenie sołectwa Wejsce funkcjonują m.in. nazwy Piaski, Wejsce Stara Wieś,
Litwa (proponuje się pozostanie jedynie
przy Wejscach). Dla części Wicia używa
się nazwy Wicie Górki (i tutaj także proponuje się pozostanie wyłącznie przy nazwie Wicie).
Przed podjęciem decyzji w tej sprawie ja
bym doradzał dobrze się zastanowić. czy
nie byłoby zasadne pozostawić stare nazwy
w dokumentach, np. dodać je w nawiasie
obok nazwy właściwej. Mają one wartość
historyczną i moim zdaniem nie należy z
nich rezygnować - zwrócił się do radnych
Ryszard Sikora członek (spoza rady) Komisji Oświaty.
Po zasięgnięciu opinii społeczności gminy Kocierzew Południowy, Urząd Gminy
wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Publicznej z wnioskiem o
wykreślenie z rejestru wskazanych nazw
części miejscowości. Są to nazwy, które
obecnie figurująjedynie na starych mapach,
natomiast nie ma ich w powszechnym obiegu kartograficznym, a ich faktyczne przyporządkowąnie istniejącym dziś ciągom wsi
jest bardzo trudne - mów sekretarz gminy
Jan Urbanek.
(aj)
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WYRZUC GRATY KUP NA RATYll!
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ZAPRASZA!

V830-20-91

To

ZAGIEL
TWóJ ZAUFANY PARTNER

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
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Przedsiębiorstwo

Handlowo

Usługowe

Stryków, ul. Warszawska 4

trn~~IA AUĘl>ZY
PRZĘDZA:

• akrylowa 32/2 puszysta
• akrylowa 25/1 standard
•wiskozowa
• bawełniana
•mieS7.allki (bawełna/akryl, bawełna/poliester, akryl/We}na)

Tel. 0421719-91-05, tel.fax. 042/719-91T1°'
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SZPITAL POTRZEBUJE tĄCZNIKA,
.

Powiat

.

I NOWEJ IZBY PRZYJ~C
W 2000 roku zostały zrealizowane
pierwszy i czwarty spośród 4 opracowanych przez ZOZ w Łowiczu Programów
Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w
2000 roku. Pozostały 2 środkowe programy: „Budowa łącznika i rozbudowa izby
przyjęć szpitala" oraz „Utworzenie w
zasobach szpitala oddziału opieki długo
terminowej".
Wspomniany łącznik miałby powstać
pomiędzy dwoma skrzydłami szpitala.
Szacunkowy koszt tej inwestycji wyniesie około 4 mln zł. W uzasadnieniu programu czytamy, że wybudowanie łączni
ka pozwoli na poprawienie funkcjonowania szpitala, wyeliminuje krzyżowanie się
dróg do niektórych oddziałów i zaplecza
diagnostycznego oraz poprawienie bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala. Rozbudowana izba przyjęć pozwoliłaby nie tylko zwiększyć komfort pracy,
ale też ułatwiłaby szybkie podejmowanie
działań, co jest ważne zwłaszcza w przypadku, gdy chory znajduje się w stanie
zagrażającym jego życiu.
Powstanie oddziału opieki długotermi
nowej podyktowane jest koniecznością
przeniesienia na taki właśnie oddział pacjentów z innych oddziałów, np. interny
czy chirurgii. Obciążenie łóżek oddziałów
krótkoterminowych pacjentami przewlekle
chorymi zaburza tryb przyjęć pacjentów
wymagających szybkiej diagnostyki i podjęcia skutecznej terapii przy krótkim okresie pobytu chorego w oddziale - czytamy
w uzasadnieniu. Celem finalnym utworzenia tego oddziału jest nie tylko zapewnienie opieki przewlekle chorym, ale rów-

Nietypowo, bo wręczeniem dwóch w Łowiczu Wiesław Dąbrowski, za
listów gratulacyjnych rozpoczęła się zdobycie godła Polska Dobra Żyw
29 listopada sesja Rady Powiatu Ło ność na targach POLAGRA 2000.
wickiego. Listy z rąk przewodniczą
W swym przemówieniu starosta
cego rady Juliana Nowaka oraz staro- podkreślił, że listy te mają odzwiersty łowickiego Cezarego Dzierżka ciedlać uznanie nie tylko za zdobyte
otrzymali redaktor naczelny Nowe- w ostatnim czasie nagrody i odznaki,
go Łowiczanina - Wojciech Waligór- ale są one wyrazem uznania za cało
ski, za uzyskanie tytułu Gazety Dzie- kształt osiągnięć, a przede wszystsięciolecia w ogólnopolskim konkur- kim za wkład w rozwój naszego posie dla prasy lokalnej oraz prezes wiatu i w jego promocję .
Okręgowej Spół.dzielni Mleczarskiej
(aj)

Przymiarki
do przyszłorocznego· budietu
Po lewej i prawej widoczne dwa skrzydła szpitala. Pomiędzy nimi powinien kiedyś
powstać łącznik.

nież zapewnienie miejsc pracy pielęgniar

kom, fizjoterapeutom i terapeutom zaję
ciowym. W ZSM są kierunki przygotowujące do pracy w tych zawodach, czę
sto absolwenci mają problem ze znalezieniem pracy lub zmuszeni są do zmiany
wyuczonego zawodu.
Zrealizowane w 2000 roku programy
to „Centralizacja świadczeń stacjonarnych
w podstawowych oddziałach w jednym
głównym budynku szpitala" oraz „Restrukturyzacja kadry". W ramach restrukturyzacji kadry cała stomatologia przeszła
do sektora prywatnych usług medycznych, sprywatyzowano logistykę szpitala, formę zatrudnienia salowych, sprzą
taczek, zmniejszono stan zatrudnienia.

likwidacia ZSR ·w Kiernozi
wać naboru więc placówka w sposób natulikwidacji z ralny ulega likwidacji - mówił starosta Cedniem 3 I sierpnia Zasadniczej Szkoły Rol- zary Dzierżek.
W projekcie uchwały zarząd zaproponiczej w Kiernozi. Decyzja o likwidacji tej
sżkoly zrodziła się już w minionym roku nował by dokumentację szkolną i pomoce
j ednak na prośbę społeczności gminy Kier- naukowe zlikwidowanej szkoły przejął ornozia a szczególnie rodziców uczniów gan prowadzący szkołę i przekazał Zespouczęszczających do tej szkoły zdecydowali- łowi Szkół Rolniczych CKU Blich.Nie jest
śmy się wstrzymać z uchwałą rok. Jednak to duży majątek: kilkanaście biurek, krzezarówno w roku szkolnym I 99912000 jak i seł, 4 komputery, I telewizor, zasłony.fira
na rok 200012001 nie udało się zorganizo- ny - informował obecnych na sesji Miro-

Radni powiatowi 29

gratulował

Iistopadajednogłó

śnie podjęli uchwałę w sprawie

~abaty

Programy te zostały zaakceptowane przez
Regionalny i Krajowy Komitet Sterujący
wprewadzaniem reformy opieki zdrowotnej. W wyniku tego Starostwo Powiatowe w Łowiczu otrzymało już informację
o przyznaniu dotacji celowej na realizację
programu dotyczącego centralizacji świad
czeń, w wysokości 260 tys. zł. Dotacja
taka jest przyznawana przez Ministerstwo Zdrowia, które opracowało i realizuję Program Restrukturyzacji w Ochronie
Zdrowia w 2000 roku. Pieniądze te jednak
nie wpłynęły jeszcze na konto starostwa.
Jaki będzie dalszy los niezrealizowanych dotąd programów? Czy będą wykonane za rok, dwa, czy wiecznie przesuwane w czasie? - trudno wyrokować.

przesądzona
sław Kret dyrektor Wydziału Edukacji w
starostwie. Radny z gminy Kiernozia Janusz Żurek wystąpił z wnioskiem o przekazanie sprzętu i pomocy naukowych z
likwidowanej placówki na potrzeby „urzą
dzającego" się w Kiernozi gimnazjum. Radni
w odpowiedzi na to ustosunkowali się do
wniosku i postanowili o wykreśleniu z treści
uchwały zapisu o przekazaniu tych rzeczy
dla szkoły na Blichu, pozostawiając w decyzji zarządu powiatu ich rozdysponowanie.

na samochody

i opony zimowe

Nieborowscy radni na ostatniej sesji 28 listopada zapoznali się z projektem przyszłorocznego budżetu
gminy.
Dochody w budżecie nadchodzą
cego roku zarząd gminy Nieborów
przewiduje w wysokości 9.404.500
zł , natomiast wydatki w kwocie
9.204.500 zł. Różnicę między tymi
pozycjami stanowi pozostała w 200 I
roku do spłaty część kredytu (200
tys. zł) zaciągniętego w 1999 roku na
inwestycje drogowe.
Wśród zaplanowanych wydatków
jestm.in.:
W dziale Rolnictwo: 60 tys. zł na
zapłatę za prace związane z budową
wodociągu Piaski - Nieborów oraz na
wykonanie dodatkowych przyłączy
wodociągowych w Niehorowie, 208
tys. zł na tzw. dostawę_ wody (konserwacje i remonty wodociągu). W
drogownictwie na bieżące utrzymanie dróg proponuje się 140 tys . zł,
natomiast na inwestycje 350 tys. zł
(nawierzchnia drogi Bednary - Ruda,
ok. 1700 m). Na remonty mieszkań z
zasobów komunalnych 73 tys. zł.
Administracja publiczna (w tym
utrzymanie Rady Gminy) będzie
kosztowała 1.325 tys. zł.
Na Bezpieczeństwo Publiczne
przewiduje się 158 tys . zł w tym 2,5
tys. na paliwo dla policji, a resztę na
Ochotnicze Straże Pożarne (60 tys.
bieżące utrzymanie, 95 tys. remonty
i rozbudowa strażnic).
Zdecydowanie największą część
budżetu stanowi oświata , na którą w
przyszłorocznych planach przezna-

cza się 5.212 tys. zł (w tym m.in.:
3. I 53 tys . na szkoły podstawowe,
1.332 tys. - na gimnazja, 240 tys. - na
tzw. „zerówki", 543 tys. - na przedszkola) na dowóz gmina przeznacza
235 tys. zł. Z inwestycji oświato
wych do realizacji przewidziano kontynuację budowy sali gimnastycznej
wraz z rozbudową gimnazjum w
Dzierzgówku - 550 tys. zł, wykonanie elewacji i ogrodzenia dla szkofy w
Mysłakowie - I 50 tys., wymianę stolarki okiennej w szkole podstawowej
w Dzierzgówku oraz w szkole podstawowej i sali gimnastycznej w Bobrownikach - 120 tys. (ta ostatnia inwestycja zostanie zrealizowana jeże
li wpłynie pomoc z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska) .
Wydatki w dziale Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego oszacowano na kwotę 255 tys. zł (112,5 tys. zł
- Gminny Ośrodek Kultury, 142 tys.
zł - Gminna Biblioteka i jej filie, I OO
tys. - sport). Ponadto zaplanowano:
na zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi - 47.600 zł , na utrzymanie, remonty i modernizację oświe
tlenia - 176 tys. zł.
Muszę przyznać, że tak mizernego
budżetu nie mieliśmy. Gwwna przyczyna takiej sytuacji tkwi w reformie
oświaty. wydatki na oświatę zbliżają
się do 70% całości budżetu.jak sobie
poradzimy z tą sytuacją nie wiem, na
razie czekamy na wpły w środków
obiecanych przez rząd - powiedział
Nowemu Łowiczaninowi wójt gminy Andrzej Werle.
(aj)
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EKSPERCI INFOR·u
doradzają codziennie
wWaszej telewiz1i kablowe) • program Studio INFOR
wWaszej stacji radiowej · Studio INFOR i Porady Prawnika

oraz są obecni na antenie Polsatu 2
programy:
Q INFORmator prawny
Q INFORmator ubezpieczeniowy
Q INFORmator przedsiębiorcy
Q INFORmatorfinansowy
Q INFORmator giełdowy
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pomysłów

WODZIREJ z mnóstwem
i niespodzianek.
Wspólnie powitamy Nowy Rok przy blasku świec
Zjemy pyszne potrawy KUCHNI POLSKIEJ

Zduny„ tel. (0-46) 838-75-81

I Budownictwa w Łowiczu

OFERUJE PAŃSTWU:
• stropy teńva
• kręgi , przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe,
pustaki zasypowe
• galanteńę betonową

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

OPONY
•!• montaż (także felgi aluminiowe)

•!•wyważanie (bardzo duża precyzja)

•!•sprzedaż (także opony zimowe)

ZAPRASZA
ZAKl.AIJ STEFANA WIERNICKIEGO
Łowicz, Stary Rynek. 8,
tel. (0-46} 837-82-92 R-1469
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18 tysięcy
abonentów
TP S.A. wpowiecie

Przy obsłudze radiowęzła Tomasz Ledzion i Jarosław Stępień.

Radiowęzeł ciągle działa
W Zespole Szkół Rolniczych w Zduń
skiej Dąbrowie czynny jest radiowęzeł.
Pomieszczenie, w którym się mieści
jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego zostało wyremontowane przez
uczniów prowadzących audycje. Podczas przerw z głośników zamontowanych na szkolnych korytarzach usłyszeć
można hity z list przebojów ale również starsze „kawałki", które najbardziej
podobają się nauczycielom. Płyty i nagrania uczniowie przynoszą z domu,
pochodzą z ich własnych zbiorów. Nowości nę.grywająz programów satelitarnych, od kolegów. W ostatnim czasie
największym przebojem szkolnego radia był utwór „4 Pokoje" z ostatniej pły
ty Kazika „Melasa".
Oprócz muzyki prezenterzy podają
również wiado111ości ze sfery muzyki,
sportu. Źródłem wiadomości jest najczę
ściej telegazeta ale również pisma mło
dzieżowe. Często czytane są artykuły z
magazynów. Podawane są zaproszenia na
imprezy, które odbyć się mają w najbliż
szym czasie w pobliskim regionie.
W radiowęźle odbywa się również
losowanie szczęśliwego numerka czyli
zabawa polegająca na wylosowaniu numeru, odpowiadającemu pozycji na li-

ście w dzienniku. Osoba znajdująca się
pod tym numerkirm, w dniu kiedy została wylosowana nie może być pytana,
chyba, że tematem lekcji jest powtórzenie lub zapowiedziana klasówka. Sprzęt
jaki jest na wyposażeniu szkolnego radiowęzła ma już kilkanaście lat, jednak
spisuje sie dosyć dobrze. Chłopcy prowadzący radiowęzeł dbają również o
obsługę nagłaśniającą szkolnych imprez,
apeli, prowadzą również dyskoteki.
(aw)

KAROLINA
PROSI O POMOC

Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, zima
nie będzie zbyt ostra, Io na
początku nowego roku
podłączymy I 8-tysięcznego
abonenta w powiecie - powiedział nam dyrektor ło
wickiej placówki Telekomunikacja Polska S.A. Tadeusz Szarometa.
Z tej okazji zorganizowane ma być spotkanie z
grupą abonentów podłą
czanych w tym czasie.
Osoba, która zostanie 18tysięcznym abonentem TP
S.A. w powiecie łowickim
otrzyma skromny upominek.
Podobna uroczystość
była zorganizowana około
3 lata temu, w momencie
podłączania I O-tysięczne
go abonenta. Mieszkaniec
osiedla Bratkowice otrzymał od placówki telekomunikacyjnej w ramach upominku nowoczesny aparat
telefoniczny.
(mak)

Apel o pomoc dla chorej na białaczkę limfo13-letniej Karoliny Majcher z
Różyc, której jedynym ratunkiem jest przeszczep szpiku kostnego, dociera do coraz szerszych kręgów odbiorców. W minionym tygodniu z prośbą o pomoc do radnych powiatowych (29 listopada) i do radnych miejskich
(30 listopada) zwrócił się Robert Sikorski, wójt
gminy Kocierzew Południowy, który zaoferował Grażynie Majcher (matce Karoliny), p~
łnomocnictwo w sprawach związanych z podpisaniem i realizacją porozumienia z Fundacją
.Przeciwko Leukemii oraz w sprawach współdziałania w zakresie prowadzenia zbiórki publicznej i sfinansowania kosztów leczenia oraz
hospitalizacji. 24 listopada również wójt Sikorski, przedstawił problem na forum spotkania 25 samorządów naszego regionu, które odbyło się w Lipcach Reymontowskich. Jeszcze
wcześniej akcję zainicjowało szkolne środowi
sko Karoliny, przyłączyły się również pozostałe placówki oświatowe z terenu gminy, aktywnie zaangażowały się Koła Gospoqyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne, przeprowadzana była zbiórka przy kościołach, aktualnie sąjuż sygnały pomocy z innych gmin,
instytucji, osób indywidualnych.
Syruacja Karoliny jest wyjątkowo trudna, ponieważ nie może ona skorzystać ze szpiku kostnego najbliższych. Trzy lata wcześniej na chorobę nowotworową zmarła jej siostra, w ubiegłym roku zmarł jej ojciec - konieczne jest więc
znalezienie dawcy niespokrewnionego. Koszt
samego przeszczepu pokrywa Ministerstwo
Zdrowia, jednak koszt poszukiwań dawcy niespokrewnionego wynosi 50 tys. zł. Przy ogrom-·
nym zaangażowaniu ludzi suma ta stała się realna do zgromadzenia, jednak trzeba jeszcze zabezpieczyć środki na terapię konieczną przed
ewentualnym zabiegiem, a na ten cel potrzebna
jest kwota 180 tys. zł. Dramatyczna sytuacja
rodziny Karoliny (matka - jedyna żywicielka przez cały czas przebywa z córką w szpitalu)
powoduje, że pomoc będzie jej potrzebna także
w trakcie rehabilitacji i po powrocie ze szpitala,
dlatego każda, nawet symboliczna kwota, przeznaczona na ten cel ma szczególne znaczenie.
blastyczną

Caritas myśli iuż owigilii
Podobnie jak w zeszłym roku
wieczerzę wigilijną dla osób, którym
pomagaliśmy w ciągu roku mówi ks. Dariusz Krokocki z
łowickiego oddziału Caritas.
Zorganizowanie wigilii planowane jest w tygodniu poprzedzającym wigilijną niedzielę. W
zeszłym roku w takiej wigilii
uczestniczyło około 60 osób. Pracownicy Caritas przygotowali
również około .80 paczek żyw
nościowych, jakie podarowane
będziemy organizować

zostały

osobom obecnym na wigilii i tym, które nie mogły dotrzeć. W skład paczek wchodziły
artykuły żywnościowe, środki

higieny i chemia. Osobom, które
nie mogły dojechać do Łowicza,
paczki odebrać mógł proboszcz
z ich rodzinnej parafii i dostarczyć na miejsce adresatom. W tym
roku ksiądz chce zorganizować
takie spotkanie. Rozpoczął już
starania o pozyskanie środków od
sponsorów.
(aw)

W odpowiedzi na apel społeczeństwa gminy Kocierzew uczniowie Szkoły Podstawowej w Bielawach zorganizowali u siebie kwestę z przeznaczeniem na pomoc Karolinie. W
wyniku zbiórki pieniędzy uzyskano kwotę
480 zł. Dyrekcja szkoły na specjalnie zorganizowanym apelu podziękowała uczniom
za tę bezinteresowną, lecz jakże cenną pomoc.
Wszyscy, którzy chcieliby pomóc mogą
zgłaszać się do U rządu Gminy w Kocierzewie
Południowym lub kierować wpłaty bezpośred
nio na konto: Fundacja Przećiwko Leukemii,
Karolina Majcher BANK PKO SA VII Oddział Warszawa, 12401109 - 15008183 - 2700
-401112-016.
Szczególnym przeżyciem dla pierszoklasistów z gimnazjum w Kocierzewie, było ślubo
wanie, które odbyło się 30 listopada. Wyjątko
wość tego, popularnego przecież na przełomie
listopada i grudnia, wydarzenia w szkołach,
spowodowana była telefonicznym uczestnictwem w ślubowaniu właśnie wspomnianej Karoliny Majcher - pierwszoklasistki z
tegoż gimnazjum, która przebywa w szpitalu. Dzięki połączeniu dziewczynka powtarzała słowa przysięgi razem z 75 kolegami ze szkoły, mogła z nimi porozmawiać i
wymienić pozdrowienia. Aparat telefoniczny ustawiony został na funkcję tzw. głośnego
mówienia, dzięki czemu wszyscy uczestnicy
uroczystości mogli usłyszeć Karolinę.
Dla Karolinki było Io ogromne przeżycie,
mysmy wszyscy byli bardzo wzruszeni. Cieszę
się, że udało nam się zrealizować ten pomysł,
poniewai sprawiło to dziecku wiele radości.
Dzwoniliśmy wcześniej z wójtem Robertem Sikorskim do szpitala, by upewnić się, że Io p~ed
sięwzięcie jest możliwe i ustalić termin tak, by
nie przeszkadza/ w ewentualnym zabiegu, czy
badaniach naszej pacjentki. Kiedy już wszystko było ustalone skontaktowaliśmy się z Karpliną - była zachwycona - powiedziała nam dyrektor gimnazjum Krystyna Pastwa.
(aj)

IURO SKLEP, ŁOWICZ, ul. Podgrodzie 11, tel./fax (046) 837-14-70, tel. 837-15-7
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Ccntnun Targowo-Budowlane

99-400 ŁOWICZ

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

materiały termoizolacyjne

, UWAGA!

SERWIS, NAPRAWY, SPRZEDAZ, OSTRZENIE tANCUCHOW

ZapraszamydofirmyDOMITECH, Łowicz, ul Klickiego66
tel 837-61-09 (obok punktu skupu metali kolorowych)
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Wielopaliwowe KUMULATOR(drewno, węgiel, miał, trociny) na miał węglowy typu
GENERATOR, elektryczne wodne ELEKTKONIC CLASIC i LUX oraz kotły c.o.
jako kominki grzewcze z szybą do ogrzewania budynków mieszkalnych.
• MO_NT~
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Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE

MEBLE

SPRZEDAŻ
R-
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~BLUM

MOc:owanie i osadzanie
okuć gratis

· DO KAŻDEJ PILARKI tAŃCUCH GRATIS

KOTLY C.O.

>

fohe dachowe l ~

26,oo d (brutto)

PANELE PODŁOGOWE•• , •
PANELE ŚCIENNE•• , • 9,00

AUTORYZOWANY
,
,
. DEALERso/O

Made in Germany

I'"'

.
Drzwi POL·S.K~NE panele PCV .
m1eszalmk farb · c:
.
lanlel
do 1 5%o
~.
pokrycia dachowe . .

;

pilarki

solo

~
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Łowicz,

tel. (0·46)

Nowy Rynek 16

837·89·0~, 0-502-384-~2~

ZWROT PODATKU!
Jeżeli pracowałeś

w niemieckiej
lub holenclenldeJ firmie, możesz
żądać zwrotu
nadpłaconego podatku
Punkt informacyjny:

046/837 -84-22 Łowicz
w godzinach 8.00-20.00
Kancelaria „Rogów"
tel. 077-467-22·93 (4), 467-21-04
w godzinach 8.00-16.00.

R-1461
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jazdu kolejowego jest wyjątkowo utrud- zawęża wlot w ul. Starzyńskiego (pojazniony, prawie niemożliwy bez naruszeń dy „nie zmieszczą się" obok siebie). Jest
przepisów Kodeksu Drogowego. Trze- to niebezpieCZJ1Y punkt kolizyjny.
ba wykazać się wyjątkowymi umiejęt• Nieprawidłowy układ dróg podponościami, no i oczywiście mieć trochę rządkowanych na tabliczce pod znakiem
szczęścia. Zabrakło tego jednemu z kie- drogowym „u:;tąp pierwszeństwa przerowców. Utrudnienia dla kierowców jazdu". Na ul. Pijarskiej przed Starym
wyjeżdżających z ul. Tkaczew od stro- Rynkiem na tabliczce narysowano trzy
ny hurtowni Promyk, z zamiarem prze- drogi podporządkowane, podczas gdy są
jechania przez to skrzyżowanie na tylko dwie. Zaciemnia to obraz skrzyżo
wprost w kierunku placu Koński Targ, wania.
polega na tym, że:
• Brak znaków na ruchliwych skrzy- zanim kierowca „podejrzy", codzie- żowaniach, informujących kierowców
je się na ul. 3-go Maja od strony Rynku o posiadanym pierwszeństwie na ul.
(widoczność utrudniają prawie zawsze Mostowej (dla kierunku ruchu od Armii
źle
parkujące samochody dostawcze), jest . Krajowej do Starego Rynku). Zjeżdża
na przejściu dla pieszych i wchodzi jąc z przejazdu kolejowego kierujący naw kolizję z pieszymi;
potykają zaraz dwa skrzyżowania od
- gdy wreszcie kierowca upewni się ul. Blich (utworzone przed wysepką).
(„podejrzy") jest już na pasie ruchu po- Wloty tych ulic są z prawej strony dla
jazdów, które akurat nadjechały od prze- wskazanego kierunku ruchu. Na jakiej
jazdu kolejowego, tamuje więc ruch więc zasadzie odbywa się ruch pojazNiemal codziennie jesteśmy informoi wzbudza zdziwienie u tych kierow- dów?
wani o tragediach, rozgrywających się
ców.
• Organizacja parkingu.
na polskich drogach. Drogi naszego poPodobne utrudnienia napotykają kieNa Starym Rynku znajduje się dość
wiatu i ulice Łowicza również nie są
rowcy, wjeżdżający na to skrzyżowa duży parking dla samochodów do 2,5 t
wolne od zagrożeń.
nie od strony przeciwnej, od placu Koń i autobusów. Posiada on dwa wjazdy
Smutne jest to, że ofiarami wypadski Targ.
i jeden wyjazd. Kierowca, który już wjeków nic są ich sprawcy, lecz często
przypadkowi niewinni ludzie. Cierpią
więc za błędy, czy złą wolę innych.
Poza oczywistymi przyczynami wypadków np. brawurą graniczącą z głu
potą, nietrzeźwością, wcale nie mały
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma, nie wdając się w szczegóły
- droga. Droga z jej oznakowaniami
i utrzymywaniem. Na ten czynnik, jakby nie dostrzegany w wielu przypadkach, chcę zwrócić uwagę. Nawiązać chcę
do wypadku, który miał miejsce 3 listopada br. na skrzyżowaniu ulic Tkaczew
i 3-go Maja w Łowiczu około godz. 7.00,
a więc w dzień.
W Nowym Łowiczaninie z 9 listopada br. znajduje się zdjęcie fotograficzne
miejsca zdarzenia, krótka informacja
o wypadku, no i oczywiście przyczyna
- „nieustąpienie pierwszeństwa przejazKierowca jadący ulicą Tkaczew od strony dawnej łaźni musi wjechać niemal
du ... " przez jednego z kierowców. Czy
na
.frodek skrzyżowania ul. 3 Maja, by cokolwiek zobaczyć.
tak było naprawdę? Czy ustalający
przyczynę sprawdził wid-oczność na
Parkujące na ul. 3-go Maja (ale już chał na ten parking, znalazł się jakby
tym skrzyżowaniu i czy żaden z parkuwbrew
zakazowi zatrzymywania się) w pułapce. Wokół łańcuchy i zakazy.
jących w pobliżu pojazdów nie odjechał
samochody
dostawcze częściowo na Żadnej informacji o wyjeździe. Mniej
po wypadku, czy oznakowanie pozio~
chodniku,
ale
i na jezdni w rejonie skrzy- cierpliwi wyjeżdżają wbrew zakazowi
me na ul. 3-go Maja, zezwalające na parkowanie tuż przy przejściu dla pieszych żowania, również utrudniają wi.doczność „pod· prąd" w kierunku ul. Mostowej
i w odległości mniejszej jak I Om od na ul. 3 Maja od strony Starego Rynku. (nie są to tylko pojedyncze przypadki).
Inne przykłady nieprawidłowości:
skrzyżowania różnych pojazdów, ogra•Nieoznakowanie niebezpiecznych
niczających widoczność, a jednocześnie
zmian przebiegu drogi: zagrażających bezpieczeństwu mchu,
- ul. Kaliska tuż przed przejazdem
jest zgodne z przepisami ustawy „Prakolejowym
(w rejonie SJB Łowicz);
wo o ruchu drogowym" (np. art. 46, 49)?
ul.
Kaliska
(w pobliżu posesji 49
Stan faktyczny, dotyczący widoczsklep)
dla
ruchu
w kierunku ul. Poności na tym skrzyżowaniu, jest nastę

Ulice sq
oznakowane
· a przez to
niebezpieczne

pujący. Tmdności

z przejechaniem przez
to skrzyżowanie mają kierowcy wyjeżdżający z ul. Tkaczew od strony hur~ towni „Promyk", jak też od strony placu Koński Targ. Skręt w lewo w ul. 3-go
Maja z ul. Tkaczew w kiemnku prze-

O ten znak rozbije głowę każdy l1-'.}'Ż
szy człowiek

wstańców;

- ul. Topolowa w rejonie skrzyżowa
nia z ul. Słowackiego;
- ul. Mostowa, tuż przed wlotem do
Starego Rynku.
•Niewłaściwe oznakowanie ulic jednokierunkowych:
- u lica łącząca ul. Podrzeczną ze Starym Rynkiem nic jest jednokierunkowa
(brak znaku - można zawracać), podczas gdy od Starego Rynku znajduje się
znak drogowy „zakaz wjazdu w ulicę
o mchu jednokierunkowym";
- na ulicy łączącej ul. Blich z ul. Mostową w rejonie wysepki, znak „droga
jednokierunkowa" znajduje się w miejscu niewidocznym i w dodatku po lewej
stronie drogi (znak po lewej stronie stanowi tylko powtórzenie znajdującego się
po prawej stronie).
• Brak zorganizowania ruchu na pasach ruchu. Na prawej połowie jezdni
ul. Kurkowej przed skrzyżowaniem
z ul. Sikorskiego są dwa pasy ruchu (nie
oznakowane). Często zdarza się równocześnie jazda na wprost w kierunku
ul. Starzyńskiego po tych pasach. Dowcip polega na tym, że wysepka przed
wlotem w ul. Starzyńskiego, mająca porządkować ruch, utrudnia go, ponieważ

Miś Puchatek
po raz os.tatni ·w

- ostrokrawędziasta tablica pod znakiem
zakazu zatrzymywania się i przed
skrzyżowaniem z alejami znak przejścia
Łowiczu
dla pieszych, i zaraz dalej, w Alejach
Sienkiewicza jest podobna sytuacja.( ... )
Dzieci z Łowicza będą miały niebySą to tylko niektóre przykłady nie- wałą okazję obejrzeć być może ostatni
prawidłowości. Nadmieniam, że infor- raz przedstawienie, którego bohaterem
macje o nieprawidłowościach oznakowa- jest Kubuś Puchatek. Polskim artystom
nia były zamieszczone w Nowym Ło wygasły prawa autorskie na wystawiawiczaninie z 7 sierpnia 1997 roku.
nie tej popularnej bajki i w chwili obecH. Ł. nej nie wiadomo, czy umowa z właści
Imię i nazwisko znane cielem praw autorskich zostanie przedłu
RedakcjiNŁ żona . W Łowiczu w środę, 13 grudnia,
w sali kina Bzura artyści Sceny Impresaryjnej „Theation" z Łodzi zaprezentują przedstawienie widowiskowo-muliczyliśmy
zyczne pod tytułem „Kubuś Puchatek
to ja". Występ skierowany jesr szczególnie do uczniów szkół podstawowych.
Bilety, w cenie 8 zł, rozprowadzane będą
grupowo
przez kolporterów w szkołach.
Ze zrozumiałym zainteresowaniem
Przedstawienia
odbędą się w godzinach
składy budowlane VOX przyjęły arty-

na to,
ietowicz
nas doceni

kuły prasowe, które na łamach „Nowego Łowiczanina" pojawiały się w listopadzie br. w sprawie III-ligowej druży
ny koszykarzy łowickiego OSiR-u. Drużyny, którą w sezonie 1999/2000 VOX
sponsorowal i sponsorowaniem której
był dalej zainteresowany. Treść ww.
wymienionych materiałów prasowych
wymaga jednak uzupełnień, czy Wyjaśnień tylko po to, by obraz wydarzeń,
które doprowadziły do niezgłoszenia
drużyny do nowego sezonu, był pełny.
Na przełomie sierpnia i września br.
składy budowalne VOX sfinansowały
obóz koszykarzy łowickich w Poznaniu oraz umożliwiły im udział w turnieju w poznańskiej Arenie, między innymi z zespołami Alpen Gold Poznań
i Zastalu Zielona Góra. Miał to być
ważny etap przygotowań zepołu z aspiracjami awansu do wyższej klasy rozgrywek w nowym sezonie, przed którym - co VOX wyraźnie podkreślał
- Składy budowlane VOX szukać będą
w Łowiczu partnera, by móc sfinansować budżet zepołu. Swoje stanowisko
VOX potwierdził najpierw w porozumieniu, przekazanym na ręce dyrektora
OSiR-u - Zbigniewa Kuczyńskiego,
z wiceburmistrzem Łowicza - Eugeniuszem Furmanem. Zespół miał się dorodzić na bazie łowickiego Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, którego
status VOX poznał dopiero w drugiej
połowie września.

Nigdy jednak VOX, ani ja osobiście
nie deklarowaliśmy, iż składy budowlane VOX wezmą na swoje barki wypła
cenie całości wynagrodzeń zawodników.
Stanowisko o finansowaniu części zespołu przez VOX znane było trenerowi
i zawodnikom OSiR-u. Znali je również
działacze OSiR-u, jak i wielu sympatyków koszykówki w Łowiczu . Przykro
nam, że nie ma sympatyków koszykówki pośród łowickich przedsiębiorców, na
których tak liczyliśmy. Nie chcielibyśmy skupiać się jednak na powodach,
które zniechęciły łowickie firmy do
wsparcia naszej inicjatywy. Chciałbym
jedynie podkreślić, iż VOX nie jest animatorem sportu wyczynowego, a ja osobiście nie miałem aspiracji bycia managerem OSiR-u Łowicz. Liczyliśmy wyłącznie na fakt, iż Łowicz doceni nasze
inicjatywy dla miasta.
We wszystkich miejscach w Polsce,
Kierowca tej Octavii, jeśli jest zamiejscowy, będzie chciał przepuścić cię gdzie VOX funkcjonuje, staramy się
wspierać inicjatywy lokalne. W obecżarówkę, bo żaden znak mu nie mówi,
nym roku Składy Budowlane VOX
że jest na drodze z pierwsze1istwem
wspierały finansowo Szkołę Podstawoprzejazdu
wą nr 6 w Łowiczu, świetlicę dla mło
• Zbyt mała wysokość znaków, za- dzieży przy parafii św. Ducha i jarnmrk
grażająca bezpieczeństwu pieszych śred łowicki .
Sponsoring koszykarzy łowickich
niego wzrostu (groźba urazu głowy),
w sezonie 2000/200 I byłby tej liczby
w niżej wymienionych miejscach :
- chodnik przylegający do restauracji doskonałym uzupełnieniem. Bardzo na
„Polonia" i ogrodzenia parku, przejście to liczyliśmy. Szkoda nam zaprzepaszczonej szansy. Szkoda nam zawodników,
przez jezdnię;
- chodnik po prawej stronie ul. 11 Li- z którymi się już zżyliśmy.
Przemysław Grociak
stopada, patrząc w kierunku Alei SienPełnomocnik ds. Public Relations
kiew ic;za (tuż przy Starym Rynku

przedpołudniowych.

(aw)

Siłownia

zaczeka

Unieważniony został

przetarg na do-

stawę pełnego wyposażenia siłowni,

która ma mieścić się przy hali sportowej numer 2 przy ulicy Ułańskiej w Ło
wiczu.
Powodem unieważnienia przetargu
był brak chętnych do wykonania zamówienia. Wyposażeniem siłowni nie była
zainteresowana żadna firnm.
Tym samym przetarg nie zostanie
rozstrzygnięty w tym roku kalendarzowym. W roku przyszłym wyposaże
niem siłowni ma zająć się dyrekcja
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
Pieniądze na ten cel mają być zapisane

w budżecie ośrodka.
(mak)

Rekolekcje wZdunach
W niedzielę, I O grudnia, rozpoczną
rekolekcje w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Zdunach. Trwać będą
do środy, 13 grudnia. Nauki rekolekcyjne wygłosi proboszcz parafii w Luszynie, ks. Romuald Maciesiak. W naukach
przewijał się będzie motyw obchodów
roku jubileuszowego. W pierwszy dzień
rekolekcji msze św. odprawiane będą według porządku niedzielnego, czyli o 9.00,
IO.OO, 12.00, oraz o godzinie 17.00.
W poniedziałek, wtorek i środę msze odprawione zostaną o 8.00, I O.OO, 15.00
- msza dla dzieci, oraz o 17.00. Do spowiedzi wierni będą mogli przystąpić we
wtorek, 12 grudnia. Spowiednicy będą
wtedy do dyspozycji przez cały dzień.
(aw)
się

Telefony na Armii Krajowej
-wprzyszłym roku
Dopiero w przyszłym roku osoby
w blokach komunalnych
i domkach jednorodzinnych przy ulicy
Armii Krajowej ~ za ulicą Poznańską
w Łowiczu, mogą spodziewać się założe
nia telefonu stacjonarnego TP S.A. Spowodowane jest to zbyt małąpojempością
kabla ziemnego, który został ułożony
wzdłuż tej ulicy. W momencie układania
kabla nie wiedzieliśmy. że przy tej ulicy
powstaną nowe bloki komunalne, wybudowane przez miasto. Dlatego tam brakuje pojemna.ki kabla ... - powiedział nam
dyrektor łowickiej placówki Telekomunikacji Polskiej S.A„ Tadeusz Szarometa.
Żeby podłączyć nowych abonentów
w tej części miasta, TP S.A. musi uło
żyć w ziemi około 800-metrowy odcinek kabla telefonicznego (od ulicy Poznańskiej). Oznacza to kolejne wykopy
wzdłuż tej ulicy. Mają być przeprowadzone wiosną przyszłego roku.
.(mak).
mieszkające

10

7.12.2000 r.

NIKT NAS NIE PYTAt <n>

Kontynuujemy przedstawianie wyników sondy, jaką
przed kilkunastoma dniami przeprowadziliśmy wśród
mieszkańców Łowicza. Przypominamy, że prosiliśmy
o wskazanie najpilniejszych ich z.daniem potrzeb dzielnicy, w której mieszkają - potrzeb takich, które według
nich powinny zostać przez władze miejskie zaspokojone w nadchodzącym roku budżetowym 2001. Po drugie
prosiliśmy o wskazanie najbardziej palących potrzeb
ogólnomiejskich, po trzecie chcieliśmy się dowiedzieć
o to, czy kiedykolwiek którykolwiek z radnych zwracał się
do nich z takimi jak my pytaniami, czy interesował się jakie są ich potrzeby.
W poprzednim numerze zamieściliśmy wypowiedzi
mieszkańców Blichu, Górek, Bratkowic, Korabki i Zatorza. Dziś: centrum i południowe dzielnice miasta. ·

CENTRUM

.

Janina Guzowska z osiedla Sta- Przede wszystkim chciałabym, aby władze miejskie zainteresowały się kwestiami bezpieczeństwa na
naszym osiedlu. Jestem osobą starszą,
lecz boję się wychodzić wieczorem z
mieszkania, zwłaszcza po pewnym nieprzyjemnym zdarzeniu jakie spotkało
mnie kilka miesięcy temu. Może policja
bardziej zainteresowałaby się naszym
rejonem. Poza tym jestem dość zadowolona z tego, że mieszkam w Łowiczu. To
przyjemne miasto i nie chciałabym się
przeprowadzać gdzie indziej. Chciała
bym tylko, aby było w nim więcej zieleni,
i aby nie trzeba było się skarżyć, że w
mieszkaniach jest niezbyt ciepło.
Nikt z przedstawicieli władz miejskich
nie zadał mi nigdy takiego pytania, zbyt
mało mam kontaktów, w zasadzie żad
nych z przedstawicielami administracji.
- Przede wszystkim chciałybyśmy, aby
-jeśli to leży w gestii Rady Miejskiej, wydaćjakiś zakaz trzymania psów w mieszkaniach w czasie nieobecności właści
cieli. To istna plaga, właściciele wychodzą do pracy, a psy zamknięte w mieszkaniu wyją i szczekają po 3 - 4 godziny
dziennie przeszkadzając innym lokatorom. Także z bezpieczeństwem nie jest
najlepiej, nie chodzimy wieczorami, gdyż
się boimy, nawet nie wiemy kto jest teraz
naszym dzielnicowym, nie widziałyśmy
go na oc:::y - powiedziały reporterowi
NŁ dwie starsze mieszkanki tego osie. dla. - Nie wiemy kto jest obecnie naszym
radnym i nigdy nie rozmawiałyśmy z
przedstawicielami władz miejskich na
powyższe tematy.
- W mojej sytuacji największą potrzebą jest przekazanie przez władze miejskie większej ilości pieniędzy na rzecz
opieki społecznej- powiedziała Joanna
K. młoda mężatka spotkana również
na osiedlu Starzyńskiego. - Obecnie
jestem bezrobotna i wychowuję dwoje
rzyńskiego

małych dzieci, sześcio - i czteroletnie. Mąż
zarabia sześćset złotych miesięcznie i za
te pieniądze trudno nam jest zaspokoić
nawet najprostsze potrzeby, więc przy
zwiększonej pomocy Opieki Społecznej
na pewno byłoby nam łatwiej żyć. Natomiastjeśli chodzi o dzielnicę, to chciała
bym, aby poprawiono stan placyków zabaw dla dzieci. Brudny piasek dookoła
przyrządów gimnastycznych, odchodzą
ca z nich farba i niezbyt stabilnie ustawione karuzele, wszystko to sprawia, że
zabawa dzieci na placyku jest czasami
aż niebezpieczna. (Przypominamy, że
porządek na osiedlach ŁSMjestw gestii
tejże Spółdzielni Mieszkaniowej).
W mieście dob1ym pomysłem byłoby
położenie deptaka na pozostałej części
ulicy Zduńskiej i zagospodarowanie walu
przeciwpowodziowego nad Bzurą, który jak zauważyłam jest jednym z ulubionych miejsc spacerów mieszkańców. Nie
znam niestety radnego wybranego w
naszym okręgu, nigdy również nie rozmawiałam na ten temat z przedstawiciełami władz miejskich.
Ryszard Napieraj z ulicy Kaliskiej
-Przede wszystkim wiadukt i jeszcze raz
wiadukt na przejeździe przy Dworcu
Głównym - mówi. Czasem gdyjadę-rano
do Warszawy muszę dobrze główkować
co zrobić, aby przez ten przejazd przejechać. Zdarzają się sytuacje, że szlaban
jest zamykany o godzinie szóstej dziesięć, a otwierany o siódmej dwadzieścia.
Przecież to paranoja i dlatego decyzja w
sprawie budowy wiaduktu powinna zapaść jak najszybciej. Nie pamiętam kto
jest radnym z mojego okręgu, ani nie
rozmawiałem nigdy z nikim z władz miasta na ten temat.
Pozostałe moje życzenia są chyba podobne do życzeń innych mieszkaiiców
mojej dzielnicy. Przede wszystkim poprawa stanu dróg - to co jest w tej chwili
trudno nawet nazwać drogą, nierówne
nawierzchnie, pełtio dziur, trudno po
czymś takim jest w ogóle jeździć. Poza

Brak miejsc do parkowania jest w centrum Łowicza problemem być może nawet nr 1.
miejskie, ale i - na swoich terenach - Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

władze

tym nie chciałbym, aby znowu były podnoszone opłaty za czynsz i inne świad
czenia. Zdaję sobie co prawda sprawę,
że podwyżki te są nieuniknione, jednak
chciałbym aby były w granicach zdrowego rozsądku.
I jeszcze jedna sprawa - bezpieczeń
stwo. Dotyczy to terenu całego miasta,
nie tylko mojej dzielnicy. Wszyscy wiemy,
że wieczorami nie jest w Łowiczu ciekawie. Ale co tu mówić o bezpieczeństwie,
jeśli młodzież nie ma co zrobić z wolnym
czasem, jedyne co jest oferowane to is tniejące puby, nic więc dziwnego, że sytuacjajest,jakajest.
Podobne zdanie na ten temat ma pani
Barbara M. z osiedla Dąbrowskiego Może Urząd Miejski zainteresowałby się
młodzieżą, która w czasie wolnym od zajęć nie ma absolutnie co z sobą zrobić.
W mojej dzielnicy wieczorami widać do.~ć
dużo młodzieży, która nie wiedząc co ze
sobą zrobić spędza wolny czas spacerując po ulicach, czy stojąc na klatkach
schodowych. Tyle w sprawie mojej dzielnicy, natomiast jeśli chodzi o miasto, to
jak najwięcej trzeba przeprowadzić remontów dróg. W tej chwili drogi te sąpo
· prostu okropne, niedawno niedużo braklo, a skręciłabym nogę przechodząc
przez ulic~. Chciałabym także aby w Ło
wiczu była bardziej widoczna działalność
policji. Co prawda w porównaniu do lat
ubiegłych i takje~t to już duży postęp,
lecz policji moim zdaniem nigdy za dużo
nie jest.

Nie rozmawiałam natomiast nigdy z
nikim z radnych, nie wiem również kto
jest radnym z mojego terenu.
Ryszard Brzozowski z osiedla Dą
browskiego - Dla mnie najważniejszą
chyba rzeczą, jeśli chodzi o dzielnicę.jest
budowa parkingów. Samochody stoją
przed blokami, wygląda to bardzo nieestetycznie. Fatalna jest także nawierzchnia dróg, ciężko jestjeździć osiedlowymi
uliczkami. Jeśli zaś chodzi o miasto, to
najważniejszą sprawąjest, aby stworzyć
jak najwięcej nowych miejsc pracy dla
bezrobotnych.
Marzena Szymańska z osiedla Dą
browskiego - Mieszkamy z mężem dopiero od niedawna w Łowiczu, leczjeśli
chodzi o naszą dzielnicę czyli Tkaczew,
to jest kilka rzeczy, które chciałabym aby
władze miejskie uwzględniły w przyszło
rocznym budżecie. Bardzo ważną sprawąjest poprawa stanu nawierzchni dróg
i chodników, u nas na Tkaczewie miejscami są one okropne. Przydałoby się
również więcej koszy na śmieci, to co
jest nie wystarcza. Chciałabym również
aby został poprawiony stan oznakowania skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą
Tkaczew, zwracałam się z tym już do policji, jednakże oni odsyłają mnie do Powiatowego inspektoratu Dróg, abym
tam interweniowała.
Jeśli zaś chodzi o miasto to przydało
by się więcej zieleni, jest stanowczo za
mało parków, może dałoby radę stworzyć choć jeden więcej. Na pewno sko-

rzysta/iby na tym ludzie starsi, chodzący
na spacery, jak i dzieci, które miałyby
gdzie się wyszaleć. I jeszcze jedna sprawa - dosko!J.alym pomysłem wydaje mi
się przedłużenie deptaka na całą ulice
Zduńską. To był kapitalny pomysł z zamknięciem tej jednej części ulicy. Łowicz
zyskał przynajmniej bardzo ładne repre. zentacyjne miejsce, i chciałabym, aby cala
ta ulica była taka. Obok jest Stary Rynek, to bardzo ładne i reprezentacyjne
miejsce, jednak moim zdaniem czegoś
tam brakuje, nie ma tam takiej swoistej
atmosferyjaka powinna być w miejscach
reprezentacyjnych. Nil..t z przedstawicieli
władz miejskich ze mną nie rozmawiał
na ten temat, nie znam radnego wybranego z mojego okręgu.
Maria Owczarek, osiedle Reymonta - W mojej dzielnicy najpilniejszą rzeczą )es/ bezpieczeństwo. Jestem osoba
starszą, i wieczorami w ogóle nie wychodzę z domu. Chciałabym, aby na Reymonta częściej w nocy było można widzieć patrole policji. Poza tym przydała
by się większa troska o zieleń na naszym
osiedlu. Nie wiem niestety kto jest radnym wybranym z mojego okręgu.
Marek Jankowski z osiedla Dą
browskiego - Jeśli chodzi o dzielnicę
to zdecydowanie przydałoby się więcej
miejsc parkingowych. Niedawno kupiłem samochód i muszę parkować
po prostu na trawniku. gdyż innego
miejsca nie ma. Przydałaby sie także
większa troska o trawniki na osiedlu.
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Natomiast jeśli chodzi o cale miasto to mógłby wreszcie zostać zainstalowany
radni mogliby się bardziej za- dawno już obiecany monitoring na nainteresować organizacją życia kultural- szej ulicy. Natomiastje.śli chodzi o mianego dla dzieci i młodzieży. Owszem sły sto, to należałoby chyba przebudować
chać o różnych koncertach, wystawach niektóre skrzyżowania i porobić więcej
czy organizowanych świętach, lecz 99 % parkingów i różnego typu zatoczek.
tych imprez skierowanych jest do ludzi Ogólnikowo rozmawiałem na te tematy
starszych. A co ma w tym czasie robić z naszym radnym, panem Tadeuszem Śli
młodzież? Może dałoby radę otworzyć wińskim, któ1y powiedział, z czym się w
jakąs świetlicę dla dzieci, może jakieś sumie zgadzam, że na realizację tych
większe nakłady na działalność sporto- wszystkich projektów potrzeba jednak
wą. ffynajęcie na godzinę sali na OSiR- czasu.
ze kosztuje 20 zł, godzina ćwiczeń w siAndrzej Wejman z osiedla Stałowni 3 zł. Dla młodych ludzi, którzy jesz- rzyńskiego - Należałoby poprawić stan
cze nie pracują są to naprawdę duże pie- chodników, a i oświetlenie nie jest za cieniądze. Nie miałem okazji dotychczas po- kawe. Natomiast w mieście to chyba więk
rozmawiać z nikim z radnych na ten te- sze nakłady na sport. Co prawda mamy
mat, nie wiem też kto jest radnym 1101- dwa spore ośrodki sportowe i niezłe zebranym z mojej dzielnicy.
społy, lecz wydaje mi się że większy naStanisław Urbańczyk z osiedla cisk jest położony na piłkę nożną, a inne
Reymonta - Chciałbym. aby władze dziedziny są zaniedbywane, np: opisymiasta zwróciły większą uwagę na na- wana przez Łowiczanina sprawa trzeszą dzielnicę. Jesteśmy traktowani moż cioligowej drużyny koszykarzy. Z natury
na powiedzieć po macoszemu. Malo ko- jestem apolityczny, dlatego nie znam żad- ·
szy na śmieci, o tym jak wyglądają chod- nego radnego, ani nigdy z nimi nie rozniki, w ogóle wolę nie mówić. Natomiast mawiałem.
w mieście to może policja zwróciłaby
KATARZYNÓW, CZAJKI,
uwagę na to, co się dzieje we wtorki i
piątki na targowicy miejskiej, na skr::yŁYSZKOWICKA
żowaniu ulic Starzy1iskiego. Kurkowej,
Spośród naszych rozmówców na os.
Sikorskiego i Sienkiewicza w każdy taki
Katarzynów w Łowiczu nikt nie znał
dzień powinien stać oznakowany radiowóz policyjny. Niektórzy piraci drogowi radnego z tego terenu, ani nawet nie wienie zwracają uwagi na pieszych ijeżdżą dział, jak się nazywa. Nie znam radnych.
z prędkością niedostosowaną w ogóle nie było nigdy żadego spotkania z mieszdo panujących wówczas wanmków, nie kańcami - mówi Barbara Skręta. Najmówiąc już o tym, jak wygląda wtedy gorszajest tutaj droga. Przydałby się poparkowanie. Znalem tylko poprzednie- rządny chodnik, tyle lat się o tym mówi.
go radnego, obecnie nie wiem kto jest Gdyby miasto zaczęło to robić. mieszkańcy ulicy Katarzynów na pewno chęt
radnym z mojej dzielnicy.
Jan Siewiera, osiedle Dąbrowskie nie by pomogli. Kiedyś czyłam się bezgo - W dzielnicy to przede wszystkim na- pieczniej, nawet gdy późno wracałam po
leżałoby postawić światła na skrzyżowa ciemku z dworca Łowicz Główny, nie
niu ulic Ulatiskiej i Wojska Polskiego. obawiałam się niczego. Teraz jestem w
Nie ma praktycznie dnia, żeby nie było domu na zasiłku przedeme1ytalnym, nie
tam wypadku. Poza tym powinno być lep- wychodzę często z domu. ale obawiała
sze zagospodarowanie osiedla, powin- bym się wracać do domu po ciemku. Od
ny być zrobione jakieś zatoczki. parki11- przejazdu droga jest dobrze oświetlona,
gi itp. W mieście powinno się przede ale przed przejazdem oświetlenie jest niemyślę że

wszystkim poprawić stan nawierzchni
dróg, obecnie są one w fa(alnym stanie.
Nie znam obecnego radnego, i nie rozmawiałem na ten temat z przedstawicielami urzędu miejskiego.
Stanisław Trojanowski ul. Nowy
Rynek - W naszej dzielnicy przydałoby
sie zdecydowanie więcej zieleni. Nowy
Rynek to jedno z bardziej reprezentacyjnych miejsc Łowicza i władze miejskie
powinny zwrócić na niego zdecydowanie więk~zą uwagę. Poza tym kwestia
bezpieczeństwa. Powiedziałbym tak: nie
jest źle. ale mogłoby być lepiej. No i mam
nadzieję. że Urząd Miejski nie wyda wię
cej pozwoleń na handel artykułami monopolowymi na Nowym Rynku w godzinach nocnych. Nie rozmawiałem z żad
nym człowiekiem z władz miasta i nie
wiem kto jest radnym w mojej dzielnicy.
Henryk Trościanko z ulicy Zduń
skiej - My.flę, że dobrym pomysłem byłoby polożeiiie deptaka również na pozostałej czę.fri ulicy Zduńskiej. Poza tym

wystarczające.

M.a ma pani Barbary - Marianna Sosnowska dodaje: Powinno być mniej sklepów z wódką, bo niektórzy ludzie za dużo
piją, a z tego same nieszczęścia i kradzieże.

Jako najważniejszą potrzebę mieszkanka wymieni!! również chodnik. Na
ulicy Katarzynów można iść tylko jezdnią. Najgorzej. gdy jest błoto i idziemy
do kościoła albo z dziećmi do szkoły.
Jako drugą ważną rzecz do zrobienia
wymienia wyłapanie bezpańskich psów.
Jest ich tutaj bardzo dużo, ludzie podrzucają, ale nie do schroniska. bo tam
t,.;eba coś dać. Może nie wyglądają najgorzej. ale są naprawdę niebezpieczne.
Dzieci nazywająje: Gatek, Szmatek. Kluska, Łatek. Kiedyś córka zadzwoniła do
ZUK w tej sprawie, ale akurat, gdy przyjechali, nie było widać, gdzie te psy są.
Na Katarzynowie nie ma też koszy
na śmieci. Mówi się, że Łowicz jest zaśmiecony, ale gdzie wrzucić ten papierek? Przy kościele (pw. Chrystusa Do-

brego Pasterza - przyp. red.) jest kilka
koszy, ale po drodze, idąc ulicami Radziecką i Katarzynów, spotykamyje chyba tylko przy Centrali Nasiennej. Ponadto zwraca ona również uwagę na fakt, że
niedawno został zlikwidowany jeden
kurs autobusu linii „3'', który w niedziele dojeżdżał do Katarzynowa ok. 14.30,
a o 15.00 jechał w stronę miasta. Obecnie przeiwa między dwoma kursami wynosi ponad 2 godziny.
Nie znam ani radnego, ani dzielnicowego - dodaje nasza rozmówczyni.
Inna mieszkanka tej dzielnicy - Urszula Wypych również wymienia konieczny chodnik na ul. Katarzynów:
Boimy się bardzo o dzieci. Tutaj wszyscy
chodzą asfaltem. W okolicach Lasku
Miejskiego powinien, zdaniem naszej
rozmówczyni, powstać plac zabaw dla
dzieci. Było tam kiedyś bi osko do gry w
piłkę, dzieci mogły się wybiegać, miasto
sprzedało tę działkę, teraz jest tam dom
jednorodzinny. Na wolnych terenach
mogłyby powstać tereny rekreacyjne,
jeżeli powstanie osiedle, nadal nie bę
dzie miejsca dla dzieci.
W Łowiczu, zdaniem p. Wypych powinno usunąć się z targowiska obcokrajowców. 011i są górą nad nami, nie pła
cą podatków i nas Polaków przeganiają. Poza tym całe rozwiąza11ie targowiska nie podoba mi się. wszystko jest tak
pomieszane, nie ma żadnego porządku.
Nie znam radnych, tylko tak między
sobą mówimy o tym chodniku, lasku i
planowanych terenach rekreacyjnych.
Czajki - na tym osiedlu jeden z naszych rozmówców zna radnych, ale nie
dlatego, że ktoś się z nim kontaktował,
ale dlatego, że sam chodzi na sesje do
ratusza. Marian Dębski jest prezesem
wspólnoty mieszkaniowej na os. Czajki
w bloku 1b. Często bywam na sesjach
miejskich jako słuchacz. Każdy ma przecież takie pt;awo, ja z niego korzystam,
więc znam bolączki miasta. Jako mieszkańcy Czajek, Przedmieścia, jesteśmy
trochę na uboczu zainteresowań. Niektórzy o naszym osiedlu mówią - „ Czajki,
ta wiocha"? albo "Drugi Pekin", ale
tutaj jest czysto i jest porządek. Powinno
się bardziej zadbać o ten teren, bo Ło
wicz to nie tylko Zduńska i Stary Rynek.
Znam cały zarząd i radnych, naszym
radnym jest Krzysztof Zieliński. Z kilkoma radnymi rozmawiałem na tematy
dotyczące tego osiedla. Najważniejsze
jest postawienie jeszcze jednej lampy na
ulicy Wiejskiej. Z powodu braku pienię
dzy w budżecie w 2QOO r. wykonanie tego
oświetlenia miało być brane pod uwagę
właśnie w przyszłorocznym budżecie. W
tej sprawie będziemy wnioskować do zarządu mia/a. ffydaje mi się, że jest jakaś
obojętność wobec naszych wniosków.
Sprzedano nam działki pod budowę garaży, ale 11ikt nie pomyślał o dojeździe
czy o.świetleniu. Jako wspólnota dbamy
o swój teren, ale nie możemy wykonywać prac na nie swoim gruncie.
Kolejną bolączkąjest stan nawierzchni na pętli autobusowej. Trzeba popra-

GGł.

Grupa założycielska Strykowskiego Towarzystwa Budownictwa
pod egidą zarządu Miasta - Gminy Stryków zaprasza na

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE
FUNKCJONOWANIA TOWARZYSTWA I ZASAD NAJMU
LOKALI MIESZKALNYCH,
PRZEWIDZIANYCH DO WYBUDOWANIA W STRYKOWIE
PRZY ULICY TARCOWEJ I WCZASOWEJ.
Spotkanie to odbędzie się w dniu 15 grudnia 2000 r. o godz. 17.00
w Domu Kultury w Strykowie przy Placu Łukasińskiego.
założycielska
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ul. Katarzynów czekali na chodnik cale lata - ale w projekcie
miejskiego na rok 200 I jego budowa jest uwzględniona. Mieszkańcy
innych dzielnic czekają nadal.

wić tę pętlę, ponieważ często zawracają

dość kłopotliwe. Kiedyś jeździły tędy

na niej TIR-y, które gubią się w mieście z
powodu złego oznakowania ulic.
Pytany o najważniejsze jego zdaniem
bolączki z punktu widzenia całego miasta, mówi, że w czasie organizowania
imprez w mieście powinno się lepiej pilnować porządku. Najlepszym miejscem
na organizowanie plenerowych imprez
są Błonia, jeżeli impreza odbywa się w
mieście, to utrudniony jest dojazd i wyjazd. Imprezy oczywiście powinny być.
ale lepiej przygotowane. Na przykład w
czasie imprezy studenckiej (majowe Ju-.
wenalia - przyp. red) młodzież bawiła
się całą noc na Błoniach, a w mieście był

ciężkie

poT2ądek.

Starsze mieszkanki os. Czajki, z którymi rozmawialiśmy w pobliżu bloków,
powiedziały, że autobus jeździ zbyt
rzadko i na pęt! i nie ma rozkładu jazdy.
Inna mieszkanka ul. Czajki - Eugenia Tęsiorowska mówi: że bolączką
jest brak kanalizacji. Jak była robiona
na Katarzynowie, zwracaliśmy się z
wnioskiem, aby została wykonana i u nas
(są to 4 domy). Dostaliśmy odpowiedź.
że niejesteśmy uwzględnieni w planach.
Na nasze pytania odpowiadał też
inny mieszkaniec os. Czajki, Tadeusz
Rojek. O odcinku bocznej drogi od przejazdu na Katrzynowie mówi, że w tym
roku mieszkający tam sami składali się
na żużel i transport, aby drogę wyrównać. Samo rozgarnianie łopatami też jest

OLEJ OPALOWY EKOTERI

Społecznego działająca

crupa
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PLUS OnRUJE nRMA
ECO·TRANS s.c. ·~
- dostawy autocysternami
wyposażonymi w węże
wydawcze 60 m
- krótki czas oczekiwania na dostawę
- upusty dla stałych odbiorców
- każdorazowa dostawa
posiada ate~t
Zamówienia prosimy kierować
pod nr tel. 0461837-61-81,
kom. 0-601-157-595, 0-601-303-2~.t,
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samochody do przetwórni
Urbanków i zniszczyły tę powierzchnię. Najgorzej jest wczciną wiosną. gdy
wierzchnia warstwa ziemi już rozmarznie, a w głębi ziemia jest jeszcze zamarznięta. wtedy powstaje takie "małe bagienko". To samo dzieje się po obfitych
opadach deszczu.
W całym Łowiczu powinny być drogi
bez dziur. Teraz, gdy jest zimno łatane są
drogi, nie wiem,jak to będzie się trzymać.
Nie żyję problemami miasta, ale raczej swoimi. Nie znam radnych i nie
wiem, którzy są z naszej dzielnicy. Zajmuję się swoimi sprawami. Uważam, że
liczyć trzeba na siebie, a nie na miasto.
Radni powinni pamiętać. że reprezentują społeczeństwo, a nie siebie.
W czasie rozmowy T. Rojek przypomiał sobie o jeszcze jednym konkretnym
problemie: o niebezpiecznie ostrym narożniku ogrodzenia przy przepompowni ścieków. Miasto ma na rogu przy GS
na Katarzynowie przepompownię ście
ków. Gdy miniemy przejazd w Katarzynowie i chcemy skręcić w lewo mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym zakrętem. Ten róg miał być
ścięty, ale nie jest to zrobione.
Z mieszkańcami rozmawiali:
Anna Jatczak,
Mirosława Wolska-Kobierecka,
Paweł Felczyński, Marcin A.
Kucharski, Artur Wasielewski

SPRZEDAŻ MIODU

PROSTO Z PASIEKI
Jerzy Garczarczyk
Łowicz,

os. Dąbrowskiego 10/2
tel. 837-50-58
ul. Kaliska 73, tel. 837-89-09 R-1499

olej opalowy
EKOTERM PLUS
Oferuje ECO - RUD Stryków
autoryzowany dystrybutor rto"'e
PKN ORLEN
cen'/ nu
o;
tel. (042) 719-96-00, 0606-118-219~
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„Civitas Christiana"
spotka

się

w Skierniewicach

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chństiana" organizuje w dniu
dzisiejszym (tj. w czwartek 7
grudnia) wyjazdową sesję w Skierniewicach pt. ,,Państwo dobrem
wspólnym suwerennego narodu".
W programie przewidziano wystąpienie Jolanty Burian - przewodniczącej skierniewickiego oddziału stowarzyszenia, wykład
ks. bp. Józefa Zawitkowskiego
Jaka będzie Europa? oraz Ziemowita Gawskiego - przewodniczą
cego zarządu głównego „Civitas
Christiana", pod takim samym
tytułem, jak ogólny temat konfe-

rencji - Państwo dobrem wspólnym suwerennego narodu.
W konferencji organizowanej
przez oddział wojewódzki stowarzyszenie weźmie udział około IO
osób z Łowicza, z miejscowego
oddziału stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Civitas Christiana" w przeciwieństwie do Ło
wickiego Klubu Katolickiego jest ·
organizacją posiadającą nadrzęd-

oddziały

- wojewódzkie i zaogólnopolski. W Łowiczu •
funkcję prezesa obu stowarzyszeń
pełni jedna osoba - Jerzy Garczar(mwk)
czyk.
ne

rząd

Nieborów

Stawka podatku podniesiona ·

Gwiazda - nad wejściem,

Mikołaj

w zaprzęgu - między drzewami. Takie świąteczne pamiątki zostawił pracownikom

odchodzący

dyrektor.

tZY PO GERLACHU
Długoletni dyrektor Beetexu

.

wraca do rodzinnej Ratyzbony

Potokami łez żegnało wiele pra- powiedziała nam zapytana o to
cownic Beetexu dyrektora Petera jedna z pracownic. Wrażliwy na
Gerlacha, gdy ten na zorganizo- krzywdę ludzką i pełen zainterewanej w ubiegły czwartek w po- sowania o swoich pracowników,
łudnie uroczystości żegnał się taki prawdziwy dyrektor z powoz załogą.
łania. Szkoda, naprawdę szkoda,
Uroczystość została zorganizo- ze odszedł - dodała inna.
wana przez pracowników, którzy
Powodem odejścia Petera Gerbyli bardzo zżyci z szefem, wzię lacha były względy rodzinne. Poli w niej udział wszyscy zatrud- chodzący z Ratyzbony z Nienieni w zakładzie, w sumie ok. 500 miec nie mógł się poświęcić tak,
osób. Pracownicy nie kryli żalu, jak by chciał, wychowaniu
że dyrektor odchodzi, gdyż z obec- swych dzieci - dlatego też, acznym szefem doskonale się doga- kolwiek niezbyt chętnie, podjął
dywali. Był bardzo dobrym dyrek- decyzję o zmianie miejsca pracy
torem, ludzkim i dbającym o swo- i przeniesieniu na podobne staich pracowników. lnteresm,vał się nowisko do Czech, w pobliże
nami i jak mógł stara/ się, aby za- Pragi, skąd ma o wiele bliżej do
kład prosperował jak najlepiej - domu w rodzinnej Bawarii.

Dyrektor Gerlach w czasie tej ok.
30-mi.nutowej uroczystości, na której nie chciał widzieć prasy, bo, jak
nam przekazał, zbyt osobiste było
to także dla niego pożegnanie, wygłosił krótką mowę, a następnie pożegnał swych pracowników szampanem. Jako prezent gwiazdkowy
ofiarował pracownikom aparaturę
iluminacyjną, która została zainstalowana na dachu fumy i oświetlała
cały dach, a jej część przedstawia

Funkcje dyrektora sprawuje
obecnie, na okres przejściowy,
dyrektor tej firmy w Dębnie Lubuskim. Nowy dyrektor obejmie
zarząd łowickiego zakładu od początku stycznia. Według informacji uzyskanych przez Nowego
Łowiczanina będzie on również
obcokrajowcem.
(fe!)

Z 28 zł/q (ustalona .na rok 2000) zaproponował 35,82 zł/q, Zarząd
do 3lzł/q (w roku 2001) podnieśli Gminy Nieborów wnioskował
nieborowscy radni, na ostatniej o obniżenie tej stawki do 33 zł/q,
sesji 28 listopada stawkę podatku Komisja Rolnictwa o kwotę 31 zł/
rolnego.
q, natomiast Komisja Rewizyjna
Przypomnijmy, podstawę do na- o ustalenie przedmiotowej stawki
liczania podatku rolnego stanowi na wysokości 30zł/q. W ostateczśrednia cena skupu, żyta ustalona nym głosowaniu najwjęcej głosó.w
przez Główny Urząd Statystycz- poparcia zgromadziła propozycja,
ny za pierwsze trzy kwartały roku by podstawę do naliczania tego
bieżącego (poprze.dzającego rok, podatku stanowiła cena' 3 lzł/q
dla którego wyznaczana jest staw- żyta.
ka podatkowa). W tym roku GUS
(aj)

Koderki w Wieluniu i w Nieborowie
W niedzielę 1Ogrudnia o godzinie 14.00 zespół folklorystyczny
Koderki weźmie udział w choince
organizowanej w pałacu w Nieborowie. W choince brać udział będą
również dzieci z Fundacji Latają
ca Akademia z Warszawy - w skład
tego zespołu wchodzą oprócz
dzieci zdrowych, integrujące się
z nimi dzieci upośledzone. Ty-

natomiast, w sobotę
16 grudnia, zespół folklorystyczny
Koderki weźmie udział w festiwalu
obrzędowym w Wieluniu. Zespół
zaprezentuje obizędy związane ze
świętami wielkanocnymi. Łowicza
nie pokażąjak dawniej chodziło się
z kogutkiem, gaiczkiem oraz zaprezentują zwyczaje związane ze śmi
(aw)
gusem - dyngusem
dzień później

świętegoMikołajanasaniachzaprzę
żonych

w renifery. Obecnie dyrektor Gerlach przebywa do nowego
roku na urlopie wypoczynkowym,
a następnie obejmie swoje nowe stanowisko pracy w fabryce położo
nej za nasząpołudniowągranicą.

