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LICEUM TWORZY
GIMNAZJUM
Inicjatywa „Chełmońskiego" wsadziła przysłowiowy kij w oświatowe mrowisko.
Prawdziwą burzę rozpętała zgłoszo

Taki nowoczesny Autosan testowany był w ostatnich dniach na ulicach Łowicza.
- czytaj na str. 2.
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Na surowe kary pozbawienia
nie stosowane wobec
przestępców z naszej okolicy od
kilkunastu lat, skazał Sąd Okręgo
wy w Skierniewicach pięciu mło
dych mieszkańców Łowicza, którzy 25 września ubiegłego roku zamordowali 19-letniego Marcina S.
z Mastek. Wyroki nie są prawomocne i obrońcy oskarżonych zło
żyli już zapowiedzi apelacji do Sądu
Apelacyjnego w Łodzi.

wolności,

Sąd Okręgowy w Skierniewicach 8
grudnia bieżącego roku skazał 22-letniego Michała K. na 25 lat pozbawienia
wolności i 29-letniego Grzegorza S. również na karę 25 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z wnioskiem Prokuratury
Rejonowej w Łowiczu jako kwalifikację
prawną sąd przyjął zabójstwo (art. 148
paragraf 1 KK) i pozbawienie wolności
(art 189 w związku z art. 11 para_graf 2
KK). Sąd uznał ich winnymi dokonania
zarzucanych im czynów. W toku postępowania sądowego potwierdzenie

zyskały

wszystkie dowody zgromadzonadzorowanym przez
łowicką Prokuraturę Rejonową. Na początku udowodnione zostało pozbawienie wolności Marcina S. (wrzucenie go
do bagażnika samochodu osobowego) i
wywiezienie go sprzed sklepu w rodzinnych Mastkach do lasu w Dąbkowicach
Górnych.
Tam denat był wyjątkowo brutalnie i
długo bity. Marcin S. był poniżany,
sprawcy pluli mu prosto w twarz.
Oprawcy używali między innymi drewnianego drąga, którym był duszony gdy
leżał na ziemi. Po tych zdarzeniach
wszyscy sprawcy odjechali z miejsca
zbrodni z przeświadczeniem, że Marcin S. już nie żyje. Dwóch z nich, którym sąd wymierzył najwyższe wyroki,
pojechało jeszcze na stację paliw przy
ulicy Łódzkiej w Łowiczu. Tam nabrali
benzyny w kanister, wrócili do dąbko
wickiego lasu, polali Marcina S. i podpalili go.
dok. na str. 2
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Pielęgniarki odeszły
W środę 13 grudnia w godzinach 8.00
- I O.OO został w Łowiczu przeprowadzony solidarnościowy starajk pielę
gniarek. Pielęgniarki dyżurujące z wyjątkiem pielęgniarek funkcyjnych (koordynujących i oddziałowych) odeszły na
czas strajku od łóżek pacjentów. Pielę
gniarki, które miały tego dnia wolne spotkały się przed budynkiem szpitala. Jest
nam źle i chcemy, aby rząd i wszyscy
mający wpływ na tą sytuację o tym wiedzieli - mówi Dorota Łazęcka z łowie-

do lóiek

kiej zakładowej organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgnia
rek i Położnych. Na dzień dzisiejszy - 14
grudnia został wyznaczony termin rozmów z dyrekcją łowickiego ZOZ. Oprócz
ZZPiP w rozmowach będą uczestniczyć
2 inne związki zawodowe składające się
z pracowników ZOZ w Łowiczu - Zwią
zek Zawodowy Techników Medycznych
„Medyk" oraz Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej.
dok. na str. 2

,,,,

na w połowie ubiegłego miesiąca przez
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Chełmońskiego inicjatywa
utworzenia przy tym liceum od I września przyszłego roku - gimnazjum. W
zamyśle inicjatorów nabór miałby zostać przeprowadzony od razu do jednej
klasy pierwszej i jednej drugiej, w przypadku dużego zainteresowania - do
dwóch pierwszych i jednej drugiej, z
zamiarem utrzymania w przyszłości
dwóch klas na poziomie, choć dyr. Zasępa skłania się raczej ku jednej klasie na
poziomie. Dyrektor podkreśla, że propozycja jest jedynie odpowiedzią liceum
na prośby rodziców dzieci ostatnich klas
szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, która zwracała się do niego i
nie tylko, o zorganizowanie właśnie
przez „Chełmońskiego" dobrego, wymagającego gimnazjum.
Jeśli gimnazjum miałoby być jedno-,
a najwyżej dwuoddziałowe, to odbierze
gimnazjom miejskim i gminnym - jako

Daty spotkań wŁSM
znane będq dzisiaj
Na dzisiejszym posiedzeniu prezydium Rady Nadzorczej ŁSM ( 1.4 grudnia) mają zostać ustalone terminy zebrań przedstawicieli członków na poszczególnych osiedlach. Przypomnijmy,
że spotkań żądają niezadowoleni z rozliczeń rocznych centralnego ogrzewania
lokatorzy. Do przewodniczącego Rady
Nadzorczej wpłynęło już ponad 700
podpisów zebranych w tej sprawie - najwięcej (385) z os. Noakowskiego.

~

imPlus

--

Stary Rynek 8, 99-400 Łowicz
tel./fax (046) 837-42-49, 0601-318-927

99..

,
ll31Q

W sprzedaży także zotawy Simplus
:; • Szmgóły ofuty w Rtgulaminic Pmmotjł. Opła1ll 1klywa<Vjna 15 zl + VĄT
dolia:ana jtst d'o ~ m!lunku. liab> ttmwów promoajnyd1 ograniaona.

Teloforiy driolfR, wyłą<mic z

dyrekcja chce przyjmować także
zdolne dzieci ze wsi - zaledwie ok. 3050 uczniów. Nie zburzy to struktury
gimnazjów miejskich, z których co najmniej jedno (nr 2) będzie przeładowane.
Skąd więc burza, której echa odnotowujemy w dalszej części artykułu? Wydaje
·się, że przyczyna tkwi w tym, że gimnazjum przy „Chełmońskim" ma szansę stać się gimnazjum o najwyższym poziomie nauczania - a to oznacza prawdziwą rewolucję w postawach i zachowaniach rodziców i ich dzieci - nie bez
skutków dla innych szkół i nie bez wpły
wu na zaostrzenie i podniesienie poziomu rywalizacji między szkołami w całym mieście i powiecie.
Dotąd tej rywalizacji widać nie było.
Z czterech istniejących w mieście gimnazjów o opinię najlepszego starało się i
przez wielu rzeczywiście za takie uważane było Gimnazjum nr 3 prowadzone
przez dyr. Tadeusza RutkÓwskiego - ale
jego położenie za szosą poznańską sprawiało, że niewielu rodziców na serio rozważało posyłanie tam dzieci z centrum.
„Chełmoński" atutem położenia w śród
mieściu dysponuje, no i ma dobrą kadrę.
Dyrektor Henryk Zasępa nie kryje, że
chce utworzyć gimnazjum dla najlepszych. Oferujemy to, co w liceum: wysokie wymagania, atmosferę pracy i bardzo dobrych nauczycieli. Czy to źle, że
chcemy kształcić na poziomie jak najwyż
szym? - zapytuje retorycznie. Jest oczywiste, że uczniowie tego gimnazjum mieliby, ze względu na otrzymywane przygotowanie, największe szanse na kontynuowanie nauki w Liceum im. Chełmoń
skiego, najlepszym w mieście i jednym z
najlepszych w województwie łódzkim.
Dyrektor wie, że przeciwko inicjatywie zaprotestowali dyrektorzy innych
łowickich gimnazjów - i jest tymi pro te-

stami zdegustowany. Czy my protestowaliśmy, gdy się otwierało liceum u p.
Żaczka, kolejne up. Kazłowskiego, czy
klasa licealna up. Szalkiewicz? - pyta
ponownie. Nie! - Cieszyliśmy się, bo powstała konkurencja. Dlaczego więc teraz protestują dyrektorzy gimnazjów,
gdy my chcemy u siebie dobrze uczyć?
Zasępa uważa, że miejsca na gimnazjum w jego szkole wystarczy, a kłopo
ty wychowawcze związane z sąsiado
waniem 13-latków i 19-latków są do pokonania przy założeniu zaangażowania
wychowawców i zważywszy na wstęp
ną już selekcję uczniów. Dyrektor odpiera jednocześnie zarzuty, jakoby chodziło mu tylko o zapewnienie pracy
swoim nauczycielom, dla których, po
skróceniu nauki w liceach z czterech lat
do trzech, pracy będzie mało. Twierdzi,
że praktycznie każdy z jego nauczycieli
pracuje na 1,5 etatu - więc gdy ilość klas
licealnych się zmniejszy nie będzie musiał nikogo zwalniać nawet gdyby gimnazjum nie powstało.
Czy więc powstanie? Wiele zależy
od, niejednoznacznego na razie, stanowiska władz powiatu i dość niechętnego
dziś stanowiska ratusza. Wiele, ale nie
wszystko. Dyrektor Zasępa i grono pedagogiczne „Chełmońskiego" robią wrażenie osób zdeterminowanych w dąże
niu do tego celu - a prawo pozwala zakładać szkoły, dla których organem prowadzącym niekoniecznie jest samorząd
lokalny. Jeśli więc ktoś chce założyć
szkołę i spełnia konieczne warunki dopnie swego, a pieniądze z subwencji
oświatowej zostaną skierowane tam,
dokąd poślą swe dziecko rodzice. Zresztą w Łowiczu istnieje już jedno gimnazjum nie prowadzone przez samorząd gimnazjum pijarskie.
'
dok. na str. 5

Jui iutro choinka na Starym Rynku
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Tym razem wyjątkowo wcześnie, bo
w środku Adwentu, już w piątek, 15
grudnia o godzinie 16.30 rozpocznie się
coroczna impreza choinkowa przygotowywana przez władze miejskie na Starym Rynku w Łowiczu.
Główne ramy imprezy będą identyczne jak w latach poprzednich: zapalenie
lampek na choince, wręczanie dzieciom
paczek ze słodyczami przez kilku Mikołajów. Wydział Spraw Społecznych
zajmujący się organizacją choinki na Starym Rynku przygotował 1500 paczek
ze słodyczami. Zawartość paczek w
znaczenej części pochodziła od sponso-

rów. Żeby ją otrzymać należało kupić
za pięć złotych los. Losy te rozprowadzane były w łowickich przedszkolach
i szkołach.
Losowanie bardziej wartościowych
nagród od sponsorów imprezy (rower
górski, deskorolki, łyżworolki, hulajnoga itp) odbędzie się na scenie postawionej przed bazyliką katedralną. Wręczał
je będzie burmistrz razem ze starostą
łowickim. Główną atrakcją wieczoru
będzie występ znanej gwiazdy muzyki
dla najmłodszych dzieci - Majki Jeżow
skiej. Choinka zakończy się około godziny 18.00 pokazem sztucznych ogni.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA IKEBANA NA
NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; • MINI-MARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A; •$KLEP OS. DĄBROWSKIEGO 2.4 - RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • BIURO KREDYTOWE
„TARA", TARGOWICA MIEJSKA PAW. A, •$Kl.EP P.JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; a Sl<LEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE• SKLEP P.PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH • SKl.ĘP
P.BURDKI W CZATOLINIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE
I W DOMANIEWICACH; •SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. GORTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI 17 W BOlfMOWIE; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO
W ROGÓŹNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM •SKLEP P. SAWICKIEGO PRZY UL KOŚCIELNEJ W BIELAWACH; •SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; a SKLEP P. CHARĄŻKI W ZDUNACH 1A
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BYt MORD · JEST KAU
Zgodnie z opinią biegłego lekarza są
dowego, który zeznawał w tej sprawie,
Marcin S. jeszcze żył w momencie polania go benzyną i podpalenia. Zostało
to ustalone bez żadnych wątpliwości.
Szanse na przeżycie nawet bez podpalenia go prawdopodobnie jednak były
znikome. Oskarżeni jednak nie musieli o
tym wiedzieć. Sądowi nie udało ustalić
się czy sprawcy byli świadomi tego czy
Marcin S. żył w momencie polania go
benzyną i podpalenia. Nie zmieniło to
jednak przyjętej kwalifikacji prawnej.
Dwóch innych uczestników tamtych
wydarzeń: Przemysława O. i Sebastiana K. sąd uznał winnymi usiłowania dokonania zabójstwa i wcześniejszego pozbawienia wolności Marcina S. (inna
kwalifikacja prawna - art. 13 paragraf I
KK w związku z art. 148 par. I KK i
art. 189 par I KK w związku z art. 11
par 2 KK) i skazał Przemysława O. na
14 lat pozbawienia wolności, natomiast
Sebastiana K. na 13 lat pozbawienia
wolności. Udowodniony im został bezpośredni i czynny udział w brutalnym
biciu mierzącego zaledwie około 165
centymetrów i szczupłego Marcina S. i
wcześniejsze zabranie go w bagażniku

samochodu sprzed sklepu w Mastkach.
w wysokości wyroku wynika
z ustalonego przez sąd zaangażowania
w maltretowaniu Marcina S.
Ostatniego z uczestników porwania i
morderstwa: Piotra C. sąd uznał winnym pozbawienia wolności Marcina S. i
pobicia go wspólnie z pozostałymi czterema młodymi mężczyznami do utraty
przytomności (śpiączki mózgowej stanowiącej realne zagrożenie życia - tzw.
pobicie ze skutkiem ciężkim) na 6 lat
pozbawienia wolności. W tym przypadku zagrożenie karą zgodnie z kodeksem
karnym wynosiło od 6 miesięcy do 8 lat
pozbawienia wolności. Przypomnijmy,
że Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
wnioskowała w przypadku dwóch pierwszych mężczyzn (podpalili Marcina S.)
o kary 25 lat pozbawienia wolności, zaś
w przypadku trzech pozostałych kary .
po 15 lat pozbawienia wolności.
w stosunku do trzech oskarżonych:
Grzegorza S„ Piotra C. i Sebastiana K.
sąd orzekł kary również za inne przestępstwa, które zostały ujawnione podczas postępowania karnego (drobne kradzieże, przechowywanie amunicji) wymierzając kary finalne wyższe od wyRóżnica

mienionych: dla Piotra Co sześć miesię
cy i dla Sebastiana K. również o sześć
miesięcy.

Marei.n S. znał
przestępców i wcześniej z jednym z nich
(Przemysławem O.) łączyły go wspólne interesy - kradzieże samochodów.
Sprawa ta została wykryta przez policję i Marcin S. zeznawał w tej sprawie.
Obaj młodzieńcy byli pod dozorem policyjnym. Przemysław O. Początkowo
miał pretensje do Marcina S. potemjednak pogodzili się. Z jego inicjatywy jednak doszło do kradzieży dokumentów
Marcina S. z jego samochodu i próby
wyłudzenia pieniędzy w zamian za ich
zwrot. Marcin S. miał feralnego dnia
przyjść na targowicę miejską z kwotą 2
tysięcy złotych. Nie pojawił się i przestępcy wtedy pojechali do niego ...
Tego rodzaju czyny wymagają tak surowego karania - skomentował jedno-znacznie wyrok Sądu Okręgowego w
Skierniewicach Prokurator Rejonowy w
Łowiczu Marek Kryszkiewicz.
Zdaniem Prokuratury Rejonowej w
Łowiczu wyrok jest sprawiedliwy i prokuratura nie hędzie wnosiła apelacji.
(mak)

nigdy nie było tam przetwarzane mięso
z zagranicy, zakłady te korzystają z miesa produkcji krajowej.
Kontrola prowadzona wspólnie z Sanepidem przez PIW w placówkach handlowych szczególnie w hurtowniach i
marketach również przyniosła negatywne wyniki, nigdzie nie jest sprzedawane
mięso z eksportu. Na naszym terenie nie
istnieją żadne przesłanki, które mogą
powodować zagrożenie zdrowia i życia
zwierząt, a tym samym ludzi w związku
z chorobą wściekłych krów - mówi powiatowy inspektor weterynaryjny Ja(aw)
rosław Baczyński.

dok. ze str. i

Pielęgniarki odeszły od lóiek
Cały czas solidaryzujemy się z pielę
gniarkami - mówi Izabela Walczak z
przychodni protetycznej. Forma protestujest inna, ponieważ nie mamy bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nosimy czarne opaski na znak solidarności.
Podobną formę solidarności z pielę
gniarkami wybrali pracownicy laboratorium, które zostało oplakatowane, pracownicy mają przypięte kartki z napisem „Popieram protest".

SZPITAL WALC'Z.V
O DOBRY KONTRAKT
W planie finansowym na ten rok zało
brak finansowy w wyskości 4
mln zł - mówi dyrektor ZOZ Janina Kłos
- Kaźmierczak. Wskazywałam na metody zmniejszenia tego deficytu poprzez pozyskanie środków z zewnątrz, z Ministarstwa Zdrowia (programy restrukturyzacyjne, o których pisaliśmy w nr 49

żony był

Przyznane 600 tys. zł na realizację
tych programów będą przeznaczone na
zmniejszenie braku finansowego czyli
zapłacenie części zaległych rachunków.
W wyniku zaległych roszczeń finansowych za 1997 rok została podpisana 5
grudnia br. ugoda pomiędzy wojewodą
łódzkim a ZOZ Łowicz, która przyznaje kwotę I mln zł ZOZ w Łowiczu. Jest
to połowa kwoty, która faktycznie musiał wydatkować ZOZ z powodu niedoszacowanego kontraktu. Żadna z tych
kwot fizycznie nie wpłynęła do Łowi
cza i nie wiadomo, kiedy wpłyną.
Zespól Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
walczy o zmniejszenie deficytu w tegorocznym budżecie, więc nie możemy
zwiększać wydatków - mówi J. Kłos Kaźmierczak. Można się więc spodziewać, że pielęgniarki nie mają szans na
wywalczenie akurat dla siebie podwaNŁ).

(mwk)

Dzierżawca wKiernozi nie zmieni się
11 grudnia br. został rozstrzygnięty Cena jaką zaproponował Zygmunt Gawprzetarg na dzierżawę targowiska w rysiak wynosi 42 tys. zł rocznie (z poKiernozi. Przetarg nie cieszył się zain- datkiem VAT). Umowa dzierżawy poteresowaniem, wpłynęła tylko jedna dobnie jak dotychczasowa będzie pod(mwk)
oferta - dotychczasowego dzierżawcy. pisana na 2 lata.

Kierowcy MZK próbowali nowego Autosana
Firma Autosan - Bussan w ramach
promocji swoich wyrobów nie prowadzi
prezentacji w salonach, ale produkowane przez siebie autobusy użycza potencjalnym klientom. Prezentacja ma za zadanie pokazanie bezpośrednio przyszłe
mu użytkownikowi jak w praktyce spisuje się autobus - mówi dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji Bogdan
Suchanek. Od poniedziałku 11 grudnia
do czwartku 14 grudnia po liniach autobusowych MZK jeździł autobus Autosan H7-20.0 I. Autobµs tego typu jest
najnowszym wyrobem fabryki Autosan,
a ściślej jej oddziału Bussan z Sanoka.
Autobus jest na bazie podwozia Stara z
silnikiem Iveco z 5 biegową skrzynią
biegów, z katalizatorem dopalającym
spaliny, spełniającym normy Euro 2. W
nowej wersji jest wiele nowinek technicznych, takich jak ABS, zapobiegający blokowaniu kół, elektroniczne tablice kierunkowe informujące o linii na której kursuje autobus, elektroniczne kasowniki mówi dyrektor Suchanek.
Samochód posiada 20 miejsc siedzą
cych i tyle samo stojących, siedzenia
pasażerów wykonane są z tworzyw
sztucznych z wkładką tapicerską. Drzwi
przeznaczone dla pasaźerów przednie
są dwuskrzydłowe, tylne jednoskrzydłowe, otwierane automatycznie. Zuży
cie paliwa wynosi 17 litrów na I OO km
w jeździe po mieście, w przypadku tego
samochodu jako paliwo stosuje się ?lej
napędowy. Cena takiego autobusu wynosi 192.000 zł plus 12% podatku VAT,
łącznie daje to około 230.000 złotych.
W opracowanym programie strategicznym dla miasta pieniądze przezna-

czone na zakup autobusów zarezerwowane są dopiero w budżecie na rok 2003,
2004, 2005. W tych Jatach przeznaczane ma być po 300000 złotych. Jeżeli
rada miejska zdecyduje inaczej, autobus
można będzie kupjć wcześniej. Samochód ten jest bardzo ekonomiczny, spala o 1Olitrów mniej paliwa niż używane
obecnie autobusy Autosan H9. Łowicki
MZK posiada 9 autobusów z czego 8 to
wspomniane Autosany H9, których lata
świetności przypadają na lata 1976 1980. Autobusy jakie jeżdżą po drogach
Łowicza pochodzą z lat 1985-1990 roku,
jeden tylko jest młodszy - jest to Otoyol, produkowany na bazie Iveco, pochodzący z 1996 roku.
Testowany przez kierowców MZK
pojazd zużywa 17 litrów paliwa, autobusy którymi jeżdżą na codzień - prawie 28 litrów. Według ostatnich cen paliwa zaoszczędzono by około 26 zło
tych na każde przejechane 100 kilometrów, w ciągu roku oszczędność na jednym autobusie sięgnęłyby koszty około
18.500 zł.
Miasto bez komunikacji n.ie jest miastem w pełnym słowa tego znaczeniu.
W Łowiczu w godzinach szczytu jeden
autobus przewozi nawet około 70 osób.
W żadnym mieście w Polsce i w całej
Europie komunikacja nie przynosi żad
nego dochodu, dotowana jest przez wła
dze w które widzą tym ogranicze~1ie ruchu samochodów, większe bezpieczeń
stwo, mniejsze zatruwanie środowiska
spalinami. Żeby zmniejszyć dotacje miasta dla MZK potrzebne jest zakupienie
mniejszych i nowocześniejszych autobusów - twierdzi dyrektor Suchanek. (aw)

Przetarg na targowisko unieważnio'ńy
Taki widok ukazał się naszemu reporterowi w Piaskach Bankowych
w gminie Bielawy. W nocy z i O na I I
grudnia nieznani sprawcy skradli tam
I I OO metrów przewodu energetycznego, który musieli ponownie nakładać
pracownicy Zakładu Energetycznego
z Łowicza.

kronika-~

policyjna
• W dniu 6 grudnia w Łowiczu PIZY ul.
Aleje Sienkiewicza miała miejsce wypadek
drogowy, gdzie kierujący samochodem osobowym m-ki Fiat Uno Sławomir U. potrącił
pieszą Krystyn'( S., która przechodziła przez
jezdni'( w niedozwolonym miejscu. W wyniku wypadku piesza z obrażeniami ciała trafiła do tut. szpitala.
• W dniu 7 grudnia o godz. O. IO Jan B.
tut. KPP o uszkodzeniu mienia
w sklepie nocnym PIZY ul. Mostowej w postaci zbicia szyb.
• W dniu 8 grudnia o godz. 2.45 tut KPP
powiadomiona o włamaniu do sklepu Eden PIZY ul. Zduńskiej.
• W dniu 8 grudnia o godz. 7.00 tut. KPP
została powiadomiona o uszkodzeniu mienia w Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej
Pszczółka w Łowiczu.

została

Zarząd

Z powodu zbyt małej liczby spełnia
kryteria przetargowe ofert unieważniony został przetarg nieograniczony na wyłonienie podmiotu gospodarczego do prowadzenia targowiska miejskiego przy ulicy Starzyńskiego w Ło
wiczu.
Do przetargu wpłynęły zaledwie dwie
oferty (jedna od dotychczasowego dzierżawcy - Pelikan), w tym jedna okazała
się nie spełniać warunków określonych
w specyfikacji tego zamówienia publicz-

Miasta zamierza zorganikolejny przetarg nieograniczony.
Żeby natomiast zachować ciągłość porządkowania targowiska do momentu
podpisania umowy z oferentem, który
zostanie wybrany w drugim przetargu
należało podpisać umowę z dotychczasowym dzierżawcą targowiska Klubem
Sportowym Pelikan. Umowa ta obowią
zuje do końca lutego (28 11) przyszłego
roku.
(mak)

• W dniu 8 grudnia o godz. 8.35 Elżbieta
K. powiadomiła tut. KPP o kradzieży jej samochodu m-ki Fiat 126p zaparkowanego w

kierujący

jących

powiadomił

żek.

Apetyt na taki
autobus

Należy wyjaśnić, że

Choroba wściekłych krów
•
• 1agra1a
nam nie
Po przeprowadzeniu kontroli przez
Powiatowy Inspektorat Weterynarii i
Sanepid w ubiegłym tygodniu nie stwierdzono na terenie powiatu łowickiego
mięsa ani przetworów zwierzęcych,
które mogą zawierać prion BSE wywołujący tzw. chorobę wściekłych krów.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
cały czas kontroluje podległe mu wytwórnie pasz. Produkowane tam pasze
nie zawierają mączki kostno-mięsnej
pochodzącej z eksportu z krajów obję
tych zakazem sprowadzania mięsa i jego
przetworów. Podobnie jest w przypadku mięsnych zakładów przetwórczych,

ł..OWICZANIN

garażu.

• W nocy z 7/8 grudnia w m. Gągolin Pin.
miejsce włamanie do sklepu spożyw
czego Janiny N.
miało

• W nocy z 7/8 grudnia w Łowiczu PIZY ul.
miejsce włamanie do
sklepu odzieżowego Haliny K.
Stanisławskiego miało

• W dniu 8 grudnia o godz 14.30 Marek S.
tut KPP o kradzieży 50 sztuk tui
w Łowiczu PIZY ul. Niciamiancj.

powiadomił

nego.

zować

samochodem osobowym m-ki
Wartburg Daniel R. potrącił idącą prawą stroną jezdni pieszą Agat'( S. W wyniku wypadku piesza z obrażeniami ciała została przewieziona do tut. szpitala.

• W dniu 10.12 o godz. 11.50 Zdzisław
Ch. powiadomił tvt. KPP o włamaniu do
jego domku letniskowego w m. Jastrzl(bia.
• W dniu IO grudnia o godz. 18.00 tut.
KPP została powiadomiona o włamaniu do
samochodu osobowego m-ki Fiat Seicento
skąd sprawcy dokonali kradzieży radioodtwarzacza, miało to miejsce na os. Kostka.

• W dniu IOgrudnia o godz. 20.00 Euge• W nocy 9 grudnia o godz. 3.00 tut. KPP
powiadomiona o włamaniu do sklepu nia P. powiadomiła tut. KPP o uszkodzeniu
Promyk w Łowiczu na os. Kostka. W wyniku jej samochodu (zbito szyb!() Fiat Uno w Ło
podjl(tych działań przez funkcjonariuszy tut. wiczu przy ul. Strzeleckiej.
KPP w bezpośrednim pościgu został zatrzy• W nocy z I0/11 grudnia w m. Bełchów
many sprawca, którym okazał sil( mieszka- nn sprawcy dokonali włamania do punktu
niec Łowicza Daniel A.
skupu mleka na szkodę OSM Łowicz.
• W dniu 9 grudnia o godz. I I.OO tut. KPP
Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc w
została powiadomiona przez Wojciecha B. o
ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefowłamaniu do domku letniskowego w m. Jacniczny kontakt z Komendą Powiatową Polikowicc.
cji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab.
•W dniu 9 grudnia o godz. 18.30 w MysiaWitold Janeczek
kowie miał miejsce wypadek drogowy, gdzie

została

in"'wy
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Ostatnie tegoroczne inwestycie
w szkołach powiatowych
Jeszcze w tym roku starostwo po- w szkole na Blichu - 4 okna za kwotę 20
wiatowe planuje zakup materiałów nie- tys. zł oraz w ZSZ nr 3 .- 3 okna za
zbędnych do wykonania termomoder- kwotę 1O tys. zł. Pieniądze na to zadanizacji budynku Liceum Ogólnokształ nie pochodzą z Wojewódzkiego Funducącego w Zdunach. Na zakupy te staro- szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
stwo pozyskało 120 tys. zł z Urzędu Wodnej.
Wojewódzkiego (Kuratorium Oświa
Decyzje o przydziale środków dotarły
ty).W ramach tego zadania w przyszłym do nas bardzo późno, na szczęście aura
roku ma zostać wykonana wymiana sto- jest sprzyjająca i nie będziemy mieli prolarki okiennej i drzwiowej oraz sieci cen- blemów z dokonaniem wymiany - mówi
tralnego ogrzewania.
Mirosław Kret dyrektor Wydziału EduRównież do końca tego roku zostanie kacji w starostwie.
dokończona wymiana stolarki okiennej
(aj)

Malo talerzy wstołówce gimnazium

„

,

,SAMOBOJCA NA MOSCIE

W pobliżu mostu kolejowego na Bzurze pociąg expresowy Kiliński relacji
Poznań - Warszawa jadący od strony
Kutna przez Łowicz w stronę Warszawy potrącił w środę, 7 grudnia bieżącego
roku, nieznanego mężczyznę w średnim
wieku. Przez kilka ostatnich dni policja
nie zdołała ustalić kim jest zabity. Zwło
ki mężczyzny są zmasakrowane przez
pociąg i trudne do rozpoznania. Nie miał
przy sobie żadnych dokumentów. Nie
mamy dotąd żadnego zgłoszenia z najbliższych okolic o zaginięciu osoby.

na i nie jest on w stanie zatrzymać roznawet jeżeli zobaw okolice mostu - mówi naczelnik Ro- czy osobę na torach.
kicki. Ostatecznie w poniedziałek, 11
Mężczyzna, który został potrącony
grudnia, policja ustałia, że denatem jest przez pociąg siedział na torach, nie za48-letni łowiczanin Zenon Sz.
reagował na sygnał dźwiękowy.
Wypadek zdarzył się kilka minut po
Z zeznań maszynisty pociągu wynika,
godzinie 15.00. W pobliżu mostu na że prawdopodobnie było to samobójstwo.
Bzurze ekspresy mogą jechać z pręd Nie pierwszy raz zresztą w pobliżu mokością nawet ponad 1OO kilometrów na stu na Bzurze... - powiedział nam nagodzinę, a że jadąc od strony Kutna po- czelnik Wydziału Prewencji łowickiej
ciąg wjeżdża na most po wyjściu z łuku, Komendy Powiatowej Policji Andrzej
widoczność maszynisty jest ogranicza- Rokicki.
(mak)

Mógł

to

być człowiek

spoza

Łowicza.