Dla ambitnych uczniów

Czym

była

Zajmujący się dokumentowaniem najnowszej historii Polski niezależny. ośrodek badawczy KARTA i Fundacja im. Stefana BATOREGO ogłosiły temat i warunki tegorocznego konkursu, adresowanego do uczniów szkół średnich i gimnazjów z całej Polski. Temat piątej
edycji brzmi - ,,Praca w PRL: dla
siebie, dla społeczeństwa, dla systemu?" Organizatorów interesuje,
czym była praca w latach 1945-1989
dla mieszkańców miast, wsi, każdej
warstwy społeczeństwa, ale także
jak wyglądała konfrontacja pracy
powojennej z przedwojenną dla
osób pamiętających II Rzec:zpOspolitą łub znających ją z opowiadań
i przekazów. Źródła, na podstawie
których mogą powstać prace konkursowe, muszą być wiarygodne, informacje zbierane Samodzielnie, nie
mogą być wykorzystywane publikowane już informacje. Przy ocenianiu prac organizatorzy będą zwracać uwagę na atrakcyjność dostarczonej im pracy. Forma prac może
być bardzo różnorodna: opracowany zbiór doku.mentów, zdobyta
i krytycznie opracowana ocena

praca w komunie

świadka, zbiór zdjęć z autorskim
opisem i komentarzem, opracowany dziennik lub pamiętnik, amatorski film lub audycja radiowa,
dopuszczalne są też inne formy
lub wykorzystanie kilku do przygotowania jednej pracy. ·
Termin nadsyłania prac upły
wa 31 stycznia 200 l r„ rozstrzygnięcie nastąpi I O czerwca 200 I,
po czym nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Jury konkursowe przyzna uczniom nagrody i wyróżnienia indywidualne
i zespołowe, a nauc~ciełom, któ-

rzy będą wspierać uczniów przy
wykonywaniu pracy - wyróżnie
nia specjalne. Na nagrody
i wyróżnienia Fundacja im. S. Batorego przeznaczyła 66 tys. zł. Pra=
ce konkursowe będą dostępne dla
badaczy i wydawców zainteresowanych tymi zagadnieniami, dopełnią
też kolekcję ośrodka KARTA pt.
,,Historia bliżej". Informacji na temat konkursu udziela ośrodek
KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536
Warszawa teł. (0-22) 848-07-12,
fax 022-646-65-11.
(mwk)

Kocierzew Południowy

Wicie wspomoże samochodem
14 głosami (przy 2 głosach
sprzeciwu) kocierzewscy radni
poparli na ostatniej sesji, 28 listopada, wniosek Komisji Rewizyjnej o przekazanie samochodu marki Żuk przez OSP Wicie do dyspozycji Zarządu Gminy, który
z kolei przekaże go jednej z nieposiadających samochodu jedno-

stek OSP na terenie gminy. Przedmiotowy samochód strażacki zostanie przekazany wraz z pełnym
wyposażeniem przez jednostkę
w Wiciu, gdy zakończy się remont
samochodu Mercedes - aktualnie
doposażanego i przystosowywanego do pracy w pożarnictwie.
(aj)

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

WIERNICKI s.c.
99-400 ł..owicz,
ul. Poznańska 12 O
Tel. (046) 837-93:63
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TA INWESTYCJA ,
.

POCHtON·IE 5 MILIONOW
40 ha. lustra wody i kompleks rekreacyjny w Ziemiarach, to plany, które zamierza zrealizować
w ciągu najbliższych lat gmina Bolimów. Na razie jednak teren ciągle do niej nie należy.
Pomysł utworzenia zalewu wraz
z kompleksem wypoczynkowo - rekreacyjnym na rzece Rawce w miejscowości
Ziemiary w gminie Bolimów powstał w
latach 70. Pomysł (oczywiście ze zmianami i modernizacjami) jest aktualny do
dziś, a jednak inwestycja wciąż w powijakach. Właścicielem terenu jest Skarb
Państwa, jego przedstawicielem - wojewoda łódzki. k'tól) jednak nie uznał tej
inwestycji za priorytetową i wykreślił ją
już w ubiegłym roku z planów inwestycyjnych. Starosta Powiatu Skierniewickiego ze wzg lądu na brak środków finansowych również nie jest zainteresowany
prowadzeniem inwestycji. Natomiast bardzo zainteresowana jest nią najbliżej zwią
zana z terenem - gmina Bolimów. Upatruje ona w przedsięwzięciu ogromnej
szansy dla dalszego rozwoju gminy. Bolimowscy radni od początku 1999 roku
ubiegają się o przejęcie na własność przedmiotowych gruntów. Mimo przychylności wojewody, marszałka województwa
oraz starosty skierniewickiego - sprawa
nie jest prosta - główną przyczyną problemu jest brak księgi wieczystej dla tego
obszaru.

BETONOWY MOST OD 20 LAT
CZEKA NA RZEKĘ
Postanowiliśmy sprawdzić, jak dziś
prezentuje się teren potencjalnego 120
hektorowego wodnego parku wypoczynku i rozrywki. Jadąc z Bolimowa (w stronę Skierniewic) ulicą Senatorską natrafimy na kończący się asfalt, zaczynają się
betonowe płyty. Mimo że do drogi na
Skierniewice pozostaje niespełna 2 km,
już „czuć puszczę", spokój, zapach, drzewa. Dojeżdżamy do polany, gdzie nasz
wzrok natychmiast ściąga niezwykła budowla - ogromny betonowy most. Okoliczni mieszkańcy nazywają go „mostem
bez rzeki". Jak się dowiedzieliśmy, betonowa budowla stoi tu już od ponad 20 lat
i czeka na rozwój wydarzeń. Skończyły
się płyty, dalej prowadzi nas wąska piaszczysta droga i dojeżdżamy wprost do
Rawki, za którą rozciąga się ogromne zie-

przyszłości

zoimponująco. Na razie nie widać tu ingerencji
człowieka, są chaszcze, chwasty, cisza.
Dopiero na miejscu dostrzegany jest rozmiar planowanej inwestycji. O ile jezioro
zostanie jakby naturalnie wkomponowane w krajobraz, to całe ogromne zaplecze
związane z obsługą turystyczną: (gastronomia. hotele, handel. drobne usługi. itp.)
trudno jest umiejscowić w terenie.
lone pole. To ono ma w

stać wypełnione wodą. Wygląda

ZACZĘŁO SIĘ

OD „OLIMPIJKI"

Wszystko ::ac::ęło się od tzw. „ olimpijki". Otóż w latach 70 powstał projekt
wybudowania autostrady, która miałaby
prowadzić· do Moskwy. inicjatywa wiąza
ła się:: pr::ewidzianą na rok 80. moskiewską olimpiadą. i właśnie na trasie słynnej
„ olimpijki" w dolinie Rawki międ:::y Ziemiarami a Joachimowem. w miejscu gdzie
planowano ::.ja::d i Hjazd na autostradę,
postanowiono wybudować ::a/ew (który
spełniałby fuflkcje retencyjne i rekreacyjne - przyp. red.) opowiada wójt Bolimowa Andrzej Jagura,a ta/Ce ogro1111~v kompleks ~1ypoc:::ynkowy.jednakjakojedyna
pamiątka po tych p1zedsięwzięciach po::ostał most, któ1y do dziś nikomu się nie
przydał. Przeprowadzono wówczas IZH(
proces scaleniowo-wymienny i rolnicy. któr::y mieli grunty na tym terenie, musieli je
oddać Skarbowi Pwistwa. W zamian
otr::ymali inne lub rekompensatę. Powierzchnia uzyskanych gruntów dos::ła do
200 ha i właśnie taką powierzchnię miał
osiągnąć ::aleH'.
Do budowy autostrady nie doszło, ale
z planów budowy zbiornika nie zrezygnowano. Byłe województwo skierniewickie solidnie przygotowywało się do
realizacji budowy zbiornika. Ze względu
na koszty stopniowo zmniejszano jednak zasięg planowanej pierwotnie budowy, który w ostatecznym planie wskazuje przeznaczenie 40 ha pod lustro wodne. Przygotowano dokumentację. W marcu 1998 roku uzyskano pozwolenie na
budowę, przeprowadzono przetarg i
wyłoniono wykonawcę inwestycji. Po

Czy w tym miejscu powstanie ogromny ::,a/ew wraz z zapleczem i
reformie administracji zarządcą tego, należącego do Skarbu Państwa terenu, stał
się wojewoda łódzki.

DECYZJI O PRZEJĘCIU NIE MA,
A CZAS UCIEKA
Bolimowscy radni jeszcze w 1999
roku jednogłośnie opowiedzieli się za
przejęciem inwestycji od województwa.
Dziś mówi się o autostradzie na tej samęj
trasie. Budowa zbiornika jest ogromną
szansą na ro::wój naszej gminy i ::amierzamy dołożyć wszelkich starmi, byjej nie
zaprzepaścić. Zlo:!:yliśmy stosowny ivniosek do wojewody i czekamy na decyzję.
Na dzie1i dzisiejszy mamy deklaracje przychylności w tej sprawie ze strony wojewody. marszałka i starosty, jednak istnieją poważne pr::yczyny natwy prawnej. które ten proces opóźniają - mówi
wójt Jagura.

Główną przyczyną, która uniemożli
wia przejęcie terenu przez gminęjest nieuregulowana jeszcze księga wieczysta dla
8 działek o łącznej powierzchni 120 ha.
W sprawie przyśpieszenia trybu przekazania gminie inwestycji, 20 lipca 2000
roku w urzędzie gminy w Bolimowie odbyło się spotkanie, w którym oprócz
Zarządu Gminy uczestniczyli także wicemarszałek województwa łódzkiego
Krystyna Ozga oraz starosta powiatu
skierniewickiego Jerzy Stankiewicz.
Krystyna Ozga zadeklarowała doprowadzenie tej sprawy do pomyślnego zakończenia. Służby starosty i wojewody
zaangażowały się w wyszukiwanie ście
żek prawnych, które pozwoliłyby przekazać gminie wspomniany teren.
Kwestia podjęcia decyzji o przekazaniu gruntu jest dla nas bardzo ważna,
ponieważ upływający czas niejest 11as:::ym

SKLAO OLEJÓW I SMARÓW
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SPRZEDA
W SPECJALNEJ CENIE
samochód demonstracyjny
FIAT MULTIPLA J, 6
kolor bordo metalic,
rok produkcji 2000

R-1425

już

zł/I

sprzymierze1icem. W marcu przyszłego
roku wygasa pozwolenie na budowę. Uzyskanie nowego pozwolenia zgodnie z nowymi normami i pr::episami byłoby bard::o t111dne, a przede wszystkim wiązało
by się z ogromnymi dodatkowymi kosztami - podkreśla Andrzej Jagura. Przejęcie
planu inwestycji, oczywiście:: nałożeniem
pewnych korekt. wykonanie jej przez wyłonionego w drodze przetargu uykonawcę, a przede wszystkim rozpoczęcie jej na
mocy posiadanego pozwolenia na budowę, jest dla nas bardzo ważne.

NA POCZĄTEK 40 ha
LUSTRA WODNEGO
Sztuczny zalew we wsi Ziemiary,
oprócz wypełniania funkcji retencyjnej
i rekreacyjnej, ma stanowić także zabezpieczenie pożarowe dla Puszczy Bolimowskiej. Na początek planowane jest
utworzenie blisko 40-hektarowego lustra
wodnego. Drugim etapem inwestycji jest
stworzenie infrastrulĆtury towarzyszącej,
tj. uzbrojenia terenu w media, utworzenia
sieci usług kompleksowej obsługi dla turystów.
Koszty inwestycji zostały oszacowane na 5 mln. zł. Jest to inwestycja ze
wszech miar wykraczająca poza możli
wości budżetu gminy, w związku z czym
Rada Gminy Bolimów powołała do istnienia społeczny komitet organizacyjny
budowy zbiornika retencyjnego w dolinie
rzeki Rawki oraz współpracy pomiędzy
Forum Polskiego Biznesu a gminą Bolimów.
Członkami komitetu zostali: wójt- Andrzej
Jagura oraz radni Jarosław Liński, Mieczysław Przyżycki i Sławomir Figat. Gmina
. będąc właścicielem terenu wchodzi z nim
apOJtem w inwestycję, przedsiębiorcy wykła
dają kapital 1w zagospodarowanie terenu w
zamian za późniejsze zyski. Na dzie1i dzisiejszy już mamy sygnały chęci współpracy
w tym zakresie, jednak do ko11/a-etnych rozmów nie dojdzie dopóki nie przejmiemy inwesty<ji na wlasno.ść - dodaje wójt Jagura.
Myślę, że będziemy mogli liczyć również na
preferencyjne lo-edyty z Funduszu Ochrony
dok. na sn: 16
Środowiska - mówi.
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OKRUCHY DALEKIEGO
Przęz kilka dni, ci którzy chcieli mogl.i poznać bliżej i w różnych jej

przejawach - tu na miejscu, w Łowiczu - kulturę kraju, do którego
najpewniej nigdy w życiu nie pojadą - Japonii. Niżej przedstawiam y
krótkie relacje z poszczególnych spotkań organizowanych w ubiegłym
tygodniu w ramach „Dni Kultury Japońskiej".

Cztery skarby kaligrafa
_„__""'-''

A ttache kulturalny lllnbasady Japo n i i i Yuzo Yoshioko irym ien ia prezenty z burmistrzem Ryszardem Budzałkiem

f

Był

attache

Inauguracja Dni Kultury Japońskiej
w ubiegłą środę w galerii
Browarna ponad I 50 osób - więcej niż
spodziewali się organizatorzy. Dobrze,
że zainteresowanie było tak duże, bowiem pomagająca w órganizacji „Dni"
ambasada Japonii potraktowała imprezę z dużym szacunkiem, przysyłając na
otwarcie attache kulturalnego w Polsce
Yuzo Yoshioko. Amerykanin rozpoczyna przemówienie od żartu, Japończyk od
przeprosin: Przepraszam bardzo za
spóźnienie, ale staliśmy przed zamknię
tym przejazdem i przepuściliśmy 3 pociągi - powiedział na samym ·początku
dyplomata. Później z olbrzymim poczuciem humoru, po polsku, opowiadał o
swoich wcześniejszych przeżyciach
związanych z pobytem w Łowiczu i
okolicy. W Łowiczu w ostatnich I O lazgromadziła

Tak czworo

odważnych przedstawiło

swoje pie1wsze próby w kaligrafii

Kaligrafia to jedna z bardziej cenionych
sztuk Dalekiego Wschodu - mówił na pokazie kaligrafii Zbigniew Urbalewicz,
wykładowca tego przedmiotu w pracowni Języka i Kultury Japońskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykładowca przedstawił historię kali gra fi japońskiej wywodzącej się z chiń
skiego pisma ideograficznego, zaprezentował też „cztery skarby" kaligrafa. Jednym z nich jest pędzel, którego technologia wyrobu jest inna niż u nas (włosie
używane w pędzlach wykonane jest nawet z włosów noworodka), pozostały
mi: kamień do rozcierania tuszu, tusz po-

z sadzy po spaleniu np. pestek
w formie sztabek,
wreszcie ręcznie czerpany papier. Wirykonanych znakach irytrawny kaligrafpotrafi odczytać osobowość kre:Uącego mówił Urbalewicz podczas wykładu.
Przyslępiifąc do kreślenia znaków powinno
Końcowym akordem pierwszego
się "hyć wewnętrznie iryciszonym, temu też
z Dni Kultury Japońskiej była degusłuży ścieranie t!/SZu - dodał.
stacja potraw tradycyjnej kuchni tego
Czterech łowiczan wystartowało w konprzygotowane zostakursie kaligrafii. Od niedawna interesuje się kraju. Potrawy
wcześniej Hajimuzykującego
przez
ły
Japonią, chciałbym studiować japonistykę
dlatego chciałem spróbować jak mi pójdzie me Watanabe i jego małżonkę .
dostarczono gotokreślenie japońskich znaków - powiedział Do Galerii Browarna
degustację czektórych
na
wyroby,
we
Szewczyk.
Maciej
jeden z konkursowiczów,
kało wiele osób. Potrawy wzbudzały zainteresowanie już samym wyglądem .
Norimaki czyli sushi zawijane w wodorosty mogły nieco przypominać słody
interpretacji-mówiłaAgnieszkaŻuławska cze. Był to pierwszy przysmak jaki poUmeda. Wykładowczyni opowiadała o tłu dano na stół. W skład sushi wchodzi
maczeniu wierszy haiku; o możliwości tłu gotowany ryż z dodatkiem octu ryżo
maczenia w sposób opisowy lub przekła wegoi szczyptą cukru do smaku. Smacizie słów, które wybrał poeta dla wyrażenia kujący różnie odnosili się do norimaki.
obrazu - i o podchodzeniu z wiarą, że czy- Mało kto wcześniej spotkał się z taką
telnik odtworzy w wyobraźni przekazy- potrawą. Smak poprawiał sos sojowy,
wane przez autora obrazy.
którym polewano danie. Dodatki do nadzienia można dobierać wedle własnego
uznania, Japończycy często dodają surowe ryby i smażone jajko. My szykując
towane i wystawione na krótko do obej- potrairy na poczęstunek dodaliśmy surzenia. Po wyprowadzeniu motocykli z rowe ogórki i paluszki krabowe - mówisali na ulicę Pijarską również tam modele ła przygotowująca potrawy Lucyna
cieszyły się dużym zainteresowaniem, Watanabe.
Japończycy dużo. spożywają owoców
szczególnie wśród najmłodszych uczestników pokazu.
morza, z uwagi na położenie kraj u. Dzięchodzący

Nawet ryż iest inny

wiśni, występujący

Za ufanie do czytelnika
Agnieszka Żuławska-Umeda
czwartego dnia zebranym w
kameralnym gronie w Małej Galerii ŁOK
japońską poezję, szczególnie twórczość
i życie jej ulubionego twórcy Basho. Fascynuje mnie w poezji jap01iskiej Io, że jedno
slowo ma wiele znaczeń, a twórcy pozos/awiają odbiorcom dużą dowolność własnej
przybliżyła

Hondy zachwyciły
W czasie gdy trwał jeszcze wykład o
poezji, do sali kinowej ŁOK wjechały dwa
motocykle japońskiej fim1y Honda, dowiezione zostały z salonu Boldor w Warszawie. Motory - jeden typu sportowego, drugi turystyczny zostały zaprezen-

Solarium &lady fitness Club
Solarium 60 gr min. ~'fb
~O~
Karnet 30 zł 60 min.
ul. Kopernika 6
Tel. 0607-515-894

Głowno,

Wyprzedaż grzeJDlk6w
llrmy ,,.SCBIFBR"' - Niemcy

··°'

Zainteresowaniem największym - co
ki takiemu jedzeniu zachowują zdrowie i
Polsce nie dziwi - cieszyła się sake
starości.
w
późnej
do
fizyczną
sprawność
Dla nas ich potrairy to egzotyka godna czyli słaba, kilkunastoprocentowa wódspróbowania - komentował Eligiusz Pie- ka ryżowa, pędzona niegdyś na własny
(aw)
użytek przez Japończyków.
trucha.
Warto zauważyć, że ryż spożywany
przez Japończyków znacznie różni się
od tego, który znamy z własnych stołów. Japoński jest większy, bardziej pę
katy i bardziej klei się od naszego, co
umożliwia jedzenie go pałeczkami.
Mieszkańcy Japonii podczas pobytu w
Europie czy Ameryce wcale nie chcąjeść
ryżu, który my jemy - mówi Zbigniew
Kletowski .
Zabrakło podczas degustacji zapowiadanego okashi czyli tradycyjnych
ciasteczek ryżowych. Do przyegryzienia były za to prażynki krewetkowa krabowe, które można dostać w niektórych sklepach ze zdrową żywnością w
naszym kraju. Prażynki najbardziej smakowały obecnym w galerii i najszybciej
zniknęły ze stołu. Była też misoshiru zupa z pasty sojowej. Poza tym produktem do wody dodaje się wodorosty,
tofu czyli serek sojowy i kiełki soi.
Podczas degustacji najprędzej zniGotuje się ją dosyć krótko, 2 - 3 minuty kały prażynki z krewetek i krabów
i zupa jest gotowa.

ANGIBLSKI

OBOWIĄZUJĄ TYLKO DO KOŃCA ROKU

przygotowanie do egzaminów, indywidualne,
grupowe, wszystkie poziomy.
lntermediate, advanced, proficiency

Kontakt tel: 0461862-37-21

Tel. (046) 837-59-75, 0-606-640-51i.1

BARDZO NISKIE CENY,

·~
-~,,

tach był 4 razy, w tym 2 razy z samym
ambasadorem. Raz odwiedził Łowicz
wraz ze swoją matką i ciociami w Boże
Ciało. Kupowaliśmy wtedy dużo lalek,
myślałem że obchodzicie w ten dzień
świeto lalek, okazało się jednak, że to
święto religijne- mówił ...
Głęboko zapadała w pamięć pana
Yoshiko także jego niegdysiejsza wizyta na weselu na polskiej wsi. Matka panny młodej przywitała parę chlebem i solą,
jedzenia było tak dużo, że nie mogliśmy
zjeść - i 200 butelek wódki na 1OO osób.
Wszyscy dobrze się bawili. Bardzo podoba mi się polska tradycja ...
Oprócz niego, na rozpoczęcie dni
przyjechała również Hanna Zamyło,
pracownik Centrum Kultury Japońskiej,
działającego przy ambasadzie japońskiej
w Warszawie.

R.1474

~~ BEZPŁATNA OGÓLNOPOISKA
ff\~ INFORMACJAGOSPODARCZA
~ ~ O HANDLU, USŁUGACH I PRODUKCJI

3

Wydajemy własny katalog wielobranżowy
promujący województwo. Zapraszamy do
współpracy i korzystania z naszych usług.
~
tel./fax (O-A6) 8322-555
;i:
E-mail: info@cikt.com.pl.www.osim .pl.
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Cuda z papieru
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się
pierwszego dnia w .,Browarnej" wykonane z papieru przez Hajime Watanabe origami. Połączenie różnych kolorowych elementów papieru tworzących
często kwiaty wiśni lub postacie kobiet
podobały się oglądającym wystawę.

Wykonywanie origami jest bardzo pracochłonne, składające się z mniejszej i Iości elementów zajmują dziEii pracy, natomiast wykonanie kwiatu wiśni,
w którym każdy element jest osobno wycinany. formowany i doklejany może zająć n•m et kilka dni.
Pierwszym występem jaki odbył się
w środowy wieczór, był mały koncert
tradycyjnej muzyki japońskiej w wykonaniu tegoż Hajime Watanabe. grającego
na flec!e. Hajime urodzony w Jokohamie,
ukończył studia na Uniwersytecie Toyo
w Tokyo, do Polski przyjechał 5 lat temu.
jako wolontariusz JICA - Japan International Cooperation Agency. która jest odpowiectrialna za wysyłanie nauczycieli do
prac) w mnych krąjach. \\czcśnieJ pracował jako nauczyciel. Watanabe wspólnie z kolegą zdecydował się na wyjazd do
innego kraju. chciał aby był to któryś z
krajów azjatyckich.jednak kiedy usłyszał
Polska. zgodził się od razu. Przez 3 lata
prowadził zajęcia języka japo11skiego na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jednym z prowadzonych przez
siebie kursów poznał swoją żonę Lucynę. Na koncercie zaprezentował tradycyjne melodie, m.in. grywane na No\\;y Rok.
odpowiadające naszym kolędom. Wykonując je artysta był ubrany w tradycyjny

Twlc::y Mi ho !wata. Zdjęcie pochod::i:: p1:1·1ratnych ::bioró11· artrstki - podc::as
Fot Katar::\'lla Zajda.

1rrstępu 11 · „

Bro\\'amej „ nie \\'O/no by/o

/hro~rafm1·(1(·.

I faj im< li 1111m11he prc::enfl/je pr::_1 go-

;~~~~;;,~~:;~~~:;~~:~~~;~;~~ Otwarta droga do interpretacii

strojujukata. Stroje te, choć nie są używane p!7ez mieszkańców Japonii w życiu codziennym. obcokrajowcom nieodparcie kojarzą się właśnie z krajei1i kwitnącej wiśni. Pod strójjukara nakłada się
kimono. w dawnych czasach Japonki
nosiły kilka warstw tej tradycyjnej bielizny.

I

. . .
„.
.
„Ks1ęzyc 1 Kark Rybi - takt był tytul spektaklu odtańczonego w środę
przez M.iho lwata. Artystka ~1kończy
la wydział architektury na Un1wersytecie w Kioto. W 1985 roku przyjechał.a
do Polski studiować polonistykę, Polskę poznała wcześniej, będąc u przyjaciół z Krakowa na wakacjach. I to dopiero w Polsce w 1991 roku po raz
pierwszy zetknęła się z egzotyczną formą współczesnego, awangardowego.japońskiego teatru butoh. Było to w Krakowie podczas występu wyb_itnego japońskiego tancerza Daisuke Yoshimoto. Występ zrobił na niej kolosalne

wrażenie. Pracowałam \\'fed1· jako tłu
mac:ka po"5potkani1i:: panem Yoshimoto ::decydoll'a/am 11111 toll'ar::_rs::yć, słu
::_rć pomocą, po jakim.~ c::asie chciałam
sama spróhowai: - mówi Miho lwata.
Po jakimś czasie sama zaczęła pisać scenariusze swoich spektakli.
Przygotowanie jednego występu zajmuje wiele czasu, dosłownie każdy ruch
1
nadgarstka artystki jest wyreżyserowa
' ny, występ wymaga też dużej spraw1 ności fizycznej . !wata w młodości uczyła
się baletu i tańca jazzowego, uprawiała
również gimnastykę sportową. Performance „Księżyc i Kark Rybi" zaprezentowany został pierwszy raz 2 lata temu.

I

W scenarius::u ::awarlam s11·oje 11'/asne
pr::e::ycia.jakie konkretnie - nie pmriem.
nie jest to opo11•iada11ie o historii.
W pr::edstall'ieniujcst ::all'arla treN.jednak nie po11·iemjaka - interpretacje po::ostawiam ll'id::om - mówi tancerka.
Przed rozpoczęciem przedstawienia
proszono o wyłączenie telefonów komórkowych. nie można było robić zdjęć,
ani też nagrywać występu, wszystko
po to, by nie rozpraszać widzów i artystki. Na sali zapanowała cisza i cie!11ność, z małym źródłem słabego dosyć
światła, w którym na salę, przy stonowanych dźwiękach, wśród których rozpoznać można było śpiew ptaków,
wkroczyła artystka odziana w czerwone szaty owinięte dookoła ciała, z białą
przezroczystą chustą narzuconą na gło
wę, trzymająca w rękach dwie gałęzie.
Każdy ruch artystki był bardzo wolny,
starannie wykonany. Z czasem rytm
płynący z głośników stawał się coraz
żywszy, dynamiczniejszy, podobnie jak
taniec. Po zrzuceniu chusty z głowy
i symbolicznym złamaniu gałęzi taniec
stawał się coraz bardziej szalony, artystka zdzierała z siebie narzucone odzienie, odkrywając coraz bardziej swoje ciało, by po jakimś czasie, kiedy dźwięk
i taniec osiągnął swoje apogeum a potem

zmilkł - upaść na ziemię. Po jaczasie ciszy znów pojawia się
dźwięk, artystka zrywając z siebie resztę odzienia zaczyna spazmatycznie rzucać się i turlać po podłodze. Przedstawienie konńczy się zakrywaniem nagiego ciała białą chustką i wyjście ze sceny,
któremu towarzyszy histeryczny
śmiech tancerki.
- Dośll'iadc::enie ll'id:::.a i jego 11'.J'obra:!:niajest otwartą drogą do i11te1pretacji. Je::eli uda/o mi się dotknąć dus'.:y
oglądającego to jestem bard:::.o s::c::ę.W
wa - mówiła Nowemu Łowiczaninowi
dzień po spektaklu Miho !wata.
Widzowie zgromadzeni na sali byli
jednak po części zdegustowani, więk
szość spodziewała się czegoś innego. Za
wvjątkim slriptisu nie ::obac::yłem nic
s::czególnego. artyslka po::ostmvała ::byt
długo wjednej po=ycji, dla mnie to była
eg::otyka. Jnac::ej odebral bym tę s::tukę
g{6 1by było 11ygłos::one jakie.~ wprowad::enie - powiedział nam jeden z widzów.
Wielu innych, doceniając piękno spektaklu, potwierdziło, że odbiór byłby
pełniejszy, gdyby przedstawienie poprzedzone było choćby krótkim wprowadzeniem w istotę i korzenie teatru
butoh.
(aw)

nagle
kimś

Kino wielkich tradycii
W trzecim dniu

Fotografia tei wiele ci powie
Prace fotograficzne przedstawiające
tradycje oraz nowoczesność
zobaczyć można było na wystawie „Obrazki z Japonii" zorganizowanej w ramach „Dni" w łowickim muzeum. Kraj
ten fascynuje mnie pr::ede ws::ystkim
swoją trad)lcją i kulturą, choć osiągnię
cia naukowe i teclmic::ne ora:: pr:::.eohra::enia gospodarc:::.e te:: mogą zad::iirić
pr::ybys::a - powiedział na jej otwarciu
autor zdjęć Zbigniew Kletowski. docent fizyk w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu. który
w Japonii był cztery razy na stypendiach naukowych. Kletowski zajmujesię
fotografią amatorsko, ale już od lat młoJaponię.jej

dzieńczych. Zdjęcia prezentowane na
wystawie wykonane zostały w latach
1997 - 1998. Przedstawiały Kioto. Osakę, Kobe, Narę - tak wspaniałe obiekty
architektoniczne, jak i życie codzienne
tych miast.
Wystawę pporzedził wykład jej autora na temat „Japonia oczami turysty".
Kletowski przedstawiał impresje z kilku swoich pobytów w Japoni, na temat
architek~ury i tradycji, japońskiej rodziny, kulinariów. zabawnych zdarzeń.
Opowiadaniu towarzyszył pokaz zdjęć
z rzutnika. Prelekcja cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród zebranych
w sali, wśród których przeważała mło
dzież.
(aw)

spotkań

pońską przewidziana była

I

z kulturą japrojekcja fil-

mów najbardziej znanego japońskiego
reżysera Akiry Kurosawy. Projekcja
poprzedzona została wykładem Grzegorza Pieńkowskiego z Filmoteki
Narodowej, członka Rady Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Tematem wykładu było życic i
twórczość reżysera. Prelegent przybliżył również historię kina japońskiego.
które jak się okazało ma starszą tradycję
niż kino europejskie czy amerykańskie.
Kiedy w Europie w 1897 roku kręcono 6minutowe filmy, Japończycy na swoim
koncie mieli już produkcje 80-minutowe.
Dwa lata później rok 1899 zamykają
sumą 24 wyprodukowanych filmów.
Kino japońskie w początkach swojej
działalności rozwjiało się hermetycznie,
w oddaleniu od reszty świata, do Europy trafiło dopiero po zawarciu przez

Japonię

i 111 Rzeszę paktu o przyjaźni.
Po zakończeniu wojny wiele z japoń
skich produkcji zostało uznanych przez
Amerykańską Komisję AntyimperialistycLną za budzące nacjonalizm i zniszczonych. Tak te:: się stało = debiutanckim .filmem Kurosawv. ocalała jedna
\\'ersja. podstępem ~1 :F1vie::iona pr::e::jednego:: c::lonków komisji. Film nosi/ na::wę „Saga ojodo " - mówił Pieńkowski.
Prowadzący wykład przedstawił wiele nieznanych. a ciekawych faktów z ży
cia i twórczości reżysera, z wykształce
nia artysty malarza i filozofa, którego
barwne filmy mówiły najczęściej o ludzkiej psychice. Pieńkowski wspominał
jakie wrażenia wywarło na nim obejrzenie legendarnego filmu „Siedmiu Samurajów", który w pełnej wersji trwającej
7 godzin 45 minut był tylko raz prezentowany w Polsce.
(aw)

Gr::egor:: Pie1ikoll'ski mówi o kinie
______

jap01iski111.

1

__J

Dni Kultury Japońskiej okazały się strzałem w dziesiątkę wykonanym przez członków DKF Bez Nazwy. Niektórzy uczestnicy postulowali po ich zakończeniu,
żeby kontynuować przegląd kultur innych narodów np. kultury francuskiej. Wtedy oczywiście z degustacją żabich udek i czerwonego wina...
(aw)
•.;„.. ~„cc„;:, ~ t„". ~otJ .l'J'.
L • .~_; • .•.••• .• .• .•• ·-~:- -·· .•
, ·· - - ·- „.J
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KOLEJNY DEFICYTOWY

BU DZET

miasta. Ponadto w Dziale Bezpieczeń
stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano 387.000 zl na

Radni powiatu łowickiego na się w wysokości 40.833.046 zł,
ostatniej sesji, 29 listopada, zo- w tym związane z realizacją zadań
stali zapoznani z projektem bu- własnych 29.623.855 zł, z zadaniami
dżetu powiatu na nadchodzący zleconymi przez administrację rządo
rok, w projekcie tym niedobór wą 11.209.191 zł.
budżetowy określono na wysoUdział powiatu w podatkach stakości 1.263.877 zł • wyrównać nowiących dochód budżetu państwa
ma go kredyt na tę kwotę.
w roku 200 I Wynieść ma 544.065 zł
Jeszcze nie znamy wszystkich ele- i byłby niższy o 5. 91 O zł od dochodu
mentów składowych tego budżetu, nie w roku bieżącym.
Subwencja ogólna na rok nadchodzą
mamy wiedzy, jak ostatecznie będzie
wyniesie 22.469.915 zł i jest wycy
się kształtowa/ budżet pa1istwa, a trzeba przyznać, że prognozy są nienaj- ższa od tej w roku 2000 o 1.424.616 zl,
/epsze. Na dzień dzisiejszy niedobór przy czym: część oświatowa subwenbudżetu jest przewidywany na kwotę cji ma wynieść 15.438.825 zł Uest wy1.263.877 z/, pokrycie tego niedoboru ższa o 410.397 zł od tegorocznej), część
będzie wymaga/o od nas zaciągnięcia wyrównawcza wynosi 1.275.890 zł
kredytu. Głównym „ sprawcą" deficy- Uest wyższa o 134. I 04 zł), część drotu jest muzeum, na które aktualnie gowa wynosi 5.755.200 zł Uest wynie dostali.~my ani grosza. W ubieg- ższa o 880. 115 zł).
Dochody własne powiatu - czerpałym roku budżet muzeum wyniósł
1.300.000 z/, z czego 400.000 z/ wpły ne z własnego majątku, głównie z usług
nę/o z budżetu wojewody. w tym roku świadczonych przez jednostki budże
wstępnie zaproponowali.~my 600.000 z/ towe - określone zostały w wysokości
i mamy nadzieję, że jednak dotację 3.353.500 zł.
Wydatki budżetu powiatu oszacootrzymamy. Sporo brakuje nam na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wano na 42.096.923 zł, w tym wydathy jednostka ta mogla funkcjonować ki związane z realizacją zadań z admii realizować przydzielone jej ustawowo nistracji rządowej i innych zleconych
zadania brakuje nam ponad 240.000 ustawami w wysokości 11.209.191 zł.
z/. Na dalszą restrukturyzację ZOZ po- Wydatki inwestycyjne zaplanowano na
trzebujemy jeszcze oko/o 2 50. OOO, sumę 3.366.200 zł.
Najwięcej na inwestycje zaplonowaa przecież musimy zapewnić rezerwę
ogólną na tzw. wydatki nieprzewidzia- no w dziale Transport i łączność, pone w wysokości 200. OOO zł - w takiej nieważ 125.000 zł na zakupy inwestysytuacji finansowej kredyt jest jedynym cyjne (zakup agregatu prądotwórcze
wy}-friem - powiedzial „Nowemu Ło go, ciągnika, przyczepy i samochodu
wiczaninowi" Paweł Lisowski, członek osobowego) i 2. 170.000 zł na realizację
Zarządu Powiatu.
inwestycji na drogach i mostach oraz
Podsumowując :
380.000 zł na-dotacje dla Urzędu MiaNa nadchodzący rok dochody sta na zarządzanie drogami powiatoogólem powiatu łowickiego szacuje wymi w granicach administracyjnych

Wreszcie

możesz

w pełni

zrealizować

ZOZ

Nieruchomości

ne. Kasy fiskalne udostępnia firma Smelcom
z Łowicza, prelegentem ma być jej szef- Bogu.
leniu organizowanym w środę, 13 grudnia, przez sław Smela. Na szkoleniu omówione mają być
Powiatowy Urząd Pracy i Centrum Informacji między innymi aspekty prawne użytkowania
i Planowania Kariery Zawodowej w Łowiczu. kas fiskalnych, nauka obsługi i konserwacji.
Szkolenie jest jednodniowe i ma trwać Osoby bezrobotne będą uczyły się między inw godzinach od 9.00 do 13.00. Przeznaczone nymi cofać wprowadzone do kasy operacje,
jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych robić dzienne raporty kasowe itp.
(mak)
w Powiatowym Urzędzie Pracy, jest bezpłatObsługiwać kasę fiskalną będą mieli okazję

nauczyć się wszyscy chętni bezrobotni na szko-

Wykłady

Banku

Spółdzielczego

Ta inwestycja pochłonie 5milionów
Jak jednak wynika z najnowszych informacji raczej najpierw nastąpi rozpoczę
cie prac, ·a dopiero póżniej przekazanie
obiektu gminie. Jak mówi Emil Trybulski,
wicedyrektor Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych: - Sprawa
nieuregulowanego statusu prawnego 8 działek nie przeszkadza w podjęciu prac budowlanych. Byłoby to.przeszkodą w wypadku, gdyby inwestorem była gmina, jednakże tutaj inwestorem jest nasza instytucja, czyli Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w związku

z czym działki te, jako że obecnie należą do
do Skarbu Państwa, mogąjuż obecnie być
wykorzystane pod budowę. Ponieważ pozwolenie na budowę wygasa 4 marca, mamy
zamiar rozpocząć prace już w lutym, aby
pozwolenie to wykorzystać. Obecnie ogło
szony jest przetarg na budowę tego zbiornika, wybrana zostanie oczywiście firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę, nie potrafię odpowiedzieć ile fim1 jest obecnie zainteresowanych przetargiem.
Projekt budowy jest już uwzględnio
ny w budżecie wojewody na rok 200 I,

swoje marzenia,

Łowickiej

spróbuj i Ty !!!

OKNA, DRZWI
w

PCV, drewno, stal,
aluminium

Łowiczu

ul. Stary Rynek 18, tel. (0-46) 837-85-33 lub 837-57 -19

~I

Proponujemy bardzo tani kredyt okolicznościowy:
+ w kwocie do 5.000 zł
+ oprocentowanie kredytu wynosi 18% w stosunku rocznym
+ prowizja wynosi odpowiednio:
v" 1% - dla posiadaczy -ROR
v" 2% - dla pozostałych Kredytobiorców
+ dogodny okres spłaty do 9 miesięcy

SERDECZN~E

er:

Chąśno,

Dmosin, DomaR-1508
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do Złakowa Kościelnego
w sali OSP od godz.19 do &rano I
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•

• pięć dań gorących • wędliny • przystawki
• napoje chłodzące • 1/2 I wódki na parę
oraz szampana

Przewidziane ciekawe atrakcje m.in.
pokaz sztucznych ogni i konkursy

Ilość

300 Zł. OD PARY

miejsc ograniczona. Zapisy do dn. 8.12.2000 r.

Zielkowice, 89, tel. (046) 837-47-53, 837-47-58

!
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"'obfite dania gorące

v" zakąski
j v" przystawki
v" napoje

I.
!
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PROJEKTY BUDOWLANE

Szkolenia
Kierowców

ZAPRASZAMY!
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"
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•
v" owoce
I
v" szampan na 5 par
:
v" alkohol
I

CENA 260 ZŁ OD PARY i
GRA ZEIPÓl IMPUU !

\Bliższe infonnacje pod nr tel. 838-71-17 po godz. 17.00)
1
··J:M.5.t3-.. -··-··-··-„-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··

PRODUCENT:

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

Ośrodek

Kredytów oraz szczegółowych informacji udzielamy w naszych oddziałach: Bielawy,
niewice, Godzianów, Jeżów, Kocierzew, Lipce Reymontowskie, Nieborów, Słupia, Zduny.

• i.. • •
•Zapvwmamy:

warunkiem, aby budowa została rozpoczęta, jest konieczność dysponowania
kwotą 50 tys złotych, pieniądze te zostaną właśnie przekazane przez wojewodę. Budowa jest planowana-na okres
trzech lat i wykona ją wspomniany już
Wojewódzki Zarząd Melioracjii i Urzą
dzeń Wodnych. Można się spodziewać,
że dopiero po ukończeniu budowy obiekt
zostanie przekazany gminie, w gestii której będzie leżała budowa całej infrastruktury gospodarczej .
(aj, pj)

My już wybraliśmy
i jesteśmy na- pozycji wygranej

do

Ziemi

Edward Ciupak, wykładowca MWSH-P oraz
Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie się
w płątek, 15 grudnia, o godzinie 18.00 w sali
konferencyjnej gmachu MWSHP w Łowiczu
na ulicy Warszawskiej 9a Organizatorzy zapraszają mieszkańców Łowicza. Kolejne wykłady z tego cyklu są w trakcie organizacji.

dok. ze str. 13

SZANOWNY KLIENCIE

a

dla każdego

Wykład „2000 lat Bożego Narodzenia
w kulturze społecznej", rozpocznie cykl ogólnodostępnych, adresowanych do mieszkańców
Łowicza wykładów, wygłaszanych z okazji
roku jubileuszowego, a organizowanych przez
„Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną''. Wykład poprowadzi prof.

związane z zakupami w okresie Świąt Bożego Narodzenia

przyjdź

użytkowanie

i Rehabilitacji w Stanisławowie, zabudowana
nieruchomość położona w Łowiczu przy ul.
Ułańskiej 28 o powierzchni 1,57 ha - na której
znajduje się budynek Powiatowego Szpitala
oraz nieruchomości położone w Łowiczu przy
ul. Ułańskiej 4 a o pow. 0,185 ha, 0,076 ha,
0,032 ha-Zakład Patomorfologii. Konieczność
podjęcia tych uchwał zostala podyktowana
zmianą właściciela, którym był Skarb Państwa,
(aj}
aod 1stycmiajestnimpowiatłowicki .

fiskalne szkolenie bezrobotnych

dalszą rozbudowę strażnicy Państwo

wej Straży Pożarnej. W Dziale Administracja publiczna na zakupy inwestycyjne przeznaczono 264.000 .zł, natomiast na inwestycje 75 .000 zł, planuje się m.in. umeblowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych, modernizację sanitariatów w budynku starostwa, a także : zakup elementów aktywnych sieci komputerowej, kserokopiarek, naprawa dachu i instalacji
burzowej w budynku przy ul. Stanisławskiego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja.
250.000 zł przeznaczono na poprawienie infrastruktury w Szpitalu Powiatowym. W dziale Oświata i Wychowanie pieniędzy na inwestycje nie
(aj)
przewidziano.

w nieodpłatne

Radni powiatu na ostatniej sesji, 29 listopada, jednogłośnie podjęli trzy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu prawa nieodpłatnego użytkowania trzech nieruchomości będących własnością Powiatu Ło
wickiego. Przedmiotowe nieruchomości to: położona w Rulicach gmina Bielawy działka
o pow.1,79 ha i zabudowana działka o pow. I
ha - gdzie znajduje się Oddział Fizjoterapii

IDl(i/pBJ
Krzysztof" Bandos
ul. Słowackiego 44
Tel. (046)837-02-58, (0-502) 27-87-22
Łowicz,

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

kursu:

8. 12. 2000 r. o godz. 16. OO
Dysponuiemy pełnowymiarowym placem manewrowym z możliwością doskonalenia swoich umiejętności na samochodzie własnym bądź
szkoleniowym. Łowicz, ul. Jana Pawła li 120
(dawna Łódzka).
- 47Sa

• powtarzalne - łNWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
•AUDYTYENERGETYCZNEBUDYNKÓW
„
N

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

BIURO OBSlUfil PRAWNfJ

•:• redagowanie umów cywilno - prawnych (np. dzierżawy,
najmu)
•:• pisanie pism urzędowych i odwołań od decyzji
administracyjnych (np. KRUS-u, ZUS-u)
•!• porady prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych

•!• doradztwo personalne (np. regulaminy pracy,
tworzenie systemu okresowych ocen pracowniczych)
•!•leasing
Łowicz, ul. Partyzantów 31 (os. Górki)

tel. (046) 837-19-73; Pn., śr. czw. od 16.00-18.00

REKLAMA

7 .12.2000 r.
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OPROGRAMOWANIE DLA MAłYCH I ŚREDNICH FIRM

1~coMERCE
KASY FISKALNE, WAGI, SKANERY

999,-

DLA CZŁONKÓW KLUBU INTERNET TYLKO ZA 3 PLN

cena netto

***~*************************

1590,cena netto

'

...

~-

BIURO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ MIKROKOMPUTERÓW

KOMPUTERY • KASY FISKALNE • INTERNET
OPROGRAMOWANIE DLA FIRM • SERWIS
Szczegóły znajdziesz

na naszej stronie firmowej - http://www.smelcom.lowicz.pl

Zarząd

KOMUNIKAT ZARZĄDU GMINY ZDUNY
Stosownie do art. 18 ust. 2 p. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) i zgodnie z Uchwałą Nr XX/104/2000 Rady Gminy Zduny z dnia 9 listopada 2000 r.

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny, której celem będzie określenie
warunków realizacji zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową w istniejących
pasmach zabudowy wsi Maurzyce i Rząśno.
• Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. zmiany planu. • Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie
Urzędu Gminy w Zdunach w terminie do dnia 31 grudnia 2000 r. • Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię
R-i 503
(nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

--/ Przetarg odbędzie się w dniu 1_8 grudnia 2000 roku w sali Ratusza, Stary Rynek 1
(I piętro) o godz. 1200,
--/ Wadium wynosi 8.000,- zł.
--/

• Serwujemy 4 dania gorące,
przekąski, alkohol
oraz doskonałą zabawę.
.• Cena 300 zł od pary.

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

Bliższe informącje codziennie po 20.00
osobiście lub telefonicznie (046) 837 25 71
Łowicz, ul. Kurkowa 6
R-1449

POTRZEBUJESZ PIEN/ĘDlY ZGŁOŚ SIĘ
MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

lJWAG"A PROMOc.fAJ "AUTO'ZA 200ZŁ

046/832-18-74, 832-26-48
R-7

--/ Wadium ulega przepadkowi w razie uchylęnia 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.

STYROPIAN O RÓŻNEJ
GRANULACJI DO:

Oferuje w ciągłej

sprzedaży

Ocieplania podwieszanych
sufitów, ścian, dachów

SAMOCHODY

s.c.

POWYPADKOWE

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

Produkcji elementów
prefabrykowanych, jak:

po atrakcyjnych cenach

Dealer Huty FF~.~R,IAN

Miesięcznie 4 dostawy

J::i ",,,,

• Blachodachówka
ofoliowana 26 zł+ VAT
• Blachy trapezowe i płaskie lakierowane
• Blachodachówka Niemiecka ""'#lf PROMOCJA
• Blachy Pruszyński
• Blacha szwedzka z LUTOMIERSKA
- ceny producenta 24 zł z VAT
• Folie paroprzepuszczalne ·
• Systemy rynnowe z PCV - [\i!r.fś.!iJH1
S
lmniHlh-.~I

Kompleksowe naprawy

Korn\s
sarnochod6VI

Wylewki
styroplano-betonowe

0421213-07-83, 0-601-221-941
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 34 0421215-28-01, 0-601-255-590

• pustaki stropowe Akerman
• bloczki betonowo-karmazytowo-styropianowe

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,

•PODŁOŻA ORGANICZNE

"""wóz~

(włókno

•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

kokosowe firmy CERES),

•NAWOZY OGRODNICZE
- szeroki asortyment,
Ceny producenta!
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36
R-911

Hurtownia HE9TO

~ ~ BEZPŁATNA OGÓLNOPOISKA

od dnia 1.12.2000 r. zaprasza do zakupu-

.,, ~ INFORMACJA GOSPODARCZA

I~
FAJERWERKQ
~;;~
Łowicz, Wa~zawska
37·%

0-604-349~02

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej na 3 dni przed
otwarciem przetargu tj. do dnia 15 grudnia 2000 roku do godz. 1400.

P.W. „Estar" Sp. z o.o.
EXPORT-IMPORT

Agencia Kredytowo-Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice

ul.
99-400
tel. (046) 837-81-87, kom.

Nieruchomość połoiona iest na terenach produkcyino·uslugowych
oraz urządzeń elektroenergetycznych o uciqiliwości ograniczo·

ozn. nr 565/8 o pow. 8.160 m 2
Cena wywoławcza -143.000 zł

od 0,5% miesięcznie!

oferuje:

li publiczny przetarg ustny (licytacia)
na sprzedai nie zcibudowanei nieruchomości poloionei
w obrębie Malszyce przy ul. Malszyce nr 11„b"

Działka

GOTÓWKOWY· bez poręczycieli
NA ZAKUP SAMOCHODÓW
- wszelkiego rodzaju i od każdego
- przyjmujemy auta w rozliczeniu
NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
NA BUDOWĘ - j.w
NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
LEASING - środków trwałych

łowicz,

ogłasza

nei do granic lokalizacii, Kw nr 20737

~ Tani kredyt
1993 r. ~ dla każdego!

PPHU „KOSMO"

Miasta Łowicza

--:

~ ~ O HANDLU, USŁUGACH I PRODUKCJI
Wydajemy własny katalog wielobranżo.wy
promujący województwo. Zapraszamy do
współpracy i korzystania z naszych usług , 0
~
tel./fax (0-46) 8322-555
ci:
E-mail: info@cikt.com .pl.www.osim .pl.

Zapraszamy na

Milenijny Sylwester
Jo sali OSP w Zdunach
Zapewniamy:
• 5 dań gorących
• 1/2 I wódki na pa

GAZY
•!• PROPAN-BUTAN - 11 KG
•!• PROPAN-BUTAN - 11 KG
do wózków

widłowych

•!• PROPAN-BUTAN - 33 kg
0

•przekąski

•szampan

a wszystko za 270
nas bfdzle

Acetylen, argon, azot, dwutlenek węgla ,
powietrze syntetyczne, tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje.

Bawić

Kontakt: 837-84-21 po 18.00 R-1łl04

R-3a
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REKLAMA
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ZARZĄD

MIASTA

GŁOWNA

~~-

-0.~

<.! ).-

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie
wnaiem lokalu użytkowego przeznaczonego
na prowadzenie działalności handlowei położonego

\.";

Okna i drzwi na całe życie.„
Tylko u nas kompleksowa oferta

ZEWNĘTRZNE

•

OKNA PCV, ALUMINIUM, DREWNO • FASADY • DRZWI
• DRZWI WEWNĘTRZNE• OGRODY ZIMOWE• BRAMY GARAżOWE
• ZADASZENIA ALUMINIOWE• PARAPETY

OKNA i DRZWI

ti

Kupując stolarkę

w firmie TERRAZYT możecie

*rabat dotyczy stolarki PCV zamówionej w grudniu z terminem realizacji do końca stycznia

HURTOWNIA GLAZURY

TJlllRllll';''
'>' 11 ~ ~ Il lllJ ~·

I TERAKOTY

Polm po n/1/tlch cen1ch:
•
•
•
•
•

• dowodu wpłaty wadium w wysokości i terminie określonych powyżej,
•w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
• w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności, dowodów tożsamości wspólników spółki,
·
stosownych pełnomocnictw,
•w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z rejestru, stosownych
pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób. reprezentujących podmiot

Glazurę i terakotę firm polskich i zagranicznych

Kleje, fugi, listwy wykończeniowe
Farby, lakiery, rozpuszczalniki
Art. sanitarne: wanny, kabiny, baterie, umywalki, zlewy, itp.
Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych

Nii TERENIE MlllSTll TRllNSPORT GRllTIS Ili
Łowicz,

ul.

Poznańska

Dyrektor

• Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłaty
czynszu z tytułu najmu lokalu.
• Wadium wpłacone przez pozostałych uc-1:'.estników przetargu zostanie wypłacone
po zakończeniu przetargu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przetargów.
• Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,
od zawarcia umowy.
,/ Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi
warunkami oraz regulaminem przetargu, które można uzyskać, jak również
zasięgnąć dodatkowych informacji, w Referacie Geodezji i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8, 9 lub tel.: (042) 719-11-42

Miasta Głowna zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia
uzasadnionych prawem przyczyn.

GR-180

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dmosinie

42 (naprzeciwko stacji benzynowej „HaczykoW"JfMiś)

Szkoły

Podstawowej w

dostawę oleiu opałowego wsezonie iesienno ·zimowym 2000/2001 r.
<( Przewidywana do!?tawa oleju ok. 24 tys. litrów własną autocysterną wyposażoną
w zalegalizowany odmierzacz
<( W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22
ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
<(Oferty cenowe - bez podatku VAT należy składać w Szkole Podstawowej w Kołacinie
w gabinecie dyrektora w terminie do 19.12.2000 r. do godz. 10.00.
~
<{ W cenę należy wkalkulować koszty transportu.

Szkoła Podstawowa w Kołacinie, 95-060 Brzeziny, tel. (046) 874-71-22 ~

OKNA TYPOWE PCV,
DREWNIANE
w 24 godziny od zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości do 30.000 EURO na:

dostawę

oleiu opalowego
w sezonie iesienno ·zimowym 2000/2001 r.

OKNO PCV - o 34 (1465x1435J
już

od 690

zł

brutto

PCV - 90

zł/m 2,

aluminium - od 180

złlm 2

• żALUZJE PIONOWE I POZIOME

•W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają warunki wynikające
z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

• ROLETKI MATERIAŁOWE
• MARKIZV - TA~SOWE I KOSZOWE
•RYNNY PCV - MARLEY

WOJ - KAT s.c.

• W cenę należy wkalkulować koszty transportu.

"'

....

Adres: Szkoła Podstawowa w Dmosinie, 95-061 Dmosin, tel. (046) 874-74-11 ~

OMEGA

1

2apN.16Za na-= ·.· .

Łowicz,

ul. Ciemna 6
Tel. (046) 830-20-71

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 .
Łowicz,

WYPOSAŻENIE

MAGAZYNÓW

(Y ,J .

B.l.S,L."°w~- serwujemy:

E
R

/)_

J

-/

Tel. (0-46) 838-48-26, 838-47-06

w
I

R-1458

s

TELE-AADIO-MECHANIKA
RflTUfl UJRÓB€l
naprawa

piątku
R- 1477

sprz~tu

T

audio-video

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

I
N

T

• 6 dań gorących ':JW~""J
• przekąski
w6panlałfl zabawf
• alkohol

- księgi rachunkowe
- książki przychodów
- ryczałty
- deklaracje podatkowe
- deklaracje ZUS
- rozliczenia roczne
- doradztwo prawne
Zapraszamy od poniedziałku do
w godz. 9 - 16
. ·' ' ~

-f\~"\..
1
\."""~
Płd( ;.:""I

Łódt

INTERWIST

R-638

R1128

CEEiŁA

KLINKIEROWA
du~~@[I'J

ROLETY ZEWNĘTRZNE
-ALUMINIOWE, PCV

• Przewidywana dostawa oleju ok . 55 tys . litrów własną autocysterną
wyposażoną w zalegalizowany odmierzacz.

•Oferty cenowe - bez podatku VAT należy składać w Szkole Podstawowej
w Dmosinie w sekretariacie w terminie do 21 .12.2000 r. do godz. 1 O.OO.

Kołacinie

oglasz~ przetarg nieograniczony owartości do 30.000 EURO na

Adres:

Zarząd

Gimnazjum
w Kocierzewie

~

ŁOW/CZ, UL. POWSTAŃCÓW 10 G TEL./FAX 046 / 830-20-78 er.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie Komisji:

Biuro Podatkowo-Prawne

Państwo jednocześnie:

• skorzystać z ulgi budowlanej - otrzymać fakturę zaliczkową
- dokonać zakupu na raty

,/Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2000 r. o godz. 10.00 w budynku
Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4 (siedziba Urzędu
Stanu Cywilnego) .
./ Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni: 22,55rri2,
usytuowany na parterze budynku frontowego wchodzącego
w skład nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 8, dla której
urządzona jest KW .4509, przeznaczony na prowadzenie działalności handlowej,
./Okres najmu wynosi: 3 lata· począwszy od dnia 1 stycznia 2001 r,
./ Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu wynosi
410,00 zł+ 22% VAT
../Wadium w wysokości : 1.000,-zł należy wpłacić gotówką do kasy Urzędu w terminie
do dnia 18 grudnia 2000 r.
./ Kwota minimalnego postąpienia wynosi: 10,-zł.
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Sklep całodobowy ul. Mostowa 28
~
w budynku Łowiczanki
ZAPRASZA ORGANIZATORÓW ~~~
~„
BALI SYLWESTROWYCH
OQ
~
INDYWIDUALNYCH
ORAZ
KLIENTÓW HURT-DETAL

i>

.

NISKIE CENY ALKOHOLI
;

DUZY WYBOR
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Zarząd Powiatu Łowickiego
informuje, że na tablicy ogłoszeń

Starostwa Powiatowego w

Łowiczu

jest wywieszony

wykaz nienJchoniości przeznaaonych
do oddania wnaiem zdniem
1stycznia 2001 r.
~
: dotychaasowym ich naiemcom.
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIEJY~I~/) NAJBLIŻSZYCH

Jan Dominiak n923-2000>
Urodził się 26 lipca 1923 roku w rodzinie Józefa i Marii Dominiak w Kamieńcu niedaleko Sochaczewa. Miał
dwie siostry i dwóch braci. W czasie
wojny cala rodzina Dominiaków została wywieziona na przymusowe roboty
do Niemiec. Nastoletni Jan i jego młod
szy brat Kazimierz, pracowali na rampie kolejowej w okolicach Pappenburga, niedaleko granicy z Holandią, reszta rodziny pracowała na roli u posiadacza ziemskiego. Zaraz po zakończeniu
działań wojennych, cala rodzina wróciła do Polski. Jan Dominiak nie pozostał na gospodarce u ojca, wyprowadził
się do miasta, najpierw mieszkał w Sochaczewie. Pracował jako kierowca w
zakładzie transportowym. Tam też
poznał przyszłą żonę, Marię Wiśniewską. Z przyszłą żoną poznał go
kolega z pracy. Po dosyć krótkim okresie pobrali się 28 września 1952 roku,
po ślubie sprowadzili się do Łowicza,
gdzie dostali mieszkanie komunalne.
Mieli dwoje dzieci, starszego syna
Wiesława i córkę Elżbietę.
Ojciec był kierowcą, często pracował
po godzinach aby zapewnić nam jak
najlepsze wanmki. Nigdy nie pamiętam
żeby na mnie czy mojego starszego brata krzyczał, nigdy nikomu nie ubliżył.

Do matki odnosił się bardzo życzliwie,
wszędzie chodzili razem, radzili się wzajemnie w każdej sprawie, bez siebie nie
potrafili żyć - mówi córka. Cala rodzina
ojca spotykała się w święta w domu rodzinnym, dzielili się wzajemnie sukcesami, wspominali lata młodości.
Na gospodarce został starszy brat
pana Jana, młodszy wyjechał do Płoc
ka, o):Jydwie siostry powychodziły za
mąż za gospodarzy mieszkających w
okolicy rodzinnego Kamieńca.
Jan Dominiak był bardzo zdolny, potrafił wszystko naprawić jeśli tylko
była taka potrzeba w swoim domu.
Nie lubiał odkładać pracy na później,
wszystko robił dokładnie. Podobnie
było w pracy, przez cały czas jak pracował jako kierowca nie miał żadnego
poważniejszego wypadku. Swoim
dzieciom zapewnił wykształcenie na
jakie było go stać i wychował na prawych ludzi. Nie widziałam ojca pijanego, choć nie był abstynentem, potrafił powiedzieć w pewnym momencie: „ Dziękuję". Był bardzo towarzyski, lubił żartować, dobrze tmiczyl, potrafił rozmową zjednać sobie znajomych
- wspomina córka Elżbieta.
Bardzo kochał swoje wnuczki, miał troje wnuczków i jedną wnuczkę, poświęcał

im bardzo dużo czasu szczególnie po
na emeryturę. Interesował się
polityką, wszelkimi wiadomościami, zawsze musiał znaleźć czas żeby w spokoju
obejrzeć dziennik - dodaje córka.
W 1992 roku po ciężkiej chorobie
zmarła żona Maria. Ojciec opiekował
się cały czas matką przez blisko rok.
Matka przez sześć miesięcy nie wstawała z łóżka, ojciec robił wszystkie
czynno.fri przy niej i prowadził dom. Był
przy niej także w chwili .fmierci. Bardzo przeżył jej chorobę i śmierć. Sam
załatwiał wszystkie formalności zwią
zane z pogrzebem - mówi córka. Po
śmierci żony sam prowadził dom. Był
świetnym kucharzem, potrafił ugotować
rosół lepiej od niejednej kobiety. Lubił
spacerować, przychodzi! do mnie prawie codziennie, tak samo często odwiedzał syna. Przychodził nall'et do pracy
na chwilę, żeby spytać się czy wszystko
w porządku, czy nie potrzeba nam jakiej.f pomocy - mówi córka.
Zmarł nagle 2 l września 2000 roku.
Śmierć jego była dla nas bardzo dużym
przeżyciem, odszedł bardzo dobry czło
wiek, którego będzie nam bardzo brakować - mówi córka. Pochowany został
u boku żony na cmentarzu katedralnym.
(aw)
przejściu
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ODESZLI OD NAS (22.11.00-3.12.00)

22 listopada: Zofia Lelonkiewicz, l.80, Błonie; Franciszek Adamkowski, l. 88,
Górne; Stefania Golisz, l. 92, G!owno; Jan Fortuniak, l.80, Olszyny.
23 listopada: Jan Gać, 1.75, Kocierzew. 24 listopada: -Zofia Marczak, 1.78,
Psary. 25 listopada:•Janina Skomiał, I. 77, Skoworda Płd.; Jan Siatkowski, 1.65,
Czatolin. 26 listopada: Jan Antosik, l. 63, Warszawa; Anna Tarka; I. 72, Chruśle;
Stanisława Kantorek, l.78, Wojewodza; Krystyna Pernak, I. 78, Głowno; 27 listopada: Barbara Zielińska, I. 53, Łowicz; Stanisław Szymczak, I. 62, Złotoryja;
Krystian Wróbel, I. 59, Lasocin.28 listopada: Stanisława Marianna Nowak, I. 77,
Boczki; 2 grudnia: Anna Szkup, I. 93, Kolonia Łyszkowice; Karolina Pudełek,
1.74, Warszawa. 3 grudnia: Stanisława Glazna, I. 73, Głowno.
Dąbkowice

Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze

śP.

KAZIMIERY
KACZOROWSKIEJ
oraz lekarzom i personelowi szpitala
w Głownie za troskliwą opiekę i okazywanie
serca w czasie Jej ciężkiej choroby
składa

Gr-184

Rodzina

Franciszka Nowicka (1921- 2000>
Franciszka Nowicka urodziła się 14
stycznia 1927 roku w Łowiczu, zmarła 24 września bieżącego roku również w Łowiczu. Pozostawiła w żało
bie męża, dwójkę dorosłych już dzieci i mnóstwo przyjaciół i znajomych.
W ostatnich latach swojego ·życia
mieszkała razem z mężem, ich córką i
założoną przez nią rodziną w bloku na
osiedlu Bratkowice w Łowiczu.
Pamiętam, że rodziców ciężko było
przekonać, żeby.fo1y zamieszkali razem.
Zawsze to jest taniej, a mieszkanie mamy
duże i co za tym idzie są wysokie opiaty. Po co utrzymywać dwa mieszkania,
skoro miejsca w jednym jest dla wszystkich aż nadto? Dopiero to mamę i tatę
przekonało, żeby zamieszkać razem z
nami - opowiada nam córka Państwa
Nowickich Renata Majer.
Pani Franciszka wychowała się w rodzinie, która trafiła do Łowicza jeszcze
przed rozpoczęciem drugiej wojny świa
towej. Można powiedzieć, że my jużje
>te.fmy rodowitymi lowiczakami. Nasi
dziadkowie pochodzą ze Śląska. Do
przeprowadzki tutaj skłoniły ich 11iepo111odzenia życiowe i rodzinne niesnaski.
Do tej pory rodzina z tamtych stron
traktuje nas jakhyhny hyli zupełnie obcymi ludźmi. Różnie bywa na tym .fwiecie ... - opowiada Pani Renata Majer.

Pani Franciszka wyszła za mąż za
Janusza Nowickiego w latach powojennych, mając 23 lata. Rok po ślubie Pań
stwu Nowickim urodził się syn - Tadeusz, dwa lata później córka - Renata,
która zgodziła się z nami porozmawiać.
Rodzice bardzo dbali o nasze wychowanie i naszą duchowość. Pamiętam, że
od małego cala rodzina co niedzielę
wybierała się na poranną mszę świętą
do kościoła, potem był wspólny obiad i
dopiero potem można było zająć się wlasnymi sprawami. Teraz wychodzimy razem z naszymi dziećmi w każdą niedzielę
na mszę świętą. Mama jak dobrze się czuła
szla z nami. To bardzo konsoliduje rodzinę i jest naszą dobrą tradycją- opowiada
Pani Renata Majer.
Pani Franciszka była z zawodu nauczycielką wychowania początkowego. Pracowała w wiejskiej szkole niedaleko.
Codziennie dojeżdżała do pracy. Pod
samą szkolę dowoził ją mąż Janusz, który pracował w skierniewickiej metalówce.
Wyższe wykształcenie zdobyła na
kursach dla nauczycieli pracujących.
Jeszcze kilka lat temu była to bardzo
popularna forma dokształcania się nauczycieli już zatrudnionych w szkołach.
Jakja chodziłam do ostatnich klas szkoły podstawowej mama dojeżdża/a do
Plockll na kursy i pisała pracę magi-

sterską. Często mówiła, że człowiek ucry
cale życie i nie można spocząć na
laurach i nic dalej nie poznawać ... powiedziała nam córka Pani Franciszki - Renata Majer. Po przejściu na emeryturę zajęła się domem i dorabiała do
emerytury udzielają~ korepetycji z matematyki uczniom szkół podstawowych.
Niestety musiała zrezygnować z tej formy zarobkowania ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Coraz częściej
narzekała na kręgosłup i stawy. Nie
mogła zbyt długo siedzieć w jednym
miejscu, zdarzało się, że miała trudności ze wstaniem z krzesła. Lekarze nie
byli w stanie zaradzić na jej dolegliwości. Tłumaczyli, że jest to reumatyzm i
zmiany kostne są nieodwracalne. Moż
na było jedynie próbować nie doprowadzać do dalszych zmian i prowadzić taki
tryb życia, żeby reumatyzm nie dawał
się we znaki. Najgorsze były zmiany
pogody. Mama wtedy prawie zwijała się
z bólu. Smarowała stawy spirytusem,
brała silne frodki przeciwbólowe i chodziła przez dwa, trzy dni jak otumaniona. Niewiele mogliśmy jej pomóc ... opowiada Pani Renata.
Na pogrzebie Pani Franciszki Nowickiej było bardzo dużo osób, przyjechała nawet delegacja ze skierniewickiej
się

szkoły.

Przedszkole Nr 10

Będzie

trzecia grupa integracyina

Trzecia grupa integracyjna powstanie
w Przedszkolu Nr I O przy ulicy Księ
żackiej w Łowiczu. Związane jest to z
potrzebami czterech rodzin, w których
są niepełnosprawne dzieci. Czwórka
dzieci pochodzi z gminy Łowicz, jedno
dziecko z gminy Kocierzew. Powstanie
trzeciej w tym przedszkolu, grupy integracyjnej wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowego nauczyciela.
Koszt jego zatrudnienia będzie współfinansowany przez dwie gminy (gminę Łowicz i Kocierzew Południowy), z
których dzieci będą uczęszczały do tej
grupy. Umowa-zlecenie w tej sprawie
została podpisana w piątek I grudnia.
Z propozycją współfinansowania do

samorządów

zainteresowanych gmin
trzy tygodnie temu Zarząd
Miasta Łowicza. Wstępna propozycja
przewidywała dofinansowanie w kwocie 520 złotych na jedno dziecko niepełnosprawne na miesiąc. Po negocjacjach
z gminami ustalone zostało jednak inne
rozliczenie. Gmina Łowicz deklarowała przekazywanie kwoty 1200 złotych
miesięcznie (za troje dzieci), gmina
Kocierzew 370 złotych za jedno dziecko. Należy wyjaśnić, że w grupie integracyjnej może być maksymalnie 20
dzieci, zatrudnionych musi być trzech
nauczycieli. Wyliczenie kwot powstało
po podzieleniu pensji nauczycielskich
przez liczbę dzieci w grupie. Miasto ze
wystąpił

swej strony sugerowało samorządom
wiejskim, że to one w całości powinny
pokryć koszt utworzenia grupy integracyjnej. Argumentem był fakt, że bez
dzieci, które przyjdą do łowickiego
przedszkola z gmin, nie byłoby potrzeby zmiany statusu grupy ze zwykłej na
integracyjną.

miejski będzie musiał dodo utworzenia grupy integracyjnej około 9 tysięcy złotych do końca tego
roku przedszkolnego. Porozumienie w
tej sprawie obowiązuje do końca czerwca 200 I roku. Potem będzie jeszcze raz
negocjowane. Zatrudnienie dodatkowego nauczyciela w przedszkolu to koszt
(wraz z pochodnymi) 2342 złotych.
Samorząd

płacić

Uczestnikom balu humo1y w.>:raźnie dopisywały

ANDRZEJKI
W KOLEGIUM
Bal Andrzejkowy zorganizowany
przez samorząd studencki i Klub Uczelniany AZS odbył sic w ubiegłą środę
w gmachu Kolegium Nauczycielskiego
w Łowiczu.Je.W chodzi ofrekwencję, to
rzeczywista.fr przerosła nasze najśmiel
sze oczekiwania - powiedziała nam Mał
gorzata Jankowska, przewodnicząca samorządu studenckiego. Spodziewali.fo1y
się 70-80 osób, podczas gdy na balu
obecnych było ponad dwustu gości.
Oprócz studentów naszego Kolegium na
balu bawili się również ludzie z „ Mazowieckiej", a także zaproszeni goście
i pracownicy naszej uczelni.
Zadowolony był również prezes AZS
Mieczysław Kaczmarski. - Bardzo się
cieszę, że impreza się udała. Ludzie mogli się pobawić i poczuć, że to jednak są
Andrzejki. Niech żałują ci, którzy nie
przyszli.
Organizatorzy zapewnili szatnię,
miejsca przy stolikach oraz poczęstu
nek, na który składało się ciasto i napój
owocowy, nie można było natomiast
mieć z sobą, ani spożywać alkoholu.
Zabawa odbyła się w sali jadalnej kolegium, zaś stoliki z poczęstunkiem, przy
których goście mogli usiąść i odpocząć
zostały ustawione na korytarzu. Nie zabrakło również typowych akcentów andrzejkowych. Na wszystkich chętnych,
którzy chcieli poznać swoją przyszłość

czekały dwie wróżki, które za opłatą I
grosza od osoby potrafiły odpowiedzieć
na wszystkie kłopotljwe pytania, a także wskazać przyszłego męża lub żonę.
Oprawę muzyczną zapewnił profesjonalny disc-jockey, który zadbał o to, aby
nikt się nie nudził i nie wystawał pod
ścianami. Bal rozpoczął się o godzinie
20 i trwał do czwartej rano.
Naprawdę fajna impreza - powiedziały „Nowemu Łowiczaninowi" Asia
i Wioleta z Kolegium Nauczycielskiego
- i jest to wreszciejaka.f odmiana po już
uprzykrzonych dyskotekach.
Bal mi się bardzo podobał - stwierdziła Ania, studentka Il roku języka angielskiego. - Fajnie jest zobaczyć ludzi,
któ1ych na co dzień widzi się tylko w bluzach i dżinsach, jak nagle ubrani nagalowo, w sukienkach i garniturach przychodzą na imprezę. Niejeden chłopak
wydaje sie wtedy przystojniejszy niż jest
w rzeczywisto.~ci.
To aż niemożliwe, aby za tak małe pieniądze można się było tak świetnie pobawić - powiedziały wreszcie dwie studentki z „Mazowieckiej".
Koszt rzeczywiście nie był wysoki,
wynosił 20 złotych od pary. Mimo to
udało sie zebrać 1520 zł, które w całości
zostaną przekazane na potrzeby działalności Klubu Uczelnianego AZS.
Paweł Felczyński
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INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-0 I
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Urząd 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. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP nr 4). tel. 83766-92, czynny: codziennie w godz. 15.00-21.00

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w Głownie:
Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-_76
- ul. Młynarska 719-11-51
Urząd Miejski:
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
719-19-0 I
Urząd Skarbowy
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14
Filia Powiatowego

Telefony w Strykowie:

Informacje w Głownie:
Informacja PKP 719-10-17
Informacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Ceny

Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-52-48, ul. Chełmońskiego,
tel. 837-35-24
Dyżury przychodni:

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

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne: w dni
robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h) ·
- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są
w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, ul.
Świętojańska 1/3 B, tel. 837-39-61; czynne: przyjł(Cia dzieci do 3 i'.ż. - w dni powszednie w godz.
16-8; przyjł(Cia dzieci do 16 r.ż . - w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci obję)e 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 ł

Pogotowia:

Msze święte

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy (dla osób mają
cych 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!. ŁSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85,
837-56-45,
837-52-21

w niedziele i święta:

Informacje:

Informacje w Strykowie:

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 energetyczne 719-10-60
Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-1 O

•
•
•
•
•
•
•

św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, I ł.30,
18.00;
Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
IO.OO, 11.15, 12.30, ł 7.OO;
Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, I O.OO;
KościóI o.o_ Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30,
•
16.00;
Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
Kaplica seminaryjna: I O.OO
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 18.00
Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO,
11.30, 17.00

Apteki:
Łowicz-dyżury

nocne:
czw. 7.12. Nowy Rynek 36

w Głownie:
ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
pn. - pt. 8.00-19.00
- Lekarz ogólny:
pn. - pt. 8.00-19.00
: Pediatra:
pn„ śr., pl 8.00-13.00
- Okulista:
pn., 9.00-16.00,
- Ginekolog:
wt. 8.00-12.30,
śr., pt. 8.00-16.00,
czw. 12.00-18.00,
pn., czw. 8.00-18.00,
- Stomatolog:
śr„ pt 8.00-13.00

tel. 837-45-36

wt. 8.00-15.30
pn.- pt. 8.00-19.00,
sb. 8.00-12.00
wt„ czw. 8.00-12.00,
- Dermatolog:
śr. 12.30-16.00
pn„ śr. 15.00-19.00
- Neurolog:
pn :l 5.00-18.00,
- Laryngolog:
śr. 8.00-12.00
pn. 12.30-15.00;
- Rehabilitant:
śr. 12.00-15 .OO
śr. 13.30-15.30
- Urolog:
codziennie 10.30-14.30
- Chirurg:
pn. 13.00-15.00
- Ortopeda:
czw. 8.00-13.00
- Reumatolog:
- niedziela i święta - izba przyj<;Ć czynna przez całą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia SpecjalistYczno-Psychiatryczna, ul.
teł. 719-10-27
Kopernika 19,

.

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
pon., wt. 8.00-18.00,
- Lekarz ogólny
śr. 8.00.12.00, I5.Q0.18.00
czw. 8.00-14.00
pt.8.00-12.00, 15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
pn. 8.00 - I I.OO
- Pediatra:
wt„śr. cz. 8.00-10.00, 13.00-16.00
pt. 8.00-10.00, 13.00-IS.OO
pn„ pt. 14.00-19.00
- Okulista:
pn., czw. 8.00-12.00
- Ginekolog:
wt. 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00; pl 11.00-14.00
pn. 8.00-15.00; wt 8.00-16.00

{dane z 5 grudnia) w

tel. 0-601-78ł-708
8.12. 3 Maja 15
pt
9-12. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-41
sb.
teł. 837-51-32
ndz. 10.12. Kostka I
tel. 837-36-56
pon. 11.12. Pijarska 3
wt. 12.12. Bonifraterska2 tel. 837-45-55
teł. 837-42-64
13.12. Sikorskiego I
śr.
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Bełchów : pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
czw. I0.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-ł2.00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00,
sb. I 0.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12: pn.-lJl. 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

KQONIKA
WYPADKÓW
MILO&NYCH
uroaziCi się w Łowiczu
i w (jfownie:
CÓRECZKI
- państwu Żakowskim z Kiernozi
- państwu Bodkom z Seligowa
- państwu Felczyńskim z Reczyc
SYNKOWIE
- państwu Łachetom z Kiernozi
- państwu Szymelfening z Łowicza
- państwu Świerkowskim z Łowicza

Kino Bzura:
Czwartek. 7m1dnia:
•godz. 18.59- Dyskusyjny Klub Filmowy Bez Nazwy
- Kundun. Życie Dalajlamy- film prod USA.
Pi~tek, 8 midnia:
• godz. 18.00 i 20.00 - „Krzyk 3" - film prod. USA.
Sobota. 9 midnja:
•godz. 19.00- ,,Krzyk 3" - film prod. USA.
Niedziela. IO grudnia
• godz. 18.00 - ,,Krzyk 3" - film prod USA.
Poniedzjalek-ś!'Oda.11-l3grudnja:

• godz. 18.00 i 20.00 - „Krzyk 3" - film prod. USA.
Środa. 13 grudnja:

• godz. 8.30, IO.OO, 11.30,
Teatr dla dzieci ,,Kubuś Puchatek to ja''.

śfufiowali sofńe:
- Edyta Witkowska z Zamiar
i Rafał Dudkowski ze Szkarad

CO W KINIE „BZURA"
Krzyk3
Akcja tego thrillera osnuta jest wokół
realizacji jednej z hoUywodzkich produkcji. Wszystko przebiega zgodnie z planem
dopóty w trakcie kręcenia „Ciosu 3" nie
rozegrają się krwawe wydarzenia. Okazało

Koncert

się bowiem, że życie dopisało do fabuły

• godz. 16.00 - koncert estradowy „bon Wasyl
i cygański zespół Roma" - kino Bzura.
śr. 8.00-15.00; czw. 8.00-16.00,
czw. 8.00-15.00
wt. 8.00-14.00;
pt. 8.00-13.00
wt. 14.00-19.00;
- Neurolog
czw. 14.00-19.00
wt. 13.00-19.00;
- Laryngolog
czw. 13.00-19.00
pn. 8.00-11.00
- Rehabilitant
pn. 13.00-16.00;
- Chirurg
śr. 13.00-16.00
pl 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt, śr. 11.00-13.00;
czw., pl 10.00-11.00

dreszczowca kilka realnych, przerażają
cych scen. Znajomi z poprzednich części
trylogii znowu spotkają się „na planie"
nowego dramatu.

protetyka
- Dermatolog

Dyżury aptek w Głownie:
teł. 719-23-31
38
teł. 719-21-31
38
teł. 719-21-31
Łowicka 38
sob.
teł. 719-21-31
lMłz. 10.12. ul. Łowicka 38
teł. 719-21-31
po. 11.12. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
wt 12.Jl. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
13.12. ul. Łowicka 38
śr.
w każdą niedziel~ przerwa 15.00-18.00
Apteka w Bratoszewicach czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. 8.00-)4.00, dyżur 4 i 5 września
Apteki w Strykowie czynne: ul. Kolejowa 11: pn. pt. 9.00-17.00, ul. Targowa 14: pn. - pl 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;
Kino
oonjedzja!ek. 11 grudnia:
• godz. 18.00 - „Sekta":

czw.

7.12. ul.

Łowicka

pt

8.12. ul.
9.12. ul.

Łowicka

Łowiczu

i w Głownie
i w Strykowie

Kundun. Życie Dalajlamy
Reż. Martin Scorsese; wyst. Tenzin

Thuthob Tsarong, Tencho Gyalpo
Niezywkła historia o dzieciństwie i mło
dości duchowego przywódcy tybetańskich
buddystów - XVI Dalajlamy. Film rozpoczyna się od rozpoznania w osobie dwuna-

stoletniego Tenzina Gjatso wcielenia jego
zmarłego poprzednika a kończy się zaś
ucieczką Dalajlamy przed chińskimi agresorami w

1959 roku.

Moina się spotkać
1 bwrmistr1e111 i radnymi
W najbliższym tygodniu odbędzie się
kilka spotkań samorządu mieszkańców
poszczególnych dzielnic Łowicza. Jest
więc okazja do porozmawiania z radny-

mi i burmistrzem o problemach dzielnicy. Oto wykaz terminów spotkań:
•

piątek,

8

•

poniedziałek,

18.00 •
•

•

11

grudnia, godz.

Przedszkole Nr

środa,

13

kurczak
filet z morszczuka
makrela w zona
mleko tłuste w folii
masłoe1<tra

2 79
1,99

1,50

2,90
2,50
1,30

13,80

18,30
7 50
9,10
11,40
660
440
3,00
4,99
13,00
8,80
1,35
2,85

700
10,70
700
440
3,30
13,60
1,30
2,80

2,60
2,00
1,30
0,40
0,80
13,00
12,50
10,00
9,00
19,00
6,70
11,00
11,00
7 70
4 70
3,50
5,10
13,50
9,20
2,60

masło śmietankowe
masło roślinne

olej
jaja

3,

ul.

3

grudnia, godz.

4, ul.

Maja,

18.00 -

Jana Pa-

II;
środa,

13

grudnia, godz.

18.00 -

Świetlica Ogródków Działkowych,

łopatka

słonina

3,

9;

poniedziałek,

ul. Bolimowska

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka

12;

grudnia, godz.

Szkoła Podstawowa Nr

ul. Grunwaldzka

18.00 -

11

Szkoła Podstawowa Nr

ASORTYMENT

18.00 -

grudnia, godz.

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kaliska

wła

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

'

~

Imprezy sportowe:
•Wszystkie informacje sportowe
umieszczamy w Łowickim Informatorze
Sportowym na str. 40.

sobola. 9 grudnia:

Dyżury przychodni w Strykowie:

Dyżury przychodni ZOZ

żywności:

e Parafia

- Gabinet zabiegowy:

Naprawa telefonów 924

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

Filia Powiatowego

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Łowicz, uł.
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
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w ponie~iałek od 13 .00 do 15.00, w
czwartek od 15.00 do 17.00

1 67
4,10
0,45
7,72

1 80
3,90
0,45
8,80

1 60
4,60
0,2-0,35

2 75'

2,66

2,20
1,30

1,93
1,50

20,00
6 50
800
12,00
700
4 50

,-

1,40
3,00
2,60
1 70

1 29
3 05

0,40
8,00

0,37
7,73

260
1,93
1,40
0,60

260
1,93
1,50
1,40/2kg

13,50
13 90
10,30
770
19,90
6,10

13,50
15 20
11,60
770
19,90
950
880
10,30
700
490
2,70
6,50
12,50
900
1 29

9,80
660
4 70
3,20
5,50
12,80
9,80
1,29
2,50

0,37

7;73 -

037
7.76

2,60

2,79
1,99
1,5

13,90

7 83
889
710
508
3,50
6,90

18,00
6,00
11,40
7,10
4,40
3,00
4,99
14,80
8,70
1,35
2,85
3,52
1,67
4,55
0,45
7,72

2,40

2,60

1,40
0,50

1 35
0,60
14,00
12,50
8,5-10,
11,00
19,40
6,50
8,70
7,60
5,00
3,00
6,20

2,50
1,70

29/31.

ROLNIK SPRZEDAJE

2,45
2,10

Żywi~ wieprzowy:
0,40
0-,80

• Mirowski (5.12); 3,80 zł/kg;
• Domaniewice (5.12); 3,80 zł/kg;
maciory 2, 50

zł/kg;

• OPZH Głowno (5.12); 3,70 zł/kg;

Żywiec_ wołowy:
• Mirowski (5.12); byki 3,30 zllkg;
7,60
9,80
10,50
7,50
4,20
6,70
11,50
8,70
1,35
2,95
1,60
3,60
0,40
790

8,50 10,15 9,40
11,60
9,00
5,75
6,00
7 oo
3,99
4,50
4 20
3,55
3,00
5,39
5,30
11,70 7,55
8,90 8,35 9- 9 50 8,40
1,20
1,25
1,29
2,40 2,35
2,60
2,50
2,39
2,60
2,60
1,39
1 60
1
3,39 2,99
4,00
3,50
0,30 0,29 0,26-0,32 0,40
7,80 7,35
7 80

•

Domaniewice (5.12); krowy 2,40 zł/kg;
byki 3,40 zł/kg; jałówki 2,80 zł/kg;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 5.12.2000 r.)

505
8,40
1,20
2,00
1,90
160
3,10
0,30

11,50
800
1 25
2,40
2,40
1,50
3,40
0,34
7,00

•sprzedawca
• grafik komputerowy ze znajomością
internetu
• sprzedawca - kasjer (grupa inwalidzka)
• operator koparki z uprawnieniami
• operator podnośnika z uprawnieniami
oraz prawem jazdy kat. C
• technik farmacji
,

-

T

'.

21

7. I 2.2000 r.

•

SKARB ROLNIKA

•

REDAGOWANYPRZYWSPÓLPRACY Z WODRBRATOSZEWICZE

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWI CZU z dnia 1.12. 2000 r.
jęczmień

kukurydza
mieszanka
pszenica
ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
brokuł

15 szt
15 szt
szt

kg
kg

buraki
cebula
czosnek
gruszki

szt

kg
kg

jabłka

kalafior
kapusta czerwona
kapusta biała
kapusta pekińska
marchew
pieczarki
pietruszka

pomidory
por

56,00
60,00
52,00
60,00
25,00
4,50
6,00
2,00
0,70
0,50
0,60
2,00
1,00
2,00
0,50
0,20
1,50
0,80
5,00
3,00

q
q
q
q
q

szt

kg
kg
szt

kg
kg
kg

5,00
0,50
1,00
3,00
1,50
2,00
1,50
2,00
1,40
1,00
1,50
1,00
1,20
1,50
0,80
0,80
1,00
1,20
20,00
24,00

kg
szt
opk.

rzodkiewka

kg

seler
seler
kapusta kiszona

szt

sałata

szt

brukselka

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg

aWa
cortland
gala
gloster
jonogold _
ligo!
lobo
malinowa
Mclntosh
Melrose
miód lipowy
miód wielokwiatowy

szt
0,901
0,901

z. NAJLEPSZYMI
ZVCZENIAMI

Przypominamy: w

każdym

numerze

NŁ

drukujemy kupon, na którym

każdy może wpisać "treść życzeń, jakiez różnych okazji: imienin, uro·

dzin, jubileuszu, czy też tak po prostu „od serca" • chce komuś przeka·
Zyczenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiające·
go numerze NŁ. Aby się ukazały, należy: • wypełnić kupon, używając nie w i ę •
cej niż 12 słów. Prosimy przy tym pisali pełne imiona, gdyż inicjał także liczymy jak
słowo; • dostarczyć kupon do naszego głównego biura ogłoszeń przy ul. Pijarskiej
3a, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych (wy·
mienione w stopce redakcyjnej), a w Głownie do redakcji „Wieści z Głowna i
Strykowa", ul. Swoboda 4.
UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku,
·
godz.13.30.

zać.

URODZINOWE

IMIENINOWE

Babci Leokadii i Dziadkowi Wieśkowi z Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego
okazji imienin dużo zdrowia życzy Sylwia. Edycie O. Ż)lczy Robert.
Najserdeczniejsze życzenia imieninowe
bratowej (Leokadii Ambroziak z Osin)
dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości
życzą pamiętający Sławomir i Irenka.

6 grudnia to nie zła gratka nasza mała Daria
Wojda kończy dwa latka. Dużo zdrówka
i uśmiechu życzą chrzestna_i dziadkowie.

INNE

Wspanialej Mamie i Babci Basi Rachubiń
skiej z okazji jej święta - życzenia aby za. Dla Ciebie Kochana wszystko
wsze była uśmiechnięta - składają dzieci i sze. Ani - Paweł.

có najlep-

Coraz mniej jest filmów, które rzuciły
by na kolana. A już na lekarstwo jest tych
pochodzących zza Wielkiej Wody. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale tylko potwierdzają regułę. Niemal nie ma już pewniaków, którzy gwarantowaliby wysoki
poziom obrazu i niezłą rozrywkę - nie
warto już dzisiaj iść do kina w ciemno
sugerując sięjeno nazwiskami, które podpisały się pod produkcją. Piszę te słowa
a propos filmu „ Uwikłany" nie bez kozery. Bo do powstania tego dzieła przyczynili się tak znani hollywódzcy aktorzy jak Ben Affeck i Gary Sinise, a reży
serował ich twórca choćby tak świetnego
filmu jak „Ronin"- John Frenkenheimer.
„Vwikłany" oparty jest na dość oryginalnej historii. W więziennej celi spędza
czas dwóch młodych i przystojnych facetów. Jeden bardzo lubi samochody
(zwłaszcza nie swoje), drugi stanął kiedyś w obronie napastowanej kobiety,
a splot niekorzystnych wydarzeń wsadził go do paki. Randy Duncan i Nick
bardzo się zaprzyjaźnili podczas wspólnych „wakacji" i nawet z najskrytszych
tajemnic zwierzają się sobie bez oporów.
Tak więc Randy (Ben Affeck) poznał
znakomicie dziewczynę współwięźnia,
gdyż przyjaciel codziennie czytał mu jej
listy. Nadawczyni natomiast nigdy nie widziała adresata- ich epistolarna miłość rozpoczęła się, gdy Nick już „siedział".
Wszystko układa się więc znakomicie,
panowie za kilka dni opuszczą okratowany kurort i już marzą, co będą robić po
wyjściu z więzienia. Randy marzy o do-

40 osób z powiatu łowickiego, wśród nich
Super drużynie Pelikana Łowicz za wygradyrektorzy i wicedyrektorzy, nauczyciele
Kochanej Mamie z okazji imienin i jedno- ne mecze przesyła Rafał Kosiorek.
szkół prowadz.onych przez starostwo pocześnie urodzin wszystkiego co najlepsze
Bądż zawsze zdrowa, szczęśliwa miej wewiatowe oraz pracownicy wydziału edukażyczy Paweł.
sołe tylko dni. Niech dobry Bóg pozwoli
cji w starostwie, doradcy metodyczni, przedWszystkiego najlepszego z okazji imienin Ci sto lat żyć. Dla Marianny Wojda ze stawiciele związków zawodowych z tereŚwiąc Mirek z rodziną.
dla Basi - przesyła Robert.
nu naszego powiatu, przedstawiciele zarzą
du powiatu, kierownik Powiatowego Urzę
du Pracy w Łowiczu, starosta łowicki i starosta wieluński, a gościnnie także doradca
ds. oświaty z kancelarii premiera Waldemar
Wojtcz.ak, dyrektor Departamentu Kształ
DoPU[)l lKACJlWNUMERZE 50/00 (14Xll)O LUB 51100 (21 Xll)
(
cenia i Wychowania w MEN Ryszard SzuTi-1.\(: ..............................................................................................................................:................................ .
bański - ucz.estniczyło w konferencji zorganizowanej w Załęczu Wielkim (pow. wieImię i nazwisko ... „ .................................................................. .
luński) przez wydział edukacji starostwa poAdres .................................................................................. .
wiatowego.
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O 11 ulgi podatkowe
O 2 super mieszkania - li piętro; parter; od 25m 2 do 66 m2

Celem konferencji była prezentacja stanu szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie naszego powiatu oraz pu.edstawienie
wizji szkolnictwa na tym szczeblu w obliczu wprowadzanej refonny. Referentami
byli m.in. Mirosław Kret - dyrektor Wydziału F.dukacji, Martyna Szpiek-Górczyńska - kierownik PUP w Łowiczu, Janina
Mierzejewska-Majcherek - doradca metodyczny. Prowadzone warsztaty zaowocowały stworzeniem zarysu planu sieci szkół
ponadgimnazjalnych. - Projekt ten jest aktua/nie dopracowywany i wraz z wypracowanymipodczas koriferencji wnioskamizostanie przedłożony na obradach zarządu
powiatu - powiedział NŁ Mirosław Kret.
Był to pierwszy taki. wyjaz.d roboczy. wybra-

liśmy 'Zalęcze. p<Jnieważoferta tamtegoaśrod

kajest najtańsza i aśrodekjest profesjonalny.

Dwudniowe typowo robocze spow;,ie grornadutce tylu ludzi-niejest możliwe w Łowi
czu, gdzie każdy z nas ma tysi,q_c spraw do
załatwienia. Tam mieliśmy 100°/o.frekwencję
i spokój, co zaowocowało wielogodzimąin
tensywną pracą. Spotkanie to było również
doskonalą of<a4ą do integracji - okazało się,
że w tym środowisku nie wszyscy się znają.
Konferen<ja l«Jsztowała 5 tys. zł. wydatkowanepieniądzepochodzą_ z puliprzeznaczo' nej w budżecie na dokształcanie nauczycie/i
i uważam, że zostały odpowiednio wydatkowane - twierdzi Mirosław.Kret, główny organizator przedsięwzięcia
(aj)
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ma - gdyby powiedział bandytom, że wzię
li go za kogoś innego - straci życie. Oczywiście Randy - Nick kilkukrotnie próbuje
uciec oprawcom, za każdym razem jednak mu się nie udaje. Przestaje też wierzyć w bezinteresowną miłość ładnej lecz
chyba niedocenionej przez niego dziewczyny. Jak widać, jego sytuacja nie należy do najweselszych. Nie będę zdradzał
zakończenia filmu, bo może znajdą się
wśród moich drogich kącikoczytelników
tacy, którzy filmu nie widzieli, a zobaczyć
zapragną. Niżej podpisany. z reguły stara się
w każdym opisywanym zjavasku znaleźć
więcej pozytywów niż wad, jednak w tym
przypadku nawet najbardziej niekrytycznemu pismakowi byłoby cię-żk<;>. Mimo doborowej obsady, mistrza za „sterami'', filmowi
brakuje tego magicznego „czegoś", jakiejś
iskry, która rozpaliłaby widzów. Brakuje
choćby pewnej aury tajemniczości, którą nasycony był przedostatni obraz Frenkenheimera -niezapomniany „ Ronin". Tutaj mimo
ciekawej historii perypetie Randyego - Nicka oglądamy bez specjalnych emocji i nie
pomaga w tym ani przystojny Ben Affeck,
ani powabna Chalize Theron. Niestety takich ,,nijakich" filmów jest coraz więcej. I nie
martwiłoby mnie to, gdyby podobne rzixzy
wychodziły spod ręki mniej uznanych reżyserów, ale jeśli pod czymś takim podpisuje się twórca uznany, ci.as na refleksję zastanówcie się drodzy filmowcy (choćby
rzadko), czy warto rozmieniać swoją sławę
na drObne biorąc się za realizację ryzykownych artystycznie przedsięwzięć. Nie tylko
kasa się musi w życiu zgadzać ...

Powiatowa oświata dyskutowała w Załęczu

wnuczęta.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

mowej kuchni swej matki, a Nick o nigdy
niewidzianej a tak dobrze znanej z listów
dziewczynie. Te plany runą ostatniego
wieczora przed zwolnieniem dżentelme
nów - podczas kolacji, w wyniki awantury :iniertelnie ranny zostaje czekający
na miłość Nick. Kiedy więc następnego
dnia Randy opu!!zcza więzienie, widzi
stojącą przed bramą dziewczynę. Jest
taka, jak opisywał mu ją towarzysz niedoli, tyle tylko, że nie wie, że jej „pocztowy'' amant nie wyjdzie dziś na wolność. Ale Ashley (w tej roli piękna Charlize Theron) nigdy nie widziała swojego
chłopaka, więc Randy wpada na pomysł ... Sami się domyślacie, co takiego wpadło do głowy głównemu bohaterowi opisywanego filmu - podał się za swojego
przyjaciela, by biedna dziewczyna nie
zamartwiała się z powodu jego śmierci.
I nie ma prawie żadnych wątpliwości, że
uczynił słusznie - Ashley to białogłowa
miła, ładna, dobra i szlachetna. No i bardzo sexy. Idylla trwałaby pewnie jeszcze długo, gdyby na horyzoncie nie pojawił się brat dziewczyny, niedobry ło
buziak (a nawet bandzior)-Gabriel. Otóż
rzeczony braciszek ubzdurał sobie, że narzeczony siostry pomoże mu w skoku
na kasyno, Zadania mają mieć ułatwione,
bo obiekt przestępstwa to kasyno,
w którym Nick pracował jako ochroniarz
przed odsiadką. No tak, wszystko było
by o.k. gdyby nie fakt, że Nick nie żyje,
a udający go przyjaciel nie ma pojęcia ani
o systemie alarmowym ani o ilości straż
ników w lokalu. Alternatywy jednak nie
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okna drzwi

- najnowszy pięcia- i czterokomorowy
profil firmyVEKATOP·LINE 70mm
- o 40% podwyższ?na sztywność !
aM A
- szkło K=0,4, 0,6 11,1 - SSP!
''ZłJr•l4
- eleganckie szare uszczelki !
[?\'.] •
• - najnowocześniejsze, czarnopowłokowe
okucia antywłamaniowe Wei.dtmann-Kurier 2
@ ~ . . ,.....,..._,,.
o wielokrotnie dłuższej żywotności !
~
ffiKompleksowa obsługa - nasza wiedza, doświadczenie, pomiar, produkcja,
montaż, sprzątanie, gwarancja, serwis - W A S Z E Z A O O W O L E N I E!
•
· ffiJeżeli chcecie mieć porządne okna, ale boicie się bałaganu i zniszczeń zadzwońcie! Skontaktujemy Was z naszymi Klientami, którzy Was uspokoją! ~
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ITelefon kontaktowy~ Dąri.psz Karski - 0-601.-926-~77

,°Jeżeli bQdu'esz lub remontu'esz swoje" njazdko" i nie chcesz miec doc

nienia zamatorami· zad,~ońl
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SAMOCHODOWE

Opel Tigra 1,4 16V, 1995 rok, kolor czarny
metalik, elektryczne szyby, alumy, centralny
zamek, 2 x airbag, ospoilcrowany - sprzedam.
Tel. 046/838-50-61, 0603-753-027.

Polonez 1,6 GL!, 1994/95 rok, przebieg 60
tys . km , radio, multlock, gara żowany, stan
idealny, serwisowany w ASO - sprzedam.
Tel. 046/837-53-50, 0606-358-760.

Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe. Bednary, obok stacji. Tel. 838-65-08.
całe

Fial Uno, rozbity- sprzedam. Tel. 0604-054-570.

Fiat Punto, 1999 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0601-379-465.

Polonez, Cinquecento , J26p - kupi<;.
Tel. 046/837-24-75, 0602-62 1-470 .

Star 200, wywrot 3-stronny - sprzedam.
Tel. 046/837-69-91.

Honda ·civic 1,3 J6V, 1994 rok, kolor morski
metalik, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-50-61 , 0603- 753 -027.

Star 200 - sprzedam w całości lub na czi;ści
oraz sprzedam wyciąg linowy obornika.
Tel. 046/838-79-88.

Kupi<; samochód osobowy - rozbity.
Tel. 0602-274-938.

Opel Kaden GS! 2,0, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-21- 84, 0606-836-174.

Sprinter 308, 1997 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0602-219-877.

Mazda 323F, 1993 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/830-20-41, 0604-053-860.

J 26p, 1991 rok, stan idealny _ pilnie sprzcdam. Tel. 046/83 8-21-55, 0608-475-473.

Sprzedam silnik i skrzyni<; pi<;ciobicgową.
Tel. 046/838-27- 71 .

Skoda Favorit I 36L, 1991 rok , wi ś nia , stan
bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0604-963-178.

Fiat Brawa, 1997 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0602-219-877.

Żuk A-06 blaszak, 1992 rok, stan bardzo dobry. Zabostów Duży 62. Tel. 046/838-63-85.

Fiat Uno 1,0, 1993 rok, przebieg 80 tys.
Tel. 042/719-26-06 po 18.00.

Ford Escort 1,6 D, 1986/88 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-13-61 po 18 .00 .

Fiat Uno, 1996 rok, diesel - sprzedam.
Tel. 046/838-58-36.

Skoda 105L, 1988 r-sprzedam. Tel. 837-75-10.

BMW 520, 1984 rok + gaz - sprzedam.
Tel. 0608-362-771.

Polonez Caro 1,6 GLI , 1995 rok.
Tel. 046/839-61-56.

Żuk skrzyniowy, stan dobry - tanio sprzedam

Ford Escort, 1993 rok, czerwony, cena
do uzgodnienia. Tel. 046/837-47-53.

126p, 1987 r - sprzedam. Tel. 837-72-75.

l26p, 1987 r - sprzedam. Tel. 0606-192-200.

Fiat I 26p, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-74-69.

oraz drzewa budowlane: brzozy, olchy i topola . Kompina 36. Tel. 046/838-63-16.•

CC 704, 1994 rok, zielony metalik
- sprzedam. Tel. 046/838-85-61.
Fiat l 26p, 1993 rok, kolor czerwony, cena
do uzgodnienia. Wiadomość: Kalenice 195 .
Tel. 046/838-82-24.

Nissan Sunny 2.0D, 1991 rok, kolor
czerwony - sprzedam. Tel. 046/837-32-54.

Polonez, 1993 r, gaz, multlock, hak, oznakowany - tanio sprzedam. Tel. 046/837-71-72.

J 26p, 1993 rok - sprzedam. Wyborów 58.
Tel. 046/838-14-05.

CC 900, 1996 r; Polonez Caro, 1996 r; Star
200, wywrot - sprzcdąm. Tel. 838-79-27.

Polonez Caro, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-12-45.

J26p FL, listopad 1991 rok, czerwony,
bezwypadkowy, oryginalny lakier, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 046/838-70-94.

Żuk Towos A-07 diesel , 1994 rok, stan dobry

Opel Astra, grudzień 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-13-92 .

- sprzedam. Łowicz, Al. Sienkiewicza 44.
Tel. 046/837-87-88, 0602-500-432.
Nissan Sanny Hatchback 1,4 J6V N 14, J993r,
przebieg {67.000, morski metalik, bezwypadkowy, salon, hak - sprzedam. Tel. 837-53-94.
Fiat J26p, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-27-1 O.

Ford Escort 1,4, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0604-825-723, 838-16-68.
Ford Grenada 2,3, 1978 rok - sprzedam
lub zamieni<;. TNicborów 215,
Star Lay\and. przyczepa D-50 6t - sprzedam.
Tel. 0502-564-872.

Opel Astra, 1992 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0601-946-295.
Toyota Celica 1,66 GT! , 1987 r, malinowy
metalik, stan idealny, cena 13.500 zł - sprzedam. Tel. 046/838-17-41 po 20.00 - Paweł.

Renault Cangoo 1,4, 2000 rok,mctalik,
klimatyzacja, FVAT. Tel. 0608-413-885 .
Mazda 626 21, 2000 zł. Tel. 046/831-01-46,
0605-948-751.

Scat Cordoba, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-47-77 po 19.00.
Opcl Astra 1,4 5d, 1995 rok, scńsowany, bezwypadkowy. Tel. 042/642-01-76 po 16.00,
0606-358-760.
Polonez Caro, 1993 r-sprzedam. Tel. 839-62-45.
żuk, 1986 rok_ sprzedam. Bcdnary 59.

Tel. 046/838-62-23.

l
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d
Opc Kadett I, D, I
ro - sprzc am.
Tel. 046/838-64-76.
·
Fiat l 26p, 1991 rok - sprzedam. Bcdnary I07.
Tel. 0606-277-564.

SHL, zabytek, 1969 r, na chodzie, 'zarcjcstro-

Star 200 - sprzedam. Małszycc 2a.

J 26p, 197 9 rok, po remoncie _ sprzedam.' VW Passat 1800, J991 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-15-62.
Tel. 046/838-65-08.

Wartburg 1,3 combi, 1990/91 r, l właściciel,
zadbany - sprzedam. Tel. 046/837-87-05.
Wartburg, 1986 r - sprzedam. Tel. 838-21-42.
Skoda Felicia, kolor czerwony, I właściciel
- sprzedam. Tel. 046/838-79-12.
Polonez - sprzedam. Tel. 0604-284-079.
Renault Mcganc 1,6, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-45-0 I, 0602-393-878.
Fiat l 26p ELX, 1997 rok, stan idealny, przebieg 19500, garażowany, zielony_ sprzedam.
Tel. 046/837-86-1 O.
Skoda Felicia combi, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-84-63 .
Star 200, długi , 3-stronny wywrot, obrotnica do
przyczepy IOt - sprzedam. Tel. 0502-564-871.
J26p, 1986 rok, silnik po remoncie
- sprzedam. Tel. 046/837-46-81.
Ford Escort combi 1,4, 1998 rok, rejestracja
1999 rok, I właściciel , bezwypadkowy - sprzctlam . Tel. 042/678-51-44, 0501-579-263 .
Opel Corsa, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-27-27 .
VW Golf J,6, 1990 rok, benzyna - sprzedam.
Tel. 046/832-32-03 .
Opel Astra, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0605-409-914.

Fiat 126p, 1991 r - sprzedam. Tel. 830-93-20
do 15.00, 046/837-87-97 po 15 .00_.

Skoda Favońt 135L, 1991 rok, kolor wiśniowy - sprzedam. Tel. 046/837-12-87.

Fiat Punto SX55, 1998 rok, grafitowy metalik, 27.000 km, bogate wyposażenie - sprzcdam. Tel. 046/839-60-33, 0607-501-154.

Audi 80 B4. 1992 rok, centralny zamek,
szyberdach, kolr grafit - sprzedam.
Tel. 046/837-37-79, 0604-755-121.

Golf 1,9 TD, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0608-372-254, 838-66-73 wieczorem.

Łada 2107 1300, 1988 r - tanio sprzedam.
Tel. 837-79-13 wieczorem, 0602-154-969.

Opel Kadett, 1982 r, stan bardzo dobry - pilnic sprzedam. Tel. 024/285-51-93 po 19.00.

Lanos 1400, limuzyna 4, 1997 rok, wartość
19.000 zł - sprzedam. Tel. 0604-755-400.

126p, 1990 r - sprzedam. Tel. 0606-557-270.

Toyota Carina E GLI 200, 1996 r, KB 5, poj.
2000, 38.000 zł- sprzedam. Tel. 0604-755-400.

CC 700, 1993 r - sprzedam. Tel. 837-91-77.
Fiat I 26p, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0602-797-678, 0602-797-972.
Lanos SE, grudzień 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-73-39.
Golf 3, 194 rok, silnik 1,4 - sprLcdam.
Tel. 0607-077-554, 0607-267-265.
Scat Cordoba Cupra, 1996 rok, granatowy
- sprzedam. Tel. 0605-673-771.
Żuk A-13 , po remoncie - sprzedam.
Tel. 0501-851 -747 .

Opel Kadett 1,3, 1989 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam lub zamieni<(. Tel. 0604-971-199.

Polonez, 1988 r - sprzedam. Tel. 837-46-22.

j>cugcot 306 1,6, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0608-535-444.

Uno I ,O, 1993 rok, czerwony metalik
- sprzedam. Tel. 046/838-34-28.
Żuk skrzyniowy, 1993 rok - sprzedam.

Tel. 046/838-33-88.
Renault Laguna 2,2 D, 1997 r, I właściciel w
Polsce, alufelgi, centralny zamek, immobilizer, alarm, szyby elektryczne, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 837-47-05, 0602-498-631.

Fiat Marca Weekend 1,6, bordowy metalik
- sprzedam. Tel. 046/839-68-09.
Fiat 126p cl, 1996 rok - sprzedam lub zamieni<( na Poloneza. Tel. 046/838-70-17.

126p, 1993 r - sprzedam. Wyborów 58,
gm. Chąśno.
Toyota Corolla, 1999 rok, 1,9, benzyna, fiolet metalik, dwie poduszki, wspomaganie, ABS,
centralny, radio, pi<;ć drzwi, 33.000 zł - sprzedam. Tel. 0501-298-450, 024/285-32-19.
Opel Vectra, 1995 rok, poj. 1,8, benzyna,
w tuningu, ABS, dwie poduszki, wspomaganie,
centralny zamek, szyberdach, alufelgi; silnik
do motorówki - łodzi 25, 4 konie - sprzedam.
Tel. 046838- 70-23.

Renault q diesel, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-62-16.
Łada Samara 1300, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-87-71.

Wartburg 1,3, 1990 rok, gaz, alarm, radio
- sprzedam. Tel. 0606-381-643 .
I 26p, 1987 rok, odnowiony - sprzedam.
Sierzchów 66. Tel. 046/838-63-98.

Wartburgi - sprzedam. Bobiccko 32.
Trabant 601 +nowe cz<;ści - sprzedam.
Tel. 046/837-57-95.

Peugeot J-5 1,90, 1991 r - sprzedam.
Tel. 838-59-32 po 18.00, 0605-346-343.

Sprzedam przyczcpk<; samochodową, zarejestrowana. Zielkowice li 152. Tel. 0603-993-034.
Sprzedam nową przyczcpk<;
Tel. 046/839-13-32.

samochodową.

Blacharstwo, lakicmictwo - wykonuje
tanio usługi. Tel. 046/838-33-33.
Sprzedam instalacj<; gazową do samochodu.
Tel. 046/838-66-86.
Sprzedam przyczepą samochodową, rejestrowaną oraz skrzyniową - ciągnikową na podnośnik. Seligów 18.

Polonez Truck, 1992 rok, zabudowany - sprzcdam. Tel. 046/838-60-76, 0605-273-608.

Sprzedam dwa i;ilniki rozebrane SW 680
(do Stara 200), 1000 zł. Tel. 0421719-17-69.

GARAŻE

Fiat Brawa 1,6, szary metalik, 63 tys. km
- sprzedam. Tel. 046/83 7-15-03.
Żuk, 1978 rok, skrzyniowy, stan dobry

- sprzedam. Tel. 046/838-05-22.

Ford Escort l,8D, combi, 1991 rok
- sprzedam. Tel. 046/837-37-64 wieczorem.

Wynajm<; garaż, os. Szarych Szeregów.
Tel. 046/837-70-17, 0608-423-775.
Garaż do wynaj<;cia, Katarzynów 23.
Tel. 046/837-53-67.
.

Do wynajQcia garaż_ Bratkowice.

FordEscort,1986r-sprzedam.Tel.0501-766-334.

Tel. 046/837-31-75 po 18.00.

Żuk A-l I, 1979 rok - sprzedam.
Tel. 0461838 _6 J-86.

Wynajm<; garaż na os. M. Konopnickiej.
Tel. 046/837-31-75 po 18.00.

FSO, 1987/88 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-00-06.

Sprzedam garaż-Bratkowice. Tel. 837-74-14.

Skoda 120, 1973 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-58-27 lub 0601-052-062.
I26p, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-50-87, 0604-993-198 .
Opel Astra J,4i, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0602-390-383 .
Wartburg 1,3, 1990 rok, czcrwon - pilnie.
Tel. 046/839-61-23.
.
Polonez Caro GLE, 1994 rok.
Tel. 0606-523-143.
Żuk - sprzedam w całości lub na CZQści.
Wiadomość:

Sanniki. Tel. 024/277-63-10.

126p, 1987 rok i ETZ 250 - sprzedam.
Czatolin 119. Tel. 046/838-85-11.
Jelcz 315 - kapitalny remont, wywrotka trzystronna, skrzynia 5, 20x2,20, opony radialne, skrzynia biegów z półbiegami, I I .OOO zł,
oddam drugą skrzyni<; biegów i cz<(ści. Aniolczyk Marek, Głowno. Tel. 042/719-17-69.
Żuk - lzokar na gaz, 1985 rok, po remoncie

- sprzedam. Tel. 0421719-18-06.
Nysa towos - sprzedam lub zamieni<; na I 26p.
Tel. 042/719-17-31 .
VW Passat combi 1,8, 1988 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0421719-32-37.
Hunday Pony 1500, 1991 rok, cena 1O tys.
zł, Renault Travic 21 OO diesel, 1987 rok, cena
4500 zł, Tarpan, benzyna, 1989 rok, cena
2000 zł - sprzedam. Tel. 0421719-15-17.
Łada

2107, 1992 rok - sprzedam lub zamieni<;
na 126p. Tel. 0421719-95-49.

Toyota Hiaca 2,4 D, 1986 r. Tel. 719-39-63.
Ford Transit 2,5 diesel, 1987 rok, żółty - sprzedam. Tel. 0603-591-519.
CC 704, 1995 rok, cena 10,5 tys. zł, żuk Al I,
1992 rok, 6 tys. zł„ żuk Al I, 1979 rok, 2 tys.
zł. - sprzedam. Tel. 0421719-44-65.
Fiat I 25p, 1986 rok, garażowany, stan
bardzo dobry. Tel. 0421719-43-05.
Nysa - stan dobry - sprzedam.
Tel. 0421719-22-14, 0421710-83-33.

Opel Rccrd 2,0, 1983 rok - przcdam.
Tel. 046/838-56-29 do 12.00, 0604-479-349.

Blacharstwo - lakiernictwo pojazdowe,
holowanie, klejenie plastików. Łowicz,
ul. Korczaka I O. Tel. 046/837-92-36.

J26p, 1985 rok, kolor czerwony - sprzedam.
Tel. 046/830-31-92.

i powypad-

Sprzedam instalacj<; gazową do samochodu ńa
wtrysku wielopunktowym. Tel. 837-08-35
lub 0501-548-166.

Polonez 1500, grudzień 1993 rok
- sprzedam. Kocierzew Płn 19.

I 26p, 1991 r - sprzedam. Tel. 830-20-14,
0607-403-278.

Aktualnie kupi<( samochody
kowe. Tel. 0608-151-982 .

Audi 80, 1989 rok, 200 tys. km, granat metalik, szyberdach, radio, hak - sprzedam.
Tel. 046/838-72-20.

Polonez Caro, 1992 rok, ciemna zieleń, cena
3.500 zł - sprzedam. Tel. 0421719-21-89.
Renault 19, 1991 rok, Mondeo TDI combi,
1998 rok - sprzedam. Tel. 042/719-57-38,
0601-228-131.

Polonez, 1986 r - sprzedam. Tel. 0605-315-052.

Polonez, 1986 rok, w pełni sprawny, po blacharcc, benzyna + gaz - sprzedam.
Tel. 0502-332-540, 046/837-15 -80.

I 25p, 1987 r - sprzedam. Tel. 0602-579-054.

VW Polo, 1996 rok, rozbity - sprzedam.

Opel Vectra, 1998 rok, serwisowany, lekko
uszkodzony - sprzedam. Tel. 046/838-90-06,
0601-346-552.

Polonez 1,6, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-70-81 wieczorem.
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Ford Fiesta 1400, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0601-793-604.

Uno 1500, 1987 r-sprzedam. Tel. 837-05-46.

Gużnia

Golcńsko

125, 1988 rok, 65.000 przebiegu, cena
do uzgodnienia. Tel. 046/839-66-50.

Jamaha RD 250, silnik po remoncie, cena
2000 zł - sprzedam. Tel. 0606-311-612.

I 26p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-36-95.

I 26p, 1991 rok , oryginalny lakier, odci<;cic
zapłonu - sprzedam. Tel. 046/838-06-24.

Tel. 0604-456- 751, 046/837-42-89.

Star 200, oryginał 1988 rok - sprzedam
tanio i pilnie. Tel. 046/838-90-43 po 16.00.

Opel Corsa 1,0 12V, 1997 rok, czarny
- sprzedam. Tel. 0601-253-955.

VW Passat 1,8 CL, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0602-255-831.

CC 704, 1994 r- sprzedam. Tel. 0602-875-255.

Star 200, sprawny-sprzedam. Tel. 838-79-88.

Fiat l 26p, 1988 rok, niebieski, siedzenia
lotnicze + nowy alternator - tanio sprzedam.
Złaków Kościelny 43.

Polonez Kargo, I rejestracja 1995 r, I właści
ciel, cena do uzgodnienia. Tel. 861-10-48.

Tarpan, 1988 rok, mały przebieg, stan bardzo
dobry _ niedrogo sprzedam. Tel. 838-77-32.

CC 700 Young, grudzień 1996 rok, szary
metalik, stan bardzo dobry, przebieg 52.000,
cena 12.200. Tel. 0608-142-657.

Citroen AX, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-51-49 .

Fiat Uno 1,1, 1994 rok, czerwony, 5-drzwiowy - sprzedam. Tel. 046/838-04-69 po 18.00.

l 26p, 1989 rok - sprzedam.

Polonez Truck l ,9D, grudzień 1994 r, burty
aluminiowe, zabudowa drewniana na 3 strony
- sprzedam. Tel. 837-32-67, 0602-615-399.

Fiat Uno 1,4, 1996 r - sprzedam. Wygoda 48.

Opel Kadett 1,3, 1980 rok, lekko rozbity
- tanio sprzedam. Tel. 046/838-95-32.

wany, cena do uzgodnienia. Jackowicc 98/4.
Polonez 1600-GLE, 1994 r, 80.000 km+ instalacja gazowa, 5.000 zł. Tel. 0604-962-885.

,..

Ford Escort 1, 1, 1982 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 046/839-66-03.

Kupi<; rozbite, zkorodowanc: Fiat Uno,
Punto - wszystkie inne marki.
Tel. 046/837-41-69, 0601-052-040.

Sprzedam garaż na Bratkowicach.
Tel. 046/837-80-92.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Sprzedam działk<; ponad 4.000 m2
przy obwodnicy. Tel. 046/837-92-36.
Sprzedam M-5 (raty) Bratkowice i
Tel. 046/837-77-60 wiczorcm.

garaż.

Sprzedam M-4 na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-71-19.
Sprzedam działk<; o pow. 2,85 ha
Kostka/Czajki. Tel. 046/838-70-93.
Sprzedam mieszkanie 75 m2 + garaż na
ul. Baczyńskiego. Tel. 046/837-49-36.
Sprzedam M-4, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-70-92, 830-31-94.
Sprzedam mieszkanie do remontu, 38,5 m2,
os. Tkaczcw. Tel. 042/646-35-15.
Sprzedam 0,58 ha, Piaski k/Nicborowa .
Tel. 046/838-57-57.
Sprzedam dzialk<; rolno-budowlaną 1,25 ha
w Otolicach. Tel. 046/837-24-11.
Sprzedam dzialk<; ogrodzoną, zabudowaną, 2,4
ha. Ostrów 6. Możliwość prowadzenia działal
nośc1 produkcyjnej lub usługowej (telefon,
woda, kanalizacja, c.o.). Tel. 0604-755-400.
Dom z działką w okolicy Łowicza, M-3
na Kostce sprzedam lub zamieni<; na dom
w Łowiczu . Tel. 046/837-03-77.
Sprzedam działk<;
Nieborów 146.
Sprzedam 68

)TI

2

budowlaną,

30 arów, woda.

w cegle. Tel. 0602-464-472.

Sprzedam atrakcyjnie położony dom oraz
dzałki blisko Łowicza. Tel. 0606-336-405.
Sprzedam łąki( 1,6 ha w
Tel. 046/861-25-51.

Kozłowic.

Sprzedam dom bliżniak, stan surowy
w Ursusie przy Al. Jerozolimskich.
Tel. 046/837-59-75, 0606-640-517.
Sprzedam działk<; 1.32 ha, Plccka Dąbrowa
przy trasie Kutno - Łowicz. Tel. 838-58-36.
Sprzedam atrakcyjną, zalesioną działk<; w Głow
nie, pow. 2000m. Wiadomość: Łowicz.
Tel. 046/837-85-55.
Sprzedam lub wynajm<; mieszkanie.
Wiadomość: Baczyńskiego 9.
Sprzedam pilnie działk<; przy ul.
Tel. 046/837-36-49.

Poznańskiej.

Peugeot 405, składak , 1994 rok, poj. 1,9,
przebieg 208.000, podgrzewane lusterka, centralny zamek, bezpośredni wtrysk, elektryczne szyby - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-81-44, 0607-768-414.

japońskie,

Ford Orion I ,8D, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-11-41.

Kupi<; każdy osobowy, dostawczy rozbity
do remontu. Tel. 046/831-01-29.

Simson C-25; Nokia 5110 - sprzedam.
Tel. 0606-633 -227.

Każdy rozbity-zdecydowanie. Tel. 0606-854-452.

Sprzedam M-3, parter na os. M. Konopnickiej. Tel. 046/837-46-41po17.00.

Sprzedam przyczep<( - chłodni<; 8 ton. D<;bica
MS 14. Tel. 046/837-37-67 wieczorem.

Sprzedam M-4, Ili pi<;tro, Bratkowice.
Tel. 046/837-78-86.

Ford 1,4, 1992 r - sprzedam. Tel. 837-90-87.

Kupi<; powypadkowe zdecydowanie: .
niemieckie i inne marki, fachowe
doractwo - rzetelność. Tel. 046/837-46-96,
0606-854-452.
.

Działki( 8000 m', uzbrojoną - tanio.
Tel. 046/837-66-83, 0604-192-461.

Sprzedam dziłkQ rolno-budowlaną 1,20 ha
w JastrzQbi. Tel. 046/838-99-19.
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Sprzedam mieszkanie z zadłużeniem kredytowym. Tel. 046/837-01-62 po 16.00.
Sprzedam dzialjk<( budowlaną ok. 1.700 m'
w Głownie. Tel. 0608-531-937.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 60 m'.
Tel. 0603-299-114, 046/837-78-37 po 18.00.
Sprzedam 2 dzielki budowlane po 1000 m'.
K<(szycc. Tel. 046/838-02-26.

Do wynaj<(cia dom na Górkach, 2 pokoje,
c.o. Tel. 046/837-10-82.

łazienka,

Pokój na biuro w centrum. Tel. 0602-192-463.
Wynajm<; stancji( studentom - tanio.
Tel. 0602-446-439.
Wynajmc; pomieszczenia sklepowe na
ul. Krakowskiej. Tel. 046/838-76-44.

Sprzedam komplet wypoczynkowy; spawarki(, migomat~ telewizor Sony 28", Saba 21 ";
radio samochodowe Grundig; kosiarki( spalinową i elektryczną; sof!( skórzaną; lodówki(
dużą: rower górski, damski. Tel. 838-56-09.
Sprzedam. bcczk<( ocynkowaną 20001, nowa.
Tel. 046/838-37-25.
Sprzedam stare -pierze. Wicie 54.

Do wynaj<(cia mieszkanie na os. Bratkowice,
najch<;tnicj studc;ci lub uczniowie.
Tel. 046/837-72-55 po 17.00.

Sprzedam
cena 600

Do wynaj<(cia mieszkanie. Tel. 837-21-92.

Sprzedam tunel foliowy l 5m. Tel. 838-64-16.

GS „Sch" w Głownie wydzicrźawi sklep meblowy o powierzchni ca 180 m' przy ul. Sikorskiego I OO. Szczegółowe informacje - Głow
no, ul. Swoboda 26. Tel. 042/719-11-57.

Sprzedam meble stołowe. Tel. 837-63-29 ~ 18.00.

Sprzedam mieszkanie 26 m' na os. Tkaczcw,
I pi<(tro, cegła. Tel. 0608-4i3-269,
024/253-41-8"8 po 21.00.
Sprzedam dom w Lowiczu. Tel. 0608-193-629.

Głowno

Sprzedam dzialk<t budowlaną 1200 m'.
Nadbrurza1iska 28. Tel. 0604-832-133.
Sprzedam ziemi<( przy· trasie nr 2 na terenie
gm. Zduny. Tel. 0607-267-271.

Sprzedam I ha ziemi
Tel. 0602-762-241.

(łąka)

w

Niedźwiadzie.

Sprzedam mieszkanie 59 m' na os. Noakowskicgo. Tel. 046/837-25-56.
Sprzedam - półbliźniaka niewykończonego
z działką w Sobocie. Tel. 837-70-32 po 20.00.

- budynek na działalność wynajm<(
lun sprzedam. Tel. 0606-989-865.
M-2 do wynaj<(Cia w Głownie.
Tel. 0421719-38-32 po 17.00.
Poszukuj<; mieszkania do wynaj<(cia.
Tel. 0421719-31-34 do I 5.00.

KUPNO - RÓŻNE

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowc, 60,5 m'
- raty. Tel. 046/837-73-24.

Skup metali kolorowych. Łowicz,
Klickiego 66. Tel. 046/837-61-09.

Sprzedam M-4 os. Konopnickiej, Ili pi<(tro.
Tel. 0602-627-705, 837-30-93, 837-08-73.

Skup zlomu - Malszyce 30. Informuje,
że skupuje po konkurencyjnych cenach
ziom metali kolorowych.
Tel. 046/838-95-11 po is.oo, 0601-297-790.

Sprzedam łąk<( 0,50 ha. Kiernozia.
Tel. 024/277-97-07.
Sprzedam dom pi<(trowy podpiwniczony
z garażem + garaż wolnostojący w Głownie.
Tel. 0421719-20-83 po 18.00.
Stan surowy, działka 3 tys. m'.
Tel. 0602-514-407.
Działki budowlane - Głowno - sprzedam.
Tel. 0606-989-865.

Tanio sprzedam atrakcyjną działki( budowlaną 1410 m2. Osiny 53. Tel. 0421719-14-57.
Brzeziny M-3 - sprzedam lub zamienię na podobne w Głownie lub Strykowie. Tel. 0601-974-199.
Sprzedam M-4, 68 m', Głowno. Tel. 719-21-02.

Kupi<; używany telefon komórkowy.
Tel. 0606-289-088.
Kupi<; stare meble, zegary, porcelana, srebra
itp. Tel. 046/837-66-66, 0601-595-439.

SPRZEDAŻ-RÓŻNE

Kupi<( dzialk<t os. Strzelecka lub
Tel. 046/837-38-81.

przyległe.

Kupię około

1,5 ha ziemi 5-6 kla~y okolice Głowna
lub Dmosina. Tel. 042/652-39-43 po 20.00.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Do wynaj<(cia lokal sklepowy o pow. 74 m',
ul. Mostowa 28. Tel. 046/837-41-72.
Do wynajc;cia lokal biurowy o pow. 69 m',
ul. .Podrzcczna 2 (po Nowym Łowiczaninie).
Tel. 046/837-37-28, 837-41-72.
Poszukuję do wynajęcia dom.

Tel. 837-60-92.

W centrum Łowicza: atrakcyjne pomieszczenia na hurtowni<(, biuro, sklep, wszystkie media. Tel. 046/837-36-47, 0604-107-760.
Wynajmc; pokój studentom
Tel. 046/837-44-74.

niepalącym.

Lokal na sklep, gabinet, biuro, 60 m'
(27 + 33, c.o., we, 380V) przy A I w Zdunach
- wynajmc;. Tel. 0602-726-377.
Do wynaj<(cia lokal 200 m' (plac 3000 m'),
3 km od Łowicza przy trasie Łódź - Łowicz
oraz domek na wsi. Tel. 046/838-90-60.

Sprzedam komplety wypoczynkowe skórzane, stan idealny. Tel. 046/837-14-56.
Sprzedam akordeon 80 basów, Wcltmastcr,
cena do uzgodnienia. Tel. 046/837-14-79.
Sprzedam ziemi<; torfową nadającą si<; pod
trawniki, ogródki działkowe z dowozem - Kamaz. Tel. 0604-905-673, 046/837-13-04.
Sprzedam myjk<; gorąco-wodną Karchcr;
Tel. 046/837-28-88.

pił<; spalinową.

Sprzedam komputer Celeron 400.
Tel. 046/838-27-10.
Zamrażarka szufladkowa „Pingwin"
- sprzedam. Tel. 046/837-76-20.
Sprzedaż

choinek; hurt-detal. Zielkowice I 15.

Lodówka Mińsk Atlant - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-20-59.

Lady chłodnicze - sprzedam.
Tel. 0604-978-264.
Tanio sprzedam lodówk<; Mińsk 16; ław<(;
2 fotele. Tel. 046/837-62-91.

Sprzedam drzewo opałowe. Tel. 837-29-24.
Sprzedam komplet szafek kuchennych (8 szt.)
oraz szaf<; przedpokojową w bardzo dobrym
stanic. Tel. 046/837-90-80 po 16.00.
Sprzedam lodówki( Snajgc. Tel. 838-83-80.

Sprzedam deski, krokwie, kantówk<; oraz bale
wiązane 55 min. Tel. 0603-366-017.

Komputer 486 DX - sprzedam. Tel. 838-59-72.
Zamrażarki( 3-szufladkową, śrutownik,

wialni<;, sieczkami<;, 2 łóżka ciemne z materacami i spr<(żynami, dywan 2 x 3m - sprzedam.
Kr<;pa. Tel. 046/838-30-93 wieczorem.
Sprzedam: Rolanda 28, akordeon
Wcltmaistcr 80. Tel. 046/837-30-84.
Sprzedam bctoniark((, rusztowania
warszawskie. Tel. 046/837-38-41.
Sprzedam fotel dla dziecka
go. Tel. 046/837-64-06.

niepełnosprawne-

·

Sprzedam lodówki( ARDO oddzielny zamarażalnik, pralk<t Whirpool 3,5 kg roczne.
Tel. 046/837-64-83 po 19.00.
Sprzedam pralk<t automatyczną, lodówki(.
Tel. 046/837-77-66.
Sprzedam mało używany regał pokojowy, ław((,
stolik RTV (d<tbowc) oraz komplet wypoczynkowy (brąz). Tel. 046/837-44-51
(8.00-17.00), 046/837-28-79 po 17.00.
lodówki, zamrażarki). Tel. 024/277-91-92.

Wynajm<( pomieszczenie na biura lub gabinety lekarskie, bud. łowiczanki. Tel. 837-32-06
do 17.00, 837-88-29 po 19.00.

Sprzedam segment dziecinny oraz wersalki(
dwuosobową w dobrym stanic.
Tel. 046/837-70-59, 0602-479-491.

Sprzedam nowy Fitness Flycr.
Tel. 046/837-67-34 wieczorem po 18.00.

Do wynaj<(Cia pomieszczenie na biura, działal
ność gospodarczą. Tel. 0604-978-264.

Sprzedam rower górski „Bros", wyposażenie:
2 amortyzatory, felgi stożkowe, 21 przerzutek, hamulce V-brakc, gwarancja, 8 miesi<(cy.
Tel. 046/837-32-67.

Wynajm<( micszkanjc 60 m', li pic;tro. Skierniewice, os. Widok. Tel. 022/721-15-80.
Do wynajc;cia sklep w centrum Łowicza,
ul. Zduńska 49. Tel. 046/837-65-78.

Sprzedam wózek spacerowy, rozkładany dla
bliźniąt. Tel. 046/837-18-87.
Sprzedam drewno

opałowe.

Tel. 838-06-54.

Tel. 0502-517-428.

Po przeszkoleniu w dziale
Teł. 046/837-32-26.
Chałupnictwo.

obsługi

klienta.

Tel. 0603-993-045.

Praca z powierzonego materiału na I 00%.
Zarobek IO.OOO. Atrakcyjne kredyty. Matera! po otrzymaniu znaczka 7,20. „Proctcr",'
skrytka 24/C9, 73-240 Bierzwnik.
·
Piekarnia w Kiernozi zatmdni fachowego ciastowego
na dobrych warunkach. Tel. 0241277-90-36.

Sprzedam słupki ogrodzeniowe. Tel. 837-88-15.
Sprzedam tanio kożuch damski brązowy
z kapturem, mało używany, stan idealny.
Tel. 0501-978-306.
Sprzedam piec do c.o. Tel. 046/838-74-69.
Sprzedam Noki<( 511 O. Tel. 0607-526-083.
Sprzedam spawarki: 160 A 220/380V na gwarancji; 200 A 220V; eternit 25 szt - tanio;
kabinę do żuka i siedzenia. Teł. 0501-944-705.
Sprzedam tanio piec „Olsztyn" 1,5 metra, drzwi
13.

garażowe 2,4 na 2, IO. Dąbkowice Górne

Młody,

uczciwy, przyjmie zlecenie na busa
lub podejmie współpraC<(. Tel. 0604-631-992.

Zatrudni<; kierowe<; kat. C (rencista lub
emeryt). Tel. 046/830-31-39.
Zaopiekuj<; si<; dzieckiem w noc
Tel. 0608-168-108.

Profesjonalne wideofilmowanie - dwie
kamery. Tel. 0501-836-550, 046/837-11-75.
Wideofilmowanie. Tel. 046/838-49-38.
Wideofilmowanie, firma usługowa „Mewa",
obróbka komputerowa, montaż cyfrowy.
Tel. 0601-323-562, 837-77-75, 837-83-96.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

PRACA

Osoba z wykształceniem średnim podejmie
prac<( w charakterze opiekuna osoby chorej,
sprzątania lub obsługi wesel lub przyjl(ć.
Tel. 046/83 7-96-54.

Bale d<;bowc, gmbość 5 cm, podsuszone, ł klasa - tanio sprzedam. Tel. 0602-726-377.

Sprzedam komputer Pentium 60, monitor
·kolor - 900 zł. Tel. 046/837-57-89.

Komputer 300 mhz 64 ram - sprzedam.
Tel. 0421719-12-00, 0601-735-171.
Sprzedam cegłę klienkierową. Tel. 7 I 9-48-05.

Sprzedam zestaw stołowy, stylowy w bardzo
dobrym stanic „Shcratom" (stół, 6 krzeseł,
komoda), przyst<;pna cena. Tel. 837-00-10
po 17.00, 0601-254-571.

Przyjm<; na słanej((, os. Starzy1iskicgo.
Tel. 046/837-65-64.

Pokój do wynajc;cia, os. Bratkowice 1/83
po 16.00.

Wideofilmowanie, filmy na płycie do DVD
lub CD-Rom. Płyta weselna gratis.
Tel. 046/837-73-39, 0601-301-417.

Przyjmc; drobne szycia, przeszycia.
Tel. 046/837-80-42.

Sprzedam monitor NEC 14", color, do PC-ta,
cena 100 zł. Tel. 0604-162-297.

Sprzedam maszyn!( do mielenia mictsa
z podajnikami - w bardzo dobrym stanic.
Tel. 046/83 7-57-85.

Beczka asccnizacyjna - sprzedam.
Tel. 024/277-73-27.

Sprzedam piecyk gazowy. Tel. 837-85.-06.

Sprzedam tanio: zawory, trójniki, kolana, załącza od fi{ 50 •do fi{ 80 w stali nierdzewnej
produkcji szwedzkiej nowe. Tel. 837-67-34
wieczorem od 18.00.

Do wynajc;cia w Łowiczu pomieszczenie na
hurtowni<;, magazyny, biuro, sklep lub mieszkanie. Pełne media - ogólnie ok. 200 m'.
Tel. 046/837-51-66, 0601-310-375.

Nagrania cyfrowe. Tel. 046/837-52-23.

Sprzedam: komod<(; barek kominkowy; ma- Sprzedam kuchni<( w<;glową. Tel. 719-48-05.
gicl elektryczny Kango (cclma); wieże; Sony 1 Sprzedam Noki<; 511 O. Tel. 0605-578-593.
Aiwa; fotel bujan~; 2 mikrofalówki i fiytkow- • Sprzedam komputer FUJTSU z monitorem,
mec;; komplet skorzany. Tel. 046/838-56-09. drukarką, skanerem (gwarancjał.

Sprzedam bilardy 8-stopowc.
Tel. 0421719-10-87.
046/837-38-12.

Sprzedam 2 radia na 2 meyry. Tel. 838-63-19.

Wideo - studio „MaJa" - cyfrowo,
komputerowo, tanio. Tel. 046/838-85-16.

Wyposażenie sklepu spożywczego (witryna, lady,

Teł.

Sprzedam gitar<; elektryczną Mayoncz
na gwarancji. Tel. 046/837-08-42.

Silniki elektryczne, pompa szambowa, wc;żc
hydrantowc, sprc;żarka, motoreduktor, przekładnia, imadło, wentylatory wyciągowe.
Tel. 042/719-59-36.

Sprzedam kolarzówkc; „Romet Sport".
Tel. 0605-283-891.

Parkiet - producent.

Wideofilmowanie. Tel. 046/837-31-73.
Wideofilmowanie Studio „ROMA", obróbka
komputerowa. Tel. 837-79-78, 0606-605-698.

Sprzedam palety 3 zł/szt., pojemniki na wod<(
Im 1 - 4 szt, 200 zł/szt. Tel. 0602-273-979.

Niedrogo sprzedam w dobrym stanic kanap<;
dwuosobową, magnetowid Sony, odtwarzacz
CD Sony, wzmacniacz Pionier + kolumny.
Tel. 046/837-00-58, 0603-787-353.

Sprzedam sosny do wyci<;cia na krokwie
i deski. Maurqcc 36.

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

Wideofilmowanie „Klaps". Tel. 838-'74-51.