Mógł wysią§ć z pociągu na stacji i przyjść

Prewencia na wsiach
Naczelnik Sekcji Prewencji łowickiej nią się również nazwy z komisariatów na
Komendy Powiatowej Policji - a nie jak jednostki policji. Nowe jednostki organidotąd sam komendant, będzie od począt- zacyjne policji będą jednak miały takie
ku przyszłego roku be°zpośrednim prze- same kompetencje, zakres działania i te
łożonym dla policjantów z poszczegól- same przydzielone zadania. Nie zmieni
nych wysuniętych jednostek policji, któ- się również stan etatowy w jednostkach ...
re do tej pory były wiejskimi komisaria- - powiedział nam komendant łowickiej
tarni policji. Oprócz zmiany podporząd- policji Adam Ruta.
kowania w policyjnych strukturach zrnie(mak)

Muzyka daie
Ponad czterdzieścioro dzieci, zdrowych
i niepełnosprawnych, niekiedy po porażeniu mózgowym a nawet z zespołem Downa, radośnie i spontanicznie grało na fortepianie w ubiegłą niedzielę w pałacu nieborowskim, podczas koncertu ,,Latającej Akadernii" Elżbiety Małanicz-Onoszko. Z podziwem można było patrzeć na rewelacyjne
efekty pracy założycielki Akademii, słyszeć
jak potrafią zagrać, z wielką pomocą opiekunów, dzieci, których rodzicom nie raz mówiono, że tu żadna terapia nie pomoże. Po
koncercie dzieci wystawiły happening - bo
na próby czasu nie było - ,,Królewna Sni62:-

radość

pędzonego pociągu

Trzykrotnie mniejszej liczby płaskich nych posiłków, a jedynie myte w gorą
talerzy, kubków do napojów i widelców cej wodzie z płynem. Przepisy żywie
niż osób, którym wydawane są obiady nia zbiorowego wymagają jednak wydoliczyła się skierniewicka Inspekcja parzania talerzy i Sztućców przed ich
Handlowa w stołówce szkolnej w Gim- ponownym użyciem. W tej stołówce po
nazjum Nr 1 przy Alejach Sienkiewicza prostu nie było na to czasu.
w Łowiczu. W związku z tym i innymi
Oprócz tego w szkolnej stołówce znauchybieniami dwie osoby z personelu lezione zostały trzy partie towarów przekuchni ukarane zostały mandatami terminowanych, waga i odważniki do niej
w wysokości 1OO złotych oraz do miasta miały nieważne cechy legalizacyjne.
Gednostki prowadzącej nadzór merytoDużo lepiej wypadła kontrola w storyczny nad szkołą) skierowane zostało łówce Szkoły Podstawowej Nr 1 przy
pismo w tej sprawie. Brakujące sztućce ulicy Kaliskiej w Łowiczu. Nie stwiernależy jak najszybciej dokupić. Kontro- dzono tam żadnych, nawet najmniejlerzy zapowiadają kolejną wizytę w tej szych uchybień. Posiłki były urozmastołówce.
icone, smaczne i kaloryczne, w kuchni
Na 91 wydawanych codziennie obia- było czysto i schludnie. Ta stołówka }VYdów kontrolerzy doliczyli się 45 tale- padła nam jako jedna z_lepszych w byrzy głębokich, tył.ko 30 talerzy płytkich łym województwie skierniewickim - poi tyle samo kubków i widelców. Ozna- wiedział nam dyrektor skierniewickiej
cza to, że talerze nie były wyparzane delegatury łódzkiej Inspekcji Handlowej
pomiędzy podawaniem na nich kolej- Ryszard Szmajdziński.
(mak)

KOWALSKA W NICEI
I NA PIERWSZEJ STRONIE
W środę, 6 grudnia, Teresa Kowalska, przewodnicząca komisji
zakładowej NSZZ Solidarność w zakładach Agros-Fortuna w Łowiczu
uczestniczyła w zorganizowanej
przez Europejską Konferencję
Związk~ów Zawodowych demonstracji, która odbyła się w Nicei podczas szczytu Unii Europejskiej. Jej
obecność tam utrwalił fotoreporter
Reutera, którego fotografię z Kowalską na pierwszym planie zamieściła na pierwszej stronie piątko
wa „Gazeta Wyborcza".

ka i siedmiu krasnoludków" do muzyki Franka Churchilla, z polskim tekstem Wojciecha
Młynarskiego. Opowieść była w części
mówiona, w części zaś śpiewana. Dla uczestników Akademii zaśpiewały też i zatańczy
ły - tym razem w strojach krakowskich łowickie ,,Koderki", zaprzyj!IŻilione z Elż
bietą Małanicz-Onoszko od lat Twórczyni
W demonstracji uczestniczyło około
Akademii ciepło dziękowała za pomoc 60.000 związkowców z całej Europy,
w organizacji koncertu nie tylko kierownic- reprezentujących wszystkie większe
twu nieborowskiego muzeum, ale i Marci- związki zawodowe, od komunistycznych
nowi Klimczakowi, kierownikowi Koderek, po cheadeckie. Z Polski pojechało 50
którym.in. dostarczył do Nieborowa sprzęt związkowców z Solidarności i był to jenagłaśniający.
dyny związek reprezentujący nasz kraj.
Związkowcy domagali się zwiększenia
ilości osłon socjalnych przez Unię Europejską oraz przyjęcia przez UE Karty
Podstawowych Praw Socjalnych i Związ
kowych. Karta, która - jak twierdzą
związkowcy - może być zalążkiem nowej konstytucji zjednoczonej Europy,
mówiłaby o zakazie dyskryminacji ludzi
ze względu na religię, kolor skóry, język,
przekonania i opcje polityczne. Zakazuje handlu ludźmi, żapewnia również swobodną migrację ludzi na terenie krajów
członkowskich czyli wolne osiedlanie się
i możliwość podjęcia pracy w każdym
z krajów członkowskich.
Delegacje Solidarności oraz związków
ze Słowenii i innych krajów ubiegających
się o przyjęcie do Unii, domagały się szybszego wejścia w struktury Europejskich
Rad Zakładowych, co umożliwi rozmowy z dyrekcjami międzynarodowych
koncernów. Obecnie związki w krajach
niezrzeszonych w Unii nie są dopuszcza-

ne do rozmów z dyrekcjami koncernów, oraz zapewnił nas o wspieraniu w natylko rozmawiać z dyrekcją przed- szym dążeniu do Unii Europejskiej - mówi
stawiciela w danym kraju, wykonującą Teresa Kowalska. Na ulicach spotkaliśmy
de011je centrali, które zapadają bez uzgod- się z dużą sympatią zarówno związkow
nień ze związkami - mówi Teresa Kowal- ców, jak również przechodniów na uliska. Udział naszego związku w tej demon- cach, wymieniano się z namiflagami, zdejstracji miał na celu pokazanie, że dążymy mowano z nas koszulki z napisem Solido Unii i chcemy mieć wpływ na nasze darność, zakładano i maszerowano z
członkastwo i na decyzje, jakie będąpo nami. W ten sposób 50 osobowa grupa
dejmowane w związku z integracją- mówi powiększyła się kilkakrotnie.
Kowalska.
Na zdjęciu, jakie ukazało się w Gazecie
Demonstracja rozpoczęła się o godzi- Wyborczej, Teresa Kowalska niesie szarfę
nie 13.00 i przeszła głównymi ulicami z godłem Gdańska. rłj;jazd był organizowamiasta, trwała około 4 godzin. Sekretarz nyprzez Komisję Krajową, która ma siedziGeneralny Europejskiej Komisji Związ bę w Gdańsku, stąd herb tego miasta.
ków Zawodowych Emilio Gabaglio po- Ja reprezentowałam branże przetwórstwa
dziękawal Polakom za przybcie,jak rów- owocowo- warzywnego w naszej sekcji sponież za to, co związek zrobił 20 lat temu żywczej -mówi łowiczanka'.
(aw)
mogą
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153 prace na konkursie
6 grudnia rozstrzygnięto „PowiatoWy
konkurs na tradycyjne ozdoby Bożena
rodzeniowe'', organizowany przez filię
kocierzewskiego Gminnego Ośrodka
Kultury w Boczkach Chełmońskich.
N a konkurs zgłoszono 153 prace z 16
instytucji. Nagrody przyznawano w
dwóch kategoriach - za stroik świątecz
ny oraz za ozdobę choinkową.
W grupie młodszej (od 7 do 10 lat) w
kategorii stroik pierwszej nagrody nie
przyznano, drugą otrzymała Weronika
Wali si ewa (GOKSiR Chąśno), trzecią
Weronika Mońka (SP Zielkowice) i Anna
Zagawa (SP Zielkowice). W starszej grupie wiekowej pierwszą nagrodę otrzymał Damian Sobieszek (SP Zielkowice),
drugą Iwona Wróbel (Gimnazjum Ko-

W sali kinowej ł OK w dniach odpiątku 8 grudnia do poniedziałku 11 grudnia realizowane były nagrania na płytę CD,
którą ŁOK zamierza wydać. Na płycie znajdą się po 3 nagrania czo/owych łowickich kapel ludowych. Realizatorem
nagrań jest Jarosław Szutowicz, płyta ma wyjść na przełomie stycznia i lutego. Na zdjęciu Boczki Chełmońskie pod
(aw)

kierunkiem Stanisława Madanowskiego przygotowują się do nagrania.

Gmina Domaniewice

,

•

WOJT B~DZIE. MIAt PODWYZK~,
DIETY RADNYCH NIE ZMIENIĄ SI~
Spośród 2 propozycji Zarządu Gminy Domaniewic·e dotyczących ustalenia
wielkości diet radnych i podwyższenia
pensji wójta gminy, tylko druga propozycja została przegłosowana pozytywnie. W związku ze zmianą przepisów
diety ustalane są procentowo do wartości maksymalnej określonej w ustawie o
samorządzie gminnym. Zarząd gminy
Domaniewice w czasie sesji w dniu 7
grudnia zaproponował ryczałt miesięcz
ny w wysokości 55 % maksymalnej
wysokości dla przewodniczącego rady,
co stanowi 615 zł (dotychczas przewodniczący otrzywał ryczałt w wysokości
500 zł). Pozostali członkowie zarządu i
radni będący członkami poszczególnych
komisji mieli otrzymywać za udział w
posiedzeniach komisji lub w sesji dietę
w wyskości 9 % maksymalnej określo
nej w ustawie czyli 1O1 zł. Stawka dla
pozostałych radnych proponowana

OLEJ

przez zarząd wynosiła 7,2 %, co stanowi ki zasadniczej jest więc okazją do pod80 zł. Ostatnia podwyżka diet radnych wyższenia płacy. Dotychczas wójt zaramiała miejsce w czerwcu 2000 r., wtedy biał 4917 zł brutto, po podwyżce - 5310
diety podwyższono z 50 do 80 zł. Staw- zł brutto czyli 3509 zł netto. Spośród 17
ka ta była ustalona dla wszystkich rad- obecnych na sesji radnych I O osób gło
nych bez rozdzielania na członków za- sowało za, 4 przeciw, 3 radnych wstrzyrządu, komisji i pozostałych radnych.
(mwk)
mało się od głosu.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej
Kazimiera Imiołek zaproponowała, aby

podwyższać

diet. bo gmina
w ogóle nie
ma kłopoty finansowe. Wniosek ten

Mickiewicz lqczy pokolenia
Tegoroczna „ Wieczornica mickiewiczowska" odbywająca się w naszej szkole 8 grudnia zgromadzi/a wielu nauczycieli uczących kiedyś w naszej szkole.
Zapraszamy ich co roku i co roku nas
odwiedzają -jednak muszę przyznać, że
od kilku lat nie było aż tylu osób. - powiedziała Nowemu Łowiczaninowi Teresa Domińczak, dyrektor SP 2 w Łowi
czu, po uroczystościach obchodów dnia
patrona szkoły Adama Mickiewicza.
Bardzo ucieszyły mnie te odwiedziny, tym
bardziej, że zbliżamy się do 70-tej rocznicy istnienia naszej szkoły i zależy nam
na utrzymywaniu kontaktu z ludźmi,
którzy tworzyli jej historię - Wieczornica po raz kolejny pokazała, że więź
między tymi, którzy kiedyś aktywnie
uczestniczyli w życiu szkoły. ajej dzisiej-

Najważniejszą częścią uroc.zystości

było wystawienie ballady „Świtezian
ka" przez uczniów przygotowywanych
pod kierunkiem polonistki Adriany Stelmaszewskiej.
Obchody stały się również okazją do
wręczenia nagród laureatom konkursów
poświęconych Mickiewiczowi, a przeprowadzanych na terenie szkoły w ostatnich miesiącach. W konkursie plastycznym przyznano 11 nagród i 15 wyróż
nień - uhonorowane prace można podziwiać na specjalnie zorganizowanej wystawce. Natomiast w konkursie wiedzowym nagrodzone zostały trzy uczennice:
Agnieszka W~ikowska kl VI ,,m", Ilona
Bryk kl VI „b" i Ewa Siejka kl V „a". (aj)

,

•

"./

Zakończone zostały roboty przy budowie głównego ka- lizacji sanitarnej podprowadzone są na taki poziom, żeby
2
2
osób było za, przeciw, osoby wstrzy- nału sanitarnego w ulicy Miodowej na osiedlu Górki w Ło- podczas wykonywania przyłącza nie trzeba było osuszać
mały się od głosu. Diety radnych pozo- wiczu. Prace prowadził Oddział Wodociągów i Kanalizacji gruntu igłofiltrami.
stały bez zmian, dietę przewodniczącego
Oprócz tego Oddział Wodociągów i Kanalizacji ZUK wyłowickiego Zakładu Usług Komunalnych. W tym samym cza45 % maksymalnej sie prowadzone były i jeszcze trwają prace przy budowie konał w listopadzie i na początku grudnia bieżącego roku
ustalono w wyskości
stawki określonej w ustawie czyli 5o3 zł. kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bratkowice (rejon placu około 100 metrowy odcinek wodociągu w ulicy Kwiatowej i
Większością głosów przegłosowano celebry mszy papieskiej). ZUK w tej dzielnicy podłączał odcinek o podobnej długości w ulicy Żołnierskiej (w kierunnatomiast 8 % podwyżkę zarobków wój- wodę, wykonywał kanalizację deszczową i sanitarną w miej- ku Małszyc ). Ekipy wodociągowców na przełomie dwóch
· to ostatn1.ch mt'est·Pcy
· łki b u d ow Iane Iu b m1as
ta gminy Domaniewice. Jak motywował scac h g dz.te sprzedane zos t ałydzta
" w tym roku pracu,1 iąro'wn1"ez· popołudn1·a(mak)
zarząd, wójt nie miał podwyżki od 2 lat, ma zamiar takie działki sprzedać. Wyjścia wodociągu i kana- mi i w wolne soboty.
wliczenie dodatku służbowego do staw- ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J
przegłosowano większością głosów - 13

HURTOWNIA GLAZURY

I TERAKOTY
EKOTERM PlUS -produkt PKN ORlEN SA h/ttf
lf o"1t/t mlM:
(J

Gwarantowana jakość

(J

Krótki termin realizacji

•
•
•
•
•

Bardzo atrakcyjne ceny
(J Dla stałych klientów rabat

(J

Księżacka

Zakład Mięsny

CONSTAR S.A.
w Starachowicach

•
zawiera

szymi uczniami, ich rodzicami i nauczycielami istnieje.

--Kanalizac1a częsciowo1·uż1·est---.

OPAłOWY

EKO s.c. Łowicz, ul.

cierzew), trzecią Paweł Kowalik (Gimnazjum Kocierzew) i Rafał Wróbel (SP
Gągoł in).
W kategorii ozdób choinkowych nagrody przyznano tylko w młodszej grupie wiekowej. Pierwszą nagrodę otrzymała Dominika Bura (SP Gągoł in), drug.ą Lukasz Tomaszkiewicz (SP Popów),
trzecią Aneta Bura (SP Gągolin) i Kamil
Miszczak (biblioteka Bocheń).
Lureaci otrzymali w nagrodę książki,
natomiast drobne upominki typu: flamastry, długopisy, maskotki trafiły do
każdego z uczestników.
Prace zgłoszone do konkursu można
oglądać na wystawie w budnku filfrGOK •
w Boczkach Chełmońskich.
(aj)

umowy

kontraktacyjne

na dostaw„ trzody
Kontakt z przedstawicielem Zakładu
w Łowiczu: tel. (0-46) 837-41-77
lub 0-608-014-036 do godz. 21 R- 1489

5; tel. (046) 837-55-41

"'
~

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

Nii TERENIE MlllS'Tlł TRANSPORT fJRllTIS Ili
Łowicz, ul. Poznańska
tel. (046) 830-33-88

ZWROT PODATKU!
w nlemlecldeJ
lub holenclenldeJ firmie, możesz
żądać zwrotu
nadpłaconego podatku

Jeżeli pracowałeś

42 (naprzeciwko stacji benzynowej „Haczykowscy")
R-1498

Przedsiębiorstwo
Usług

POLECA SWOJE USŁUGI
R-1461

ANGIBLSKI

od dnia 1.12.2000 r. zaprasza do zakupu-

FAJERWERKQ

,~

99-400 Łowicz, ul. Warszawska 37!/q 1~(\~
tal. (046) 837-81-87, kom. 0-604-349~qz '7

przygotowanie do egzaminów, indywidualne,
grupowe, wszystkie poziomy.
lntermedlate, advanced, proficiency
Tel. (046) 837-59-75,

em.Ltd.

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

046/837-84-22 Łowicz

w godzinach 8.00-20.00

W ZAKRESIE:

'

Hurtownia HE9TO

Geodezyjnych

/NI ERGE®Lf'G

Punkt informacyjny:

Kancelaria .Rogów"
tel. 077-467-22-93 (4), 467-21-04
w godzinach 8.00-16.00.

!JERBllll'>'J
'>'> li !!ii~ MMJ !IJ

0-606-640-51~_ 1461

•:• mapy do celów projektowych
•:• podziały i rozgraniczenia nieruchomości

•:• sprzedaż gotowych projektów
budynków mieszkalnych
•:• wytyczenie obiektów budowlanych
R-ss
i geodezyjną obsługę budów.

nowy

5

1·4.12.2000 r.

ŁOWICZANIN

Po fiasku.próby utworzenia magisterskich
studiów marketingowych w MWSH-P •

dok. ze str. I

LICEUM TWORZY Studia będq
GIMNAZJUM · tylko kiedy?

Zdanie władz samorządu powiatowego
ma jednak duże znaczenie dla licealnej inicjatywy. Mirosław Kret, dyrektor wydziału edukacji w starostwie , wypowiada się ostrożnie. W tej sprawie mieliśmy

również wiele sygnałów od rodziców, którzy są zainteresowani kształceniem dzieci
w takim gimnazjum. Były to rozmowy telefoniczne i osobiste, jednak oficjalne pismo
od rodziców nie wpłynęło. Powszechnie
wiadomo, że w dużych miastach obserwuje
się tendencję w stronę tworzenia gimnazjów
przy liceach, nie ukrywamy tego, że i w Ło
wiczu moglibyśmy prowadzić takie gimnazjum, ale póki co uważam, że za wcześnie
jest na tego typu rozważania, ponieważ konieczne są w tej sprawie decyzja i stanowisko władz miejskich. Czekamy na propozycję rozmów ze strony miasta, na razie żad
nych takich rozmów z miastem nie było, nie
poddawaliśmy więc tego tematu pod obrady zarządu powiatu. Dopiero po pozytywnym ustosunkowaniu się miasta można poruszać kolejne kwestie. Z tego co wiem proponowane gimnazjum miałoby być pełno
ciągowe i mieścić się w murach istniejącego
liceum. O ile w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum konieczne jest oddzielenie tych placówek, to w przypadku liceum i
gimnazjum ustawa nie jest tak rygorystyczna. Należałoby się jednak zastanowić nad
wieloma aspektami, najważniejszy z nich
to: czy baza lol<.f!lowa jest wystarczająca i
spelnia wanmki do wprowadzenia tam gimnazjum - i poszukać odpowiednich rozwią
zari - dodaje dyrektor Kret

miejski, a wyrażające zdecydowany
sprzeciw wobec inicjatywy dyrekcji i
rady pedagogicznej LO. Wśród podanych
argumentów znajdują się m.in. burzenie
istniejącej sieci szkolnej (gimnazja funkcjonujące przy liceach mogą być bezobwodowe) oraz niezdrowa konkurencja
na rynku szkolnym (gimnazjum elitarne).

Nikt nie proponował nam spotkania w
lej sprawie, nikt nie zapytał nas o opinię sądzę więc, że nasza reakcja jest reakcją
naturalną - mówi Tadeusz Rutkowski
dyrektor gimnazjum nr 3. Inicjatywa liceum jest dla mnie zrozumiała, ponieważ
w myśl zamierzeń reformy zmniejsza się
im liczba uczniów, tak więc potrzebnych
będzie mniej etatów i jest to odrnch w stronę ratowania etatów. Osobiście jednak taką
propozycję uważam za niegrzczną, bo czyż
niejest tak, że nauczyciele liceum przespali
moment? Nie było u mnie żadnego nauczyciela ze szkoły średniej, który zapytałby o
możliwość pracy w gimnazjum. Czy nie należało wyjść z tym pomysłem wcześniej?
Teraz jest Io ingerencja w już zaistniały
porządek sieci gimnazjów. Buduję kadrę
pedagogiczną i dotychczas miałem możli
wość wybierania najlepszych nauczycieli,
którzy zgłaszali się do pracy w gimnazjum.
Po 2 lataclz stawia się mnie przed sytuacją,
że nie wiem ile będę miał oddziałów i nie
wiem komu będę mógł zagwarantować etat,
który z bardzo dobrych nauczycieli zechce
podjąć pracę w takich warunkach. rf'ystarczy. że ubędą dwa oddziały ijuż ani fizyk,
ani biolog, ani nauczyciel sztuki nie będą
mieli zdolności etatowej. Szkoła, która opieZdania wśród radnych powiatowych są
ra się na nuczycielach dochodzących nie
podzielone. Obok zwolenników inicjatyjest szkolą jaką bym chciał tworzyć, nawy „Chełmońskiego" są i jej przeciwnicy,
uczyciele nie identyfikują się z taką szkolą o czym świadczy fakt, że Kosmisja Oświa
ty Rady Powiatu na jednym z ostatnich
posiedzeń wypowiedziała się przeciwko
organizowaniu gminazjum przy liceum.

Rozmawialiśmy na jednym z posiedze1i o tej

inicjatywie i uważamy. że w trosce o polepszenie warnnków pracy zarówno uczniów
jak i nauczycieli w Liceum Ogólnokształcą
cym im. Józefa Chemońskiego i o wzrostjakości usług edukacyjnych konieczne jest zmniejszenie ilości oddziałów, a rok bez naboru jest
idealną ku temu oknzją -mówi wiceprzewodniczący tej komisji, na codzień dyrektor SP 3
w Łowiczu Wacław Witwicki.

Dyrektorzy miejskich
gminazjów protestują
Do Zarządu miasta wpłynęło przed ok.
dwoma tygodniami pismo wystosowane
przez dyrektorów gimnazjów prowadzonych na terenie miasta przez samorząd

raz jest 18 oddziałów, łącznie około 450
uczniów, w przyszłym roku miało dojść kolejrrych 9 oddziałów. Mnie interesuje jaka to
będziefonna organizacyjna, żeby to było oparte
na zdrowych zasadach. Jeżeli powstaje nowe
gimnazjum to powinno mieć swój obwód szknlny. Gimnazjum bezobwodowe może spowodować, że najlepsi uczniowiepójdą wlaśnie tam.
Rada pedagogiczna takiego gimnazjum może
na pr:zyklad podjąć decyzję, że przyjmują
uczniów ze średnią na świadectwie szkolnym
powyżej 4,5 lub tylko laureatów konkursów
przedmiotowych. Wtedy z innych gimnazjów
mogą odpłynąć najlepsi uczniowie. Jeżeli było
by to w oparciu o konkretne obwody to bardzo
proszę.

Miasto poniesie
większe koszty

Stanowisko władz miejskich wobec inicjatywy LO jest niechętne, bo jej zrealizowanie oznaczać będzie większy wydatek
właśnie dla samorządu. Jeżeli sposób finansowania szkolnictwa nie ulegnie zmianie, a
część dzieci przejdzie do nowej szkoły, to
wraz z uczniami „odejdą" pieniądze, które
na kształcenie w gminazjach otrzymuje samorząd miejski z tzw. „subwencji oświato
·wej" z budżetu państwa. Utrzymanie gimnazjów należy bowiem do zadań własnych
gminy i dlatego subwencja dla gimnazjum
prowadzonego przez powiat trafiałaby do
urzędu miasta_ skąd byłaby przekazywana
do starostwa. Jak mówi naczelnik wydziału spraw społecznych w ratuszu Mańa
Więckowska, baza lokalowa szkół i zwią
zane z tym koszty stałe nie zmienią się,
odejście 30 czy 50 uczniów z gimnazjów
miejskich do gimnazjum prowadzonego
kontynuuje dyrektor Rutkowski.
przez powiat nie spowoduje zmniejszenia
W tej sprawie nasuwa się jeszcze szereg etatów w istniejących gimnazjach lub nieinnych wątpliwości - mówi dalej. Byłaby to wielkie ich zmniejszenie - Logiczejesl, że

elitarna. Wiadomym jest, że bezobwodowe gimnazjum ma powstać po to,
by ściągnąć najlepszych uczniów, którzy
mieliby potem ułatwiony wstęp do liceum gdzie lu miejsce dla równych szans edukacyjnych ? Owszem, ustawa nie wyklucza
możliwośCi łączenia gimnazjum z liceum,
ale w wyjątkowych okolicznościach. Czy o
to chodzi by takie okoliczności stwarzać?
Czy umieszczenie w jednym budynku 13latka z 19-latkiem jest dobre? - mam
ogromne wątpliwości.

szkoła

Zastrzeżenia wysuwają także inni dyrektorzy. To czy powstanie gimnazjum lub

klasy gimnazjalne przy Liceum Ogólnokształcącym nie będzie miało większego
wpływu na Gminazjum nr I - mówi dyrektor tego ostatniego, Grzegorz Więcek. Te-

koszty utrzymania istniejących szkół będą
niezmienne, ale miasto otrzyma na ten cel
mniej pieniędzy- mówi. Jakiego rzędu może
to uszczuplenie? Subwencja oświato
wa na I ucznia wynosi 1920 zł, przy odejściu 50 uczniów daje to ok. 1OO.OOO zł.
Powyższe stwierdzenie unaocznia jednak, że utworzenie gimnzjum przy liceum
zasadniczo nie odbierze gimnazjom miejskim takiej liczby uczniów, by zachwiało
istniejącą strukturą, wprowadzi natomiast
element ostrej konkurencji - co do tego wszyscy są zgodni, tylko że jedni się tego boją,
inni tego właśnie chcą.

być

Wojciech Waligórski, Anna Jatczak,
Marcin Kucharski

Nie czujemy się bez winy wobec naszych studentów kiernnku magisterskiego. Dlatego też czynimy starania,
żeby nie mieli straconego całego roku.
Mogą rozpocząć studia uzupełniają
ce na przykład na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, rf'yższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Szkole rf'yższej im. Pawia Włodkowica w Płoc
ku - powiedział nam dziekan Wydziału Zarządzania

laską były

prowadzone z poprzednim rektorem i Senatem uczelni (wybory są co trzy lata). Nowy rektor
AK z Siedlec - prof H. Jófko uznał
ustalenia za nieważne i postanowił nie
podpisywać umowy.
Łowicka uczelnia szukała więc pomocy w innym mii!jscu. Drugiego paź
dziernika bieżącego roku podpisana
została umowa o współpracy pomię
dzy Wyższą.Szkołą Menedżerską w
Warszawie a MWSH-P w Łowiczu
w sprawie prowadzenia uzupełniają
cych studiów magisterskich na kierunku Zarządzania i Marketingu w
roku akademickim 2000/200 I. Pod
umową podpisali się rektorzy uczelni: ze strony łowickiej MWSH-P
prof. dr hab. Wiesław Balcerak i ze
strony warszawskiej WSM dr Stanisław Dawidziuk. Kilka dni później,
gdy prodziekan wydziału z Łowicza
pojechał do WSM w Warszawie ustalać szczegóły administracyjne ok.azało się, że warszawska uczelnia chce,
żeby umowę koniecznie parafowano
w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Ministerstwo natomiast stwierdziło, że jego zgoda do tego nie jest zupełnie potrzebna. Są przecież dwie

i Marketingu Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu
prof. dr hab. Bronisław Ryś.
Przypomnijmy, że 135 studentów
kierunku magisterskiego tego wydziału MWSH-P musiało nagle przerwać
studia, ponieważ łowickiej uczelni nie
udało się podpisać umów o współpracę w sprawie prowadzenia uzupełniających studiów magisterskich na
tym kierunku. Wypowiedzi niektórych zawiedzionych studentów publikowaiiśmy w poprzednim numerze Nowego Łowiczanina.
MWSH-P stara się uruchomić magisterskie studia uzupełniające na tym
kierunku od co najmniej dwóch lat.
Do tej pory nie udało się uczynić tego
własnymi siłami uczelni. Do tego potrzebna jest zgoda Rady Głównej strony umowy, które między sobą
Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia wszystko ustalają - usłyszeliśmy.„ aspirująca do prowadzenia takich stu- powiedział nam prof. Bronisław Ryś.
diów musi zapewnić kadrę co najmniej Ostatecznie więc do realizacji umo8 samodzielnych pracowników na- wy nie doszła i studia uzupełniające
ukowych na pierwszych etatach. Taką musiały być zlikwidowane.
Przypomnijmy, że 135 osób wpła
kadrę już mamy i wnioskowaliśmy do
Rady o zgodę. Ostatnia odpowiedź ciło wpisowe w wysokości 300 zł,
była taka, że przecież uczelnia o ta- nie wymagano od nich tymczasowo
kim profilu jest całkiem niedaleko - w wnoszenia opłat za czesne. WpisoWarszawie„. - powiedział nam dzie- we zostało przez uczelnię w całości
kan Ryś. Uczelnia nadal będzie czy- zwrócone. - Przez myśl nam nie przeniła starania o uzyskanie stosownego szło, żeby kogokolwiek wykorzystać
pozwolenia. Zapewniono nas, że jego finansowo, tym bardziej młodych luuzyskanie jest tylko kwestią czasu. dzi na dorobku. Jeżeli chodzi o spraDlaczego jednak nie doszło do pod- wy poboru do wojska Io osobiście
pisania umowy z Akademią Podla- dzwonię do, Wojskowych Komend
ską z Siedlec i potem z Wyższą Szkołą Uzupełnień, żeby w tym przypadku
Menedżerską w Warszawie?
odłożono wcielanie do wojska. Idą
Studenci, którzy zostali przyjęci na nam na rękę„. Robimy wszystko, żeby
studia uzupełniające magisterskie na studenci nie mieli straconego całego
tym kierunku otrzymali z Akademii roku - wyjaśnia prof. Ryś.
Kilka osób, które chciały studioPodlaskiej z Siedlec potwierdzenia
przyjęcia na dwuletnie studia na ta- wać w Łowiczu podjęło już naukę,
kimże wydziale tejże akademii. Pro- między innymi w Szkole Wyższej im.
blem tkwi w tym, że rozmowy po- Pawła Włodkowica w Płocku.
(mak)
między MWSH-P a Akademią Pod-

Gmina Domaniewice

Podwyżka podatku rolnego nie przeszło
Sporo-emocji na sesji w dniu 7 grudnia Propozycję poddano pod głosowanie, ale
br. dostarczyła dyskusja i głosowanie nad nie została przyjęta. Wtedy zastępca
podwyżką podatku rolnego. Obowiązu- przewodniczącego rady gminy Bogdan
jącą dotychczas cenę 23 zł za I q żyta, Kołodziejczyk zaproponował, aby podatbędącą podstawą do obliczania podatku ku rolnego w ogóle nie podnosić, poniezarząd gminy proponował podnieść do waż w projekcie budżetu na rolnictwo
29 zł. Cena żyta ustalona przez GUS na przeznaczono tylko 20 tys. zł. Zaskaku2001 rok wynosi 35, 82 zł, poprzednio jąca propozycja nie była ostatnią, jeden z
cena ta wynosiła 29, 11. Zarząd uzasadnił radnych chciał podnieść podatek o proswoją propozycję trudną sytuacją finan- cent inflacji czyli do 25, 3 zł/q. Dla posową gminy. Radny T. Kuciński zapro- rządku głosowano najpierw propozycję
ponował, aby podstawą podatku była B. Kołodziejczyka, która została przyję
cena 25 zł/q, ponieważ w innych gmi- ta większością głosów (9 osób głosowa
nach są lepsze ziemie i wtedy podstawa no za, 3 przeciw, 5 wstrzymało się od
(mwk)
obliczania podatku może być wyższa. głosu).

Zapraszamy:

Poniedziałek - Piątek: 8~-17~

Sobota: 9~-14~

Biuro Handlowe PC-łłarbo http://www.pcmarbo.com.pl e-mail: pcmarbo@onet.pl
~ Salon Sprzedaży: Łowicz, ul. Zgoda~. t&l.(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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Kiernozia

MARSZ MENDELSSOHNA
PO 50 LATACH
Warto

było brać ślub

ŁOWICZANIN

Gimnazium ma komputery
Od 8 grudnia uczniowie Gimnazjum w wała swą pomoc szkole i postanowiła
Kocierzewie mają możliwość korzysta- dokupić jeszcze 5 komputerów, tak by
nia z pracowni komputerowej połączo na lekcji informatyki najeden komputer
nej z internetem. Pracownia ta została wy- przypadało po dwoje (nie więcej) uczniów
posażona w IO komputerów i drukarkę - zakup ma zostać sfinalizowany w najprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej bliższych miesiącach . Na razie komputew ramach akcji internet w każdym gimna- ry ustawiono na starych biurkach, a uczzjum. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego niowie siedzą na starych krzesłach ale i w
prezentu i już od piątku, zaraz po podłą tej kwestii gmina obiecuje wsparcie. Nowe
czeniu do internetu korzystamy z kompu- stoliki mają trafić do gimnazjum lada dzień,
terów - mówi Krystyna Pastwa, dyrek- natomiast krzesła prawdopodobnie na potor gimnazjum. Gmina rónież zadeklaro- czątku nowego roku.
(aj)

cywilny z uśmiechem na twarzy Zofia Okraska z Brodnego Towarzystwa po obejrzeniu życzeń
od wójta gminy i legitymacji podpisanej przez prezydenta RP, które były dołączone do medalu za dłu
· Gmina Łyszkowice będzie przystę- walne zebranie stowarzyszenia został
go lenie pożycie małżeńskie. Dla 13
powała do Stowarzyszenia Powiatów i wybrany, podobnie jak w pozostałych.
zaproszonych do Urzędu Stanu
Gmin Dorzecza Bzury. Delegatem na gminach wójt gminy Włodzimierz Traut
Cywilnego par małżeńskich, które
obchodziły w 2000 lub 1999 roku
50 rocznicę ślubu, przygotowano
w Kiernozi, w piątek 8 grudnia
SKR w Kiernozi wygrał przetarg na pługu ciężkiego. W 2000 roku umowa na
sympatyczną i prawie rod.zinną imodśnieżanie dróg gminnych w 200 l roku. odśnieżanie dróg była podpisana z firmą
prezę. Poczęci oficjalnej, w której
W ofertowym przetargu udział brały 3 z Sannik, ale z powodu łagodnej zimy z
wójt Zenon Kaźmierczak, kierowfirmy, SKR w Kiernozi zaproponował usług tych gmina nie korzystała ani razu.
nik USC Irena Skolimowska i przecenę 55 zł za I efektywną godzinę pracy
ar,;,:?"l"J1iohi.,'1..lt i!
(mwk)
wodniczący rady gminy Jan Kowalski udekorowali małżeństwa ,....-.-.--.,,.
medalami oraz wręczyli pamiątko-'--------------------------------'
we listy gratulacyjne i kwiaty, sala ślu czyście jak jeszcze kilka lat temu. Do Władysław Gzula, Genowefa i Wacław
W piątek 15 grudnia o godzinie 16.00 na instrumentach oraz miłośników gry na
bów stała się salą niewielkiego przyję niewielkiego pomieszczenia, jakie zajmo- Kapciak, Marianna i Andrzej Doroba, w GOK Zduny odbędzie się spotkanie z tychże. Młodzi muzycy będą grali kolę
cia . Urzędniczy stół przykryty obru- wał Urząd. Stanu Cywilnego w starym Eugenia i Stanisław Ambrozikowie.
cyklu ,,zagraj z nami" organizowane przez dy i utwory związane ze świętami Boże
sem zapełnił się ciastami i owocami, dla budynku Urzędu Gminy przychodzili
(aw)
(mwk) osoby uczęszczające na zajęcia nauki gry go Narodzenia.
każdego z przybyłych gości przygoto- tylko państwo młodzi i świadkowie. Nie ~---------------------------------------------.
wano herbatę lub kawę, a czerwonym było kwiatów, muzyki, ani rodziny i
szampanem wzniesiono toast za zdro- przyjaciół. Nie kupowało " się też spewie, pomyślność i dalsze szczęśliwe cjalnej kreacji na ślub cywilny. Powtażycie mąłżeńskie.
rzało się formułkę i podpisywało akt Obecne na uroczystości pary małżeń wspominały pary małżeńskie. Wesela za Czyli o preferencjach przy zakupie samochododu, z których mogą skorzystać tylko rolnicy
Od 8 listopada wszyscy rolnicy z regio- w Łodzi czekająjuż na rolników gotowe do upustów oferowanych rolnikom zależeć
skie - dotarło ich sześć: Zofia i Zdzisław to były inne - mówił pan Lubikowski Okraskowie, Genowefa i Eugeniusz Lu- goście dużo sami śpiewali, a teraz tylko nu łódzkiego, mają prawo do zakupu sa- wypełnienia zaświadczenia upoważniające będzie od sposobu finansowania zakupu.
W przypadku zakupu samochodu za
bikowscy, Tadeusz i Stanisława Szczy- zespół gra. W piątkowe południe w Kier- mochodów na specjalnie stworzonych dla ich do zakupu pojazdu po cenach preferennich preferencyjnych warunkach. Są one cyjnych. Zaświadczenia te będą wypełnia gotówkę rolnik może liczyć na 7% upustu
pińscy, Marianna i Tadeusz Luberadz- nozi nie zabrakło Marszu Medelssohna
konsekwencją umowy zawartej w końcu
ne przez pracowników związku na podsta- w stosunku do ceny pojazdu uwzględnia
cy, Zofia i Bolesław Kacprzak - dzieliły i całej oprawy, nie było tylko przyrzepaździernika pomiędzy Daewoo • FSO SA,
wie przedłożonych im przez rolnika doku- jącej wszelkie promocje. W przypadku zasię wspomnieniami. Jak to szybko zle- czeń małżeńskich, bo te sprzed 50 lat są
a władzami Krajowego Związku Rolników, mentów potwierdzających prowadzenie kupu samochodu na kredyt, upust ten
ciało - mówiły zgodnie pary obchodzą nadal aktualne ...
Kółek i Organizacji Rolniczych. Wstępnie
przez niego działalności rolniczej. Udając się wynosi 2% w stosunku do ceny pojazdu
ce Złote Gody- Teraz można się pośmiać,
Pozostałym parom małżeńskim, któ- dokument ten podpisany został na rok cza- do regionalnego biura związku trzeba więc po uwzględnieniu wszelkich promocji, a
ale nikt z nas nie przypuszczał, że docze- re z różnych względów, najczęściej zdro- su z możliwością przedłużenia okresu zabrać ze sobą dowód osobisty oraz nakaz stopa kredytu zostaje obniżona o 6%. Na
ka takiego jubileuszu. Dzisiaj lepiej pa- wotnych, nie mogły przyjechać do USC jego obowiązywania.
płatniczy podatku rolnego lub dowód wpła tych zasadach rolnicy mogą kupować niemięta się młode lata, niż to, co było wczo- na uroczystość, Irena Skolimowska tego
Jak dowiedzieliśmy się w rozmowie z ty na konto KRUS. Zaświadczenie przedło mal wszystkie marki i rodzaje samochoraj lub dzisiaj.
samego dnia zawiozła medale i kwiaty przewodniczącym Regionalnego Związku żone w punkcie sprzedaży samochodów au- dów produkowane przez Daewoo -FSO
W śród wspomnień pojawił się wątek do domów. Byli to - Honorata i Tadeusz Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych tomatycznie upoważniać będzie rolnika do SA. Wyjątkiem są jedynie przestarzałe i
wesel i ślubów cywilnych. Dawniej ślu Popławscy, Genowefa i Stefan Wasilew- w Łodzi Krzysztofem Banasiakiem, w sie- skorzystania z tzw. „linii R", czyli s~jal małe samochody Tico oraz największe i
by cywilne nie odbywały się tak uro- scy, Janina i Jan Sobieszek, Kazimiera i dzibie organizacji przy ul. Narutowicza 59 nego programu promocyjnego. Wielkość najdroższe: Musso i Leganza.
powiedziała

Gmino Łyszkowice przystąpi do stowarzyszenia

Drogi gminne będzie odśnieżał SKR

Gwiazdkowe „Zagraj z nami"
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Ocieplania podwieszanych
sufitów, ścian, dachów
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WIELKA PROMOCJA
,
SZAMPANOW
.'