Sprzedam wioski wypoczynek 3,2,1,1.
Tel. 0608-352-011.

Sprzedam tokami<; Rewolwerową - tanio.
Tel. 046/837-38-81.

Sprzedam TV Philips 29" I OO Hz, magnetowid Hl-FI, kolumny Jamo scni 7.5 wszystko
na gwarancji 2 lata. Tel. 046/837-03-41.

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

Wideofilmowanie - Andrzej Bcjda.
Tel. 046/837-40-11.

Spawarki( - migomat - sprzedam.
Tel. 046/837-27-27.

Sprzedam telewizor i maszyn<; do szycia.
Tel. 046/837-43-46 po 20.00.

Sprzedam kompakt Pioncira PD-400,
magnetofon Diora. Tel. 0602-847-435.

Maszyny szwalnicze - sprzedam.
Tel. 0606-989-865.

Sprzedam drzewka świerkowe (choinki).
Strzclccw 20. Tel. 046/838-46-81.

Sprzedam dwie lady sklepowe - tanio.
Tel. 0604.518-794.

gwarancją.

WIDEO

Sprzedam karmniki używane firmy Domino
dla trzody chlewnej. Tel. 838-74-91 po 19.00.

Sprzedam komuptcr PC 386SX z CD I 6X.
Tel. 046/838-30-16 po 16.00.

Pianina. Tel. 046/833-11-54.

Sprzedam telewizor Trilux z
Tel. 046/837-03-36.

USŁUGI

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85, 0608-484:079.

Wrota garażowe 4,0x3,5 z płyty obornickiej,
800 zł. Tel. 0421719-17-69.

Kotły miałowe z Pleszewa, w<;glowc z Olsztyna, wysoka wydajność, niska cena. PHU
Domitcch, ul. Klickiego 66. Tel. 837-61-09.

M-4, 49 m', Głowno - sprzedam łub zamieni<(
na mniejsze na I pi<(trzc. Tel. 0501-629-509.
Sprzedam mieszkanie własnościowe (60m')
Głowno. Tel. 042/71O-72-46.

Kupi<( 2 ha ziemi na Urbańszczyźnie lub
Wygodzie. Tel. 046/837-12-02 po 15.00.

Choinki świerkowe wysokości 1-8 m, sosny
czarne 2,5 m, srebrne 1,5 m. Sprzedaż z plantacji 20 - 23 grudnia w Łowiczu, u~ Nadbzurzańska (za masarnią). Tel. 046/837-58-60,
837-72-56.

Sprzedam tanio nagrobek podpiwniczony na
cmcntatrzu w Kiernozi. Kiernozia - Rynek
Kopernika 21. Tel. 046/837-74-97.

Grzejniki Punno i aluminiowe - tanio.
Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778.

Kupi<( sklep na ul. Zduńskiej.
Tel. 046/862-31-52 lub 862-71-58.

V zb. 1001,
Tel. 046/837-53-0 I.

Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych,
desek, łat, na zamówienie. Partyzantów 9.
Tel. 837-17-07, 837-96-69, 0602-633-667.

Sprzedam lub wynajm<( dom drewniany w działką 560 m', Głowno, ul. Zgierska 11.
Tel. 042/686-02-31.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

dużą spr<;żark<;

zł.

Baroko tanio sprzedam wózek dziecinny - wielofunkcyjny oraz pralkc; Bosch.
Tcl.046/830-24-64 po 18.00.

sylwestrową.

Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki
z płyt gipsowych, gładź. Tel. 0603-787-353.
Hydrauliczne, ogrzewanie podłogowe.
Tel. 046/837-11-75, 0606-838-972.
Malowanie, tapetowanie, gładź, panele.
Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Docieplanie, gładź, montaż
okien. Tel. 0604-390-962.

płyt

gipsowych,

Profesjonalny montaż paneli ściennych
i podłogowych. Tel. 046/837-01-85
wieczorem, 0602-513-558.
Żaluzje poziome, pionowe, rolety materiało
we i antywłamaniowe. Montaż i naprawa. Cena
konkurencyjne. Tel. 838-78-24, 0603-753-973.
Usługi

hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne;
olejowe, miedź, plastik.
Tel. 046/838-74-83 po 20.00, 0607-172-778.
kotłownie

Usługi

hydrauliczne. Tel. 046/837-80-39,
0606-227-164.

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu,
mozaiki, lakierowanie. Popów 43. Tel. 0604334-891.

Kierowca kat. A, B, C podejmie pracc;.
Tel. 0602-465-042.

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 046/837-07-90.

Zatrudnimy kobiet<( do pracy w pizzerii,
mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej. Tel. 0602-797-972.

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

Łowicz.

Zatrudnię kucharza (-rkę).

Przyjmę do

Tel. 0601-303-245.

pracy w barze. Tel. 0601-303-245.

Kierowca kat. B poszukuje pracy. Tel. 838-17-39.
Zatrudni!( szawczki i krojczego w produkcji
bielizny damskiej. Głowno, ul. Łowicka 89a,
Krzysztof Pudłowski.
Sprzątam

mieszkania. Tel. 0606-743-185.

Technik budowlany - uprawnienia; sprzedawca - znajomość obsługi kasy. Tel. 837-26-09.
Posiadam średnic wykształcenie, zaopiekuj<(
sic; osobą starszą, dzieckiem, przyjm<; sprzą
tan ic. Tel. 046/837-38-45.
Studentka zajmie sil( dzieckiem w sylwestra.
Tel. 046/838-86-53 po 20.00.
Zaopiekuj<( si<; dzieckiem lub
- tanio. Tel. 0607-267-254.

osobą starszą

Młoda, dyspozycyjna poszukuje pracy, najchęt
niej jako ekspedientka. Tel. 0607-267-254.

Kierowca B, C, dyspozycyjny, świadectwo
kwalifikacji, ch<;tnic trasy. Tel. 838-85-48.
Mc;żczyzna

w

Łowiczu.

poszukuje dodatkowej pracy
Tel. 0607-706-148.

Rencista z prawem jazdy A, B, C, E oraz zezwoleniem ADR szuka pracy.
Tel. 024/277-74-42, 0607-267-220.
Avon poszukuje konsultantek.
Tel. 0421719-44-47, 0608-256-691.
Zostań konsultantką

Avonu - prezenty.
Tel. 0421719-44-4 7, 0608-256-691.
Oriflamo. Szukasz pracy? Zadzwoń! Prezenty przez 6 micsil(cy. Tel. 042/719-19-86 lub
0421719-21-92.
Mechanika samochodowego zatrudni<;.
Tel. 0421719-29-37.
Zatrudni<; glazurników, Głowno, Andersa 37
SP 2 - budowa.

Prace chałupnicze: płyty GK, gładzic gipsowe, prace malarskie, glazura, terakota, panele
podłogowe. Tel. 0602-139-447.
Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny.
kosztorysowanie. Tel. 046/837-78-38.
Instalacje elektryczne, przyłącza napowietrzne i kablowe, ogrzewanie elektryczne.
Tel. 837-30-52, 838-57-55, 0604-104-671.
Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, glazura, terakota, gładź, panele, płyty
G/K, VAT. Tel. 0601-303-858, 837-50-84.
Projektowanie i wykonawstwo, przyłącza,
elektroinstalacje, pomiary, automatyka,
domofony. Łowicz, os. Kostka 21/28, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.
Ci<;cic

ścian

betonowych. Tel. 838-68-45 .

Kompleksowe wykańczanie Wlll(trz.
Tel. 046/837-56-74, 0607-328-032.
Układanie glazury, terakoty, tapetowanie.
Tel. 046/838-20-56.

Remonty. Tel. 046/837-19-29.
Vertalc: żaluzje - wcwn<;trznc, nawierzchniowe, verticale - materiałowe, antystatyczne
oraz do pracowni komputerowych (atesty),
rolety - tekstylne, zaciemniające (antywła
maniowe, 50 wzorów). Produkcja, montaż,
naprawa~ rachunki VAT. Tel. 0602-736-692,
0602-297-257.
Montaż

sidingu, okien, docieplanie poddaszy,
gipsowych. Tel. 0502-228-972,
0604-645-981.
montaż płyt

Montaż boazerii, panele ścienne, podłogowe,
panele PCV. szafy, pawlacze, zabudowa wnl(trz,
schody, tralki, por<;czc, łuki, sufity podwieszane, ścianki działowe z płyty GK, wymiana
okien i drzwi. Tel. 837-73-99, 0605-562-651.

Układanie glazury, terakoty, montaż paneli
ściennych

i

podłogowych.

Tel. 837-91-41.
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Usługi hydrauliczne pełny zakres.
Tel. 046/838-75-53.
Usługi

hydrauliczne Tel. 046/837-21-66.

pełny

zakres.

Usługi remontowe, tynki, gładzic, gipsowe,
panele, glazura, terakota, montaż drzwi i okien
- wykonuj<(. Tel. 046/837-03-22.
Montaż płyt

olejowych, mi ałowych,
w<;glowych, usługi hydrauliczne.
Tel. 046/838-20-48 wieczorem,
0603-673-948, sklep 046/839-11-27.
Montaż: kotłowni

Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaika.
Tel. 046/837-84-19.
Elektroinstalacje - przyłącza, pomiary, F\:'AT.
Tel. 046/837-73-09.

gipsowych, paneli, sufity
podwieszane, terakota, glazura.
Tel. 0604- I 03-884.
Tel. 0421719-17-20.
„Cezar" - układanie glazury, terakoty, montaż
płyt GK, sufity podwieszane, gładź, kompleksowe projektowanie wn<(trz.
Tel. 06903-224- I 27.

Dachy, konstrukcje, naprawy i konserwacje.
Tel. 046/839-18-37, 0603-879-721.
Usługi

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

Budowa kominków, ogrzewanie domów,
serwis. Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz (płytki, gipsy,
panele, itp.). Tel. 837-44-35, 0602-582-061.
Balustrady, bramy, furtki, ogrodzenia, kraty,
inne. Produkcja i montaż. Łowicz, Pl. Koński
Targ 1. Tel. 046/837-95-44.

Usługi hydrauliczne. Tel. 046/837-21-65,
0602-269-735.
Wyrób ogrodzeń metalowych giętych, kutych,
bramy przesuwne. Arkadia 2. Tel. 838-59-63.

Teł.

INNE

0421710-81-61.

USŁUGI

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
046/838-70-32, 0602-681-54 I.

Teł.

Zespół

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

Podciśnieniowe

pranie dywanów i tapicerek
samochodowych u klienta. Urządzenie, śro
dek piorący szwajcarskiej firmy „Taski".
Szczepanik, Bratkowice 19/9.
Tel. 046/837-73-07.

Zespół - wesela, kaseta demonstracyjna.
Tel. 046/837-91-83.

Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy,
montaż, naprawa. Teł. 046/837-72-12,
0603-245-524.
Malowanie mieszkań, gładż dipsowa.
Teł. 046/839-60-12 ..
Solidne układanie glazury, terakoty, paneli,
docieplanie, malowanie, tynki, wymiana
okien. Tel. 046/838-13-29, 837-13-91,
837-10-95 po 20.00.
gipsowa metodą na mokro, glazura,
terakota, płyta gipsowa, malowanie itp.
Tel. 0608-451-343 .
Gladż

Cyklinowanie, układanie parkietu, schody,
panele + VAT. Tel. 046/838-06-05.
Glazura, terakota, gładż gipsowa, płyty GK,
tynki wapienne, panele. Tel. 0607-244-358.

Usługi transportowe 1,8' t, 13 m'.

Tel. 046/837-55-36, 0607-406-024.
Usługi

transportowe - mercedes sprinter.
0601-297-769.

Teł.

837-47-42.

gl azury, terakoty, montaż paneli
i podłogowych. Tel. 837-91-41,
0607-728-362.
Układanie

ściennych

Dachy, konstrukcje i pokrycia. Tel. 832-75-22.
Tynki maszynowe, gipsowo-wapienne.
Tel. 046/837-13-52 wieczorem.
„PHU Nawrocki s.c" kompleksowe remonty
pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, instytucji publicznych, wysokie rabaty.
Tel. 0602-587-936.

Bal sylwestrowy - Wałiszew.
Tel. 0421719-56-65, 046/838-20-96.
klientem potQżncj firmy kosmetycznej ATW Products. Tel. 0606-104-277,
·0421710-70-39 do 19.00.
Zostań

KOMPUTERO
- PISANIE
Komputerowe przepisywanie prac,
skanowanie, wykresy, rysunki, równania
- tanio, szybko, solidnie.
Tel. 046/837-78-71 lub 0502-952-246.
Komputerowe przepisywanie tekstów
- szybko, solidnie, skanowanie, jQzyk polski,
angielski. Teł. 046/837-46-85.
Komputcropisanic.

Teł.

046/837-70-63.

Komputerowe przepisywanie tekstów. .
Tel. 046/838-49-27.
Komputeropisanie.

Teł.

046/837-68-60.

046/837-85-96.

Nauka gry na instumentach klawiszowych.
Tel. 046/837-66-11, 0606-371-329.
Angielski. Teł. 046/830-20-50.
Teł.

Teł.

Sprzedam obornik.

046/838-12-03.

Sprzedam tanio dojarkQ i chłodziarkQ
do mleka Bogoria Górna 43.
Sprzedam dmuchaw<( do ·siana, pionową.
Teł. 046/838-79-88.
Sprzedam C-360 - tanio. Dąbkowice Górne
I 2. Tel. 046/838-90-52.
Naprawy bieżące ciągników, remonty kapitalne silników C-330, C-360, ,,3" i „4" cylindrowych silników Perkins, gwarancja usługi u
klienta. Tel. 0605-695-936, 046/837-59-47.

Sprzccłam prasę

Z-224/1. Tel. 838-77-79.

Sprzedam ciągnik Ursus 934, 1997 rok, stan
bardzo dobry. Teł. 861-25-51, 0606-989-475.
Sprzedam ciągnik Ursus 1634, 1993 rok;
Ursus 1224, 1987 rok, stan bar~ dobry.
Tel. 046/861-17-13, 0602-758-934.
Sprzedam marchew, buraczki, ziemniaki,
046/838-13-62.

Rolniczo Przemysłowa
Łasieczniki sprzeda dużą ilość kukurydzy.
Teł. 046/838-03-57 lub 0601-338-815.
Sprzedam kultywator 15.

Teł.

838-83-80.

do mleka 1601; sadzarkę
do .ziemniaków. Teł. 046/839-68-05.
Sprzedam 'thłodzirkę

Sprzedam
Stara.

6 tonową wraz ze skrzy046/838-62-17 wieczorem.

przyczepę
Teł.

046/830-20-50.
Dealer schładzalników za gotówkQ i na raty:·
krótkie terminy realizacji zamówień. Łowicz,
ul. 3-go Maja 3. Tel. 046/837-35-94,
0603-531-989.

JQzyk angielski dla dzieci - os. Bratkowice.
Teł. 046/837-77-41.

Sprzedam słom<( jęczmienną, kupi<(
Teł. 0607-267-271.

Tanie, zagraniczne rozmowy telefoniczne
- sprzedaż kart dost<(powych - zatrudni<(.
Tel. 0606-103-430.

Francuski.

Usługi

JQzyk angielski - korepetycje.
Tel. 837-54-13 pok.40 Monika, 0603-247-677.

transportowe do 18 ton.
Tel. 0606-289-088.
Naprawa pralek automatycznych, lodówek,
046/837-49-19.
Przewóz towarów do I tony - bus.
0608-446-953.

Ccbtrum stomatologiczne „Eldcnt" - Sochaczew; ortodoncja: aparaty stałe i ruchome;
protetyka: protezy natychmiastowe; leczenie paradentozy. Teł. 06'02-530-872.

monopolowe Plac Koński Targ I .

całą

dob<(.

Teł.

Matematyka.

838-10-01, Natalia pok. 13.

Teł.

0603-266-48 I.

Historia - tanio. Tel. 046/837-84-63.
Geografia - korepetycje, studentka.
Tel. 0606-905-426.
Angielski - również dla dzieci.
Tel. 046/837-53-15 .
JQzyk poslki - wypracowania.
Teł. 046/830-32-77, 022/651-91-30.
Chemia - od piątku do niedzieli po 14.00.
-,
Tel. 046/837-26-09.

Komputery nowe i używane - rachunki
i gwarancje. Tel. 0502-387-509.

Klasy I-IV, magister, doświadczony pedagog,
skutecznie i tanio. Teł. 046/837-85-65
po 16.00.

Renowacja starych mebli, zegarów itp.
Tel. 046/837-66-66, 0601-595-439.

Polski - podstawówka, nauczyciel - fachowo.
Tel. 046/837-85-65 po 16.00.

Naprawa: pralki automatyczne, zamrażarki
i inny sprzQl AGD.Łowicz, ul. 3-go Maja .3.
Tel. 046/ 837-35-94.

Matematyka, szkoła podstawowa i
- studentka. Teł. 0421719-23-83.

CiQcic drzew również trudnych - rachunl<i.
Tel. 0607-267-271.
Dywany, wykładziny, tapicerki samochodowe - piorQ u siebie i u klienta.
Tel. 046/839-67-80, 0605-147-635 .
Poszukuj« tartaku objazdowego.
Teł. 046/838-64-76.
„,,.•

średnia

Matematyka, angielski . Tel. 0421719-12-88.

Zespól - wesela, bale. Tel. 046/838-66-46.

ROLNICZE
Sprzedam suche wysłodki granulowane.
Chąśno li 43. Teł. 046/837-12-02 po 15.00.
Sprzedam rorzutnik I-osiowy. Klewków 37.
Sprzedam: Bizon, 1990 rok; Auna, 1989 rok;
pras(( Z-224, 1987 rok; Ursus 914; C-360;
basen 8001. Teł. 046/838-79-27.

„„11.110.:••······-···.
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paszową

i

żyto.

cielną. Teł.

0608-108-206

Sprzedam ciągnik Zetor - 5211, 1991 rok,
stan bardzo dobry. Tel. 046/838-79-42.

Sprzedaż schładzalników do mleka poj.
200-40001, gwarancja, serwis, kredyt.
046/838-79-42, 0606-984-095.

Kupi<( siewnik „Poznaniak", kosiarkQ
rotacyjną czeską w dobrym stanic.
Teł. 0606-821-480.
Sprzedam konstrukcjQ dachu, opryskiwacz
kapust<( kamienna głowa, pory
sałatkowe. Teł. 046/838-12-97.

ciągnikowy,

Sprzedam reduktor z silnikiem do wyciągu
obornika. Łowicz, ul. Rzemieślnicza 22.
Sprzedam krowQ hodowlaną na wycieleniu.
Retki 34.
Sprzedam pług 3-skibowy, obracalny,
Rebe-Werk. Tel. 024/285-52-65.

Sprzedam młodą wysokociclną
Tel. 046/838-14-61.
Teł.

Sprzedam pług 5-skibowy w bardzo
dobrym stanic. Teł. 024/282-26-99.
Sprzedam dojarkQ przewodową.
046/838-73-13.

Teł.

Sprzedam krowQ po wycieleniu.
Tel. 0605-234-177.
Sprzedam kukurydz<(.

Teł.

046/838-02-15.

Sprzedam ciągnik Zetor - 7011.
Teł. 024/277-92-78 po 18.00.
Sprzedam C-330, 1985 rok, stan idealny.
Radycza 2, gm. Pacyna.
Sprzedam C-360, 1992 rok,
0607-719-076.

oryginał.

Teł.

Dwukółka

nowa.

Teł.

046/831-21-40.

Sprzedam dojarkQ bańkową typu H-305, nieużywaną, bez gwarancji oraz skrzynki drewniane (uniwersalne). Teł. 046/874-76-06.
Sprzedam dojarkQ Alfa - Laval.
042/719-49-84.

Teł.

Sprzedam ładowacz, cyklop, Tura do C 330,
kabin<( do C360, kopaczkę ciągnikową, przyczepę I O-tonową, wagę do I OOO kg.
Teł. 042/7 I 9-70-24.
Sprzedam lod«, kopaczkQ konną i 'ciagnikoTel. 0605-578-593.

wą.

pszenną.

Sprzedam marchew 5 ton - jadalna.
Teł. 046/838-18-03.

Kupi<( burak pastewny.

Prace semestralne, licencjackie.
•
.
_
_
Tel.
0603 666 780

Kupi<( jałówkQ
po 20.00.

Sprzedam parnik elektryczny, nowy.
Bobrowniki 94.

Sprzedam chłodziarkQ 601.
Teł. 024/277-73-17.

nią

Korepetycje - matematyka, gimnazjum.
Teł. 046/837-37-04.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy obornika,
C-360, 1982 rok, kultywator, przyczep<(.
Różyce 51. Tel. 046/838-47-80.

zwierząt

Spółdzielnia

Korepetycje, wypracowania - język polski,
niemiecki, angielski. Teł. 0603-097-087.

Polski.

do przewozu
li 26.

Sprzedam ciągnik Ursus C-360. 1984 rok.
Kocierzew Płd. 15.

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

Rogóźno

cebulę. Teł.

NAUKA
Matematyka.

DwukółkQ ciągnikową

- sprzedam.

Atrakcyjne ubezpieczenia wypadkowe.
Teł. 046/837-94-15, 838-38-07 po 16.00.

Artykuły

betonowych. Tel. 838-68-45.

czyszczenie dywanów
i tapicerek. Tel. 0421719-22-47.

Sprzedam wysokocielnąjałówkQ rasy Jersey.
Tel. 046/838-75-20.

Teł.

0606-371-329.

„Efekt" - usługi hydrauliczne, montaż i wymiana armatury łazienkowej, nowoczesne
technologie zgrzcwczc, ceny konkurencyjne.
Tel. 0604-674-641.

ścian

Podciśnieniowe

P5rzyczepę D-732, niska wywrotka (jak nowa)
- sprzedam. Tel. 046/838-90-56,
0608-420- I 69.

Sprzedam pszeniCQ
Reczyce 134.

okolicznościowe,

- przyjQcia, imprezy
wesela. Tel. 046/837-66-11,

Podciśnieniowe pranie dywanów.
Tel. 0602-270-585 .

CiQcic

Karnrcy, instalacje RTV, TV-SAT.
Tel. 042/673-91-09, 0606-617-728.

Kupi<( przyczepę 4,5 tony, wywrotkę na
3-strony na 20-stkach, może być do remontu. Tel. 024/285-52-63.

Sprzedam siano. Teł. 046/838-22-59.

zespół

Usługi remontowo-wykończeniowe, pełny
zakres. Tel. 046/830-20-19, 0606-880-378.

Glazura, terakota, płyty gipsowe, malowanie
pomieszczeń, ceny konkurencyjne.
Tel. 0604-674-641.

czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej.
Tel. 0421719-25-73.
Profesjonalne systemy alarmowe.
Tel.042/673-91-09,0606-617-728,0608-366-94 1.

łna

Prace zaliczeniowe, wypracowania, referaty
- wszystkie przedmioty. Tel. 0607-327-785.

Jednoosobowy

Teł.

Rusztowania warszawskie.

Hurtownia Pasz Łowicz, Katarzynów 49. Peoferta pasz, premiksów, koncentratów,
dodatków (śruty, mączki). EuRolPol, Land
O ' Lakes, CHV, Guzanek.
Teł. 046/837-94-15.

PodciśAicniowc

BIQdów 43.

Sprzedam kombajn Bizon.
046/861-17-14.

Sprzątam mieszkania. Tel. 646/837-38-06.

Simlock - zdejmowanie. Teł. 0601-946-286.

wysokociclną.

Teł.

Sprzedam przyczepę HL 8,5 tony. Tel. 046/
837-10-38, 0606-690-631.

Spawanie zderzaków, klejenie plastików.
Teł. 0604-103-884.

Sprzedam roztnąsaczo-zgrabiarkQ siódcmkQ.
Tel. 046/838-79-59.
Sprzedam krowQ

Sprzedam przyczepę jednoosiową.
Sierżniki 19.

JQzyk niemiecki - wypracowania - tanio.
Tel. 0608-858-422.

Teł.

zamrażarek. Teł.

Zagosopdarowywanic poddaszy, ocieplanie,
płyty GK, panele ścienne, podłogowe, pokrycia dachowe. Tel. 0241285-16-50, 0601-703-244.

Tel. 046/838-17-19.

Przestrajanie playstation, karty Cyfra-+.
0604-998-376.

Teł.

Usługi

ogólnobudowlane, glazura, tapety,
panele i inne. Teł. 046/838-20-56.

PoprowadzQ ksi<;gowość: ryczałt, ksi<;ga przychodów i rozchodów, ksi<;gi rachunkowe,
podatek VAT. Tel. 046/837-15-12 po 18.00.

muzyczny, bale, wesela, zabawy
- oryginalna oprawa folklorystyczna.
Tel. 046/838-11-74, 837-79-73, 837-76-08.

kontroli dostQPU oraz dozoru telewizyjnego.
0601-207-689.

Sprzedam wybierak do kiszonek; sieczkami<(
jednocz.ędową do kukurydzy.

Zespół

Glazura, terakota, gładż gipsowa, malowanie •
Pracowałeś legalnie - Niemcy, Europa Zachod_ tanio, solidnie. Tel. 046/837-95-43.
nia. Odzyski6jcmy podatek.
Zabudowa wn<(trz, montaż boazerii, paneli. Tel. 071/385-20-18.
Teł. 046/837-11-09.
Zespół muzyczny - bale, wesela, zabawy.
Cyklinowanie, układanie,parkietu, mozaiki, pa- Tel. 046/837-05-22.
neli, schodów. Tel. 837-4Z-55, 0502-202-371.
Szamba polietylenowe _ szczelne od 2000
Sufity podwieszane, ścianki z płyt KG, boaze- do I 0000 I oraz przydomowe oczyszczalnie
ria, panele ścienne i podłogowe, glazura, tera- ścieków. Teł. 046/838-74-83, 0607-172-778.
kota, usługi malarskie. Tel. 046/837-85-44,
Dezynsekcja solidnie, tanio.
046/83 7-46-00.
Teł. 046/837-80-78, 0608-574-762.
Wykończenia - remonty. Teł. 839-63-33.
Pościel - producent. Każdy piątek, KS
Projektowanie przyłączy clcktrocncrgctycz- Pelikan. Rabaty dla zakładów, instytucji.
nych, pomiary, skuteczności zerowania i izo- Tel. 0421718-21-98, 7 I 8-54-36
lacji. Usługi BHP i szkolenia Tel. 837-66-81.
Renowacja mebli. Teł. 046/838-04-34.
Gładż, płyta gipsowa, sufity podwieszane,
Wyrób skrzynek jedynek i uniwersalnych oraz
ścianki działowe, malowanie, boazeria,
panele, glazura, terakota, podłogi, parkiety, komplety na skrzynki sosnowe po cenie pozasezonowej. Drewno opłaowc pociQte na
cyklinowanie, siding, podbitki.
krótkie kawałki. Teł. 0605-094-170,
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
046/838-15-27 po -22.00.
Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura,
Renowacja mebli, strojenie pianin.
terakota, płyta gipsowa, ścianki działowe,
Teł. 046/833-11-54.
sufity podwieszane, gładż, cyklinowanie.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
Profesjonalne instalacje rygnalizacyji włamań,
Glazura, terakota, panele, malowanie - niskie
ceny do uzgodnienia. Teł. 046/837-62-69.

montaż.

Teł.

Wypożyczalnia rusztowań.

Glazurnictwo.

Kominki grzewcze - sprzedaż,
Tel. 046/837-61-09.

krowę.

0606-461-688.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
i ładowacz cyklop. Teł. 042/719-21-35.
C-355, kombajn Anna, kultywator z wałkiem,
pług 3-skibowy, rozrzutnik obornika - sprzedam. Tel. 0604-610-387.
Sprzedam rozrzutnik.

Teł.

0421719-60-58.

ZWIERZĘTA

Sprzedam przyczcpkQ ciągnikową 4 x 1,50,
dojarkę Lava!. JastrzQbia 27.

Sucha karma Chappi - najtaniej. Łowicz,
Katarzynów 49. Hurtownia Pasz.
Teł. 046/837-94-15.

Kabin«, opony nowe, C-330 - sprzedam.
Tel. 0421710-82-08.

Teł.

Sprzedam ciągnik C-330, ciągnik 1002,
rozrzutnik obornika jednoosiowy, wózek
widłowy WW-1217. Teł. 046/838-90-05.

Niedrogo sprzedam owczarki niemieckie
po suce z rodowodem. Tel. 042/719-44-88
lub 042/719-40-65.

Sprzedam szczcniQta rotwailcra.
042/719-10-87.

r··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·· -··-·
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POWSTAJE NOWA tOWłCKA SZKOł.A nmowA
111RWSZY KURS TO 11A111A nzyKA ANGIEl.SKIEGO ~
PROWADZONA PWZ RODOWITYCH ANGLIKÓW

~~

~Przyjmujemy chętnych bez względu na wiek do grup początkujących

i zaawansowanych na poziomie FCE, ADVANCED oraz PROFICIENCY.

-1'-ł-

~r,

~Nauka odbywać się będzie zwykorzystaniem skutecznych metod i fonn pracy. ~~i

wsklepie „Komfort" z oknami „Urzędowskiego"
na miejskiej targowicy wpierwszym rzędzie pawilonów
od ulicy Starzyńskiego wgodz. 9.00-16.00, tel. (0-46) 830-20-25 I
lub na ul. Wełniana 6 wgodz. 18.00-20.00, tel. (0-46) 837-32-90 •

ZAP1~Y

• • - • · -• • - • • - •· -• • - •• - • • - • • - · • - • • - ••- •• - •. _R;1:~
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ST/HL®

Przychodnia Lekarzy Specjalistów
ARS MEDICA
,
ZDĄZYC PRZED GRYPĄ
t',,~-4.
•
•
• •
Łowicz,

ul.

Zduńska

52, tel. 837-38-32

Autoryzowany DEALER
Firmy STIHL

S.zc.zep1en1a pr.zee1w grypie
~v ~
dla osób indywidualnych i .zakładów pracy ~Q~~\)~
'#G
codziennie od 9.00 do 19.00
R·

ARSMEDICA

Przychodnia Lekarzy Specjalistów
Łowicz,

25

REKLAMA

7.12.2000 r.

Zduńska

ul.

52, tel. 837-38-32

• Specjalistyczne leczenie chorób
układu żylnego

- ambulatoryjne usuwanie żylaków kończyn
dolnych (KRIOCHIRURGIA)
- leczenie owrzodzeń i obrzęków kończyn dolnych
pochodzenia żylnego
- likwidacja pajączków naczyniowych (także twarzy)

• Specjalistyczna diagnostyka
i leczenie chorób odbytu

ul. Klickiego 17
tel. (046) 837 -18-62
. Skierniewice, ul. Łowicka 98
tel. (046) 832-56-87
Łowicz,

1451

JANUSZ
Dr
•

spe ej alista· ginekolog-położnik

Promocja pilarek !

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00

STIBL • do każdej ilości drewna

MALARSKI

GJlłf !!
-przy zakupie pilarek STIHL 023, 025, 026, 036, 044, 064
atO
dodatkowy łańcuch, prowadnik z pilnikiem,
110
P r:~fi~
11. oleju STIHL 1:50 ·GRATIS!
~-:;~
-ponadto przy zakupie pilarek 026, 036, 044, 064
sr1Hi.:·
siekiera STIHL • GRATIS!

Zmiana adresu na:
Stary Rynek 17 li piętro,
R·1468
tel. 837-76-94, 0501-11-32-11
Łowicz, ul.

- nieoperacyjne likwidowanie hemoroidów itp.

GABINET STOMATOLOGICZNY

• Wszelkie ambulatoryjne
zabiegi chirurgiczne
- kaszaki, znamiona, brodawki, esperal, wrastające
paznokcie itp.
- kriochirurgiczne usuwanie brodawek skóry
(kurzajki)

•Obdukcje
R-1450

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE
Plac Koński Targ 7
tel. 837-38-86

Łowicz,

BE-Ml-DENT
Łowicz,

ul.

Poznańska

0461830-33-23 lub 0602-252-616

KUŚMIERCŻYK
KRZYSZTOF

OKULISTA
Małgorzata Mazurkiewicz-Kazimierak
piątki

(Cena

R.

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

PROMOCJASOCZEWEKJEDNODNIOWYCH

LARYNGOLOG
Dr n. med. Magdalena Korczyńska

Iwona Chmielewska
specjalista neurologii dziecięcej
2. i 4. wtorek

miesiąca

16.00-17.30

·1

BARBARA
FENC-BIELECKA

Łowicz,

ul. Sikorskiego 1
ze skierowaniem od lekarzy POZ bezpłatnie
R-1soo
pon.- piątek 8.00-12.00

~~oWAN)' tłz

~~vOPTYN"<łr<!i~

ELZBIETA

Krzysztof Szymczak

ZELAZOWSKA

Przyjecia:
• poniedziałek, środa, piątek: 9 00 -1200 i 1530-17 00
• wtorek, czwartek: 9 00 -12 00

spetjalista neurologu dziecięcei

BADANIE KIEROWCÓW

parzysta sobota_11.00-13.0~

Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76R-s

Łowicz,

Stary Rynek 8, tel. 0604-787·705

• Realizujemy recepty

~

,---------------------,

:

•

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

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
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

I

I
:

I ./ krioterapia
1
I ./ elektropunktura
1
I ul. Topolowa 30, tel. (0-46) 837-07-70, Łowicz
1
I poniedziałki, środy 15.00-17.00, wtorki, piątki 9.00-11 .00 I
./ badanie kierowców
./wizyty domowe

gJ

~

Dr nauk medycznych

Głowno.ul. Wyspiańskiego 8 łzaS1,pitaleml

Specjalista chorób wewnętrznych,

reumatycznych i rehabilitacji
1
./ masaż
1 ./ nastawianie kręgosłupa

ul. Browarna 6 (obok sióstr)

·o~iNET"~OMATOLOOii'Y.
lek. storn. ~BIETA SlYMAJDA
lek. storn. RENATA CHRÓŚCIELEWSKA
~

~

~

: Sławomir Kaczor· spec. reumatolog:
\, ______ ~z~a!!~ ~6;3~ 1!·~0- ___ R· li?-9- I

LEKARZ SPECJALISTA

UL. Wo.JSKA PoLSlaBGO 1/5, ŁOWICZ :
:
'IBL. 830-2().62

ANDRZEJ GWOWSKI
~

Łowicz,

czynny:., po@ ~~k 8.00-11.00,
~ 15.00 - 19.00.
:
soboty - zapisy telefoniczne

PEDIATRA I LARYNGOLOG
M
N
N

i

. _

ze7ZNIŻKĄ z"kas Chorych'
e,PJsiadamy szeroki asÓrtyment,/
Ópraw i szkieł okularowych ~
• Okulary do pracy przy komputerz

(Mieczysław Kaczor~

JOLANTA
PIETRZAK

DERMATOLOG

•Dr med.

{brama Muzeum)

wizyty domowe, tel. 0-601-345-750

•

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

Lek. spec. MARIA WRONIECKA
Łowicz. os. Noakowskiego t/H
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30
poniedziałki 9.00-11.00 czwartki 15.00-17.00

~

teł. (046) 837-29-24, 837-21-21 dzwonić
R.1438
po południu, tel. 0-606-59-25-22

1473

ul. Mostowa

wtorek, czwartek od 16.00

~

lróg Stanłslawsktego 251

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

OKULISTA

"'

Łowicz, Krakowska 1

wtorki 14.30-16.00

NEUROLOG

Łowicz

14 zł m obw.)

LOKALE DO WYNAJlCIA

17.00-19.00

DOROŚLI i DZIECI

usługi

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

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

WINHIUllOOKM

PCV I ALUMINIUM lel med. Małgorzata Warchałowska
porady, pomiary, serwis gwarancyjny

-1471

Dr n. med. Wojciech Kazimierak
17.00-19.00

ALU·PLAST S.C. ~
MONTAŻ OKIEN

wtorek - czwartek - sobota

GINEKOLOG
PROMOCJA WKŁADEKANTYKONCEPCYJNYCH

r-134

26/30

Specjalista
ginekolog - położnik

Piątki

OSTRZENIE t.AŃCUCRÓW-TANIO!!!

lek. stomatolog Beata Migda

Łowicz,

ul. Batalionów

Chłopskich

1O

Gabinet czynny codziennie
Tel. (046) 837-45-47, 0601-253-944

R. 1485

.
.

.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••~1~~

Axiom
~

NAJTAŃSZE PAKIETOWE

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI
Łowicz. os. Noakowskiego t/39

Ol!TODONCJA KONSULTACJ(

tel.837-25-20, wtorki, piątki 16.00·18.00

lfK.STO~.Wł.ODKOWSKIPAWit

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE

w gabinecie dr Martyniaka

OC -AUTO CASCO - NWW

Głowno.

ul.

Wyspiańskiego

8 Iza Szpitalem!

poniedziałki 9.00-11.00, czwartki 15.00-17 .OO

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

Tel. 0-602-276-728 R·19

Łowicz,

ul. Kaliska 5, tel. (0-46) 837-44-12,
0501-707-969, 0602-243-836

Łowicz,

ul. Nowy Rynek 31,
tel. (046) 831-49-41
R·14~'

26
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KRUS

I
·I

Szkolenia dla rolników
o bezpiecznei pracy .

Cykl szkoleń dla rolników indywi- :;:aledwie kilkunastu rolników. Ci. któdualnych z terenu powiatu łowickiego rzy przyszli, mieli okazję wymienić sona temat bezpiecznej pracy w rolnic- bie - w ramach pokazu szkoleniowego
twie, przygotowała na miesiące jesien- - osłony na wałki przekaźnika mocy do
ne i zimowe łowicka placówka Kasy ciqgnikÓ\\. Było to możliwe dzięki współ
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pracy KRUS z punktem sprzedaży cią
z siedzibą przy ulicy Kaliskiej. Tego gników z ulicy Poznańskiej w Łowiczu.
typu szkolenia są organizowane już od Na kolejnych spotkaniach również bę
dzie taka możliwość. Tem1iny szkoleń
1 kilku lat.
W grudniu bjeżącego roku i stycz- i ich miejsce jeszcze nie zostały ustalone.
niu przyszłego roku mają odbyć się Rolnicy będą o tym infonnowani za poszkolenia w gminie Domaniewice. średnictwem sołtysów i ogłoszeń
Zduny i Kocierzew Południowy. Do w urzędach gmin oraz na tablicach ogło
tej pory odbyły się dwa szkolenia: w szeniowych w poszczególnych miejChmślinie ( 16 listopada) i w Bielawach scowościach.
(mak)
(2 I listopada). Wzięło w nich udział

I

·Nowy proboszcz
i iego działania w Złakowie
Ciekawe jak długo jeszcze będziemy zmuszeni nawet wysłużone stare rowery zamykać na grube łańcuchy i ciężkie kłódki,
tylko po to, żebyśmy mieli na czym dojechać do domu po powrocie na pobliską stację PKP Na zdjęciu: rowery przytwierdzone
do ogrodzenia przy stacji w Jackowicach. Niektóre z nich mają zabezpieczenia nie mniejsze niż prezentowany rower.

,

Gimnazj'!m w Bednarach

Jestem tutaj od po/011:r roku ijes::c:e
11ie po::11ale111 dobr::e rej parą/ii - mówi
ks. Piotr Jankowski z parafii w Złako
wie Kościelnym. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia materialne, to już pod kierownictwem nowego proboszcza podjęto się remontu plebanii. Wymieniana
'
jest instalacja elektryczna, która ma
około 40 lat. Wyremontowana została
również instalacja doprowadzająca
dziny świetlicowe", jednak dyrekcja gim- J wodę do kuchni i łazienki. Potrzebny
nazjum chce wygospodarować chociażby jest również remont stropu na plcbagodzinę w tygodniu na potrzeby tego kół- nii, podtrzymującego sufit pa1teru. W
kościele cały czas konserwowane i
ka.
Warto dodać. że inicjatywa ta ma już na uzupełniane są freski na ścianach, któswoim koncie pierwszy sukces - wysta- rych zły stan i odpadanie spowodowienie spektaklu „Mały książę" dla klas
pierwszych podczas ich ślubowauia.

KotKA ZAi NTE RE SowlN Kwi TNĄ
Kółko komputerowe, prowadzone w Gimna:;:jum w Bednarach przez Annę Bolimowską, nauczycielkę infom1atyki, cieszy się coraz większą popularnością. Szkoła dysponuje
dziewięcioma stanowiskami komputerowymi (nie licząc stanowiska nauczycielskiego),
które podczas dodatkowych zajęć (jedna godzina tygodniowo) są zawsze zajęte. Kółko
komputerowe ma swych stałych członków.
Jest to grupa IOchłopców - i wciąż wzrastającą liczbę sympatyków, wśród których znalazły się 2 dziewczyny Aktualnie szkoła przymierza się do podzielenia uczestników kółka
na grupy i wprowadzenia rotacyjnego sytemu prowadzenia tych zajęć-chcąc wnożliwić
korzystanie z komputerów i zgłębianie wiedzy z tej dziedziny wszystkim, którzy chcą
na to przeznaczyć swój wolny od obowiąz
kowych zajęć lekcyjnych czas.
Wszystko wskazuje na to, że zawiązany
w ubiegłym roku chór również wnocnił swoje
strnktury i ,,zadomowił" się na stale w gimnazjum. Tworzy go 30-osobowa gmpa, która
spotyka się na próbach 2 razy w tygodniu.

~

Nowym tworem, powstałym w tym
roku, jest kółko teatralne. Jego pomysło
dawczynią i prowadzącąjest nauczycielka
języka polskiego. Monika Bolimowska. Jak
twierdzą uczestnicy przedsięwzięcia (około 15 osób) inspiracją do podjęcia działań
w tym kierunku stały się częste wyjazdy
do teatrów. Na razie sympatycy aktorstwa
wykorzystują na swoje spotkania tzw .. ,go-

Już ponad 50 osób w Łowiczu korzysta ze stosunkowo nowej usługi Telekomunikacji Polskiej S.A. o nazwie
Szybki Dostęp do Internetu (SDI). Jest
to usługa polegająca na ryczałtowym
opłacaniu dostępności do sieci Internet bez względu na czas połączenia.
Opłata ta jest uiszczana z góry i wynosi 160 złotych miesięcznie. Należy
dodać, że jednorazowa opłata aktywacyjna i wydzierżawienie od TP S.A.
tenninala abonenckiego kosztuje 999
złotych. W Łowiczu usługa jest świad
czona od około pół roku. Większość

Spotkanie z wycin·ankarkami
W czwartek. 23 listopada o godzinie nikę jaką stosują, a dziewczyny uczestni15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w czące w spotkaniu wykonywały pod okiem
Zdunach dziewczęta z gimnazjum spotka- artystek i przy ich pomocy prace, które wyły się z wycinankarkami ludowymi z są stawione mają potem zostać w szkolnej sali
siedniej gminy Chąśno: Krystyną Lis i Kry- regionalnej. Spotkanie trwało blisko 2 godzistyną Czubak. Spotkanie, w którym uczest- ny. Nie jest to ostatnie z takich spotkań, już
niczyło 20 osób, połączone było z zajęcia w pierwszej połowie grudnia dojdzie najprawmi warsztatowymi. Artystki dużo opowia- dopodobniej do spotkania z Zofią Siekierą,
(aw)
dały o swoj<.<i twórczości i pokazywały tech- wykonl!iącą pająki ludowe.

SPRZEDAŻY

KIA MOTORS

Szybciei do Internetu

(aj)

Gimnazjum w Zdunach

AUTORYZOWANY SALON

K2700 - od 31.900

zł

wanc jest wilgocią i brakiem wcześniej
szych konserwacji.
Natomiast co do spraw duchowych
- ksiądz Piotr Jankowski rozpoczął regularną współpracę z kołami różańco
wymi. Członkinie kół spotykają się z
księdzem raz w miesiącu w każdą trzecią niedzielę po mszy o godzinie
12.00. Ksiądz spotyka się również
regularnie w każdą li i IV niedzielę
miesiąca z dziećmi przygotowujący
mi się do pierwszej komunii świętej
i ich rodzicami. Proboszcz pragnie
także zainicjować współpracę" z mło
dzieżą, gdyż jak sam mówi, tego mu
((/\\~
brakuje w parafii.

osób (około 70 procent) korzystają
cych z tego typu dostępu do Internetu
to osoby prywatne.
Na razie usługa jest świadczona wyłącznie w mieście i najbliższych okolicach. W przyszłym roku ma być stworzona taka możliwość w tzw. centralach wyniesionych, które znajdują się
w poszczególnych gminach.
Obecnie czas oczekiwania na podłą
czenie tenninala abonenckiego SD! został skrócony do około trzech tygodni
po uiszczeniu opłaty aktywacyjnej.
(lllak)

~STUDIO

~

Mf811
KUCHENNYCH

96-100 Skierniewicei ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom), tefJfax (046) 832-53-32, 0-601-937-622

PREGIO - od 39. 900

UPUSTY
DO 15 °/o
ILOŚĆ' SAMOCHODÓW

OGRANICZONA

zł
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P.H. DAl\IPOL s.c.
DOM

CHŁOPA

Łowicz,

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

. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ •••
A MY PREZENTY MAMY JUŻ

PANASONIC
21 S4T, TXT

~ 930zł

· Sprzedaż

- szampan

biletów:

OSiRŁowicz

8.00-20.00

Salon fryzjerski
Mistrz Jarzy Lędzion

Bar "Łowiczanka"
ul. Zduńska 45/46

8.00-17.30

8.00-18.00

Więcej

informacji pod numerami:

0-602-817-116; 0-604-235-514

POLECAMY TEŻ
INNB PRODUKTY
AGDIKTV
WPROMOCYJNYOI
CENACll

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

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

ORGANIZUJE KURSY:
1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKIE)
WZAWODĄCH:

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO STOISKA MEBLOWEGO NA PARTERZE. lll
~
TRANSPORT-GRATIS. RATY.

SKLEP MEBLOWY

M&M

I

Sochaczew - Kąty 53A
(przy trasie w kierunku Płocka)
tel./fax (0-46) 86-192-50, 86-191-21

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

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:
./kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
./elektromonterów (grupa SEP)
./pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
../obsługi komputerów
../uprawnienia budowlane

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.
./ dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
./ dla pracowników administracji i kadry
inżynieryjno -technicznej ·
./ dla osób kierujących pracownikami

Zapraszamy

U nas kupisz najtaniej najlepiej sprzedawane meble w Polsce:
medale na

międzynarodowych

targach w Poznaniu

UWAGA: Do końca roku PROMOCJA na meble kuchenne Forte-mix
oraz rabat 500 zł na meble młodzieżowe VOX.

Zapraszamy w godz. 10-18, soboty 10-14

R-1385a

PRODUCENT OKIEN I DRZWI
i=JLd~MIEX. · z ALUMINIUM I PCV
~

MIKROWENTYLACJA QRATIS!
montaż · transport · serwis
Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat!
PUNKT INFORMACYJNY - Łowicz, ul. 3 Maja 9
, C"
1. .... „ ~

Maurzyce 48

DO

UD

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

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

Opony zimowe
do SEICENTO i MATIZA

2. PRZYUCZAJĄCEGO DO ZAWODU:

./kroju, modelowania i szycia

otrzymały złote

OPONY ZIMOWE

./sprzedawca
./murarz
./betoniarz
./stolarz

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

meble, które

R-1466

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

./

jakość

./

./

fachowość

bezpieczeństwo

Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, filtry,
węże wydawcze długości 40 m
R-1

;. 'SOWdUll Q

}~~

.

i~· SEMPERIT <SI

Sugerowany rozmiar

135/80
145/70
155/70
165
1.7 5/70
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„C"

BAR UM

.
137,·
161,·
183,·
199,·
219,·
254,·
243,·
315,266,·

DĘB IC A

S.A.

115,·
135,·
155,·
165,·
180,·
220,·
260,·
255,300,250,-

CENY REGULOWANE

~~

~~

- ~~
Q)

z

~
·c..
:::J·~

!~
~ ·-

7.12.2000 r.

28
Dąbkowice

Zduny

Rodzice
pomalowali

Spotkanie opłatkowe KGW

SP

szkolę
W ostatni weekend,
25 i 26 listopada
rodzice dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej
w Dąbkowicach Dolnych
(gmina Łowicz) pomalowali
dwie klasy, wcześniej duży
korytarz szkolny. W najbliższą
sobotę i niedzielę zamierzają
pomalować kolejną salę

Taki oto stoi przy wjeździe na osiedle Broniewskiego od strony płotu
jednostki wojskowej. Znak chyba zakazuje... tylko czego? Mieszkańcy
(mak)
osiedla mogą się cieszyć, źe ich to nie dotyczy

lekcyjną,

mniejszy korytarz
i szatnię szkolną. Wszystkie te
prace prowadzone są za środki
zgromadzone przez Radę
Rodziców.
Po zakończeniu tych prac

W SP 6 zorganizowano konkurs „ Tęgie głowy"

będzie można stwierdzić,

WYGRAt ,~PYTALSKr

od początku bieżącego roku
szkolnego rodzice pomalowali
we własnym zakresie wszystkie pomieszczenia w tej
szkole. Prace prowadzone są
w soboty i niedziele, żeby nie
przeszkadzać w normalnie
prowadzonych w tygodniu
lekcjach.
Rodzice podjęli decyzję
o dokończeniu malowania całej
szkoły po spotkaniu
z władzami gminnymi
(poniedziałek, 20 listopada), na
którym omawiana była sprawa
ewentualnej likwidacji szkoły.
Wójt Andrzej Barylski
stwierdził wtedy, że Zarząd
Gminy Łowicz nie wnosił
takiego wniosku i budżet na
przyszły rok nie uwzględnia
likwidacji żadnej ze szkół na
terenie gminy. Społeczny
sprzeciw przeciwko likwidacji
jednak skonsolidował
rodziców i wyzwolił
w nich energię
do działania na rzecz szkoły.

że

CZYLI PAWEt PAWLATA
W kon~ursie zorganizowanym na
wzór popularnego teleturnieju „Jeden z
dziesięciu" w SP 6 wygrał Paweł Pawlata. Chłopiec ten jest uczniem klasy VI a
i znany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły i kolegów z tego, że zadaje
badzo dużo pytań. Jako prawdziwy perfekcjonista chce po prostu dokładanie

gopis, komplet przyborów do geometrii
i oczywiście dyplom. II miejsce zajął
Arek Sójkowski z VI b, a III - Andrzej
Gębura z VI a.
„Tęga głowa" z szóstki przyznaje, że
nie przygotowywał się specjalnie do
konkursu, jako ulubione przedmioty
wymienia jako pierwsze matematykę,
wiedzieć. Myślę, że o Pawle będ::ie jesz- biologię i wf. Pytany o przedmioty, któcze kiedyś głośno, ten chiopiec ma szan- rych szczególnie nie lubi, mówi, że nie
sę daleko zajść - przypuszcza dyrek- ma takich przedmiotów. Wśród ocen
torka szkoły, Maria Chojnacka. Na ra- Pawła przeważają piątki, ale przyznaje,
zie w szkolnym konkursie pod nazwą że ma jedną pałkę z religii, bo kiedyś
„Tęgie głowy" zorganizowanym przez czegoś nie wiedział. Tegoroczny konkurs
samorząd szkolny pod opieką Walde- „Tęgie głowy" śledzili uczniowie III klamara Kreta we wtorek 28 listopada Pa- sy, dzielnie kibicując, po finale prosili,
weł wygrał z pozostałymi 8 uczestnika- aby im też zr?bić taki konkurs.
(mwk)
mi. Za zajęcie I miejsca dostał notes, dłu-

SP w Stachlewie
organizuie bal sylwestrowy
(mwk)

umiemy sami
o naszą szkolę...

Pokażemy, że

zadbać

W tym roku bal również się odbędzie,
cena nie jest wygórowana, ponieważ za
zaproszenie dla 2 osób trzeba zapłacić
tylko 200 zł.

W ubiegłym roku pracownicy i rodzice zorganizowali po raz pierwszy bardzo udany bal sylwestrowy w SP w Stachlewie. Dochód z balu był przeznaczony na zakup komputera dla szkoły .

P.P.H.U.

.

- mówiła jeszcze przed
spotkaniem przewodnicząca
Rady Rodziców, Anna
Lelonkiewicz.

(mak)

,

Swiqteczne świece Caritas
iui do· n.abycia w parafiach
Już po raz 6 Caritas Polska rozprowadza we
wszystkich parafiach polskich świece, dochód
ze sprzedaży których przeznaczony jest na
poinoc potrzebującym dzieciom w ramach akcji
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Można powiedzieć, że Wigilijne Dzieło Pomocy Dziecom to
akcja do której dołączana jest świeca, będąca
ofiarą za składane datki - mówi ks. Dariusz Kro-

kocki z łowickiego oddziału Caritas.
W założeniach świece rozprowadzane są od
pierwszej niedzieli adwentu, w tym roku adwent jestjednak krótki, w jego czwartą niedzielę
przypada wigilia. Proboszczowie lub księża odpowiedzialni za akcję w poszczególnych parafiach mogą rozprowadzać więc świece już wcześniej. W diecezji łowickiej 43000 świec rozwiezionych już zostało do parafii i chętni mogąjuż
zgłaszać się po świece. Ilość świec, jaka dostar- ,
czona została danej parafii, zależy od jej wielkości, małe parafie, dol500 wiernych otrzymały
50 sztuk, największe nawet i 800 sztuk.
W tym roku rozprowadzone są dwa rodzaje
świec, różniące się od siebie wizerunkiem, oba są
wysokości 12 centymetrów, masa ich wynosi
150 gram. Na każdej świecy jest logo instytucji,
która organiwje akcję, data, wizerunek Świętej
Rodziny. Zakłada się, że datki za złożenie których otrzyma się świece, kształtować się będą
w granicach 4 - 5 złotych.
Całkowity dochód przeznaczony jest na
wsparcie letnich kolonii dzieci, organizowanych przez diecezjalną Caritas i parafialne zespoły Caritas. Część wpływów przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia dla budowanego przedszkola Caritas w Sochaczewie.
W tym roku na takich koloniach wypoczy- .

I

I

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ODDZIAŁ W ŁOWICZU; UL. KALISKA26 TELJFAX 046-837-33-24

NAIATEIJAtYBVDO\fWE OD MD .

I
PODACB

WYROBY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RENOMOWANYCH FIRM GWAUNCJĄ UDANEJ INWESTYCJI!
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MASY IZOLACYJNE BLACHODACHÓWKA

WEŁNY MINERALNE

CERAMIKA BUDOWLANA
NOWEJ GENERACJI

OTULINY

STYROPIAN

BLACHY TRAPEZOWE
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NOWOCZESNE
STROPY LEKKIE

Świece „ Caritas " - ::nak pamięci o innych na wigilijny stół.

500 dzieci, średni koszt wypoczynku
dziecka wynosił 400 złotych. Symbol tej świecy

wało

może być

obecny podczas wieczerzy wigilijnej,
ma naszą solidarność z potrzebującymi pomocy, w tym wypad/a.i - z dziećmi

symbolizować

- mówi ks. Krokocki. Jeżeli podczas wigilii nie
wypali się cała świeca, można ją zanieść na groby bliskich.

(aw)

·Rekolekcje adwentowe wBielawach
W tym roku nauki rekolekcyjne w parafii w Bielawach będą się odbywały w dniach 15 - 17 grudnia. Na msze święte z naukami przyjść można bę
dzie w godzinach 9, 12 i 16, natomiast spowiedź
będzie się odbywała codziennie od godziny 9 do
16. Nauki rekolekcyjne, głównie o tematyce rodzinnej, ·prowadził będzie proboszcz tutejszej pa(fe/)
rafii, ks. Jan Widera.

~

ORLEN
AUTORVZOWANY DYSTRYBUTOR

WJIHHHftQlft

rA_LJt_'i'

ponad 50 osób. Spotkania w takiej formie organizowane są od 3 lat.
Zaraz po świętach gospodynie przygotowywać się zaczynają do konkursu o puchar
wójta gminy, w którym udział wezmą poszczególne koła gospodyń z całej gminy.
Pierwsza edycja tego konkursu odbyła się w
lutym 2000 roku, a wygrały ją gospodynie ze
Zdun. Kobiety rywalizowały między sobą
w turniejach o najładniej przystrojony pół
misek z wędliną, wystrojony tort itp. Na początku przyszłęgo roku odbędzie się druga
(aw)
edycja tego turnieju.

W czwartek, 14 grudnia o godzinie 12.00 w
Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach Koła
Gospodyń Wiejskich organizują spotkanie
opłatkowe. N a spotkanie zaproszone są człon
kinie wszystkich 14 kół działających na terenie gminy oraz przewodnicząca Rejonowej
Rady Kobiet Maria Pietrzak ze Zdun. Na
spotkaniu zaproszone osoby przełamią się
opłatkiem i skosztują wigilijnych potraw
przygotowanych przez gospodynie. Przewidziano również występ działającego w GOK
chóru dziecięcego i wspólne śpiewanie kolęd.
Planuje się, że w uroczystości weźmie udział

w-fi

SYTEMY
GIPSOWE

DRZWI
WNĘKOWE

BRAMY UCHYLNE
I PRZESUWANE

SYSTEMY
RYNNOWE

GAZOBETON

Dokładnych 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

OLEJU OPAŁOWEGO
POLSKI KONCERN NAFroWY ORLEN S.A.

DA-mOs.c.
•ekoterm

r

99-400 LOW/CZ
ul. Malszycc 2dl 2e
Dział Handlowy
te l . (046) 837-36-82
fax (0-46) 837 - 45-44

.
.
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KRUS

Za drugim razem bez odszkodowania
Cieszy, że nie było do tej pory 1-IY-

Najwięcej,

podobnie jak w ubieroku, jest upadków i zwią
go działania i jest mniej wypadków zanych z tym złamań kończyn
z udziałem dzieci. Zobaczymy jaka i potłuczeń. Zdarzały się również
będzie końcówka tego roku ... - po- wypadki związane z używaniem
wiedział nam specjalista do spraw maszyn do rozdrabniania pasz
prewencji z łowickiej Kasy Rolni- (śrutowniki, zgniatacze itp). Były
czego Ubezpieczenia Społecznego, to urazy palców - czasem koń
Grzegorz Żebrowski
czyło się nawet ich amputacją.
W pierwszej połowie listopada
W zbliżającym się okresie zibieżącego roku w łowickiej KRUS mowym przewidywany jest
zgłoszono 15 wypadków (w paź wzrost liczby wypadków, zwią
dzierniku 30, we wrześniu 20 zanych z cięciem drewna na krajwypadków). W większości są te- zegach. Rolnicy przygotowują
raz zgłaszane wypadki związane drewno na opał i robią to często
z polowymi pracami jesiennymi. na niezabezpieczonych krajze-

padkuśmiertelnego w n:jonie nasze-

Wójt gminy Dmosin Danuta Supera i

wiejskich - symbole samorządo
we gminy Dmosin. Nie omieszkał
tego podkreślić również komisarz
wystawy Piotr Stasiak, który zaznaczył ,,że tak niewielka gmina
doceniła rolę opracowania wła
snych znaków". Przypomnijmy,
że znaki te zostały opracowane
w 1998 roku przez Zdzisława
Kryściaka, członka Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego,
i Jacka Rutkowskiego - członka
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. W tym samym roku
zostały one przyjęte przez Radę
Gminy Dmosin. W herbie gminy,
dzielonym w słup , znalazł się historyczny herb rodziny Dmosiń
skich - Kopacz, oraz złoty krzyż
- znak jednoczący wszystkich
wiernych parafii mariawick.i ej
i rzymsko-katolickich.

gach, bez osłon, klinów. .. Uznajemy taki 1-\Ypadek tylko wtedy, jeżeli
zdarzy się rolnikowi jeden raz.
Jeżeli znowu będzie pracował na
niezabezpieczonej krajzedze i znowu zdarzy mu się 1-\Ypadek - nie
otrzyma odszkodowania - tłuma
czy Żebrowski. Po takim wypadku rolnicy są informowani o wymaganych zabezpieczeniach krajzegi i o warunkach bezpieczn'ej
pracy podczas cięcia drewna. Kolejny wypadek tego typu jest traktowany jako rażące niedbalstwo
i dlatego odszkodowanie nie może
być wypłacone.
(mak)

SP1

Zdzisław Kryściak,

SYMBOLE tOWICZA
I DMOSINA
,
W KROSNIEWICACH
„Symbole Samorządów Polski
Centralnej 1990-2000" to tytuł
wystawy otwartej w poniedziałek, 27 listopada, w Muzeum im.
J. Dunina-Borkowskiego w Krośniewicach. W ten sposób uczczono 10-lecie odrodzenia się samorządności lokalriej. Honorowy patronat nad wystawą objął marszałek województwa łódzkiego, Waldemar Matusewicz. W ekspozycji pokazane zostały różne znaki
samorządowe powiatów, miast
i gmin województwa łódzkiego,
oraz województw sąsiednich.
Ogółem zaprezentowały się 54 samorządy lokalne.
Jedno z honorowych miejsc na
wystawie zajął zespół znaków
z naszego regionu. Jako godne polecenia i uwagi .wymienione zostały symbole Łowicza, a wśród gmin

głym

Na wystawie ·zaprezentowane
herb, flaga i pieczęcie
gminy, oraz sposoby wykorzystania znaków na tablicy samorzą
dowej, drukach urzędowych i biletach wizytowych. Zaprezentowany zespół znaków był wyeksponowany samodzielnie na jednej
z tablic. Ponadto odcisk pieczęci
wójta gminy, jako jeden z czterech,
znalazł się na zaproszeniu i okolicznościowym plakacie wystawy. Zauważyła i doceniła to obecna na wystawie wójt gminy, Danuta Supera, i przewodnicząca rady
gminy Dmosin. Znaki gminy znalazły uznanie również u Alfreda Znamierowskiego, członka Komisji Heraldycznej przy MSWiA
Wystawa będzie czynna w godzinach otwarcia muzeum do
końca lutego 200 I roku.
(Zak)
zostały:

VI bzbiera prezenty dla dzieci z domu dziecka ·
Na początku września uczniowie klasy VI b ze Szkoły Podstawowej nr I im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu wpadli na
pomysł zebrania zabawek, artykułów szkolnych i drobnych upominków dla dzieci z domu dziecka. Powodem, dla którego zbierano zabawki, był fakt, że w Domu
Dziecka w Żychlinie znalazły się
dwie osoby, które chodziły przez
cztery lata do jednej klasy z obecnymi uczniami VI b - i tam też
pojadą zebrane rzeczy. We wspomnianym domu dziecka znalazło

się rodzeństwo Ewelina i Sebastian
Kamińscy,

kontakt z nimi jest
utrzymywany poprzez wysyła
nie listów i pozdrowień - szczególnie przez koleżanki Eweliny.
Na początku akcja nie cieszyła
się dużym zainteresowaniem, jak
sarni organizatorzy mó~ią, z powodu małej reklamy. Żeby to zmienić uczniowie wykonali własno
ręcznie plakaty, zachęcające do
przynoszenia rzeczy, nawet drobnych, które mogą zostać przekazane potrzebującym dzieciom.
Uczniowie zbierają nawet drobne

rzeczy, które mogą być przydatne innym, liczą na pomoc każde
go, kto może przekazać jakiś podarunek.
Do tej pory zebrano 32 złote,
kilkanaście zabawek i artykuły
szkolne. Wszystkie zebrane rzeczy przekazane zostaną do ży
chlińskiej placówki jeszcze przed
świętami, podarunki odbierze najprawdopodobniej pani dyrektor
dornu dziecka. Uczniom klasy VIb
w ich akcji pomaga wicedyrektor
szkoły, Mirosława Kasprzyk.
(aw)
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OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE (TIR)
ROLNICZE ~o
~

('~Ąr~

~

SPRZEDAŻ, -SERWIS

HURT I DETAL

PROMOCJA NA OPONY ZIMOWE
Bezpłatny montaż

i wyważenie opon samochodów osobowych i dostawczych zakupionych w naszym serwisie.

Gwarantujemy fachową obsługę.
Głowno,

Zapraszatny!!!

KORMORAN

ul. Sikorskiego 31, tel.lfax (0-42) 719-00-99

HURTOWNIA CERAMICZNO•BUDOWLANA
Łowicz,

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

DECEUNINCK ·EUROPEJSKI STYL
Łowicz,

ul. Seminaryjna 6, tel.lfax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.lfax 837-14-70,

RA TY
11 %

Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel.lfax 832-52-07

• Gwarancja

•!•
•!•

•!•
•!•
•!•

glazurę, terakotę

• Ogrody zimowe, witraże.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.

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

•!•
•!•
•!•systemy kanalizacji PCV

atest niezapalności.

• Eleganckie, niezwykle białe z mikrowentylacją.
• Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.

~
KOLO

Poleca po atrakcyjnych cenach:

1O lat,

W

• Okna typowe - od zaraz.

~

Nasze okna świadczą onas.

~

~ PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS
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TO REX ~~9!:t :r~J~wej22a
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_

Wyposażenia

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

l:azienek HURT DETAL

• płytki cer miczne - import Hiszpania - 300 wzorów; - kraj - 1OO wzorów

'!

NA TERENIE LOWICZA TRANSPORT GRATIS
R-1398

termometr zaokienny GRATIS

cY

• gresy
•
• fugi, .klej~aprawy, listwy

Hurtownia czynna w godz. 7°0 -18° 0 , soboty 7°0 -14° 0
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•
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w~nny, brod~
ziki~~~~~~~,\~azienkowe, umywalki WC kompakt J IJ<A.armatura

łazienkowa

ijijij Ull~&@&D Ul]~&@& ijijij

"

•glazura: terakota do

pomieszczeń

gospodarczych po niskich cenach!!!

REALIZUJEMY KAŻDE ZAMÓWIENIE
1RANSPORT NA TERENIE tOWICZA GRATIS!!!
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gorące, przekąski, desery, napoje

dania
oraz moc innych atrakcji.

Ilość miejsc ograniczona.
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OSP Dąbkowice Dolne, tel. (046) 837-58-63 (wieczor~) ł7f:\\'-

Zapraszają

zeszłorocznego balu w OSP Popów k. Łowiczł

•
organizatorzy
i gwarantująjeszcze lepszą zabawę.
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WYCHOWANIE PRZEZ ZABIJANIE
,

• CZYLI NIEBEZPIECZNE ZABAWY STARSZYCH PANOW

Pisaliśmy przed trzema tygodniami o polowaniu hubertowskim. Dziś środowisko myśliwych gruntownej krytyce poddaje Mariusz Włodarczyk.
Jest dla mnie niezwykle pociefakt, iż dość spory krąg
moich znajomych do myślistwa
ma jednakowe, negatywne nastaw1eme.
Myśliwi zdają się nie zauważać, iż elity duchowe ludzkości
starają się już od dłuższego czasu miłosierdziem ludzkim objąć
również zwierzęta. Jest to bardzo żmudny proces, a nie udaje
się głównie z powodu diety, opartej na pokarmach pochodzenia
zwierzęcego. Z przyrodniczego
wszakże punktu widzenia, ten
sposób odżywiania się człowie
ka wydaje się być uzasadniony,
wszak gatunek nasz uważany jest
za wszystkożerny. Obawy lekarzy i dietetyków budzą raczej
proporcje, a nie rodzaj spożywa
nych pokarmów. Zabijanie innych
gatunków, aby samemu nie
umrzeć z głodu, jest powszechnie akceptowane i praktykowane na całym świecie przez wiele
gatunków, również przez czło
wieka. Myśliwi jednak uprawiają sport zwany zabijaniem dla
zabawy... Smutna to zabawa, kiedy bawią się wyłącznie nieproszeni goście. Spotkałem kiedyś myśliwego, który na moje pytanie o
powód zabijania przez niego
zwierząt, odpowiedział, iż po
prostu to lubi i coś w tym jest...
„ ... Łowiectwo to nie tylko zabijanie zwierząt, jak wiele osób
chce to postrzegać, ale przede
wszystkim dbanie o gospodarkę
leśną, całoroczna praca po to, aby
szającym

parę

razy w roku wyjść na polowanie ... ", to cytat z artykułu pt.
„Myśliwi już strzelają" (NŁ 46/
OO). Przypomina to trochę pracę
gospodarza w chlewni, który
przez jakiś czas karmi świnie, a
potem zabija je i przynajmniej jakąś ich część na ogół spożywa.
„Diabeł tkwi w szczegółach", czyli
różnica tkwi w tym przypadku w
podejściu do swojej pracy. Myślę, że dla dobrego gospodarza
uśmiercenie zwierzęcia, którym
przez dość długi czas opiekował
się, jest przykrym obowiązkiem.
Dla myśliwych praca związana z
tzw. opieką nad zwierzętami to
tylko preludium przed nagrodą
główną, czyli polowaniem. W ich
przypadku chodzi przede wszystkim o utrzymanie liczebności
populacji zwierząt łownych na
poziomie umożliwiającym zdobycie jakiegokolwiek trofeum.
W wymienionym przeze mnie
artykule wspomniano o przestrzeganiu przez myśliwych prawa łowieckiego. Niejednokrotnie
w pracy zawodowej spotkałem
się ze skargami lu-dzi, którym
myśliwi zastrzelili psa (np. na
·nieogrodzonym podwórku).
Słyszałem także skargę iJeWnej kobiety, która była świad
kiem polowania (?) z samochodu, kiedy to polujący zagnali
i zastrzelili pod jej stodołą sarnę
z dzieckiem. Są to jednak wyłącz
nie zasłyszane opowieści i jako
takie mogą być przecież „wyssane z palca". Autor niniejszej opo-

wieści miał

pię, że również wśród myśli

osób

świadkiem

wych znajdują się ludzie tzw. wykształceni; można ich znaleźć
choćby w senackiej komisji
ochrony środowiska, która to
komisja zgłosiła swoje zapędy na
wymienione przeze mnie powyżej zwierzęta. Nie byłbym tak
zszokowany, gdyby podobny
projekt zgłosiła np. jakaś komisja ds. łowiectwa ... , dlatego też
wolę zawierzyć opinii ludzi obserwujących od wielu łat zwierzęta niż słuchać wywodów ko-

okazję od kilku lat edukować dzie-

jednak okazję być wym. Chętkę mają panowie mypolowania i to przez śliwi także na bobry i objęte nieczas jakiś w charakterze ofiary. dawno ochroną gatunkową wilPo prostu „zapomniano" wcze- ki. Domagają się również zwięk
śniej wywiesić zawiadomienia o szenia możliwości redukcji psów,
planowanej rozrywce. Być może kotów oraz wielu innych zwietylko dzięki znajomości tamtej- rząt, m.in. kormorana, ptaka z
szego lasu uniknąłem wtedy po- Polskiej Czerwonej Księgi Zwiestrzelenia. Po polowaniu uwadze rząt. Wspomniano w nim także,
myśliwych umknęły również iż kiedy w latach 60-tych lnstypodstawowe zasady zachowania tut Ekologii Polskiej Akademii
się w lesie - folgowali sobie po Nauk przeprowadził ankietę
„wielkich" trudach przy ognisku wśród myśliwych, to okazało się,
rozpalonym w drzewostanie gra- iż prócz znienawidzonego przez
bowym, sącząc alkohol, a wokół nich jastrzębia, strzelali również
lśnił krąg samochodów. Przypo- do wiciu innych ptaków drapicż
minam sobie również o kilkorgu nych, również tych niezwykle
spacerowiczach, którzy tego dnia rzadkich łub ginących. Proszę się
wybrali się do lasu i uciekali z temu nie dziwić, ponieważ trzeniego w popłochu, słysząc wo- ba wielu łat obserwacji terenokół siebie strzały oraz dosadne wych, aby z dużym sukcesem naep i tety wypowiadanie przez uczyć się odróżniać gatunki ptawładców puszczy. Do dzisiaj ża- ków. Myślę, że i dzisiaj taka anłuję, iż nie miałem wtedy aparatu kieta wypadłaby bardzo podobfotograficznego.
nie.
Czytelników chcących zapoProszę wybaczyć, ale Ianznać się z najnoyvszymi trenda- sowane przez niektórych
mi w myślistwie, a konkretnie myśliwych twierdzenie o ich
z informacjami, jakie zwierzęta . kompetencjach w sprawach
„podpadły" myśliwym tym ralasu, to po prostu szczyt niezem, odsyłam do artykułu z 17 kompetencji i zadufania.
listopada 2000 roku, który zoGłęboką wiedzę na jakikolwiek
stał umieszczony w „Gazecie temat można zdobyć wyłącznie
Wyborczej", pod ciekawym ty- dzięki wieloletnim studiom teotułem „Z senatem na kruki". retycznym, popartym przynajWspomnę tylko, iż „na cełowni- mniej dwukrotnie dłuższą prakku" znalazły się nie będące dra- tyką. Nie sądzę, aby kilka wypieżnikami orzechówki, prze- padów do lasu na polowanie
piękne ptaki, które można spo- i wjazdy „z siankiem i marcpewtkać również w pobliskim Boli- ką", dały chociaż podstawy tarnowskim Parku Kraj obrazo- kiej wiedzy. Oczywiście nie wąt-

CENTRUM ł BUDOWNICTWA _

.

goś, odczuwającego przyjemność

w trakcie zabijama.
Chciałbym teraz przejść do
meritum, czyli do tytułu niniejszego artykułu. Ponieważ prawo
sankcjonuje opisywane przeze
mnie zachowania, określane jako
myślistwo, pozostaje na razie
tylko nad tym faktem ubolewać.
Jednak dlaczego nikt nie sprzeciwia się wciąganiu w te praktyki

ci i młodzież z zakresu wiedzy
przyrodniczej i naprawdę nie widzę żadnej konieczności, aby
wprowadzać metodę wychowania
ich, poprzez kultywowanie zabijania. To, że mordowanie zwierząt
„ubrane" jest w piórka jakiś pseudo
- rytuałów, naprawdę nie zmienia
postaci rzeczy. Dzieci i młodzież,
biorące udział w opisywanym polowaniu, nie dość, że zostały wystawione na niebezpieczeństwo (zarówno ze strony zwierząt, jak i mysl iwych), to efektownie pokazano im przyjemną stronę zabijania,
łącząc to z ekwiwalentem pienięż
nym, po 25 złotych od osoby.
Brawo panowie myśliwi ... Mam
takie marzenie, aby za kilka lat
ktoś napisał artykuł pt. „Myśliwi
już nie strzelają''.
inż. ochrony środowiska
Mariusz Włodarczyk

Wszyscy, którzy chcieliby umi-

Zainteresowani mogą zbierać pieniądze i dary w postaci artykułów
Narodzenia dzieciom i młodzieży szkolnych, zabawek, maskotek i sło
z domów dziecka i ośrodków dyczy. Zostaną one przekazane
szkolno-wychowawczych z na- przez przedstawicieli Parlamentu
szego regionu, mogą wziąć udział Młodych dzieciom, które święta
w akcji charytatywnej pod hasłem: spędzą w ośrodkach i domach dziecI ty możesz zostać świętym Miko- ka. W powiecie łowickim dary i piełajem, patronowanej przez Parla- niądze można składać w Wydziament Młosłych.
le Edukacji Starostwa.
(aj)
lić zbliżające się święta Bożego
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OSIEDLE
POD KURANTEM
Głowno,

,,CENTR OBUD''

MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ

tel. 042 719-27-84, 719-39-99

UL. ARMII KRAJOWEJ 61 (za

ŁOWICZ,

Czerwoną Górą)

TYLKO U NAS PO NAJNIŻSZYCH CENACH KUPISZ WSZYSTKIE MATERIAŁY
BUDOWLANE. KTÓRE POZWOLĄ Cl TANIO I OSZCZĘDNIE POBUDOWAĆ TWÓJ
WYMARZONY DOM - CIEPŁY, PRZYTULNY. A PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWY

NASZA OFERTA ZAWIERA:

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

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

MATERIAŁY PODSTAWOWE:

q
q
q
q
q
q

1 - 24 lokale
2 - 12 lokali
o powierzchni 34-74 m 2
•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.

q
q
q
q
q

• OSTATNI ROK ULGI BUDOWLANEJ
• OSTATNI ROK STAWKI 0% VAT

q PAPY IZOLACYJNE I POKRYCIOWE
CEMENT, WAPNO
q LEPIKI NA ZIMNO I NA GORĄCO
CEGŁY CERAMICZNE
q STYROPIANY I WEŁNY MINERALNE
CEGŁY SILIKATOWE
q BARWNIKI DO BETONÓW
BETON KOMÓRKOWY
q OKNA DREWNIANE KLEJONE
CEGŁY KLINKIEROWE
WARSTWOWO O WSPÓŁC2YNNIKU K-1, 1
STROPY CERAMICZNE
q POKRYCIA (ONDULI NE, EUROFALA)
WYROBY HUTNICZE:
q OŚCIEŻNICE ORAZ DRZWI
PRĘTY ŻEBROWANE I GŁADKIE
q CEOWNIKI q GAZY TECHNICZNE
PŁASKOWNIKI
c::}OPAŁ
q BLACHY
DWUTEOWNIKI
q USŁUGI TRANSPORTOWE (27,5 T)
q PROFILE
KĄTOWNIKI
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

R-734

P.P.łł.U. _._.ZAPRASZA
Łowicz,

-20 MINUT DO ŁODZI (BUS-EXPRES)

R-1184

POWYŻEJ

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

• Oferujemy wygodne mieszkania: • Lokalizacja : Łowicz, ul. Tkaczew nr 4/6
• Budynek w technologii tradycyjnej , 4-kondygnacyjny
•Teren zagospodarowany, ogrodzony, parking
• Uwaga! Pozostało już tylko:
-parter 51,18 m2
- I piętro 59,65 m 2
- li piętro 49,50 m2 ; 59,65 m2
- poddasze 49,60 m 2 ; 56,50 m 2 ; 54,00 m 2 po 1.750 zł
- apartament dwupoziomowy (li p. + poddasze) 81 ,20 m2
• Ce~a 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

29

50 zł do dnia 16.12. 2000 r.

WEZMĄ UDZIAŁ W LOSOW~NIU

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

Starzyńskiego

klienci którzy dokonają zakupów
w sklepach Euro za kwotę

-1 OMINUTDO LASU

- PIĘKNY WIDOK NA JEZIORO
- DOSKONAŁE POWIETRZE

ul. 3 Maja 15, ul.

ATRAKCYJNYCH NAGROD
Losowanie dnia 20.12.2000 t.

REALIZUJEMY BONY TOWAROWE ·:
DLA FIRM I ZAKtADÓW PRACY .
INFORMACJE POD NR TEL. 046/830-30-82
Sklepy czynne: 6°0-22°0, niedziela 1000-200°

„ROWINTEX" S.C.,

R·1421

Głowno, ul. Andersa 17

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY OKLAND S.A. ·

TO JEST DLA PAŃSTWA SPOSÓB
NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

Informacje i Prezentacje
na terenie Łowicza:
Przedstawiciel firmy
p. Andrzej Pomarański
tel. (0-46) 837-62-28
R-1185

~HURTOWNIA GALTEX@

~ ŁOWICZ ul. Poznańska 108 (przy SP nt 3)

NISKIE CENY, PROFESJONALNA OBSŁUGA
ZADZWOŃ-PRZYJEDZIEMY, WYCENIMY, ZAMONTUJEMY
Tel. 042/719-47-44 lub 0-603-646-537

~

TEL/FAX (0-46) 837-92-43

' l:D'' A
K'Ai91 ._
Pft,

FI

Dziewiarskie i Tkackie
od 18 tex do 60 tex, równiei kolorowe

B 1A·N V -Żakardowe - Nabłyszczane
RM t l ·Siatkowe

TKAN·1·NY Zasłonowe

ART. POŚCIELOWE:
· • .
kołdry, poduszki, pościele,
koce, prześcieradła, pledy, ręczniki
oraz: LAMBREKINY, OBRUSY, BIEŻNIKI, SERWETKI

Ubraniowe

Naszym Klientom życzymy Wesołych świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2001
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

1.

FIAT126P

1988

granatowy

2.200 ·

2.

FIAT 126 P

1996

zielony

6.900

3.

FIAT 126 P

1997

czerwony

7.900

4.

SKODAFAWORIT

1991

beż

8.600

5.

FIATPUNT075SX

1995

czerwony

16.700

6.

POLONEZ 1,6

1996

granat met.

10.500

7.

FIAT SEICENTO 1, 1

1999

granat met.

18.900

8.

FIAT UNO 1,0

1996

szary met.

15.750

55.400km

9.

FIAT UNO 1,0

1992

czerwony

95.000

10.000 km

10.

PEUGEOT1,4

1995

czerwony

18.000

130.000km

1

nowy
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siatkowa - 4. kolejka Amatorskich Mistrżostw Łowicza

ZALEGtOŚCI
,
.

WYROWNANE
Łowicz,

1 grudnia. W piątek swój
mecz rozegrały drużyny LZS
Retki i Młynek. Oczywiście faworytem
tego spotkania była ekipa LZS-u, która
należy do mocnych zespołów w tych rozgrywkach. Jednak Młynek powoli się rozkręca i można było liczyć, że w końcu uda
się tej ekipie wygrać choćby jednego seta.
Stało sięjednak inaczej . Zawodnicy z
Retek od początku meczu objęli prowadzenie i kontrolowali przebieg spotkania. Mecz zakończył się zdecydowanym
zwycięstwem LZS-u, który nie pozwolił zdobyć zbyt wiele punktów przeciwnikowi w poszczególnych partiach, wygrywając je do 9, I Oi 14. Tak więc Mły
nek nadal jest bez wygrania seta w lidze.
W nadchodzący piątek 8 grudnia meczem kolejki będzie pojedynek obrońcy
tytułu, ZNP Belferek z zespołem o groź
nie brzmiącej nazwie - Dzi-koś-ć, który
nie stracił jeszcze seta w lidze. Czy nazaległy

uczyciele, którzy grają chyba trochę sła
biej niż w poprzednim sezonie, ale wygrali wszystkie swoje pojedynki, zmobilizują się i pokażą na co ich stać, czy
będziemy świadkami dobrego widowiska zobaczymy już wkrótce.
Ciekawie zapowiada się też mecz
AZS-u Łowicz z GOK-iem Zduny. Ci
drudzy nie zdołali wygrać jeszcze seta i
na pewno będzie stać ich na to w tym
pojedynku.
4. kolejka AMŁ:
• LZS Retki- Młynek-3:0 (25:29,
25:10, 25:14)
LZS: Tomasz Klimkiewicz, Paweł
Klimkiewicz, Janusz Muras, Sławomir
Głowacki, Robert Ignaczak, Mieczysław Anyszka i Michał Myszewski.
Młynek: Sylwia Wróblewska, Jerzy
Domińczak, Przemysław Walczak, Robert Nowak, Paweł Wójcicki i Przemy-

I. Rzemiosło Głowno (I}
4 8 12:1
ZNPBelferek(l)
4 8 12:1
3. Technikum Zd. Dąbr. (3)
4 8 12:2
4. Przyszłość (4)
4 7 9:5
5. Dzi-koś-ć (5)
3 6 9:0
6. LZS Retki(?)
4 6 9:6
7. TKKF „Księżak" (6)
4 6 9:9
8. Dragi (8)
3 4 4:7
9. AZS KN Łowicz (9)
3 4 4:8
10. Diably (IO)
4 4 I: 12
11.GOKZduny(ll)
4 4 0:12
Mlynek (11)
4 4 0:12
13. JW Łowicz (13)
3 3 3:9
Mecze 5. kolejki zostaną rozegrane w
piątek 8 grudnia. O godz. 18.30 zagrają:
TKKF „Księżak" - J.W. Łowicz, GOK
Zduny - AZS KN Łowicz, ZNP Belferek - Dzi-koś-ć, o godz. 20: Rzemiosło
Głowno - Młynek, Diabły - LZS Retki
i Dragi - Technikum Zduńska Dąbrowa.
Pauzuje: Przyszłość.

(zł)

sław Kołowacik.

Sport szkolny- Rejonowa Gimnazjada Szkolna w koszykówce chłopców

Dwie poraiki gospodarzy
Łowicz, 23 listopada. W hali sportowej OSiR Nr I w Łowiczu odbyły się
zawody rejonowe w ramach Gimnazjady
Szkolnej w koszykówce chłopców, gospodarzom z Gimnazjum Nr 2 w Łowi
czu przyszło rywalizować o zwycięstwo
z czterema innymi drużynami. Niestety
po dobrym losowaniu (łowiczanie znaleźli się bezpośrednio w finałowej trójce)
podopieczni Radosława Zygi przegrali oba mecze zajęli ostatecznie dopiero
trZecie miejsce w turnieju.
MECZE ELIMINACYJNE:
• GP Żychlin - GP 2 Sadkowice
62:14 (14:7, 17:3, 17:0, 14:4)

• GP 1 Skierniewice - GP Bolimów 82:5 (13:2, 23:2, 28:1, 18:0)
MECZ O 4. MIEJSCE:
• GP 2 Sadkowice - GP Bolimów
20:0 (w.o.)
·
MECZE FINAŁOWE:
• GP 2 Łowicz - GP Żychlin 30:41
(2:12, 3:10, 15:6, 10:13); pkt.: Karol
Nowicki 8, Przemysław Jackowski 7,
Kamil Więcek 7, Piotr Kostański 4 i
Marcin Pieklak 4.
• GP 2 Łowicz - GP 1 Skierniewice 27:50 (2:12, 10:8, 7:16, 6:14); pkt.:
Kamil Więcek 8, Piotr Kostański 6, Karol Nowicki 4, Marcin Pieklak 4, Prze-

mysław

Jackowski 3 i Mateusz Karski 2.
• GP 1 Skierniewice - GP Żychlin
71:16 (18:13, 21:0, 20:0, 12:3)
I. GP J Skierniewice"
3 6 203:48
2. GP Żychlin
3 5 ·ł!9:115

3. GP 2 Lowicz
4. GP 2 Sadkowice
5.GPBolimów

2 2 57:91
2 3 34:82
2 I 5:102
. W zespole Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu
grali: Kamil Więcek(l 5),KarolNowicki (12),
Przemysław Jackowski (10), Piotr Kostań
ski (IO), Marcin Pieklak (8), Mateusz Karski (2), Marek Słoma, Karol Zwoliński, Bartłomiej Puchalski i Dawid Laska - nauczyciel w-fRadosław Zyga.
(pad)

Pływacy z

LO im.

Chełmońskiego

w Zgierzu na 8.

(dziewczęta)

i 9. miejscu

Sport szkolny- Wojewódzka Licea/iada Szkolna
w sztafetach pływackich 10x50 m

Dziewczęta minimalni~ wyiei
Zgierz, 30 listopada. Mistrzostwa I O. ZS Pajęczno
8:18,52
województwa łódzkiego SZS uczniów 11. ZST Piotrków Tryb.
8:43,25
szkół ponadpodstawowych w sztafe- 12. LO Kutno
8:47,99
tach pływackich I Ox50 m rozgrywane
CHŁOPCY:
były w Zgierzu, a przedstawicielami
Także i reprezentacja "Chełmońskie
naszego powiatu byli reprezentanci Li- go" w rywalizacji chłopców wypracoceum Ogólnokształcącego im. Józefa wała zdecydowaną przewagę nad najChełmońskiego w Łowiczu. Ostatecz- groźniejszymi rywalami.
nie nieco lepiej spisały się dziewczeta,
W ekipie tej znaleźli się: Bartosz Skuktóre zostały sklasyfikowane na ósmej za, Karol Joachimek, Karol Kocus, Arpozycji, a chfopcy na dziewiątej ...
tur Roztropiński, Patryk Kotlarski, ToDZIEWCZĘTA:
masz Lindorf, Michał Trepto, Piotr
Zwycięski zespół "Ogólniaka" na Urbanek, Michał Świechowski i Cezary
mecie znalazł się zanim na ostatnią zmia- Banaszkiewicz oraz Marcin Gajda, Piotr
nę popłynęły zawodniczki ostatniej Bejda i Wiktor Tybuś - nauczyciel w-f
zmiany z pozostałych ekip. W zespole Paweł Piorun.
tym popłynęły: Anna Skopińska, Beata 1. XXXII LO Łódź
4:54,10
Klimaszewska, Katarzyna Gładka, Ka- 2. I LO Tomaszów Maz.
5:20,21
tarzyna Więckowska, Aneta Pędraszew 3. LO Bełchatów
5:24,94
ska, Daria Sobieszek, Monika Gędek, 4.LOZgierz
5:26,90
Marta Rosa, Olga Lindorf i Katarzyna 5. LO Sieradz
5:36,53
Straszyńska orira Anna Michalak - na5:43,88
6. ZS Nr I Kutno
uczyciel w-f Paweł Piorun.
5:45,85
7. ZSB Wieluń
. 6:02,55 8. ZSP Piotrków Tryb.
i. BełCilatów
·
5:47,59
6:09,91
2. III LO Łódź
5:56,58
9.LOLowicz
5:57,38°
3. ILOTomaszówMaz.
6:40,21 JO. ZS Nr 3 Skierniewice
6:45,98 11. LO Opoczno
4. SLO Zgierz
6:00,55.
5. LO Skierniewice
6:01,99
6:47,14. 12. LO Wieluń
6:55,52 13. ZS Pajęczno
6. LO Sieradz
6:03,54
7:00,53 14. LO Łask
7. I LO Radomsko
6:05,32
7:22,57 ą LORa.domsko
8.LOLowicz
dyskw.
Paweł A. Doliński
. 7:40,81
9.LOWieluń

r:o

OKNA ZPCV
DReNNO

ALUMINIU
przy ul. Zduńskiej 53 - były sklep mięsny o pow. 143 m 2 na prowadzenie działalności handlowej lub innej branży gospodarczej
(z wyłączeniem sklepu
•

ogólnospożywczego).

SUPER UPUST 19%
RABAT ZIMA 2001

Bliższych

informacji udziela Dział Administracji
pod nr tel. (046) 837-35-75 do 77 w. 213 lub 837-66-93

• Pisemne oferty z podaniem rodzaju działalności gospodarczej
prosimy składać w sekretariacie OSM w Łowiczu
przy ul. Przemysłowej 3 do dnia 18 grudnia 2000 r.
R·1516

Łowicz,

/

r··-··wwuMv-··NA··-„1

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

,..

iBAI. JYLWEITROWYI ZATRUDNIĘ

!
i

do Złakowa Ko~cielnego
j
w sali OSP od godz. 19 do &.rano j

j ZAPEWNIAMY
i v' obfite dania gorące
i v' zakąski

i
j

:

v' przystawki
v' napoje

! CENA 260
j

~:}·:
.- !

v'
v'
v'
v'

ciasta :~~
'' 1
owoce a ~·
szampan na 5 par
alkohol

ZŁ

OD PARY

GRA ZEIPÓt IMPUU

R·1363

WYKWALIFIKOWANE

SZWACZKI

KROJCZEGO

..

'~::~~~r1,11;,~~.~~:.~.~~!~~~::~~.:J.~~:~·~.~~~J

Głowno,

ul.

łowicka 89A

••... /up_te(. /~:4.2).71()_-8_5-04

GlWll

Usług

s
5·2

„ ...

Geodezyjnych

!NI ERGE<IPPG/

eo.Ud.

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

POLECA SWOJE USLUGI
W ZAKRESIE:

! do szycia bielizny damskiei
!
!
!I
oraz
i
Zgłoszenia osobiście od godz. 9. OO

!

e

Przedsiębiorstwo

„

•!• mapy do celów projektowych
•!• podziały i rozgraniczenia nieruchomości
sprzedaż

gotowych projektów
budynków mieszkalnych
•!• wytyczenie obiektów budowlanych
_i g~-o~-e~yi~ą ~~~tu_g_ę ~~~?w.
R-se

•!•
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ŁOWICZANIN

Koszykówka - wojewódzka liga kadetek

Wygrana po bardzo
dobrei czwartei kwarcie
•UKS „CENTER-4 CLUB" Łowicz
- MKS Kutno 72:53 (16:11, 16:15,
17:18, 28:8)
UKS „Center-4 Club": Beata Klimaszewska 24, Karolina Fafińska 20 (lx3), Anna
Kucharek 11, Michalina Bejda 7 (I x3), Agata Wysocka 3, oraz Ewelina Wieczorek 7,
Karina Pach, Aleksandra Cebula, Paulina
Bednarek i Aleksandra Nowak.
MKS: Agnieszka Dopierała 17, Malwina Werw ińska 8 ( 1x3 ), Karolina Szczę
sna 6, Marta Rubiak 4, Joanna Cichocka
oraz Edyta Sikorska 8, Karolina Trzechecka 6, Agnieszka Chmielecka 2 i Karolina Jędrzejewska 2.
Łowicz, 2 grudnia. Piąte zwycięstwo
w lidze odnotowały młode koszykarki
z Łowicza. Tym razem podejmowały
one u siebie drużynę z Kutna, która znajduje się o dwa miejsca niżej w tabeli. O
W Łodzi kadeci odnieśli zwycięstwo, o które nie było jednak zbyt łatwo ...
wygraną wcale nie było łatwo, mecz miał
dość wyrównany przebieg i rozstrzygnął się dopiero w IV kwarcie.
Koszykówka - liga wojewódzka kadetów
Pierwsza kwarta była bardzo zacięta,
żaden z zespołów nie mógł odskoczyć
na większą niż dwupunktową przewagę. Dopiero w 8. minucie, dzięki bardzo
dobrej grze Karoliny Fafińskiej, która
• ŁKS II Łódź - UMKS „OSiR- Co prawda teoretycznie o zwycięstwo
Niestety do drugiej części spotkania najpierw trafiła „trójkę", a następnie poKSIĘŻAK" Łowicz 59:64 (18:24, nie powinno być zbyt trudno, ale z dru- podopieczni trenerów Zbigniewa Ła prawiła za dwa i odskoczyliśmy na 5
11:16, 23:8, 7:16)
giej strony łódzka ekipa prowadzona jest zińskiego i Cezarego Włuczyń „oczek". Kwarta ta skończyła się wyUMKS: Piotr Górski 23, Wojciech przez bardzo doświadczonego trenera skiego wyszli chyba za bardzo lekce- graną podopiecznych trenera CezareTomaszkiewicz 21, Jarosław Święty I O, Zdzisława Proszczyńskiego - wie- ważąc rywali i po trzeciej kwarcie go- go Włuczyńskiego 16: 11.
Mariusz Tokarski 8 i Paweł Matyjasz- lokrotnego zdobywcę medali na Mi- spodarze wyszli na prowadzenie 52:48.
kowicz 2 oraz Wiktor Stępniewski.
strzostwach Polski. Obawy te niestety Ostatnia kwarta należała już jednak do
Najwięcej dla ŁKS Il: Tomasz Żak 16 potwierdziły się w Łodzi - co prawda łowiczan, którzy ostatecznie wygrali
i Maciej Małek 13.
pierwsza połowa zakończyła się w mia- 64:59, ale te nerwy były chyba nie poŁódź, 3 grudnia. Łowiczanie jechali rę bezpiecznąprzewagąjedenastu punk- trzebne ...
na mecz z ŁKS II z pewnymi obawami. tów.
Paweł A. Doliński

.
LEKCEWAZENIE MOGtO

SI~

,

,

,

ZLE SKONCZYC.1.

części meczu nie udało sic;
przewagi, ale taż co bardzo
ważne „Centerki" grały bardzo uważnie
w obronie i nie pozwoliły rywalką na
odrobienie strat. Dziewczyny z Kutna
nie miały zbyt dużej skuteczności rzutowej, a po niecelnych rzutach, więk
szość piłek zbierała Anna Kucharek
Rewelacyjnie w tej kwarcie zagrała Beata Klimaszewska, która zdobyła aż
10 punktów i również Fafińska, któru
dorzuciła 5 „oczek".
Trzecia kwarta zakończyła się poraż
ką Łowiczanek jednym punktem, 17: 18.
Znów najlepiej spisał się w niej duet Fafińska i Klimaszewska, które były motorem napędowym w naszej drużynie.
Po tej części gry prowadziliśmy tylko
czterema punktami i wynik końcowy był
jeszcze sprawą otwartą.
Jednak w IV kwarcie „Centrki" rozło
żyły swoje rywalki „na łopatki". wreszcie odnalazła się Ania Kucharek i Mi·
chalina Bejda, które trafiły kilka waż
nych koszy, do nich dołączyła Ewelina
Wieczorek, rzucając 6 punktów i juź
było wiadomo kto wygra te spotkanie.
Koszykarki .MKS-u natomiast od 5.
minuty zdobyły tylko 2 „oczka" co dało
bezpieczną przewagę naszemu zespołowi. Ostatecznie mecz zakończył się
wygraną ekipy „Center-4 Club" 72:53.
Zbigniew Łaziński

W drugiej

powiększyć

Koszykówka - ligi wojewódzkie seniorów, juniorów, kadetów i miodzików

Kadeci na czwartym mieiscu
niewice - Start I Łódź 80: I 09, UMKS
Piotrcovia - PKK 99 Pabianice 94:76,
ŁKS II Łódź - UMKS „OSiR-KsięBrzeźnica-Trójka Sieradz 112:70. Pau- żak" Łowicz 59:64, Start II Łódź za: MKS Zgierz.
Start III Łódź 103:53, UMKS „OSiRI. Sokół Nowa Brzeźnica (2)7 12 611 :575 Księżak" - UKS 42 LO Łódź
2. MKSZgierz{l)
6 IO 535:438 I 03:43.
3. Ósemka Skierniewice (3) 6 IO 554:507
!. Start I Łódź (2)
8 15 741:522
4. Trójka Sieradz (4)
7 8 587:678
2. Ósemka I Skierniewice (I) 8 15 802:502
5. Start Łódź (5)
6 8 451 :540
3. ŁKS I Łódź (3)
7 14 749:337
•JUNIORZY STARSI:
4. „OSiR-Księżak" Łowicz {8)7 11 556:447
7: kolejka: Trójka Sieradz - UMKS 5. UMKS Piotrcovia (4)
6 IO 531:415
Piotrcovia 86:92, Start Łódź - ŁKS Łódź 6.StartIIŁ6dź(6)
7 10 510:484
77:55.
7. PKK 99 Pabianice (5)
7 9 561:557
I. LKS Łódź (I)
8.ŁKSI!Łódź{7)
7 12 432:393
7 9 415:504
2. UMKS Piotrcovia (2)
7 11 579:516
9. Start III Łódź (9)
8 8 333:926
3. Trójka Sieradz (3)
7 9 569:630
IO. Ósemka Il Skierniewice (l 0)6 7 293:520
4. Start Łódź (4)
7 8 371 :421
11. UKSXLilLOŁódź(ll) 5 6 161:437
•JUNIORZY:
•MŁODZICY:
7. kolejka: MUKS „R" Zduńska Wola
4. kolejka: UMKS „OSiR-Księżak"
- PKK 99 Pabianice 63: 121, MKS Zgierz Łowicz - Start JIJ .Łódź 73:9~, Start I
- UMKS „OSiR-Księżak" Łow"icz Łódź - Start II Łódź 27:91. Mecz: PKK .
117:49, Start I Łódź - Start II Łódź 99 Pabianice - ŁKS Łódź przełożono na
75:59, UMKS Piotrcovia - ŁKS Łódź 9 grudnia.
66:107.
I. Start III Łódź (1)
4 8 332:215
I. LKS Łódź (1)
7 12 632:460
2. Start II Łódź (2)
4 7 254:201
2. Start I Łódź (3)
6 11 502:393
3. „OSiR-Księżak" Lowicz {3) 4 6 322:241
3. PKK 99 Pabianice (4) 6 11 557:437
4. ŁKS Łódź (4)
3 4 205: 176
4. MKS Zgierz (5)
7 11 572:500
5. PKK 99 Pabianice {5)
3 4 193:200
5. UMKS Piotrcovia (2) 6 IO 543:449
6. Start I Łódź (6)
4 4 126:392
6.„0SiR-Księ-iak"Ł.(6)
7 8 482:739
•JUNIORKI:
7. MUKS „R" Zdun. W. (7) 7 8 447:685
7. kolejka: MKS Kutno - Polfa Pabia8. Start II Łódź (8)
6 7 419:491
nice 40: IOO, Lechia Tomaszów Mazo•KADECI:
wiecki - ŁKS Łódź 89:69, Widzew II
7. kolejka: ŁKS I Łódź - Ósemka II Łódź - Widzew I Łódź 65:93.
Skierniewice 107:47, Ósemka I Skier- I. Polfa Pabianice ( l)
7 13 572:349
• Ill LIGA:
8. kolejka: Ósemka Skierniewice - Start
Łódż I 07:86, Sokół-Petrogaz Nowa

7 13 518:379
2. Widzew I Łódź (2)
3. Lechia Tomaszów Maz. (3) 7 12 443:434
4. ŁKS Łódź (4)
7 10 513:504
5. MKS Kutno (5)
7 8 339:548
6. Widzew11Lódź(6)
7 7 386:586
•KADETKI:
7. kolejka: Widzew I Łódź - Trójka Sieradz 112:36, Lechia Tomaszów
Mazowiecki - MKS Pabianice 38:72.
Mecz: UKS „Center-4 Club" - SKT
Starachowice przełożono. 8. kolejka:
UKS „Center-4 Club" - MKS Kutno
72:53 (16:11, 16:15, 17:19, 28:8),
Widzew II - ŁKS II 67:60, MKS Pabianice - ŁKS I 75:46, Trójka - Lechia
73:50, SKT Starachowice - Widzew I
29:89.
I. MKS Pabianice (2)
8 16 652:335
2. ŁKS I Łódź (1)
8 15 688:409
3. Widzew I Łódź (3)
8 14 691 :380
4. Trójka Sieradz (5)
8 13 585:597
5. Ceoter-4 Club Low. (4) 7 12 469:426
6. Lechia Tomas;ów M. (7) 8 11 423:512
7. MKS Kutno {6)
8 IO 476:497:
8. ŁKS II Łódź (8)
8 9 433:645
9. SKT Starachowice (9) 7 8 229:563
IO. Widzew II Łódź (IO)
8 8 353:635
•MŁODZICZKI - GRUPA B:
5. kolejka: MTK I Pabianice - MKS
Pabianice 38:22. Mecz: MTK II Pabianice - SKT Starachowice przełożono.
I. MTK I Pabianice (2)
5 9 236: 141
2.SKTStarachowice(l)
4 8 293:148
3. MKS Pabianice{3)
5 6 186:248
4. MTK II Pabianice (4)
4 4 101:294
Paweł A. Doliński

'

Po raz pierwszy w historii pojedynek „ Centerek" : MKS Kutno
czanki

wygrały łowi-

Koszykówka - liga wojewódzka miodzików

Przez czternaście minut
~ylo bardzo dobrze •••
• UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Ło
wicz - START III Łódź 73:94 (23:19,
13:27, 17:18, 20:30)
UMKS: Marek Słoma 28, Piotr Zabost 9, Bartosz Włuczyński 9, Michał
Jachyra 6 i Tomasz Nowak 5 oraz Michał Wójcik IO, Mariusz Przybyła 3,
Michał Czubik 2, Sebastian Wojenka I i
Maciej Kołodziejczyk.
Najwięcej dla Startu III: Wiktor Kuź
niak 25 i Michał Pietrakiewicz 18.
Łowicz, 2 grudnia. Skazani na porażkę w meczu z liderami tabeli młodzi
ków - graczami Startu JIJ Łódź młodzi
koszykarze UMKS „Księżak" rozpoczęli bardzo dobrze zaskakując tym chy-

ba zarówno swoich przeciwników, jak i
ich trenera -Andrzeja Walczyńskie
go. Jego imiennik - Andrzej Korejwo
miał powody do zadowolenia: jego podopieczni mimo, że w większości są młod
si od swoich rywali spisywali się nad
podziw dobrze. Rozpoczęło się co prawda od prowadzenia gości 2:5, ale po chwili łowiczanie wygrywali już 14:9, 18:13
i po dziesięciu minutach 23:19. Na początku drugiej kwarty było jeszcze
29:23, ale sił wystarczyło im tylko na
czternaście minut. Przewaga wzrostu i
siły rywali okazała sięjednak zbyt duża
i stąd końcowa porażka.
Paweł A. Doliński
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Koszykówka - liga wojewódzka juniorów

Przegrali
i to bardzo wysoko
• MKS Zgierz - UMKS „OSiRKSIĘŻAK" Łowicz 117:49 ( 35:17,

Łowiczanie

wygrali tym razem bardzo zdecydowanie, ale mogło być jeszcze wyżej.

Koszykówka - liga wojewódzka kadetów

SETKA PRZEKROCZONA, ALE„.
• UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Ło
wicz - UKS 42 LO Łódź 103:43 (37:8,
16:6, 29:11, 21:18)
UMKS: Wojciech Tomaszkiewicz27,
Paweł Matyjaszkowicz 20, Jarosław
Święty 13, Karol Nowicki 13 i Piotr
Górski 12 oraz Marcin Pieklak 6, Wiktor Stępniewski 5, Kamil Więcek 4 i Piotr
Kostański 3.
Najwięcej dla UKS: Przemysław Rata 16.
Łowicz, 30 listopada. Zwycięstwo

najniższe

możliwych

- tak w skrócie
czwartkowy pojedynek zespołu kadetów UMKS „Księ
żak" z jedną z najsłabszych drużyn tego
sezonu. Podopieczni trenerów Zbigniewa Łazińskiego i Cezarego Włu
czyńskiego przy normalnej dyspozycji
mieli szansę na ustanowienie rekordu
strzeleckiego, ale ...
Już pierwsza kwarta pokazała, ze
zwycięzcami meczu mogą być tylko
można

by

z

określić

32:15, 35:10, 30:7)
MKS: Tomasz Gałek 36 (I x3), Paweł
Radecki 22 (4x3), Rafał Brzeziński 22,
Tomasz Strzelec 17, Dominik Kaźmier
czak 6 oraz Piotr Węgielewski l O i Paweł Michalak 4.
UMKS Łowicz: Piotr Rutkowski 28,
Zbigniew Salamon 8 (I x3 ), Kamil Koza
6, Wojciech Tomaszkiewicz 5, Piotr
Górski 2 oraz, Tomasz Gać, Jacek Pełka
i Rafał Sosnowski.
Zgierz, 2 grudnia. Niezbyt udanie
zakończyła się wyprawa na mecz do
Zgierza podopiecznych Zenona Durki. Ekipa MKS-u wyprzedzała naszych
juniorów o jedno miejsce w tabeli i nie
spodziewaliśmy się tu jakiejś niespodzianki, ponieważ rywal był dobrze
znany, ale porażka tak dotkliwa (różni
ca 68 punktów) na pewno nie była brana pod uwagę. Łowicka drużyna pojechała na ten mecz bez swoich dwóch
podstawowych zawodników - Piotrka Bartosa i Kamila Trojanowskiego i to też z pewnością zaważyło na

rozmiarach przegranej. Ich miejsce w
pierwszym składzie zastąpili młodsi
koledzy, grający jeszcze w zespole kadetów - Piotr Górski i Wojtek Tomaszkiewicz.
Już po pierwszej kwarcie było oczywiste, że gospodarze wygrają ten mecz
„na luzie". Szybko obieli wysokie prowadzenie i na koniec tej części gry prowadzili 35: 17. Nasi zawodnicy niemogli sobie poradzić z obroną MKS-u i z
kwarty na kwartę różnica punktowa się
powiększała. Łowiczanie nie potrafili w
dwóch ostatnich partiach gry wyjść z
„dzięsiątki" a w ostatniej kwarcie zdobyli tylko 7 oczek.
W naszej drużynie na wyróżnienie
zasługuje tylko Piotrek Rutltowski,
który zdobył aż 28 punktów, a reszta
kolegów z zespołu dorzuciła tylko 19
„oczek".
To była już szósta porażka łowickich
juniorów, ale przypomnijmy, że mają też
oni na koncie zwycięstwo z MUKS „R"
Zduńska Wola i dzięki temu nie zajmują
ostatniego miejsca w tabeli.
Zbigniew Łaziński

gospodarze. W 4. minucie było już 16:0,
dwie minuty później 23 :2, a ta część
spotkania zakończyła się wynikiem 3 7: 8.
W drugiej kwarcie ze skutecznością było
już nieco gorzej, choć przewaga w przerwie wynosiła już blisko czterdzieści punktów. Ostatecznie łowiczanie przekroczyli
magiczną barierę stu punktów, ale jednocześnie stracili aż 43 ·„oczka". Zwycięz
ców się jednak nie osądza ...
Paweł A. Doliński

Sport Szkolny- Powiatowa Llicea/iada Szkolna w piłce siatkowej chłopców

Zmagania na wysokim poziomie
szym poziomie meczem był finał Po- się podopieczni Adama Stępniaka,
wiatowej Licealiady Szkolnej, w którym którzy reprezentowali będą „Ziemię
spotkały się zespoły ZSR w Zduńskiej Łowicką" w zawodach rejonowych w
Dąbrowie i łowickiego LO im. Józefa Rawie Mazowieckiej.
MECZE ELIMINACYJNE:
Chełmońskiego.
• ZSZ 4 Łowicz - ZSZ 1 Łowicz 2: 1
Ostatecznie minimalnie lepsi okazali
(25:23, 22:25, 15:7)
• LO ZSM Łowicz - ZSZ 2 Łowicz
2:0 (25:20, 25:19),
Sport szkolny- Powiatowa Llicea/iada Szkolna
• ZSZ 3 Łowicz - LO Łowicz 0:2
w piłce siatkowej dziewcząt
(13:25, 12:25)
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• ZSR Zduńska Dąbrowa
- ZSZ 4 Łowicz 2:0 (25:15, 25:15)
• LO ZSM Łowicz - LO Łowicz
0:2 (15:25, 16:25)
MECZ 3. MIEJSCE:
• ZSZ 4 Łowicz - LO ZSM Łowicz
MECZ 3. MIEJSCE:
Łowicz, 28 listopada. W zawodach
1 :2 (25:20, 24:26, 9:15)
Powiatowej Licealiady Szkolnej w piłce
• ZSZ~Lowicz-LOŁowicz0:2(w.o.)
MECZ I. MIEJSCE:
MECZ 1. MIEJSCE:
siatkowej dziewcząt, rozgrywanych w
• ZSR Zduńska Dąbrowa
- LO Łowicz 2:1(25:17,23:25, 15:13) hali łowickiego OSiR-u Nr 1, wzięło udział
• ZSŹ 4 Łowicz - LO ZSM Łowicz
2 2 4: l
I. ZSR Zduńska Dąbrowa
sześć drużyn, a najlepszą - podobnie jak 2:0 (27:25, 25:9)
3 2 5:2
2. LO Łowicz
2 2 4:0
przed rokiem - okazała się ekipa Zespołu I . ZSZ 4 Łowicz
3 2 4:3
3. LO ZSM Łowicz
2 l 2:2
szkół Zawodowych Nr 4 w Łowiczu. 2. LO ZSM Łowicz
3 l 3:5
4.ZSZ4Łowicz
3 2 4:2
Zespół ten pojedzie teraz na zawody re- 3. LO Łowicz
O l :2 jonowe do Rawy Mazowieckiej.
5. ZSZ I Łowicz
3 l 2:4
4. ZSZ 3Łowicz
O 0:2
ZSZ 2 Łowicz
l O 0:2
5. ZSR Zduńska Dąbrowa
MECZE ELIMINACYJNE:
O 0:2
ZSZ 3 Łowicz
o 0:2
ZSZ2 Łowicz
•ZSZ 3 Łowicz - ZSZ 2 Łowicz 2:0
W zwycięskim zespole ZSR im. Ja- (25:16, 25:17)
W zwycięskim zespole ZSZ 4 Łowicz
dwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbro
• LO Łowicz - ZSR Zduńska Dą zagrały: Edyta Anioł, Monika Grochola,
wie grali: .Piotr Ignaczak, Ireneusz Le- browa 2:0 (25:8, 25:8)
Joanna Kruszyńska, Monika Ambroziak,
warski, Daniel Gos, Cezary Guzek,
Karolina Gajda, Małgorzata Płacheta, Anna
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
Grzegorz Guzek, Andrzej Węgierek,
• LO ZSM Łowicz - ZSZ 3 Łowicz Piekacz, Ewelina Czerwiec, Aleksandra
Michał Warda i Przemysław Gajewski .Pawlak, Karolina Olaczek, Bogusława Ma2:0 (25:14, 25:9)
„ Chełmoński" jednak minimalnie słabszy od nauczyciel w-f Adam Stępniak.
• ZSZ 4 Łowicz - LO Łowicz 0:2 lewska i Agnieszka Lesiak - nauczycielka
Paweł A. Dolitiski
(pad)
w-fKrystyna Ceglińska. .
(2~:15,_ 29:27)

Łowicz, 1 grudnia. W hali łowickie
go OSiR-u Nr I uczniowie szkół ponadpodstawowych stoczyli niezwykle interesującą walkę o mistrzostwo powiatu łowickiego w piłce siatkowej SZS.
Najciekawszym i stojącym na najwyż-

„Ekonomik" wyiedzie
do Rawy

Nie pomógł doping koleżanek.
ZSR Zduńskiej Dąbrowie.
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Sport szkolny - Rejonowa Gimnazjada Szkolna w unihokeju

Gospodarze wygrywali
bardzo Wysoko
Łowicz, 1 grudnia. W zawodach zorganizowanych w Bedlnie w ramach Rejonowej Gimnazjady Szkolnej w unihokeju wzięły tylko trzy drużyny, a zdecydowani faworyci tej imprezy - przedstawicie gospodarzy z GP Bedlno nie
zawiedli wygrywając wysoko ze swoimi rywalami. Drugie miejsce przypadło w udziale mistrzom powiatu łowic
kiego SZS - ekipie Gimnazjum w Nowych Zdunach.

W zespole Gimnazjum w Nowych Zdunach zagrali: Joanna Surma, Agata Ledzion,
Paula Łapa, Wiktor Surma (2), Przemysław
Witkowski (2), Mariusz Piekiełko(!), Tomasz Grzegory, Tomasz Bończak, Kamil
Owczarek i Rafał Ignaczak - nauczycielka
(pad)
w-fMagdalena Stępniak.

GRUPA!:

Paweł

Kuza

wygrał,

ale wciąż ma jeszcze dziesięć punktów straty do

Maćka

• GP Bedlno ~ GP Biała Rawska
13:0 (6:0)
•GP Bedlno - GP Nowe Zduny 11 :2
(5:1); br.: Mariusz Piekiełko i Wiktor
Surma.
• GP Biała ·Rawska - GP Nowe
Zduny 0:3 (0:2); br.: Przemy.sław Witkowski 2 i Wiktor Surma.
2 4 24:2
l. GP Bedlno
2 2 5:11
2. GP Nowe Zduny
2 (} 0:16
3. GP Biała Rawska

Turskiego

Darts - 9. turniej Ili edycji Grand Prix Łowicza 501 d.o.

NADZIEJE JESZCZE
TEORETYCZNIE SĄ, ALE •••
Wyniki 9. turnieju GP Łowicza:
Łowicz, 30 listopada. Przedostatni
6 5 12:3 20
turniej Grand Prix Łowicza w darcie.50 I I. Paweł Kuza
5 4 8;6 16
double out znowu przyniósł zwycię- 2. Maciej Turski
5 3 8:5 12
stwo Pawłowi Kuza, ale jako, iż pro- 3. Maciej Wójcik
4 2 4:5 10
4. Robert Szczepański
wadzący w klasyfikacji generalnej
5 3 8:5 8
5. Waldemar Szkup
obrońca tytułu mistrzowskiego - Ma4 2 4:4 8
Jakub Lebioda
ciej Turski także znalazł się w finale,
4 2 4:6 ~
to niewiele Z!llieniło to w tabeli. Prawa- 7. Adrian Wójcik
Piotr Pernak
dzący Turski ma jeszcze dziesięć punk3 1 2:5 6
3 I 3:4 4
tów przewagi i nawet jeśli Kuza wygra 9. Jacek Pytkowski
3 l 3:4 4
Waldemar Sokół
w ostatnim turnieju to wystarczy mu
2 o 1:4 4
Witold Słomiany
zająć trzecie miejsce. żeby utrzymać te
2 o 1:4 2
13. Jacek Lebioda
przewagę. i po raz drugi z rzędu ósmym
2 o 1:4 2
Cezary Jabłoński
turnieju znowu się zwiększyła i wynosi
Klasyfikacja pa 9. turnieju GP Łowicza:
już czternaście punktów.
150
Teoretycznie więc pretendent do ty- I. Maciej Turski „Leg" (I)
140
tulu ma wciąż szansę na odrobienie strat 2. Paweł Kuza „Leg" (2)
100
w dwóch ostatnich turniejach, ale prak- 3. Maciej Wójcik „Leg" (3)
80
tycznie będzie to bardzo trudne do zre- 4. Waldemar Szkup (5)
74
alizowania. Tym razem Turski podczas 5. Andrzej Pągowski (4)
50
turnieju popisał się dwoma „maxami" 6. Jacek Lebioda „Leg" (6)
46
(wszystkie trzy lotki wylądowały w po- 7. Piotr Pernak (7)
36
trójnej „20", ale na niewiele to się zda- 8, Jacek Pytkowski (8)
34
9. Waldemar Sokół „Leg" (9)
Io ...

Adrian Wójcik (9)

34 .
30
28 ę
J2. Jakub Lebioda „Leg" (12)
24
13. Robert Szczepański „Leg" (13)
14
14. Krzysztof Wroński (14)
14
Aneta Myczka (14)
IO
16. Sebastian Szkup (16)
8
17. Paweł Doliński (17)
Piotr Kuleta (17)
8
8
Witold Słomiany (17)
6
20. Piotr Burchardt (20)
6
Cezary Jabłoński (20)
4
22. Paweł Cicha! (22)
4
Tadeusz Szczepański (22)
2
24. Paweł Glazik (24)
Ostatni turniej rozgrywany będzie jak
zwykle w Pubie ,,Batman" w Łowiczu przy
ul. Jana Pawła II I (obok hali sportowej OSiR
Nr 1 w Łowiczu) w najbliższy czwartek 7
grudnia 2000 roku o godz. 18.00 (zapisy na
pół godziny przed turniejem). Wpisowe dla
klubowiczów (ŁKD ,,Leg") wynosi tylko
I,OO zł, a dla pozostałych 6,00 zł za każdy
turniej, a wszyscy uczestnicy ostatniego
turnieju uhonorowani zostali nagrodami.
11. Jacek Kocus (11)

Tenis stołowy- 5. kolejka IV ligi mężczyzn

Skończyli

na trzecim mieiscu

• UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Ło
wicz -·LEGION II Skierniewice 10:5
„Księżak": Dawid Papuga 4 (2:0, 2:0,
2:0, 2:0), Roman Jagielski 3 (2:0, 2:0, 2:0),
Michał Kalata I (2:0, 0:2, 0:2), Piotr Daszczyński I (2:0, 0:2) i Łukasz Łebski O

Łukasz Łebski

w deblu

Łowicz, 29 listopada. W rozegranym
(0:2) oraz deble Jagielski - Łebski 2:0 ( 12,
13) i Papuga - Daszczyński 0:2 (16, 22). awansem meczu IV ligi tenisa stołowego
Legion II: Lech Kołakowski 2, Kacper mężczyzn, kończącym zresztą pierwMroczek 2, Kamil Pięta O i Piotr Ma- szą rundę rozgrywek, ekipa trenera Rołyszko Ooraz debel Kołakowski/Mroczek mana Jagielskiego odniosła trzecie
zwycięstwo w tym sezonie. Spotkanie
2:0 i Pięta/Małyszko 0:2.
z Legionem II rozpoczęło się dla łowi
czan bardzo dobrze, bowiem gospodarze po pierwszych grach prowadzili już
4:0, a fantastyczny pojedynek stoczył
w tej fazie Dawid Papuga z Lechem
Kołakowskim. Ostatecznie wygrał ten
pierwszy w dwóch setach 21: 19 i 21: 18.
Gospodarze do końca już kontrolowali
przebieg spotkania i ostatecznie wygrali I 0:5.
•MIAZGA Brójce - MKS JEDYNKA IV/XXXIl LO TTT Łódź 7: 10
•ZAWISZA Rzgów - UKS SKOSZ
Stare Skoszewy 10:3
5 8 40:26
I. Zawisza Rzgów (I)
5 8 45 :28
2. MKS Jedynka IV Łódź (2)
3. „OSiR-Księżak" Łowicz (3) 5 7 46:29
4. UKS Skosz Stare Skoszewy (4) 5 4 31 :45
5 2 32:47
5. Miazga Brójce (5)
wraz z trenerem Romanem Jagielskim zdobyli jeden punkt 6. Legion II Skierniewice (6)
5 I 29:49
Paweł A. Doliński

Drużyna

GP Nowe Zduny

Sport szkolny- Rejonowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w unihokeju

Przegrali tylko
z gospodarzami
Łowicz, l grudnia. Po raz drugi z rzę
du w mistrzostwach rejonu skierniewickiego SZS w unihokeju powiat łowicki
reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedżwiadzie. W Rejonowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w unihokeju wzięły udział cztery zespoły, a w
tym gronie podopieczni Bernarda
Wudkiewicza zajęli drugie miejsce ustę
pując tylko gospodarzom, którzy tę dyscyplinę uprawiają "zawodowo".
• SP Bedlno - SP 5 Skierniewice
5:0 (2:0)
• SP Niedźwiada - SP 2 Rawa
Mazowiecka 4:0 (2:0); br.: Grzegorz
Boczek 3 i Artur Majer.
•SP Bedlno - SP Niedźwiada 4:1
(2:0); br.: Artur Majer.
• SP 5 Skierniewice - SP 2 Rawa
Mazowiecka 3:2 (1:2)
• SP 2 Rawa Mazowiecka - SP
Bedlno 2:6 (1:4)
• SP 5 Skierniewice - SP Niedźwiada 1:3 (1:2); br.: Bartek Prus,
Grzegorz Boczek i Artur Majer.
3 6 15:3
1. SP Bedlno
3 4 8:5
2. SP Niedźwiada
3 2 4:10
3. SP 5 Skierniewice

4. SP 2Rawa Maz.
3 o 4:13
W Bedlnie uczniowie SP Niedźwiada
wystąplli w składzie: Agata Kubiak,
Magda Banasiak, Monika Kujawa, Grzegorz Boczek. (4), Artur Majer (3), Bartek Prus (I) i Piotr Bejda - nauczyciel
w-f Bernard Wudkiewicz.
Paweł A. Doliński

Tenis stołowy- 8. kolejka Ili ligi mężczyzn

W Bednarach zapomnieli

iak się wygrywa
• ENERGETYK II Łódź - UKS
Bednary 10:4
UKS: Cezary Znyk 2 i Krzysztof
Placek2.
Trenowany przez Krzysztofa Placka zespół UKS Bednary w III lidze tenisa stołowego mężczyzn wygrał po raz
ostatni z Opoką Zduńska Wola 10:3, od
tej pory ponosząc cztery kolejne poraż
ki. Tym razem zespół z Bednar przegrał
w Łodzi z rezerwami Energetyka aż 4: 1O.
• ULKS Łobudzice - LEGION
Skierniewice i0:8
Legion: Sebastian Góra 4, Paweł Pietrzykowski 2 i Jacek Gędek 3 oraz debel
Góra/Gędek I .
• M-GOK Biała Rawska - OPOKA Zduńska Wola 8:10
•MKS JEDYNKA ID Łódź-ELTA
Łódź 3:10

..

,

•MKS JEDYNKA II Łódź-TKKF
Tomaszów Mazowiecki 6:10
1.TKKFTomaszówMaz.(2) 8 14 76:35
8 13 73:50
2. ULKS Łobudzice (3)
3. Legion Skierniewice (I) 8 12 74:54
8 l l 66:51
4. Energetyk Il Łódź (4)
8 IO 73:43
5. Elta Łódź (5)
6. MKS Jedynka Il Łódź (6) 8 7 67:57
7. MKS Jedynka III Łódź (7) 8 7 58:7 l
8 4 44:65
8. UKS Bednary (8)
9. Opoka Zduńska Wola (9) 8 2 31 :78
IO. M-GOK Biała Rawska (I 0)8 O 22:80
9. kolejka spotkań III ligi (ostatnia w
I rundzie) zostanie rozegrana w niedzielę 10 grudnia: godz. 11.00: Jedynka n ULKS Łobudzice, TKKF - UKS Bednary, M-GOK - Legion, Elta - Energetyk II i godz. 14.00: Jedynka III - Opoka.
Paweł A. Doliński
~
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- 2. kolejka IV ligi ŁLPNP

Trzynaście goli i dwie kartki

Alpinus zdobył pierwsze punkty w Il lidze wygrywając z Naprzodem 4:2

Halowa piłka nożna - 3. kolejka li ligi ŁLPNP

•

TYLKO VAGAT BEZ PORAZKI
Łowicz,

3 grudnia. Trzecia kolejka
w Jl lidze ŁLPNP przyniosła
kilka ciekawych i z pewnością nie oczekiwanych wyników. Już tylko jedna drużyna jest bez porażki i po wynikach widać, że nie można wyłonić jeszcze zdecydowanego faworyta. Walka o awans
do I ligi będzie toczyła się chyba do
ostatnich kolejek i dobrze żeby tak się
stało, ponieważ dostarczy to wszystkim więcej emocji.
W pierwszym spotkaniu Orzeł Nieborów pokonał 4:0 słabo spisujących się
Sąsiadów, którzy nadal są bez punktu i
trndno im będzie utrzymać się w lidze z
taką grą. Trzy bramkr w tym meczu
strzelił Łukasz Zabost, który dzięki
temu wysunął się na czoło klasyfikacji
strzelców.
W spotkaniu dmgim faworytem byli
raczej Zające, którzy wcześniej wygrali
swoje dwa mecze. Ich przeciwnikiem
była ekipa MC Astra ze Zdun, która
miała na koncie dwa remisy. Do przerwy był remis, a dmga połowa zaczęła
się po myśli Zajęcy, którzy wygrywali
już 2:0, jednak szczęście dopisało ich
przeciwnikom, którzy w krótkim okresis czasu strzelili aż pięć bramek. Była
to chyba mała niespodzianka tej kolejki.
W następnym spotkaniu Vagat Domaniewice pokonał bez większych problemów Oldboy'a TT 3: I, co dało im
awans na pierwsze miejsce w tabeli i na
pewno stawia ich to w dobrej sytuacji w
walce o awans. Dwa ładne trafienia zaliczył w tym pojedynku Konrad Stajuda.
Na emocje liczyliśmy w meczu Victorii Zabostów i Hurt-Metalu, jednak
trzeba powiedzieć, że po słabej postawie Victorii nie doczekaliśmy się ich,
może z wyjątkiem ostatnich dwóch minut. W meczu tym Hurt objął prowadzenie już w 2. minucie, po ladnym uderzeni u pod poprzeczkę Mariusza
Wróbla, a nie długo po tym, sytuacje
„sam na sam" wykorzystał Łukasz
Chlebny. Trzecią bramkę zdobył, po
podaniu piętą od Chlebnego, Jarosław
Tafliński i mecz w zasadzie był rozstrzygnięty. Na koniec Victoria rzuciła
się do odrabiania strat, ale zabrakło czasu i musiała się pogodzić z porażką.
Dużo emocji natomiast było w meczu „Chińczyków" z Damirem. Tu chyba większość kibiców zwycięzcy szukała w tych pierwszych, ale zabrakło im
spotkań

trochę szcz1tścia, gdyż

zamiast do bramki, częściej trafiali w słupek (5 razy),
lub w bardzo dobrze spisującego się
bramkarza .. Te sytuacje zemściły się i
na dwie minuty przed końcem spotkania Maciej Kolos zaskakującym strzałem pokonał bramkarza rywali, czym
zapewnił trzy punkty dla swojej drużyny.

Na zakończenie kolejki o zwycięstwo
ekipy, które miały zerowe
konta. Tu lepsza okazała się drużyna
Alpinus, która zanotowała pierwsze
zwycięstwo, a Naprzód Jamno dalej
pozostaje bez zdobyczy punktowej w
tegorocznych rozgrywkach.
W czwartej kolejce ciekawie i emocjonująco zapowiadają się dwa spotkania.
Yagat walczył będzie o utrzymanie
pierwszego miejsca z Zającami, ale jeśli
Zające zagrają takjak z Astrą to Domaniewiczanie powinni sobie z nimi pora-

walczyły

dzić.

Drugi mecz to pojedynek FC Chinatown i Hurt- Metalu. Hurt powoli się
„rozkręca" i może powalczyć z doświad
czonymi „Chińczykami".
3. kolejka IV ligi ŁLPNP:
• SĄSIEDZI - ORZEŁ Nieborów
0:4 (0:1); br.: Łukasz Zabost 3 i Tomasz Majchrzak (samobójcza).
Żółta kartka: Tomasz Majchrzak (I)
- Orzeł.
• MC ASTRA Zduny-ZAJĄCE 5:2
(0:0); br.: Mariusz Ochmański 2, Paweł
Jankowski 2 i Mariusz Sianoszek Wojciech Maciejak i Piotr Gawlik.
Zółta kartka : Jacek Popowski (I) Zające.

• VAGAT Domaniewice - OLDBOY Il 3:1 (1 :O); br. : Konrad Stajuda 2
i Dariusz Strugiński - Krzysztof Nowogórski.
•VICTORIA Zabostów - HURTMETAL 2:3 (0:2); br.: Krzysztof Tatliński i Damian Grzywacz - Mariusz
Wróbel , Łukasz Chlebny i Jarosław Tatliński.

•FC CHINATOWN - DAMIR 1:2
(0:1); br.: Sylwester Grzanka - Marcin
Durka i Maciej Kolos.
• NAPRZÓD Jamno - ALPINUS
2:4 (1 :3); br.: Paweł Czerwiński 2 i Bartłomiej Koszelski 2 - Andrzej Redo i
Radosław Wróbel.
I. Va gat Domaniewice (2)
3 9 11 :5
2. Orze! Nieborów (5)
3 6 10:6
3. Zające (I)
3 6 11 :8

4. FC „Chinatown" (3)
5. Damir (6)
6. MC Astra Zduny (8)
7. Oldboy II (4)
8. Hurt-Metal (9)
9. Victoria Zabostów (7)
10. Alpinus (I I)
I I. Naprzód Jamno (I O)

3 6 7:4
3 6 8:8
3 5 7:4
3 4 11 :4
3 4 5:6
3 3 8:9
3 3 8: IO
3 O 6: 11
12.Sąsiedzi(12)
3 O 2:19
Na czele klasyfikacji strzelców znajduje się Łukasz Zabost (Orzeł), który
zdobył pięć bramek. Po cztery gole
strzelili: Tomasz Zwierz (Victoria),
Piotr Paliwoda (FC Chinatown), Kamil Górski (Zające), Krzysztof Nowogórski (Oldboy TT), Piotr Gawlik (Zające) i Konrad Staj uda (Vagat). Po trzy
gole strzelili: Wojciech Piorun (Oldboy Jl), Maciej Kolos (Damir), Mariusz Sianoszek (MC Astra) i Dariusz Florczak (Vagat).
W 4. kolejce, która rozgrywana bę
dzie w sobotę 9 grudnia 2000 roku zagrają: godz. 12.00: Orzeł Nieborów Alpinus, godz. 12.40: Damir - Naprzód
·Jamno, godz. 13.20: Hurt-Metal - FC
„Chinatown", godz. 14.00: Oldboy TT Victoria Zabostów, godz. 14.40: Zające
- Vagat Domaniewice, godz. 15.20: Są
siedzi - MC Astra Zduny.
Zbigniew Łaziński

Łowicz, 25 listopada. W tegorocznych
rozgrywkach TV Łowickiej Ligi Piłki Noż
nej Pięcioosobowej jeszcze cztery drużyny mogą się poszczycić kompletem
dwóch zwycięstw. Najwięcej emocji tym
razem było jednak w pojedynku Kwasików i „Weterynarzy" ze Zdun. Ci pierwsi już w 4. minucie wygrywali 3:0, ale
wkrótce na tablicy świetlnej OSiR-u Nr I
widniał wynik remisowy 3:3. Póżniej Jazz
Wett wygrywał nawet 5:4, ale mimo gry
w przewadze przez pięć minut (czerwona kartka dla jednego z „Kwaśnych") ze
zwycięstwa cieszyli się rywale.
2. kolejka IV ligi ŁLPNP:
• RTS Gągolin - KOPERNIK Kiernozia 2:5 (0:4); br. : Rafał Gajewski
i Marcin Wawrzyńczak - Tomasz Zawadzki 3, Damian Żurek i Łukasz Zając.
Żółta kartka: Mirosław Dylik (I) Kopernik.
•PASIACZEK-SZARAKI3:5(2:3);
br.: Rafał Okoniewski, Wiktor Muras i
Piotr Zdziarski - Patryk Woźniak 2, Mariusz Tarkowski 2 i Marcin Lis.
• FC KORABKA - GOKSiR Chą
śno 3:4 (1:2); br.: Arkadiusz Staszewski 2 i Tomasz Miziołek - Mariusz Gać
2, Piotr Klimkiewicz i Marcin Gładki.
•MOCNY FULL-OM-ŁOŻYSKA
II Bielawy 0:2 (0:0); br.: Radosław Leśniak i Paweł Werwiński.
•KWASIKI-JAZZWETT8:5(4:4);
br.: Piotr Rutkowski 3, Sebastian Stolarczyk 3, Eryk Zimny i Konrad Ścibor Jerzy Wolski 2, Damian Urbanek, Mirosław Mostowski i Gabriel Ochmański.
Żółta kartka: Piotr Rutkowski (I) Kwasiki. Czerwona kartka: Rutkowski
- druga żółta.

Halowa

piłka nożna -zaległy

•WSD„KLERYK"-REDPOWER •
3:0 (1:0); br.: Robert Rutkowski 2
i Norbert Gajewski.
Żółta kartka: Tomasz Muszyński (I)
- „Kleryk".
I. Kopernik Kiernozia (1)
2 6 12:2
2. OM-Łożyska II Bielawy (I) 2 6 9:0
3. WSD „Kleryk" (4)
2 6 7:2
4. Szaraki (5)
2 6 8:5
5. Kwasiki (IO)
2 3 10:9
6. Mocny Full (3)
3 3 ·s:5
7. GOKSiR Chąśno (8)
2 3 4:4
8. Pasiaczek (6)
2 3 4:5
9. RTS Gągolin (7)
2 O 4:8
IO. Red Power (9)
2 O 3:8
11. FC „Korabka" ( 11)
2 O 3: 11
12. Jazz Wett (11)
2 O 5'.15
Na czele klasyfikacji strzelców po dwóch
meczach znależli się Radosław Leśniak (OM-Łożyska TT), Damian Żu
rek (Kopernik) i Piotr Rutkowski
(Kwasiki), którzy zdobyli po pięć bramek. Po trzy gole strzelili: Paweł Kutkowski (Mocny Full), Sebastian Stolarczyk (Kwasiki), Mariusz Tarkowski (Szaraki), Paweł Werwiński (OMŁożyska ID, Tomasz Zawadzki (Kopernik) i Robert Rutkowski („Kleryk").
W 3. kolejce, która rozgrywana
będzie dopiero w sobotę 9 grudnia
2000 roku zagrają: godz. 9.20: Red Power - Kwasiki, godz. IO.OO: GOKSiR
Chąśno - Mocny Full, godz. I 0.40: Szaraki - FC „Korabka", godz. 11.20: Kopernik Kiernozia - „Pasiaczek", godz.
20.00: OM-Łożyska TT Bielawy - WSD
„Kleryk" i godz. 20.40: Jazz Wett - RTS
Gągolin.
Paweł A. Doliński

mecz 1. kolejki V ligi ŁLPNP

Płomień rozgromił Władców
Łowicz, 2 grudnia. W zaległym meczu I . koTejki V Łowickiej Ligi Pi!ki Noż
nej Pięcioosobowej znakomitą skutecznością popisali się zawodnicy Płomie
nia Piotrowice, którzy rozgromili Wład
ców Stefana strzelając im aż osiem goli.
• WŁADCY STEFANA - PŁO
MIEŃ Piotrowice 1:8 (1:4); br.: Wojciech Głowacki - Robert Redzisz 3, Cezary Kotecki 2, Mariusz Organiściak,
Marcin Pietrzak i Mariusz Kubiak.
I. Barsa Kutno (I)
2 6 16:3
2. Płomień Piotrowice (2)
2 6 14:2
3. Hezbollah (3)
2 3 5:3
4. RTS II Gągolin (5)
2 3 6:8
5. Kiepscy Witonia (6)
2 3 4:8
6. WładcyStefana(4)
2 3 5:11
7. Bleblusie Lipnice (7)
2 O 4:9
8. Bacar (8)
2 O 2: 12

Liderem klasyfikacji strzelcow jest
Zbigniew Kamiński, który zdobył już
pięć bramek, o jedno trafienie mniej ma
Piotr Kubicki (obaj Barsa) i Mariusz
Kubiak (Płomień), a po trzy gole strzelili: Tomasz Ciastek i Dariusz Dą
browicz (obaj Barsa), Marcin Grocholewicz (Bleblusie), Jarosław
Koncewicz (RTS Jl), Piotr Chlebny
(„Władcy") i Robert Redzisz (Pło
mień).