Sklep całodobowy ul. Mostowa 28
w budynku Łowiczanki
~
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• pustaki stropowe Akerman
• bloczki betonowo-karmazytowo·styropianowe
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OLEJ OPAt.OIY UOTERI
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- dostawy autocysternami
wyposażonymi w węże
wydawcze 60 m
• krótki czas oczekiwania na dostawę
• upusty dla stałych odbiorców
• każdorazowa dostawa
posiada atest
Zamówienia prosimy kierować
pod nr tef. 0461837-61-81,
kom. 0-601-157-595,

0-601-303-2~.t

KLINKIEROWA

ARTYKUtY

duiy~@ErJ

MONOPOLOWE

WZ~ErJ@W

~~OOJW CAŁĄ DOBĘ
Tel. (0-46) 838-79-12,
0-604-284-079

Łowicz,
R-149U

Plac Koński Targ 1
r-3b

LEWl~ATAN

MARKET
przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:
• SZEROKI ASORTYMENT
• ATRAKCYJNE CENY
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„W domu i wogrodzie"zaimie się zielenią

ELA PONOWNIE
NABRAtA ROZP,DU
Po

załamaniu

rynku rosyjskiego w 1998 roku firma przeżywała trudne chwile,
ale teraz prezes Bałdyga z optymizmem patrzy w przyszłość.

Rok 1997 nadal może być odnośni
kiem, ale w Lameli nie czuje sięjuż żalu
za tym co odeszło. Firma, eksportująca
wówczas, bezpośrednio i przez hurtowników, blisko 2/3 swej produkcji za naszą wschodnią granicę, zatrudniała 350
osób i pewnie byłaby tak dużym pracodawcą do teraz, gdyby nie pamiętne
sierpniowe załamanie finansowe w Rosji w roku 1998. Pierwsza połowa tamtego roku zdawała się sugerować, że do
końca wszystko będzie szło dobrze, ale
gdy w sierpniu rubel padł, gdy importerzy rosyjscy przestali płacić i zamawiać,
gdy tamten rynek gwałtownie się skurczył - dla łowickiego producenta artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw
sztucznych nadeszły także trudne dni. W
roku 1997 mieliśmy 23 mln zł obrotu wspomina prezes Lameli Andrzej Bałdy
ga - a rok później już tylko 17 mln, przy
czym większość wypracowaną w jego
pie1wszej połowie. Zredukowano wtedy
zatrudnienie o około 20%, choć, jak
mówi Bałdyga - Zwolnienia te nie były
adekwatne do spadku produkcji. Miałem
do wy boru: albo zostawić tylko 30% załogi, albo szukać jakichś innych rozwią
za1i. Bezwzględny kapitalista zrobiłby to
pierwsze, ja nie potrafiłem.
Wymyślili zakład pracy chronionej .
Forma taka, rozpowszechniona w tej
branży, nakłada na pracodawcę obowią
zek stworzenia określonej części załogi
spośród osób niepełnosprawnych i zapewnienia im odpowiedniej opieki . W
zamian pracodawca może liczyć na zwrot
części płaconego przezeń podatku VAT.
Stworzenie zakładu pracy chronionej
wiązało się z koniecznością wymiany
części załogi, ale pozwoliło utrzymać zatrudnienie na poziomie 230 osób, co ocenia prezes - w normalnych warunkach, przy tym poziomie sprzedaży ( 15
mln zł w roku 1999, spodziewane 17
mln. w tym roku)- byłoby nadal za dużo.
Nie tylko ograniczenie zatrudnienia i

Łowicki

BS skredytuje miasto

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej wyprzetarg na wyłonienie banku, w którym miasto zaciągnie kredyt długotermi
nowy w wysokości 1 mln zł na pokrycie
wydatków w 2000 roku. O konieczności
wzięcia tego kredytu pisaliśmy w poprzednim numerze NŁ. Udzielenie zamówienia
publicznego odbyło się w trybie tzw. zapytania o cenę. Bank Spółdzielczy Ziemi
Łowickiej mieszczący się na Starym Rynku w Łowiczu zaproponował najkorzystniejsze - spośród pieciu banków - marże
i prowizje. Wynosiły one w obydwóch
przypadkach O %.
{mak)
grał

Opłatek Solidarności
Członkowie Solidarności

oraz zaprona
przyjęciu opłatkowym w klubie „Syntexu" w sobotę 16 grudnia o godzinie
17.00. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele komisji zakładowych, działa
jących na terenie powiatu, zaproszeni
zostali posłowie i senator AWS wybrani
na tym terenie oraz radni miasta i powiatu reprezentujący AWS. Spodziewany jest biskup diecezji łowickiej Alojzy
Orszulik. Spotkania takie odbywają się
corocznie.
(aw)
szeni przez nich

„ Lamela " jest nadal miejscem, w którym zarabia na

- tzw. „linii ogrodniczej", a więc doniczek i innych pojemników do coraz popularniejszych przydomowych ogródków
i działek . Dziś te produkty są już wyrobem nr 3 łowickiej firmy, po dzierżącym
nadal palmę pierwszeństwa pojemniku
na chleb i wprowadzonej także już po
załamaniu rosyjskim suszarce na talerze.
Przeońentowano także kierunki sprzedaży. Obecnie Lamela sprzedaje w 80%
na rynek polski, choć prezes Bałdyga jest
świadom, iż znaczna część hurtowni
sprzedaje te towary nadal dalej za granicę. Firma rozwinęła jednak od tego czasu
znacznie swój własny, bezpośredni eksport
na Ukrainę, do Czech i krajów nadbałtyc
kich, uparcie szuka też swego miejsca na
przyjęcie niepełnosprawnych zapewniło rynkach zachodnich - wystawia swoje wyfirmie przetrwanie. W najtrudniejszym roby ogrodowe na tardach w Paryżu, biurookresie Lamela zainwestowała w dalsze we zaś - we Frankfurcie nad Menem.
prace badawcze i wdrożeniowe nowego
A Rosja? Lamela nie zrezygnowała z
dla niej wówczas asortymentu wyrobów niej, znalazła jednak bezpieczniejszy

życie

ponad 200 ludzi

sposób zaistnienia na tamtym rynlar
jednej z tamtejszych firm licencję na wszystkie swoje wyroby. Podpisując umowę licencyjną dajemy im
gotowe formy, które tutaj u nas stały
wolne- mówi Andrzej Bałdyga. Oni tam
produkują, płacą nam opłatę licencyjną, my z kolei pomagamy im i uczymy
ich. Czy jest zadowolony? -Na począt
ku byłem zaszokowany jak bardzo się do
tego przyłożyli, potem formy zaczęły im
się uszkadzać, ale ogólnie zadowolony
jestem, tylko sporadycznie sprawdzamy
jakość. Od strony ekonomicznej Bałdy
ga ocenia sprzedanie licencji jako gigantyczny sukces.
O tym, że firma nabrała „drugiego oddechu" można się przekonać na jej terenie przy ul. Poznańskiej. Wykańczana
jest i już eksploatowana nowa hala magazynowa, której budowę rozpoczęto w
owym feralnym roku 1998. Stara kotłowsprzedała

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA wtowlczu, ul. Starzyńskiego 1
ogłasza nabór osób zainteresowanych z grona członków
i kandydatów oczekujących na mieszkania, jak również spoza rejestru,
garażu na os. Bratkowice na zasadach własnościowego
prawa do garażu, w planowanym do realizacji kompleksie 30 garaży.

uzyskaniem

,.,...Realizacja garaży odbywać się będzie z własnych środków finansowych zainteresowanych osób.
,.,... Szczegóły określi obustronnie zawarta umowa.
./Orientacyjny koszt budowy 1garażu szacuje się wstępnie na kwotę 12.OOO zł,
która uściślona zostanie po rózsttzygnięciu ptzetargu na budowę garaży.
./Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się w terminie do dnia 31.O1.2000 r.
do pokoju nr 12 pod adresem jw., celem złożenia stosownych deklaracji.
R- 1530

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego

w Łowiczu ul. Blich 10, tel. (046) 837 37 05, 837 33 77

•
•
•
•

Przez dwa najbliższe lata (rok 200 I i 2002)
fuma W domu i w ogrodzie, mieszcząca się przy ulicy Powstańców będzie zajmowała się pielęgnacją i konserwacją zieleni miejskiej. Za dwa lata opieki nad terenami zielonymi miasto zapłaci 449 .400 złotych
brutto (z podatkiem VAT). Na przterarg
wpłynęły cztery oferty od róznych podmiotów gospodarczych, jedna z nich nie spełniała
wymogów formalnych i od razu została odrzucona (nie była brana pod uwagę). Firma
„W domu i w ogrodzie" zaproponowała najnizsze stawki. Dodatkowym atutem może
być fakt, że zatrudniani w niej są mieszkań
cy Łowicza.
(mak)
łowicka

komputerowy dla początkujących
komputerowy dla zaawansowanych
komputerowy - korzystanie z internetu

• agent ochrony
• obsługa kas fiskalnych
• kombajnistów

księgowych

• B.H.P.

Informacje pod numerami telefonów: (046) 837-33-71, 0-604-986-321

węglowa

wymieniana jest na jedną
budynek
mieszkalny i 6 małych, dla poszczególnych budynków, kotłowni gazowych. W
przyszłym roku spodziewać się można remontu budynku biurowego z wymianą
okien włącznie.
To czego nie widać, to prace wdroże
niowe nowych wyrobów i starania o uzyskanie certyfikatu jakości procesu produkcyjnego IS09001. Certyfikat ma być
nadany już w najbliższych tygodniach,
choć prezes podkreśla, że Lamela w sporej części już od 1998 roku działa zgodnie z wymogami określonymi w tym systemie. Jeśli chodzi o sprzedaż na rynku
ISO się nie liczy, ale w przypadku kooperacji jest to istotne - każda szanująca
się duża firma będzie tego wymagała. A
Lamela chce być wartościowym partnerem także dla największych.
Wojciech Waligórski
nia

olejową mającą ogrzewać

KOT~Y

goście spotkają się

Będzie opłatek
dla rzemieślników
Jak nas poinformował Jan Dębski, kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych,
stowarzyszenie to organizuje spotkanie wigilijne. Odbędzie się ono w siedzibie Cechu przy ulicy Przyrynek, a spotkają się
na nim członkowie organizacji, emeryci
powiązani kiedyś z Cechem oraz zaproszeni goście. Termin wigilii został ustalony na 28 grudnia na godzinę 16.
(fe/)

C.O.

Wielopaliwowe KUMULATOR (drewno, węgiel, miał, trociny) na miał węglowy
typu GENERATOR, elektryczne wodne ELEK'IRONIC CLASIC i WX oraz kotły c.o.
jako kominki grzewcze z szybą do ogrzewania budynków mieszkalnych.
Zapraszamy do firmy DOM/TECH, Łowicz, ul. Klickiego 66
tel. 837-61-09 (obok punktu skupu metali kolorowych)

SPRZEDAŻ
• MONTAŻ

R-
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ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Straży Pożarnej

w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1

ogłasza

przetarg ofertowy
na wykonanie

projektu budowlanego docieplenia
budynków mieszkalnych nr 1 • 4
na os. Reymonta w Łowiczu
wraz zopracowaniem kolorystyki elewacji.
• Termin składania ofert do dnia 19.01.20001 r.
• Warunki przetargowe są do odbioru
w biurze Spółdzielni w pokoju nr 11.

w 1,owłczu
zapraszana

SYLWESmOWY

(!:

• Serwujemy: 6 dań gorących;
• : ••
7 rodzajów przekąsek (w tym wędlina); r'. :. ,
.:·
0,5 I alkoholu na parę; szampan, •
napoje chłodzące, kawa, herbata, ow~

• Gra zespół „Płomień"
•Cena biletu od pary 350 zł
R-1531

I

..,I

•

....·-··-··-··-··-··-··-··-··)~:
ZAPRASZAMY, tel. (046) 837-37-75

.' •
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ROZBUDOWA „TRÓJKI" WST
miasta w ostatecznej wersji projektu budżetu na 2001 rok zrezygnował
z rozbudowy Gimnazjum nr 3 prz ul. Grunwaldzkiej. Członkowie zarządu zapewniają,
że jest to tylko odroczenie podjęcia decyzji do czasu, gdy okaże się, czy rozbudowa jest konieczna.
Zarząd

Sygnalizowaliśmy już w poprzednim
numerze NL, że w związku z koniecznością znalezienia w przyszłorocznym
budżecie dodatkowego miliona złotych
na spłatę kredytu, jaki miasto zmuszone było ostatnio zaciągnąć, rozważana
jest możliwość rezygnacji w przyszłym
roku z rozbudowy budynku SP 3 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tak też się stało: w
ostatecznej wersji projektu budżetu na
rok 200 I nie ma planowanej pierwotnie,
a mające w dużej części pochodzić z kredytu, kwoty 1,95 mln zł na tę rozbudowę. Budżet w takiej wersji został już .
przedstawiony do zaopiniowania komisjom działającym przy Radzie Miejskiej.
Jako pierwsza obradowała, w poniedziałek, komisja społeczna - która projekt
zaopiniowała pozytywnie. Obecny na
jej posiedzeniu wiceburmistrz Eugeniusz Furman powiedział, że budowa
schodzi na plan dalszy. Niektórzy człon
kowie komisji wyrazili zaniepokojenie
tym faktem, gdyż stawia on pod znakiem zapytania kontynuację tej inwestycji. Wiceburmistrz wyjaśnił w odpowiedzi, że nie oznacza definitywnego
odstąpienia od budowy, a jedynie przerwę w przygotowaniach. Budowa gminazjum będzie podjęta gdy tylkQ znajdą
Budynek przy Grunwaldzkiej obecnie. Czy będzie rozbudowany?
się potrzebna na ten cel pieniądze.
Również obradująca we wtorek komisja mieszkaniowa i socjalna pozytyw- 2001, wykonany byłjuż projekt i sprawa najwyższym poziomie, by po dwóch lanie zaopiniowała to rozwiązanie.
właściwie przesądzona. Pytając o moty- tach nie być pewnym przyszłości szkoły.
wy zaistniałej decyzji słyszę od burmt- W tej chwili mam odczucie, że burmistrz
DYREKTORZY
strza, że przyczyniły się do tego różne chce nas „sprzedać " innej jednostce, to
czynniki, wśród nich inicjatywa Liceum, nie może być tak, że władze miejskie nie
SIĘ NIEPOKOJĄ
rozbudowa gimnazjum w Popowie, a mają koncepcji na rozwój podległego im
Więcej obaw mają dyrektorzy obu
także fakt, że jeszcze nie wiadomo jako szkolnictwa i zmieniają swoje zdanie co
szkół funkcjonujących w dotychczasowym budynku: SP 3 i Grninazjum nr 3. będzie sieć szkół ponadgimnazjalnych - pół roku.
Decyzja miasta o wstrzymaniu na rok Nie wiem czy mam przez to rozumieć, że Wstrzymanie rozbudowy ma poważne
rozbudowy Gimnazjum nr 3 jest dla mnie nasze gimnazjum przestanie istnieć? Nie konsekwencje dla mojej szkoły i dla szkozaskoczeniem - mówi dyrektor gimna- rozumiem takiej sytuacji: tworzy się gim- ły podstawowej, z której budynku korzyzjum Taduesz Rutkowski - Inwestycja nazjum, powołuje dyrektora, dyrektor stamy. W takiej sytuacji nastąpi dwuzmiata była ujęta w projekcie budżetu na rok się stara zorganizować naukę na jak nowość, na którą będą skazani ucznio-
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gorące, przekąski, desery, napoje

~~',w:je~y

dania
oraz moc innyc~ atrakcji.

Ilość miejsc ograniczona..
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OSP Dąbkowice Dolne, tel. (046) 837-58-63 (w1eczor~ ·f.'rn;~

zeszłorocznego balu w OSP Popów k. Łowicz(

Zapraszają

organizatorzy
•
i gwarantująjeszcze lepszą zabawę.
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\
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PROJEKTY BUDOWLANE

INFC>R.

• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1 OOO poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
•AUDYTYENERGETYCZNEBUDYNKÓW

EKSPERCI INFOR-u
doradzają codziennie
wWaszej telewizji kablowej· program Studio INFOR
w Waszej 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

FHU.

Solarium 60 gr min.~~
~Oe
Karnet 30 zł 60 min.

w niedziele: INFORmator-tydzień 17:00 i 19:00

ił

_

ul Klickiego22A, tel0461837-47-42 -;

Solańum &lady fitness Club

codziennie: 22:10, 22:50, 10:00 i 15:00

I

Łowicz.

-

\\

\

Głowno, ul. Kopernika 6
Tel. 0607-515-894

MIESZKAŃCY
CHCĄ ROZBUDOWY
„TRÓJKI"
Odroczenie o rok rozbudowy Gimwie szkoły podstawowej, ponieważ mają
w ciągu dnia mniej godzin lekcyjnych niż nazjum nr 3 w Łowiczu było głównym
gimnazjaliści. Zwiększy się również róż tematem spotkania samorządu miesznica wieku uczniów przebywających w kańców dzielnicy Korabka, które odbyjednym budynku: od 7-latka do 16-lat- ło się w poniedziałek 11 grudnia br. w
ka, w budynku którego konstrukcja nie budynku szkoły przy ul. Grunawaldzpozwala na całkowite oddzielenie tych kiej. W spotkaniu tym brał udział m.in.
placówek od siebie. Jakja mam się czuć burmistrz Ryszad Budzałek, radni i
w stosunku do dyrektora SP, do nauczy- mieszkańcy osiedla. Mieszkańcy apecieli i do uczni(lw, kiedy gimnazjum bę lowali, aby zrezygnować z innych prac
dzie się rozwijało wyraźnie kosztem tej prowadzonych w mieście, aby rozpocząć rozbudowC( szkoły. Szkoła tutaj jest
szkoły? - kończy dyrektor Rutkowski.
Wstrzymanie budowy Gimnazjum nr 3 potrzebna, ponieważ miasto rowija się

Jeśli planujesz:
modernizację systemu
wymianę instalacji c.o.
służymy Ci pomocą.

grzewczego

• ••-;

gazowa lub olejowa)

Decyzja podjęta jeszcze w tym miesiącu
pozwoli Ci na odliczenie od podatku poniesionych kosztów.

+ Doradzimy jak to zrobić

•> Wykonamy projekt I wstępną kalkulację kosztów - GRATIS
•>Kompleksowo wykonamy modernizację
•!• A jeśli nie masz pieniędzy - pomożemy uzyskać kredyt w Boś od 1%

TA INWESRCJA Sil OPłACI -ZAOSZCZlDZISZ NA PEWNO
Zapraszamy codziennie w godz. 8. 00-18.00, w soboty w godz. 8.00-14.00

ECOTHERM SP. Z O.O.
ŁOW/CZ,

ul. Jana

Pawła

111731175; tel. (046) 837-52-83

ŁÓDŹ; ul. Przybyszewskiego 103; tel. (042) 682-54-72

SKIERNIEWICE; ul. Kopernika 24; tel. (046) 833-28-31

ALU·PWT S.C.
•

~

olej

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

R-1518

opałowy

EKOTERM PLUS

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

~"~

(kotłownia

R-l«

-
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bardzo poważny wpływ na
w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - mówi dyrektor SP 3 Wacław
Witwicki - W tym roku z budynku naszej
placówki korzystają łącznie 24 oddziały•
i mamy wszystkie pomieszczenia wykorzystane, pracownia komputerowa zajęta jest od poniedziałku do piątku przez
8 godzin, maksymalnie jest również "H}'korzystana sala gimnastyczna. W przyszłym roku w tych samych warunkach
będzie korzystało ze szkoy 2 7 oddziałów
i dwuzmianowość będzie nieunikniona.
„Skazane" na nią zostaną dzieci z klas
lll i IV. nie chcielibyśmy stawiać przed
taką sytuacją „pierwszaków" i drugoklasistów, nie można natomiast wprowadzić jej w gimnazjum, ponieważ tam
klasy mają po siedem godzin. Bardzo
trudna sytuacja będzie z utrzymaniem
porządku w szatni, gdzie już jest za ciasno. Zwększy się również rozpiętość wiekowa uczniów, a my nie możemy się rozdzielić, przez co nie zostanie wykonane
jedno z założeń reformy: nie oddzieli się
dzieci z podstawówki od młodzieży z
gimnazjum.
będzie miało

sytuację

~

d:

Oferuje ECO • RUD Stryków
autoryzowany dystrybutor rto"'e
0
;;;
cet\'/ "
PKN ORLEN
tel. (042) 719-96-00, 0606-118-219~
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w kierunku północnym- argumentowali
obecni na zebraniu - Powstają kolejne
bloki przy ulicy Armii Krajowej i domy
jednorodzinne np. przy ul. Żołnierskiej
- argumenn1je Stanisław Szwarocki, od
lat obecny przy różnych działaniach
społecznych w tej dzielnicy. Szkoła liczy obecnie 600 dzieci, jest duża i potrzebna, a niż demograficzny? - nikt nie
wie, jak długo będzie trwać. Zdaniem
naszego rozmówcy mieszkańcy tej
dzielnicy obawiają się, że wstrzymanie
rozbudowy Gimnazjum nr 3 na rok może
oznaczać, że szkoła ta nigdy nie zostanie rozbudowana.
Pewne koszty zostałyjuż przecież po'niesione,jestjuż gotowy projekt- mówił
S. Szwarocki. Prosiliśmy radnych i burmistrza, aby umieścić rozbudowę szkoły
w budżecie na 2001 rok, który przecież
będzie dopiero przygotowywany.

BURMISTRZ
USPOKAJA
Na temat przyczyn rezygnacji z rozbudowy Nowy Łowiczanin rozmawiał
z kilkoma członkami zarządu miasta.
Pełny zapis tej interesującej rozmowy,
dotyczącej także wielu innych kluczowych dla miasta kwestii, opublikujemy
w następnym numerze NŁ. Teraz drukujemy tylko ten fragment, w którym
bunnistrz Ryszard Budzałek uzasadnia
podjętą decyzję.

na dzień dzisiejszy nie
tylko decyzja dotycząca
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 pod
potrzeby Gimnazjum nr 3 jest odłożona
do momentu, kiedy będą prowadzone
prace nad projektem budżetu na 2002
rok („) W sprawie rozbudowy gimnazjum były już prowadzone rozmowy z
Kuratorium O.~wiaty i jest możliwe dofinansowanie, ale na pewno będzie moż
na liczyć na nie w roku 2002.
Dlatego akurat tę decyzję podjęli
śmy? Analizowana jest na bieżąco ilość
dzieci, cala sieć gimnazjów w mieście
i widzimy taką też możliwość, że może
zaistnieć sytuacja, że w gimnazjum
może być tych oddziałów mniej. Szkoła Podstawowa nr 3 jest duża i przy
racjonalnym gospodarowaniu na
dzieti dzisiejszy nie ma problemów, by
mogło również funkcjonować obok niej
gimnazjum.
- („)

Zarząd

zrezygnował,

To jest duża szkoła jeśli chodzi o sale
lekcyjne, jest tych sal wystarczająco. Tu
jest jedynie problem na ile Ministerstwo
Edukacji Narodowej będzie egzekwowało .fizyczne oddzielenie gimnazjum od
szkoły podstawowej. Ale egzekwowanie
fizycznego oddzielenia wiąże się również
z koniecznością dofinansowania i liczymy na to, że takie dofinansowanie będzie
właśnie możliwe.

tej sprawie jaki się
do rozważenia, to sprawa
wystąpienia dyrektora Liceum Ogó/nokształcącegoo utworzenie gimnazjum
przy liceum. Patrząc z punktu widzenia
budżetu miasta, większość argumentów
przemawia przeciw utworzeniu gimnazjum przy liceum, gdyż burzy to naszą
konstrukcję sieci gimnazjów w Łowiczu,
ale musimy to też brać pod uwagę.
Powracając do pytania, które pan zadał: na ten moment zrezygnowaliśmy, to
nie znaczy, że w przyszłym roku tego tematu, jak tylko się stworzy taka możli
wość, nie podejmiemy. Bo również może
być tak, że będziemy mieli do rozdysponowania nadwyżkę budżetową, :t'obaczymy też w jaki sposób nam spłynie dodatkowa subwencja związana z wdrażaniem
Karty Nauczyciela, z czym to się wiąże.
Jeżeli uznamy, że liczba dzieci jaka tam
będzie uczęszczała nie znmiejszy się znacząco, a konieczność rozdzielenia gimnazjum od szkoły podstawowej będzie
egzekwowana, to rozbudowe, podejmiemy. Każdy, szczegół chcemy po prostu
przeanalizować, by środkami, którymi
dysponujemy gospodarować racjonalnie,
by nikt nie zarzucił nam, że zarządzamy
nimi niegospodarnie.
Do wypowiedzi bunnistrza dołączył
w tym momencie radny i członek zarzą
du miasta Kazimierz Sobieszek. Ten
okręg (Korabka - przyp. red.) jest stabilny i tam jest najwięcej dzieci i przewidujemy w następnych latach wzrost ich
liczby, co jeszcze dodatkowo przemawia
za tym, żeby tę szkolę w przyszlo.~ci rozbudować. Rozbudowujemy tam bloki
komunalne, 40 rodzin w tym roku bę
dzie i w następnym też 40.
Rozbudowuje się osiedle Strzelecka,
ulica Żołnierska, tam wiele budynków
będzie, rozbudowują się ulice Malszycka i wieś Małszyce, bo 12 do 13% dzieci
przychodzi do tej szkoły spoza naszego
rejonu.
Następny aspekt w

pojawił, też

Stacja benzynowa Jana Wieteski w Goleńsku już działa

B~DĄ

NOWE STACJE BENZYNOWE

W niedługim czasie rozpoczną działal
okolicy Łowicza trzy nowe stacje
benzynowe. Jedna z nich, należąca do Jana
Wieteski, który jest jej jedynym inwestorem i właścicielem, funkcjonuje od niedawna w Goleńsku. Paliwo sprzedawane
na tej stacji pochodzi z Petrochemii Płock,
z którą pan Wieteska ma podpisany kontrakt: Jakość świadczonych usług jest na
bardzo wysokim poziomie, gdyż jak
oświadczył właściciel, jako jedyna w okolicy stacja ta posiada ocynkowane zbiorniki, dzięki czemu sprzedawana benzyna
ma bardzo dobre właściwości. Benzyna
jest dowożona własnym transportem,
a ceny będą konkurencyjne, jak sądzi wła
ściciel, może nawet niższe o jeden, czy
dwa grosze od benzyny z Łowicza. Stacja działa 24 godziny na dobę, oprócz benzyny i oleju napędowego jest tam również sprzedawane paliwo gazowe. Obecnie placówka zatrudnia trzech pracowników, docelowo ma tam pracować ich sześciu. Przy stacji nie funkcjonuje i nie bę
dzie funkcjonował żaden lokal gastrononość w

Rab.lty na samochody

I opony zimowe
w prezencie.

miczny, natomiast w planach jest podłą
czenie budki telefonicznej.
Drugą stacją, która dopiero jest budowana, będzie stacja Sławomira Cholewy
w Bielawach. Budowana jest ona prawie vis-a-vis istniejącej już tam stacji
benzynowej, należącej do innego prywatnego przedsiębiorcy. Zapytany, czy
nie boi się konkurencji, pan Sławomir
powiedział, że gdyby się bał, nie rozpoczynałby inwestycji. Nie wiadomo jeszcze na pewno, skąd będzie pochodziło
sprzedawane paliwo, w tej sprawie są
prowadzone dopiero rozmowy. Stacja
będzie pracowała w cyklu całodobo
wym, na początku będzie tam wyłącz
nie sprzedawane paliwo, natomiast w
przyszłości niewykluczone jest rozszerzenie działalności na jakiś działający
przy stacji lokal gastronomiczny. Planowany tennin otwarcia to luty 200 I r.
Kolejna stacja budowana jest w Łowi
czu na ulicy Poznańskiej, przy salonie
Daewoo Jerzego Migdy. Jej właściciel nie
chciał na razie zdradzać zakresu inwesty-
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transport

serwis

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat!
PUNKT INFORMACYJNY -Łowiez, ul. 3 Maja 9

~-521

Maurzyce 48

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

EXPORT·IMPORT

sprzedaży

SAMOCHODY
POWYPADKOWE
po atrakcyjnych cenach
t{om\s

samochodó'łł.

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

GWARANTUJEMY:

./

jakość

./

Łovvicz

P.W. „Estar'' Sp. z o.o.

Kompleksowe naprawy

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

./

fachowość

bezpieczeństwo

-12

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

http://www.lntel'Nist.com.pl.

Miesięcznie 4 dostawy

stacja benzynowa
Cholewy w Bielawach

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

łódt ul. Brukowa 6
(0-42) 640-70-43

Oferuje w ciągłej

Powstająca
Sławomira

oferuje „KOPER" s.c.

R
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cji ani planowanego tenninu ukończenia
budowy. Na tym etapie prac nie ma jeszcze o czym mówić - powiedział. Wcześniej deklarował, że może to być s~acja
związana z koncernem British Petroleum.
([el)

!

I Budownictw• w Łowiczu

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

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
internet: http:l/www.winkhaus.com.pl/sib R-
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towana gdyby dokumenty zostały w ratuszu i mieszkańcy nie dowiedzieli się, że
swego kumpla i wspólnika rekomendował do USA jako miejskiego urzędnika.
Osobliwy to sposób obrony ratuszowej
godności.