Mecze 3. kolejki V ligi rozgrywane
I Ogrudnia: godz. 9.20:
Bleblusie Lipnice - Płomień Piotrowice,
godz. IO.OO: Barsa Kutno - Władcy Stefana, godz. I 0.40: Hezbollah - RTS Jl
Gągoł in i godz. 11.20: Kiepscy Witonia
- Bacar.
Pawel A. Doliński
będą w niedzielę

Na skróty...
Szachiści

grali
w warcaby

Łowiczanin

w amatorskiej kadrze

Członkowie łowickiej sekcji szachoPiotr Gawlik - obrońca łowickiego
wej działającej w OSiR-e rozegrali klubo- Pelikana znalazł się w kadrze wojewy błyskawiczny turniej warcabowy (pięć wództwa łódzkiego, która będzie się
minut na zawodnika), którego zwycięzcą przygotowywała do Amatorskich Miokazał się Zbigniew Gajewski, a dal- strzostw Europy w piłce nożnej.
sze miejsca zajęli Tadeusz Wójcik i
O puchar Edmunda
Paweł Wojciechowski.

Kolejny łowiczanin
próbowany w ŁKS-Ptak
W rozgrywanym już po rundzie jesiennej sparingu TT-ligowego ŁKS-Ptak z
występującą w mlidze Piotrcovią-Ptak niespodziewanie wygrali ci drudzy I :4 (I :2), a
w spotkaniu tym w łódzkiej drużynie zagrał piłkarz Pelikana-Michał. Brzózka,
który znalazł się w kręgu zainteresowania trenera Ryszarda Polaka.

Grzelki

Biała

Rawska znów 3:0 (br. : Kaźmier
czak 2 i Wierzbicki), a w finale uległ niespodziewanie miejscowej Unii aż 0:3 .
Piąte miejsce zajęli natomiast gracze Huraganu Bobrowniki. Zespół trenera Bernarda Wudkiewicza przegrał z Mazovią Rawa Mazowiecka I :2 (br.: Paweł
Moskwa), uległ Unii Skierniewice l :2
(br.: Kacper Tomaszkiewicz) i pokonał
Styl Michowice 2:0 (br.: Piotr Szkup 2).

Trzecie miejsce

W zorganizowanym w hali OSiR w
gimnazjalistek
Skierniewicach już po raz jedenasty Halowym Turnieju Piłki Nożnej im. EdmunW Rejonowej Gimnazjadzie Szkolnej
da Grzelki wzięło udział osiem drużyn z w koszykówce ekipy reprezentujące porocznika 1987, a do finału dotarła ekipa wiatłowicki zarówno w rywalizacji dziewłowickiego Pelikana. Zespół trenera Mi- cząt, jak i chłopców zostały sklasyfikowarosława Fiutkowskiego w eliminacjach ne na trzecich miejscach. W śród dziewcząt
pokonał Juvenię Wysokienice 3:0 (br.:
ekipa Gimnazjum Nr I w Łowiczu przeWierzbicki 2 i Papuga), Widok Skiernie- grało w Kutnie zarówno z gospodyniami
wice 2:0 (br.: Karwat i Mikulski) i Białkę zGP l,jakizGP2Sadkowice.
(p)
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Halowa piłka nożna - 2. kolejka I ligi ŁLPNP

Trzy
1

-""

zespoły

kompletem punktów

Łowicz, 2 grudnia. Druga odsłona
rywalizacji w I Łowickiej Ligi Piłki Noż
nej Pięcioosobowej przyniosła kolejne
emocje i to nie tylko w meczach „na
szczycie". Mistrz Łowicza - DagramAT dosyć łatwo uporał się z Olimpią
Chąśno (obie bramki „olimpijczycy"
zdobyli dopiero w końcówce meczu),
a komplet punktów mają także Abex
i Sojax li Boczki. Okazuje się jednak,
że te dwie drużyny miały znacznie wię
cej kłopotów z kolejnymi zwycięstwa
IDI.

Zespół Abexu Artura Kacprzaka
i Marcina Borka dosyć długo przegrywał O: I, ale fantastyczna końcówka dała
jednak pewne zwycięstwo z RolmechemCzamymi Bednary, a trener Mirosław
W finale bramkarz ZNP „Belferek" - Bernard Wudkiewicz miał sporo pracy. ..
Fiutkowski miał sporo uwag do pracy
sędziów. Jednak czy słusznie ... ?
dok. ze str. 40
Po raz drugi wygrał także Sojax II,
i mecz ten miał podobny scenańusz. Pę
dzące Imadła prowadziły aż du 27. minuty, ale ostatnie fragmenty należały jednak do podopiecznych prezesa Wiesła
wa Dąbrowskiego, a obie bramki
zdobył Maciej Sekuła.
Dosyć niespodziewanie wysokie
zwycięstwa odniosły natomiast ekipy
KS „Stefan" z IPO i Turbo-Car Gutenów z „Agros-Fortuna" Łowicz. Chyba
jednak najwięcej emocji towarzyszyło
Inną atrakcją, jaką przygotowali stu- 2:1; br.: Marcin Wieteska i Ryszard Kra• FRATERS TUM - OM-ŁOŻY spotkaniu Oldboya i Sojaxu I.
denci był mecz pomiędzy radnymi Rady wiński - Wojciech Masłowski.
SKA 0:3; br.: Krzyżański, Paweł WeMiejskiej w Łowiczu, a słuchaczkami
• „AGROS-FORTUNA" Łowicz rwiński i Waldemar Trupinda.
2
I. Dagram-AT (I)
KN. Nie o wynik w tym pojedynku cho- ZNP-BELFEREK 1:7; br.: Kret 3, Pia• „ZETKA" -„KALOSZE" 0:2; br.:
2. Abex (21
2
dziło, ale jak to w sporcie bywa wywo- secki, Zrazek, Łaziński i Doliński - To- Durka i Krzysztof Grzyb.
3. Sojax II Boczki (4)
2
łał on sporo emocji. Ostatecznie zakoń- masz Zabost.
O 9. MIEJSCE:
2
4. P<c~zące Imadła (3)
czył się remisem, a bramki strzelili: Iza• STRAŻACY - PSS „SPOŁEM"
•ARGOS-FORTUNA- MOPS Od
5. Turbo-Car Gutenów (I I)
2
bela Masłowska i Maciej Mońka.
3:4; br.: Ambroziak 2 i Wiesław Karwat (w.o.)
6. Oldboy (4)
2
Głównym celem tej dwudniowej im- - Chojnowski 2, Krawiński i Władysław
O 7. MIEJSCE:
7. KS „Stefan~ (7)
2
prezy była zbiórka pieniędzy na Sto- Sieczkowski.
•FRATERSTUM-JAZZWET1:3;
8. „Agros-Fortuna" Łowicz (4)
2
warzyszenie Rodziców i Osób Działa•JAZZ WET - ,,AGROS-FORTU- br.: Czapnik - Ochmański, Jerzy Wol9.
Sojax
I
Boczki
(12)
2
jących na Rzecz Dzieci ze Schorzenia- NA" Łowicz 6:2; br.: Masłowski 4, ski i Andrzej Kubica.
10. Olimpia Chąśno (JO)
2
mi Układu Nerwowego. Dzięki licznej Krzysztof Miziołek i samobójcza O 5. MIEJSCE:
J
I.
Rolmech-Czarni
Bednary
(7)
2
grupie sponsorów oraz hojności przy- Pęczkowski i Janusz Kołaczek.
•STRAŻACY - „ZETKA" 2:4; br.:
2
był kibiców udało się zebrać ponad 2
GRUPA "B":
Karwat 2 i Płacheta - Grzegorz Sumiń I 2. IPO (7)
tysiące zł.
•MOPS - „ZETKA" 2:1; br.: Zbi- ski, Marek Pawlak, Robert Makar i RaGRUPA „A ":
gniew Kostrzewa 2 - Rafał Baranow- chubiński ..
• ZNP-BELFEREK -JĄZZ WET ski.
O 3. MIEJSCE:
5:2; br.: Zbigniew Łaziński, Paweł Do• FRATERS TUM-„KALOSZE"
• PSS „SPOŁEM" - OM-ŁOŻY
liński, Waldemar Kret, Tomasz Piasecki 7:2; Piotr Klimkieiwcz 2, Paweł Sumiń SKA 3:2; br.: Krawiński, Tomasz
i Bernard Wudkiewicz - Mariusz ski 2, Jakub Wojda, Wojciech Czapnik i Brzózka i Piotr Przybysz - Maciej
Ochmański 2.
samobójcza-Witold Kunikowski i Zbi- Markowski i Woszczyński.
•STRAŻACY-,,AGROS-FORTU- gniew Maj.
O I. MIEJSCE:
NA" Łowicz 5:3; Krzysztof Ambro•MOPS-OM-ŁOŻYSKA 1:2; br.:
•ZNP-BELFEREK-„KALOSZE"
ziak 3, Sylwester Płacheta i Marek Waw- Waldemar Szaleniec - Zbigniew Krzy- 1:0; br.: Wojtasiak.
rzyńczak - Mańusz Siurek 2 i Jarosław żański i Maciej Markowski.
Najlepszym bramkarzem turnieju zoPęczkowski.
• FRATERS TUM- „ZETKA" 0:2; stał wybrany Marek Charucki (OM•ZNP-BELFEREK- PSS „SPO- br.: Jarosław Rachubiński 2 ..
Łożyska), najlepszym zawodnikiem
LEM" 2:0; br.: Jacek Zrazek i Robert
• OM-ŁOŻYSKA- „KALOSZE" Robert Chojnowski (PSS "Społem"),
Wojtasiak.
2:3; br.: Krzyżański i Roman Woszczyń- a najlepszym strzelcem Waldemar
• STRAŻACY - JAZZ WET 2:0; ski - KrzysztofDIJ!ka 2 i Kunikowski .. Kret (ZNP).
br.: Płacheta i Amroziak.
• MOPS - FRATERS TUM 1:1;
Zwycięski zespół występował w skła
• PSS „SPOŁEM" - „AGROS- br.: Zbigniew Kostrzewa - Wojciech dzie: Bernard Wudkiewicz - Paweł DoFORTUNA" Łowicz 2:1; br.: Robert Czapnik.
liński, Waldemar Kret, Robert Wojtasiak,
Chojnowski - Pęczkowski.
•OMŁOZVSKA- „ZETKA" 1:2; Tomasz Piasecki,
Zbigniew Łaziński
•ZNP-BELFEREK- STRAŻACY br.: Zbigniew Krzyżewski -Jarosław Ra- i Jacek Zrazek.
2:2; br.: Wojtasiak i Łaziński-Ambro- chubiński 2.
Sławomir Karmelita
ziak i Płacheta.
• „KALOSZE" - MOPS 3:0; br.:
• PSS „SPOŁEM" - JAZZ WET Marcin Majer, Durka i Maj.

DRUGI PUCHAR

DLA ZNP·BELFEREK

Ili Mikołajkowy Turniej o Puchar Prezesa AZS KN Łowicz zorganizowany został dzięki pomocy sponsorów, do których należą: Bank
Gos-podarki Źywnościowej S.A. - sponsor główny, Kia Motors, firma „Bracia Urbanek: Media-Com, salon piękności Karoliny Jankowskiej, pizzeria „Pizza House: pizzeria „ Tom Marzziano': sklep
,Adidas" i „Wranglef-lee: hurtownia sportowa „FiK sport'; hurtow:..
nia zabawek „Sandy: Profesjonalne Studio Urody „Oliwia: Pływa/nia Miejska, „Fitness Club" przy ullćy Pod.rzecznej22, studio „FotoVideo-Cotor" Je(.Z_,efJO Boreckiego, Oriflame, apleka „Malwa", stacja
paliW„Bracia .
-· ,-. ~wscy", zakład wyrąb-ctf pukferniczo~piekąfl'ii·
pzych Afitjy".'
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• "AGROS-FORTUNA" Łowicz TURBO-CAR GUTENÓW 1:6 (0:2);
br.: Michał Brzózka (26)- Marcin Urbań
ski 2 (I I i 30), Łukasz Kowalik 2 (13
i 28), Marcin Pinkowski (4) i Dawid Łu
gowski ( 16).
•DAGRAM-AT - OLIMPiA Chą
śno 5:2 (2:0); br.: Tomasz Styszko 2
(7 i.13), Grzegorz Czerbniak (16), Grzegorz Durka ( 19) i Piotr Kowalski (23,
głową) - Arkadiusz Koźbiał 2 (25 i 26).
• SOJAX I Boczki - OLDBOY 3:2
(1:1); br.: Adam Grad 3 (10, 20 głową
i 27) - Dzidosław Żuberek 2 (6 i 18).
•PĘDZĄCE IMADŁA- SOJAX II
Boczki 1:2 (1 :O); br.: Michał Adamczyk
(9) - Maciej Sekuła 2 (27 i 29).
• ABEX - ROLMECH-CZARNI
Bednary 4:1 (0:1); br.: Arkadiusz Ża
glewski 2 (22 i 28), Tomasz Gręda (22) i
Krzysztof Papuga (30) - Krystian Bolimowski (5).
W 2. kolejce strzelono 29 goli, co daje
średnio na mecz 4,83 bramki. Bramki w
tej kolejce strzeliło 22 zawodników. Do
przerwy strzelono 9 bramek (31,03 %).
pad)
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2. kolejki''

• Tomasz DYMEK (bramkarz Turbo-Car) - co prawda
wpuścił jednego gola Gedynym z czystym kontem był Witold
Surlit z KS „Stefan"), ale zespół z Gutenowa swój sukces
zawdzięcza w dużej mierze jego szczęśliwym interwencjom.
•Robert HYŻY (KS „Stefan") _zagrał po raz pierwszy w
łowickiej ,,halówce". Strzelił dwa gole i poprowadżiłswój nowy
zespół do pierwszego zwycięstwa.
• Tomasz STYSZKO (Dagram-AT) - swoją dobrą grę w
rozgrywanym dzień wcześniej „Meczu Gwiazd" potwierdził

t 9 '.'Ul~:? s.1 1t::;v11c.1n9,rnVN .r.o•Jf ~ru·~ . t~v1c1 r.1 ..., A<UiS) t>~ 11)'1f"WOłt;('!~"H•

2. kolejka l ligi:
• KS "STEFAN" - IPO 3:0 (1:0);
br.: Robert Hyży 2 (18 i 29) i Tomasz
Laska{?).
Żółta kartka: ławka KS „Stefan" - za

także w meczu I ligi zdobywając dwa pierwsze gole w spotkaniu przeciwko Olimpii.
•Adam GRAD (Sojax
trzy gole strzelone Oldboyowi
mają swoją wymowę. W swoim drugim meczu w barwach Sojaxu
I udowodnił,-że jest nieprzeciętnym piłkarzem, który często sam
może przechylić szalę zwycięstwa na stronę swojego zespołu.
• Maciej SEKUŁA (Sojax ID - dosyć niespodziewanie
w „Piątce Kolejki", ale jego dwa trafienia w końcówce spotkaniadały Sojaxowi Il trzy punkty.
(p)
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Zapowiadamy mecz 3. kolejki ŁLP_NP

Wsobotę znów będzie ciekawie•••
•OLDBOY -ABEX (sobota- 9 grudnia, godz. 18.00).
Oldboy: Socha - Warchoł, Żuberek,
Stankiewicz, Haczykowski, Bończak i
Olko.
Abe.x: Michałowski - Gręda, Żaglew
ski, Papuga, Rachubiński i Stańczak
Wybierając mecz kolejki można było
wskazać na pewno na pojedynek Sojaxu II z Dagramem-AT, czyli pojedynek
dwóch drużyn z kompletem punktów.
Wydaje się, że równie ci~kawie, a może
jeszcze bardziej interesująco zapowiada się pojedynek Oldboya z Abexem
„Starsi Panowie" po ostatniej poraż
ce z Sojaxem I, chcąc myśleć o utrzymaniu się w czołówce, muszą zainkasować trzy punkty. W końcu jak się ma
w swoim składzie takich piłkarzy jak

Dzidosław Żuberek (II-ligowy ŁKS
Ptak), Leszek Warchoł (Unia) i Robert „Felek" Stankiewicz (Pelikan)
to należy myśleć o zwycięstwie. Z kolei
znakomicie spisujący się na początku
sezonu beniaminek I ligi - ekipa Abexu,
na razie zainkasował sześć punktów, ale
grając z nieco niżej notowanymi zespołami. Czy „Unici" Arkadiusz Żagiew
ski i Tomasz Gręda poradzą sobie z
rywalami?
W pozostałych spotkaniach 3. kolejki
zmierzą się: godz. 16.00: Ipo - Pędzące
Imadła, godz. 16.40: Turbo-Car Gutenów
- KS „Stefan", godz. 17 .20: Rolmasz-Czarni Bednary - Agros Fortuna Łowicz, godz.
18.00: Oldboy-Abex, godz. 18.40: Olimpia Chąśno - Sojax I Boczki, godz. 19.20:
Sojax II Boczki - Dagram-AT.
(sk)

Zapowiadamy mecz 4. kolejki ŁLPNP

Emocie iui od pierwszego meczu
Żuberek (z lewej) strzelił dwa gole, a Grad odpowiedział trzema. Sojax I w ten sposób zainkasował trzy punkty.

Halowa piłka nożna - mecz 2. kolejki I ligi ŁLPNP

ADAM GRAD SUPER·STAR
• SOJAX I Boczki - OLDBOY 3:2
(1:1)

O: I - Dzidosław Żuberek (6), I: 1 Adam Grad ( 1O), I :2 - Dzidosław Żube
rek ( 18), 2:2 - Adam Grad (20, głową),
3:2 - Adam Grad (27).
Sojax I: Sebastian Górka - Adam Grad,
Marcin Łagiewski, Dariusz Nowacki i
Piotr Zapisek oraz_~aweł Kawecki,
Adam Stawicki i Jacek Jabłoński.
Oldboy: Kamil Socha - Dzidosław
Żuberek, Leszek Warchoł, Jacek Haczykowski i Krzysztof Olko oraz Robert
Stankiewicz i Bogusław Bończak.
Sędziowali: Henryk Plichta i Ireneusz
Stefański.
Łowicz,

2 grudnia. Zespół Sojaxu I
o niezbyt szczęśliwym Io-

może mówić

sowaniu. W pierwszej kołej4e spotkał
się z mistrzowskim Dagramem-AT przegrywając a~ 0:6, a w drugim meczu ich
rywalami byli wicemistrzowie Łowicza
- gracze Oldboya. Trzeci~ drużyna poprzedniego sezonu ma jednak już trzy
punkty na koncie, bowiem ma w swoim
składzie tak nietuzinkowego gracza jak
Adam Grad.
Sobotni pojedynek można by określić jako pojedynek strzelecki dwóch
wychowanków łódzkiego ŁKS - po
dwóch trafieniach Dzidosława Żuber
ka Oldboy dwa razy obejmował prowadzenie, za każdym jednak „Gradowy"
sprytnymi zagraniami odrabiał te straty.
Już w 8. minucie mocny strzał Żuber
ka dał prowadzenie „Starszym Panom",

dok. ze str. 40

wychodzili na parkiet w świetle reflektorów, oczywiście witani gromkimi brawami przez publiczność. Cały przebieg
spotkania był na gorąco komentowany
przez dwójkę organizatorów tego przedsięwzięcia-Pawła Dolińskiego i Bogusława Bończaka.

Nasze gwiazdy zaczęły mecz bardzo
i po 15. minutach pierwszej poło
wy przegrywaliśmy już 0:7. Pierwszą
bramkę w tym spotkaniu zdobył wychowanek łowickiego Pelikana Robert
Wilk. Dla łowickiej ekipy gola strzelił
dopiero w 17. minucie Jarosław Walczak. Pierwsza część gry zakończyła
się wynikiem I :8 i wszyscy liczyli na
to, że może w końcu i nasi zaczną trafiać do siatki.
W przerwie meczu nastąpiło losowanie nagrody dla kibiców i konkurs dla
najmłodszych. Polegał o.n na tym, aby
trafić piłką z połowy boiska do bramki.
Byłoby to proste, gdyby nie fakt, że
należało stać tyłem, a piłkę kopnąć pięsłabo

i Jabłoński.
Abex: Michałowski - Gręda, Żaglew
ski, Papuga, Rachubiński i Stańczak
Będzie

to bardzo trudny weekend dla
Abexu. Po sobotnim pojedynku z Olboyem, już w pierwszym niedzielnym pojedynku 4. kolejki I ligi
ŁLPNP ekipa Artura Kacprzaka i
Marcina Borka zmierzy się z Sojaxem I. Emocji na pewno nie zabraknie
zwłaszcza, że w pojedynku tym zmierzą się w obu zespołach piłkarze, któpiłkarzy

rzy jeszcze nie dawno razem występo
wali grając w Urii Skierniewice. W mię
dzyczasie jednak Adam Grad i Da·
riusz Nowacki przenieśli się do Pelikana, a Arkadiusz Żaglewski i Tomasz Gręda wciąż reprezentują „żó
łto-niebieskie" barwy.
W pozostałych spotkaniach 4. kolejki
zmierzą się: godz. 16.40: Olimpia Chą
śno - Sojax II Boczki, godz. 17.20: Pę
dzące Imadła - Turbo-Car Gutenów, godz.
18.00: Agros Fortuna Łowicz - Oldboy,
godz. · 18.40: Dagram-AT - Ipo, godz.
19.20: KS „Stefan"· - Rolmasz-Czami
Bednary.
Sławomir Karmelita

dok. ze str. 40

.Tysiqc dla dzieci
Pogasły światła, a piłkarze po kolei

ale wkrótce Grad w sytuacji sam na sam
podciął piłkę przerzucając ją nad leżącym
już Kamilem Sochą. Na początku drugiej połowy Jacek Haczykowski wyłożył piłkę „Dzidkowi", który nie miał
problemów z umieszczeniem jej w pustej
bramce. Dwie minuty później był znowu
remis, a_gol strzelony pI:"'.eZ Grada głową
po wrzutce Dariusza Nowackiego
obciąża także konto Sochy. W 23. minucie bramkarz Oldboya jednak się zrehabilitował parując mocny strzał innego ło
dzianina - Marcina Łagiewskiego na
słupek. Na trzy minuty przed końcową
syreną Grad wpisał się do protokołu po
raz trzeci wykorzystując sytuację sam na
sam z gokiperem rywali.
Paweł A. Doliński

• SOJAX I Boczki - ABEX (niedziela - IO grudnia, godz. 16.00).
Sojax I: Górka - Grad, Nowacki,
Zapisek, Łagiewski, Kawecki, Stawicki

tą.

Ale mimo tych trudności sztuka ta
udała się kilku młodym miłośnikom futbolu. Oprócz konkursów mogliśmy oglą
dać też dziewczyny z „Ekonomika'',
które każdą przerwę w grze wykorzystywały na taniec.
Druga połowa meczu była trochę lepsza w wykonaniu gospodarzy, a wynikało to chyba też z faktu, że goście trochę „odpuścili" i pozwolili na więcej swobody. rywalowi. Bardzo skutecznie w
zespole Łowicza zagrał Tomasz Styszko, który celnie trafiał aż pięć razy.
W zespole gwiazd cztery bramki zdobył Rafał Niżnik, który obecnie występuję w Broendby Kopenhaga. Mecz
zakończył się wygraną pierwszoligowców, którzy pokazali kibicom dużo dobrego futbolu.
Cieszy fakt, że dopisała frekwencja
na takiej imprezie i oby było ich w Ło
wiczu więcej. Kibice na pewno też chcieliby zobaczyć gwiazdy innych dyscyplin w akcji.
Zbigniew Łaziński

Canal+ i przyiaciele
byli lepsi
tym zasługa zawodnika
„Canal +" - Jacka Ziobera,
którego fanom piłki nożnej przedstawiać
nie trzeba. Przypomnijmy tylko, że był on
reprezentantem Polski i wieloletnim graczem ŁKS-u Łódź. Już w 3. minucie Ziober zdobył bramkę, a przez cały przebieg
spotkania pokazywał ciekawe zagrania i
kierował grą swojej drużyny.
Nasi dziennikarze przespali trochę początek spotkania, przegrywając już 0:3 i
tej straty bramkowej, mimo usilnych starań, nie udało im się odrobić. Mecz przebiegał w bardzo miłej atmosferze, a w jego
przerwach publiczność mogła oglądać
tańczące dziewczyny z ZSZ nr 4, które
przygotowywały się pod kierunkiem nauczycielki wychowania fizycznego z tej

Oldboye rozpoczęli od zwycięstwa z Czarnymi, ale o kolejne punkty w meczu
z Abexem będzie znowu ciężko.

Największa w

drużyny

właśnie szkoły-Krystyny Ceglińskiej.
Ostatecznie mecz zakończył się porażką gospodarzy 5:8, ale przecież chodziło
tu przede wszystkim 0 dobrą zabawę, rozrywkę i pomoc chorym dzieciakom. Po

tym spotkaniu kolej przyszła na gwiazdy
ŁLPNP i gwiazdy I ligi.

List otwarty do Sz. P.

Stanisława Sokola

Tym razem wyiaśnia trener ULKS „Huragan"
W związku z wywiadem zamieszczonym w „Nowym Łowiczaninie" Nr 48/
2000 postanowiłem wystosąwać do szanownego Pana list otwarty. Wybrałem
taką formę dlatego, ponieważ część treści tegoż wywiadu dotyczyła mojej osoby i daruje mi Pan tę formę listu, ale jeśli
ktoś. na forum publicznym obrzuca mnie
błotem, to winienem w tej sp.rawie wypowiedzieć się również w tymże forum.
Zdaję sobie sprawę, że motywy, które
skłoniły Szanownego Pana do tej próby publicznego dokuczenia mi sięgają
poza płaszczyznę sportu, ale muszę
przyznać, że zastosował Pan w stosunku do mnie „ciosy poniżej pasa". Pozwol.i Pan, że zacytuje fragment Jego
wywiadu: „Łowicz to małe miasto i
szybko rodzą się tu niepotrzebne plotki" - to fakt, ale - co za tym idzie również i bezwględne prawdy są znane

naszej lokalnej społeczności, dlatego nie
próbuje nawet wyjaśniać, co w tym
wywaidzie prawdą nie jest, a zamiar
publicznego „dokopania mi" nie powiódł
się Szanownemu Panu (to nie tylko
moja opinia).
Oświadczam jednocześnie, że nie zamierzam polemizować z szanownym
Panem na łamach prasy w sprawach
klubu (i nie tylko klubu choćby dlatego,
że uważam to za niegodziwość.
Z poważaniem
Bernard Wudkiewicz
P.S. Serdecznie dziękuję za gratulacje
umieszczone w końcowej części wspomnianego wywiadu; gratulacje przyją
łem z podziękowaniem od wszystkich,
również od tych nielicznych osób, które gratulując mi nie miały w podtekście
takiego zamierzenia (rozpoznanie jednych i drugich jest śmiesznie łatwe).

Zbigniew Łaziński ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ J
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adres
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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 biurże ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, codziennie w godz.
7-18, w soboty 8-14, w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 1_0-16. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są takte w innych punktach, wymienionych~ stronie 1. Skład tekstu własny.

40

SPORT

e

SPORT

e

SPORT

e

SPORT

7.12.2000 r.

Łowicki

informator

sportowy

il ·I· '
Piłkarskie

gwiqzdy rozbłysły w Łowiczu

wśród dziewcząt

z „ Ekonomika"

„Gwiazdy dla dzieci" - Mecz Gwiazd

TYSIĄC
• REPREZENTACJA ŁLPNP Ło
wicz-GWIAZDY I Ligi 8:12 (1:8); br.:
Tomasz Styszko 5, Jarosław Walczak,
Marcin Majer i Robert Stankiewicz Rafał Niżnik 4, Marek Saganowski 2,
Robert Wilk 2, Grzegorz Krysiak 2, Dzidosław Żuberek i Tomasz Styszko (samobójcza)
ŁLPNP Łowicz: Maciej Sowiński, Bernard Wudkiewicz (Dagram-AT)- Robert
Stankiewicz (Oldboy), Jarosław Walczak
(Pędzące Imadła), Marcin Majer (Rolmech-Czarni Bednary), Tomasz Styszko
(Dagram-AT) i Michał Adamczyk (Pę

(ŁKS),

DLA DZIECI

Robert Wilk (Orlen Płock), Rafał
(Broendby Kopenhaga), Dzidosław Żuberek (ŁKS), Marek Saganowski
(Orlen).
Sędziowali: Witold Kunikowski i
Krzysztof Grzyb.
Łowicz, 1 grudnia. To już druga edycja meczu charytatywnego „Gwiazdy dla
dzieci". Przypomnijmy, że rok temu padł
remis 7: 7, a bramki dla zespołów zdobywali: ŁLPN'P-Zbigniew Czerbniak 2,
Leszek Warchoł, Jarosław Plichta,
Grzegorz Durka, Marcin Majer i Jarosław Walczak, Gwiazdy I ligi - Dzidzące Imadła).
dosław Zuberek 2, Jarosław Dziedzic 2,
Gwiazdy: Andrzej Krzyształowicz Grzegorz Krysiak, Marcin Zając i Robert
(Stomil Olsztyn), Grzegorz Krysiak Wilk.
Niżnik

W miniony piątek hala łowickiego
OSiR-u zapełniona była po brzegi podczas piłkarskiego wieczoru, w którym
najpierw zagrali dziennikarze (o tym już
pisaliśmy), a następnie gwiazdy Łowic
kiej LPNH i gwiazdy I ligi piłki nożnej.
Wszyscy chcący wejść na halę by obejrzeć zawodników na co dzień grających
na boiskach polskiej ekstraklasy, musieli
kupić cegiełki, z których środki przeznaczone będą na szczytny cel. A celem tej
całej imprezy była pomoc dzieciom niepełnosprawnym ze schorzeniami układu
nerwowego.
Na początku odbyła się prezentacja
zawodników.
dok. na str. 39

Czwartek. 7 undnia:
• 17.30 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz ligi wojewódzkiej koszykówki kadetów: UMKS
„OSiR-Księżak'' Łowicz - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski;
• 18.00-Pub ,,Batman" w Łowiczu, ul.
Jana Pawła li I; 10. (ostatni) turniej Grand
Pńx Łowicza w dartsie;
Piątek. 8 uudzień:
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr I w
Łowiczu, ul. Jana Pawła li 3; Powiatowa
Licealiada Szkolna w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców.
• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2: 5. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej: godz. 18.30: TKKF ,,Księżak'' -J .W.
Łowicz, GOK Zduny - AZS KN Łowicz,
Dzi-koś-ć - ZNP Belferek, godz. 20.00:
Młynek - Rzemiosło, _ Diabły - LZS Retki
i Dragi - Technikum. Pauza: Przyszłość;
Sobota. 9 undnia:
• 9.20-12.00-halasportowa OSiRNr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła li 3; 3. kolejka IV
ligi ŁLPNP: godz. 9.20: Red Power- Kwasiki, godz. IO.OO: GOKSiR Chąśno - Mocny
Full, godz. I 0.40: Szaraki - FC ,,Korabka",
godz. 11.20: Kopernik Kiernozia - ,,Pasiacz.ek";
• 10.00, hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2, Amatorskie
Otwarte Mistrzostwa Łowicza w tenisie
ziemnym mężczyzn;
• 12.00-16.00 - hala sportowa OSiR Nr
I w Łowiczu, ul. Jana Pawła li 3; 4. kolejka
li ligi ŁLPNP: godz. 12.00: Orzeł Nieborów
- Alpinus, godz. 12.40: Damir - Naprzód
Jamno, godz. 13.20: Hurt-Metal-FC„Chinatown", godz. 14.00: Oldboy II- Victoria Zabostów, godz. 14.40: Zające - Vagat Domaniewice, godz. 15.20: Sąsiedzi - MC Astra Zduny;
• 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul Jana Pawła Il 3; 3.

rwwy

ŁOWICZANIN

kolejka I ligi ŁLPNP: godz. 16.00: lpo Pędzące Imadła, godz. 16.40: TurOO-Car

Gutenów - KS "Stefan", godz. 17.20:
Rolmasz-Czarni Bednary - Agros Fortuna Łowicr., godz.18.00: Oldboy-Abex,
godz. 18.40: Olimpia Chąśno - Sojax I
Boczki, godz.19.20: Sojax II Boczki- Dagram-AT;
• 20.00-21.20 - hala sportowa OSiR Nr
I w Łowiczu, ul. Jana Pawła li 3; cd. 3.
koleJl<i IV ligi ŁLPNP: godz. 20.00: OMŁożyska Il Bielawy- WSD ,,Kleryk'', godz.
20.40: RTS Gągolin - Jazz Wett;
Niedziela. 10 undnia:
• 9.20-12.00 - hala sportowa OSiR Nr l
w Łowiczu, ul. JanaPawłall3; 3. kolejka V
ligiŁLPNP: godz. 9.20: BleblusieLipnicePłomień Piotrowice, godz. IO.OO: Barsa
Kutno - Władcy Stefana, godz. I 0.40: Hesbollah - RTS li Gągolin, godz. 11.20: KieIJL
scy Witonia - Bacar;
• 10.00, hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2, Amatorskie
Otwarte Mistrzostwa Łowicza w tenisie
ziemnym mężczyzn
• 12.00-15.20- hala sportowa OSiRNr
I w Łowiczu, ul. Jana Pawła li 3; 3. kolejka
mligi ŁLPNP: godz. 12.00: Sojax lII Boczki
- Agros-Fortuna li, godz. 12.40: Klakson Attack Domaniewice, godz. 13.20: ŁSA
,,Księżak'' - OM-Łożyska Bielawy, godz.
14.00: MSM„SzareSzeregi" -Amigo-Górki, godz. 14.40: FC ,;llyw'' - Dax Głowno,
godz.15.20: Lipcok:i- PSS „Społem". Pauzuje: KS ,,Iskra";
• 16.00-20.00 - bała sportowa OSiR
Nr l w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 4.
kolejka I ligi LLPNP: godz.16.00: Sojax
I Boczki - Abex, godz. 16.40: Olimpia
Chąśno - Sojax Il Boczki, godz. 17.20:
Pędzące Imadła - Turbo-Car Gutenów,
godz.18.00: Agros Fortuna Łowicz-Old
boy, godz.18.40: Dagram-AT - Ipo, godz.
19.20: KS "Stefan" - Rołmasz-Czarni
Bednary;
Wtorek, 12 grudnia:
• 10.00 - hala sportowa OSiR Nr I w
Łowiczu, ul. Jana Pawła li 3; Wojewódzka
Licealiada Szkolna w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców.
(p)

Halowa piłka nożna - Ili Mikołajkowy Turniej o Puchar Prezesa AZS KN Łowicz

Drugi puchar dla ZNP-Belferek
Łowicz, 2-3 grudnia. Już po raz trzeci
w hali sportowej Nr I łowickiego OSiR-u
studenci Kolegium Nauczycielskiego byli
organizatorami turnieju halowej piłki noż
nej o puchar prezesa J<.U AZS KN - Mieczysława Kaczmarskiego, a po raz
drugi z rzędu impreza ta zakończyła się
zwycięstwem nauczycieli, występujących
pod nazwą ZNP-Belferek. W przebiegu
całego turnieju byli oni najlepszą drużyną i
końcowy sukces nie podlegał żadnej dyskusji. Co prawda w meczu finałowym tylko raz udało im -się pokonać golkipera rywali, ale było to trafienie na wagę końcowe
go zwycięstwa. Drugie miejsce przypadło
w udziale zespołowi „Kaloszy". Jak sama
nazwa wskazuje zespół ten składał się z
aktualnych sędziów piłkarskich i jak widać
z piłką potrafili sobie radzić nie gorzej niż z
gwizdkiem. Ostatnie miejsce na podium
przypadło ekipie PSS „Społem".
Atrakcją niedzielnego popołudnia miał
być mecz o Super Puchar pomiędzy Dagramem-AT, a Oldboyem. Niestety ci drudzy nie stawili się do hali OSiR-u i awaryjnie zostało rozegrane spotkanie pomiędzy
tymi pierwszymi - mistrzami ŁLPNP,
a studentami Kolegium Nauczycielskiego
w Łowiczu. Mecz ten zakończył się oczywiście zwycięstwem ekipy Dagrarnu-AT 5:3
(br.: Tomasz Styszko 2, Krzysztof Durka,
Grzegorz Czerbniak i Jarosław Plichta
- Piotr Zrazek, Mieczysław Kaczmarski
i Marcin Rychlewski).

Ekipa Plusa „Między Łodzią a
ekipy „ Canal+"

Warszawą" musiała

tym razem

uznać więk

szość

Gwiazdy Dla Dzieci- „Mecz na+"

,,Canal+'' i przyiaciele

byli lepsi .
'

• Radio PLUS i przyjaciele - "CANAL +" 5:8 (2:5); br.: Bogusław Boń
czak 2, Kamil Socha, Sławek Suski i Artur Kowalczyk - Jacek Ziober 3, Mariusz
Tuzimek 3 i Andrzej Twarowski 2.
Radio PLUS: Kamil Socha (Radio
RSC) - Mirosław Radziszewski (Radio
Plus), Łukasz Krysiński (Radio Plus),
Artur Kowalczyk (Głos Łowicza),
Krzysztof Olko (Głos Łowicza), Sławek
Suski (Radio Plus), Paweł Doliński
(Nowy Łowiczanin - Radio Plus) i Bogusław Bończak (Nowy Łowiczanin).
„Canal +": Tomasz Kiryluk (Życie) Jacek Ziober (C+), Maciej Weber (Gazeta Wyborcza), Maciej Biler (C+), Mariusz Tuzimek (Życie), Robert Zieliński
(Życie) i Andrzej Twarowski (C+).
Łowicz, l grudnia. W ramach akcji
'-------------~------~-~-------'-~---------d_o_k_._na_str._._3_8_, pomocy dla Łowickiego Stowarzyszenia

Rodziców i Osób Działających Na Rzecz
Dzieci Ze Schorzeniami Układu Nerwowego odbył się mecz pomiędzy dziennikarzami „Canal +" razem z kolegami
z redakcji „Życia" i „Gazety Wyborczej", a „Zjednoczonymi Siłami Dziennikarzy Regionu Skierniewickiego". ·
Spotkanie to było zapowiedzią meczu
gwiazd, a pomysłodawcami i głównymi
organizatorami imprezy byli Bogusław
Bończak i Paweł Doliński. Hala
OSiR-u zapełniła się po brzegi miłośni
kami halowej piłki nożnej, którzy oczekiwali wielu bramek i ciekawego widowiska.
Oczywiście wynik tego spotkania był
sprawą drugorzędną, ale sportowcy na
parkiecie walczyli dość zaciekle i byliśmy
świadkami wielu ciekawych zagrań.
dok. na str. 39

I

GATUNKU

21

si

15

20

24

ULOM

POIAOA
••

mu

KlĘGOllUrA

IwOIRĘllE I

I

101

....

I

I

ro !YŻU
••

7

I

11

BARDZO
IUIY,UCHY
NAPÓJ

M~RA

FUTRZANY
IZAL

RYTMICZNA

I

I

23

I HARAU

TOMAIZ, mQMITI

ULONEXROOZINY

..

NAGROMAD19łl~ NAllOK

NARODOWOi(. LUO, NAOA

I

13

GlOWA

....

ZWIEIZĘOA

I

I

91

iOERHllKO

NA

I

I
I

kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
środy, 13 grudnia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z
hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.

Rozwiązanie utworzą
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Nagrodę wylosował:

Andrzej Kubiak z

Łowicza

Rozwiązanie krzyżówki z nr 47 brzmi:
NIKOMU NIE RAJ DOKTORA ANI ADWOKATA
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FAKTY, OPINIE,
Za 500 lat
roku

przyszłym

cień

dobra

szans!"
K.S.

Tygodnik „Przegląd" w rozmowie z Wojciechem Młynar
skim nawiązał do jego niegdysiejszej gotowości osiwienia z
radości, gdyby powiodło sict Mazowieckiemu i „Solidarności":
„Osiwiałeś i co?" Klasyk polskiej
piosenki odparł : „Nic udało si<;„.
Polskie życic polityczne to rywalizacja zawodowców z amalorami. Za zawodowców uważam
polityków po stronic SLD. Nic
cieszy mnie to, ale mam pełną
świadomość, że amatorzy są bez

Siwy, ale świadomy

wybory prezydenckie 2000 roku przejdą do
historii jako rekordowe m.in.
pod wzgl<;dcm różnego rodzaju
sytuacji z gatunku „boki zrywać".
Działo si<; tak zresztą nic tylko
za Oceanem. Ambasada USA w
Warszawie zorganizowała w wyborczą noc bankiet w hotelu
„Marriot". Dziennik cotygodniowy „NIE" donosi: „Organizatorzy zaoferowali polski browar i
amerykańskie piwo o nieprzyjemnej dla licznie obecnych na
imprezie prawicowych polityków nazwie: Miller„.'.'

Amerykańskie

Cienka aluzja?

Przez całą stroni( dużego formatu „Rzeczpospolita" m<;czyła lidera SLD Leszka Millera,
tropiąc różnice zdań miedzy nim
a prezydentem Aleksandrem
Kwaśniewskim. Miller nic zaprzeczał, że są takie np . w ocenie działalności gabinetu Jerzego Buzka, ale podkreślił, że gdy
SLD krytykuje rząd bardzo
ostro, to „Aleksander Kwaśniewski jest człowiekiem, który zawsze prezentował zbyt wielką życzliwość wobec rządu, ale
on stara si<; dostrzegać nawet
cień dobra.„"

Nawet

Niceo odmiennego zdania jest
w sprawie atrakcyjności „S" i jej
lidera Lech Wałctsa. W spotkaniu internetowym zorganizowanym przez tygodnik „Wprost"
na pytanie o szans(( przyciągnict
cia ludzi z powrotem do „Solidarności" odparł krótko: „To sict
może zdarzyć za 500 lat." A spytany, czy poprze Mariana Krza:
klewskicgo w przyszłorocznych
wyborach do sejmu, powiedział:
„Chyba nic bctdzic startował, jak
znam sict na polityce„."
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Oak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień,
liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
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CZAS

Pochmurno z opadami deszczu. Wiatr południowo - zachodni, umiarkowany 4 - 8 mis.Temperatura minimalna ok. 4 - 3 st. C.Temperatura
maksymalna ok. 7 - 9 st. C. Wahania ciśnienia .

ŚRODA

- 8 mis. Temperatura minimalna ok. 5 - 3 st. C.Temperatura maksymalna ok. 5 - 7 st. C.Wahania ciśnienia .
WTOREK
Pochmurno z przejaśnie niami i lokalnie możliwy opad deszczu . Rano
móżliwe lokalne mgły.Wiatr południowo- zachodni, słaby i umiarkowany
3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 4 - 2 st. C.Temperatura maksymalna ok. 5 - 7 st. C.Spadek ciśnienia.

Dość pogodnie ale okresami wzrost zachmurzenie do dużego i lokalnie możliwy deszcz. Wiatr południo~o -zachodni, słaby i umiarkowany 3

PONIEDZIAŁEK

Od rana pochmurno, w ciągu dnia dość pogodnie i bez opadów. W
nocy i rano mgły. Wiatr przeważnie południowy, słaby i umiarkowany 2 6' mis. Temperatura minimalna ok. 2- O st. C, lokalne spadki d,o (-2) st.
C.Temperatura maksymalna ok. 6 - 8 st. C.Niewielki spadek ciśnienia .
SOBOTAPochmurno z przejaśnieniami i na północy regionu możliwy deszcz.
Rano lokalne mgły. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis„
Temperatura minimalna ok. 4 - 3 st. C. Temperatura maksymalna ok. 8
- 1O st. C.Spadek ciśnienia.
NIEDZIELA
Pochmurno z opadami deszczu lub mżawki. Wiatr południowy, słaby
i umiarkowany 3 - 8 mis„ Temperatura minimalna ok. 6 - 4 st. C.
Temperatura maksymalna ok. 7 - 9 st. C.Wzrost ciśnienia.

PIĄTEK

wyż znad

Ogólny opis pogody: Pogodę w regionie początkowo będzie kształtował
Rosji, od połowy terminu niż znad Morza Północnego z frontami
atmosferycznymi. Napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza.
CZWARTEK
Od rana pochmurno, w ciągu dnia dość pogodnie i bez opadów. W
nocy i rano mgły. Wiatr przeważnie południowy, słaby i umiarkowany 2 6 mis. Temperatura minimalna ok. 4 - 2 st. C, lokalne spadki do O st.
C.Temperatura maksymalna ok. 6 - 7 st. C.Wahania ciśnienia.

Prognoza pogody dla rejonu.Łowicza-7.12.2000 -13.12.2000

Ja jestem człowiekiem trochct starszym
od lych, o których pan mówi. Nigdy w swoim zawodowym życiu tak naprawdct nic byłem poza teatrem. Może to jest troch(( irracjonalne.„ Czasem sam sict nad lym zastanawiam i dochodzct do wniosku, że jest mi
potrzebny taki zawodowy dom. Dopóki w
lym zawodowym domu jest miło i sympalycznic, to chce sict tam być. No, chyba że
przestaje być miło, wtedy trzeba sict zastanawiać, co z lym zrobić. Tak wi<;c, przyzwyczajenie do teatru tkwi we mnie i nic bardzo
potrafi(( dać sobie z nim radl(. 01oć, rzeczywiście, obowiązki w teatrze szalenie wiążą

• Jest obecnie taka tendencja, że mło
dzi aktorzy po ukończeniu szkoły szukają szansy na karierę w filmie i telewizji,
dlatego nie wiążą się z żadnym teatrem.
Natomiast pan, który bez wątpienia nie
narzekałby na brak ról fiłmowYch, wiele
swojej zawodowej energii poświęca pracy w teatrze. Czy w związku z tym nie ma
pan poczucia, że coś traci?

• Obserwujemy w Polsce również inne
zjawisko, które raczej nie występuje na
świecie: u nas wybitnych aktorów, jak pan,
można oglądać w telewłzyjnych serialach.
W innych krajach serial bywa dla aktora
trampoliną do kariery. Jeśli ta kariera potoczy się właściwym torem, to nie ma już
mowy o powrocie do telewizyjnych produkcji...
·

To jest sprawa wyważenia. Jednak teatr,
to jest miejsce, w którym dokładnie poznaje
sict aktora. Tam najwyraźniej można zobaczyć aktorskie rzemiosło .

• Tymczasem od łat jest tak, że widzowie pragną oglądać pana w kolejnych rolach filmowych, reżyserzy chcą pana obsadzać, a jednak większość energii poświęca pan na grę na scenie, dla nieporównanie mniejszej widowni. Czy takle
proporcje pana satysfakcjonują?

czasowo, a wiadomo, że obecnie jest to jedna
z lych instytucji kulturalnych, w których po
prostu nic ma picnil(dzy.

........._,,

10 grudnia, niedziela
godz. 12.15,
POLSAT;
SZPIEG BEZ MATURY

młodzieńca.

pod postacią
przystojnego

objawiający się

anioł-przewodnik,

'

10 grudnia, niedziela,
godz. 21.35, TVP 2;
ŻVCIE
DO POPRAWKI
Przez cały czas kolejnym
bohaterom, którym dane
było przeżyć drugie
życie, towarzyszy

Emily Boynton kieruje
wykopaliskiem na
terenie Palestyny.
Podczas wizyty grona
znajomych, popełnione
zostaje przestępstwo.
Niemal doskonale,
gdyby nie genialny
detektyw
Hurcule Poirot.

9 grudnia, sobota
godz. 10.35,
11 POLSAT·
11 SPOTKANIE
ZE ŚMIERCIĄ

Maturzysta Michael
Corben leci do Francji
na kurs językowy.
Do samolotu wsiada
w Londynie amerykański
super szpieg o tym
samym imieniu
dok. na s/I: 5 ·: i nazwisku.

- Grana przez pana w „Ekstradycji"
to zdecydowanie czarny charakter.
Zresztą chyba większość pańskich filmowych ról składa się z postaci o niezbyt
sympatycznych cechach. Mówi się jednak, że aktorzy chętniej grają postacie
negatywne. Jak to jest w pana przypadku?
postać

Tak, serial może być groźny dla aktora,
sz.czcgólnic dla takiego, który zagra wjakiejś
popularnej produkcji na pocz.ątku swojej pracy. Sam tego doświadczyłem i znam ten ból.
Jednak u nas nic ma takiego podziału, że serial jest czymś gorszym, a film kinowy - czymś
lepszym. Myśli;, że to funkcjonuje w takich
wielkich fabrykach, jak Kalifornia. Tam sil(
uważa, że przejście z ooicgu serialowego do
tak zwanego prawdziwego kina jest pewną
nobilitacją. Nasza kinematografia jest zupełnie inna. Dlatego sądzi(, że granic w serialu
nic jest niczym deklasującym.

Rozmowa z Januszem Gajosem

PRZERABIAMY LATA 20. WCHICAGO

Jego zawodowy dom, to teatr

„ Dziennik telewizyjny " - program roz1yivkoi-ry- na zdjęciu Jacek Fedorowicz i Dorota Dobrowolska. Emisja: wtorek,
12 grudnia, TVP 1, godz. 21.00.

uciekać,
porzucając łup.

alarm i muszą

niechcący uruchamiają

Nowy Orlean.
Trzej złodzieje: Milo,
jego młodszy brat Dova
i Law w trakcie napadu

8 grudnia, piątek
godz. 17.35;
TELEWIZJA ŁOWICZ;
FORUM ŁOWICZA

~:

/ro.,~

7 grudnia 2000 r.

21.35 Tygodnik polityczny
Jedynki
Monitor

22.25

Hubert, wyk. Clotilde

997 -magazyn
kr}minałny

W programie m.in. poszukiwania sprawców zabójstwa
94-letniej Genowefy Golko
z Białegostoku, zamordowanej w sierpniu ubiegłego roku; rekonstrukcja zdarzeń
związanych z napadem na
właścicielkę ~antoru w Chorzowie w sierpniu tego roku.
23.00 Falcone
- serial kryminalny
23.45 Camerimage
23.55 Polska bez fikcji
- film dokumentalny
025 Czuła jest noc
- serial prod. USA
1.20 Zakończenie
programu

2225

następnie zrzucają

gają

ra. Hazardowi oddają się
ubrani w ekskluzywne garnitury gangsterzy, na czele z
szefem Josephem Cutroną. Niespodziewanie wygrywa odbiegający wyglądem
od całego towarzystwa Henry Weems, który nosi się
raczej skromnie. Zwycięzca
zgarnia 1OO tysięcy dolarow, oświadczając, że rezygnuje z dalszej gry. Zdenerwowany Cutrona wysyła za
nim swoich ludzi, którzy wcią
Henry'ego na dach, a
w dół.

1.20 Sensacje XX wieku:
Tragedia i nadzieja
1.45 Rodowody· Polskie
stada i stadniny koni
2.15 Zakończenie

franaJskiej; reż Jean.loup

- film fabularny prod.

życie motyla

22.50 Sportowy flesz
23.00 Czas na„.
kontrowersyjny
dokument: Wenus
z Kotem, czyli ulotne

Wiadomości

15.10 Raport
z demokracji
15.30 Komedianci
16.00 Credo 2000
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Plebania
- serial prod. polskiej
Okazuje si1. że Maryla, którą jakoby wikariusz potrącił
motorem, nie odniosła poważniejszych obrażeń. Wychodzi ze szpitala na wła
sną prośbę i domaga się,
by komendant Wojciechowski aresztował sprawcę jej
nieszczęścia. Cały Tulczyn
mówi o wypadku i nagannym postępku księdza Ada-

Courau 1im

17.30
1811
18.30
18.50
18.55
19.25
19.35
20.00

20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
2126 Pogoda
21.35 ZArchiwumX
-serial prod. USA
W jednym z prywatnych
apartamentów na 30. pię
trze budynku w Chicago rozgrywana jest partyjka poke-

-roziył#.rmy

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomania
Jeden z dziesięciu
-teleturniej
W sieci
- magazyn internetowy
Sanktuaria Maryjne
na Podlasiu
Ryzykanci
-serial pizygodowo

18.05 Dwadzieścia Jeden
- teleturniej
18.40 Rower Błażeja
- mag. dla młodzieży
19.00 Wieczorynka:
Podróże kapitana
Kii pera
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Nash Bridges
- serial prod. USA
21.00 Zawsze po 21-szej

ma.

Czwartek
ITIVIPD
6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Przygody Sindbada
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Żabki opowiadają
-serial anirmwany
9.10 Magiczny kalendarz
9.15 Jedyneczka
9.45 Bajeczki
Jedyneczki
1O.OO Tajemnicza kobieta

- tełenowela
10.50 Przewodnik
po ekonomii
11.20 Dzień jak co dzień:
Zanim powstał
sitcom
11.30 Dzieci różnych

bogów
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12..20 Horyzonty
12.45 Klan
13.10 Miliard w rozumie
13.35 Ambulatorium
13.45 Fobie: życie w lęku
-film dok. prod. angielskiej
14.10 Wyprzedzić chorobę
14.30 Ambulatorium
14.35 Zdrowo i odlotowo:
Świat dla każdego
15.00 Wiadomości

TVP8
7.00 Telezakupy
7.3() Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
- telenowela prod. TVP
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
15.00 Sukces
- serial prod. polskiej
15.30 Krzyżówka 13-łatków
·czyli Światowid
16.00 Panorama
16.10 Na dobre i na zie
- serial prod. polskiej
Na urodziny Jakub daje Zosi
szczególny prezent - zdję
cie przedstawiające trójkę
przyjaciół z dawnych łat.
Wszyscy je oglądają, również Mikołaj Mellado i Agata Kwiecińska. Jeden szczegół przyciąga ich uwagę na fotografii sprzed lat Jakub całuje Zosię. Agnieszka, córka Elżbiety i Bruna Walickich, prosi matkę
o pieniądze na nowe ciuchy. Elżbieta jest zdania,
że dziewczyna ma dość ubrań i nowe wcale nie są jej
potrzebne. Agnieszce przychodzi do głowy szalony
pomysł, jak zdobyć wyma17.00 Proton

rzoną sukienkę.

\

ł·

· ~·
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Programy pogrubione-niekodowane

Małe

7 .OO Diabelski Młyn 7 .40
Min is port+ 7.45 Łapu Capu 7.50 Aktualności Filmowe 8.00 Tełetubbies li
8.25 Mocny uścisk 9.20 Trzy
starty 11.05 Gliniarz w przedszkolu 12.55 Wing Commander 14.35 Dług 16.15
Freddie Mercury - historia
niedopowiedziana 17 .15
Przyroda Ameryki Łaciń
skiej 17.45 Cybernet 18.10
Pinki i Mózg 18.35 Cliff Hanger 19.00 Diabelski Młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski Młyn 19.40 Ła
pu Capu 19.45 Minisport
+ 19.50 Aktualności Filmowe 20.00 Czas wście
klych psów 21.30 Free Jazz
21.40 Dżwięki muzyki 0.30
Raj utracony 2.15 Osobliwości 2 3.15 Umowa dżen
5.10 Taxi 6.35
buciki
Deser;

telmeńska

oa.~~ueru
CHANNEL
9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Poza rok
2000 9.55 Wyprawy w czasie 10.50 Egipt 11.45 Dzikie Discovery 12.40 Od podszewki 13.30 Super konstrukcje 14.25 Zdradliwe
miejsca 15.15 Strefa mocy
16.1 O Wędkarskie przygody Rexa Hunta 16.35 Ciekawostki Discovery 17.05
W poszukiwaniu zagi~io
nych światów 18.00 Dzikie
Discovery 19.00 Czerwone
rozdziały 19.30 Ciekawostki Discovery 20.00 Medycyna sądowa 21.00 Akta
FBI 22.00 Detektywi sądo
wi 23.00 Narzędzia wojny·
O.OO Wyprawy w czasie 1.00
Poza rok 2000 1.30 Ciekawostki 2.00 Czołgi

WOT

2

TV

7.00 Klarysa wyjaśni wszystko 7.25 Tiny Tales 7.30 Czarodziejski Peryskop 8.00 Telewizyjny numer warszawski
8.05 Sekrety W-wy 8.10 Tak
czy inaczej 8.30 Kassandra
9.30 Integracja 9.45 To jest
lemat 10.00 Jabłko Newtona 10.30 V-Jay 10.45 Telekurier 11.15 Lada dzień 12.00
Reportaż 12.15 Polacy XX
wieku 12.30 Wielki, mały business 13.00 Zwierzęta z bliska 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki
14.30 Seniorzy 15.00 Eneduerabe 15.05 Podróże Obieżystopki 15.30 Kurier 15.35
Rozmowa dnia 15.55 Zagadkowe historie XX stulecia
16.20 Teraz my 16.30 Harry
i Hendersonowie 17 .OO Integracja 17.15 Gość WOT
17.25 Komunikaty i ogłosze
nia 17.30 Telewizyjny Kurier
Mazowiecki 17 .45 Sekrety
Warszawy i Mazowsza 17.50
Sport 18.00 Kurier i pogoda
18.20 Auto kurier 18.40 Studio reportażu 18.55 Gość
WOT 19.00 Kariera Emmy
Heart 20.35 Telekurier 21.00
Miłość i namiętność 21.30
Kurier i pogoda 21.35 Wiadomości sportowe 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.15 Puls samorzą
du 22.35 Labirynty kultury
22.55 Czas nauki 23.45 Teraz my O.OO Zakończenie
programu

Łódź

7.00 Klarysa wyjaśni wszystko 7.25 Tiny Tałes 7.30
Czarodziejski peryskop 8.00
Klan - telenowela 8.30 Kassandra 10.30 Filmowa Encyklopedia Łodzi 10.45 Telekurier 11.15 Lada dzień serial obyczajowy 12.00 Reportaż 12.10 Książki z górnej półki 12.15 Polacy XX
wieku 12.30 Wielki, mały
business 13.00 Zwierzęta z
bliska 14.00 Kalejdoskop
regionalny 14.10 Projektantki 14.30 Seniorzy - program
dla ludzi starszych 15.00
Eneduerabe 15.05 Podróże obieżystopki 15.35 WF O
proponuje 16.00 Klan - telenowela 16.30 Harry i Hendersonowie - serial fabularny 16.55 Książki z górnej
półki 17.00 Integracja - poradnik dla osób niepełno
sprawnych 17.15 Filmowa
Encyklopedia Łodzi 17.30
Nasze sprawy 18.00 ŁWD
18.20 Mieszadło - program
dla młodzieży 19.00 Kariera Emmy Heart - serial
20.35 Telekurier 21.05 Miłość i namiętność - serial
obyczajowy prod. meksykańskiej 21.30 ŁWD 22.00
To jest temat - reportaż
22.15 Książki z górnej półki
22.15 Puls samorządu 22.30
Labirynty kultury 22.55 Czas
nauki - serial dokumentalny prod. USA 23.45 Program na jutro

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

15

01,Ql@lb~'ll'
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 ŚWiat
według Bundych
- serial komediowy
7.25 Batman
-serial animowany
7.50 Polityczne
graffiti
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
15.50
15.55

Skrzydła

a.oo

16.45
księżniczka

.... ,.. ...

Rodzina zastępcza
- serial komediowy
Sekrety rodzinne
Gospodarz
- gra - zabawa
Pokemon
·serial animowany
Informacje
Fundacja Polsat
Z głową w chmurach
- serial obyczajowy
Wysoka fala
-serial sensacyjny
Fioreila
- serial obyczajowy
Kurier TV
Informacje
Prognoza
pogody
Zbuntowany Anioł
- serial obyczajowy
prod. argentyńskiej

6.00 Maria Emilia - telenowela 6.45 Katalina i Sebastian 7 .30 Odjazdowe kreskówki 8.35 Czy boisz się
ciemności 9.00 Zagubiony
w czasie - serial fantastyczno-naukowy 9.50 Nieśmier
telna • serial fantasy 10.40
Podaj dalej-teleturniej 11.10
Dr. Stefan Frank - serial medyczny 12.00 Teleshopping
13.05 Gra w przeboje 13.35
Katałina i Sebastian 14.20
Maria Emilia - telenowela
15.10 Odjazdowe kreskówki
16.25 Czy boisz się ciemności? 16.50 Zagubiony w
czasie 17.40 Nieśm1ertel
.na - serial 18.30 Gra w przeboje - teleturniej 19.00 Zoom
19.30 Podaj dalej - teleturniej 20.05 Luz na kółkach komedia sensacyjna 21.50
52 minuty - reportaż 22.50
Na granicy - film sensacyjny 0.35 Sexplozja 0.55
Zoom 1.20 Powtórki

c::ni:i:Y

15.00 Wiadomości
15.10 Telezakupy
1525 Zaproszenie
15.45 Rozmowa dnia
16.05 Kwadrat
16.30 Krzyżówka szczęścia
17.00 Teleexpress
17.15 Ala i As
17.45 Skippy
18.15 Mini wykłady o maxi
sprawach
18.35 Klan- telenowela
19.00 Wieści polonijne
19.15 Dobranocka:
Przygody

dookoła ciała

14.10 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
14.40 360 stopni

19.05

18.35
18.55
19.00

17.45

- serial komediowy
8.30 Xena, wojownicza

9.30
10.30
11.30
12.30

-serial przygodowy
Zbuntowany Anioł
·- serial obyczajowy
Fioreila
- serial obyczajowy
Pogromcy-film
prod. kana<fyjskiej
Idź na całość
- teleturniej

~'fV-PbLcl~f~
6.00 Kawa czy herbata
7.45 Oto Polska
a15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
a40 Giełda
8.45 Wieści Polonijne
9.00 Teleranek
9.30 Plecak pełen przygód
- serial dla młodych widzów
10.00 Królowa Bona
10.55 Na wyciągnięcie ręki
11.30 Kwadrat
12.00 Wiadomości
12.10 Fama 2000
-koncert
13.00 Klan
- telenowela prod. polskiej
1325 Forum

POLONIĄ

<i>

„„,..

7.00 Top Shop 7.35 Księga
Dżungli 8.10 Top Shop 12.00
Moje dzieci moje życie 13.00
Top Shop 18.00 Moje dzieci
moje życie 19.15 Top Shop
20.30 Pogarda - dramat
22 .25 Top Shop 0.10 Hot
Shop 0.50 Playboy

~

D!lff!SPD~T
8.30 Bobsleje 9.45 Narciarstwo biegowe; Zawody Pucharu Świata w Clusone
11.45 Saneczkarstwo; Zawody Pucharu Świata w La Plagne 12.45 Narciarstwo biegowe 13.30 Sporty ekstremalne 14.30 Gimnastyka
16.00 Curling 19.00 Narciarstwo biegowe 20.00 Rzutki
22.00 Gokarty: Wyścigi Elf
Masters w Hali Bercy pod
Paryżem 23.30 Boks 0.30
Curling; Mistrzostwa Europy
1.30 Zakończenie programu

20.00 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
20.30 Trzech wesołych

pielęgniarzy

Śledcze

-film prod.USA
20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka
22.05 Telewizyjne Biuro

chłopaka

22.35 Informacje i biznes
informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Graczykowie
Kurier TV
Dziewczyna mojego

22.50
23.00
23.15
23.45
0.05

-film prod. USA
1.45 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

świerszczyka

19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda
19.58 Sport
20.00 Stan wewnętrzny
-film fabularny prod.
polskiej, reż. Krzysztof

Tchórzewski,

i WiCŚCi

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Stryl<0wa

Dla ciała i ducha

kiem , koi zmęczenie, a zimny usuwa

wacików nasączonych ciepłym mle-

Okład na oczy. - 20 minutowy, z

bami i solą (po łyżce).

MLEKIEM I MIODEM•••

Miód i mleko to najstarsze kosme-

piękności wszech czasów. Lista za-

tyki. Z ich mocy korzystały słynne

wartych w nich życiodajnych skład

Na wargi - zwłaszcza spękane, do-

„smugi cienia".

będzie jeszcze lepszy, gdy miód zmie-

brze robi maseczka z miodu. Efekt

Mleko zawiera cenne tłuszcze, en-

ników jest długa.

E i z grupy

nałożysz na nie okład z miodu z so-

Łokcie i kolana - wygładzisz jeśli

szasz z twarożkiem.

zymy i witaminy, w tym szczególnie

wartościowe dla urody A,

B. Zawarta w nim laktoferyna wal-

dzialnymi za starźenie się, a peptydy

czy z wolnymi rodnikami odpowie-

i z grupy

rozmieszaj po dwie łyżki

mleka i miodu i tak powstałym kre-

tygodniu

jest sucha i zwiotczała, dwa razy w

Kremy- jeśli zauważyłąś, że skóra

kiem z cytryny.

elastyny.

intensyfikują produkcję kolagenu i

A,C

Miód, skarbnica cennej fruktozy i

glukozy oraz witamin

mem posmaruj ti.v'arz, a po pół godzi-

im porbiememjest tłusta cera, ubij na

nie spłucz ciepłą wodą. Jeśli zaś Two-

skórę.

B, łagodzi stany zapalne i nawilża

Kąpiele - wsyp do wanny 30dkg

pianę białko z jajka dodaj do niej po 3

łóż na twarz na 20 minut. Do wie-

łyżeczki miodu i mąki pszennej i na-

puszczoną w nim fiiżanką miodu.

soli, dolej litr ciepłego mleka z roz-

dłonie zregeneruje

Balsam dla dłoni - zniszczone lub

spierzchnięte

maślanki.

czornego czyszczenia skóry używaj

(PAI)

szklance mleka zmieszanej z otrę-

seria bardzo ciepłych kąpieli w

•

na go zdradza ... 22.05 Beverly Hills 90210 - serial
obyczajowy 23.00 TVN Fakty
23.10 Kropka nad i 23.30
Melrose Place - serial obyczajowy; Jane podejrzewa
Michaela o romans z Megan. Megan jednak uspokaja ją zapewnijając, że to nieprawda. Peter próbuje z kolai przekonać Michaela, że
wmawia on sobie, iż Jane
romansuje z Alexem. Radzi mu leż, by przesiał być
tak chorobliwie zazdrosny,
ponieważ może Io zniszczyć
jego związek z Jane. Michael uświadamia sobie wreszcie, że 'jego przyjaciel ma
rację. On i jego narzeczona
postanawiają sią pobrać ...
0.30 Wizjer TVN 1.00 Tenbit.pl 2.00 Granie. „

l·t

wyk. Krystyna Janda
2125 Chanson Festwial •
Oliver Twist - serial animo22.15 Forum Polonijne
wany 15.05 Łowcy skarbów
22.30 Panorama
- serial przygodowy 16.00
22.50 Sport-telegram
6.05 Porywy serca - serial Alf - serial komediowy 16.30
22.55 Ktokolwiek widział,
obyczajowy 6.45 Telesklep TVN Fakty 16.45 Pogoda
ktokolwiek wie
7.00 Alf - serial komediowy 16.50 Valeria - serial oby23.35 Archiwista
7.30 Kapitan Planeta 8.00 czajowy 17.45 Wizjer TVN 0.30 Monitor
Oliver Twist - serial animo- magazyn sensacji i rozrywwany 8.25 Pinokio - serial ki 18.15 Rozmowy w toku Wiadomości
talk show 19.00 TVN Fakty
ańiomowany 8.50 Rozmo1.00 Powtórki
wy w toku - talk show 9.30 19.25 Sport 19.30 Pogoda
Daniela i przyjaciele - se- 19.35 Porywy serca - serial
rial obyczajowy 10.20 Tele- obyczajowy 20.30 Milione• sklep 11.20 Esmeralda - rzy - teleturniej 21.20 Miaale kino.'
serial obyczajowy prod. steczko - serial prod. poiskiej; Teresa z Igorem wrameksykańskiej 12.15 Na
ratunek - serial fabularno- cają z podróży poślubnej.
dokumetnalny 12.45 Agent Okazuje się, że Teresa jest
- program przygodowo-roz- w ciąży. Afera korupcyjanw
rywkowy 13.50 Strachy na , agencji - grożba areszto~
lachy - serial animowany wań. W aferę jest zamie14.15 Kapitan Planeta - szany Marek i jego kochanserial animowany 14.40 ka. Tomek odkrywa, że łre-

trzne - thriller, reż. Mike Figgis, wyk. Richard Gere, Andy Garcia, Nancy Travis,
Laurie Metcalf, Richard Bradford i inni; Sierżant Aviła
z wydziału wewnętrznego policji LA wpada na trop afery
korupcyjnej, której osią jest
funkcjonariusz Peck, z pozoru dobroduszny ojciec licznej rodziny, w istocie bezlitosny wobec naruszającyjc
jego .terytorium"... 2.05 Spotkajmy się 2.35 VIP - magazyn ciekawostek i sensacji
2.45 Muzyczne listy 3.45
Strefa P 4.35 Zakończenie

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 7.00 Drogówka
- magazyn policyjny 7.30
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 8.30 Kosmiczne wojny 3 9.00 Voltron 9.30
Goosebumps 1O.OO Viper 2
- serial sensacyjny 11.00
Allo, Ałlo - serial komediowy 11.30 Jak dwie krople
czekolady - serial komediowy 12.00 Czułość i kłam
stwa - serial 12.30 Star Trek;
Voyager - serial dla mło-

a

dzieży 13.25Drogówka13.55
Strefa P 14.45 Muzyczne
listy 15.35 Garfield 16.05
Ulysses 16.35 Czułość i
kłamstwa - serial 17.05 Alle,
Alle - serial komediowy
17.45 Dziennik 18.00 Mecz
koszykówki 19.30 Z życia
wzięte 20.00 Na wysokich
obrotach - serial akcji 20.50
Dziennik 21.02 Informacje
sportowe 21.05 Jack Reed;
Jeden z naszych - film akcji 23.00 M.A.S.H. - serial
komediowy 23.35 VIP - magazyn ciekawostek i sensacji 23 .45 Sprawy wewnę-

8.00 Magazyn filmowy: Morderstwo pierwszego stopnia
8.25 Czy w Boże Narodzenie będzie śnieg? - film obyczajowy 9.55 Dokument;
John Wayne 10.20 Film krótkometrażowy: Na czatach
10.30 Palace Hotel - film
obyczajowy 12.05 Oddając
Ci hołd - thriller 13.40 Magia kina: Dziki Hollywood
14.30 Komedianty - film
obyczajowy 16.20 Zazie w
metrze - komedia 17.55
Rzeka Czerwona - western
20.00 Magazyn filmowy;
Wojna 20.30 Mocne Ale!
Spirala śmierci - film szpiegowski 22.05 Dokument:
Wspomnienie Hollywood;
Michelle Pfeiffer 22.30 Georgia - film obyczajowy 0.25
Złoto głupców - thriller 2.1 O
Anarchistki - dramat 4.15
Bolesław Śmiały - film historyczny prod. polskiej

7.30
7.50
8.00
8.30

Złotopolscy

Dziennikkajowy
Studio urody
Program lokalny

TVP§

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.25 Chcemy pomóc
12.45 Klan
-telenowela prod. polskiej
13.10 Lista przebojów
13.30 Wędrowec ·czyli
podróże małe I dóże
13.40 C'am znaczy taniec
-film dokumentalny
14.00 Wędrowiec-czyli
podróże małe i dóże

wojownicy

11.10 Na haczyku
11.35 Współcześni

żyMlościoY.ych

10.50 Po prostu paragraf
11.00 Szlachetne hobby:
Zbiry talonów
i kartek

-felenowela
prod. wenezuelskiej

-telenowela prod. polskiej
9.00 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
-serial prod. USA
W stanie Wisconsin szaleje tornado. Jimmy Brock i
jego żona Jill martwią się o
Kimberly, która wyjechała do
college'u. Kenny Lacos i Maxine rozstają się. Kenny utrzymuje potajemne koniakty z prostytutką Shari. Pewnej nocy dziewczyna zostaje aresztowana.
9.50 Nasza wielka rodzina
·serial dokumentalny
10.20 Trudna decyzja
·film fabularny prod.
szwajcarskcrfrancuskiej;
'•.
reż.Jean Francois
Amigue~ wyk. Kristin Scott
Thomas, Jerome Ange
Franśois, niezdecydowany
marzyciel i lekkoduch, mie·
szka w stylowym domu na
południu Francji z dwiema
pięknymi dziewczynami, siostrami: Marie i Martą. Poznał je przed 1O laty pod·
czas wakacji na Korsyce.