Wojciech Waligórski

RADNY NIE MUSI
BYĆ NIEZNANY
Z uwagą przeczytałam w Waszej Gazecie uwagi mieszkańców dotyczących
działania władz miejskich a szczególnie
radnych.
CZVWOLNO
Napawa mnie smutkiem, że większość
ankietowanych nie zna radnych. Winię
TAK PISAĆ?
za ten stan rzeczy jednak nie tylko radCzyżby drugi zamach? I czyżby znów
nych, ale właśnie i samych mieszkańców
z udziałem „Nowego Łowiczanina"?
naszego miasta. Uważam, że bierność obyTakie pytania pojawiają się po ukazaniu
wateli nie tylko prowadzi do tego, że wytyłamach
się tekstów Pana Boreckiego na
biera się miernych radnych w mieście ale i
godnika tak wsz.ędzie chwalonego.
prezesów spółdzielni i innych instytucji.
Jak zwykle zaczyna się od kłamstwa
I budzą się ludzie dopiero jak przyjakiegoś polityka, redaktora czy fotograchodzą wyższe opłaty za czynsze, pofa. A kłamstwem jest, że nikt się nie pytał
datki itp. Wtedy się narzeka, ale gdzie się
czy na ul. Zduńskiej ma być ruch pieszy
było jak były wybory? Większość wzruczy samochodowy. Nawet była ankieta
szy ramionami i powie: i tak by się nic nie
przeprowadzona przez tygodnik samo"
zmieniło. Ja uważam inaczej. Uważam,
rządowy, gdzie większość mieszkańców
że są ludzie aktywni, na których warto
opowiedziała się za deptakiem. Zresztą
stawiać.
ul. Zduńska z założenia planów remonNawet obecnie, gdy w mieście prawie
towych miała być dla mieszkańców miejnic się nie dzieje, gdy jest beznadzieja, to
scem do spacerów.
sąjaśniejsze punkty. Ja swojego kandyPan Borecki nie pierwszy raz atakuje
data - obecnie radnego się nie wstydzę.
urzędującego burmistrza. Tym razem tylMimo młodego wieku już Il kadencję sprako dlatego, że respektuje wolę większo
wuje swój mandat i ciągle jest aktywny:
ści mieszkańców Łowicza.
Wiele u nas na osiedlu się dzieje, bo on
Ostatni tekst Pana Boreckiego nadaje się
jest liderem i ciągnie te sprawy. Wciąga
raczej na materiał dla takich redaktorów jak
wszystkich - i seni'orów i dzieci, aktywPanowie Owsiak, Utban czy Michnik, bo
na staje się młodzież. Jego działalność jedpolemizować z nim nie sposób.
nak nie ogranicza się tylko do miejsca zaUbolewam, że redakcja NŁ zdecydomieszkania. Bo radny powinien myśleć i
wała się opublikować tak skandalizujący
działać na rzecz całej społeczności mieji kpiący wprost z osób piastujących urzę
skiej . I ten radny tak robi. Sam daje przydy godne szacunku list. Podobnie działo
kład, wyróżnia się w pracy zawodowej
się kilka lat temu, gdy za pomocą paszpomagając ubogim, gdy trzeba pokazać
kwili i pomówień a nawet kradzieży dokumłodzieży, że warto uprawiać sport, sam
mentów podeptano godność burmistrza Jato pokazuje. We wszystkich dziedzinach,
błońskiego, tylko dlatego, że był urz.ędni
których się dotknie jakoś tak wszystko
kiem z charakterem i miał odwagę się broidzie do przodu. Szkoda, że tak mało jest
nić.
takich jak on. To nie jest tylko moja opiCzyżby historia miała się powtórzyć?
nia, ale wielu innych ludzi. Szkoda, że tak
Wojciech Kopa/ski
mało jest takich jak on. I choć ma wady to
Od redakcji: Można się nie zgadzać z
jednak nawet czasami te niedokończone
ostrością sformułowań p. Boreckiego inicjatyWy są lepsze niż bierność innych.
którego zresztą namawialiśmy do złago
W gestii Pana redaktora pozostawiam
dzenia tonu wypowiedzi. Tak już jednak
czy ujawni Pan nazwisko tego radnego,
j est, że obywatelowi wolno więcej w stoktórym jest Dariusz Mroczek.

sunku do urzędnika niż odwrotnie, a sforEdyta Kramek
mułowań uznawanych powszechnie za
obraźliwe w tym tekście nie było- gdyby
Panią Juliannę, która napisała do nas
takie był)\ tekst nie zostałby opublikowalist prosimy o kontakt telefoniczny.
ny. Co do poprzedniego burmistrza, to
Redakcja
rozumiem, żejego godność zostałaby ura-

Na Bratkowicach
nauki wygłosi doktorant z KUL
W parafii Chrystusa Dobrego Pasterza
rekolekcje adwentowe trwać będą w dniach
17-19 grudnia, anauki wygłaszać będzie ks.
BogdallZatorski, obecnie doktorant na KUL.
W niedzielę 17 grudnia nauki dla dorosłych
będą w czasie mszy św. o godz. 7.00, 8.00,
12.30i 17.00. Naukadlamłodzieżyzeszkół
średnich i gimnazjum w czasie mszy św. o

godz.IO.OO, dla dzieci o godz. 11.15. Spowiedź będzie prowadzona przez cały poniedziałek i wtorek. 18 i 19 grudnia nauki dla
dorosłych będą się odbywać w godz. 8.00,
10.00, 18.00. Dla dzieci młodszych o godz.
15.00, dla uczniów klas starszych o godz.
16.00, dla młodzieży o godz. 17.00.

Uczą się rązsądnej
nieufności
Policjanci uczą dzieci uczęsz pod hasłem „Ucz się rozwagi
do klas I-TII szkół zloka- i rozsądnej nieufności" . Pomocą
lizowanych na terenie miasta i w realizacji programu jest kologminy Stryków tego, jak zacho- rowa książeczka z licznymi iluwać się wobec obcych osób, któ- stracjami, które w nader ciekawy
re pod nieobecność rodziców pu- i przystępny sposób ostrzegają
kają do drzwi, wobec nieznanych dzieci przed grożącym im niebezosobników zaczepiających na uli- pieczeństwem. Broszurę opracocy, uczą też tego gdzie nosić klu- wali sami policjanci, a jej druk
cze i pieniądze oraz tego, jak bez- sfinansowała strykowska Komipiecznie przejść przez jezdnię . sja ds . Rozwiązywania Proble(rp)
Policyjna akcja prowadzona jest mów Alkoholowych.

(mwk)

n
Od polowy listopada trwają_ prace związane z ociepleniem „starego "budynku szkoły pijarskiej w Łowiczu.
wskazuje na to, że prace od strony ul. Chopina zako1iczą się w najbliższym tygodniu.

· Studencł

Wigilia u strażaków

zbieraiq
na Dom Dziecka

jak zawsze z biskupem

Jak co roku, tak i teraz funkcjonariusze łowickiej Państwowej Straży Pożar
Już po raz trzeci samorząd studencki
nej spotkają się na wieczerzy wigilijnej działający w Kolegium Nauczycielskim
z księdzem biskupem Alojzym Orszu- w Łowiczu zorganizował zbiórkę pienię
likiem. Stało się już tradycją, że po uro- dzy i darów dla dzieci z Państwowego
czystej wigilii w Wyższym Seminarium Domu Dziecka w Strobowie. Pieniądze
Duchownym, ksiądz biskup zaszczyca zbierane są w formie zapłaty za cegiełki,
swoją obecnością również położoną nie- jakie samorząd sprzedaje wśród studenmalże „za płotem" komendę PSP, dzie- tów uczelni, mają one wartość 2, 3, 5 i 1O
ląc się z funkcjonariuszami opłatkiem i złotych i można je kupić bezpośrednio u
spożywając z nimi skromną kolację. przedstawicieli Samorządu, jak również
W tym roku wigilia odbędzie się w godzi- rozprowadzająje starostowie na swoich
nach popołudniowych 22 grudnia, kierunkach. Natomiast spośród darów
studenci najczęściej zbierają zabawki i
w komendzie PSP na ulicy Seminaryjnej.

prawdopodobnie odbędzie się
na Wielkanoc. Jak mówi Jolanta Urbanek, dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Strobowie: Bardzo nam milo odbie-

następna

rać takie działania od ludzi,

którzy deklanas swą pomoc, działania łowic
kich studentów nie są odosobnione, czasem zdarzają się sytuacje, że przyjeżdża~
ją anonomowi ludzie, ofiarują swą pomoc i odieżdżają nie chcąc ujawnić swego
imienia i nazwisko. To według mnie oznacza, że sąjeszcze ludzie, którzy reagują na
hasło: „Państwowy Dom Dziecka ". Bardzo przydatne są właśnie otrzymywane środ
środki czystości.
Podczas ubiegłorocznej zbiórki zebra- ki czystości, jak również pieniążki, które
no taką ilość darów, że załadowano nimi odkładamy na kupno samochodu, poniecałą Nysę , oprócz tego domowi dziecka waż użytkowany obecnie ma już] 8 lat.

(fe/)

Sprostowanie

przekazano żelazko o wartości 250 zło
tych. Obecna zbiórka zorganizowana została z okazji świąt Bożego Narodzenia, a

Ponieważ jestem winowajczynią błę

du jaki pojawił się w artykule o wizycie
Mateusza Kusznierewicza w LO im. J.
Chełmońskiego w Łowiczu, bardzo przepraszam panów Krzysztofa Miklasa.
Eligiusza Pietruchę i organizatorów za
niewłaściwe podanie nazwiska osoby
W najbliższy czwartek, 21 grudnia o
prowadzącej spotkanie. Zapowiadany
godzinie 10.00 w Domu Samopomocy
wcześniej Krzysztof Miklas nie prowaprzy ulicy 3 Maja w Łowiczu odbędzie
dził tego spotkania, zastąpił go Eligiusz
się uroczyste spotkanie przedwigilijne
Pietrucha. Jedynym moim usprawiedli- dla podopiecznych placówki. Podobnie
wieniem może być fakt, że nie miałam jak w latach ubiegłych na spotkanie zanigdy okazji poznać żadnego z tych pa- proszony będzie proboszcz katedry
nów. Eligiusza Pietruchę widziałam tylko raz w skansenie w Maurzycach, ponieważ był w stroju łowickim, nie przypominał swoim wyglądem pana, który
ubrany na sportowo prowadził spotkaPodobnie jak w latach ubiegłych, równie z Mateuszem.
nież w tym roku kalendarzowym MiejMirosława Wolska-Kobierecka
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowi
czu przygotuje dla swoich podopiecznych
paczki świąteczne. Będą one zawierały produkty żywnościowe, których nie powinno
zabraknąć na wigilijnym stole, np. ryby, ciasto, bakalie, słodycze itp. Osoby, które chcą

rują dla

Podobną zbiórkę studenci zorganizują
prawdopodobnie również wiosną, przed
(fe/)
świętami Wielkiej Nocy.

Wigilia w Domu Samopomocy
oraz przedstawiciele władz miejskich.
Podopieczni Domu Samopomocy sami
przygotują część potraw, ubiorą choinkę i przygotują pomieszczenie do spotkania. Dla podopiecznych przewidziane są świąteczne paczki.

(mak)

Paczki dla podopiecznych MOPS
pomocy przedświątecznej
dla osób ubogich mieszkających w Łowiczu
powinny kontaktować się z łowickim
MOPS. W ubiegłym roku ośrodek rozdał
ponad 300 paczek żywnościowych przed
świętami. W tym roku ma być ich również
podobna ilość.
wesprzeć akcję

(mak)

Dariusz Milczarek
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INTE RE
Gmina Domaniewice i kopalnia „Kosmin"
Burzliwa dyskusja poprzedziła głosowa
nie nad utworzeniem przez gminę Domaniewice i kopalnię ,,Kosmin" spółki, której
· celem jest utworzenie składowiska odpadów
w wyrobiskach pożwirowych na terenie
gminy, spośród 17 obecnych na sesji w dniu
7 grudnia radnych, pomysł poparło 1Oosób,
2 osoby głosowały przeciw, 5 wstrzymało
się od głosu. Powstanie więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wstępnym
kapitale zakładowym 50 tys. zł, udziałow
cami w równych częściach będą kopalnia i
gmina
Zanin1 jednak spóka została utworzona,
Kopalnia Surowców Mineralnych ,,Kosmin"
sporządziła na własny koszt analizę uwarunkowań ekologiczych i ekonomicznych
składowiska Projekt składowiska i rekultywacji terenu został wykonany przez Biuro
Projektów Ochrony Środowiska w Łodzi.
Koszt tej dokumentacji wyniósł około 1OO
tys. zł.
Od kilku lat problem ten jest poruszanywprowadzałw temat wójt gminy Domaniewice Grzegorz Redzisz - Teraz trzeba zrobić kolejny krok - założyć spółkę, która doprowadzi nas do wyłonienia strategicznego
przedsiębiorstwa lub osoby, która wykona
to składowisko. Na pytania mieszkańców
gminy odpowiadali-dyrekcjakopalni Grzegorz Sójka i Sławomir Saładaj oraz projektant Zbigniew Staliński.
Składowanie odpadów niekoniecznie musi
być groźne - mówił Z. Staliński - Właściwy
projekt i prawidłowa eksploatacja nie zagraża mieszkańcom i środowisku. Gospodarka odpadami staje się w obectryeh czasach jedną z najlepszych metod zarabiania
pieniędzy, zwłaszcza w takim połażeniu, gdzie
jest spora odległość odsiedlisk ludzkich. Jednyna uciążliwośćjaka może 11ię z tym wiązać
to większy ruch pojazdów. Roczne dochody
budżetu gminy zwiększą się o 1 - 2 mln zł.
Jest toprzedsięwzięcie rynkowe i wiele czynni/Ww ma na to wpo/w. Już sam podatek dla
gminy za to składowisko wynosi 2 % kosztu
inwestycji (40 mln zł netto) rocznie czyli 800

zawiązują spółkę

i

poszukują

inwestora

pów. Dyrektor Sójka odpotys. zł. Zakładamy. że strat nie
wiadał też na pytanie nawią
będzie, bo jeszcze żadne tego
zujące do podrzuconych nietypu przedsiębiorstwo w Polgdyś ropopochodnych odpasce nie splajtowało.
dów w beczkach. Na składo
Planowane wysypisko bę
wisko nie będzie można przydzie mogło prająć rocznie 250
wozić pełnych beczek, mają
tys. ton odpadów komunalnad tym czuwać pracownicy.
nych, w sumie jest planowaNamówię wójta, aby powstał
ne na 2 mln 228 tys.ml, co
rodzaj społecznej straży ekoprzy właściwej eksploatacji
logicznej, która będzie mogla
stanowi tyle samo ton. Cena
w każdej chwili wejść na teren
za dostarczane odpady
składowiska i sprawdzić, jauwzględniona w projekcie
kie odpady są ptzywożone.
wynosi 65 zł za tonę. Waga
Radny Sławomir Sałek pyładunku będzie sprawd7,ana
tał, dlaczego potrzebny jest
przy wjeździe. Gmina może
tak duży kapitał? Usłyszał
liczyć także na dodatkowe koodpowiedź, że dla dobrego zarzyści - nieodpłatne przyjmobezpieczenia terenu i właści
wanie śmieci od mieszkańców
wego rozpoczęcia eksploatagminy Domaniewice, możli
cji, co pozwoli na wieloletnie
wość wykorzystania maszyn
osiąganie dochodów. 1 m 2
i sprzętu pracujących na skła
uszczelnienia terenu kosztuje
dowisku do utrzymania dróg
1OO zł, a przemnożone przez
gminnych. Planowane jest
taką powierzchnię daje odorganizowanie dla dzici i dopowiednio duże kwoty. Jerosłych szkoleń proekolośli pan zrobi to taniej, zrobigicznych. Składowisko bymy pana dyrektorem ·_padła
Wielkie wyrobisko, widoczne na lewo od hałdy to miejsce, w którym można zacząć urządzać składowisko
łoby też stałym miejscem
odpowiedź.
pracy dla kilkudziesięciu
Jak wykazała analiza
Radny Tadeusz Kuciński pytał, czy ktoś
Jaka jest alternatywa· wpływu na środowisko, z odległości
osób. Można się ponadto spodziewać kowiększej niż 500 - 700 m zapach nie bę
rzyści niewymiernych: posiadanie skła pytał mieszkańców o zdanie, w odpowiedla gminy?
dzie odczuwalny, zanieczyszczenie bakdowiska na terenie gminy może być do- dzi usłyszał, że od tego są radni, aby rozmaJaka będzie wizja tr;Jzwoju gminy, jeśli teriologiczne będzie natomiast w granibrą kartą przetargową przy ubieganiu się wiaćzmieszkańcami gminy. Jeżeli będąchci~
o środki spoza gminy, przy organizowa- li rozmawiać z wójtem, można takie spotka- nie przystąpimy do spółki ? - pytanie takie cach polskiej normy. Były też obawy
niu wspólnych przedsięwzięć z innymi nie zorganizować. Ten sam radny obawiał zadał Ryszard Ogonowski, dyrektor .SP w związane z gazem powstającym w czasie
Skaratkach. Wójt wyjaśniał, że z 4,8 mln zł procesów gnilnych, matan ma być grosamorządami pozycja gminy Domanie- się o lokalizację i zachowanie piaszczystego
podłoża. Projektant wyjaśniał, że wyrobi- budżetu gminy 3,2 mln zł pochłania oświa madzony specjalnym systemem, oczyszwice byłaby uprzywilejowana
ta. Inwestycje kilka lat temu stanowiły 25 czany i wykorzystywany do pozyskiW myśl obecnego planu przestrzenne- ska będą starannie przygotowane, uszczel- %, później 14 %, obecnie jest to około 1O%.
wania energii na składowisku.
nienie
będzie
wykonane
z
30
cm
warstwy
go zagospodarowania po zakończeniu eksJuż teraz nie wystarcza to na odtworzenie
Ostatni głos w dyskusji należał do dyploatacji żwiru miał tam powstać las. Jak gliny, specjalnej folii i żwim Początkowo na posiadanego majątku. A jak będzie 5 % to rektora Sławomira Saładaja, który wyjaśnił,
mówią pomysłodawcy składowiska las składowisko będzie przeznaczony-obszar 7 nie pozostanie nam nic innego, jak zamkąć że od wielu lat kopalnia ostro ingeruje w
ten może powstać, tylko 10 lat póżniej. ha, w przyszłości teren może być powięk gminę i wyjść- mówił wójt, a obecni na sesji środowisko i jest dobrze,postrzegana na teZasypanie wyrobisk i posadzenie lasu szony do 20 ha Jeżeli gmina chciałaby zro- dodali, że wtedy Domaniewice zostanąprzy renie gminy. Eksploatowanie złóż żwiru
jest równoznaczne z przekazaniem tere- bić składowisko tylko dla własnych potrzeb, łączone do gminy Łyszkowice albo Biela- będzie jeszcze trwało około 50 lat-Nie chcenu dyrekcji Lasów Państwowych - i wte- to wypełnienie wyrobisk ttwałoby 4,5 tys. wy. Również rynek pracy w Domaniewi- my opuszczać gminy ze złą opinią, chcemy z
dy nie będzie już żadnych dochodów dla lat. Odpady są bowiem przysypywane war- cach prawie nie istnieje, jedynymi praco- gminą współpracować.
stwami ziemi i ubijane.
Mirosława Wo/ska-Kobierecka
dawcami są kopalnia, SKR, GS i kilka sklegminy i kopalni.

OFERTA ŚWl8TECZNA

OPONY ZIMOWE
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PROMOCJA

Cztery opony w cenie trzech
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•opony nowe do samochodów osobowych,
dostawczych • opony używane
• felgi aluminiowe i stalowe

Ośrodek

Szkolenia
Kierowców

~

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

PROWADZI ZAPISY
NA KURS PRAWA JAZDY

.

ł

NE PROMOCJE_
SZCZEGÓŁY W SALONIE!

•!•wyważanie (bardzo duża precyzja)

-

•!•sprzedaż (także opony zimowe)

ZAPRASZA
ZAKŁAD

STEFANA WIERNICKIEGO
Łowicz, Stary Rynek 8,
tel. (0-46) 837-82-92 R-1469

ZATRUDNIĘ
WYKWALIFIKOWANE

SZWACZKI
do szycia bielizny damskiei

KROJCZEGO

Zgłoszenia osoqiście od godz.
Głowno, ul. łowicka 89A

lub tel. (0-42) 710-85-04

9.00
GR- 176

BARUM

DĘBICA

S.A.

~

oraz

.t ,SEMPERIT ())
Sugerowany rozmiar

ł.OWICZ. UL POZNAliSKA 26/30. TEL .(HS) 830-32-23

•!• montaż (także felgi aluminiowe)
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..,TURBO CAR" JERZY MIGDA

OPONY

KAT. „A, B, E"
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CENY REGULOWANE

-iUL~ł~
IOlckf-

Łowicz

ul. Napoleońska 6,
tel. (0-46) 837-37-40

R-421

Rozpoczęcie

kursu:
15. 12. 2000 r. o godz. 16. OO

Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym z możliwością doskonalenia swoich umiejętności na samochodzie własnym bądź
szkoleniowym. Łowicz, ul. Jana Pawła li 120
(dawna Łódzka).
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MAGDALENKllKATAHYNKA
li Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej zakończony
Zespół „Magdalenki" ze Szkoły Pod- cu przesłuchań, które trwały prawie do
stawowej w Gaju-Wojewodzy oraz Ka- godziny 16.00, a niektóre utwory śpie
tarzyna Kochanek z SP w Mastkach to wane były przez całą salę. Uczestnicy
główni laureaci II Powiatowego Przeglą zapewniony mieli posiłek w czasie trwadu Piosenki Dziecięcej, który odbył się w nia przeglądu, cały czas podawano herminiony czwartek w Gminnym Ośrodku batę i napoje, w czym pomogły panie z
Kultury w Zdunach. Zainteresowanie Rady Kobiet.
W przerwach między zakończeniem
przeglądem przerosło nasze najśmielsze
oczekiwania, już dziś myślimy, że w na- przesłuchań a ogłoszeniem werdyktu, na
stępnym roku formulę konkursu rozsze- scenie występowały dzieci i młodzież z
rzymy do dwóch dni - mówi dyrektor GOK kół zainteresowań funkcjonujących przy
Zduny Halina Anyszka. · Piosenki wyko- GOKZduny,jakrównież młoda gawędziar
ka Weronika Martczak z Domaniewic.
nywano solowo jak również zespołowo.
Uczestnicy przedstawiali wysokipoziom
Uczestnicy podzieleni zostali na dwie
kategorie. W pierszej występowały dzie- artystyczny. trudno nawet stwierdzić kto

Pierwsza nagroda w starszej grupie dla Katarzyny Kochanek
ci z klas O- III, w starszej dzieci klas IV VI szkoły podstawowej . W konkursie
łącznie wzięło udział 136 uczestników,
I O solistów i 15 zespołów w młodszej
grupie i 16 solistów i tyle samo zespołów
w starszej grupie. Na sali widowiskowej
GOK cały czas panowała festiwalowa
admosfera, dzieci reagowały bardzo żywo
na każdy utwór, nawet przy samym koń-

mi się najbardziej podobał - mówi realizujący i prowadzący przegląd Sławomir
Wódka. Przyznano wiele wyróżnień,
każdy z uczestników otrzymał pamiąt
kowy dyplom. W młodszej grupie wyróżnienia otrzymali: zespół „Bluesowa
Gromada" z SP Gaj - Wojewodza, Karolina Workowska i Tomasz Rybus z SP w
Złakowie Kościelnym, Dawid Paw lata z

SP Gaj-Wojewodza, Milena Szymańska
SP Bocheń. Przyznano dwa miejsca trzecie ala Przemysława Wojdy z SP w Zła
kowie Kościelnym oraz dla zespołu z
SP w Nowych Zdunach. Drugie miejsce
zajął Kacper Dur ze szkoły pjarskiej w
Łowiczu, a · pierwsze miejsce - wspomniany zespół „Magdalenki". W inłod
szej grupie przyznano też nagrody
specjalne: otizyrnał ją zespół -ze szkoły
w Dzierzgówku oraz - jako najmłodszy
uczestnik - Boguś Zajączkiewicz z Bochenia. W nagrody za pierwsze miejsce
otrzymano radiomagnetofon, za drugie
zegar ścienny. Nagrodzeni otrzymywali
również upominki książkowe oraz pamiątkowe kubki.
- Więcej w)'różnień przyznano w starszej grupie wiekowej . Otrzymali je Paulina Płuska z SP Niedżwiada, zespół
„Asy z IV klasy" z SP Gaj-Wojewodza,
zespół „Merry seven" z SP 7 w Łowi
czu, Magdalena Bryk z SP Bocheniu,
zespół „Gwiazdeczki" z SP w Nowych
Zdunach, Tomasz Gryglak z SP w Bą
kowie Górnym oraz Katarzna Siekierska z SP 7 w Łowiczu . W tej grupie tak-

dwa trzecie miejsca: zaję
„Stokrotki" z GOK Zduny
i ,,Mokra żaneta" z Bochenia. Na drugim
miejscu uplasowała się Justyna Rybus z
Bochenia. Zwyciężyła Katarzyna Kocha(aw)
nek z Mastek.
że przyznano

ły je zespoły

GOK

Chąśno

Dlaczego nie
••c
warto p1_
Pogadanka dla uczniów klas gimnazjalnych na temat uzależnień odbędzie się w
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chąśnie w czwartek 14 grudnia
o godzinie 11 . Spotkanie prowadzone
będzie przez paracowników Poradni
Odwykowej z Łowicza. Młodzież dowie
się o zgubnym wpływie narkotyków, alkoholu, papierosów. Podczas spotkania
organizatorzy przewidzieli konkursy z
nagrodami.
(aw)

~
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Szczegóły
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na naszej antenie

Co roku przed świętami Bożego Narodzenia zwiększa się liczba pospolitych
kradzieży kieszonkowych. Miejscem,
gdzie zdarzają się nagminnie jest np. ło
wickie targowisko miejskie. W ubiegłym
roku zdarzyło się na nim przed święta
mi co najmniej pięć kradzieży kieszonkowych. Ile było faktycznie trudno oce:
nić, gdyż część osób nie zgłasza kradzieży mając na uwadze małą kwotę, jaką
stracili i fakt, że szanse na odzyskanie
łupu są mizerne.
W związku ze zbliżającym się okresem zakupów łowicka policja proponuje zastosować się do kilku rad.
Nie należy nosić przy sobie więcej
gotówki niż potrzeba na konkretne zakupy. Pieniądze najlepiej jest rozkładać
do kilku wewnętrznych kieszeni ubrania. Jeżeli pieniądze i dokumenty nosimy w saszetce, pasek uchwytu należy
przełożyć przez dłoń. Nie należy nosić
portfela w reklamówce czy wiklinowym
koszyku. W takich przypadkach kradzież jest wyjątkowo łatwa, złodziej od
razu widzi gdzie mamy pieniądze. Nie
należy przenosić czeków włożonych za
okładkę dowodu osobistego. Dokumenty zawsze powinny być w innej kieszeni niż cz.eki i karta płatnicza. Niewłaści
we również jest, zdaniem policjantów,
wkładanie dokumentów lub portfela do
tylnej kieszeni spodni. Korzystanie z
telefonu komórkowego w tłumie rów.nież nie jest właściwe. Jesteśmy wtedy
baidziej zaaferowani rozmową i dodatkowo zajęta jest jedna ręka.
Najlepiej jednak unikać ścisku i wszelkich zbiegowisk. Tłok jest idealnym miej(mak)
scem dla kieszonkowców.

SP w Błędowie

Choinka iui stoi
W świętego Mikołaja w środę 6 grudnia ubrana została sztuczna choinka w
szkole w Błędowie. Choinka stanęła na
szkolnym korytarzu. Ozdoby, w które
została przystrojona, wykonane zostały na zajęciach plastycznych przez
uczniów klas 0-lll. Najmłodsi ucznio(aw)
wie także ubierali drzewko.

SPRZEDAŻY

fi'

12 t 'iąiliin1rch pot" „ radi8 PLUS
PLUS na nat tach

No zakupy
z policiontem?

AUTORyzQWANY SALON

KIAMOIORS

11

Prewencja kryminalna

K2700 - od 31.900

zł

PREGIO - od 39.900 zł

UPUSTY
DO 15 o/o
ILOŚĆ SAMOCHODÓW

OGRANICZONA
Dodatkowo upusty do 15 °/o na samochody z uszkodzoml

MGT S.C.

,ŁOWICZ,

powloką

htkierniczit

BOLIMOWSKA 77

tel: (046)8303425, tel/fax: 8303426

mgtsc@poczta.onet.pl
R-1234
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ki pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
do podatników, przepisują pisma na komputerze,
pomagają przy segregacji dokumentów
i sprawdzaniu deklaracji podatników.
Biorą też udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych dla pracowników
urzędu na temat zasad stosowania prawa
podatkowego - wymienia zastępca naczelnika US Danuta Woźniak. Współpraca ta
już od 3 lat układa się jak najlepiej. Absolwentki są uprzedzone, że nie ma wolnych
etatów. mimo to są zdyscyplinowane.chętne
do pracy i sumienne. W okresach, gdy ich nie
ma, odczuwa się ich brak
daną czynność wysyłają wezwania

ALE NIE DLA WSZYSTKICH
Od 1997 istnieje ciekawa forma podjęcia
pracy przez absolwenta szkoły średniej
- tzw. staż. Forma ta w Łowiczu od począt
ku bardzo dobrze się przyjęła - mówi zastępca kierownika Powiatowego Urzędu
Pracy w Łowiczu, Krystyna Dolińska - Jest
atrakcyjna dla młodego człowieka, który chce
się nauczyć poruszać na rynku pracy. Nasze
szkoły tego nie uczą.
Instytucje, które od początku chętnie
przyjmują stażystów, kierowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy, to przede wszystkim: Urząd Skarbowy, banki Pekao SA, PKO
BP, BGŻ, Sąd Rejonowy, Prokuratura, Biblioteka Pedagogiczna, PUP, starostwo,
MOPS, PSS „Społem'', PZU.
To rriejestforma, która przynosi liczbowy
efekt- mówi Krystyna Dolińska - ale absolwent uczy się zachowań, współpracy na tynku pracy. Jednak wymierne efekty odbytego stażu też są zauważ.alne. W 1997 roku
spośród 67 osób, które zakończyły ten program, zatrudnienie w miejscu, gdzie trwał
staż, znalazło 20 absolwentów, co stanowi
29%. Rok później staż odbyło 71 osób,
z których firmy zatrudnify22 osoby (31 %),
w 1999 roku ze stażu skorzystały 94 osoby, z których 37 zostało zatrudnionych (39
%). W 2000 roku na staż zostało do tej pory
skierowanych 195 absolwentów, niektóre
z tych programów skończą się w marcu 200 I
roku i dopiero wtedy będzie można policzyć, ilu pracę znalazło, do tej pory podpisano 48 umów z pracodawcami.
Bezrobotny, podejmujący staż otrzymuje z PUP stypendium w wysokości 446,70
zł brutto miesięcznie, czyli 398, IOzł netto.
Kwota ta jest obecnie niższa o 114 zł od
osoby otrzymującej najniższe wynagrodzenie. Do września 1999 roku stypendium to
było bardzo niskie i inny był sposób jego
naliczania. Za każdy przepracowany dzień
stażysta otrzymywał 1/40 zasiłku dla bezrobotnych, co stanowiło kwotę 140 zł miesięcznie.

PRACODAWCA
SAM WYBIERA
Pracodawca zainteresowany skierowaniem bezrobotnego absolwenta w celu odbycia stażu musi złożyć stosowny wniosek do PUP. Wniosek zawiera informację,jakie sąjego wymagania wobec absolwenta i jakie powinien mieć kwalifikacje.
Spośród zarejestrowanych absolwentów
wybierana jest grupa osób spełniająca
podane warunki i PUP organizuje giełdę.
Jest to rodzaj targów pracy, ale organizowanych dla jednego pracodawcy- mówi
Dolińska. Absolwenci bezpośrednio na
giełdzie lub wkrótce po niej dowiadują się,
czy będą odbywać staż. Umowę dotyczącą odbywania stażu pracodawca zawiera nie bezpośrednio z bezrobotnym
absolwentem, lecz z PUP. Dopiero urząd
pracy zawiera umowę_ z absolwentem na
powstawie tej już zawartej z pracodawcą. PUP mając do dyspozycji oferty pracy
(.~ubsydiowane lub nie) kieruje te oferty
do bezrobotnych. Dwukrotne odmówienie bez uzasadnionej przyczyny pozbawia
bezrobotnego tego statusu na okres 6 miesięcy.jest on wyłączany z ewidencji- mówi
Krystyna Dolińska.
W tym roku zainteresowanie absolwentów stażami było bardzo duże, co prawdopodobnie wynika ze znacznego pogorszenia sytuacji na rynku pracy. Absolwent, nie mogąc znaleźć zatrudnienia w
ramach umowy o pracę, chętnie korzysta
z możliwości, jakie daje staż.

CHCIELIBYŚMY
ZATRUDNIĆ WIELU
Do Sądu Rejonowego w Łowiczu staży
na takie samo stanowisko,
jak na umowę_ o pracę - pomqcnik sekretarza. Rodzaj pracy zależy od wydziału, do
którego trafi stażysta. Z wyjątkiem wydziału ksiąg wieczystych, jest to najczęściej protokołowanie na sesjach. Staż polega na przyści są kierowani

nych osobowych i tajemnicy banlwwęj. Ostatni stażyści pracowali w BGŻ do końca
czerwca br., obecnie w miarę posiadanych
środków bank będzie raczej zatrudniał na
umowę o pracę_. Ostatnie 4 osoby, które odbywały staże w filiach w Sochaczewie i
Żyrardowie, znalazły tam zatrudnienie.
Zdaniem Anny Czubak staż taki był efektywny, ponieważ dobrze przygotowywał
do pracy w banku. Dla pracodawcy ta for-

Te mile panie swój staż odbywają w Urzędzie Skarbowym w
Na zdjęciach kolejno: Anna Malanowska• ...
uczeniu do pracy, ponieważ stażystkami są
absolwentki Liceum ekonomicznego, mają
umiejętność pisania na maszynie, posiadają
podstawy znajomości obsługi komputera.
Opiekująca są stażystanli Urszula Matyjasik uważa, że staż jest bardzo przydatny:
Stażyści nauczą się tutaj wiele, praayąz ludź
mi, często obsługując interesantów. Z poprzednięj twy stażystów kilka osób znalazło
pracę, pozostali nadal szukają. W dużych
miastach odbyty staż w sądzie jest bardzo
przydatny i ceniony przez pracodawców.
W Łowiczu jest znacznie trudniej, być może
przyczynąjest za mała ilość.firm. Od początku istnienia stażu w Sądzie Rejonowym
w Łowiczu zatrudnione zostały na stałe 3
stażystki. Problemem jest limitowana liczba etatów: Z,atn1dniamy stażystki w miarę
możliwości -gdy zwolni się etat, a te od dawna nie były u nas tworzone. Chcielibyśmy
za(J1tdnić te osoby, po takim przeszkoleniu
są dobrze przygotowane do pracy. Nawet
jeżeli ktoś pyta o możliwość zatn1dnienia
w sądzie uprzedzamy, żepierwszeństwo mają
stażystki - mówi Urszula Matyjasik.