'•

Giełda
Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy
Przygody Sindbada
Krakowskie
Pr7edmieście 27

Pogoda
Moje miasteczko
· serial prod. kanadyjskiej
9.10 Magiczny kalendarz
9.15 Jedyneczka
9.45 Bajeczki Jedyneczkl
10.00 Tajemnicza kobieta

8.25
a30
" 8.42
8.45

6.00
7.30
7.45
8.15

ITIVIPD

Sroda

,

Wiadomości

Oblicia mediów
Kronika kryminalna
Monitor

Pdańsl<i

Belgijka Carol Ledoux dzieli wraz z siostrą Helen mieszkanie w Londynie.
Mimo niewątpliwej urody, Carol nie tylko nie ma chłopa
ka, lecz także nie potrafi
normalnie rozmawiać z mę
żczyzna mi.
0.55 Rozmowy
nanowywiek
1.20 Cafe Fin de Siecle
1.40 Historia Polskiego
Radia

Młoda

·film fabularny prod.
angielskiej; reż. Roman

Wstręt

22.40 Sportowy flesz
22.45 Jan Paweł 11 ·świadek
trudnych czasów
23.10 Gorąco polecam:

córkę.

la Garreta, przedtem v.+.iściwie
nie było z nią większych klopotów, tak przynajmniej sądzą rodzice • Todd i Cynthia Martenowie, którzy rozpieszczają

Kiedy wakacje się skończy 18.55 Jedne z dziesięciu
• teleturniej
ły, wrócił z nimi na kontynent i wprowadził do nich. 19.25 Koncert Urodzinowy
Henryka Mikołaja
Znalazł też sobie pracę jako
Góreckiego
operator i bileter w jedynym
kinie w miasteczku. Obie 19.55 Magazyn Expresu
Reporterów
dziewczyny troszczą się o
niego, gotują mu i sprząta· 20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
ją. Obie go też kochają, ale
nie chcą wchodzić sobie wza. 21.20 Sport-telegram
jemnie w drogę, a jednocze- 21.26 Pogoda
21.35 300 mil do nieba
śnie boją się go utracić.
·dramat prod. polsko
11.35 Manewry wojskowe
-duńskQ.francuskiej;
11.55 Po prostu żyć
Maciej Dejczer,
12.20 Co nam w duszy gra
wyk. Wojciech Klata,
13.15 Doktor z alpejskiej
Rafał Zimowski, Kama
wioski
Kowalewska i inni
-serial
W 1985 roku bracia Zieliń·
14.05 Powrót
scy, piętnastoletni Adam i
do Sherwood
· dwunastoletni Krzysztof.
· seńal prod. USA
ukryci pod podwoziem cię·
14.35 Ale heca
żarówki przedostali się do
15.00 Sukces
Szwecji. Polskie władze za
15.30 Tele Milenium
wszelką cenę staraly się
-leletumiej
sprowadzić chłopców do
16.00 Panorama
kraju.
16.10 Na dobre i na złe
23.05 Auto
- serial prod. polskiej
23.30 Od grudnia
17.05 Polaków portret
do grudnia
v.łasny
0.20 Handlarze snów
17.30 Program lokalny
·serial prod. USA
1821 Pogoda
1.15 Europejski przegląd
18.30 Panorama
piłkarski
18.50 Dwójkomania

15.10
15.30
16.00
16.30

Czas na komputer
Gospodarka
Fronda
Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Klan
• telenowela
18.05 Jaka to melodia?
• teleturniej
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Okruchyżycia:
Terror w rodzinie
·film fabularny prod. USA;
reż.Gregory Goodell,
w/f.. Dan Lauria
Bohaterka rodzinnego dramatu, Deena Marten, ma
zaledwie 15 lat, ale przeży
ła już wiele. Od pewnego
czasu sprawia ogromne trudności wychowawcze, jest
krnąbrna, nieposłuszna, za.
niedbuje domowe obowiąz
ki. Zmieniła się, gdy pozna-

~
15.00 Wiadomości

14.10 Wyprawy
z Azymutem
14.30 Wądrowlec
internetowy
14.40 Ups and Downs
·języka angielski dla

14

ueru.

CHAf„NEl

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Pasjonaci 9.55 Wyprawy w czasie
10.50 Wyścig o superbom·
bę 11.45 Dzikie Discovery
12.40 Era nauki 13.30 Od
podszewki 14.25 Kosmiczne
safari 16.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 16.35 Cie·
kawostki 17.05 Egipt: Post
Mortem 18.00 Dzikie Discovery 19.00 Poza rok 2000
19.30 Ciekawostki Discovery 20.00 Od podszewki 21.00
Super konstrukcje 22.00
Życie w kosmosie O.OO Wyprawy w czasie: Ogród ar·
cybiskupa 1.00 Pajonaci z
wyboru: Łódź ratunkowa
1.30 Ciekawostki Discovery 2.00 Detektywi sądowi 3.00
Zakończenie programu

D~

ni sport+ 7.45 Łapu ca-pu 7.50
Aktualności filmowe 8.00Teletubbies li 8.25 Szeroki horyzont 9.20 Wszystko o mojej
matce 11.00 Śnieżka dla doroslych 12.40Wściekly 14.15Plac
Vendome · film obycz. 16.1 O
Olbrzymy 16.35 Bracia Newton
18.35 Cliff Hanger 19.00 Dia·
belski Młyn 19.20 Nie przegap
19.25 Diabelski Młyn 19.40
Łapu Capu 19.45 Minisport +
19.50 Aktualności Filmowe
20.00 Kod porozumienia 21.30
Bóg, diabel i Bob 21.55 Superdeser 22.30 Ojciec chrze~tny
1.20 Stan oblężenia 3.15 Kolor
odw11gi 4.45 Morituri ·film sens.
6.45 Deser: Zdejmij buty

Programy pogrubione-nie kodowane
7.00 Diabelski Młyn 7.40 Mi·

rwrn;
7.OO Quazlmodo 7.25 Opowiastki 7.30 Kłopoty z Zosią 8.00 Telewizyjny numer
warszawski 8.05 Sekrety
Warszawy i Mazowsza 8:10
Mediator 8.30 Kassandra
9.30 Plastikowy hit 9.45 To
je si temat 1O.OO Jabłko New·
tona 10.30 Studio reporta·
żu 10.45 Telekurier 11.15
Margarita Volant 12.00 Reportaż 12.15 Kabaret nieroby · teraz Potem 13.00
Morskie opowieści 13.30
Telewizyjny magazyn przy.
rodniczy 14.00 Kalejdoskop
regionalny 14.10 Projektant·
ki 14.30 Tradycje kulinarne
Europy 15.00 Eneduerabe
15.05 Wśród przyjaciół
15.30 Wiadomości Kuriera
15.35 Rozmowa dnia 15,55
Przygody Robinn Rooda
16.30 Emil z Lonnebergi
17.00 Plastikowy hit 17.15
Gość WOT 17.25 Komunikaty i ogłoszenia 17.30 Kurier 17.45 Sekrety W-wy
17.50 Wiadomości sporto·
we 18.00 Telewizyjny kurier
warszawski 18.20 Na zdrowie 18.40 Tak czy inaczej
19.00 Piazza Novonna - serial 20.35' Telekurier 21.00
Miłość i namiętność 21.30
Kurier 21.35 Sport 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.20 Polacy XX wieku 22.35 Od pucybuta do„.
23.00 Tele motor 23.15 Podróże z WOT 23.30 Co za
świetna zabawa 1.1 O Zakoń
czenie programu

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

Łódź
7.OO Quasimodo 7.25 Tiny
Tales 7.30 Maleur de So·
phie 8.00 Klan . telenowela
8.30 Kassandra - serial
obyczajowy 9.25 Książki z
górl'lej półki 9.30 Plastikowy hit 9.45 To jest temat
10.00 Jabłko Newtona 10.30
Reportaż 10.45 Telekurier
11.15 Margarita Volant - serial fabularny prod. kanadyjskiej 12.00 Reportaż
12.10 Książki z górnej półki
12.15 Kabaret - teraz Potem 13.00 Zew natury - serial dokumentalny 13.30 Magazyn przyrodniczy 14.00
Kalejdoskop regionalny
14.10 Projektantki 14.30
Tradycje kulinarne Europy
15.00 Eneduerabe 15.05
Wśród przyjaciół 15.45 Encyklopedia sportu 16.00
Klan - telenowela 16.30 Emil
z Lonnenbergii - serial fabularny 16.55 Książki z górnej półki 17.00 Plastikowy
hit 17.15 Reportaż 17 .30
Budżet nie tylko domowy
18.00 ŁWD 18.20 Podaj ceglę 19.00 Piazza Navonna
20.35 Telekurier 21.05 Mi·
!ość i namiętność • serial
obyczajowy prod. meksykańskiej 21.30 ŁWD 22.00
To jest temat 22.15 Książki
z górnej półki 22.20 Pol;;icy
XX wieku 22.35 Od pucybuta do„. 23.05 Gdy wiek XX
był miody • serial dokumentalyn 23.35 Co za świe
tna zabawa · film fabularny
1.05 Program na jutro

TV

„Handlarze snów" - serial prod. USA - reż. Vincent Sherman,
wyk. mark Harman. Vincent Gadenia, Morgan Fairchild i inni.
Emisja: środa, 13 grudnia. TVP 2, godz. 0.20.

13 grudnia 2000 r.

~

13.25 A to Polska właśnie:
Siedlce
14.15 Europejskie
Dni Dziedzictwa
w Czersku
14.25 Bliscy I oddaleni
14.45 Ojczyzna
·polszczyzna
15.00 Wiadomości
15.10 Telezakupy
15.25 Patriarcha Rumunii
w Polsce- reportaż
15.45 Rozmowa dnia
16.05 Rewilja nadzwyczajna
17.00 Teleexpress
17.15 Paplerowyteatrzyk
17.30 Wszystko gra
17.45 , Tropiciele gwiazd
18.15 Salon Lwowski

14.30 Klub Stasia I NeJ
15.00 Batman
-serial anmowany
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 , Adam i Ewa- polski
seńal obyczajowy
16.45 Xena, wojownicza
księżniczka· serial
17.45 Fiorella
·serial obyczajowy
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany anioł
- seńal obyczajowy
20.00 Życiowa szansa
20.50 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka
21.00 Ally McBeal
- seńal obyczajowy

7.00 Top Shop 7.35 Księga
dżungli - film animowany dla
dzieci 8.10 Top Shop 12.00
Moje dzieci moje życie
13.00 Top Shop 18.00 Moje
dzieci moje życie · telenowela wenezuelska 19.15 Top
Shop 20.30 Tylko kto umrze
może zmartwychwstać - film
fab. 22.25 Top Shop 0.10
Hot Shop 0.50 Playboy

6.00 Maria Emilia 6.45 Katalina i Sebastian 7.30 7.45
Odjazdowe kreskówki · filmy animowane 8.35 Czy boisz się ciemności? 9.00 Zagubiony w czasie 9.50 Nieśmiertelna - serial s-f 10.40
Podaj dalej - teleturniej 11.1 O
Zwariowana kamera 12.00
Teleshopping 13.05 Gra w
przeboje 13.35 Katalina i Sebastian · telenowela 14.20
Maria Emilia - telenowela
„,,.. . . . . . .
O!IJlj/SPDllT
, 15.10 Odjazdowe kreskówki
„,,...... .,..„
• seriale animowane 16.25
8.30 Narciarstwo alpejskie Czy boisz się ciemności?
10.30 Biathlon 11.45 Snow- 16.50 Zagubiony w czasie
board 12.15 Narciarstwo al- 17.40 Nieśmiertelna - sepejskie 13.30 Biathlon 15.45 rial fantasty 18.30 Gra w
Narciarstwo Alpejskie 16.45 przeboje 19.00 Zoom 19.30
Snowboard 17.45 Biathlon Podaj dalej 20.05 Columbo
19.30 Rajdowe Mistrzostwa · serial kryminalny 21.50
Medicopter 117 Ili 22.40 ObŚwiata 20.30 Pilka nożna:
Puchar UEFA 22.30 Pilka licza Nowego Jorku 23.30
Wieczór z reklamą · pr. in·
nożna 0.30 Narciarstwo alpejskie: zawody pucharu formacyj no-rozrywkowy
świata kobiet 1.30 Zakończe
0.05 Sexplozja 0.20 Zoom
nie programu
0.45 Powtórki programów

l'C>f.<lNĄ

ą)

6.00 Kawa czy herbata
7.40 Spotkania na Cyprze
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Wieści polonijne
9.00 AlalAs
9.25 Skippy
9.50 Teledysklnażyczenle
10.00 Choinka strachu
• film fabularny TVP
10.55 Krystyna Prońko
11.30 Rewizja
nadzwyczajna
12.00 Wiadomości
12.10 Kabaret Potem
przedstawia
13.00 Złotopolscy

TV POLONIA

kochanków
12.30 Disco Relax
13.30 Śwlatwedług
Kiepskich
14.00 Duża przerwa

nieszczęśliwych

7.00 Świat według
Bundych
·serial komediowy
7.25 Pokemon
• serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
• serial komediowy
8.30 Wysoka fala
·serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
-serial obyczajowy
10.30 Fiorella- serial
11.30 Zatoka

nażytzenie

6.00 Piosenka

Q) !Jil©IL~'ii'

3

Wiadomości

Dobranocka

Złotopolscy
Wieści polonijne

8.00 Don Gabriel 9.35 Czy w
Narodzenie będzie
śnieg - film obycz. 11.05
Dokument: Cary Grant 11.35
Oddając Ci hold - thriller
13.10 Film krótkometrażo
wy: Malveillos 13.20 Doku·
meni: Marlon Brando 13.50
Niech cię odleci mara • film
obyczajowy 15.35 Magazyn
filmowy: Pani Doubtfire
16.00 Rzeka Czerwona· western 18.05 Sny • dramat
20.00 Magazyn filmowy:
Mulan 20.30 Komedianty •
film obyczajowy prod. polskiej; reż. Marta Kaniewska,
wyk. Ewa Radzikowska, Barbara Rachwalska, Józef
Kondrat i inni 22.20 Atlantis
- lilm dok. 23.35 Cywilizowany czlowiek - film obyczajo·
wy 1.20 Dokument: Magia
kina: Dziki Hollywood 2.10
Ostatnie tango w Paryżu
4.15 Bole~law Śmialy . film
historyczny prod. polskiej
Boże

•I• kl"of

k0

22.10 Małeformy
wielkich mistrzów
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Tygodnik polityczny
23.45 Polski dokument
telewizyjny
0.44 MonitorWiadomości
1.00 Wieści polonijne

rozstać„.

Pogoda+ sport
TeatrTelewlzjl:
Złota setka:
Bal manekinów
21.45 I tak się trudno

18.35
19.00
19.15
19.30
19.55
20.00

- film prod. niemieckiej
Dwaj przyjaciele, połączeni
pasją górskich wspinaczek,
padają ofiarą intrygi snutej
przez żonę jednego z nich.
Jej celem jest pozbycie się
obu tak, by wyglądalo to na
przypadkowy wypadek pod·
czas wspinaczki.
2.00 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

przepaści

21.55 Ostry dytur
• seńal rbjczajowy
22.50 Informacje
i biznes Informacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti
23.30 Miodowe lata
·serial kome<fiowy
O.OO Kurier TV
0.20 Na skraju

ŁOWICZANIN

Głowna i Strykowa

nowy

z

6.00 Magazyn muzyczny
7.00 DOM Muratora 7.30
Muzyczne listy 8.00 Gańield
9.00 PIM - serial dla dzieci
9.30 Ulysses ·serial animo·
wany 1O.OO Baza Pensacola · serial akcji 11.00 Allo,
allo ·serial komediowy 11.30
Jak dwie krople czekolady·
serial komediowy 12.00 Czulość i klamstwa - serial prod.
polskiej. reż. James L: Conway 12.30 Star Trek: Voy-

l1

6.05 Porywy serca · serial
obyczajowy 6.45 Telesklep
7.00 Strachy na lachy · serial animowany 7.25 Alf •
serial komediowy 7.50 Ka·
pilan Planeta 8.15 Przybysz z gwiazd · serial animowany 8.35 Pinokio 9.00
Rozmowy w toku 9.45 Da·
niela i przyjaciele 10.35 Telesklep 11.30 Esmeralda-serial obyczajowy 12.20 Tra·
fiony, zatopiony · program
rozrywkowy 13.25 Maraton

•

Ma wspania·
i sympatycznego chlopaka, a nauka nie
sprawia jej żadnych problemów. Andie uprawia gimna·
stykę artystyczną i marzy
o wzięciu udzialu w zawodach olimpijskich. Z~ namową trenera dziewczyna
przechodzi na rygorystyczną dietę i wkrótce okazuje
się, że popada w anoreksję
22.20 Centrum nadziei serial fab.-dok. 22.50 TVN
Fakty 22.55 Kropka nad i
23.20 Pod osloną nieba ·
film obycz. 2.00 Wizjer TVN
2.30 Granie na zawołanie
polskiej. reż. Maciej Ślesic
ki, wyk. Boguslaw Linda,
Cezary Pazura, Marek Perepeczko, Agnieszka Wlodar·
czyk i inni; Były komandos,
który popadł w alkoholizm
przypadkowo ratuje życie
gangsterowi i w'nagrodę zostaje ochroniarzem jego córki - Sacy. Opieka nad energiczną nastolatką nie jest
jednak latwa 23.25 M.A.S.H.
- serial komediowy 23.55 ViP
0.05 Fala 98 - film akcji 1.50
Spotkajmy się 2.20 VIP 2.30
Muzyka 4.20 Zakończenie
programu
ager · serial przygodowy
13.25 DOM Mu-ratora 13.55
Strefa P ·magazyn muzyczny 14.45 Muzyczne listy· pr.
muzyczny 15.45 Pilka w grze
16.15 Kosmiczne wojny 3
16.45 Czułość i klamstwa ·
serial prod. polskiej 17 .15
Allo, allo - serial komediowy
17.45 Dziennik 18.00 Mecz
koszykówki Wilno • Śląsk
19.30 Real TV: Z życia wzię
te 20.00 Akcja pod Berlinem
·serial akcji prod. niemieckiej 20.50 Dziennik 21.02 In·
formacje sportowe 21.05
Sara· film sensacyjny prod.

ną nastolatką.

łych przyjaciół

- program rozryw·
kowy 13.50 Strachy na lachy
· serial animowany 14.15
Kapitan Planeta 14.40 Przy·
bysz z gwiazd 15.05 Pinokio 15.30 Belfer z klasą •
serial komediowy 16.00 Alf
· serial komediowy 16.30
TVN Fakty i Pogoda 16.50
Valeria - serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN · magazyn sensacji i rozrywki 18.15
Rozmowy w toku 19.00 TVN
Fakty, 19.25 Sport 19.30 Po·
goda 19.35 Porywy serca ·
serial 20.30 Cena dosko·
nałości • film obyczajowy;
Andie jest atrykcyjną i zdoi-

uśmiechu

W przedszkolu kicha i smarka poło przenośni - ma nadziej!( drugi raz sit( nic
wa najmłodszej grupy. Zaczc;,ło sit( nie- zarazić. Nic myśli nawet o robieniu konwinnie, trzy dni wcześniej, od przerażli trolnego EKG, choć serce coraz bardziej
wie kaszlącej Patrycji. Matka zapew- daje o sobie znać. Musi jeszcze zrobić to
niała rano, wychodząc w pośpiechu z i owo, w firmie czekają na jej opracowaprzedszkola, że „mała ma tylko aler- nia i przymiarki do budżetu.
Sąsiadka pani Beatki - przedszkolangią". Niestety, to najwyraźniej grypa.
ka po pracy leży na kanapie i trzt(sic sil(
Gorączkujące dziecko wezwany pediatra kazał odwieźć do domu. Tam jednak pod kocem - łyka witaminy, rutinoscortelefon milczy, a w pracy żadnego z ro- bin i panadol, by przynajmniej troch<(
dziców nie można dowołać do telefonu. ,,zbić" gorączki(. Właśnie wróciła z praMatka odebrała dzicwczynkc;, wysłucha cy. Pani Sabina czuje sit( koszmarnie, ale
ła reprymendy przedszkolanki, po czym już dwie koleżanki są na zwolnieniu lekarskim. Szef im sią zdążył „przejechać"
wyjaśniła, że sama jest chora, ale dziś
musiała w pracy prezentować ważny po premii - pani Sabiny na taką strat<(
projekt. Nast<(Jlnego dnia Patrycja już picnic;,dzy nic stać. Świetnie pami<(ta, jak
sil( nic pojawiła w przedszkolu, ale cz<(.ŚĆ rok wcześniej angina kosztowała ją siedzieci zdążyła sią zarazić. Martwi się pani dem dni zwolnienia i 270 zł straty na
Beatka od maluchów i pani Jadzia od samej pensji, niezadowolenia zwic-rzchnika i mniejszej premii gwiazdkowej nic
średniaków - obie już czują łamanie w
licz.ąc. Na szcząścic zaraz wróci z pracy
kościach . Ale są nowe, ledwie znalazły
prace;, mimo wyższego wykształcenia i mąż i zajmie sią dziećmi, poda im obiad.
wymaganego doświadczenia. Jak bt(dzic Ona wreszcie odpocznie. Może do jutra
dojdzie do siebie. A może szef zachoruje,
patrzyła na zwolnienie lekarskie dyrektorka? Pewnie krzywo. Wic;,c nic pójdą to b<;,dzic sit( można urywać z pracy wcześniej.
na zwolnienie„.
Tylko co drugi Polak chorujący na
W pracy mamy Patrycji wkrótce
gryp<;. idzie do lekarza, tylko co trzeci z
zacz<(ła kichać koleżanka, która robiła
z nią projekt. Potem ksiągowa, która tych, których bada lekarz, bierze zwolnienie lekarskie. Takie wyniki dał sonrobiła im po godzinach wyliczenia. Po
dwóch dniach zakatarzony był już cały daż Ośrodka Badań Opinii Publicznej,
„finansowy". Szefowa finansów już przeprowadzony dwa lata temu.
dok. na sl1: 9
„przechodziła" grypą - dosłownie i w
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Dlaczego nie chcemy zwolnień lekarskich?
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Giełda
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6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Przygody
Sindbada
8.15 Krakowskie

825
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
Piotruś

8A5 Rycen
herbu Trzy Jabłka
-serial animowany
9.10 Magiczny
kalendarz
9.15 Jedyneczka
·program dla dzieci
9A5 Bajeczki Jedynaczki
10.00 Tajemnicza kobieta
~sklej

-telenowela prod.
10.50 Lecznica pod
św. Franciszkiem
11.15 Takljeslświat
11.30 Stacja PRL
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 Czas relaksu
12.45 Plebania
-serial prod. polskiej
13.15 Jeśli nie Oxford,
to co?
13.40 Mamsprawę
-program
udziałem widzów

ztelefonicznym

rw8
_7.00 Telezakupy
7.30 Dziennik krajowy
1.rJJ Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 Święta wojna
- serial fabularny
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
15.ÓO Badzlewiakowie
-seriallVP
15.30 Na maksa
- teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Jubileuszowe
Marzenia Marcina
Dańca

zBalladą

- program ro'lfYWkowy
17.10 Europejczycy
17.30 Program
lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Owójkornania
18.55 Sukces
· serial prod. polskiej
1925 Magazyn teatralny
19.55 Upiorne spotkania
20.50 Owójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
22.26 Pogoda
21.30 Paragraf 148
22.00 Biały aligator
- thriller prod. USA;

13.50 Przerwać milczenie
- film dok. prod. USA
14.20 Mam sprawę
14.30 Gimnazjum 2000
14.35 Mam sprawę
14A5 Windy· lifts- nauka
języka angielskiego
15.00 Wiadomości
15.10 Twarzą

wtwarz

z Europą
1525 Słowo daję
15.50 Po pierwsze:

Środowisko

16.15 Auto-mix
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania

18.05 Dwadzieścia jeden
-teleturniej
18.35 Rower Błaźeja
19.00 Wieczorynka:
Fraglesy
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda

reż.KevinSpacey,

zżywiołem

wyk. Matt Dillon,
FaYe Dunaway i inni
Nowy Orlean. Trzej złodzie
je: Milo, jego młodszy brat
Qova i Law w trakcie napadu niechcący uruchamiają
alarm i muszą uciekać. porzucając łup. W trakcie
ucieczki zabijają trżech agerr
tów FBI, a Milo zostaje cięż
ko ranny. Bandyci ukrywają
się w znajdującym się w
suterenie barze o znamiennej nazwie .Dino's Last
Chan ce Bar'. Biorą jako
zakladników właściciela baru, kelnerkę Janet, jej syna
Danny'ego, stałego bywalca lokalu i przypadkowego
klienta. Niebawem policja i
FBI otaczają bar.
23.40 Oko w oko
·serial dok.
prod. kanadyjskiej
0.10 Na tropie
mordercy
- film fabularny prod. USA,
reż. Bill Persky,
wyk. George Segal,
SheeleyHack
Scenariusz filmu oparto na
autentycznych wydarzeniach
odnotowanych w kronikach
nowojorskiej policji. Latem

8 grudnia 2000 r.

Jedynki

20.10 Anna Karenina
-serial prod. USA,
reż. Simon Langton,
w roli glównej
J<iaiuerine Bisset
20.55 Kongres Kultury
Polskiej
21.10 Taksówka
21.20 Randka 400 ·Show
Monitor

22.25
Wiadomości

22.50 Sportowy flesz
23.00 Roswell

Nocny gość
- film fabularny prod. USĄ
reż. MarkP.avia,
wyk. Miguel Ferrar,
Julie Enlwisle I inni
2.05 Skazaniec
- film fab. prod. USA,
reż. John McNaughton,
wyk. Rae Dawn Chongm
Don Goldoni inni

3.35 Zakończenie
programu

1972 r. w swoim mieszkaniu na 72 Ulicy na Manhattanie zostaje brutalnie zamordowana Mary Alice Nolan - młoda nauczycielka,
która pracowała z dziećmi
niepełnosprawnymi. Śledz

_:wc:::: ...........-.,sc_,.C!lt

programu

Zakończenie

IL!;c

two w tej sprawie rozpoczyna detektyw John Grafion,
jed.r.ocześnie borykający
się z kłopotami w życiu rodzinnym. Oto bowiem córka Graftona oświadcza mu
nieoczekiwanie, że chce
wyprowadzić się z domu i
W)ljechać na studia do innego miasta.

1.45

4

7.00 Grupa specjalna EKO

TV Łódź

WOT

Soła

16.00 Klan 16.30

17.15

przygód 16.55
z górnej półki 17.00

pełen

i ogród

TELEWIZ../A
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

Bywalec 17.30 Bezpieczne
łódzkie 18.0~. ŁWD 18.20
Piątek 19.00 Siatkówka
21.05 Miłość i namiętność
21 .30 ŁWD 22.00 To jest
temat 22.15 Książki z górnej półki 22.20 Mieszkaj lepiej 22.30 Austostrada 22.55
Sport na luzie 23.25 Jazz

Lubię dom

Książki

Plecak

gór -

Klub Filipa 15.45 Królowe

ki 14.30 Sanktuaria przyrody 15.00 Eneduerabe 15.05

mentów 13.30 Sport na luzie 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektant-

rów 11.15 Słoneczny patrol
- serial przygodowy prod.
USA 12.00 Reportaż 12.10
Książki z górnej półki 12.15
U siebie 12.45 Mieszkaj lepiej 13.00 Sekrety instru-

serial popularnonaukowy
10.30 Bywalec 10.45 Telekurier - magazyn reporte-

górnej półki 9.30 Lubię dom
i ogród 9.45 To jest temat
10.00 Jabłko Newtona -

ści 8.00 Klan - telenowela
8.30 Kassandra · serial
obyczajowy 9.25 Książki z

7.25 nny Tales - serial popularnonaukowy dla dzieci
7.35 Opowieści różnej tre-

7.00 Grupa specjalna EKO
7.25 nny Tales 7.35 Opowieści różnej treści 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05 Sekrety ... 8.10
Bankier domowy 8.30 Kassandra 9.30 Lubię dom i
ogród 9.45 To jest temat
10.00 Jabłko Newtona 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
Film dokumentalny 14.00
Kalejdoskop regionalny
14.10 Projektantki 14.30
Sanktuaria przyrody 15.00
Eneduerabe 15.05 Klub
Filipa 15.30 Wiadomości
Kuriera 15.35 Rozmowa
dnia 15.50 Co, gdzie, kiedy...
16.10 Powiaty 16.30 Plecak pełen przygód 17.00 Lubię dom i ogród 17.15 Gość
WOT 17.30 Telewizyjny Kurier Mazowiecki 17.45 Sekrety 17.50 Sport 17.55 Skarby naszej kultury 18.00 Kurier 18.20 Warszawiak stulecia 18.35 Podróże z WOT
18.50 z archiwum kuriera
19.00 Siatkówka 21.00 Mi·
tość i namiętność 21.30
Kurier 21.40 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.20
Mieszkaj lepiej 22.30 Autostrada 22.55 Sport na luzie 23.25 Jazz nocą

„ Badziewiakowie" - serial prod. polskiej - wyk. Edyta Jungowska, Leszek
Malinowski (na zdjęciu), Waldemar Sierański i inni. Emisja: piątek,
8 gn1dnia, TVP 2, godz. I 5. OO.

ueru.

Programy pogrubione ·nie kodowane
7.00 Diabelski Młyn 7.40
Minisport+ 7 .45 Łapu capu 7 .50 Aktualności fil·
mowe 8.00 Telletubies li
8.25 Annapurana - pierwszy
zdobyty ośmiotysięcznik 9.15
Wiarus 10.50 Deser 11.00
Kolor odwagi 12.30 Kobieta
z blizną 14.00 Mój ukochany wróg Klaus Kinski 15.40
Rodzina Adamsów · wielki
zjazd . 17.10 Wymarzony
świat - film dok. 18.10 Przyjaciele VI 18.35 Cliff Hanger 19.00 Diabelski Młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski Młyn 19.40 Łapu
capu 19.45Minisport+19.50
Aktualności Filmowe 20.00
Klub+ 20.05 Przed premierą
20.1 o Kto zabił ciotkę Cookie? 22.05 Trzy kobiety
0.05 Sexcetera Show 1.05
Mroczne pożądanie 2.40 Naga
dusza 4.00 Miłość w rytmie

o~

CHANNEL

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Czerwone
rozdziały 9.55 Wyprawy w
czasie 10.50 W poszukiwan[u
zaginionych światów 11.45
Dzikie Discovery 12.40 Generałowie Hitlera 13.30 Samotna planeta 14.25 Nowi odkrywcy 15.15 Narzędzia wojny 16.10 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 16.35 Jak
to zbudowano? 17 .05 Długa
droga Mandeli ku wolności
18.00 Dzikie Discovery 19.30
Jak to zbudowano 20.~ Instynkt 21.00 Niebezpięczne
spotkania 21.30 Przygody
Marka O'Shena 22.00 Godzina z przypływem Adrenaliny 23.00 Skrzydla O.OO
Wyprawy w czasie 1.00 Czerwone rozdziały 1.30 Jak to
zbudowano 2.00 Narzędzia
wojny

13
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·serial animowany

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Świat według
Bundych
725 Pokemon
7.rJJ Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
• serial komedi<lY.y
8.30 Wysoka fala
·serial przygodowy
9.30 Zbuntowany anioł
· 10.30 Florella
• serial obyczajowy
11.30 Zatoka
nieszczęśliwych
kochanków
-melodramat
12.30 Idź na całość
13.30 Graczykowie
14.00 Macie co chcecie
14.30 4x4
15.00 Batman

6.00 Kawa czy herbata
7A5 Magazyn Polonijny
z Ameryki Północnej
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
··8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
SAS Przegląd Prasy
Polonijnej
9.00 Julek I zwierzęta
9.10 Tęczowa bajeczka
9.20 Tut-Turynka
9.30 Baśniowa kraina
braci Grimm
10.00 Ryś-dramatprod.polskiej
11.30 Podróż do Lwowa·
w lata30-te
12.00 Wiadomości
12.10 Sportowy tydzień

ą)
""""""

7.00 Top Shop 7.35 Księga
Dżungli 8.1 O Top Shop
12.00 Moje dzieci moje
życie 13.00 Top Shop 18.00
Moje dzieci moje życie 19.15
Top Shop 20.30 Mecz koszykówki 22.25 Top Shop
0.1 O Hot Shop 0.50 Playboy

..........*...
........... „ ....

/Nfl!lSPD/fl

8.30 Automobilizm 9.30
Narciarstwo alpejskie 10.45
Bobsleje 12.00 Piłka noż
na: Magazyn ,Eurogoals"
14.00 Snowboard 14.30
Gimnastyka 16.00 Curling:
Mistrzostwa Europy w Oberstdorf 19.00 Sporty ekstremalne 20.00 Rzutki 22.00
Boks: Walki międzynarodo
we 23.30 Golf 0.30 Żeglar
stwo 1.00 Snowboard: Zawody Pucharu Świata FIS
w Tandadalen 1.30 Zakoń
czenie programu

15.30
15.50
15.55
16.45

17.45
18.35
18.55
19.00
19.05
20.00
20.30

Informacje
Fundacja Polsat
Xena, wojownicza

Zgłowąwchmurach
księźniczka

Karmazynowy

- serial PIZ)'Jodowy
Fiorella
KurierTV
Informacje
Prognoza pogody
Zbuntowany anioł
- serial obyczajowy
Rodzina zastępcza
·serial komediowy
przypływ

- film prod. USA,
reż. Tony Scott,

wyk. Denzel Wasl'inglon,
Gene Hadąnan
W Rosji doszło do przewrotu wojskowego, więc amerykański okręt podwodny

13.00 Klan
13.20 Ze sztuką na ty
14.10 Polski dokument
telewizyjny
15.00 Wiadomości
15.10 Telezakupy
15.30 Salon Lwowskl •
15.45 Rozmowa dnia
16.05 Kulisywojska
16.25 Raj-magazyn
17.00 Teleexpress
17.15 Południk 19-ty
17A5 Plecak pełen przygód
- serial dla młodzieży
18.10 Zaproszenie
18.35 Klan

-telencmeła prod. polskiej
19.00 Wieści polonijne
19.15 Dobranocka

.......

~

6.00 Maria Emilia 6.45 Katalina i Sebastian 7.30 Odjazdowe kreskówki - filmy
animowane 8.35 Czy boisz
się ciemności? 9.00 Zagubiony w czasie 9.50 Nieśmiertelna · film s-f 10.40
Podaj dalej 11.10 Zlecenie
na morderstwo - miniserial
sensacyjny 12.00 Teleshopping 13.05 Gra w przeboje
13.35 Katalina i Sebastian
14.20 Maria Emilia 15.10
Odjazdowe kreskówki 16.25
Czy boisz się ciemności?
16.50 Zagubiony w czasie
17.40 Nieśmiertelna · film
s-f 18.30 Gra w przeboje 19.00
Zoom 19.30 Podaj dalej
20.05 Mężowie i kochankowi~ - dramat 21.50 Dr. Stefan
Frank - serial med. 22.50
Prawo i bezprawie 23.40
McCall 0.30 Sexplozja 0.35
Zoom 1.10 Mężowie i kochankowie 2.45 52 minuty
3.35 McCall - serial sensacyjny 4.05 Teleshopping

z widzami

Pożegnanie

przybywa by patrolować rosyjskie wody przybrzeżne.
Komandor Frank Ramsey i
pierwszy oficer Hunter trafiają w sam środek globalnego kryzysu ...
20.50 Losowanie LOTTO
I szczęśliwego
numerka
22.35 Kurier sensacji
23.05 Informacje
i biznes Informacje
23.20 Prognoza pogody
23.30 Polityczne graffiti
23.45 Duża przerwa
-serial komediowy
prod. polskiej
KurierlV
Ludzie Tajfuna
Różowa landrynka
Muzyka na Bis
0.15
1.35
1.30
2.00
5.00

19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+ Sport
20.00 Królowa Bona (9)
- serial biograficzny
21.00 Forum Polonijne
21A5 Owie skały

• piosneki Jacka

macierzyństwo

Kaczmarskiego- koncert
22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram •
23.00. Forum
23A5 Okna: Samotne

0.30 Monitor

Wiadomości

1.00 Wieści
polonijne
1.15 Powtórki
programów
____

k0

ale kino!

8.00 Dokument: Wspomnie~ie Hollywood: Greta Garbo 8.25 Don Gabriel · film
·~byczajowy 10.00 Magazyn
filmąwy: Michelle Pfeiffer
10.25 Przełomy Missouri western 12.30 Dokument:
Magia kina: Podróż bez granic 13.20 Człowiek, którego
już nie ma - film obyczajowy 15.00 Arizona Dream ·
dramat 17.20 Dokument:
Reżyserzy: Wes Craven
18.20 Film krótkometrażo
wy: Katownia 18.35 Sprawa
do załatwienia · komedia
20.00 Magazyn Filmowy:
Alicia Silverstone 20.30
Wszyscy mężczyżni są tacy
sami - komedia 22.15 Anna
Christie - film obyczajowy
23.45 Serpico - film sensacyjny 1.55 Wiosenna bujność traw · dramat 3.55
Nocny kowboj - dramat; reż.
John Schlesinger, wyl<. Dustin Hoffman, Jon Voight

•

6.05 Porywy serca - serial
6.45 Telesklep 7.00 />Jf 7.30
Kapitan Planeta 8.00 Oliver Twist - serial animowa-

rn

a
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Anna Majewska

Jest jeszcze stosowana inna praktyka. 4 proc.
Polaków, którzy dostali druczek ewolnicnia, nadal
chodzi do pracy. W myśl zasady: nic mi nic bctdzic,
choroba mnie nic zmoże. Są to osoby, które bez
pracy nic mogą żyć, a dzictki zwolnieniu mają nieco bardziej ulgową taryfę u szefa. Zdecydowanie
nic chce brać zwolnień lekarskich 5 proc. chorych
Polaków, którzy z racji powagi schorzenia zdecydowali się jednak na wizytę u lekarza i rezygnacje(
z samodzielnego leczenia. Biorą recepty, dowiadują się, jakie Icki i kiedy brać, wreszcie wiedzą, co
im dolega. A do pracy i tak pójdą, wictc po co im
zwolnienie? Żeby mniej zarobić?
Chorzy ludzie, mimo zaleceń lekarza i uwag, by
nic lekceważyć powikłań grypy i chorób górnych
dróg oddechowych, nic pozostają w domu. W obawie o byt zagrażają zdrowiu innych. Rozprzestrzeniające siC( infekcje, powikłania - CZC(Sto dopiero
wtedy chory decyduje się na przymusowe, długie
leczenie. A z powikłaniami zawsze trzeba się liczyć. Warto wictc się zastanowić: spQdzić tydzień ,
czy nic kończące siQ tygodnie na zwolnieniu? (PAI)
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Karol Rzemieniecki

drugim roku finansowania - ok. 60 mln dol. z
ny 8.25 Pinokio 8.50 R0 z~
.
.
mowy w toku 9.30 Danie 1a 1
funduszu SAPARD 1 20 mln dol. budzctowych pol. b
. .
.
.
. .
przyiac1e 1e - seria 1 o yczask1ch, w koleJn_Ych kilku latach - po ok. 45 mln dol.
.
. Teleskle
·
11 20
10 20
z funduszu umJncgo oraz ok. 15 mln dol. z naszego
. Pb
Id
JOWYE
.
smera a - seria 1 o ycza..
.
• .
jowy 12.15 Ananasy z mo- budzctu centralnego. .
Mozna będzie spodz1cwac się wkrotcc 60 m1hojej klasy • program rozrywkowy 13.20 o co chodzi? _ nów dolarów n~ wiejskie wodociągi, kanalizacje, wy.
teleturniej 13.50 Strachy na syp1ska odpadow oraz drogi • z Banku Światowego,
lachy 14.15 Kapitan Piane- ale w charakterze zwrotnej pożyczki, do której dojta . serial dla dzieci 14.40 I dą, rzecz jasna, jakieś odsetki. Oczywiście, część
Oliver Twist • serial .animo- · środków, zgodnie z obowiązującymi w Polsce prze.
wany 15.05 Pinokio 15.30 pisami i zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej,
Magazyn NBA 16.00 Alf . będą musiały na te cele zgromadzić sami zaintcrcserial komediowy 16.30 sowani - ogniwa samorządu terytorialnego.
Są jednak pewne sygnały świadczące, że przcTVN Fakty 16.45 Pogoda
16.50 Valeria - serial obycz. znaczone na wiejskie inwestycje środki budżetowe i
17.45 Wizjer TVN 18.15 Roz- unijne mogą być, z różnych powodów, nic w pełni w
mowy w toku 19.00 TVN roku 2000 wykorzystane. Ministerstwo Rolnictwa
Fakty 19.25 Sport 19.30 i Rozwoju Wsi zapewnia w związku z tym, że picPogoda 19.35 Porywy ser- niądzc te nic przepadną . w odpowiedzi na jedną z
ca - serial obyczajowy 20.30 sejmowych interpelacji poŚclskich twierdzi siQ, że
Ostatnie ostrzeżenie - film , „niewykorzystane środki budżetowe mogą być prze.
sensacyjny 22.20 Na ratu- niesione na rok 200 l, co pozwoli na zaspokojenie
nek - serial fabularno doku- zwiększonych potrzeb w roku przyszłym".
Niewielka to pociecha, jeśli istotnie rok 2000
mentalny 22.50 TVN Fak- I
ty 23.00 Kropka nad i 23.20 miałby pod tym względem zakończyć się nicwykoDrew Carey rzystanicm przyznanych już pieniędzy. A jeśli choAgent o.
Show - .serial komediowy dzi 0 potrzeby • są one wciąż wielkie i maleją w
0.40 W12j81' lVN 1·10 Super- niedostatecznym tempie; stąd, we wspomnianej
gliny · magazyn policyjny interpelacji poselskiej uwaga, że ,,zgodnie +c wskazaniami filozofii tzw. Paktu dla wsi - środki finan2.1o Granie na zawołanie
sowc na rozwój infrastruktury wiejskiej (i chyba
łącznic z rozwojem nowych miejsc pracy na wsi)
należałoby w istotny sposób zwii;kszyć".
Szkoda tylko, że budżet państwa nic jest z gumy...
(PAI)

~.oo Supergol 7.00 DOM
Muratora 7.30 Muzyczne listy 8.30 Garfield - serial
animowany dla dzieci 9.00

Voltron · serial dla dzieci
9.3Q Ulysses ·serial dla dzieci 10.00 Baza Pensacola
11.00 Jak dwie krople czekolady - serial komediowy
12.00 Czułość i kłamstwa serial 12.30 Star Trek: Voyager 13.25 DOM Muratora
13.5S Supergol 14.45 Muzyczne listy 15.35 Kosmiczne wojny 3 16.05 ·Goosebumps 16.35 Czułość i kła
mstwa 17.15 Allo, Allo - serial komediowy 17'.45 Dziennik 17.58 Informacje sportowe 18.00 Viper 2 - serial
sensacyjny 19 .OO J .A. G Wojskowe Biuro śledcze serial sensacyjny 20.00
Bieg po szmal - serial kom.
20.30 Dziennik 20.42 Informacje sportowe 20.45 Udrę
ka milczenia · dramat 22.40
Supergol 23.00 M.A.S.H serial komediowy 23.35 VIP
23.45 Jack Reed: jeden z
naszych - film akcji 1.40 TP
S.A. Music and Film Festival 2.40 Spotkajmy się 3.40
VIP 3.20 Muzyczne listy
4.20 Strefa P

Kawa ci.y herbata
Telezakupy
Przygody Sindbada
Krakowskie
Przedmieście X7

Dziennik krajpwy
okazuje się jednak, że wu- 21.26 Pogoda
Studio urody
jek wyjechał do Hongkon· 21.35 Wieczór
Program lokalny
gu. Na domiar złego Maxoz Jagielskim
Mjak miłość
wi skradziono w drodze pie- 22.20 Kocham kin'>:
- seńal prod. polskiej
niądze i chłopak nie ma za
Zagubiona
9.20 Gdzie diabeł mówi
co kupić biletu powrotnego.
autostrada
dobranoc
Z pomocą prżychodzi mu
-film fabularny prod. USA
-seńal prod. USA
właścicielka baru, Erna.
0.40 Wieczórfllmowy
10.05 McGregorowie
14.05 Powrót
Kocham Kino:
' do Sherwood
-serial prod. australijskiej
Diabelska wyspa
Psychopatyczny bandyta
-seńal prod. USA
-film fabularny prod.
Moreli i jego czterej synowie 14.30 Euro.Quiz
islandzko-szwedzkiej;
przybywają do Paterson's
-program dla młodzieży
reż. Fridrik Thor
Ridge. Stary Moreli chce się • 15.00 Złotopolscy
Fridriksson, wyk. Baltasar
pojedynkować z Colinem lub
-telenowela prod. polskiej
Karmakl.f
Robem. Pragnie się zem- 15.30 Krzyżówka
Akcja .Diabelskiej wyspy"
ścić w ten sposób na ich
szczęścia
rozgrywa się w Reykjaviku
ojcu za to, że kiedyś dopro- 16.00 Panorama
lat 50. Na tej odizolowanej
wadził do schwytania i ska16.10 Na dobre i na złe
od reszty świata północnej
zania jednego z jego synów
-serial prod. polskiej
wyspie coraz wyraźniej zauprawiających z ojcem ban17.05 W okolicy Stwórcy
znaczają się wpływy kultury
dycki proceder. Wybór pada 17.30 Program lokalny
amerykańskiej. Zresztą wojna Roba, nie obcisżonego 1811 Pogoda
ska USA stacjonują na Isrodziną.
18.30 Panorama
landii od 1941 r„ mając tam
10.55 Magai.yn Expresu
18.50 Owójkomanla
swoje bazy, a od 1949 r.
Reporterów
18.55 Jeden z dziesięciu
kraj należy do NATO. Naj11.50 Familiada
- teleturniej
uboższych mieszkańców
- teleturniej
stolicy, bezdomnych i bez1915 Wsieci
12.15 Miss Świata· cz. 2
-magazyn internetowy
robotnych, władze umiesz13.20 Ooktorz alpejskiej
19.35 Koncert Ali Ol Meoli czają w blaszanych barawioski
kach w opuszczonej, poi Orkiestry
-serial prod. niemiecko
amerykańskiej bazie, two„Amadeus"
-austriack~
rząc w ten sposób dzielnicę
20.00 Linia specjalna
W tajemnicy przed wszyst- 20.50 Dwójkomania
slumsów. Wśród biedaków
kimi Max ucieka do swego 21.00 Panorama
jest trzypokoleniowa rodziwujka Dawida, mieszkające 21.20 Sport
na Tomassonów.
go w Berlinie. Na miejscu
-telegram
2.25 Zakończenie

7.30
7.50
8.00
8.30

TVP8

23.00 . Sportowy flesz
23.05 Pierwszy na liście
-film sensacyjny prod.
USA, reż. Jack Smigh~
w(K. Robert Carradine,
Billy Dee Williams i inni
Detektyw Nick Berzak i jego
czarnoskóry partner Frank
Hazeltine razem służą w policji od lat. Tworzą wyjątko·
wo zgrany duet, choć mają
różne charaktery i temperament. Żyjący w separacji
z żoną Teresą Berzak nadal
ją kocha i jest zazdrosny o
jej nowe znajomości. Przekupuje więc kilkuletnią dziewczynkę z sąsiedztwa, by
śledziła każdy krok Teresy.
Ma nadzieję. że kryzys mał
żeński w końcu minie i znowu będzie jak dawniej.
0.45 Komedianci
1.10 Zgodnie z prawem
1.35 Więcej ci.y lepiej
1.55 Zakończenie
programu

Wiadomości.

21.00 Dzlennlktelewii.yjny
-program
Jacka Fedoco'Mc:ia
21.10 Klinika cudów
-telencwela dokumentally
21.40 Forum
22.30 Monitor

12 grudnia 2000 r.

13.40 Naturomania
13.45 Zwierzęta świata
'-film dokumentalny
14.10 Naturomania
1415 Cyberbelfer
815 Giełda
14.40 CO Kurier
8.30 Wiadomości
14.50 Naturomania
8.42 Pogoda
15.00 Wiadomości ·
8.45 Zwierzaki cudaki
15.10 Kulisywojska
9.10 Magiczny kalendarz
15.30 Pegaz
9.15 Jedyneczka
16.00 Raj
9.45 Bajeczki Jedyneczki
16.30 Moda na sukces
10.00 Tajemnicza kobieta
-serial prod. USA
- telenowela
17.00 Teleexpress
Zgodnie z życzeniem Ben- 17.20 Gość Jedynki
jamina Restrepo Esperan· 17.35 Klan
za i Asdrubal Espata zja-telenowela
wiają się u don Julia, aby
18.05 Jaka to melodia?
przejąć władzę nad Banco
18.30 RowerBłaźeja
€entenario. Esperanza zo- 19.00 Wieczorynka
staje jego nowym preze- 19.30 Wiadomości
sem. Bernardo odzyskuje 19.56 Sport+ pogoda
wolność i wyrusza natych-. 20.10 JA.G. Wojskowe
miast na poszukiwanie EuBiuro Śledcze
-serial prod. USA •
genii.
Młodszy brat kapitana Ro10.50 Domownik
bertsa staje przed sądem.
11.10 Zgodnie z prawem
11.35 Z Polski rodem
Władze wojskowe zarzuca12.00 Wiadomości
ją mu, że w czasie ćwiczeń
12.10 Agrobiznes- rolniczy
ostrzelał transporter pieprogram informacyjny
choty morskiej. Pracowni12.20 12.20 do Unii
cy biura JAG, wraz z admi12.45 Klan-telenowela
rałem Chegwiddenem, wy13.10 Klinika cudów
ruszają na pomoc oskarżo
-telenowela doktlnentalna nemu.

6.00
7.30
7.45
8.15

ITJVfPD

Wtorek

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Problemy przyszłości 9.55 Wyprawy w czasie 10.50 Zaginione skarby starożytności
11.45 Dzikie Discovery
12.40 Samotna planeta
13.30 Wulkan 14.25 Ziemski Eksodus 15.15 Wojna
U-Bootów 16.05 Wędkar
skie przygody Rexa Hunta
16.35 Ciekawostki Discover
17.05 Wyścig o superbombę 18.00 Dzikie Discovery
19.00 PasjonaGi z wyboru
19.30 Magazyn Discover
20.00 Era nauki 21.00 Od
podszewki 22.00 życie w
kosmosie O.OO Wyprawy w
czasie 1.00 Problemy przyszłości 1.30 Magazyn Discover 2.00 Akta FBI 3.00
Zakończenie programu

CHANNEL

Dtltoueru

kometrażowy

7.00 Diabelski Młyn 7.40
Minisport+ 7.45 Łapu Capu 7.50 Aktualności filmowe 8.00 Teletubbies li 8.25
Cybernet 8.50 Aktualności
filmowe 9.20 Kobieta z blizną 10.50 Melodia miłości
12.35 Fantastyczna podróż
14.15 Kobiet z prowincji
16.00 Pogrzeb w Teksasie
17.40 Mocny uścisk 18.35 Cliff
Hanger19.00 Diabelski Młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski Młyn 19.40 Łapu
Capu 19.45 Minisport +
19.50 Aktualności filmowe 20.00 Lautrec22.00 Szkoła
kadetów 0.05 Free Jazz 0.15
Dziecinne pytania 1.55
Morderca z Belfastu 3.35
Wirus - film science-fiction
5.15 Miłość w rytmie rap melodramat 6.45 Deser:
starożytne miasta - film krót-

WOT
7.00 Antek Mrówka 7.25
Opowiastki 7.35 Zwierzątka
ze sklepiku 8.00 Telewizjny
numer warszawski 8.05 Sekrety Warszawy i Mazowsza 8.10 Saga Rodów 8.30
Kassandra 9.30 Spotkania
z taaką rybą 9.45 To jest
temat - reportaż 10.00 Jabłko Newtona 10.30 Wroń
ski Beat 10.45 Echa regionów 11.15 Hrabina Cosel
12.15 Jaromir Nohavica i
Karel Plihal - koncert 13.00
Gra wyobraźni 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10
Projektantki 14.30 Europa
w zagrodzie 15.00 Eneduerabe 15.05 Zaczarowany
świat... 15.30 Wiadomości
kuriera 15.35 Rozmowa
dnia 15.55 Dawna Warszawa 16.15 Wiwat akademia
16.30 Żegnaj Rockefeller
17.00 Spotkania z taaaką
rybą 17.15 Gość WOT 17.30
Telewizyjny Kurier Warszawski i pogoda 17.45 Sekrety Warszawy i Mazowsza
17 .50 Wiadomości 'Sportowe 18.00 Kurier 18.20 Mediator 18.40 Studio reportażu 18.55 Gość WOT 19.00
Ofiary intryg - film fabularny 20.35 Telekurier 21.00
Miłość i namiętność 21.30
Telewizyjny Kurier Warszawski i pogoda 21.35 Wia. domości sportowe 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat - reportaż 22.20
Odkryj nowy świat 22.35
Moce ciemności - film fab.

J

ZAPRASZA

ŁOWICZ

TELEWIZJA

Progamy pogrubione-nie kodowane

Łódź

TV
7.OO Antek Mrówka · serial
animowany 7.25 Tiny Tales
- serial popularnonaukowy
dla dzieci 7.35 Zwierzątka ze
sklepiku - serial animowany
8.00 Klan - telenowela 8.30
Kassandra - serial fabularny 9.25 Książki z górnej pół
ki 9.30 Spotkania z taaaką
rybą 9.45 To jest temat 10.00
Jabłko Newtona 10.30 Nauka i kamera 10.45 Echa regionów 11.15 Hrabia Cosel
- serial kostiumowy 12.1 O
Książki z górnej półki 12.15
Koncert Jaromir Nohavica
i Karel Plihal 13.00 Gra wyobraźni 14.00 Kalejdoskop
14.10 Projektantki 14.35 Europa w zagrodzie 15.00 Eneduerabe 15.05 Zaczarowany świat... 15.35 Portrety
reżyserów - Henryk Kluba
16.00 Klan· telenowela 16.30
Żegnaj Rockeffeller - serial
fabularny 16.55 Książki z
górnej półki 17.00 Spotkania z taaaką rybą 17.15
Nauka i kamera 17.30 Mię
dzy Wartą a Pilicą 18.00
ŁWD 18.20 Łódzki Wieczór
Parlamentarny 19.00 Les
Victimes - film fabularny
20.35 Telekurier 21.05 Milość
i namiętność · serial fabularny 21.30 ŁWD 22.00 To
jest temat ' 22.15 Książki
z górnej półki 22.20 Odkryj
nowy świat 22.35 Moce ciemności - film fabularny prod.
amarykańskiej 0.05 Program
na jutro

(łt$M5jl

Kocham Kino: „Diabelska wyspa" - film fabularny prod. is/andzkoszwedzkiej - reż. Fridrik Thor Fridriksson, wyk. Ba/tasar Kormakur,
Gis/i Hal/dorsson, Sigurveig Jonsdottir i inni. Emisja: wtorek, 12 grudnia,
TVP 2, godz. 0.40.

12

Piosenka
na życzenie

Kiepskich
Dyżurny satyryk kraju
Ręce, które leczą
Pokemon-serial anim.
Informacje

Świat według

anioł

Florella
Łowca przygód
Disco Polo Live

8.30 Żeglarstwo 9.00 narciarstwo biegowe 1O.OO Skeleton 11.00 Narciarstwo biegowe 12.00 Skeleton 13.00
Biathlon 14.45 Piłka nożna
16.30 Skoki narciarskie 18.00
Saneczkarstwo 19.00 Koszykówka 19.30 Biathlon 20.00
Saneczkarstwo 21.00 Boks
23.00 Wiadomości 23.15 Skoki narciarskie 0.15 Snowboard 1.15 Wiadomości 1.30
Zakończenie programu

**ir**
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7.00 Top Shop 7.35 Księga
dżungli • film animowany
8.10 Top Shop 12.00 Moje
dzieci, moje życie - telenowela 13.00 Top Shop 18.00
Moje dzieci, moje życie 19.15
Top Shop 20.30 Młody i
niewinny - film sens. 22.25
Top Shop 22.55 Auto Salon
23.30 Hot Shop 23.50 Playboy - mag. dla dorosłych

-~

6.00 Kawa czy herbata
8.15 Krakowskie
Przedmieście X7
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Wieści polonijne
9.00 Papierowy teatrzyk
9.15 Wsi.ystko gra
9.25 Tropiciele gwiazd
10.00 Polonica: Powrót
Arsena Lupin:
Zapomniana melodia
11.00 Dekada- reportaż
11.30 Credo 2000
12.00 Wiadomości
12.10 Biografie
13.10 Złotopolscy
13.35 Tygodnik polityczny
Jedynki

14.00
14.30
15.00
15.30

10.30
11.30
12.30
1315

9.30 Zbuntowany

księżniczka

7.00 Świat według
Bundych
715 Batman
7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Skrzydła
-serial komediowy
8.30 Xena • WQjownicza

6.oo

©m~'ll

5

~

6.00 Maria Emilia 6.45 Katalina i Sebastian 7.30 Odjazdowe kreskówki 8.35 Czy
boisz się ciemności? 9.00
Zagubiony w czasie · serial
9.50 Nieśmiertelna - serial
fantasty 10.40 Podaj dalej
11.10 Medicopter 117 Ili serial sensacyjny 12.00 Teleshopping 13.05 Gra w przeboje 13.35 Katalina i Sebastian 14.20 Maria Emilia
15.10 Odjazdowe kreskówki
16.25 Czy boisz się ciemności 16.50 Zagubiony w
czasie - serial 17.40 Nieśmiertelna 18.30 Gra w przeboje 19.00 Zoom 19.30 Podaj dalej 20.05 Nadzieja
przychodzi o świcie · dramat prod. USA 22.05 W
krzywym zwierciadle: Menażeria - komedia prod. USA
O.OO Sexplozja • mag. dla
dorosłych 0.15 Zoom 0.45
Ślepa zemsta - film sensacyjny 2.15 W krzywym zwierciadle 4.00 Teleshopping

14.20 Studnia
-magazyn folkowy
15.00 Wiadomości
1~.10 Telezakupy
15.25 Małe formy
wielkich mistrzów
15.45 Rozmowa dnia
16.00 Credo 2000
16.30 Krzyżówka szczęścia
17.00 Teleexpress
17.15 Cyberszkola-magazyn
18.00 Hity satelity
18.15 Ludzie Usty piszą
18.35 Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej
19.00 Przegląd Prasy
Polonijnej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości

21.10 Znikający punkt
-film prod. USA,
reż. Char1es Robert Qimer,
wyk. Vuggo Mortensen,
Christine Elise,
Keith David i inni

numerka

I szczęśliwego

20.50 Losowanie LOTTO

-serial komediowy

Fundacja Polsat
Adam I Ewa
Wysoka fala
Florella
Kurier TV
Informacje
Prognoza
pogody
19.05 Zbuntowany anioł
20.00 Miodowe lata
-serial komediowy
20.30 Graczykowie

15.&I
15.55
16.45
17.45
18.35
18.55
19.00

PRZERABIAMY LATA 20.

nowy ŁOWICZANIN
z Gł9V1Lna i Strylcowa

a

zeszła

do szatni

się!

dok. na str. 16

Na tle mało przychylnych opinii o przegranym
w wyborach prezydenckich kandydacie AWS warto odnotować prognoz<( nakreślona w „Tygodniku Solidarność" przez Bernarda Margucrittc, wieloletniego korespondenta francuskiego w Polsce:
„Nic do pomyślenia byłoby w demokracjach zachodnich usuni<(cic lidera po niepomyślnych wyborach. Gdyby tak było, ani Mitterrand, ani Chirac nic zostaliby prezydentami. Kontynuacja jest
tu rzeczą ogromnie ważną. Obiektywnie patrząc
Marian Krzaklewski b<(dzic miał dużą szans<( sukcesu, jeżeli b<(dzic mógł już teraz być postrzegany
jako kandydat „Solidarności" na rok 2005„."

Marian, trzymaj

Zapowiedziana przeprowadzka Hanny Gronkiewicz-Waltz do Londynu na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
wywołała różne echa. Redaktor Naczelny „Polityki" Jerzy Baczyński podkreślając, że można to
uważać i za osobisty sukces Pani Prezes NBP, jak
i sukces Polski, napisał: „Ale jednocześnie trudno
uniknąć mało eleganckich skojarzeń z ostatnią
walką Gołoty; w połowic zakontraktowanej kadencji, w sytuacji trudnej walki z inflacją, spadają
cą wartością złotego, sporów wokół budżetu, Pani
Prezes zeszła do szatni, wybierając spokojniejszą i
pewnie bardziej atrakcyjną posad<(„."