BANKI BYĆ MOŻE
SIĘ WYCOFAJĄ
Banki od początku istnienia stażów chęt
nie przyjowały stażystów, dla absolwentów jest to również dobre miejsce, aby wiele
skorzystać. Naczelnik kadr BGŻ w Łowi
czu, Anna Czubak, jak najlepiej ocenia celowość stażu oraz przydatność stażystek
w pracy banku: W miarę możliwości zatrudnialiśmy te osoby. Pracę wykonywały
bard::o sumiennie, staż polegał na ogólnym
wdrożeniu do pracy w banku, tak. aby po
zako1lczeniu stażu osoba taka mogla być zah"udniona na umowę o pracę. Obecnie w
bankowości jest jednak tendencja. aby odchodzić od stażów z powodu ochrony da-

ma jest

Łowiczu.

również

bardzo korzystna, poniekosztów można
dobrze poznać i wyszkolić pracownika. Dla
samego absolwenta jest to bardzo cenne, nie
tylko ze względu na zdobyte umiejętności,
odbyty staż jest jako doświadczenie zawodowe wpisywany do C.V.
waż nie ponosząc żadnych

PZU NA RAZIE
ZATRUDNIĆ NIE MOŻE
Janusz Pawłowicz - dyrektor łowickiego
PZU uważa, że sama idea stażu
jest bardzo dobra. Od ubiegłego roku łowicki
oddział korzysta z tej formy: Niestety, nie
mamy możliwości bezpośredniego zah11dnienia tych osób na etacie ze względu na trwający proces p1ywatyzacji.firmy. Uprzedzamy
o tym przychodzących do nas absolwentów.
Pewna nadzieja na zatrudnienie w PZU istnieje, ponieważ - jak przyznaje Pawłowicz
- średnia wieku w łowickim oddziale jest
dość wysoka. Jeżeli będą zwalniać się_ etaty
oddziału

z powodu przechodzenia pracowników na
emeryturę_, stażyści będą mogli być zatrudnieni. W czasie półrocznego stażu absolwenci
wykom.rjąprace pomocnicze, szkolenie trwa
pod kierunkiem kierowników poszczególnych oddziałów. Poznają więc pracę agentów ubezpieczeniowych od strony biura,
wprowadzają dane do komputera, poznają
techniki sprzedaży - też raczej od strony
pracy biurowej, obsługują ewidencję_ klientów, pomagają przy likwidacji szkód np.
segregując zdjęcia. W dziale księgowości
poznają obieg dokumentów, zapoznają się
z zakładowym planem kont. Stażystki noszą takie same identyfikato1y. jak pozostali
pracownicy PZU, muszą umieć klienta skierować do właściwęj osob}\ a więc znać sposób fimkcjonowania calęjfirmy- mówi dyrektor. Stażystki poznając specyfikę firmy ubezpieczeniowej, wnoszą, zdaniem
dyrektora, świeże spojrzenie na wiele
spraw i często służą radą swoim pracodawcom. Traktujemy je poważnie. oczywiście praca ta odbywa się pod konh"olą,
podejmując u nas staż podpisują oświad
czenie o zachowaniu tajemnicysłużbowej.
Na razie żadna ze stażystek nie zdecydowała się zostać agentem ubezpieczeniowym
j pracować na własny rachunek, chociaż taka
możliwość istnieje. Jedna z byłych staży
stek jest w stałym kontakcie z firmą, w okresach natężonej pracy PZU współpracuje z
firmą na podstawie umowy - zlecenia.

W Urzędzie Skarbowym znalazły dotąd
zatrudnienie 3 byłe stażystki, ala kilku innym staż pomógł w podjęciu innej pracy w biurach obrachunkowych i w handlu.

KAŻDY CHCIAŁBY
ZOSTAĆ NA STAŁE

Aneta Szewczyk odbywała staż przez
12 miesięcy na pfzełomie 1997 i 1998 roku
w banku PKO BP przy ul. Nowej. Wraz
z nią staż odbywały 4 inne dziewczyny,
w większości absolwentki Liceum Ekonomicznego. Dla Anety praca w księgowości,
do której została skierowana, była czymś
zupełnie nowym. Jako absolwentka Technikum Włókienniczego nie miała wcześniej
do czynienia z księgowością. Obecnie pracuje już na umowę_ o pracę od 2 lat, w zupełnie innej firmie-ale wykorzystujeumieję_t
ności zdobyte właśnie w czasie stażu, pracując w księgowości. Jej zdaniem pracodawcy zwracają uwagę na miejsce odbytego stażu, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej była
pytana o zdobyte kwalifikacje. Pozostałym
osobom, Atóre w tym czasie odbywały staż,
nie udało się znale::ć pracy o takim charakterze- twierdzi jednak. Niektóre z nich podjęły inną pracę_ lub nadal są bezrobotne.
· Nadzieję na zatrudnienie ma Magdalena
Sieczkowska - od 4 września br. stażystka
w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnic
twa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
w Łowiczu. Roczny staż dla absolwentki
URZĄD SKARBOWY
z biologicznym uniwersyteckim wyksztaNIEKIEDY ODCZUWA
łceniem jest ciekawy, a tematyka studiów
i zagadnienia zjakimi styka się w czasie staICH BRAK
żu, są pokrewne. Kwestia ewentualnego zaObecnie w Urzędzie Skarbowym w trudnienia na stałe jest jednak otwarta.
Łowiczu odbywa staż 14 osób. StażystMirosława Wolska-Kobierecka

~
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Nagrody dla zaangażowanych SZANOWNY PODATNIKU!
wRok Reymontowski
6 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury Boczki
oficjalne podsumowanie
obchodów „Roku Reymontowskiego" w powiecie
łowickim, w trakcie którego wręczono nagrody i
dyplomy osobom najbardziej zaangażowanym w
organizację przeprowadzanych uroczystoci.
Nagrody (książki) oraz dyplomy otrzymali m.in.
dyrekotrzy gminnych ośrodków kultury - Hanna
Samek z Kocierzewa, Wojciech Miedzianowski z
Bielaw, Halina Anyszka i Sławomir Wódka ze Zdun,
Barbara Szymajda z Domaniewic, Bożena Olczak
z Kiernozi, Renata Stanisławska i Genowefa Gawrońska z Chąśna, pracownicy Muzeum Elżbieta
Miszczyńska, Maria Mucha, Andrzej Pikulski,
kierwonik zespołu „Boczki Chełmońskie" Stanisław
Wróbel oraz Eligiusz Pietrucha - działacz łowickiego
oddziału PTTK. Ponadto nagrodę pieniężną i dyplomy otrzymała Gminna Rada Kobiet z Kocierzewa Południowego (Koła Gospodyń w: Różycach
Żurawieńcu, Różycach, Kocierzewie Południowym,
Kocierzewie Północnym, Wiciu, Jeziorku, Boczkach
i Gągolinie) za szczególne zaangażowanie w organizację uroczystości, które odbyły się w październiku
w skansenie w Maurzycach.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości
uhonorowane gospodynie z gminy Kocierzew Południowy podjęły zgromadzonych samodzielnie
(aj)
przygotowanym gorącym posiłkiem.
Chełmońskie odbyło się

Konkursy plastyczne
•

rozstrzygnięte
Niełatwe zadanie miały 4 jurorki oceniające po- ści, uczniowie Szkoły Podstawowej i Ośrodka
nad 300 prac plastycznych wykonanych na kon- Szkolno - Wychowawczego w Kiernozi wykonali
kursy ogłoszone przez GOK w Kiernozi. Wszyst- 257 prac konkursowych pt. „Świat wokół mnie".
kie prace wyeksponowane w niewielkim pomiesz- Zwycięzców tego konkursu wytypowano w 3 gruczeniu GOK, zapełniły go do granic możliwości - pach wiekowych. Wśród najmłodszych uczniów z
wykorzystano nie tylko styropianowe tablice, ale klas I - III Bartłomiej Sierota zajął I miejsce, Małgo
i zasłony oraz firany. Na konkurs, pt. „Jesienny rzata Łysio - n miejsce, Katarzyna Ryfa - III miejbukiet" adresowany do dzieci z przedszkola wpły- sce. W kolejnej grupie wiekowej oceniano uczniów
nęło 80 prac. W młodszej grupie wiekowej I miej- klas IV - VI, I miejsce zajął Krzysztof Dałek, n sce przyznano Oli Krysteckiej, II miejsce zajęła Jarosław Olszak, III - Aneta Ryfa. Wśród gimnazjaAnia Bębenista, III - Beata Stocka. W śród dzieci z listów zwyciężyła Marta Salamądra, n miejsce zaję
zerówki najwyżej oceniono pracę Mateusza Kura- ła Urszula Czubatka, III - Malwina Łysio. Uroczysa - I miejsce, praca Bartka Romanowskiego zajęła ste rozdanie nagród i podsumowanie konkursu od(mwk)
11 miejsce, III - Martynki Budnickiej. Gimnazjali- było się w czwartek 7 grudnia.

Bolimów w stowarzyszen iu
zainiciowanym przez dyrekcię parku
sprawie przystąpienia do Mazowieckiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Ekorozwoju przyjęli jednogłośnie radni gminy Bolimów
na ostatniej sesji Rady Gminy. Stowarzyszenie to
powstało z inicjatywy dyrekcji Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego, a jego cele nadrzędne tom.in. podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, ekologicznych i innych
służących regionowi, aktywizacja gospodarcza regionu, inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz
tworzenia nowych miejsc pracy, podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Cele te w
pełni zgadzają się z dążeniami gminy, a zgodnie z
założeniami Stowarzyszenia będą realizowane poprzez działalność informacyjno - promocyjną i wydawniczą, działania na rzecz restrukturyzacji rolnictwa i przystosowania go dla standardów Unii Europejskiej oraz administrowanie programami lub projektami" finansowymi ze środków pomocowych Unii
Europejskiej, takich jak Phare, Sapard czy ISPA.
Najistotniejsząjednak dla samego Bolimowa realizacją tych celów będzie inicjowanie rozwiązań organizacyjno - prawnych i technicznych dla poprawy istniejącego stanu rolnictwa proekologicznego,
turystyki, rekreacji i rehabilitacji oraz ochrony śro
dowiska ze szczególnym uwzględnieniem strefy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Działalność w
Uchwałę w

sferze turystycznej ma w tej chwili największe znaczenie dla gminy, m. in. z powodu możliwości uzyskania w miarę dużych korzyści finansowych z tej
sfery działania, zapewne stowarzyszenie poświęci
też jej najwięcej uwagi. Tymczasową siedzibą stowarzyszenia jest Bolimów, gdzie otrzyma on odurzę
du gminy niewieli lokalik „na pierwsze potrzeby".
Jak mówi wójt gminy Andrzej Jagura ,,z racji samej
nazwy Stowarzyszenia, chcąc wspomóc jego działalność i mając na względzie ewentualne korzyści dla
naszej gminy zdecydowaliśmy się zostać jego człon
kami wspierającymi".27 listopada br. w urzędzie
gminy w Bolimowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia, na którym zebrano
zarząd i nakreślono zadania jakie czekają stowarzyszenie w najbliższym czasie. Przyjęto nowych człon
ków, obecnie jest ich 39. Prezesem Stowarzyszenia
(fe!)
został pracownik parku Piotr Żółtowski.

Już po raz drugi odbędzie się w auli Kolegium
Nauczycielskiego w Łowiczu wieczorek poetycki,
organizowany przez samorząd studencki. W spotkaniu, zaplanowanym na godz. I I .OO, we wtorek
19 grudnia, udziałwezmąstudenci kolegium, kadra
pedagogiczna a także od dawna już tworzący lub
dopiero próbujący swych sił studenci oraz zaproszeni goście. Gościem będzie Sabina Tykwińska,
młoda, lecz bardzo uzdolniona i mająca na swym
koncie wiele sukcesów poetka z Piastowa. Niewątpliwą atrakcją będzie również występ Jacka
Furmańskiego, który przy akompaniamencie gitary zaprezentuje kilka utworów Sabiny. Podobne
spotkanie poetyckie odbyło się wiosną ubiegłego
roku i cieszyło się dużym zainteresowaniem ze
strony studiujących w tej uczelrii przyszłych na([el)
uczycieli.

Gmina

Łyszkowice

Plastyk opracowuie
proiekt herbu

Jeżeli cenisz sobie lakość,
skorzystaj z naszej oferty/

OKNA ZPOI
DRE\NNO
ALUMINIUM

Prawdopodobnie za 2 miesiące Radzie Gminy
przedstawiony projekt herbu.óś Opracowania wstępnej koncepcji podjęła się
Bogumiła Tyrolska, która jest autorką herbu Brzezin. W celu poznania specyfiki Łyszkowic plastyczce zostały przekazane potrzebne materiały,
wśród nich wydana kilka lat temu mamografia tej
miejscowości. Propozycja plastyczki będzie konsultowana z heraldykami. Kwestię herbu dla Łysz
kowic będziemy się starali zamknąć jeszcze w tej
kadencji - deklaruje wójt gminy Łyszkowice Wło
(mwk)
dzimierz Traut.

PR!YJMUJE WPlATY NA IUS
Zapraszamy

tel. (046) 837-29-24 po 15.00

Łowicz,

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.!fax 837-32-06
Głowno, Plac Wolności 10131·
S·2
OKF
1 • ~„.
Tel. 0421719-34-24
f)

..,
q)

~

a:

WesolychŚWiąt wszystkim ~
Klientom życzy.firma Rol-Plas~
1(.wiaciarnia

:~~~Jl~

~

Łyszkowice będzie

handlowe, biurowe,
gabinety lekarskie
Łowicz, ul. Krakowska 1

R-1527

Ponadto nPODATEK"
• dokona rozliczenie przed Urzędem
Skarbowym podatku VAT I dochodowego
•przygotuje polecenie przelewów bankowych
• wypełni wniosek kredytowy
• oraz rozwląte wiele Innych problemów

Spotkanie poetyckie wKolegium

./najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych

./dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów

BIURO RACHUNKOWE
EKONOMICZNO-PRAWNE
Łowicz, ul. Bolimowska 65
tel. (046) 837-42-46, 837-87-09,
0-605-578-502

R-1514

Wyprzedaż

Agen ja po zta a LOKALE DO WYNAJĘCIA
os. Bratkowice

przy przystępnej cenie proponuje Twojej firmie
profesjonalną obsługę wzakresie
• księgowość (także pełna księgowość) oraz
• spraw kadrowych (listy plac, regulaminy, ZUS)

grzeJDlk6w

llrmy „SCBIFBR" - Niemcy

BARDZO NISKIE CENY,

!

OBOWIĄZUJĄ TYLKO DO KOŃCA ROKU

Kontakt tel: 0461862-37-21

R- 1474

Importer i dystrybutor podzespołów komputero wych
GEOINF Głydziak s.c. 09-407 Płoc~, ul. Pszenna 10 www.geoinf.co m.pl
tel.: (024) 264-47-63, 262-02-91, 262-06-19, 262-56-80

R-1557
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Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt

Pies na wsi

Aby sprawdzić warunki życia czworonogów na podłowickich wsiach, Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt powołało specjalną komisję, która niebawem
rozpocznie swą działalność. W składzie
komisji zasiedli: Marek Wołynik, Mirosław Muszyński i Stanisław Kardas.
Przedstawiciele komisji w porozumieniu z sołtysem danej wsi i policjantem
gminnego komistariatu będą wkraczać na
tereny posesji by uświadamiać właści
cieli psów w gospodarstwach o sposobie ich żywienia i pielęgnacji. Ludzie nie
zdają sobie sprawy z tego, że sukę moż
na zaszczepić by nie zaszła w ciażę mówi Grażyna Wołynik, prezes stowarzyszenia. Niechciane zwierzęta trafiają
do przepełnionego łowickiego schroniska (to jest przewidziane wszak na dwadzieścia pięć psów, a opiekę i jedzenie
znajduje tu ponad czterdziestu czworonogów). Nierzadko psy pozbawiane są
życia przez nieczułych gospodarzy.
Do wójtów poszczególnych gmin
pani Grażyna wysyła pisma upowszechniające przepisy o ochronie zwierząt. W ten sposób chce ona wymusić
na nich obowiązek kontroli w tym wzglę
dzie podlegających im wsi. Oczekuje, że
wójtowie poprzez sołtysów uczulą gospodarzy na k~zywdę zwieząt. Nie robi
to na nich żadnego wrażenia - ubolewa
prezes Wołynik.
23 października 2000 roku miłośnicy
zwierząt zorganizowali spotkanie, na

Nowe ławki w kościele na Bratkowicach. Do kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza przywieziono 6 nowych
ławek dębowych, wykonanych na zamówienie. W sumie ławek takich będzie w kościele 96. Jest to bardzo duży wydatek,
ponieważjedna kosztuje 1500 zł, dlatego będą stopniowo zamawiane w miarę gromadzenia pieniędzy. Mamy nadzieję,
(mwk)
że do maja przyszłego roku wszystkie ławki zostaną zakupione -mówiproboszcz, ks. !Meslaw Wronka.

•

KROK BLIZEJ ,

DO PtATNYCH .PARKINGOW
- . Wykaz ulic charakteryzujących się
szczególnie dotkliwym brakiem miejsc
postojowych na terenie Łowicza, sporzą
dzony przez Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego, został przekazany do zaopiniowania przez starostę
łowickiego . W wykazie znajduje się 26
ulic leżących w centrum miasta, w zdecydowanej większości w strefie ochrony
konserwatorskiej. Jest to pierwszy krok
administracyjny do wprowadzenia w centrum miasta opłat parkingowych. Taką
decyzję jednak jest władna podjąć wyłącznie Rada Miejska. To ona również
musi ustalić stawki opłat na poszczególnych ulicach. Należy pamiętać, że z inicjatywą i projektem takiej uchwały może
wyjść Zarząd Miasta.
Nie przypuszczam, żeby to weszło w
życie w pierwszej połowie przyszłego

roku ... - powiedział aam naczelti:ik WySpraw Komunalnych Paw~! Gawroński. Właśnie ten wydział przygotowuje różne wańanty rozwiązań wprowadzających płatne parkowanie w Łowiczu .
Pod uwagę brane są dwa rozwiązania:
zatrudnienie inkasentów lub zainstalowanie parkomatów. Pierwsza z tych ewentualności jest mniej kosztowna, ale tnidniej inkasentów sprawdzić - powiedział
naczelnik WSK Paweł Gawroński .
Jeden parkomat obsługiwałby 20 - 30
stanowisk parkowania jednocześnie.
Miasto nie musi kupować na własność
takich urządzeń . Firma obsługująca parkomaty mogłaby je miastu dzierżawić w
zamian za część opłat uiszczanych w
parkomatach. Aktualnie Wydział Spra\'L
Komunalnych przygotowuje na zlecenie
Zarządu Miasta projekty regulaminów
działu

Błędów

Folklor obecny w szkole
Zofia Siekiera, artystka ludowa z Kam- tradycyjnych ozdób - mówi dyrektor Zbikowa, gościła w środę 6 grudnia w Zespole gniew Mostowski. Spotkania z twórcami
Szkół w Błędowie, gdzie na lekcjach piasty- ludowymi trwają w błędowskiej szkole od
ki i techniki uczyła dzieci wykonywać kwiaty początku tego roku szkolnego. Uczniowie
z bibuły. Zajęcia zorganizowane były w gościli już na lekcjach m.in. wycinankarkę
starszych klasach podstawówki i w gim- Helenę Miazek z Błędowa. Prace wykonynazjurn. Tradycja ludowa trochę zanika. wane przez uczniów mają zostać wystaNam chodzi o to, żeby uczniom przybliżyć wione na specjalnej prezentacji, która odbę
(aw)
twórczość, a także nauczyć wykonywania dziesiępoNowyrnRoku.

parkowania, zwolnienia dla mieszkańców
poszczególnych ulic, karty stałego parkowania itp. Temat będzie jeszcze dyskutowany nie jeden raz.
Ulice wymienione w wykazie sporzą
dzonym w ratuszu to: 3 Maja, Stary Rynek, Mostowa, Tkaczew (od 3 Maja do
Placu Koński Targ), Koński Targ, 11 Listopada, Al. Sienkiewicza, Pijarska, Chopina, Podrzeczna, Browarna, Zduńska (od
Browarnej do Koziej), Kozia, Konopackiego, Nowy Rynek, Bielawska, Stanisław
skiego, Ciemna, Kurkowa, Plac Przyrynek,
Sikorskiego (od AL Sienkiewicza do Broniewskiego), Broniewskiego, Kaliska (od
Placu Koński Targ do Starzyńskiego), Starzyńskiego, Długa (od Stanisławskiego do
(mak)
Bonifraterskiej) i Krakowska.

którym przedstawili swoim członkom
sprawozdanie z dotychczasowego funkcjonowania stowarzyszenia. Na spotkaniu tym oprócz 60 członków znaleźli
się róównież w-ce dyrektor Zakładu
Usług Komunalnych Tadeusz Dudkiewicz i przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Podstawowym problemem podjętym
podczas spotkania był spsób funkcjonowania łowickiego schroniska. Zgromadzeni przymierzali się do przejęcia placówki, gdyż do tej pory znajduje się ona w
rękach Urzędu Miasta Łowicza, a poło
żona jest na terenie Zakładu Usług Komunalnych. Doktor Kowalczyk przedstawił problem dotyczący ogromnych
potrzeb schroniska (brak izolatek dla
zwierząt chorych, ciężarnych suk, szczeniąt oraz pomieszczenia do wykonywania zabiegów weterynaryjnych), poruszał
również bagatelizwany przez ludzi problem szczepienia czworonogów.
W niedalekiej przyszłości członkowie
stowarzyszenia zamierzają rozebrać starą spalarnię zwłok zwierzęcych, poło

żoną

przy schronisku. Obecnie znajduje się ona zbyt blisko budynków mieszkalnych i klatek ze zwierzętami, ponadto ogranicza rozbudowę schroniska. Jednak, aby rozbudować placówkę potrzeba pieniędzy, których wciąż brakuje.
Praca w schronisku jest pracą społecz
ną, istnieje ono jedynie dzięki dobrej
(mz)
woli pracowników.

Dwa konkursy·w Bolimowie
Gminny Ośrodek Kultury organizuje
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dwa konkursy o tematyce świą
tecznej. Pierwszy z nich to konkurs na
najpiękniejs?:ą kartę świąteczną. Praca
musi być wykonana w formacie A-5,
musi nawiązać do tematyki świąteczno
noworocznej i może być wykonana w
dowolnej technice. Praca ta przeznaczona jest dla pojedynczych uczniów. Natomiast drugi konkurs, związany z wykonaniem łańcucha choinkowego, skierowany jest do poszczególnych klas.
Każda klasa powinna bardzo starannie

wykonać jak najdłuższy łańcuch

choinkowy. Jurorzy przy ocenie będą brali
pod uwagę nie tylko długość wykonanego łańcucha, lecz również sposób jego
wykonania i staranność, z jaką został
zrobiony.
Dla klasy, którii zdobędzie pierwsze
miejsce, przewidzana jest nagroda zbiorcza, która będzie służyć całej społecz
ności klasowej. Konkursy te nie są wśród
uczniów bolimowskich placówek nowością, stały się niejako tradycją, kontynuowaną z roku na rok.

(fe!)

Dyżurni wGimnazium w·Bednarach sq widoczni
Uczniowie z Gimnazjum w Bednarach
nauczycielom w dyżurowaniu podczas przerw są szczególnie widoczni dzięki specjalnym kamizelkom z
napisem „Dyżurny". Kamizelki są estetyczne, przyjemne dla oka, wygodne dla
noszącego oraz - co bardzo istotne - pQwodują, że sprawujący dyżur gimnazjaliści czują się wyjątkowi i szczególnie ważni tego dnia w szkole. Pomysłodawcą
dyżuru w kamizelkach i jego głównym

pomagający

realizatorem jest sam dyrektor gimnazjum pomysłu noszenia kamizelek myślę, że
Gratys: Mam uczniów z osiągnęły one swój cel.
Spis obowiązków dyżurującego gimnaróżnych szkól, chciałem by się poczuli
pewnie i swobodnie, by zrozumieli że jest zjalisty jest obszerny, powinien on m.in.
to ich wspólna szkoła, wspólny obowią sprawdzić czy dyżurni klasowi wypełniają
zek i wspólna odpowiedzialność za to jaka swoje obowiązki, dbać o porządek na koryjest ta szkoła, jak się tutaj czują - dlatego tarzach, pomagać woźnej porządkować jazostały wprowadzone dyżury, a kamizelki dalnię po posiłkach, interesować się czy na
mają tylko podkreślić rangę dyżu111jących tablicy ogłoszeń nie pojawiły się zmiany, a
i uwidocznić ich. Sądząc po akceptacji jeżeli tak - niezwłocznie informować o nich
(aj)
i entuzjastycznym podejściu uczniów do osoby zainteresowane.
Włodzimierz

OO WYCZERPANIA ASORTYMENTU
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systemy dociepleń, kleje do glazury,
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OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL

Metropolita.n LifesM
Ubezpieczenia na Zycie S.A.
Zaprasza do współpracy

AGENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH
i Kandydatów na Agentów
z Łowicza i okolic

SPRZEDAŻ, SERWIS

Zainteresowanych prosimy o przesianie
życiorysu na adres: BPU AXIOM
ŁOWICZ ul. NOWY RYNEK 30131,
tel. (046) 837-49-41
R-1533

HURT I DETAL

[ILłlOWIZ ANOJO YN Yf~OWOłi
ŚVVIĘTY
Zapraszamy!!! Ml KOŁAJ;j.
Gwarantujemy fachową obsługę.
~~Bezpłatny montaż

i wyważenie opon do samochodów osobowych i dostawczych zakupionych w naszym serwisie.

Głowno,

R·1544

NA TELEFON

ul. Sikorskiego 31, te/.lfax (0-42) 719-00-99

837-95-28,
możesz

w pełni

99-416 Nieborów, tel. (046) 838-56-65

SZANOWNY KLIENCIE
przyjdź

Cena

wywoławcza

2.800

zł

Pojazd można oglądać w dniu 21.12.2000 r. na parkingu przed
w Nieborowie, Al. Legionów Polskich 26, ~godz. 7.00-10.00.

Urzędem

Banku
Gminy

unieważnienia

R-1536

ZARZĄD

MIASTA GtOWNA

Przedmiotem zmian będą tereny przeznaczone w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna zatwierdzonym uchwałą nr XLVll/275/94 z dnia
16 marca 1994 r. z obszaru oznaczonego symbolem D 24 WZMOT - montownia
samochodów na tereny przemysłu, baz, składów, działalności usługowej, drobnej
wytwórczości oraz działalności hurtowej i detalicznej.

§"~ ? 0 <=

Q~

........

<;;>~c-.

_\O~

Y.,.·

I)'-'

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi ·i składanymi
NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE

MEBLE
Łowicz,

Nowy Rynek 16

tef. (0-46) 837-89-01, 0-502·384-929

Łowiczu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KOMUNIKAT

OBWIESZCZENIE

MIASTA GtOWNA

zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 25 lutego 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą
nr 3000/XLVlll/97 Rady Miasta Głowna z dnia 30 grudnia 1997 r.

zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania zmian
do mieiscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Głowna dla terenów
poloionych w reionie ulicy Sikorskiego

RATY

w

+

ZARZĄD

zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 25 lutego 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą
nr 90/Xl99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 lipca 1999 r.

"~~'> „...,~

Łowickiej

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

OBWIESZCZENIE

Wnioski do planu mogą być składane w terminie do 10.01.2001 r.
w Urzędzie Miasta w Głownie, ul. Młynarska 15.

Ziemi

Kredytów oraz szczegółowych info""acji udzielamy w naszych oddziałach: Bielawy, Chąśno, Dmosin,
R-1551
Domaniewice, Godzianów, Jeżów, Kocierzew, Lipce Reymontowskie, Nieborów, Słupia, Zduny.

przetargu bez podania przyczyn.

W przypadku nie sprzedania pojazdu w I przetargu,
o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony li przetarg na sprzedaż pojazdu.

KOMUNIKAT

Spółdzielczego

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

• Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy do dnia 21.12.2000 r. do godz. 9.45.
• Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2000 r. godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy
pok. sala narad.
• Urząd Gminy w Nieborowie nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i braki
w wyposażeniu.
• Zastrzegamy sobie prawo

do

a

sam. marki Polonez nr rei. SNB 0647, rok prod. 1989
z wmontowaną instalacią gazową

~

swoje marzenia,

Z~RZĄD GMINY NIEBORÓW
OGUSZA USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ POJAZDU

\),

zrealizować

związane z zakupami w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Wreszcie

--~.

•

0-501-777~~- ~.::

zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania
mieiscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Obszaru opracowania
połoionego w centrum miasta i ograniczonego od:
• północnego zachodu • ulicą Zgierską • zachodu· terenem zbiornika na rzece Mrodze
• pólnocnego wschodu • ulicą łowicką • poludnia ·terenem zalewu nMroiyczka"
Wnioski do planu mogą być składane w terminie do 10.01.20001 roku
w Urzędzie Miasta w Głownie, ul. Młynarska 15.

GR-188

BIURO OBSlUłil Pl!AWNfJ
+
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

GR-186

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,

• PODŁOżA ORGANICZNE
{włókno kokosowe firmy CERES),

•NAWOZY OGRODNICZE
- szeroki asortyment,

Ceny producenta!
Oferuje:
Sklep ogrodniczy EKO - FOL
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36
R.911

•!• doradztwo personalne (np. regulaminy pracy,

tworzenie systemu okresowych ocen pracowniczych) c
~
•>leasing
ci
Łowicz, ul. Partyzantów 31 (os. Górki)
tel. (046) 837-19·73; Pn., śr. czw. od 16.00-18.00

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe,
Łódź,

ciężarowe

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

CZĘŚCI VW BUS T-4
BLACHY, LAMPY I INNE~a:

Spółdzielnia

Ogrodniczo -Pszczelarska
w Łowiczu

„Pszczółka"

•

WYDZIERZAWI:
Armii _Krajowej 1
- pomieszczenia biurowe o łącznej
powierzchni 1OO m 2
- pomieszczenia magazynowo-biurowe
o pow.160 m 2
- pomieszczenia magazynowe
o pow. 300 m 2

ul.

Małszyce

9

- pomieszczenia biurowe o łącznej
powierzchni 1OO m 2
• Bliższych informacji udziela Dział
Administracji pod nr tel. 837-60-34
w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 1

R-1547

REKLAMA

14. 12.2000 r.

KOMUNIKAT

ZARZĄD GMINY NIEBORÓW

ZARZĄD

99-416 Nieborów, tel. (046) 838-56-65

ogłasza

na usuwanie awarii sieci wodociągowych
i uięć wody na terenie gminy Nieborów
• Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości 3.000 zł
zostało

Postępowanie

Postępowanie będzie

nie

poprzedzone

wstępną kwalifikacją.

·

obowiązkowych

prowadzone z zastosowaniem

preferencji krajo-

wych.
• Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 1O zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11.
• Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest p.
838-56-65 pokój nr 11 w godz. 7.00-15.00.
•

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną

Mirosław Niedbałka,

Przedmiotem zmian będą tereny przeznaczone w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna zatwierdzonym uchwałą nr XLVll/275/94 z dnia
16 marca 1994 r.:
f) Z obszaru oznaczonego symbolem D 6RPO tereny upraw ogrodniczych - sady,
szklarnie na tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

tel.

„Oferta na usuwanie awarii sieci

wodociągowych i ujęć wody" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat.

g) Z obszaru oznaczonego symbolem G3RP tereny upraw polowych i ogrodniczych
na tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
h} Z obszaru oznaczonego symbolem G 20PJUR (działki nr 131/6, 131/8, 131/9)
tereny przemysłu z zabudową rzemieślniczą oraz dla części terenu oznaczonego symbolem G 28P (działka 131/4) tereny przemysłu na tereny usług, przemysłu oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
i) Z obszaru oznaczonego symbolem F SRP (działka nr 9/2) tereny rolne na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami,
j) obszaru oznaczonego symbolem w części F SRP i B 1ZN (działka nr 3) tere.ny
rolne i zieleni niskiej.

• Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2000 r. godz. 11.
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2000 r. godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego w
sali narad.
• W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełnia
jący warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełnią
·
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
••

MIASTA GtOWNA

zawiadamia o przystąpieniu do sporzqdżania zmian
do mieiscowego planu zagospodarowania przestrzenn·e go
miasta Głowna dla terenów połoionych w reionie ulic:
f) Słowackiego 14,
g) Ostrołęckiei 35/37 (część nieruchomości),
h) Kopernika, Czackiego, Kasprowicza, Woiska Polskiego,
i) Bielawskiei od ulicy Wieiskiei do torów PKP,
p Bielawskiei

• Termin realizacji zamówienia 31.12.2001 r.

•

OBWIESZCZENIE

zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 25 lutego 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwalą
nr90/X/99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9 lipca 1999 r. i Uchwalą nr 137/XIV/2000 r. Rady Miejskiej
w Głownie z dnia 15 lutego 2000 r.

przetarg nieograniczony uproszczony

•
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R-1537

Wnioski do planu mogą być składane w terminie do 10.01.2001 r.
w Urzędzie Miasta w Głownie, ul. Młynarska 15.
GR-187

,!
J
Restauracja „U PANA TADEUSZA"
w Domaniewicach, tel. (046) 838-36-46

organizuje

\\

Łowicz, ul. Bielawska 2a
Tel. (046) 830-31-67, 0604-522-908

JWIELKI BAL ANDRZEJKO ~
oraz BAL SYLWESTROWY
gorące

Serwujemy: • dania
"v.1ese\a,
'-''~uiern';J"'
9
bant( • 7 • ś \oVI•
%"/ o\louan° c

1

•

przekąski

do auł osobowych
i dosławc1ych

®

.....