Prezes

Z VIP-AMI NA TY

Fakty, opinie, plotki

6.05 Porywy serca - serial
obycz. 6.45 Telesklep 7.00
Uważa si<(, że zło jest bardziej spektakularne,
Strachy na lachy 7.25 Alf ciekaw~zc do opisania. Dobro po prostu jest i nie
serial komediowy 7.50 Kapima co o nim opowiadać. Ale też nic ma reguły.
tan Planeta 8. 15 Przybysz
z gwiazd 8.35 Pinokio - se- Wszystko zależy od treści.
rial dla dzieci 9.00 Rozmo• Polska mafii, gangsterskich porachunków
wy w toku 9.45 Daniela i i brudnych
interesów:„ Wiemy, że to nie tylko
przyjaciele · serial obyczarzeczywistość filmowa, ale zupełnie realna. Jak
jowy 10.35 Telesklep 11.30
pan, jako Janusz Gajos, odbiera tę rzeczywi·
Esmeralda 12.20 Centrum
stość, którą tak udanie imituje z kolegami w
nadziei - serial dokumetalno-fabulamy 12.50 Kuroń raz filmach typu „Ekstradycja" czy „Ostatnia mi·
- mag. kulinarny 13.20 Pep- sja"?
si chart 13.50 Strachy na laWieje grozą i trudno si<( z tym pogodzić. Ale
chy - serial dla dzieci 14.15
taką mamy rzeczywistość. Mam tylko nadziej!(,
Kapitan Planeta 14.40 Przybysz z gwiazd 15.05 Pino- że to jest przejściowe. Musimy przerobić lata dwukio 15.30 Belfer z klasą - dzieste w Chicago. Myśmy jeszcze tego nic brali, a
serial kom. 16.00 Alf - se- oni już tci. przerobili.
rial kom. 16.30 TVN Fakty i
• Na zakończenie pragnę jeszcze zadać pyPogoda 16.50 Valeria - serial obycz. 17.45 Wizjer TVN tanie w imiel)iu widzów, którzy w kinie szuka·
18.15 Rozmowy w toku ją nie tylko dobrze przygotowanej rozrywki. Czy
19.00 TVN Fakty 19.25 Sport w najbliższym czasie spotka się pan ponow19.30 Pogoda 19.35 Pory- nie na planie filmowym z reżyserem „Ucieczki
wy serca - serial obycz. 20.30 z kina Wolność" i „Czasu zdrady", Wojciechem
Milionerzy - teleturniej 21.20 Marczewskim?
Akademia policyjna Ili: PoMamy w planie wspólną prac<( przy filmie wenowne szkolenie - komedia
dług książki Pawła Huelle „Lejzor Dawidek". Zdj<(23.10 Noktowizjer - magacia najprawdopodobniej rozpoczną si<( już w czerwzyn 23.40 Bar zachodzące
go słońca - film sens. 1.50 cu tego roku.
(PAI) Rozmawiał: Piotr Piotrowski
Erotyczne wyznania VII film erotyczny 4.00 Granie
na zawołanie

•

6.00 Magazyn muzyczny
1.00 Przegląd Prasy
7.00 KINOmaniak 7.30 MuPolonijnej
1.15 Powtórki programów zyczne listy 8.30 Piłka w
grze - serial animowany 9.00
PIM - magazyn muzyczny
9.30 Kosmiczne wojny 2 k~
serial animowany 1O.OO Vi•I• kinol
per 2 - serial 11.00 Allo, Allo
8.00 Dokument: John Way- - serial komediowy 11.30
ne 8.3Ó Bicz Boży - kome- Jak dwie krople wody - sedia prod. polskiej 9.55 Do- rial komediowy 12.00 Czukument: Magia kina: Dino- łość i kłamstwa - serial TVP
mania 10.55 Czerwony strach 12.30 Star Trek 13.25 Kl- film obycz. 12.40 Maga- NOmaniak 13.55 Magazyn
zyn filmowy: Kobiety w ki- muzyczny 14.45 Muzyczne
nie 13.05 Dokument: Gary listy 15.45 Garfield - serial
Cooper 13.35 Emigranci- dra- anim. 16.15 Ulysses - semat 16.40 Film krótkome- rial dla dzieci 16.45 Drogówtrażowy: Wymówienia 16.55
ka 17.15 Allo, Allo - serial
Anna Christie - film obycz. komediowy 17.45 Dziennik
18.25 Palace Hotel - film 18.00 Baza Pensacola - seobyczajowy 20.00 Magazyn rial akcji 20.00 Posterunek
filmowy: Sędzia Dredd 20.30 Brooklin · serial policyjny
Wiosenna bujność traw - 20.50 Dziennik 21.02 Infordramat prod. USA 22.30 macje sportowe 21.05 KoPodż Pascala · film krótkojak - Fatalna pomyłka · drametrażowy 22.50 Nocny
mat 23.30 Zakazane sny 2
kowboj - dramat 0.40 Złoto . thriller erotyczny prod.
głupców · thriller 2.25 AnarUSA 1.15 Spotkajmy się chistki ; dramat 4.30 Spra- program rozrywkowy 1.45 VIP
wa do załatwienia - kome- - magazyn sensacji i ciedia prod. polskiej, reż. Jan kawostek 2.55 Muzyczne
Rybkowski, wyk. Jan Feth- listy 3.55 Magazyn muzy.
ke, Gizela Piotrowska, Adolf. czny 4.55 Zakończenie proDymsza i inni
gramu

Wiadomości

0.30 Monitor

-telenoweladoki.mentaha

Jezus

22.50 Sport-telegram
23.00 Porozmawiajmy
O.OO Szpital Dzieciątka

22.30 Panorama

ro~

19.55 Pogoda+ sport
20.00 Teraz Polonia
21.00 Powrót
Arsena Lupin:
Towarzyszka Tatiana
- serial krymmlny
21.55 MdM-program

Tropiony przez policję kierowca wyścigowy James
Kowalski na wieść o kło
potach żony rusza w szaleń
czą podróż do domu odległego o 1200 mil. Za sprawą
radia ucieczka staje się
wydarzeniem narodowym.
22.55 Informacje
I biznes informacje
23.10 Prognoza pogody
23.20 Polityczne graffiti
23.35 Różowa landrynka
0.05 Kurier TV
0.25 Czad 2
-film sens. prod. USA,
reż. David Irving,
wyk Gerrat Graham,
Biii Calvert, Larry Cedar
i Inni
2.00 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

dok. ze str. I

i WiCŚCi

:s obota
l!IVIPD
6.30 Wszystko o działce
i ogrodzie
6.55 Agrollnia
7.45 Tańce polskie:
Tańce śląskie
-Pszczyna
8.00 Zwierzęta świata:
Inteligencja zwierząt
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Ziarno
9.10 Magiczny kalendarz
9.15 Cybermania
·teleturniej komputerowy
9.40 Walt Disney
przedstawia:
Aladdin
10.05 Walt Disney
przedstawia:
Oliver Twist
10.55 Dr Quinn
·serial prod. USA
W Soda Springs wybucha
epidemia grypy. Dr Mike
wyjeżdża do miasteczka,
aby zająć się chorymi.
Brian, Matthew i Colleen
zostają pod opieką Sully'ego. Podczas spaceru po le·
sle Sully i Brian są świadka·
mi próby wysadzenia torów
kolejowych przez indiańskich
buntowników. Sully stara się
zapobiec tragedii i udarem·
nić plany Indian. W tym

m8
7.00 Echa tygodnia
7.30 Tacysami
8.00 Program lokalny
9.00 Doogie Howser,
lekarz medycyny
·serial procl. USA
9.25 Gospodarka

wDwójce

Świat pełen

9.50 Sztuka i codzienność
·Urszula Kryger
Portret znanej mezzosopranistki Urszuli Kryger, która
swymi dotychczasowymi do·
konaniami wokalnymi zdobyła znaczącą pozycję na scenach operowych i koncertowych Europy.
10.30 Historia Ziemi:
kontrastów
·serial dokumentalny
produkcji angielskiej
11.30 Kino bez rodziców:
Jetsonowie;
Tom iJerry;
Trzy szalone zera
1215 Parker Lewis
nigdy nie przegrywa
·serial prod. USA
13.00 Co ludzie powiedzą
·serial komediowy
13.30 Zgadula- teleturniej
14.00 Arka Noego
14.30 Familiada - teleturniej
15.00 Złotopolscy
·telenowela prod. polskiej
·
15.30 Wielka gra

Południowych

wyk. Mciy Garcia,
la\rerx:eFISlblne

Kilkuletni chłopiec spacerujący po lesie z psem odkrywa młodą kobietę zakopaną w płytkim grobie. Zaalarmowana policja przyby·
wa na miejsce tragedii. Prowadzący dochodzenie porucznik Quinn jest przekonany, że
to kolejna ofiara poszukiwanego od dawna ,przydrożne
go dusiciela", który w ciągu
kilkunastu tygodni dokonał już
czterech zabójstw i nadal pozostaje nieuchwytny.
1.50 Zakończenie

Eva Maria Saint

wyk.: Karen Valentine,
Wiliam Devane,

swym nowym filmie do dżun
gli, w której toczą się zażar
te, bezpardonowe zmagania. Nie musiał jechać w
tropiki, na drugą półkulę:
mroczny, pełen walczących
drapieżników świat rozpościera się na południowym
cyplu ·Manhattanu.
23.40 Camerimage
0.15 Jane Doe
-thrilrer prod. USA;
reż. Ivan Nagy;

5.05 Zakończenie
programu

wyk.: Giancar1o Giannini,
Ra.IBc:Ml

1.05 Życie moje
1.40 Noc internauty
2.15 Klan-telenowela(powt.)
3.25 Palermo-Mediolan:
bez powrotu
·włoski film sensacyjny
(fytko dla dorosłych)
reż.: Clauóio Fregasso,

reż.Bill Duke;

Ekranizacja powieści .Dom
duchów" chilijskiej pisarki Isabel Allende, siostrzenicy zamordowanego w wyniku za.
machu stanu prezydenta
Chile, Salvadora Allende.
22.30 Kongres
Kultury Polskiej
22.40 Sportowa sobota
22.55 Gangster
·film sensacyjny USA
(tytko dla dorosłych)

19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza pogody
20.05 Dom dusz
..film fabularny prod. USA,
reż. Bille August,
wyk.: Jeremy Irons,
Meryl Streep

9 grudnia 2000 r.
samym czasie zjawiają się
żołnierze. W starciu Sully
zostaje ranny.
11.45 Sekrety zdrowia
12.00 Świat Majów:
Hipotezy I sekrety
·serial dokumen1alny
1215 Magazyn Focus
13.00 Wiadomości
13.10 Anegdoty
prezydenckie
Longina Pastusiaka
13.20 Kronika Fiimowa
13.40 Opowieści z Mórz

reklamy
bb;Jwy

·serial produkcji
australijskiej
14.35 Kamei tropi
najlepsze światowe
14.55
językiem ~lsklm

15.20 Trudne pytania
16.10 Lecznica pod
św. Francls~iem

Gwiazda na Mikołaja
·Lionel Rlchle
wPolsce
M jak miłość
• serial prod. polskiej
Gwiazda na Mikołaja
·Lionel Rlchle
Jazda kulturalna
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Owójkomania
Sukces
• serial prod. polskiej
Jeden z dziesięciu
Jujka wedługTyma
Słowno na niedzielę
Panorama
Sport ·telegram
Prognoza pogody
Wall Street

Mapeciątka

16.35 Lista przebojów
17.00 Teleexpress
17.25 Kochamy
polskie seriale
-teleturniej
17.55 MdM
18.20 Od przedszkola
do Opola
19.00 Wieczorynka:

16.25

16.30
17.10
17.20
18.00
18.21
18.30
18.50
18.55
1915
19.55
20.50
21.00
21.20
2116
21.35

W dwa lata po ogromnym
sukcesie komercyjnym, artystycznym i prestiżowym
(cztery Oscary!) ,Plutonu",
Oliver Stone powrócił w

6
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TV Łódź
WOT

„Lecznica pod św. Franciszkiem" -serial dokumentalny prod. polskiej;
Teresa Kotlarczyk. Emisja: sobota, 9 grudnia, TVP 1 godz. 16.1 O.

reż.

Programy pogrubione· nie kodowane

7.00 Hallo Spencer • serial
animowany 7.25 Tiny Tales
• serial popularnonaukowy
7.30 Fix i Foxl • serial animowany 8.00 Klan - telenowela 8.30 Rodzinne dzień
dobry 9.00 Ogrody bez granie 9.25 Książki z górnej
półki 9.30 Ziole rączki 1O.OO
Charlotte Sophie Bentinck
• serial kostiumowy 10.50
Książki z górnej półki 10.55
Świat cudów 11.20 Polska,
której nie widać 11.35 Tele·
wizyjny magazyn przyrod·
niczy 12.05 Zaproszenie
12.25 Książki z górnej półki
12.30 Mój świat 13.00 Na-·
sza sprawy 13.30 Podaj
cegłę 14.10 Filmowa Encyklopedia Łodzi 14.30 MIN-

7.00 Szczepan i Irenka 7.05
Łapu capu 7.15 Minisport+
7.20 Diabelski Młyn 8.00
Teletubbies li 8.25 Dar
wolności 9.25 Deser 9.35
Oscar i Lucinda 11.45 Nowe
wcielenie li 12.30 Rozkodowany Bugs Sunny 13.30
Przyjaciele VI 13.55 Szczepan i Irenka 14.00 13 Posterunek 2 14.30 Łapu Capu 14.40 Mocny uścisk
15.35 Mecz + Mecz 18.00
Książę z Central Park 19.50
Deser 20.00 Europejskie
Nagrody Filmowe 22.00
Stan oblężenia 23.55 Wing
Comannder 1.35 Dług 3.15
Raj utracony 5.00 Liga hiszpańska 6.45 Deser

°19.!~

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

15.20 Zimowa telejazda
15.30 Koncert • Jaromir Nohavica i Karel Plihal 16.15
Teletransmisja 16.40 Wieża 17.00 Klan - telenowela
17.30 Impresje - reportaż
kulturalny 17.45 Katolicki tygodnik informacyjny 18.00
ŁWD 18.30 Magazyn kulturalny 19.00 A trio limpo
20.35 Muzyka i przyjażń ·
Billy Harper i Piotr Wojtysiak 21.00 Sport · koszykówka kobiet 21.35 Bywalec 22.00 Mumia żyje 23.35
Trubadur 0.05 Album Chopina 0.30 Program na jutro

Zwierzęta mrożnej północy

TY • serial fabularny 14.55

7.00 Hallo Spencer • serial
animowany 7.25 Opowiastki 7.35 Fix i Foxi • serial
animowany 8.00 Powiaty
8.20 Podróże z WOT 8.35
Co, gdzie, kiedy? 9.00 Ogrody bez granic 9.25 Złote
rączki 9.50 Zimowa telejazda 10.00 Chrlotte Shophie
Bentinck 10.55 Świat cudów
11.20 Polska, której nie widać 11.35 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 12.05
Zaproszenie 12.30 Opowieść o Hamarach 13.25
Wielcy odkrywcy 14.15 Pogranicza medycyny 14.30
MINTY 14.55Zwierzęta mroż
nej północy 15.30 Koncert
16.15 Teletransmisje 16.40
Teleturniej · Wieża 17.00 Z
kabla wzięte 17.18 Wroński
Breat 17.30 Lista przebo·
jów 17.45 V-Jay 18.00 Telwizyjny Kurier Warszawski
18.20 Są takie miejsca •
magazyn kulturalny 18.40
20 lat póżniej 19.00 A trio
limpo · film fabularny 20.35
Muzyka i przyjaźń 21.00 Raport ekologiczny 21.10 Jak
w lustrze · program publicystyczny 21.30 Wiadomości kuriera 21.35 Sport w
WOT 22.00 Mumia żyje ·
film fabularny prod. USA;
reż. Gary O'Hara 23.35 Trubadur Verdiego we Wrociawiu 0.05 Album Chopinowski 0.35 Zakończenie
9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Fenomeny pogody 9.55 Wyspa Is·
lay 10.50 Długa droga Mandeli ku wolńości 11.45 Dzikie Discovery: Kierując przeszłością 12.40 Instynkt: potrzeba prokreacji 13.30 Niebezpieczne spotkania 14.00
Klejnot w dżungli 14.25 W
poszukiwaniu planet obcyeh
15.15 Strefa mocy 17.05
Pola bitew: Bitwa o Włochy
19.00 Od podszewki: szkoła
spadochroniarzy 20.00 Wy·
sypisko: pojazdy terenowe
21.00 Super konstrukcje
22.00 Osunięcia ziemi: Gra·
witacja zabija 23.00 Powietrzne szaleństwa. O.OO
Zaginione lasy Andów 1.00
Czołgi: Walki w Ardenach
2.00 Wysypisko: Pojazdy terenowe 3.00 Zakończenie

11
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·serial sensacyjny

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Światwedług
Bundych
• serial komediowy
7.25 Pokemon
·serial animowany
7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Skrzydła
8.30 Wysoka fala

anioł

9.30 Zbuntowany

obyr:za'płłf

• serial obyczajowy
10.30 Florena
-serial
11.30 Łowca przygód

12.30 Magazyn
Ligi Mistrzów

13.30 śWiat według
Kiepskich
• serial komediowy

~PO.:@&

Bezludna wyspa
Klan
Ziemia
od Innych droższa

Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Tradycje
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Cyberszkola • magazyn
9.30 Fraglesy
· serial animowany
9.55 Artystyczne tandemy:
Piłkarski poker
·film fabularny
prod. polskiej
Galeria
11.30
12.00
12.10
13.00
1310

<l>
POt.ONIĄ

7.00 Top Schop 7.35 Księga
dżungli 8.10 Top Shop 12.00
Moje dzieci moje życie 13.00
Top Shop 18.00 Moje dzieci,
moje życie 19.15 Top Shop
20.30 Noc w operze • komedia 22.25 Top Shop 0.10 Hot
Shop 0.50 Playboy

„„„„...

llflilSP!/"
...„ ...
8.30 Biathlon 10.00 Skoki narciarskie 11.00 Saneczkarstwo
12.00 Bobsleje 13.30 Narciar·
siwo biegowe 14.00 Skele·
ton: Puchar Świata 15.00
Curling 18.00 Narciarstwo alpejskie 19.00 Piłka nożna:
Magazyn Eurogoals 20.30
Narciarstwo alpejskie: Puchar Świata mężczyzn 21.45
Bobsleje 23.00 Piłka nożna:
Magazyn Eurogoals 0.30 Narciarstwo alpejskie: Puchar
Świata mężczyczn 1.30 Za·
kończenie programu

14.30 Twój lekarz
·magazyn medyczny
Wystarczy chcieć
Pokemon
Informacje
Fundacja Polsat
14.45
15.00
15.30
15.50

15.55 Zgłową
w chmurach
·serial cbfczajowy
16.45 Wysoka fala
• serial sensacyjny
17.45 Florena
• telenowela
18.35 KurlerTV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany anioł
·telenowela
20.00 Życiowa szansa

20Sl

• teleturniej
Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka

Jezus

14.10 Szpital Dzieciątka
14.40 Mówi się„.
15.00 Wiadomości
15.10 Telezakupy
1515 Ludzie listy piszą
15.45 Rozmowadnia
16.05 Galeria
1625 Małe ojczyzny:
Niby to nasze
16.45 Parnas Literacki
17.00 Teleexpress
17.15 Baśniowa kraina
braci Grimm
17.45 Sportowy tydzień
18.35 Klan - serial

prod. polskiej
19.05 Teledyski
na życzenie

6.00 Teledyski 6.15 Maria
Emila - telenowela 7.00 Katalina i Sebastian • telenow1ila 7 .45 Odjazdowe kre·
skówki 8.50 Czy boisz się
ciemności · serial dla mło·
dzieży 9.15 Nieśmiertelna •
serial fantasty 10.05 Podaj
dalej 10.35 Więcej niż maskotka • film familijny 12.00
Teleshopping 13.05 Gra w
przeboje 13.35 Katalina i Sebastian 14.20 Maria Emilia
15.10 Odjazdowe kreskówki
16.25 Czy boisz się ciemności 16.50 Zagubiony w
czasie 17.40 Nieśmiertelna
18.30 Gra w przeboje 19.00
Zoom 19.30 Podaj dalej 20.05
Krwawy pojedynek · film
akcji 21.50 Zlecenie na morderstwo • serial sens. 22.45
Tożsamość sprawcy - film
sens. 0.25 Sexplozja 0.40
Zoom 1.05 Krwawy pojedynek (powt.) 2.40 Tożsamość
sprawcy 4.15 Teleshopping

21.00 Na zabójczej ziemi
• film akcji prod. USA
Steven Segal,

reż.

wyk. Steven Segal,
MchaeJ Caine, Joan Chen

Na Alasce eksploduje szyb
wiertniczy. Ekspert od górnictwa naftowego odkrywa,
że katastrofa została spowodowana przez pośpiech
w pracah wydobywczych.
22.55 Informacje
I biznes Informacje
23.10 Prognoza
pogody
23.20 P.olltyczne graffiti
23.35 Bumerang
0.05 Kurier TV
0.25 Llberace zagra
wszystko- film prod.

lJSA.Kaala

2.10 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

19.15 Dobranocka:
Przygody kota
Filemona
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda + sport
20.00 Ryś- dramat

prod. polskiej

22.30 Panorama

2110 ABOVO:
Szycie z resztek
22.00 Podróż do Lwowa

Wiadomości

22.50 Sport· telegram
23.00 Ze sztuką na ty
23.45 Chopin jakiego
nie znamy
0.20 Teledyski
0.30 Monitor

1.00 Powtórki

k~

•I• kino/

8.00 Magazyn filmowy: Sę
dzia Dredd 8.25 Bolesław
śmiały • film historyczny
prod. polskiej 10.05 Dokument: Gary Cooper 10.30
Opowieść o detektywie •
film kryminalny 12.10 Zazie w
metrze· komedia prod, francuskiej 13.40 Oddając Ci hold
· thriller 15.15 Dokument:
Magia kina: Potwory i horrory 16.05 Sny · dramat,
reż. Akira Kurosawa 18.00
Na czatach · film krótkometrażowy 18.10 Komedianty
· film obyczajowy prod. polskiej, reż. Marta Kaniewska,
wyk. Ewa Radzikowska, Barbara Rachwalska, Józef Kondrat, Krzysztof Chamiec i
inni 20.00 Magazyn filmowy: Mulan 20.30 Cykl fil·
mów z Gretą Garbo 22,.00
Pałace Hotel · film obycz.
23.35 Kobiety w kinie - magazyn filmowy

i Wi€ŚCi

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

Jak oni nienawidzą kobiet!

pieniądze.

:·i

(PAI) A.M. "

może w dorosłe życic weszły roczniki,
w których nic ma atrakcyjnych dziewczyn z osobowością? Nic podobnego.
Od pc-wncgo czasu projektanci doszli
do wniosku, że supergwiazda na wybic- ,
gu zanadto ich przyćmiewa. Dlatego w •
świecie mody zaczęła obowiązywać za. ,
sada szybkiej rotacji. Jeden sezon, ostra ;'
promocja, a gdy dziewczynie wydaje się,
że zaczyna zdobywać międzynarodową
sławę · wymówienie z pracy. Stąd w za. ,
wodzie, który dla milionów nastolatek .,
jest szczytem marzeń, tyle dziś strc- .,
sów, załamań nciwowych, narkotyków ·,
i alkoholizmu.
Żaden z projektantów nic przyzna
się, że jest biznesmenem, więc interesuje go zysk. Pokazy w światowych stolicach mody (Paryż, Mediolan) to jcdy- •
nic element kampanii reklamowej . .
Chodzi o przebicie sic; do jak najszcr- ·'
szcj publiczności i wyrobienie sobie na- 'zwiska, by potem masowo sprzedawać ,
finnowanc nim perfumy, biżuterie; i stroje, oferowane przez domy towarowe
lub hipermarkety. Najprostszym sposobem na to, by zostać zauważonym,
jest wywołanie skandalu. Dlatego na
wielkich pokazach mody coraz cz1tścicj
pojawiają sic; modelki niemal nagie alboubranc tak, jakby zeszły z planu film~ . ,
łąc.ząccgo burleskę, science fiction i soft '
porno. A wszystko dlatego, pro)cktan- ·. ;
c1 mody tak naprawdc; kochaJą Jedynie ·: „

PROJEKTANCI KOCHAJĄ PIENIĄDZE

Mowa o mC(żczyznach, którzy zapewniają, że cale życic poświęcili upic;kszaniu pici piC(kncj • o projektantach mody.
W zachodniej prasie pojawiło się ostatnio sporo artykułów, których autorzy
przekonująco udowadniają, że słynni kreatorzy darzą kobiety innymi uczuciami,
niż demonstrują to podczas uroczystych
pokazów swoich kolekcji. 1 nic chodzi tu
tylko o to, że w tej branży pracuje wyjąt
kowo wiciu homoseksualistów. Akurat
oni są jeszcze paniom dość życzliwi. Najgorsi są niespełnieni artyści, dla których
· stroje stały sią namiastką obrazu, rzeźby
czy innego dzieła sztuki. W ich przypadku kobieta-modelka odgrywa taką samą
rolą, jak rama czy blejtram dla malarza.
To dlatego na wybiegach pojawiają sią
dziewczyny wychudzone do granic moż
liwości, z podkrążonymi oczami i zapadniętą klatką piersiową. Czy normalny mężczyzna zainteresowałby się kobietą mierzącą ponad 180 cm, ważącą
45 kilogramów, pozbawioną całkowicie
biustu i bioder? A przecież właśnie taki
typ urody króluje na imprezach haute
couture. Dlaczego? Żeby nic przesłaniał
„dzieła" mistrza, czyli kreacji, jaką umieścił na żywym wieszaku. Komentatorka
„Timesa" zwróciła niedawno uwag«, że
niespostrzeżenie z wybiegów znikm;ły
supermodelki. Claudia Schiffer, Linda
Evangelista, Naomi Campbell pozakła
dały własne biznesy, ale na ich miejscu
nic pojawił sic; nikt inny. Przypadek? A

•

cytujące

USA; Reporterka poczyt- :
nej gazety oskarża w artykule niewinnego człowieka,
czyniąc go odpowiedział- „„
nym za zaginięcie lidera '
związkowców. Wkrótce przekonuje się jednak, że prawda wygląda trochę inaczej "
23.25 M.A.S.H. · serial ko- }.
mediowy O.OO ViP · maga- •
zyn ciekawostek i sensacji
0.10 Udręka milczenia ·
dramat 2.00 Masquerade
3.00 Spotkajmy się 3.30 VIP
3.40 Super gol 4.40 Zakoń
czenie programu

._,

14.40 Oliver Twist · serial przedniego odcinka prograanimowany 15.05 Mecz NBA mu. Jednym słowem, od16.00 Alf • serial komedio- słaniami' kulisy prograwy 16.30 TVN Fakty i Pro- mu .Agenr 18.15 Rozmowy •
gnoza Pogody 16.50 Vale- w toku· talk show 19.00 TVN •
ria ·serial obyczajowy 17.45 Fakty 19.25 Sport 19.30 ~
Na tropie agenta · prog- Pogoda 19.35 Porywy serram prtygodowo-rozrywko· ca ·serial obyczajowy 20.30 "
wy; Nowy program TVN Milionerzy· teleturniej 21.25
prowadzony na żywo, który Trafiony, zatopiony • propowstał bezpośrednio, po gram rozrywkowy 22.30 Su- •!t
emisji programu .Agenr. W pergliny · magazyn policyjny 23.00 TVN Fakty 23.1 O
każdy poniedziałek o godz.
17 .45 Andrzej Sołtysik roz- Kropka nad i 23.30 Fakty,
rila'Nia o tym programie. ludzie, pieniądze . magaSpntyka się z uczestnika· • zyn gospodarczy O.OO Na
mi, którzy odpadli z progra- tropie agenta 0.30 Nie do
mu, ich znajomymi, rodzi- wiary 1.00 Automaniak 1.30
Multikino • magazyn filmo- '
ną. psychologiem. Przypominane są najbardziej eks· wy 2.00 Granie na zawoła
momenty z po- nie • program muzyczny

6.05 Porywy serca 6.45 Te·
lesklep 7.00 Alf · serial komediowy 7.30 Kapitan Planeta • serial animowany
8.00 Oliver Twist • serial
animowany 8.25 Pinokio •
serial dla dzieci 8.50 Rozmowy w toku 9.30 Daniela i przyjaciele · serial obyczajowy
10.20 Telesklep 11.20 Esmeralda ' serial obyczajowy
12.15 Wybacz mi · talk show
13.20 Ładny dom · magazyn o budownictwie 13.50
Strachy na lachy • serial
dla dzieci 14.15 Kapitan
Planeta · serial dla dzieci

styczny 13.25 V Max · magazyn motoryzacyjny 14.45
Muzyczne listy 15.35 Gar·
field · serial animowany
16.05 Ulysses · serial dla
dzieci 16.35 Czułość i kłam·
stwa • serial prod . polskiej
17.05 AJIÓ, Allo - serial ko·
mediowy17.45Dziennik18.00
Baza Pansacola · serial akcji 19.00 Najemnicy · se·
rial akcji 20.00 Akcja nad Ber·
linem · serial akcji 20.50
Dziennik 21.02 Informacje
sportowe 21.05 Bez złych
intencji · dramat prod.

a

6.00 Magazyn muzyczny
7.00 V Max 7.30 Muzyczne
listy 8.30 Garfield 9.00 PIM ·
serial dla dzieci 9.30 Ulysses · serial dla dzieci 10.00
Baza Pansacola - serial
akcji 11.00 Allo, Ałło • serial komediowy 11.30 Jak
dwie krople czekolady · serial komediowy 12.00 Gilette · magazyn sportów ekstremalnych 12.30 Star Trek:
Voyager 2 · serial fanta·

·

Giełda

Wieloryby blskijskie
-serial dokumentalny
10.35 McGregorowie
1120 Gryizabawy
-film dokumentalny
11.50 Familiada-teletumiej
12.15 Miss Świata, cz. I
Relacja z wyborów Miss
świata, które przewidziano na
30 listopada 2000 roku w Londy nie. W konkursie startują najpiękniejsze dziewczyny, reprezentantki około stu
państw, wśród nich Miss Polonia, wyłoniona 14 paździe
rnika tego roku. Widowisko
miało specjalną, milenijną oprawę, a poprowadzi je gwiazdor programów telewizyjnych,
Jerry Springer.
13.20 Doktor
z alpejskiej wioski
14.05 Teatr Młodego Widza
Perykles
autor. William Szekspir;
reż.: Maciej Prus;
wyk. DariuszBiskupski

przyrody:

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Na dobre i na złe
-serial prod. polskiej
915 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
-serial prod. USA
10.15 Mistrzowie w świecie

7.30
7.50
8.00
8.3C

.TVP8

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Peter i Petra
-serial prod. szwedzkiej
9.10 Magiczny kalendarz
9.15 Jedyneczka
9.50 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Tajemnicza kobieta
-teleooNeia
10.50 Pod jednym dachem
11.10 Gotowanie
naekranie
11.30 Czas seniora
12.00 Wiadomości
1210 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
1230 Rolnictwo
na świecie
1245 Plebania
-serial prod. polskiej
13.15 Klinika cudów
-telenowela dokumentalna
13.40 Ładna historia
13.45 Wieści ze świata
14.05 Ładna historia
14.15 Sfinks
·zagadki historii

815

Pięcioraczki

Akcja sztuki rozgrywa się w
wielu krajach, w ciągu wielu
lat. W zwartej adaptacji telewizyjnej z konieczności zostały pominięte rozliczne
przygody P11ryklesa, których szczęśliwym uwieńcze
niem było małżeństwo z
Thaisą, córką króla Pentapolis. Władca Tyru powraca do swej ojczyzny z brzemienną małżonką. Na statku podczas sztormu przychodzi na świat królewska o6ńla na pamiątkę narodzin na morzu otrzymuje imię Maryna.
Matka dziewczynki umiera
podczas porodu.
14.45 Ojczyzna
·polszczyzna:
Kilka razy
pow1órzony
15.00 Złotopolscy
15.30 Krzyżówka szczęścia
16.00 Panorama
16.10 Na dobre i na zie
-serial prod. polskiej
17.05 Male ojczyzny
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Va banque - teleturniej
1925 Kościół i świat
19.35 Gwiazdozbiór
polskiego sportu:
Tomasz Hopfer

-autor. Gerald Auber,
re:!. Piotr Mikucki,
wyk. Gustaw Holoubek,
Piotr Fronczewski,
Aleksandra Bożek, Maria
Górecka -Nowicka, Julia
Krawc:eyk, Jerzy Bączek

Podróż

i czworaczki
-film dokumentalny
21.05 TeatrTelewizji

2.25 Zakończenie

czeństwa.

20.00 Spotkanie z Balladą:
Ku Europie
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
2126 Pogoda
21.35 C.K. Dezerterzy
- komedia prod. polskiej;
re:!. Janusz Majewski
23.05 Umrzyjmy razem.„
O.OO Ludwig van
Beethoven
0.3(} Kino bęz granic:
Kamiń filozoficzny
- ~Im kostiumowy
prod. francuskiej,
reż. Andre Dełvaux,
wyk. Marie Chrisine
Barraulti inni
XVI-wieczna Europa, mroczna i okrutna, rozdarta mię
dzy katolicyzmem i protestantyzmem, rozświetlana pło
mieniami inkwizycyjnych stosów. Po 20 latach błąkania
się pod fałszywym nazwiskiem po różnych krajach
Zenon Ligre, flamandzki chirurg, alchemik i filozof, którego książki znalazły się na
indeksie i którego inkwizycja uznała za głosiciela herezji, wraca do rodzinnej Brugii, choć jest świadom wiszącego nad nim niebezpie-

23.00 Sportowy
flesz
23.05 Kochankowie Marii
-film fabularny
0.50 Pod jednym
dachem
1.15 Plebania
-1;erial prod. polskiej
205 Zakończenie
programu

Wiadomości

Monitor

Jest to opowieść o weekendowej wyprawie dwóch Francuzów: ojca - byłego więź
nia i jego dorosłego syna
na teren obozu koncentracyjnego w Dachau w Niemczech. Wycieczka do miejsca bolesnych wspomnień,
jaką syn organizuje staremu ojcu, dla obydwu skoń-'
czy się w sposób nieoczekiwany. Syn nie podejrzewa
nawet, że u celu podróży pozna wstrząsającą rodzinną
tajemnicę, kryjącą zasadniczą dla jego życia prawdę.

l

9.00 Historia Spitfire'a 9.55
Bizancjum 10.50 Woj~a Ubootów 11.45 Niebezpieczne
kontakty 12.1 OPrzygody Marka O'shea 12.40 Kosmiczna gra 13.30 We wnętrzu
stacji kosmicznej 14.25 Kroniki stacji kosmicznej MIR
15.15 Generałowie Hitlera:
Manstein 16.10 Wędkarskie
przgody 16.35 Przewodnik
sceptyka 17 .05 Starożytny
Rzym 18.00 Dzikie Discovery
19.00 Problemy przyszl.ości
19.30 Przewodnik sceptyka
20.00 Wschodnia część Karaibów 21.00 Wulkan 22.00
Życie w kosmosie 23.00 We
wnęlrzu stacji kosmicznej O.OO
Sunderand 1.00 Walka z pogodą 1.30 Przewodnik sceptyka 2.00 Medycyna sądowa
3.00 Zakończenie

(;HANNł'ł.

Dlltcoueru

7.OO Diabelski Młyn 7.45
Łapu Capu 7.50 Aktualności Filmowe 8.00 Teletubbies li 8.25 Przyjaciele
VI 8.50 Taxi 10.20 Tabu psychologiczny 12.05 Ognisty
podmuch 14.20 Umrzeć, aby
żyć 15.45 Cybernet 16.1 O
Umowa dżentelmeńska 18.05
Aktualnośl::i filmowe 18.35
Cliff Hanger 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 Wing Commander 21.40 Annapura
22.30 Legionista - film akcji 0.05 Książę z Central
Park - film obyczajowy 1.55
Zakochani są między nami
- komediodramat prod. polskiej 3.1 O Dług - dramat
sensacyjny prod. polskiej
4.50 w nurtach życia . ciramat sens. 6.40 Deser

Programy pogrubione • niekodowane

[.r:· Jh'MC jl
7.00 Wielka księga natury 7.25
Tiny Tales 7.30 Znak orta 8.00
Klan 8.30 Kassandra 9.25
Książki z górnej półki 9.30 Pod·
róże w świecie znaczków 9.45
To jest temat 1O.OO Jabłko
New1ona 10.30 Reportaż 10.45
Psychiatra bez lęku 11.15
Nash Bridges 12.00 Reportaż
12.1 O Książki z górnej półki
12.15 Eko świat 12.45 Polska,
której nie widać 13.00 Morskie
opowieści 13.30 Zaproszenie
13.50 Bliżej prawa 14.00 Kalejdoskop 14.10 Projektantki 14.35
Apetyt na Azję 15.00 Eneduerabe 15.05 Magiczny sklep
zoologiczny 15.40 Między zmierzchem a świetem nad Biebrzą 16.00 Klan - telenowela
prod. polskiej 16.30 Harry i
Hendersonowie 16.55 Książ
ki z górnej półki 17.00 Podróże w świecie znaczków 17.15
Reportaż 17.30 Łódzki Klub
Parlamentarny 18.00 Łódzkie
Wiadomości Dni!! 18.20 Magazyn sportowy 18.45 Encyklopedia sportu 19.00 Kino
wieczorne - La Braconne 20.35
Echa regionów 21.05 Miłość i
namiętność - serial fabularny
21.30 Łódzkie Wiadomości
Dnia 22.00 To jest temat 22.15
Książki z górnej półki 22.20
Cyberix 22.30 Gdy wiek XX b'.fł
młody 23.00 Tajemnica R101
- angielski film dokumentalny
23.50 Program na jutro

•

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.00 Wielka księga natury
7.25 Opowiastki 7.30 Znak
orla 8.00 Raport ekologiczny 8.10 20 lat później 8.25
Sekrety Warszawy 8.30 Kassandra 9.30 Podróże w świe
cie znaczkćm 9A5 To jest temat 10.00 Jabłko Newtona
10.30 Lista przebojów 10.45
Psychiatria bez lęku 11.15
Nash Bridges 12.00 Reportaż 12.15 EKO - świat 12.45
Polska, której nie widać 13.00
Morskie opowieści 13.30 Zaproszenie 13.50 Bliżej prawa
14.00 Na antenie 14.10 Projektantki 14.35 Apetyt na
Azję 15.00 Eneduerabe 15.05
Magiczny sklep zoologiczny
15.30 Kt.rier 15.35 Jak w lustrze 15.55 Mikser 16.15 Mój
pies i inne zwierzaki 16.30
Harry i Henderscnowie 17.00
Podróże w świecie znaczków
17.15 Gość WOT 17.30 Kurier 17 .45 Sekrety W-wy
17 .50 Wiadomości sportowe 18.00 Kurier 18.20 Obok
re; 18.40 Saga roQÓN 19.00
Kłusownik 20.35 Echa Regionćm 21.00 Miłość i namięt
ność 21.30 Kurier 21.35
Wiadomości sportowe 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.20 Cyberix 22.30
Gdy wiek XX b'.fł rrlody 23.00
Raport policyjny 23.15 Wroń
ski Beat 23.30 Lista przebo'tm 23.45 V-Jay

„

„„
·8.30 Sporty ekstremalne 9.30
Narciarstwo biegowe 10.00
Narciarstwo alpejskie 12.00
Skeleton 13.00Biathlon14.30
Saneczkarstwo 15.30 Bobsieje 16.30 Skoki narciarskie
18.30 Kombinacja norweska 19.30 Narciarstwo alpejskie 21.00 Jeździectwo
22.00 Gokarty 23.00 Wiadomości 23.15 Gokarty 0.15
Skoki narciarskie 1.45 Wiadomości 2.00 Zakończenie

*„,..„„
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Top Shop 7·35 Księga
dzungh 8.10 Top Shop 12.00
Ty albo nikt 12.25 Ziemie
toskańskie 13.00 Top Shop
18.00 Auto salon 18.30 Prezentów moc 19.20 Ziemie toskańskie 20.00 Rozdanie
nagród Nobla 22.20 Top Shop
22.55 Młoda Lukrecja - film
erotyczny 0.50 Hot Shop 1.20
Playboy - mag. dla dorosłych

PC!.ONIA

<i>

„

6.00 Ród Gąsieniców
-serial prod. polskiej
7.00 Echa tygodnia
7.30 Klan
8.45 Ziarno
9.15 Cybermania
-teleturniej komputerowy
9.35 Babar
10.00 Hity satelity
10.15 Uczymysiępolskiego
10.45 Badziewiakowie
11.15 Tradycje
11.45 Polscy górnicy
we Francji-reportaż
1215 Scena Młodego
Widza:
Szkolne graffiti li
12.55 Teledyski
na życzenie

TV POLONIA

Carrie Rsher i inni
Emily Boynton kieruje wykopaliskiem na terenie Palestyny. Podczas wizyty grona znajomych, popełnione
zostaje przestępstwo. Nie-

LaurenBacall, ·

6.00 Disco Relax
7.00 Dyżurny Satyryk
Kraju
7.30 W drodze· magazyn
redakcji pr. katolickich
8.00 4x4
8.30 Spider· Man
9.00 Godzi Ila
9.30 Power Rangers
9.55 Strażnik Teksasu
10.35 Spotkanie
ze śmiercią
- film obyczajowy prod.
USA, reż. Michael Winner,
wyk. Peter Ustinow,

14.45 Windy·lifts- nauka
języka angielskiego
15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
15.30 Euroexpress
15.45 Reportaż
16.05 Rewizja
nadzwyczajna:
Powrót bohaterów
16.30 Moda na sukces
- seńal prod. USA
17.00 Teleell;press
17.20 Gość Jedynki
17.35 Klan -telenowela
18.05 Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Miej oczy szeroko
otwarte:

7

6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Przygody Sindbada
-serial prod. USA
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
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Poniedziałek

usiłują

6.00 Teledyski 7.oo Odjazdowe kreskówki - filmy ani.
mowane 10.15 Beczka śm1echu · program rozrywkowy
10.40 Zagubiony w czasie serial 11.30 Tata major· serial komediowy 11.55 Tajemni cza wyspa • serial przygodowy 12.20 Ukryte miasto· serial przygodowy 12.45
Gra w przeboje 13.15 Trzecia planeta od Słońca - serial komediowy 13.40 Bluff
Coogana - film sensacyjny
15.20 Sea-Quest16.10 Nawariackich papierach 17.05Czynnik PSI 17.55 Wieczór z reklamą 18.30 Gra w przeboje
19.00Zoom19.30 Trzecia pianeta od słońca 20.00 Piekielny motel • komedia prod.
USA 21.50 Ślepa zemsta ·
film sens. 23.30 Hotel - serial obycz. 0.20 Czynnik PSI
1.05 Tylko z tobą - komedia
2.35 Podwójne wcielenie horror 4.15 Teleshopping

rna:D.v

13.05 Gościniec
13.35 Dekada Kultury
'
Polskiej 1990·2000
-film dokumentalny
14.30 Kocham Polskę
15.00 Muzykalączy
pokolenia
15.50 Dziennik telewizyjny
16.00 Sensacje XX wieku
16.30 MagazynPolonijny
z Ameryki Północnej
17.00 Teleexpress
17.15 Mówi się„.
17.35 Hulaj dusza
18.15 Na dobre i na zie
-serial prod. polskiej
19.05 Nasz przyjaciel Mietek
·mój przyjaciel Papież
19.20 Dobranocka

klienta
wrobionego w zabójstwo swego menadżera. Bokser TOmmy Nelson, jest niewidzialny. co ułatwia obronę, ale
tylko do czasu.
14.10 Bal Fundacji Polsat
14.30 Gospodarz
15.00 Disco Polo Live
15.50 Fundacja Polsat
16.00 Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Dyżurny satyryk kraju

dowieść niewinności

-film prod. USA
Detektywi Bud i Lou

człowieka

niewidzialnego

spotykają

mal doskonale, gdyby nie
genielny detektyw Hercule
Poirot.
1230 Abbott i Costello

Przyjaciele

Świat według

Idź na całość
Adam i Ewa

A9,t z klasy

Playboy •

Pogoda
Sport
Pociąg do Hollywood
-komeda prod. polskiej,
re:!. Radosław Piwowarski,
wyk. Katarzyna Figura,
Piotr Siwkiewicz,
Grażyna Kruk,
RafalWęgrzyriaki inni
BigZbigshow
Panorama
Sport
-telegram
Bezludna wyspa ,
- program ro~owy
Sportowa sobota
Powtórki
programów

Wiadomości

z

Głowna i Strykowa

ŁOWICZANIN

Jerzy Stobnicki

choroby jelita grnbcgo. Ostatnio pozyskane saponiny z jukki stosowane są z
dobrym skutkiem w leczeniu zapalenia
stawów. Ta substancja działająca jak naturalne sterydy, jeśli jest właściwie dawkowana nic wywołuje żadnych objawów
ubocznych, nic podrażnia układu trawiennego, w przyciwicństwic do sterydów
otrzymywanych syntetycznie.
Kuracja jukkowa tiwająca kilka tygodni:
- odmladza organizm
- poprawia równowag<; psychofizyczną
- zapewnia dobre samopoczucie
- zwiQksza odporność organizmu, dając
tym samym wiQkszą ochron<; przed chrobami
- obniża poziom cholesterolu we krwi
- łagodzi skutki stresów
Podczas kuracji bardzo ważne jest
przyjmowanie dużej lości płynów wspomagających wydalanie z organizmu substancji toksycznych.

Jednak najważniejszą jej funkcją jest
odtrnwający wplyw na organizm. Jukka
jest blogoslawicństwcm przede wszystkim dla osób cierpiących na przewlekle

li

Avonlea - serial dla mładzieży 12.00 Survival Factor . film dok. 12.30 V Max
• magazyn motoryzacyjny
13.00 DOM Muratora 13.30
Podryw kontrolowany - pr.
rozrywkowy 14.00 Dziewczęta w mundurkach - dramat obyczajowy 15.55 Luzik - serial dramatyczny
16.45 Czułość 1 kłamstwa
- serial produkcji polskiej
17.45 Dziennik 17.58 Informacje sportowe 18.05
Magiczne pałeczki · komedia muzyczna; Perkusista
Felix przypadkiem kupuje
parę pałeczek o magicz-

Zakończenie proąramu

nych właściwościach: każde
go rodowitego nowojorczyka
przekształcają w wirtuoza muzyki i tańca. Miasto ogarnia
chaos 20.00 Upadek obyczajów na Planecie małp - film
fa_ntystyczny 21.50 Strange
world - serial dramatyczny; Paul, naukowiec narażony na oddziaływanie broni
chemicznej podczas wojny
w Zatoce zaczyna odczuwać
zgubne jej skutki 22.50 Zakazane sny 2 - thriller erotyczny 0.35 VIP - magazyn
ciekawostek i sensacji 1.45
Strefa P. pr. muzyczczny 1.35

18.30 Maraton uśmiechu - . nalista sprawdzi się w nowej
program rozrywkowy 19.00 roli? 23.20 Portret zabójcy TVN Fakty 19.25 Sport serial sensacyjny 0.15 Szko19.30 Pogoda 19.35 Milio- ła śmierci - film sensacyjnerzy - teleturniej 20.25 ny prod. USA; Gdy w 1986
7.00 Telesklep 8.00 Albert Ananasy z naszej klasy - roku film wchodził na ekrany,
serial animowany 8.20 Kaprogram rozrywkowy 21.30 w Polsce problem młodzie
pitan Planeta - serial aniSkazany na wolność -film żowych gangów praktycznie!
mowany 8.45 Mama, tata i
sensacyjny; Nikt lepiej nie jeszcze nie istniał, w obecja • teleturniej 9.10 Przy- zna kryminalisty' niż drugi nych czasach dotyczy on takbysz z gwiazd - serial anim. kryminalista. Z takiego za- że naszych, polskich szkól.
9.35 Strachy na lachy 1O.OO łożenia wychodzi dr Jean Z pewnością można w nich
Pepsi Chart 10.30 Gwiezd- Horton, gdy proponuje fi. spotkać młodych ludzi pone wrota 11.30 VIVA Pol- ladelfijskiej policji, by za- dobnych do bohatera filmu,
ska - pr. muzyczny 12.30 Au- trudniła byłego przestępcę który próbuje zerwać z otatomaniak 13.00 Detektyw z w roli specjalisty do zwal- czającą go przemocą, zapomnieć o i:;tnieniu gangów
powołania - film sensacyj- czania ulicznych gangów.
ny 15.20 Multikino 15.50 Wybór pa,da na więźnia i dealerów. Jeff postanowił
Brygada ratunkowa - serial Moutrona, odsiadającego zerwać z gangiem, niestety
obyczajowy 16.45 Kalejdo- do niedawna wyrok za mor- zapłacił za to bardzo wysoką
skop - film obyczajowy derstwo. Czy były krymi- cenę 2.00 Granie„.

•

Meksyku. W czym jest zawarta tcjmnica jukki? Zapewne w tym, że potrafi żyć
w najbardziej skrajnych warunkach atmosferycznych w nocy przenikliwy
wiatr, w dzień prażące słońce, tiwająca
kilka micsi<;cy susza. Wyciąg przygotowany z niej zawiera wicie enzymów, saponiny, chlorofil, antyoksydanty, witaminy, minerały i inne substancje czynne. Medycyna współczesna zalicza choroby jelita gntbcgo (nieżyt, polipy, choroba Crohna itp.) i dolegliwości reumatyczne (stany zapalne stawów, choroba
zwyrodnieniowa stawów, dna moczowa
itp.) do przewlekłych chorób przemiany materii. Wicie ziól jest w stanic doprowadzić do poprawy w przypadku chorób tego rodzaju. Takimi roślinami u nas
są mniszek, pokrzywa i biała wierzba.
Ale procesy odtruwające jeszcze skuteczniej realizuje jukka. Jukka na ludzki organizm dziala na wicie sposobów:
- wspomaga wchlan\anic potrzebnych
substancji odżywczych
- polepsza trawienie
- wzmacnia, reguluje pr. wydzielania.

Jukka jest wiecznie zieloną rośliną pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych i

O wiecznie zielonej roślinie pisze Jerzy Stobnicki

Dokument: Magia kina: Dziki Hollywood 14.45 Czy w
·
Boże Narodzenie będZie śnieg
- film obyczajowy 16.15 Ka- 6.30 Sandokan 7.00 Wojowłownia · film krótkometra- nicze żółwie - komediowy
żowy 16.30 Trójkąt· thriller serial akcji 7.30 Po drugiej
18.25 Dzika kaczka· dramat ·stronie lustra - serial fanta20.00 Magazyn filmowy: styczny 8.00 A ku ku - maMichelle Pfeiffer 20.30 Prze- gazyn rozrywkowy 8.30 Walamy Missouri - western tykan Jana Pawia li - film
prod. USA 22.35 Oddając dokumentalny 9.00 Ginący
Ci hołd· thriller 0.10 Za kil- świat - film dokumentalny
ka dolarów więcej - western 9.30 Sandokan. serial anim.
prod. włoskiej 2.20 Nitti - 10.00 Rebooł • serial dla
prawa ręka Ala Capone - dzieci 10.30 Wojownicze żólfilm gangsterski 3.55 Bole- wie. serial komediowy 11.00
sław Śmiały - film h1storyczPo drugiej stronie lustra -·
ny prod. polskiej
serial s-f 11.30 Droga do

8.00 Sny - dramat 10.00 Dokument: Greta Garbo 10.25
Ta jedna chwila - Mm krótkometrażowy 10.35 Opowieść o detektywie - film
kryminalny 12.15 Magazyn
filmowy: Mulan 12.40 Atlantis - film dokumentalny 13.55

ale kino.'
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23.50

23.00

2250

22.30

21.30

19.30
19.50
19.53
20.00

1.00 Farrah Fawcett:
Cała ja
-film prod. USA
205 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

o.oo

Kiepskich
20.30 Duża przerwa
-polski serial komediowy
20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka
21.05 Życiowa szansa
21.55 Bohaterowie
nie płaczą
-film prod. HongKong
23.30 Opowieści z krypty

16.50
17.20
18.10
19.05
20.00

i WieśCi

nowy

18.55 Święta wojna
-serial prod. polskiej
19.25 Gala Boksu
Zawodowego
19.55 Jujka według Tyma
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
2126 Prognoza pogody
21.35 Życie do poprawki
-serial prod. USA,
reż. Grearne Campbell,
wyk. Gordie Brown i inni
Przez cały czas kolejnym
bohaterom, którym dane
było przeżyć drugie życie,
towarzyszy anioł-przewodnik,
objawiający się pod postacią przystojnego młodzień
ca .• Mr Jones", jak sam się
przedstawia (w tej roli znany amerykański komik Gordie Brown), pomaga odkrywać ludzkie słabości, penetrować sumienia, podsuwa
pomysły na rozwiązywanie
życiowych problemów w taki
sposób, by nie skrzywdzić
siebie i innych.
2225 Studio teatalne
Dwójki: Moja córeczka
-autor. Tadeusz Różev.icz,
reż. Andrzej Barański,
wyk. Jerzy Trela,
Agata Buzek i inni

14.45 Studio sport:
Lech Basket Liga
16.25 Światowy dzień
dziecka w mediach
16.30 Widziałam
17.00 Teleexpress
17.20 Randka w ciemno
18.05 Lokatorzy
-serial prod. polskiej
18.35 Śmlechuwarte
19.00 Wieczorynka:
Gumisie
19.25 Śwfatowydzień
dziecka w mediach
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza pogody
20.05 Dom:
Droga na skróty
- serial prod. polskiej
Krzysio Talar bez wiedzy ojca
trenuje poślizgi jego Polonezem. Wkrótce kradnie samochód szefa stacji rajdowej, ale ścigany przez policję porzuca wóz i ucieka.
Mietek i Nina prowadzą w
kościele głodówkę protestacyjną w obronie uwięzionych
robotników z Radomia. UB
zakłada podsłuch w telefonie Jasińskich. W efekcie
następują aresztowania działaczy opozycji. Wśród zatrzymanych jest Łukasz Zbożny. Tymczasem przedsię
biorczy Henio znajduje ko-

Niedziela
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6.30 Samo życie
6.45 Proszę o odpowiedź
7.00 Nasza gmina
7.50 Brzydkie kaczątko
-serial animowany
8.15 Magiczny kalendarz
8.20 Teleranek
8.40 Światowy dzień
dziecka w mediach
8.40 Siódme niebo
-serial prod. USA
9.30 Światowy dzień
dziecka w mediach
9.40 Rejs 2000- magazyn
9.55 Gwiazdy, które

11.40 Magazyn
motoryzacyjny MOC
12.00 Otwarte drzwi
-w tym Anioł Pański

12.40 Cz;Jsj
12.55 Światowy dzień
dziecka w mediach
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
13.45 Zaginiony świat
-serial prod. USA
14.30 Światowy Dzień

dziecka w mediach

WP8
6.20 Dom
- serial prod. polskiej
(dla niesłyszących)
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Doogie Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. USA
9.25 Nie tylko
dla komandosów
10.00 Ulic.a Sezamkowa
10.30 Kręcloła
10.50 Piękne, dzikie, ginące
11.00 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
11.30 Wędrówki
z dinozaurami
- serial prod. angielskiej
12.10 Maltanski sokół
- film fab. prod. angielskiej
13.50 30 ton! - lista, lista
-lista przebojów
14.30 Familiada
-teleturniej
15.00 Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej
15.30 Bezludna wyspa
-program ro'ZI'fW'(.owy
16.35 Na dobre i na złe
-serial prod. polskiej
7 dni świat
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomania
17.30
18.00
1821
18.30
18.50

8

Pr1>gramy pogrubione -nie kodowane
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7.00 Rozkodowany Bugs
Sunny 8.00 Teletubbies 2
8.25 Przyroda Ameryki Ła
cińskiej 8.55 Szkoła kadetów - film obycz. 11.00 Miłość w rytmie rap 12.30 Szeroki horyzont 13.25 Aktualności filmowe 13.55 Rodzina Adamsów: Wielki
zjazd - komedia prod. USA
15.25 Deser 15.30 Gliniarz
w przedszkolu 17.20 Wszystko o mojej matce 19.00
Cybernet 19.30 Nie Przegap 19.35 Pinky i Mózg
20.00 Przyjaciele VI 20.25
Liga włoska 22.30 Sport+
0.30 Plac Vendome 2.25
Urodzony 4 lipca - dramat
4.45 Kobieta z prowincji 6.30
Aids - film dokumentalny

7.00 Zuzia i jej przyjaciele serial kukiełkowy 7.25 Opowiastki - serial popularnonaukowy dla dzieci 7.30 Tajna misja - serial fabularny
8.00 Z kabla wzięte 820 Są
takie miejsca 8.40 Na zdrowie 9.00 Wierzę, wątpię,
szukam - magazyn katolicki 9.30 Opowieści mamy
Gęsi - program dla dzieci
10.00 Budujemy mosty - teleturniej 10.25 Maria Róży
czka - serial fabularny 11.30.
Magazyn turystyczny 12.30
Mój pies i inne zwierzaki
12.40 Dawna Waszawa
13.00 Msza święta 14.00 Z
archiwum kuriera 14.30 Zwierzęta z bliska - serial przyrodniczy 15.30 Magazyn turystyczny - tu i tam 16.00
Przygody Sindbada - serial
przygodowy 16.45 Teleturniej 17.15 Uśmiechnij się kabaret „Potem" 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski
18.10 Kościół i świat 18.30
Junior - magazyn sportu
młodzieżowego 21 .00 Siatkówka 20.30 Mistrzostwa
Świata w Karate 21.00 Kościół i świat 21.1 O Mikser
21.30 Kurier 21.35 Sport w
WOT 22.00 Na antenie
22.1 O Powiedz to głośno
22.50 Wielka Beke
9.00 Strefa mocy: Tajemnice Navy Seals 9.55 Pola
bitew: Bitwa o Włochy 11.45
Od podszewki 12.40 Wysypiska: Pojazdy terenowe
13.30 Super konstrukcje:
Wielka rzecz: Ziemia 14.25
Osunięcia ziemi: Grawitacja
zabija 15.15 Godzina z przypływem adrenaliny 16.10
Skrzydła 17.05 Wojna UBootów 18.00 Niebezpieczne spotkania 18.30 Przygody Marka O'shea 19.00 Od
podszewki 20.00 Kosmiczna gra 21.00 We wnętrzu
stacji kosmicznej 22.00 Kreniki stacji kosmicznej 23.00
Medycyna sądowa: Gadająca czaszka O.OO Bizancjum:
Realizacja marzeń 1.00 Morskie skrzydła 2.00 Instynkt
3.00 Zakończenie

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

7.00 Zuzia i jej przyjciele
7.25 nny Tales 7.30 Tajna
misja 8.00 Niedziela w pościelach 8.30 Kraina Taśmo 9.00 Wierzę, wątpię,
szukam 9.25 Książki z górnej półki 9.30 Opowieści
mamy gęsi 10.00 Budujemy mosty 10.25 Maria Różyczka - serial fabularny
11.30 Magazyn turystyczny - tu i tam 12.35 Ssaki,
ptaki i inne zwierzaki 13.00
Megazyn kulturalny 13.30
Mój świat 14.00 Depozyt
wiary 14.30 Zwierzęta z bliska - serial przyrodniczy
15.30 Magazyn turystyczny - tu i tam 16.00 Przygody Sindbada - serial przygodowy 16.45 Teleturniej
17.10 Książki z górnej półki
17 .15 Uśmiechnij się - teraz - Potem 18.00 ŁWD
18.1O Wiadomości sporto1\e 18.20 Łódź 3 proponuje
18.30 Sport 21.00 Gminobranie 22.00 Na antenie program promocyjny 22.1 O
Powiedz to głośno - talk
show 22.50 Wielka Beke serial fabularny prod. francuskiej; reżyseria Alain Maine, wyk. Line Renaud, Antony Delon 0.25 Program
na jutro

Łódź

„Życie do poprawki" - serial prod. USA - wyk. Gordie Brown,
Al Wm:man, Gwyneth Walsh i inni. Emisja: niedziela, I Ogrudnia, TVP 2,
godz. 21.35.

1O grudnia 2000 r.

Maratończyk

lejne źródle dochodów.
21.40 Klinika cudów
22.10 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
22.50 Światowy dzień
dziecka w mediach
22.55 Pegaz
23.25 Sportowa niedziela
23.50 Niezapomniane role:
-film sensacyjny
prod.USA.
reż. John Schlesinger,
wyk. Dustin Hoffman,
Laurence Olivier i inni

1.55 Klub
samotnych serc
2.15 Aby do poniedziałku
-film dokumentalny
prod. francuskiej
3.30 Zakończenie
programu

23A5 Gala Boksu
Zawodowego
0.15 Hornblower-serial
prod.angielskiej
Na południowym wybrzeżu
Hiszpanii w zatoce Kadyksu Brytyjczycy osaczają flotę hiszpańską. Mimo sprawnej akcji stalki zaopatrzeniowe przedzierają się przez
blokadę. Pełn iący obowiązki oficera porucznik Horatio
Hornblower wraz ze swoją.
załogą z .Niestrudzonego"
zdobywa nieprzyjacielski okręt francuski . Le· Reve".
Ma rozkaz odprowadzić statek do Anglii , do portu Portsmouth. Na pokładzie znajduje się księżna Wharfedale, która pod eskortą Hornblowera ma bezpiecznie dotrzeć do celu.
2.00 Zakończenie
programu

9
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6.00 Disco Polo Live
7.00 Twój lekarz
7.20 Wystarczy chcieć
7.30 Jesteśmy-magazynred .
programów katolickich
8.00 Klub Stasia I Nel
8.30 Spider· Man
9.00 Hugo-pr. dladzieci
9.30 Power Rangers
10.00 Disco Relax
10.55 Diabli nadali
-serial komediowy
11.20 Dharma I Greg
-serial komediowy
11.50 Jej cały świat
- serial prod. USA
12.15 Szpieg bez matury
- film prod. USA
Maturzysta lchael Corben
leci do Francji na kurs ję
zykowy. Do samolotu wsiada w Londynie amerykań·

[
:rYPOLONIA
6.10 Na dobre I na złe
- serial prod. polskiej
7.05 Słowo na niedzielę
7.10 Polscy górnicy
we Francji
7.40 Dziedzictwo
8.10 Złotopolscy
-serial prod. polskiej
8.55 Fraglesy- sertal
animowany da dzieci
9.20 Niedzielne
muzykowanie
10.10 ~
Dzień Dziecka
w środkach
masowego przekazu
10.20 Ja tu rządzę
-komedia prod. polskiej
11.10 Polska dekada
- film montażowy
12.00 Otwarte drzwi

<l>
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7.00 Top Shop 7.35 Księga
dżungli 8.10 Top Shop 12.00
Auto salon 12.25 Prezentów moc 13.00 Top Shop
18.15 Mecz koszykówki Polska-Francja 20.00 Alvarez Kelly - western 22.25 1V
Shop 0.10 Hot shop 0.45
Playboy

*****

**** *
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8.30 Skoki narciarskie 9.~0
Narciarstwo alpejskie 11 .15
Kombinacja norweska 12.15
Narciarstwo alpejskie 13.40
Skoki narciarskie 15.45 Bobsleje 17 .OO Biathlon 18.30
Kombinacja norweska 19.30
Skoki narciarskie 20.30 Formuła Renault 21.00 Automobilizm 22.00 Boks 23.00 Wiadomości 23.15 Skoki narciarskie 0.15 Narciarstwo
alpejskie 1.15 Wiadomości

ski super szpieg o tym samym imieniu i nazwisku.
Szpieg ginie i Michael zosfaje wciągnięty w wir wojny
M6, CIA i KGB.
13.50 Grom wraju
-serial sensacyjny
14.45 Benny Hiii
1525 Klub Polsatu
15.50 Magazyn „Podaruj
dzieciom słońce"
16.00 Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Sekrety rodzinne
-program ro'IJy'łlkowy
16A5 Przygody rodziny
Addamsów
-serial kOOJediov,y
17.15 Macie co chcecie
•program ro'IJy'łlkowy
17.45 Rodzina zastępcza
-serial komediowy

Mszy Świętej

12.40 Czasy-katolicki
magazyn infoonacjyny
13.00 Transmisja
Niedzielnej
14.00 Galeria:
Pienińskie kolory
14.20 Alek: Aleksander
Mallszewskl
14.40 ~
Dzień Dziecka
14.55 Replay
15.15 Biografie:
Konstanty Jeleński
16.00 Chrząszcz brzmi
wtrzclenle
1620 UNICEF dzieciom
·koncert
17.00 Teleexpress
17.15 Matki żony
I kochanki

6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki - serial dla
dzieci 1O.25 Sea Quest - serial 11.15 Hotel - serial obyczajowy 12.115 Piekielny motel - komedia 13.50 Na wariackich papierach - serial
sensacyjny 14.45 Felix - serial familijny 15.35 Akwanauci - serial dok.-przygodowy
16.30 Władca zwierząt - sertal fantasty 17.20 Więcej niż
maskotka - film familijny 19.00
Extra Zoom - magazyn sensacji i rozrywki 20.00 Tylko
z tobą - komedia prod. USA;
reż. Paul Thomas, wyk. Tom
McFadden, Mark Lynn , Andrew Mccathy i inni 21.40
Podwójne wcielenie - horror
prod. USA 23.35 Władca
zwierząt - serial fantasty
0.20 Felix - serial familijny
1.10 Extra Zoom - magazyn sensacji i rozrywki 2.00
Akwanauci 3.40 Teleshoping

k~
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18.10 Idź na całość
7.00 Telesklep 8.00 Albert
19.05 Adam i Ewa
8.20 Kapitan Planeta 8.45
20.00 Strażnik Teksasu
Pinokio 9.10 Olivier Twist
·serial sensacyjny
9.35 Strachy na lachy 10.00
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 Szaleństwa młodości Bliźniaczki - serial komediowy 10.30 świąteczne pojed- film prod. USA
Grupa niezbyt utalentowa- nanie - film familijny 12.30
nych muzyków usiłuje wy- Ładny dom 13.00 Kuroń raz!
- magazyn kulinarny 13.30
lansować swój przebój, poO co chodzi? - teleturniej
znając twarde realia show14.00 Łowcy skarbów - sebusinessu.
rial przygodowy 15.45 I kto
22.55 Na każdy temat
to mówi li - komedia prod.
23.55 Magazyn Ligi
USA 17.30 Ale plama - pr.
Mistrzów
rozrywkowy 18.00 Agent - pr.
0.55 FIFA
przygodowo-rozrywkowy19.00
1.25 Europejska Liga
1VN Fakty 19.25 Sport 19.30
Mistrzów
Pogoda 19.35 Milionerzy w Siatkówce
teleturniej 20.25 Wybacz mi
3.25 Muzyka
- talk show 21.40 Pod napię
na bis
ciem - talk show 22.10 Su~
5.00 Pożegnanie
perwizjer 1VN 22.40 Nie do
wiary - opowieści niesamowite 23.1 OAle plama - pr. rozrywkowy 23.40 Prezydencki
18.05 Zaproszenie
poker - serial sensacyjny
18.25 Ili Międzynarodowy
prod. USA 0.35 Hanna i jej
·
Festiwal
siostry - komedia obyczaSztuki Cyrkowej
jowa, reż. Woody Allen 2.20
19.15 Dobranocka
Granie na zawołanie - pro19.30 Wiadomości
gram rozrywkowy
19.50 Pogoda + Sport
19.55 Artystyczne
tandemy:
PHkarskl poker
- film fabularny TVP
21.40 Fama 2000
6.30 Sandokan - serial dla
22.30 Panorama
dzieci 7.00 Wojownicze żół22.50 Sport. telegram
wie - komediowy serial akcji
23.00 Księźycowywiecz6r
7.30 Po drugiej stronie lukabaretowy
stra - serial fantastyczny
23.50 Wspomnienia
8.00 V Max - mag. motoryo Konstantym
zacyjny 8.30 Survival FacJeleńsklm
tor - film dokumentalny 9.00
0.15 Sportowa niedziela
Mądralki - serial 9.30 San0.35 Hulaj dusza
- - - - • dekan - serial dla dzieci 10.00
Rudzielec - serial dla dzieci
10.30 Wojownicze żółwie serial komediowy 11.00 Po
ale kino!
drugiej stronie lustra 11.30
Droga do Avonlea - serial
dla młodzieży 12.00 Watykan Jana Pawła li - film dokumentalny 12.30 Ogrody
Castelgandolfo - film dokumentalny 13.00 TV4 kropka pl. - program internetowy 13.30 Gilette - mag. sportów ekstremalnych 14.00 A
ku ku - pr. rozrywkowy 14.25
Magiczne pałeczki - komedia muzyczna 16.15 Podryw
kontrolowany 16.45 Czułość
i kłamstwa 17.45 Dziennik +
sport 18.05 Upadek obyczajów na Planecie Małp - film
s-f 20.00 Z archiwum X serial sensacyjny 21.00 Drogówka - magazyn policyjny
21.30 Supergol 22.30 Siedmiu
wspaniałych - serial przygod. 23.30 Bez złych intencji
- dramat 1.50 ViP - mag.
ciekawostek i sensacji 2.00
Strefa P 2.50 Zakończenie

8.00 Rzeka Czerwona - western 10.05 Georgia - film
obyczajowy 12.00 Garść dynamitu - western 14.30 Dokumęnt: Reżyserzy: Wes Craven 15.30 Podróż Pascala
- film ktkometrażowy 15.50
Czerwony strach - obycza'y::my 17.35 Dokument: Humphrey Bogart 18.05 Cywilizowany człowiek - film obyczajowy 19.50 Plaża - film
krótkometrażowy 20.00 Magazyn filmowy: Morderstwo
pierwszego stopnia 20.30
Arizona dream - dramat 22.50
Człowiek, którego już nie ma
- film obycz. 0.30 Dokument:
John Wayne 0.55 Anarchistki
- dramat 3.00 Magazyn filmowy: Sigurney Weaver 3.25
Ostatnie tango w Paryżu dramat, reż. Bernardo· Bertolucci, wyk. Marlon Brando, Maria Schneider i inni
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Teraz zapewne sytuacja sic; nic poprawiła i znów mimo pouczeń i ostncźcń lekarzy - chodzimy rozsiewając wokół zarazki. Dlaczego zagrypieni rodacy tak
nicch<;tnic biorą L-4? Cóż, przykład pani Sabiny czy
pani Beatki mówi wszystko - szefowie krzywo patr,zą
na takiego pracownika. Równic cz<;stym argumentem, jak obawa o premie, jest stwierdzenie, że na zwolnieniu człowiek traci. lic'> - 20 proc. dochodów. To dla
wielu zbyt dużo, by chorować. Inaczej si<; patrzy na
pracownika, który jest sprawny, wydajny, nic bierze
zwolnień. Jego pozycja zawodowa si<; wówczas poprawia, szefowie doceniają, koledzy wiedzą, że na micjscC'
takiego człowieka nic ma co czyhać. Gdy masz zaległości, stajesz si<; intruzem w firmie. Prawda jest taka:
chorowici, a wi<;c niedyspozycyjni pracownicy są zazwyczaj w pierwszej kolejności typowani do wymówień. A o prace; w wielu miejscowościach dziś trudniej;
·
niż o zdrowie.
Kto sic; leczy? Przychodnie lekarskie odwiedzają
głównie robotnicy (57 proc.), kierowcy (56 proc.)
oraz uczniowie i studenci (55 proc.). Najrzadziej chodzą do lekarza gospodynie domowe (9 proc.), prywatni przcdsi<;biorcy (31 proc.) i bezrobotni (36 proc.).
Gospodyni domowa przynajmniej teoretycznie może
sobic·pozwolić na trzydniowy pobyt w łóżku - a jeśli
ma taką rodzinc;, która jej tego nic umożliwia, to i
zwolnienie lekarskie nic po pomoże. Przcdsi<;biorcom
szkoda czasu na chorowanie. A bezrobotni? No cóż,
trzeba biegać za pracą. Poza tym i tak mają tyle wolnego, że bez lekarza mogą sobie zafundować leżenie w

łóżku.

Pieniądze

Wl~CJJ,
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W ciągu kilku ostatnich lat Agencja Rcstrukturyza,
cji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na potrzcbx
gmin wiejskich w Polsce I , I miliarda złotych tytułem
pomocy w budowie dróg, wodociągów, kanalizacji, sieci energetycznej i telefonicznej oraz innych clcmcnc
tów podstawowej infrastmktury technicznej. Dla pozostających wciąż pod tym wzglc;dcm w tyle za miastami obszarów wiejskich, była to w sumie niemała
kwota. Podobna suma - 1150 mln złotych - figuruje w
budżecie państwa tylko na jeden bieżący rok.
W stosunku do lat poprzednich znacznie jednak
rozszerzono listc; celów, na które obecnie przeznaczane są pieniądze ze wspomnianej agencji. Ma ona bowiem współfinansować, obok podstawowych inwcstycj i infrastmkturalnych, również takie, których cfck~
. tern powinna być poprawa efektywności całego sektora rolno-spożywczego łącznic z przemysłem tej właśnie branży oraz tworzyć na obszarach wiejskich nowe
miejsca pracy.
Budżetowe pieniądze także w 2000 roku wspierane
są środkami z zagranicy, głównie z funduszy p0mocowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla państw
kandyqtuących do członkostwa w UE. Kilkuletni program pomocy np. fi.mduszu SAPARD przewiduje dla
pierwszego roku (tj. fonnalnic - bieżącego) równowartość około 70 milionów dolarów na wspieranie w Polsce inwestycji w zakresie technicznej infiastruktury na
obszarach wiejskich (łącznic z miasteczkami nic przekraczającymi 7 tys. mieszkańców), do czego dochodzi
jeszcze ok. 25 mln dol. z budżetu państwa.