~-

® Felgi stalowe i aluminiowe
® Opony i felgi nowe i używane
firm krajowych i zagranicznych

• alkohol

~
„
\
. w restauraCJl
Karty wstępu do nahyc1a
p„0,_~nt11 lny
1
•va/on •~n~
ap
•
•
~ft 111~~Y
Gwarantujemy wspamałą zabawę
•

1

1
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Zapraszamy/li

•

Nowostawy Dolne 41 • gmina DMOSIN
Lowicz
V (42) 719 71 71
ul. Stanisławskiego 22 A
ul. Popiełuszki 20

V(42)

... ·~~-·-.'
r-::;s··-r:
1
.r'

ul. Jana Pawła 111 OO
tel. (0-46) 837-06-60,
0-601-359-272
R-1545

~

Koma Iux

•Zimowa obniżka cen
• Rabaty do 15%
. zeroki wybó..r. niskie ceny
• S
•Okno 034- od 680 zł netto ·

ŁOWICZ,

KomalusX
•

PCV, DREWNO, ALUMINIUM,

SPRZEDAŻ, MONTAŻ, SERWIS

Montaż, demontaż, wyważanie

SERDECZNIE ZAPRASZAMYR-1532
:-w

oferujenw:
OlNADIZWl

V

6404 606

(46)

830 22 15

MIESZKANIA
NA SPRZEDAŻ
Łowicz,

ul. Klickiego 22eff

e-mail: biuro@komalux.com.pl, www.komalux.com.pl

okna drzwi
.-.a10Ó•

• - najnowszy pięcia- i czterokomorowy
zad~"! "I
• profil firmyVEKA TOP-LINE 70mm
pyłaJ.
- o 40% podwyższona sztywność !
a•A
- szkło K=0,4, 0,6 i 1,1 -SSP I
- eleganckie szare uszczelki I
~~,....-.ii
~$
- najnowocześniejsze, czarnopowłokowe
okucia antywłamaniowe Weidtmann-Kurier 2
@~
o wielokrotnie dłuższej żywotności !
ffi Kompleksowa 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 El
•
"'
• ffiJeżeli chcecie mieć porządne okna, ale boicie się bałaganu i zniszczeń zadzwońcie! Skontaktujemy Was z naszymi Klientami, którzy Was uspokoją! ~

ocJ/4

pR O1'j001 ,,,•

11z1,,.„

Z8

-

·

' Jeżeli bu!ui!sz lub remontule~ swo·e "Jniazdko" inie chcesz mieć do ~nienia zamatorami· zadzwoń!~
-

O li ulgi podatkowe
D 2 super mieszkania - li piętro; parter; od 25m 2 do 66 m2

D

D

~Telefon kontaktowy: Dariusz Karski -0-601-926-577

18

REKLAMA

14. 12.2 000 r.

„ROWI NTEX" S.C.,

Głowno, ul. Andersa 17

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY OKLAND S.A.

OKNA PCV
DREWNO, ALUMINIUM

KKeE

11111

IHWAINusKI

SYSTEMY OKIENNE

NISKIE CENY, PROFESJONALNA OBSŁUGA
ZADZWOŃ-PRZYJEDZIEMY, WYCENIMY, ZAMONTUJEMY
Tel. 042/719-47-44 lub 0-603-646-537
r1467
I

Sprzedaż
OSiRŁowicz

8.00-20.00

WYRIUC GRATY KUP NA RATYlll

-szampan

biletów:
Salon fryzjerski
Mistrz Jarzy Lędzion

Bar „Łowiczanka"
ul. Zduńska 45/46

8.00-17.30

8.00-18.00

Więcej

®
"se~oo~e ŻAGIEL

informacji pod numerami:

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

R-1466

,

ZARZĄD

Jt\0

GMINY NIEBOROW

Zakupy na raty
w najlepszych placówkach handlowych

99-416 Nieborów, tel. (046) 838-56-65

ogłasza

przetarg nieograniczony uproszczony

* Dotyczy osób, które korzystały z systemu ratalnego Żagiel.

na usuwanie awarii stacii wodociągowych
i uięć wody na terenie gminy Nieborów
• Termin realizacji zamówienia 31.12.2001 r.
• Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie
wadium w wysokości 3.000 zł
•

Postępowanie

•

Postępowanie będzie

nie

zostało

poprzedzone

obowiązkowych

istotnych warunków zamówienia (w cenie 10
w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11 .

Dziewiarskie i Tkackie
od 18 tu do 60 tez, równiei kolorowe

B a'N
.
FI ftA

zł) można odebrać
Mirosław Niedbałka,

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną
wodociągowych

•Termin

TR./FAX (C>-46) 837-92-43

1

Specyfikację

• Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest p.
tel. 838-56-65 pokój nr 11 w godz. 7.00-15.00.
•

~1-!~~S?!!~t~l~~~!~~
•
. . . :&.A
P.B•ll:DY'

preferencji

ckrajowych.
•

Żagiel S.A, 99-400 Łowicz, ul. Browarna 1Oa, tel. (0-46) 837-88-66

-14ao

-

wstępną kwalifikacją.

prowadzone z zastosowaniem

TWÓJ ZAUFANY PARTNER

s'a.'~·

i

składania

• Otwarcie ofert
w sali narad .

ujęć

wody"

ofert

nastąpi

należy złożyć

upływa

„Oferta na usuwanie awarii stacji
w siedzibie Zamawiającego - sekretariat.
Zamawiającego

• W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełnia
jący warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełnią
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

• ·11N

ART. POŚCIELOWE:
, ...,
kołdry, poduszki, pościele,
ft.A
koce, prześcieradła, pledy, rtczniki
oraz: IAMBIEKINY, OBRUSY, BIEiNIKI, SERWETKI

Zasłonowe

Ubraniowe

Naszym Klientom życzymy Wesołych świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2001

dnia 21.12.2000 r. godz. 11.

w dniu 21 .12.2000 r. godz. 11.30 w siedzibie

-t!'kardowe - Nabłyszczane
-Siatkowe

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY Pn-Pt 9.00-17.00 Sb 9.00-13. O

My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

R-1535

spróbuj i Ty !!!

OKNA, DRZWI

99-400 ŁOWI CZ

UL. POWSTAŃCÓW 2
TEL. (0-46) 837-S6-SS, 830-20-S2
....................

.::.=:::::::;:.:;:::~~

~

PCV, drewno, stal,
aluminium

~~

pilark i

AUTORYZOWANY
. DEALERso/C)
,
,

SERWIS, NAPRAWY, SPRZEDAZ, OSTRZENIE tANCUCHOW
DO KAiDEJ PILARKI tAŃCUCH GRATIS

3

BAL SYL~STRO~
• 'M'Rf;STAURA CJI .RUSA~KA'

. ~WJ~
"

solo
Made in Germany

"'

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

7
...
R-1362

PRODUCENT:

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103
tel. (0-46) 837-41·38
837-32-79, fax837-47-98
http: www.winkhaus.eom.pl/SIB

R- 144a

.1

'

...

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

19

14.12:rnoo r.

ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

DANIELA SZYMAJDA (1934-20001
Daniela Szymajda zd. Kucińska urolistopada 1934 roku w Czatolinie, była jedynaczką. Rodzina Kuciń
skich nie była zamożna, rodzice mieli niewielkie, około 2 ha gospodarstwo. 3 klasy szkoły podstawowej skończyła
w Czatolinie, przez kolejne 4 lata była
uczennicą szkoły w Łyszkowicach.
W 1952 roku rozpoczęła pracę zawodową w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach,
gdzie do 1973 roku prowadziła ewidencję
ludności. Zarobki w urzędzie były wtedy
niskie, często trzeba by/o długo zostawać
po godzinach w pracy, dlatego żona zdecydowała się na zmianę pracy - wspomina mąż Mieczysław Szymajda. Drugim
miejscem pracy pani Danusi (tak zawsze
wszyscy zwracali się do Danieli Szymajdy) był sklep, należący do GS. W 1973
została ekspedientką w nowo powstałym
pawilonie wielobranżowym, w dziale
odzieżowym. W miejscowej Gminnej
Spółdzielni pracował też pan Mieczysław.
Daniela i Mieczysław Szymajdowie
poznali się na zabawie w Czatolinie, byli
już wtedy dorośli. Pomimo że pochodzili
z tej samej miejscowości - Czatolina - nie
mieli okazji poznać się wcześniej. Poznaliśmy się, gdy bylem już w wojsku, przyjecha/em do domu na urlop - wspomina
Mieczysław Szymajda, który odbywał
niełatwą służbę w Zabrzu, połączoną
z pracą w kopalni. Ślub odbył się 14 sierpnia 1955 roku w Łyszkowicach. Młodzi
początkowo mieszkali w rodzinnym
domu pani Danieli w Czatolinie, tam też
na świat przyszły dwie córki.
Warunki mieszkaniowe w Czatolinie nie
były jednak najlepsze. Pomimo obaw
dziła się 30

WOJCIECH

Mieczysława, dotyczących

rozpodomu, wiele argumentów przemawiało na korzyść rozpoczęcia budowy. Trochę obawia/em się
tej budowy - mówi pan Mieczysław - nie
pana

częcia budowy własnego

mieliśmy pieniędzy. Zdecydowaliśmy się

na kredyt, któ1y nie był drogi i bardzo
pomógł nam w budowie.
Determinacja pani Danieli dała efektyw 1966 roku rodzina przeprowadziła się
do własnego, nowego i nie całkowicie jeszcze dokończonego domu w Łyszkowi
cach, rok póżniej urodził się syn. Wraz z
nimi zamieszkała owdowiała matka pani
Danieli.
Przez ponad 8 lat Szymajdowie uprawiali jeszcze ziemię w Czatolinie, ale
uciążliwe dojazdy i trudności w pogodzeniu pracy zawodowej, wychowania dzieci z dojazdami na pole, skłoniła ich do
sprzedaży rodzinnego gospodarstwa.
Z wo lenniczą takiego rozwiązania była też
matka pani Danieli, ziemia została sprzedana sąsiadowi.
Daniela Szymajda najlepiej czuła się we
własnym domu. Uroczyście, z udziałem
dzieci, 4 wnuków i 2 wnuczek, odbywały się rodzinne święta, również 40. i 45.
rocznica ślubu.
Szymajdowie nigdy nie jeździli na wczasy, chociaż jeszcze niedawno wybierali
się na taki wyjazd. Chętnie natomiast jeź
dzili co rok lub dwa do córki, mieszkają
cej blisko czeskiej granicy - w Głuchoła
zach. Spędzali tam zazwyczaj tydzień.
W czasie ostatniego pobytu w czerwcu
2000 roku mieli, specjalnie na tę okazję
wyrobione, paszporty i wybrali się z córką
na wycieczkę do Czech.

Kłopoty

zdrowotne
Danieli Szymajdy rozpoczęły się

około 2 lat
temu, częś
ciowym para1iże m nogi.
Lekarze opiekujący się

chorą

stwierdzili niedotlenienie mózgu. Regularne wizyty u specjalisty i przyjowane leki pozwalały nie odczuwać dolegliwości. Jedynym sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego, były niewielkie problemy z pamięcią. Po chwili zastanowienia przypominała sobie fakty. Gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło w paździer
niku 2000 roku.
W czasie uroczystości rodzinnej pani
Danusia nagle źle się poczuła. Rodzina
natychmiast zawiozła ją do szpitala w Ło
wiczu. Stan był bardzo poważny, stwierdzono udar mózgu, przez dwa dni była
nieprzytomna. Zmarła w poniedziałek, 16

...IL
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30 listopada: Stanisława Marianna Nowak, I. 77, Boczki; Kazimiera Kaczorowska, I. 80, Psary; 2 grudnia: Anna Szkup, I. 93, Kolonia Łyszkowice; Karolina Pudełek, 1.74, Warszawa. 3 grudnia: Stanisława Glazna, I. 73, Głowno;
4 grudnia: Henryka Kotlarska, I. 72, Gągolin Północny; Franciszek Bil, I. 67,
Łowicz; 5 grudnia: Aniela Sołtyszewska, I. 89, Łowicz; Franciszek Łąpieś, I. 81,
Łowicz; Józef Dworczyk, I. 82, Łowicz; 6 grudnia: Józef Dybowski, I. 69,
Łowicz; 8 grudnia: Zofia Kurkowska, I. 67, Stroniewice; Tadeusz Więckowski,
I. 76, Łowicz; Jan Liberadzki, I. 67, Łowicz; Zdzisław Osuwniak, I. 62, Głowno;
13 grudnia: Władysław Pakuła, I. 87, Dąbrowa;

Serdeczne podziękowania całej rodzinie,
wszystkim znajomym i sąsiadom
za wyrazy współczucia, złożone wieńce
i kwiaty oraz udział9.12.2000 r.
w uroczystościach pogrzebowych

ś.p.JANINY

PODAWACZ

dzanego właśnie w Łowiczu, swoją przyszłą żonę - Martę. Po kilkumiesięcznym
okresie narzeczeństwa wzięli ślub. Dla
pana Wojciecha był to jednocześnie koniec pracy w różnych miejscach w kraju i
powrót do osiadłego trybu życia. Gdyby
nie poznali się podczas urlopu, to być
może ojciec by tak podróżował do emerytury... - żartuje Sławomir Gołębiewski.
Państwo Gołębiewscy zamieszkali najpierw w kamienicy przy ulicy Podrzecznej. Tam urodził się ich jedyny syn.
Pan Wojciech pracował wtedy jako kierowca w Sochaczewie - mieście, w którym
się urodził. Ciekawostkąjest to, że jego syn,
Sławomir, zamierza przeprowadzić się wła
śnie do Sochaczewa Zaręczony jest z dzieWczyną, pochodzącą z tego miasta.
. Dwa lata wcześniej zmarła na raka żona
pana Wojciecha - Marta To był dla mnie
i dla ojca duży cios. Tata po śmierci mamy
nie mógł się długo odnaleźć. Zmieni! się
- stal się mrukliwy. często zamyślał się. Już
mu się nie chciało nawet schodzić do warsztatu i tam majsterkować. By/ zmęczony ..
(mak)
- opowiada Sławomir.

Chcq po staremu
ZNP zbiera podpisy pod żądaniem nowelizacji Karty Nauczyciela
Od czwartku, 7 grudnia, ruszyła w Łowiczu akcja zbierania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego; podpisów pod
projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. Podpisy zbierane będą w placówkach
'Szkolno-wychowawczych przez upoważnione do tego osoby. ZNP chce w Sejmie
złożyć inicjatywę obywatelską, w której
domaga się nowelizacji art. 30 wspomnianej karty. Nauczyciele domagają się przywrócenia ich do państwowej sfery budżetowej. Po drugie, żądają zagwarantowania pełnego wynagrodzenia nauczycieli,
w tym obowiązujących dodatków, z bu-

przez nie problemów oświaty i jej prai ustalanie na szczeblu centralnym przez cowników. Zarząd okręgowy ZNP w woMinistra Edukacji Narodowej w uzgod- jewództwie łódzkim wskazuje, że 30 %
nieniu ze związkami zawodowymi, dzia- samorządów w tym województwie nie
łającymi w oświacie. Związkowcy chcą, wdrożyło nowego systemu wynagrodzeaby nie odbierać uprawnień jednostkom ni a, a tylko 30,07 % samorządów dokosamorządu terytorialnego możliwości nało stosownych wyrównań od I styczpodwyższania uposażenia ponad ustawo- nia 2000 roku. Związkowcy z - od dziewe wskaźniki . Znowelizowany art. 30 sięcioleci lewicowego - ZNP, są też przekarty powinien - zdaniem ZNP - gwaran- ciw finansowaniu z budżetu państwa
I 00% kosztów utrzymania ucznia w szkotować nauczycielom osiągnięcie wzrostu
wynagrodzenia, zgodnie z zapisani Kar- łach niepublicznych, co - jak twierdzą
ty, bez względu na wysokość budżetu po- - odbywać się będzie kosztem szkół pu(aw)
szczególnych samorządów i rozumienia blicznych.
dżetu państwa, poprzez ich określenie

mężem

córka z

i

dziećmi

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze

ś.p. STANIStAWA

CYTRYŃŚKIEGO

a szczególnie ks. Proboszczowi Pawłowi Górniakowi,
Ojcu Petroniuszowi Powązce, siostrom bernardynkom
składa Rodzina
R-1555

GOt~BIEWSKI <1921. 2000>

Wojciech Gołębiewski urodził się 12 młody wtedy Wojciech zarabiał pienią
listopada 1928 roku w Sochaczewie. Dwa dze i wykonywał cięższe czynności w
lub trzy lata później cała jego rodzina prze- domu. Po śmierci pani Zofii Wojciech poprowadziła się i zamieszkali najpierw stanowił zmienić swoje życie i nie przyw podłowickiej wsi, potem na stałe już wiązywać się do jednego miejsca. Rozw Łowiczu. Wspomnienia z lat dziecin- począł pracę jako monter instalacji eleknych i młodzieńczych częściowo odeszły trycznej na słupach i razem ze swoją ekiw zapomnienie. Nie był to szczęśliwy pą podróżował po całym kraju, zakłada
okres w życiu pana Wojciecha i nie lubił o jąc trakcję.
nim opowiadać. Podczas pierwszych
Dlatego ojciec na wszystkim się znał
miesięcy II wojny światowej z rąk hitle- i był samowystarczalny W podróżach narowców zginął jego ojciec - Tadeusz. Rok uczy/ się robić różne rzeczy. W warsztapo zakończeniu wojny na chorobę płuc cie, któ1y sobie sam wyposażał przez kilzmarła jego matka - Franciszka. Musiał ka ładnych lat, mógł zrobić bardzo dużo .
więc szybko usamodzielnić się i ułożyć Nie mia/ problemów na przykład z przyszybko swoje dorosłe życie. Do pełno cięciem grubych desek, naprawą roweletności niewiele mu brakowało i już sa- rów, wyszlifowaniem czegoś, naprawą
modzielnie pracował na budowach przy pralki. Sąsiedzi o tym szybko się dowieczynnościach pomocniczych. Z utrzyma- dzieli i podrzucali mu różne rzeczy do
niem nie miał problemów. Pod dach wła naprawy- opowiada syn Wojciecha - Sła
snego dornu przyjęła go samotnie miesz- wek Gołębiewski. Przez kilka lat pan
kająca ciotka - pani Zofia. Była to już Wojciech pracował w różnych zakątkach
osoba starsza i wymagała opieki. Z Woj- kraju, głównie na południu Polski. Do rociechem doskonale się więc uzupełniali. dzinnego Łowicza i Sochaczewa przyCiotka gotowała obiady i zajmowała się jeżdżał tylko kilka razy w ciągu roku. W
(na ile jej siły pozwalały) domem, zaś wieku 28 lat poznał, podczas urlopu spę-

składa

GR-190

października.

W naszym wieku ludzie się bardziej ze
sobą zżywają - mówi pan Mieczysław,
który jest o 3 lata starszy niż jego zmarła żona. -Jest więcej wolnego czasu. My
najczęściej byliśmy w domu, wychodziliśmy na spacer po Łyszkowicach. Jak
ktoś dłużej choruje, to rodzina ma czas
na pogodzenie się z myślą, że straci bliską osobę. Jak ktoś nagle odchodzi, jest
bardzo ciężko ...
(mwk)

ODESZLI OD NAS (30.11 - 13.12.2000 r.)

Wyrazy

współczucia kolażance

GRAŻYNIE CYWIŃSKIEJ z powodu śmierci

OJCA
składają pracownicyZUS włowiczu

R-1564

Don Wasyl i Roma
wystąpili dla straiaków
sobotę

9 grudnia w sali kinowej
Kultury wystą
pił popularny cygański artysta Don
Wasyl z towarzyszącym mu zespołem
Roma i Dżanirn. Koncert zorganizowany był przez agencje Atrnas z Nowego
Sącza i Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych. Wstęp na
koncert był tylko za okazaniem wejściówek, które nie były dostępne
W

Łowickiego Ośrodka

ŁOW'IGZAHIN
70 lat temu

pisał

w wolnej

sprzedaży.

znalazł się

Pomimo to na sali
gdzie
było tylko pojedyńcze

komplet

publiczności,

niegdzie widać
wolne mejsca.
Koncert poprzedzony został 15-minutowym szkoleniem przeciwpożarowym.
Don Wasylowi przygrywała I O-osobowa orkiestra, doskonale bawiąca publiczność.

(aw)
zdołał się uratować.

Konie i wóz ocalastaruszki odnaleziono w 2
godziny po wypadku, woźnicy dotychczas nie odnaleziono.

ły. Zwłoki

29 listopada 1930 r.

Sobotnie deklamacje

„Warszawianka"

W sobotę 29 odbędzie się w Sokole
akademia o godz. 8-ej wieczorem, skła
dająca się z przemówień, deklamacji
i fragmentu „Nocy listopadowej" Wy-

W piątek, 28 listopada, godz. 15.30
(3.30 po poi.) zostanie odegrana „Warszawianka" St. Wyspiańskiego, łącznie
z prelekcją, deklamacjami, chórami oraz
produkcjami orkiestry wojskowej.
29 listopada 1930 r.

spiańskiego.

29 listopada 1930 r.

·Nabożeństwo św. Barbary
Nieszczęśliwy wypadek
Cech rzeźniczo-wędliniarski w ŁowiWczoraj, tj. dnia 27 bm., mieszkanka
wsi Skaratki, Lebioda - wdowa, w dro- . czu zawiadamia, że w dniu 4 grudnia
dze do wsi Urzecze przejeżdżała przez o godzinie 9-tej rano w kościele Świę
Bzurępod wsią Urzecze, i wskutek tego, tego Ducha odbędzie się nabożeństwo
że poziom ·wody jest obecnie wielki, ku czci św. Barbary, patronki Cechu, na
woda wzniosła wóz i Lebioda wraz które członków i sympatyków zaprasza
z woźnicą Urbankiem zatonęli w nur- zarząd Cechu.
29 listopada 1930 r.
tach rzeki. Drugi służący, Kowalczyk,

. .. .. , . '
" '

20

14.12.2000 r.
czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotw<r
rowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00, w
czwartek od 15.00 do 17.00

INFORMATOR
ŁOWICKI

Informacje:
Infonnacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach;
tel. międzynarodowa 9310
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy mic;dzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej, tel.
(046) 94-34, fax (046) 322-555

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
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. 837-6692, czynny: codziennie w godz. 15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. 3 Maja 2), czynny:
pn., czw., pt w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w

Pogotowia:

Informacje w Strykowie:
Naprawa telefonów 924

Pogotowia w

Urzę_du

Pracy w Zgierzu
719-20-76
- ul. Młynarska 719-11-51
- 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
Miejski:

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

Telefony w Strykowie:
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

Informacje w

Dyżury

przychodni ZOZ

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

Głownie:

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

Ceny

Głownie:

Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alannowy
Straż pożarna 719-I0-08; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40
Lecznica dla zwierząt - ul. Sowińskiego 3,
tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60

Telefony w Głownie:
Urząd

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Filia Powiatowego

Msze święte
w niedziele i święta:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon infonnacyjn<rproblemowy (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
Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-52-48, ul. Chełmońskiego,
tel. 837-35-24
Dyżury

żywności:

- Ambulatorium Pomocy Dora2nej czynne: w dni
robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i świę_ta
od 8 (przez 24 h)
- Pacjenci obji;ci opieką medyczną Niepublicznych Za~ładów Opieki Zdrowotnej- przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, ul.
Świę_tojańska 1/3 B, tel. 837-39-61; czynne: przyj~
cia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8;
przyji;cia dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakładów.
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
tel. 837-36-51

e Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasten.a: 7.00, 8.00,
IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kośdól Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
•Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 1230, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminuyjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Botej Nieuslaj~j Pomocy:
8.00, IO.OO, 18.00
• Kościól św. Leonarda: niedziele I O.OO,
11.30, 17.00

Chąśno:

pn.-pl 9.00-14.30
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pl 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pt 9.00-16.00,
sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12: pn.-pl 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Nieborów: pn.pl 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zdtmy: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

wt. 8.00-15.30
pn.- pt. 8.00-19.00,
sb. 8.00-12.00
wt., czw. 8.00-12.00,
- Dennatolog:
śr. 12.30-16.00
pn., śr. 15.00-19.00
- Neurolog:
pn.15.00-18.00,
- Laryngolog:
śr. 8.00-12.00
pn. 12.30-15.00;
- Rehabilitant:
śr. 12.00-15.00
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 przyjęł czynna przez całą
dobę_, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul.
Kopernika 19, tel. 719-10-27
Dyżury

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
pon., wt. 8.00-18.00,
- Lekarz ogólny
śr. 8.00-12.00, 15.00-18.00
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, 13.00-15.00
pn., pt. 14.00-19.00
- Okulista:
pn., czw. 8.00-12.00
- Ginekolog:
wt. 15.00-18.00
śr. 1200-16.00; pt. 11.00-14.00
pn. 8.00-15.00; wt. 8.00-16.00

(dane z 12 grudnia) w

urotfzi!i się w
i w (jfownie:

Kino Bzura:
Czwartek. 14 grudnia:
• godz. 19.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy „Bez
Nazwy" prezentuje: ,,Życie jako śmiertelna choroba
przenoszona drogą płciową'' - reż. K. Zanussi;
Pi•tek. IS grudnia:
• godz. 20.00 - ,,Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" - film prod. polskiej
Sobota, 16 grudnia:
•godz. 18.00 - „Duż.e zwierzę_" - film prod. polskiej;
• godz. 20.00 - ,,Życie jako śmiertelna choroba
przenoszona drogą płciową" - film prod. polslciej;
Njędzje!L 17 grudnia
• godz. 20.00 - ,,Duż.e zwierzę_" - film prod. polslciej;
Ponjęchja!ęk- środL 18 -20 grudnia;
• godz. 18.00 - ,,Duż.e zwierzę_" - film prod. polslcicj;
• godz. 20.00 - •.Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" - film prod. polslciej;

piatek. IS widnia:
• godz. 16.30 - Choinka na Starym Rynku (współ
organizacja);
niedziela. 17 ęrudnia;
•godz. 16.00-,,Księ_żaclciespotkanie" -program folklorystyczny z udziałem Kapeli z Kiernozi, gawę_dziarza Mariana Witkowskiego, poetki Marii
Dylik, śpiewaka Stanisława Madanowskiego oraz
konkursy z nagrodami - Kino Bzura, wstęp wolny;
Wtorek. 19 i:rudnia:
• godz. 9.30, 11.30 - Teatr dla dzieci „Czarodziejskie
figle" - 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
pt. 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt., śr. 11.00-13.00;
czw., pt. IO.OO-I I.OO

protetyka
- Dennatolog

Dyżury

aptek w

Głownie:

tel. 719-21-31
ul Łowicka 38
tel. 719-21-31
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
ul. Łowicka 38
tel. 719-20-12
ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
ul. Kopernika 19
wt.
tel. 719-20-12
ul. Kopernika 19
śr.
w każdą niedzielę przerwa I 5.00-18.00
Apteka w Bratoszewicach czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. 8.00-14.00, dyżur 4 i 5 września
Apteki w Strykowi" czynne: ul. Kolejowa I I: pn. pt. 9.00-17.00, ul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;
aw.
pL
sob.
ndz.
pn.

14.12.
IS-12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Kino
poniedziałek.

18 grudnia;
• g'!"2. 18.00 - „Uciekające kurczaki"

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

ASORTYMENT

cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki
marchew
schab
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)
opa
szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

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

olej
jaja
twaróg

CÓRECZKI
-

państwu

Zimnym z Arkadii
Murasom z Wygody
państwu Słowińskim z Bąl<owa
państwu Łacheta z Wejsc
państwu Markus z Łowicza

•

~

państwu

SYNKOWIE
- państwu Badurom z Łowicza
- państwu Kołudzkim z Łowicza
- państwu Wieczorkom z Polesia
- państwu Tatajom z Mysłakowa
- państwu Guzkom z Jackowie
- państwu Pluska z Łowicza

-

państwu

Jaros z Llsiewic
synków;

Małych

- dwóch

CO W KINIE „BZURA"
Duże zwierzę
Film jest manifestacją wolności czło
wieka. Reżyser Jerzy Stuhr, będący zarazem odtwórcą głównej roli, unaocznia widzom, że brak tolerancji, zawiść i bezduszność to cechy, które nie zostały wykorzenione przez współczesność.

Życie jako ...
Zbigniew Zapasiewicz wcielił się w rolę
doktora Tomasza, niewierzącego sceptyka, który próbuje zarazić innych swym
podejściem do życia. Jerzy Płażewski o filmie napisał „po tłoczących się na naszych
ekranach filmach pełnych wybuchów, pogoni, wrzasków i katastrof - inteligentne,
ściszone kino Zanussiego pozwala wierzyć,
że kamerą można niekiedy przekazywać
zastanawiające prawdy o człowiku, warte
namysłu.

Wigilia
w „Solidarności"
Na najbliższą środę, tj. 20 grudnia człon
kowie głowieńskiej „Solidarności" zaplanowali tegoroczne spotkanie opłatkowe.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00
w siedzibie Podregionu NSZZ „Solidarność"
w Głownie przy ul. Łowickiej. Jej organizacją zajmą się Komisja Emerytów i Rencistów oraz Komisja Międzyz.akładowa gło
wieńskiego podregionu.
To pierwsza Wigilia z nowym przewod(rp)
niczącym Romanem Markowskim.

ROLNIK
SPRZEDAJE
2,49
1,99
1,50

2 90
2,50
1,30

13,80

240
1,8-1,9
1,3-1,5
0,3-0,5
0,8-1,0
12,70
12-12 40
9-9,20

2,30
2,20
1,20

2,66
1,93
1,50

9-10 5
18,30
7 50
910
11,40
660
440
3,00
5,39
13,00
8,80
1,35
2,00

18,90
7 50
9 2-9 5
10,70 9,2-10,5
7 oo 6 9-7 70
4 50
4 40
3,30 3,2-3,5

1 67
4,10
0,45
7,72

1 80
3,90

7

oo

20,00
750
800
12,00
800
450

13,60
1,30
2,80

13,50
12,00
2,50

260
1,93
1,50
1,40

13,50
13 90
10,30
7,70
19,90
610

13,50
15 20
11,60
7 70

13,90

1990

1898

9,80
660
4 70

3,20

5.3~.o

13.00
1,40
2,70

129
305

0,45
8,80

1 40
3,50
0,2-0,37

1 50
3,50
0,40
8.00

0,37
7,73

2,49
1,75
1,50

2,60
1,93
1,40
0,60

5,50
12,80
980
1,29
2,50

950
10 30
10,30
7 oo
490
320
5,80
12,50
980
1 29

295

masło śmietankowe
masło roślinne

Łowiczu

BLIŻNIĘTA

Inne

- Gabinet zabiegowy:

MILO~NYCH

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

Apteki:
nocne:
aw. 14.12. Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
pt IS.12. Stary Rynek 14 tel. 837-40-91
tel. 837-42-64
sb. 16.12. Sikorskiego I
ndz. 17.12. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-41
pon. 18.12. Stary Rynek 17 tel. 837-42-93
wt 19.12. Bonifraterska 2 tel. 837-45-55
20.12. Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
śr.
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę_ w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Bełchów: pn. - pl 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pl 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Lowicz-dyżury

KQONIKL\
WYPADKÓW

0,37
7,73

040
773

795
18,00
6,00

882
710
598
3,90
5,90

11,40
7,10
4,40
3,00
5,39
14,80
8,70
1,35
2,85
3,52
1,67
4,55
0,45
7,72

2,45

2,39

2,25

2,40

2,60

19
135
0,60
14,50
13,00
8,5-10,
12,50
19,40
6,50
9,70
7,40
5,00
3,00
6,20

2,50
1,70
1,40
0,50

2,30
1,89
0,40
0,60

Żywiec_ wieprzowy:
• Mi_rowski (12.12); 4,00 zł/kg;
• Domaniewice (12.12); 3,80 zł/kg;
• OPZH Głowno (12.12); 3,80 zł/kg;

Żywiec wołowy:
• Mirowski (12.12); byki 3-3,30 zVkg;

7,60
9,80
10,50
7,70
4,20
5,80
12,30
8,70
1,35
2,35
1,60
3,70
0,40
7,90

OFERTY PRACY
8,50 10,15 9,40
11,60
9,00
7,80 5,75 7,00
4,50 3,99 4 20
3,55
3,00
6,00 5.39 5,30
7,55
8,99 8,35 9- 9,50
1.29 1,25
2,88 2,35 2,50
2,39
2,60
1,40 1,39
1 60
3,17 2,99
3,50
0,36 0,29 0,26-0,32
7,80 7,35

Powiatowy Ur.ząd Pracy w Łowiczu
(stan na 12.12.2000 r.)
•ślusarz

505
8,40
1,20
2,60
2,60
1 60
4,00
o,40
7,80

8,40
1,20
2,00
1,90
1,60
3,10
0,30
7,50

11,50
880
1 20
2,25
2,30
1,50
3,20
0,33
7,50

•spawacz
• sprzedawca
• grafik komputerowy
• technik farmacji

Fiiia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 12.12.2000 r.
Stryków:

•kelner

•kelnerka

Odnośnie ww. ofert PUP nie udzk/a telefonicznie żadnych infotmacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

"

-.

ł)

„

.,, ...
a.

21

14.12.2000 r.

•

SKA.RB ROLNIKA

•

REDAGOWANYPRZY'\YSPÓI..PRACYZ WODRBRATOSZEWICZE
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 8.12. 2000 r.
jęczmień

56,00
60,00
52,00
60,00
50,00
20,00
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
6,00
3,00

q
q
q
q
q
q
15 szt
15 szt
szt
kg
kg
szt
kg
kg
szt
kg
kg
szt
kg

kukurydza
mieszanka
pszenica
żyto

ziemniaki
jaja fennowe
jaja wiejskie
brokuł

buraki
cebula
czosnek
gruszki

jablka
kalafior
kapusta czerwona
kapusta biała
kapusta pekińska
marchew
pieczarki
pietruszka

kg
kg

pomidory

kg

por

szt

rzodkiewka
seler
seler
kapusta kiszona
sałata

brukselka

a..a

cortland

opk.
kg

szt
kg
szt
kg
kg

!IQ

gala
gloster
jonogold
ligol
lobo
malinowa
Mclntosh
Melrose
miód lipowy

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt
0,901
0,901

6,00
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

Z. NAJLEPSZYMI
ZYCZENIAMI fl
.

Przypominamy: w

każdym

numerze

NŁ

drukujemy kupon, na którym

każdy może wpisać treść życzeń, jakiez różnych okazji: imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak po prostu "od serca" • chce komuś przekazać. Zyczenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego
numerze NŁ. Aby się ukazały, należy: ·wypełnić kupon, używając nie więcej
niż 12 słów. Prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż inicjał także liczymy

jak
słowD; ·dostarczyć kupon do naszego głównego biura ogłoszeń przy ul. Pijarskiej
3a, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione 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.

URODZINOWE

Dużo

zdrówka na I urodziny Paulince Majer życzy babcia, chrzestny i prababcia.

Samych słonecznych dni w dorosłym ży
ciu Pawłowi Białas w dniu 18 urodzinżyczą Niech miłość i praca twe życie wzbogaca,
to co wymarzone niech będzie spełnione.
rodzice.
W 18 rocznicę urodzin Ani Mitek Jarek z
To o czym marzysz by Twoim było, a to rodzicami.
czego pragniesz by się spełniło. Z okazji
W osiemnastą rocznicę urodzin Ani Mi18 urodzin Jarkowi Podwysockiemu życzą
tek chcemy gromko krzyknąć tak: Żyj
rodzice i Marzenka.
nam w zdrowiu i szczęściu długie sto lat.
W dniu tak pięknym i wspaniałym życzC(
Tobie sercem całym zdrowia, szczctścia,
pomyślności, I OO lat życia i radości. W
dniu 18 urodzin dla Jarosława Podwysockiego życzenia składa chrzestna z rodziną.

Dziadlcawie i

cała

rodzica z Jamna.

W dniu tak pięknym i wspaniałym życzy
my Tobie sercem całym I OO lat życia i
radości w 18 rocznice( urodzin. Ani .Agnieszka i Marcin Mitkowie.

Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego, Kochanemu Zbyszkowi wszystkiego najlepzdrówka, szczęścia, uśmiechu kochanej szego z okazji 18 urodzin przesyła Kamila.
Kasi Bieleckiej życzą rodzice i siostra Beatka.
INNE
Z okazji urodzin i imienin wszystkiego ,,SC(powi" z Głowna dużo miłości życzy konajlepszego „Cyckowi" - życzy Piszczał/ca. chający „Dudek" z Łowicza

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
i:t.JBUMCJIWNlMERZE 51/00 (21 XIOD LLe 52100 (28XIOD
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PROMOCJA
GRUDNIOWA
STYROPIAN 99 zł
vvełna

r

szl<lana
THERMOLAN Belgia
Firma PHU KOBOMAX-BUDOMAX

R-1560

,.

95-010 Stryków, ul. Kolejowa 50
tel. /fax. 0-421719-98-60, 719-81-83

KONIEC ROKU

- WSlYSCY DZIAŁAMY CHARYTA1YWNIE .
Tak się składa, że koniec roku powoduje
całą masę imprez charytatywnych. I bardzo
dobrze.ponieważ pomoc dla biednych jest
jak najbardziej wskazana Pomagają sławni
piosenkarze, sportowcy i zwykli ludzie,
którym dobro innego człowieka Jeżyna sercu. Ubiegły weekend przyniósł wysyp tego
typu imprez nad Bzurą. Grali wybitni polscy piłkarze z gwiazdami łowickiej halówki,
grali radni z płcią piękną, studenci. Wszystkie te inicjatywy miały na celu pomoc Stowmzysz.eniu Rodziców i Osób Działających
na Rz.ecz Dzieci z Chorobami Układu Nerwowego. Jednak o tych wspaniałych imprezach NLjuż informował. Ką;ik Muzyczny zajmie się dzisiaj inicjatywą najważniej
smj osoby w państwie, a mianowicie Prezydenta Rzeczypospolitej - Aleksandra
Kwaśnieskiego, a w zasadzie pierwszej
damy pani Jolanty Kwaśniewskiej, która od
lat wspomaga wszelkiego rodzaju dobroczynne pu.edsięwzięcia
Otóż pani prezydentowa wpadła na pomysł z.organiz.owania w Belwederze... koncertu. Oczywiście wstęp był mocno utrudniony dla zwykłego śmiertelnika, ale te'i: i cel
imprezy jak osoba występującego oraz ograniczone warunki lokalowe nie pozwalały na
brak reglamentacji. Na widowni pojawili się
najbogatsi Polacy, którzy udział w koncercie LIONELA RICHIE traktowali jako
ogromne wyróżnienie i nobilitację. Podejrzewam, że wejściówka na ten występ była
jedną z droż.szych w historii nadwiślańskich
rockimprezach. Oczywiście w pierwszych
IZC(dach zasiedli gospodane, a obok wspomnieni darczyńcy. Piosenkarz znany przede
wszystkim z tak wspaniałych przebojów
jak ,,Sayyou, say me" cry ,,Hello" nigdy nie
ochnawia uczestnictwa w tego typu koncertach - do Warszawy przyjechał prosto
z Londynu, gdzie podobny występ miał
miejsce, tyle tylko że przed rodziną królewską. Jak więc widzicie, czarnoskóry muzyk
znajduje uznanie wśród najmożniejszych
tego świata, a pomieważ ma dobre serce,

kochają go również maluczcy. Warszawski
koncert :z.ostał z.organiz.owany na rzecz dzieci
chorych na białaczkę, a ich kilkuosobowa
reprezentacja była obecna na sali. Piosenkarz wystąpił w towarzystwie ensemblu,
niejednokrotnie przygrywając sobie na pianinie. Oczywiście zaśpiewał wszystkie
swoje największe przeboje, włącznie z ostatnim hitem pt,,Angel". Richie potrafił wprowadzić w te oficjalne progi dużo humoru,
ciepła i przede wszystkim wspaniałej muzyki. Wprawdzie, jak zaznaczył po wystę
pie, dzieciaki niezbyt chętnie tańczyły przy
jego piosenkach, to jednak był wyrażnie
wzrusz.ony przyjęciem w Pałacu Prezydenckim. Szacowna publicznośc na czele
z głowąpaństwa była zadowolona z wystę
pu gwiazdy. A wydawałoby się, że na tego
typu imprezach musi być sztywno, niemrawo i bardz.o poważnie. Przyznam, że niżej
podpisanynigdynienalei.ałdo funclubu pań
stwa Kwaśniewskich. Jednak każda inicjatywa mająca na celu pomoc chorym dzieciakom musi budzić uznanie i szacunek wobec
pomysłodawców. Żyjemy w bardzo cięż
kich czasach i pomoc drugiej osobie jest tak
niezbędna jak osłona ozonowa.

TOMY?
W wyniku niezbyt zachęcającego repertuaxu naszego kinowego jedynaka, jak również nawału

pracy zawodowej, wasz kąci
kowy reporter nie może pochwalić się obejrzanym ostatnio w kinie ciekawym obrazem. Nie byłem w kinie już pizeszło tydzień, co w moim przypadku powoduje już
poważny kryzys emocjonalny. Postanowiłem więc na zasadzie zastępstwa udać się do
zaprzyjaźnionej wypożyczalni kaset wideo
Marka Bursy, by po pierwsze nie wypaść
z filmowego rytmu, po wtóre skontrolować
co tam nowego na kasetach się ukazało.
W naszym pięknym miasteczku niestety
coraz llllliej przybytków miłośników kina
domowego, ale te które przetrwały, posiadająwcalezadawalającąofertę. Kiedywśród

,

„CZTERDZIESCI LAT
W czterdziestolecie matury 2 grudnia
2000 r. w sali „Okrąglaka" spotkały się absolwentki klasy XI c (matura 1960). Frekwencja była doskonała. Na 26 dziewczyn
(bo była to klasa żeńska), które przystąpiły
do matury na spotkanie stawiło się nas 20.
W naszej imprezie udział wzięły: Jadwiga
Borowska obecnie Dudkowska, Anna Burzykowska obecnie Piekut, Teresa Chawrył
obecnie Iwańska, Elżbieta Chlebna obecnie
Solarek, Bożena Cyrulińska obecnie Jaworska, Barbara Dąbrowska obecnie Olędzka,
Zofia Duczmal obecnie Kurkowska, Barbara Gać obecnie Dragan,AłicjaJagielskaobec
nie Chojecka, Maria Kalińska obecnie Śliwa,
Mirosława Karolak obecnie Damięcka, Barbara Rowińska obecnie Popławska, Henryka Rykowska obecnie Kubica, WiesławaRy
kowska obecnie Zaręba, Wiesława Stosio
obecnie Łyczek, Zofia Warackaobecnie Bogusz. Ewa Wawrzyn obecnie Marczuk, Ewa
Zbudniewek, Hanna?.emełko, WiesławaŻa
czek obecnie Golan.
Wtrakciezałatwianiaspraworganizacyj

nych-wpis na listę obecności, rozdanie plakietek i niezwykłe gorących, a wcale nie cichych powitań, koleżanki miały okazję obejrzeć małą wystawę, na którą złożyła się
Kronika Szkoły, stare zdjęcia, wydawnictwa Koła Wychowanków, medale pamiąt
kowe, pamiętniki koleżanek i inne drobia~i.
Powodzeniem cieszyła się monografia szkoły i Koła -wiele kołei.anek nabyło ją.
Po ,,sprawdzeniu listy obecności" Anna
- przewodnicząca klasy oficjalnie otworzyła nasz.e spotkanie i zac7.l(ło się... Po drinku
i przystawce- dla kurażu- ''klasowe"zdję:
cie i wspolllllienia
Henia wspomniała całe 4 Jata nauk:i-naszych Wychowawców (kolejno prof. Maria Rogulska, Stanisław Mróz i Julian Oleś
kiewicz), wszystkich naszych Nauczycieli
- jednych z sentymentem, innych z humo-

najnowszych tytułów ujrzałem film polski,
pomyślałem, że dobrze będzie sprawdzić
stan posiadania współczesnego polskiego
kina tzw. rozrywkowego. A ponieważ Waldemar Szarek kojarzy mi się z przyzwoitymi propozycjami, bez obawy wybrałem pozycję pt „TO MY". Film opowiada o przygodach maturzystów, którzy szansy z.dania
matury upatrują nie zawsze w wytrwałym
,,kuciu" i Jucie ~ia Wręcz przeciwnie,
warszawscy abiturienci postanawiają„wziąć
sprawy w swoje ręce" i poznać tematy egzaminówjuż wcze.miej. W tym celu organizują skok na kuratorium. Tak więc maturę
mają w kieszeni, ale mogąjeszcze na tym
trochę dorobić...
Oczywiście, jak się domyślacie, cała afera
wyjdzie na jaw, ale winni i tak nie poniosą
konsekwencji. Film nie jest wirtuozerią reżyserską ani tym bardziej aktorską. Młodzi
aktorzy pewnie świetnie bawili siena planie
grając dzieci bogatych rodziców, kąpiących
się w przydomowych basenach nuworyszy. Jednak nie przekonywują ani jako po-

--

żeraczeniewieścich serc~,Widelec"),anijako

naiwne osiemnastoletnie maturzystki. Poza
tym wydaje mi się, że nawet najbogatsi nie
pozwalają swoim dzieciom na alkoholowe
„bibki" tuż przed maturą, nie interesując się
wcale swoimi dziećmi. Maturalna młodzież
w filmie Szarka to cwaniaczki, bandyci łub
w najlepszym przypadku naiwne tnpiotki
(choć już dawno po lekturze książki pani
Wisłockiej). Czy rzeczywiście licealna mło
dzież to grupa taka jak w filmie „To my"?
Mam nadzieję, że nie.
Choć może się mylę, nie znając realiów
stolicy. Ten film ma jednak również pozytywy. Przede wszystkim świetna ścieżka
dźwiękowa z grupą Mysłowitz. Poza tym
każdy, kto obejrzy ten film, choć na chwilę
zaduma się nad własną maturą, przypollllli
sobie czasy młodzieńcz.ej wolności. I choć
wtedy nie jeździło się Citroenami, a tematów maturalnych nie rozwiązywał haker
komputerowy, to było sympatyczniej...

MIN~tO„."

-

Klasa XI c po czterdziestu latach, spotkanie maturzystek z I 960 roku obfitow wiele wzruszeń i mnóstwo wspomnień.

wało

rem - a także koleżanki. Naszym nieżyją
cym Profesorom poświęciłyśmy krótką modlitwę. Potem obiad-bardzo smac:my. To,
co dla ciała było jednak prawie nieistotne
w porównaniu z tym, co dla ducha No bona przekąskę-Ania przeczytała nam wiersz
Wisławy Szymborskiej "Jak się czujesz. ..",
co stało się wjakiś sensie mottem spotkania
i ... zastąpiło narzekanie na z.drowie.
Kolejnymi "duchowymi" daniami były:
wiersze o naszych imionach- każda dostała
swoje imię, potem "wyciągałyśmy" frasz.
ki, które kolejno odczytywałyśmy głośno,
co wywołało salwy śmiechu.
Deser był fantastyc:my - św. Mikołaj
(Heni) z prezeritami dla każdej z nas. Dostałyśmy odrobinę słodyczy-Tik-tak i dużo
radości -''mini afisż' naszego spotkania, listę koleżmlek z klasy XI c w pięknej oprawie kartki z wycinanką

Dzięki temu odbyłyśmy wspaniałą, radosnąpodróż w czasie - stałyśmy się znów

dziewczynami z XI c.
Żal było się żegnać, ale przyrzekłyśmy
sobie kolejne spotkania. Następnego dnia, 3
grudnia2000 rano już tylko miejscowe koleżanki zapaliły znicz.e na grobach naszych
zmarłych Profesorów poświęcając Im wspolllllienie i modlitwę.
Nasze roc:micowe obchody zakończy
łyśmy złożeniem wizyty z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami jedynej
mieszkającej w Łowiczu z żyjących Profesorów, pani Profesor Zofii Zabost
Organizatorkom spotkania, pełnym inwencji i funtazj~ należąsięgorące podzięko
wania, a kołeż.ankom, które w spotkaniu nie
wzięły udziału poz.ostaje tylko żałować.
Ewa 7.hudniewek Id. XI c
Matura1960

-
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SAMOCHODOWE
I26p, 1998 rok, 20 tys. przebiegu
- sprzedam. Tel. 0606-489-832.
Polonez, Cinquecento, I26p - kupi<;.
Tel. 046/837-24-75, 0602-621-470.
Renault Laguna 2,2 D, 1997 rok, I wła~cicicl
w Polsce, alufelgi, centralny zamek, immobilizer, alann, szyby cle!klrycznc, sian bardzo
dob1y - sprzedam. Tel. 046/837-47-05,
0602-498-631.
I 25p, 1987 r - sprzedam. Tel. 0602-579-054.
Wartburgi - sprzedam. Bobiccko 32.

--

Fiat Punto, 1999 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0601-379-465.
Siar 200, wywrol 3-slronny - sprzedam.
Tel. 046/83 7-69-91.
Sprinter 308, 1997 rok, sian bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0602-219-877.
Fial Brawa, ł 997 rok, stan bardzo dobry
- spr.i:cdam. Tel. 0602-219-877.
Fiat Uno, 1996 rok, diesel - sprzedam.
Tel. 046/838-58-36.
Żuk skrzyniowy, stan dobry - tanio sprzedam

oraz drzewa budowlane: brzozy, olchy i topola. Kompina 36. Tel. 046/838-63-16.
Opel Astra, grudzic1\ 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 8-13-92.
Ford Grenada 2,3, 1978 rok - sprzedam
lub zamieni<;. TNicborów 215.
Star Layłand, przyczepa D-50 6t - sprzedam.
Tel. 0502-564-872.

-

Renault Cangoo 1,4, 2000 rok.metalik,
klimatyzacja, FVAT. Tel. 0608-413-885.
Siar 200 - sprzedam.

Małszycc

2a.

l 26p, 1979 rok, po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/837-15-62.
Fial Punto SX55, 1998 rok, grafitowy metalik, 27.000 km, bogate wyposażenie - sprzedam. Tel. 046/839-60-33, 0607-501-154.
I26p, 1990 r - sprzedam. Tel. 0606-557-270.
Fiat I 26p, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0602-797-678, 0602-797-972.

Scal Cordoba, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-47-77 po 19.00.
Opel Astra 1,4 5d, 1995 rok, scrisowany,
bezwypadkowy. Tel. 0421642-01-76 po 16.00,
0606-358-760.
Polonez Caro, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-62-45.
Żuk, 1986 rok - spr.1:cdam. Bednary 59.
Tel. 046/838-62-23.

Opel Kadeli 1,3, 1980 rok, lekko rozbity
- tanio sprzedam. Tel. 046/838-95-32.
Opel Kadett I ,6D, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-64-76.
Fial 126p, 1991 rok - sprzedam. Bcdnary 107.
Tel. 0606-277-564.
VW Passat 1800, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-65-08.
Skoda Favorit l 35L, 1991 rok, kolor
wiśniowy - sprzedam. Tel. 046/837-12-87.
Audi 80 B4. 1992 rok, centralny zamek,
szyberdach, kolr grafii - sprzedam.
Tel. 046/837-37-79, 0604-755-121.
Lada 2107 1300, 1988 rok - tanio sprzedam.
Tel. 837-79-13 wieczorem, 0602-154-969.
Lanos 1400, limuzyna 4, 1997 rok, wartość
19.000 zł - sprzedam. Tel. 0604-755-400.
Toyota Carina E GU 200, 1996 r, KB 5, poj.
2000, 38.000 zł-sprzedam. Tel. 0604- 755-400.
Fiat Uno I, I, 1994 rok, czerwony, 5-drzwiowy - sprzedam. Tel. 046/838-04-69 po 18.00.
Polonez Kargo, I rejestracja 1995 r, I właści
ciel, cena do uzgodnienia. Tel. 861-10-48.
Uno 1,0 - sprzedam. Tel. 046/838-71-71.
VW Passat 1,8 CL, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0602-255-831.
I 26p, 1991 rok, oryginalny lakier, odci<;cic
- sprzedam. Tel. 046/838-06-24.

zapłonu

I26p, 1989 rok - sprzedam.

Goleńsko

8.

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

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

Peugeot 405, składak, 1994 rok, poj. 1,9,
przebieg 208.UOO, podgrzewane lusterka, centralny zamek, bezpośredni wtrysk, elektryczne szyby - tanio sprzedam. Tel. 837-81-44,
0607-768-414.

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

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

Ford Fiesta 1400, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0601- 793-604.

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

Wartburg 1,3, 1990 rok, czcrwon - pilnie.
Tel. 046/839-61-23.

126p, 1987 rok i ETZ 250 - sprzedam.
Czatolin 119. Tel. 046/838-85-11.

Peugeot 306 1,6, 2-lctni, z salonu,
używany. Tel. 0604-739-461.

Fial I 26p, 1987 rok, siedzenia lotnicze,
wn<;lrzc nowego typu, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 0606-192-200.

126p, 1984 rok, po kolizji - tanio sprzedam.
Szczódłów I. Tel. grzccz. 837-13-51 po 15.00.

Golf li, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-65-08 wieczorem.
l 26p, 1986 rok, blacha do remontu - tanio
sprzedam. Tel. 046/838-06-76.
126p - sprzedam. Tel. 046/837-12-64.
CC 700, 1996 rok, 1 właściciel, metalik, garażowany - sprzedam. Bobrowniki I69a.
Tel. 046/839-63-46 po 18.00, 0601-946-325.

mało

Sprzedam dom bliźniak, stan surowy
w Ursusie przy Al. Jerozolimskich.
Tel. 046/837 -59-75, 0606-640-517.

VW Passat, 1995 rok, 1,8 - sprzedam.
Tel. 0601-359-272.

Sprzedam działk<; 1.32 ha, Plccka Dąbrowa
przy trasie Kutno-Łowicz. Tel. 838-58-36.

Skoda Favorit, 1991/92 rok - pilnie
sprzedam. Tel. 0241277-64-24.

Sprzedam atrakcyjną, zalesioną działk<;
w Głownie, pow. 2000m. Wiadomość:
Łowicz. Tel. 046/837-85 -55.

I26p cl, 1996 rok, turkus, 14.300 km,
bezwypadkowy - sprzedam. Bcdnary 210.
Tel. 0608-021-832.

Renault 19, 1990 rok, bogata wersja
- sprzedam. Tel. 0601-440-125.

Tavria, 1992 rok - sprzedam. Łowicz,
os. Bratkowice 20/5. Tel. 046/837-77-11.

Kawasaki 550, 1981 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 0502-325-637.

- dziaka przemysłowa 5203 m2 przy
ul. Bolimowskiej (wyjazd na Skierniewice).
Tel. 022/831-43-94, 022/621-76-67 .

Trabant combi - sprzedam. Łowicz,
ul. Annii Krajowej 26. Tel. 046/837-90-57.

żuka

Ford Sierra 1,6, 1985 rok, gaz, radioodtwarzacz, silnik po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/838-76-26 wieczorem.
126p, 1992 r - sprzedam. Tel. 837-12-64.
Opony zimowe nowe 165/70 R-13, 4 szt.
- sprzedam. Tel. 046/837-44-20.
Opel Corsa 1,4, 1994 rok, przebieg 120 tys.,
trzydrzwiowa, wspomaganie kierownicy, czerwona, możliwość FVAT. Tel. 0604-800-839,
0604-967-648.
Wartburg 1,3, silnik Golfa, 1990 rok, stan
dobry; opel Omega, 1992 rok, ABS, wtrysk
paliwa, stan bardzo dobry oraz przyczepka
samochodowa typu F-250 - sprzedam.
Tel. 0604-422-528.
Trabant 601, 1989 lok - tanio sprzedam.
Tel. 0604-962-885.
Opel Kadett 1,3, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-13-85.
Żuk A-11, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-49-99.

Skoda I05, 1987 rok, 400
Tel. 046/837-92-86.

zł

- sprzedam.

Żuk, w dobrym sianie - tanio sprzedam.
Zabostów Mały 19.

Polonez 1,6, 1990 rok - sprzedam lub
zamieni<; na I 26p. Tel. 0603-614-871.

Skoda Favorit, 1993 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0606-122-081.

I26p, 1990 rok; kabin<; Tarpana; silnik
- sprzedam. Tel. 046/838-27-70.

Żuk - lzokar na gaz, 1985 rok, po remoncie

Sprzedam mieszkanie 26 m2 na os. Tkaczcw,
I pi<;lro, cegła. Tel. 0608-423-269,
024/253-41-88 po 21.00.

Ford Transit 2,5 diesel, 1987 rok,
- ·sprzedam. Tel. 0603-591-519.

żółty

Fiat I25p, 1986 rok, garażowany, sian bardzo
dobry. Tel. 0421719-43-05.
Nysa - stan dobry - sprzedam.
Tel. 0421719-22-14, 0421710-83 -33.
Żuk, 1989 rok - sprzedam. Tel. 719-58-67.

Tel. 042/719-80-42.
Cinquecento 700, 1996 rok, czerwony - sprzedam. Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Samara 1.3, 1989/90 rok, pi<;ciodrzwiowa,
czerwona - sprzedam. Tel. 042/719-20-77,
0604-392-876.
·Blacharstwo - lakiernictwo pojazdowe,
holowanie, klejenie plastików. Lowicz,
ul. Korczaka ł O. Tel. 046/837-92-36.
Kupi<; rozbite, zkorodowanc: Fiat Uno,
Punto - wszystkie inne marki.
Tel. 046/837-41-69, 0601-052-040.
Kupi<; powypadkowe zdecydowanie: japoń
skie, niemieckie i inne marki, fachowe doractwo - rz.etelność. Tel. 837-46-%, 0606-854-452.
Kupi<; każdy osobowy, dostawczy rozbity
do remontu. Tel. 046/831 -01-29.

Łada Samara 1300, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-87-71.

Polonez Truck 1,90, grudzień 1994 r, burty
aluminiowe, zabudowa drewniana na 3 strony
- sprzedam. Tel. 837-32-67, 0602-615-399.

Pugcot - dostawczy, 1994 rok, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 0604-605-522
po 18.00 .

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

Honda Civic 1,3 16V, 1994 rok, kolor morski
metalik, sian bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/8 38-50-61, 0603-753-027.
Mazda 323F, 1993 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/8 30-20-41, 0604-053-860.
Żuk A-06 blaszak, 1992 rok, sian bardzo do-

bry. Zabostów

Duży

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

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

- sprzedam. Tel. 046/838-05-22.
Ford Escort I ,8D, combi, 1991 rok
- sprzedam. Tel. 046/837-37-64 wieczorem.
Ford Escort, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 0501-766-334.

I26p, 1987 rok, odnowiony - sprzedam.
Sierzchów 66. Tel. 046/838-63-98 .
I 26p, 1990 rok, kolor czerwony - sprzedam.
Tel. 0605-283-882.
Ford Escort 1,6 GTI diesel, 1988 rok
- sprzedam. Tel. 046/837-13-61.
Polonez Caro 1600 G LI, 1996 rok
- sprzedam. Tel. 046/838-89-46 po 16.00.

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

Sprzedam silnik i skrzynie;
Tel. 046/838-27-71.

pi<;ciobicgową.

Sprzedam nową przyczcpk<;
Tel. 046/839-13-32.

(łąka)

w

Niedźwiadzie.

Sprzedam mieszkanie 59 m2 na
os. Noakowskicgo. Tel. 046/837-25-56.
Sprzedam - półbliźniaka niewykończonego
z działką w Sobocie. Tel. 046/837-70-32
po 20.00.

Blacharstwo, lakiernictwo - wykonuje tanio
Tel. 046/838-33-33.

usługi.

Sprzedam przyczcpk<;
Tel. 046/837-55 -90.

Sprzedam działk<; budowlaną o pow. 1,37 ha,
Łowicz, ul. Czajki. Tel. 046/837-34-14.
Sprzedam ziemi<; 38 arów na działki budowlane w centrum Sannik. Wiadomość:
Kocierzew Pół(iocny 19.
Zamieni<; 85 m2 Skierniewice na 60 m2
Łowicz. Tel. 046/832-73-90.
Sprzedam działk<; budowlaną 1500 m2
i 7000m 2 w Łowiczu. Tel. 046/837-36-49.
Pilnie sprzedam dom, stan surowy,
zamkni<;ty, os. Górki. Tel. 0602-498-734.
Sprzedam dom w Łowiczu. Tel. 0608-193-629.
Sprzedam gospodarstwo rolne 18,50 ha z budynkami w dobrym stanic. Tel. 838-11-13.
Zamieni<; własnościowe 2 pokojowe, komfortowe mieszkanie 38 m2 w Jeleniej Górze
na podobne do 40 m2 w Łowiczu.
Tel. 046/8:38-58-42.
Tanio sprzedam atrakcyjną działk<; budowlaną 1410 m 2 • Osiny 53. Tel. 0421719-14-57.
Brzeziny M-3 - sprzedam lub zamieni<;
na podobne w Głownie lub Strykowie.
Tel. 0601-974- 199.
Sprzedam M-4, 68 m'. Głowno. Tel. 719-21-02.

samochodową.

campingową.

GARAŻE
Do wynaj<;cia garaż - Bratkowice.
Tel. 046/837-31-75 po 18.00.

126p - sprzedam. Tel. 046/830-20-14.

Wynajm<; garaż na os. M.Konopnickicj.
Tel. 046/837-31-75 po 18 .00.

FSO, 1987/88 r - sprzedam. Tel. 838-00-06.

Golf 1,8 TD, 1993 rok, zadbany - sprzedam.
Tel. 0608-372-254, 046/838-66-73
wieczorem.

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

Skoda 120, 1973 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-58-27 lub 0601-052-062.

Wieś

Polonez Caro, grudzień 1993 rok - sprzedam.
Wygoda 62.

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

Żuk Al I, 1979 r - sprzedam. Tel. 838-61-86.

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

Polonez Caro, 1992 rok, ciemna zicleil, cena·
2
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowc, 60,5 m
3.500 zł _ sprzedam. Tel. 042/719-21-89.
- raty. Tel. 046/837-73-24.
Fiat 126 p, 1981 rok, sprawny - sprzedam.
Sprzedam łąk<; 0,50 ha. Kiernozia.
Tel. 0421719-14-66.
Tel. 024/277-97-07.
Opel Astra, 1997 rok - sprzedam.

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

Polonez, 1997 rok, mały przebieg
- sprzedam. Tel. 046/837-31-72.

Sprzedam 2 dzieł ki budowlane po IOOO m2 .
K<;szycc. Tel. 046/838-02-26.

na l 26p. Tel. 042/719-95-49.
Toyota Hiaca 2,4 D, 1986 rok.
Tel. 0421719-39-63.

Renault q diesel, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-62-16.

126p, 1992 rok, 1980 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0608-080-591.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 60 m2.
Tel. 0603-299-114, 046/837-78-37 po 18.00.

Sprzedam ziemi<; przy trasie nr 2 na terenie
gm. Zduny. Tel. 0607-267-271.

I 26p, 1993 rok, przebieg 42.000 - sprzedam.
Tel. 046/837-01-14.

- - -- - - -

Łowicz

- sprzedam. Tel. 042/719-18-06.
Lada 2107, 1992 rok - sprzedam lub zamieni<;

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

Żuk, 1978 rok, skrzyniowy, sian dobry

Sprzedam lub wynajm<; mieszkanie.
Wiadomość: Baczyńskiego 9.

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

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

biały,

Kozłowic.

VW Transporter, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-29-68.

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

Ford Escort Combi 1,4, 1998 rok,
bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/838-59-75 wieczorem.

Sprzedam łąk<; 1,6 ha w
Tel. 046/861-25-51.

Sprzedam M-4, Ili pi<;tro, Bratkowice.
Tel. 046/83 7-78-86.

Polonez 1500 z wtryskiem, 1992 rok,
I właściciel - sprzedam. Kr<;pa 13.
Tel. 046/838-30-82.

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

Sprzedam dzialk<; o pow. 2,85 ha
Kosika/Czajki. Tel. 046/838-70-93 .

Rower 420 TDI, 1997 rok, bogate wyposaże
nie - sprzedam. Tel. 0608-641-440.

Tel. 046/838-79-88.
I 26p, 1991 rok, stan idealny _ pilnie sprzedam. Tel. 046/838-21-55, 0608-475-473.

Peugeot J-5 1,90, 1991 r - sprzedam.
Tel. 046/838-59-32 po 18.00, 0605-346-343.

Sprzedam M-4 na os. Bratkowice.
Tel. 046/83 7-71-19.

I26p, 1986 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/839-64-57.

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

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

garaż.

Dzialk<; 8000 m2, uzbrojoną - tanio.
Tel. 046/837-66-83, 0604-192-461.

Fiat CC 700, grudzień 1995 rok_ sprzdam.
Tel. 0441714-03-97 po 18.00.

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

Sprzedam M-5 (raty) (Bratkowice i
Tel. 046/83 7-77-60 wiczorcm.

Skoda 120, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-58-27, 0601-052-062.

Star 200 _ sprzedam w całości tub na cz<;ści
oraz sprzedam wyciąg linowy obornika.

sprzedam.

Wartburg 1,3 - sprzedam. Tel. 0602-311-668.
Żuk A03 skrzyniowy, 1985 rok - sprzedam.

Fial l 26p, 1990 rok, 1 właściciel - sprzedam.
Tel. 046/837-24-78.

VW Transporter I ,6D, 1983 rok - sprzedam.
Tel. 0601-303-875.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Sprzedam działk<; ponad 4.000 m2
przy obwodnicy. Tel. 046/837-92-36.

Tel. 046/837-76-18 po 18.00.

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

gaz~

Opel Calibra, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-08-74.

Żuk - sprzedam w całości lub na cz<;ści.
Wiadomość: Sanniki. Tel. 024/277-63-1 O.

Polonez 1,6 GU, 1994/95 rok, przebieg 60
tys. km, radio, multlock, garażowany, stan
idealny, serwisowany w ASO - spr.i:cdam.
Tel. 046/837-53-50, 0606-358-760.

Peugeot 306 1,6, ł 998 rok - sprzedam.
Tel. 0608-535-444.

Sprzedam opony zimowe Pirelli p-2000,
Vinlcr - l 75x70x 13 po przebiegu 2000 km,
cena 800 zt. Tel. 046/838-13-46.

Polonez Caro GLE, 1994 rok.
Tel. 0606-523-143.

CC 700 Young, grudzic1\ 19% rok, szary
metalik, stan bardzo dobry, przebieg 52.000,
cena 12.200. Tel. 0608-142-657.

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

-

Opel Astra l ,4i, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0602-390-383.

Golf 3, 194 rok, silnik 1,4 - sprzedam.
Tel. 0607-077-554, 0607-267-265.

Wartburg 1,3, 1990 rok, gaz, alann, radio
- sprzedam. Tel. 0606-381 -643.

-

I26p FL, listopad ICJ91 rok, czerwony, bezwypadkowy, oryginalny lakier, sian bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/838-70-94.

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

Żuk A-13, po remoncie - sprzedam.
Tel. 0501-851-747.

-

I26p, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-50-87, 0604-993-198.

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

Scat Cordoba Cupra, 1996 rok, granatowy
- sprzedam. Tel. 0605-673- 771.

......

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

Sprzedam lub wynajm<; dom drewniany
w działką 560 m', Głowno, ul. Zgierska I I.
Tel. 042/686-02 -31.
M-4, 49 m', Głowno - sprzedam lub zamieni<;
na mniejsze na I pi<;lrzc. Tel. 0501-629-509.
Sprzedam mieszkanie własnościowe (60m 2)
Tel. 0421710-72 -46.

Głowno.

Sprzedam ładne mieszkanie (3 pokoje + kuchnia), Głowno ul. Sikorskiego. Tel. 719-22-92.
Sprzedam działk<; budowlaną 367 m2 w Głow
nie, ul. Solskiego 22. Tel. 0421719-40-65.
Działki
Głowno

budowlane, budynek pod działalność·
- sprzedam. Tel. 0608-520-109.

NIERUCHOMOŚCI
- KUPNO
Kupi<; sklep na ul. Zduńskiej .
Tel. 046/862-31-52 lub 862-71-58.
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14.12.2000 r.

Kupie;_ 2 ha ziemi na Urbar1szczyźnic lub
Wygodzie. Tel. 046/837-12-02 po 15.00.
Kupie;_

małe

Kupie;

około

mieszkanie. Tel. 0502-232-445.

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

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
Do wynajc;cia lokal sklepowy o pow. 74 m1,
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.
W centrum Łowicza: atrakcyjne pomieszczenia na hurtownie;, biuro, sklep, wszystkie media. Tel. 046/837-36-47, 0604-107-760.

SPRZEDAŻ-RÓŻNE
Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych,
desek, lat, na zamówienie. Partyzantów 9.
Tel. 046/837-17-07, 837-96-69,
0602-633-667.
Kotły mialowe z Pleszewa, wc;glowe
z Olsztyna, wysoka wydajność, niska cena.
PHU Domitech, ul. Klickiego 66.
Tel. 046/837-61-09.

Grzejniki Purmo i aluminiowe - tanio.
Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778.
Pianina. Tel. 046/833-11-54 .
Sprzedam komplety wypoczynkowe
skórzane, stan idealny. Tel. 046/837-14-56.
Sprzedam ziemie; torfową nadającą sic;
pod trawniki, ogródki działkowe z dowozem Kamaz. Tel. 0604-905-673, 046/837-13-04.

Wynajmc; mieszkanie 60 m', li pic;tro. Skierniewice, os. Widok. Tel. 022/721-15-80.
Do wynajc;cia sklep w centrum Łowicza,
ul. Zdw1ska 49. Tel. 046/837-65-78.
Pokój na biuro w centrum.
Tel. 0602-192-463.
Wynajmc; pomieszczenia sklepowe na
ul. Krakowskiej. Tel. 046/838-76-44.
Do wynajc;cia mieszkanie na os. Bratkowice,
najchc;tnicj studenci lub uczniowie.
Tel. 046/837-72-55 po 17.00.
Do wynajc;cia mieszkanie.
Tel. 046/837-21-92.
Do wynajc;cia mieszkanie M-3, Bratkowice,
od stycznia. Tel. 046/837-71-94.
Do wynajc;_cia pokój z kuchnią, os. Tkaczcw.
Tel. 046/837-64-83 po 18.00.
Do wynajęcia lokal w Łowiczu.
Tel. 046/837-83-20, 837-58-34 wieczorem.

Głownie.

Kawalerka do wynajc;cia w
Tel. ~21719-42-61.

Do wynajc;cia dom parterowy w Strykowie,
wszystkie media. Tel. 0421719-16-96.

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

27.

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 tanio piec „Olsztyn" I ,5 metra,
drzwi garażowe 2,4 na 2, IO. Dąbkowice
Górne 13.
Baraka tanio sprzedam wózek dziecinny
- wielofunkcyjny oraz pralkc; Bosch.
Tel. 046/830-24-34 po 18.00.

Sprzedam meble stołowe.
Tel. 046/837-63-29 po 18.00.

Sprzedam Nokie; 511 O. Tel. 0605-578-593.
Sprzedam komputer FUITSU z monitorem,
drukarką, skanerem (gwarancja).
Tel. 0502-517-428.
Sprzedam wypoczynek z weluru.
Tel. 0604-146-169.
Segment młodzieżowy, ławc; kuchenną
- sprzedam tanio. Tel. 0421719-25-28.

Choinki świerkowe wysokości 1-8 m,
sosny czarne 2,5 m, srebrne 1,5 m. Sprzedaż
z plantacji 20 - 23 grudnia w Łowiczu,
ul. Nadbzurza11ska (za masamią).
Tel. 046/837-58-60, 837-72-56.
Sprzedam karmniki używane firmy Domino
dla trzody chlewnej. Tel. 046/838-74-91
po 19.00.

PRACA

Okazyjnie sprzedam nową kamcrc; Panasonic
NV-VZ iEG/E. Tel. 0601-303-875.
Sprzedam komputer Pentium 188 MHZ,
IOOO zł. Tel. 0606-592-524.
Sprzedam bctoniarkc;_ przerzutową.
Wiadomość: Jeziorko 14. Tel. 0606-461-307.
Sprzedam używane okna.
Tel. 046/837-04-86.
Sprzedam kolumnc 2 x 350W, głośniki
Cclcjszyn. Tel. 046/838-67-75 po 15.00.

Lady chłodnicze - sprzedam.
Tel. 0604-978-264.

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

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie „Kasia" - profesjonalnie,
solidnie, tanio. Tel. 046/837-87-68.
Wideofilmowanie. Tel. 046/837-31-73.
Wideofilmowanie Studio „ROMA'', obróbka
komputerowa. Tel. 046/837-79-78,
0606-605-698.
Nagrania cyfrowe. Tel. 046/837-52-23.
Wideofilmowanie, filmy na płycie do DVD
lub CD-Rom. Płyta weselna gratis.
Tel. 046/837-73-39, 0601-301-417.
Wideofilmowanie „Klaps".
Tel. 046/838-74-51.
Wideofilmowanie - Andrzej Bejda.
Tel. 046/83 7-40-11.
Wideo - studio „MaJa" - cyfrowo,
komputerowo, tanio. Tel. 046/838-85-16.
Profesjonalne wideofilmowanie - dwie kamery. Tel. 0501-836-550, 046/837-11-75.
Wideofilmowanie. Tel. 046/838-49-38.

obsługi

klienta.

Tel. 0603-993-045.

Praca z powierzonego materiału na 100%.
Zarobek I O.OOO. Atrakcyjne kredyty. Matera! po otrzymaniu znaczka 7,20. „Proctcr",
skrytka 24/C9, 73-240 Bierzwnik.
Piekarnia w Kiernozi zatrudni fachowego
na dobrych warunkach.
Tel. 0241277-90-36.
cia~towcgo

Wideofilmowanie, finna usługowa „M9Wa",
obróbka komputerowa, montaż cyfrowy.
Tel. 0601-323-562, 046/837-77-75,
837-83-96.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-79-81.

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

Sprzedam wózek trzyfunkcyjny + spacerówka b'Tait i inne. Tel. 046/837-39-14.

Zatrudnimy kobicie;_ do pracy w pizzerii, mile
widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej.
Tel. 0602-797-972.

Hydrauliczne, ogrzewanie podłogowe.
Tel. 046/837-11-75, 0606-838-972.

Sprzedam spawarki l 60A 220/380V na gwarancji, 200A 220V. Tel. 0501-944-705.

Zatrudnic; kucharza (-rkc;_).
Tel. 0601-303-245.

Malowanie, tapetowanie, gładź, panele.
Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.

Sprzedam drzewo opalowe.
Tel. 046/837-29-24.

Sprzedam tanio kuchnie wc;glowc, dywan, pice
akumulacyjny, kożuch. Tel. 046/837-75-04,
0602-370-470 ..

Kierowca kat. B poszukuje pracy.
Tel. 046/838-17-39.

Docieplanie, gładź, montaż
okien. Tel. 0604-390-962.

Sprzedam komplet szafok kud1cnnych (8 szt.)
oraz szafc; przedpokojową w bardzo dobrym
stanic. Tel. 046/837-90-80 po 16.00.

Sprzedam wici.i; Panasonic SA-CH 72.
Tel. 0604-458-655 po 18.00.

Tanio sprzedam lodówkc;_ Miilsk 16; lawc;;
2 fotele. Tel. 046/837-62-9 I.
Sprzedam: komodc;; barek kominkowy; magiel elektryczny Kango (celma); wieże; Sony i
Aiwa; fotel bujany; 2 mikrofalówki i fiytkownicc;; komplet skórzany. Tel. 046/838-56-09.

Sprzedam ładc; sklepową i regały sklepowe.
Tel. 0604-605-522 po I 8.00.

Sprzedam lodówkc; Snajgc.
Tel. 046/838-83-80.
Sprzedam tanio nagrobek podpiwniczony
na cmcntatrzu w Kiernozi. Kiernozia - Rynek
Kopernika 21. Tel. 046/837-74-97.

Sprzedam kuchnie; wc;glową, prawą, stan
bardzo dobry. Tel. 046/837-12-70.
Sprzcdak tapczan

młodzieżowy,

dwuosobowy,
rozkładany; leżak nicmowl((cy, chodzik dziecinny. Tel. 046/837-11-14.
Sprzedam gry Płaystation, Sony.
Tel. 046/83 7-24-71.
Komputer 366 MMX 6,4 GB, Riva TNT
2 16 MB, fax modem 56K, monitor 15".
Tel. 046/837-66-83.

Sprzedam piecyk gazowy.
Tel. 046/837-85-06.
Sprzedam zestaw stalowy, stylowy w bardzo
dobrym stanic „Shcratom" (stół, 6 krzeseł,
komoda), przystc;pna cena.
Tel. 046/837-00-10 po 17.00, 0601-254-571.
Komputer 486 DX - sprzedam.
Tel. 046/838-59-72.
wialnie;, sieczkarnie;, 2 łóżka ciemne z materacami i sprc;żynami, dywan 2 x 3m - sprzedam.
Krc;pa. Tel. 046/838-30-93 wieczorem.
Sprzedam: Rolanda 28, akordeon
Wcltmaistcr 80. Tel. 046/837-30-84.
Sprzedam fotel dla dziecka
niepełnosprawnego. Tel. 046/83 7-64-06.

Piec akumulacyjny - sprzedam.
Tel. 0604-612-207.

automatyczną,

Sprzedam Nokie; 5110, Siemens M35i.
Tel. 0502-564-726.
Sprzedam drzewo opałowe.
Tel. 0602-717-207.

Skup zlomu - Malszycc 30. Informuje,
że skupuje po konkurencyjnych cenach
ziom metali kolorowych.
Tel. 046/838-95-11 po 18.00,
0601-297-790.

Sprzedam zestaw kuchenny, antyki.
Tel. 0602-311-668.

Niedrogo sprLcdam w dobrym stanic kanapc;
dwuosobową, magnetowid Sony, odtwar&1cz
CD Sony, wzmacniacz Pionier + kolumny.
Tel. 046/837-00-58, 0603-787-353.

Sprzedam akordeon „Junost 3", 60 basów
(nowy). Tel. 0146/837-79-33.

Kupie; używany telefon komórkowy.
Tel. 0606-289-088.

Sprzedam pralkc; automatyczną, lodówkc;_.
Tel. 046/83 7-77-66.

Kupie; stare meble, zegary, porcelana,
srebra itp. Tel. 046/837-66-66,
0601-595-439.

Sprzedam mało używany regal pokojowy, ławc;,
stolik RTV (dc;bowc) oraz komplet wypoczynkowy (brąz). Tel. 046/837-44-51
(8.00-17.00), 046/837-28-79 po 17.00.
Wyposażenie

sklepu

spożywczego

(witryna,

Kupie; stary stół do ping-ponga.
Tel. 046/837-30-58 dzwonić wieczorem.

lady, lodówki, zamrażarki).
Tel. 024/277-91-92.

Kupie; fax. Tel. 0601-418-811 .

Sprzedam tanio: zawory, trójniki, kolana, załącza od .ff 50 do flf 80 w stali nierdzewnej
produkcji szwedzkiej nowe.
Tel. 046/837-67-34 wieczorem od 18.00.

Sprzedam na gwarancji lodówko-zamrażarkc;
CZ-250 Polar. Tel. 046/837-46-37.
nową, nieużywaną

satelitarną przywiezioną

antcnc;

z Niemiec.

Tel. 046/837-65-56.
Sprzedam pilnie sklep przenośny w bardzo
dobrym stanic. Tel. 0608-717-359.
Sprzedaż

magnetowidów - atrakcyjne ceny.
Tel. 0608-717-359.
Sprzedam używane walce
Tel. 046/838-76-16.

Technik budowlany - uprawnienia; sprzedawca - znajomość obsługi kasy - poszukuje
pracy. Tel. 046/837-26-09.

młyilskic.

Sprzedam grzejniki żeliwne, nowe oraz okna
z demontażu - tanio. Tel. 046/838-35-56,
0606-939-108.

płyt

Profesjonalny montaż paneli ściennych
i podłogowych. Tel. 046/837-01-85
wieczorem, 0602-513-558.

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.

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

Zatrudni<; studentów studiów zaocznych
do pracy administracyjno-biurowej.
Tel. 046/830-21-47, 0501-243-182.

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

Mc;_żczyzna

w

Łowiczu.

Zatrudnic;_ kierowce;_ wraz z samochodem
cic;żarowym do sprzedaży choinek.
Tel. 046/837-58-60.

Po szkoleniu dla służby bhp i z przygotowaniem pedagogicznym podcjmc; prace;_ na cały
lub pół etatu. Tel. 046/837-93-83.
Zatrudnic; tokarza i ślusarza.
Tel. 046/838-89-76.
Zaopiekuje; sic;_ dzieckiem w noc
Tel. 0608-168-108.

sylwestrową.

Zaopiekuje; sic;_ dzieckiem.
Tel. 046/837-73-1 O.
Studentki zaopiekują sic; dzieckiem
w sylwestra. Tel. 0604-216-728.
Sklep przemysłowy zatrudni kicrowniczkc;.
Tel. 0608-883-378.
Oritlamc. Szukasz pracy? Zadzwo1\! Prezenty przez 6 micsic;cy. Tel. 042/719-19-86
lub 0421719-21-92.
Mechanika samochodowego zatrudnic;_.
Tel. 0421719-29-37.
Młoda poszukuje pilnie pracy do przyuczenia
jako dziewiarz lub inne propozycje. Może być
sprzątanie. Tel. 042/719-46-86.

Pilnie podcjmc; każdą prace;, wykształcccnic
ekonomiczne, doświadczenie w handlu w tym na stanowisku kierowniczym, dyspozycyjna, pracowita. Tel. 042/710-84-20.
średnic

Wyższe techniczne, chłodnictwo, komputer,
kasy fiskalne, książeczka zdrowia, uprawnienia na wózek, po wojsku, bez nałogów, dyspozycyjny, uczciwy - podejmie prace;.
Tel. 0421710-81-48.

-

gipsowych,

żaluzje poziome, pionowe, rolety materiało
we i antywłamaniowe. Montaż i naprawa.
Cena konkurencyjne. Tel. 046/838-78 -24,
0603-753-973.

Świc;ty Mikołaj. Tel. 0605-553-621.

Sprzedam telewizor Trilux z gwarancją.
Łowicz, os. Bratkowice 24/9.
Tel. 046/837-03-36.

Sprzedam tanio

mieszkania. Tel. 0606-743-185.

Zatrudnic; sic; na 1/2 etatu (wiek średni)
- sklep przemysłowy. Tel. 046/837-80-42.

Sprzedaż choinek - Łowicz, Nadbzurzailska,
trzecia plantacja od rzcżni obok oczyszczalni
- ceny hurtowe. Tel. 046/837-65-75.

Bardzo tanio sprzedam pralkc;_
Polar. Tel. 046/837-30-26.

Sprzątam

-

USŁUGI

Zatrudnic; kierowce; kat. C (rencista lub
emeryt). Tel. 046/830-31-39.

Siemens C-25; Nokia 511 O - sprzedam.
Tel. 0606-633-227.

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

Kupie; zbiornik na cement 25 ton.
Tel. 0601-418-811.

Komputer 300 mhz 64 ram - sprzedam.
Tel. 0421719-12-00, 0601-735-171.

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

Spawarką

Kupie; wiatc; z konstrukcji stalowej
ok. 250 m'. Tel. 046/838-24-84.

Sprzedam Keyboard KORHG ix-300 + instalacja po polsku + dodatki.
Tel. 024/277-91-85.

Sprzedam stare pierze. Wicie 54.

Zamrażarkc; 3-szufladkową, śrutownik,

Głownie.

Chąśno

Sprzedam organy Casio MT 740 i radiomagnetofon Casio. Tel. 0421719-21-5Q po 18.00.

Wynajmc; lokal na nieuciążliwą działalność
o pow. ok. 42 m' z kompletnym wyposaże
niem. Tel. 046/837-48-82 wieczorem.

Wynajmc;_ mieszkanie w
Tel. 042/616-50-54.

- sprzedam.

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

Sprzedam deski, krokwie, kantówkc; oraz
bale wiązańc 55 mm. Tel. 0603-366-017.

Poszukuje; mieszkania do wynajc;cia.
Tel. 0421719-31-34 do 15.00.

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

lcś, pył

Sprzedam gry do konsoli playstation.
Tel. 046/837-?°8-34.

Sprzedam drewno opalowe.
Tel. 046/838-06-54.

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

Do wynajc;cia M-3, Bratkowice.
Tel. 046/837-72-56 po 18.00.

Sprzedam wcrsalkc;. Tel. 046/837-36-04.

Trcgry,

Sprzedam bilardy 8-stopowc.
Tel. 0421719-10-87.

Wynajmc; pomieszczenie na gabinet lekarski
(obok szpitala). Tel. 046/830-21-95.

Wynajmc; tanio mieszkanie, sprzedam.
Tel. 046/837-63-50.

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

Sprzedam kompresor poj. 40 I, 380 V, sprc;_żarkc; jcdnotłokową, cena 220 zł, szlificrkc;
stalową 380 V teł. 0604-291-573.

Wynajmc; pomieszczenie na biura lub
gabinety lekarskie, bud. łowiczanki.
Tel. 046/837-32-06 do 17.00, 837-88-29

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

Sprzedam pralko-wirówkc; finny Daewoo,
stan bardzo dobry. Tel. 046/838-88-16.

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.

Przyjmc; na stancje;_, os. Starzyilskicgo.
Tel. 046/837-65-64.

Do wynajc;cia w Łowiczu pomieszczenie
na hurtownie;, magazyny, biuro, sklep lub
mieszkanie. Pch1c media - ogólnie ok. 200m'.
Tel. 046/837-51-66, 0601-310-375.

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

Zbiornik na szambo 15 m3 stalowy
- sprzedam. Tel. 0601-286-499.

Sprzedam myjkc; gorąco-wodną Karchcr;
pile; spalinową. Tel. 046/837-28-88.

Do wynajc;cia pomieszczenie na biura, działal
ność gospodarczą. Tel. 0604-978-264.

Sprzedaż choinek. Czatolin 98 (Góry),
Marat. Tel. 046/838-84-80.

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

Do wynajc;cia lokal 200 m' (plac 3000 m'),
3 km od Łowicza przy trasie Łódź - Łowicz
oraz domek na wsi. Tel. 046/838-90-60.

po 19.oo.

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

Usługi

kotłownie

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie
parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popów 43.
Tel. 0604-334-891.
Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 046/837-07-90.
Wszelkie usługi stolarskie. Otolicc 39.
Tel. 046/837-15-54.
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,
046/83 7-50-84.
Projektowanie i wykonawstwo, przyłącza,
elektroinstalacje, pomiary, automatyka,
domofony. Łowicz, os. Kostka 21/28, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.
Kompleksowe wykailczanic wnc;trz.
Tel. 046/837-56-74, 0607-328-032.
Układanie glazury, terakoty, tapetowanie.
Tel. 046/838-20-56.

Remonty. Tel. 046/837-19-29.
Vcrtalc: żaluzje - wcwnc;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,
montaż płyt gipsowych. Tel. 0502-228-972,
0604-645-98 I.

-
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Usługi hydrauliczne pełny zakres.
Tel. 046/838-75-53.
Usługi hydrauliczne Tel. 046/83 7-21-66.

pełny

zakres.

olejowych, miałowych,
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.
Ush1gi hydrauliczne. Tel. 046/838-67-41.
Budowa kominków, ogrzewanie domów,
serwis. Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.

-

Balustrady, bramy, furtki, ogrodzenia,
kraty, inne. Produkcja i montaż. Łowicz,
Pl. Koński Targ I. Tel. 046/837-95-44.
Usługi

hydrauliczne. Tel. 046/837-21-65,
0602-269-735.

Wyrób ogrodzeń metalowych gic;.tych,
kutych, bramy przesuwne. Arkadia 2.
Tel. 046/838-59-63.
Cyklinowanie, układanie parkietu,
mozaiki, paneli, schodów.
Tel. 046/837-42-55, 0502-202-371.
Sufity podwieszane, ścianki z płyt KG, boazeria, panele ścienne i podłogowe, glazura, terakota, usługi malarskie. Tel. 046/837-85-44,
046"83 7-46-00.

-

Projektowanie przyłączy elektroenergetycznych, pomiary, skuteczności zerowania
i izolacji. Usługi BHP i szkolenia.
Tel. 046/837-66-81.

Usługi

ogólnobudowlane: budowy domów
lub inne obiekty, ogrodzenia z cegły
klinkierowej, układanie glazury i terakoty.
Tel. 046/839-63-72.
Usługi elektryczne: naprawy, instalacje,
automatyka, pomiary. Piotr Wójcik.
Tel. 046/837-77-05, 0608-124-443.

FUR wykonuje: docieplanie strychów, ocieplanie budynków, gładzie gipsowe, malowanie, galzura, terakota, panele ścienne i podło
gowe, sufity podwieszane itp.
Tel. 0604-580-213, 046/838-12-00.

-

Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura,
terakota, płyta gipsowa, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, cyklinowanie.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
Glazura, terakota, panele, malowanie - niskie
ceny do uzgodnienia. Tel. 046/837-62-69.
Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy,
montaż, naprawa. Tel. 046/837-72-12,
0603-245-524.
Malowallic mieszkań,
Tel. 046/839-60-12.

gładź

dipsowa.

Solidne układanie glazury, terakoty, paneli,
docieplanie, malowanie, tynki, wymiana
okien. Tel. 046/838-13-29, 837-13-91,
837-10-95 po 20.00.

-

zakres. i:cl. 046/830-20-19, 0606-880-378.
„Efekt" - usługi hydrauliczne, montaż i wymiana armatury łazienkowej, nowoczesne
technologie zgrzewcze, ceny konkurencyjne.
Tel. 0604-674-641.

-

gipsowa, malowanie, sufity, ściany z płyt
gipsowych - amstrong, wymiana oikcn, terakota. Tel. 046/837-08-07, 0605-520-033.
Gładź

-

remontowe, tynki, gładzic, gipsowe,
panele, glazura, terakota, montaż drzwi i okien
- wykonuje;.. Tel. 046/837-03-22.
Usługi

Sprzedam owies. Niespusza 16.
Sprzedam kozy. Sprzedam lub zamieni<;
na kozła. Tel. 0602-214-265.

Matematyka, angielski. Tel. 042/719-12-88.
Sprzedam ciągniki C-330.
Tel. 046/838-22-59.

Prace z języka polskiego i historii.
Tel. 046/837-31-83 lub 0501-021-591.

Sprzedam kombajn buraczany Klainc - odpowiednik Neptuna, przyczepa wywrotka
4,5 tony, sadzarka ziemniaczana.
Tel. 024/282-13-13, 0604-754-415.

Gipsy, panele, terakota, glazura - wykonam.
Tel. 0605-385-489.

Dachy, konstrukcje, naprawa i konserwacja.
Tel. 046/839-18-3 7, 0603-879-721.

Gipsy, glazura, terakota, boazeria panelowa.
Tel. 0601-816-949.
Kompleksowe wykańczanie wnc;.trz,
remonty. Tel. 0602-343-30 I.
układanie

glazury, terakoty,
GK, sufity podwieszane,
gładż, kompleksowe projektowanie wnc;.trz.
Tel. 06903-224-127.

„Cezar" -

montaż płyt

Glazurnictwo. Tel. 0421710-81-61.
Wykonuję poręcze, słupki,

tralki toczone.

Tel. 0421719-27-45.

INNE

USŁUGI

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Tel. 046/838-70-32, 0602-681-541.
Podciśnieniowe pranie dywanów i tapicerek
samochodowych u klienta. Urtądzenie,
środek piorący szwajcarskiej firmy „Taski".
Szczepanik, Bratkowice 19/9.
Tel. 0461837-73-07.
Zespół - wesela, kaseta demonstracyjna.
Tel. 046/83 7-91-83.

Chcesz zaprosić Mikołaja
Tel. 046/830-33-61.

zadzwoń!

Podciśnieniowe

czyszczenie dywanów,
tapicerki meblowej i samochodowej.
Tel. 0421719-25-73.
Profesjonalne systemy alarmowe.
Tel. 042/673-91-09, 0606-617-728,
0608-366-941.
Kamery, instalacje RTV, TV-SAT.
Tel. 042/673-91-09, 0606-617-728.
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów
i tapicerek. Tel. 0421719-22-47.

klientem potc;.żnej firmy kosmetycznej ATW Products. Tel. 0606-104-277,
0421710-70-39 do 19.00.

Zostań

chcesz, żeby przyszedł do Ciebie
- zadzwoń. Teł. 046/837-31-83,
0501-021-591.
Jeżeli

Mikołaj

KOMPUTERO
- PISANIE
Komputerowe przepisywanie prac,
skanowanie, wykresy, rysunki, równania
- tanio, szybko, solidnie.
Tel. 046/837-78-71 lub 0502-952-246.

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

Komputerowe przepisywanie tekstów
- szybko, solidnie, skanowanie, j<;zyk polski,
angielski. Tel. 046/837-46-85.

Pracowałeś legalnie - Niemcy, Europa
Zachodnia. Odzyskujemy podatek.
Tel. 071/385-20-18.

Komputcropisanic. Tel. 046/837-70-63.

Zespół muzyczny - bale, wesela, zabawy.
Tel. 046/837-05-22.

Pościel

Renowacja mebli. Tel. 046/838-04-34.
Wyrób skrzynek jedynek i uniwersalnych
oraz komplety na skrzynki sosnowe po cenie
pozasezonowej. Drewno opłaowe pocic;.te
na krótkie kawałki. Tel. 0605-094-170,
046/838-15-27 po 22.00.
Profesjonalne instalacje rygnalizacyji włamań,
kontroli dostępu oraz dozoru telewizyjnego.
Tel. 0601-207-689.
Usługi transportowe - mercedes sprinter.
Tel. 0601-297-769.

Usługi transportowe do 18 ton.
Tel. 0606-289-088 ..

Przewóz towarów do I tony - bus.
Tel. 0608-446-953.

„PHU Nawrocki s.c" kompleksowe
remonty pomieszczeń mieszkalnych,
biurowych, instytucji publicznych,
wysokie rabaty. Tel. 0602-587-936.

Poszukuj<; osób, które chcą schudnąć 8 kg
i wi<;ccj. Tel. 0604-065-357.

średnia

Sprzedam wybierak do kiszonek; sieczkami<;
do kukurydzy.
Tel. 046/838-17-19.

Ci4cic ścian betonowych.
Tel. 046/838-68-45.

Dachy, konstrukcje i pokrycia.
Tel. 046/832-75-22.

Simlock - zdejmowanie. Tel. 0601-946-286.

Matematyka, szkoła podstawowa i
- studentka. Tel. 042/719-23-83.

jcdnorz<;dową

Naprawa pralek automatycznych,
lodówek, zamrażarek. Tel. 046/837-49-19.

glazury, terakoty, montaż
paneli ściennych i podłogowych.
Tel. 046/837-91-41, 0607-728-362.

mieszkania. Tel. 046/837-38-06.

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

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

Układanie

Angielski - korepetycje. Tel. 046/837-50-37.

Glazura, terakota, malowanie, gładź, płyty
kartonowo-gipsowe, układanie podłóg, panele ścienne i podłogowe. Tel. 046/837-90-74,
0601-345-508.

- producent. Każdy piątek, KS
Pelikan. Rabaty dla zakładów, instytucji.
Tel. 0421718-21-98, 718-54-36

Usługi remontowo-wykończeniowe, pełny

Ciągnik T-25, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0608-039-273.

Rorzutnik obornika jednoosiowy - sprzedam.
Kocierzew Płn. 19.

Glazura, terakota, gładź gipsowa, płyty GK,
tynki wapienne, panele. Tel. 0607-244-358.

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

UŁ.

Sprzedam suche wysłodki granulowane.
Chąśno Il 43. Tel. 046/837-12-02 po 15.00.

Dezynsekcja solidnie, tanio.
Tel. 046/837-80-78, 0608-574-762.

Zagosopdarowywanie poddaszy, ocieplanie,
płyty GK, panele ścienne, podłogowe,
pokrycia dachowe. Tel. 024/285-16-50,
0601-703-244.

Historia - korepetycje, absolwentka
Tel. 046/837-73-60.

Chcesz sprawić dziecku radość? Zaproś
na wigilijny wieczór Świc;.tcgo Mikołaja
z elfami. Tel. 0604-676-648 po 20.00.

Cyklinowanie, układanie parkietu, schody,
panele + VAT. Tel. 046/838-06-05.

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

Sprzątam

montaż.

Kupi<; prasą Z-224/1. Tel. 0607-501-174
po 17.00.

Malowanie, gładź, płyty gipsowo-kartonowe,
panele ścienne, podłogowe, glazura, terakota.
Tel. 046/837-88-95, 0607-328-002.

Szamba polietylenowe _ szczelne od 2000
do 10000 I oraz przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778.

Usługi

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

Sprzedam chłodziark<; do mleka 40 I.
Tel. 046/838-57-87.

Spawanie plastików. Tel. 046/837-08-74.

gipsowa metodą na mokro, glazura,
terakota, płyta gipsowa, malowanie itp.
Tel. 0608-457-343.
Gładź

Poszukuje;. tartaku objazdowego.
Tel. 046/838-64-76.

Jc;.zyk polski, historia, geografia - wypracowania, testy, referaty, prace semestralne, zaliczeniowe - tanio, solidnie. Tel. 0602-434-546,
046/874-32-18 po 18.00.

Tynki, wykończenia wnc;.trz, malowanie.
Tel. 0608-168-108.

Gładź, płyta

gipsowa, sufity podwieszane,
ścianki działowe, malowanie, boazeria,
panele, glazura, terakota, podłogi, parkiety,
cyklinowanie, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.

Dywany, wykładziny, tapicerki
samochodowe - pior<( u siebie i u klienta.
Tel. 046/839-67-80, 0605-147-635.

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

Artykuły

Plac

monopolowe Targ I.

całą

dobc;..

Koński

Komputery nowe i używane - rachunki
i gwarancje. Tel. 0502-387-509.
Renowacja starych mebli, zegarów itp.
Tel. 046/837-66-66, 0601-595-439.
Naprawa: pralki automatyczne, zamrażarki
i inny sprz<;t AGD.Łowicz, ul. 3-go Maja 3.
Tel. 046/837-35-94.
Zespół

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

drzew również trudnych - rachunki.
Tel. 0607-267-271.
Ciącic

Komputerowe przepisywanie tekstów.
Tel. 046/838-49-27.
Komputcropisanic. Tel. 046/837-68-60.
Komputerowe przepisywanie prac - tanio.
Tel. 046/837-31-83 lub 0501-021-591.

NAUKA

Sprzedam C-330, rejestrowany z
Tel. 046/838-77-17.

ROLNICZE

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

Sprzedam dwie jałówki. Tel. 046/838-60-08.

Nowa oferta PHU FK Hurtownia Pasz,
Lowicz, Katarzynów 49.
Teł. 046/838-38-07 po 16.00.

Sprzedam ciągnik ogrodniczy Robi 151
z osprzętem, żuk skrzyniowy z gazem,
cena do uzgodnienia. Tel. 046/837-30-56.

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.

Sprzedam ciągnik Ursus C-360 - 3P,
1984/85 rok. Kocierzew Płd. 15.

Sprzedam chłodziark<; 601.
Tel. 024/277-73-17.
Sprzedam ciągnik Ursus 934, 1997 rok,
stan bardzo dobry. Tel. 046/861-25-51,
0606-989-475.

Sprzedam ciągnik 4011 (przód i silnik od
C-360). Bobrowniki 83. Tel. 0603-614-871.

Sprzedam ciągnik Ursus 1634, 1993 rok;
Ursus 1224, 1987 rok, stan bardzo dobry.
Tel. 046/861-17-13, 0602-758-934.
Sprzedam marchew, buraczki, ziemniaki,
cebulę. Tel. 046/838-13-62.
Rolniczo Przemysłowa
sprzeda dużą ilość kukurydzy.
Tel. 046/838-03-57 lub 0601-338-815.
Spółdzielnia

Łasieczniki

Sprzedam kultywator 15.
Tel. 046/838-83-80.

Korepetycje - matematyka; gimnazjum.
Tel. 046/837-37-04.
Francuski. Tel. 046/838-10-0 I,
Natalia pok. 13.
Matematyka. Tel. 0603-266-481.

Sprzedam ciągnik 1002 Turbo; Zetor 7211;
C-330; rozrzutnik obornika jednoosiowy;
wózek widłowy WW 1217; plazmą do ci<;cia
metalu. Tel. 046/838-90-05.
Za słomą dam obornik. Tel. 046/837-41-61.
Sprzedam burak pastewny 3 tony.
Małszyce 6.

Stara. Tel. 046/838-62-17 wieczorem.

Dealer schładzalników za gotówkę i na raty:
krótkie terminy realizacji zamówień. Łowicz,
ul. 3-go Maja 3. Tel. 046/837-35-94, 0603531-989.
Sprzedam siano. Tel. 046/838-22-59.
Sprzedam pszenic<;
Reczyce 134.

paszową

Sprzedam słom<; jc;.czmicnną,
Tel. 0607-267-271.

i

kupię pszenną.

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

Sprzedam roztrząsaczo-zgrabiarką
Tel. 046/838-79-59.
Sprzedam

siódemką.

krową wysokociclną. Błędów

43.

Sprzedam Tura do C-360, do C-330.
Tel. 046/838-90-06.
cielną.

Sprzedam krowc;. wysokocielną lub
Tel. 046/838-14-61.

Tel. 0608-108-206

Sprzedam używane walec
Tel. 046/838-76-16.

młyńskie.

ciągnik

25t. Tel. 046/838-37-25.

Sprzedam Cyklop, przyczep<; wywrotk<;,
siewnik Poznaniak, ładowacz Troll, rozrzutnik obornika, siewką do nawozu, gwiazdówką
Orkana. Tel. 046/838-87-51.
Sprzedam Jod<;, kopaczk<;
Tel. 0605-578-593.

konną

Sprzedam

dojarką nową

Alfa - Lava!
Tel. 0421719-49-84.

•

Ciągnik C-355, kultywator z wałkiem (18)
- sprzedam. Tel. 0604-610-387.

zł.

Tel. 046/838-25-79.

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

C-330, 7600

Prace semestralne, licencjackie.
Tel. 0603-666-780.

Kupi<; siewnik „Poznaniak'', kosiarkę
rotacyjną czeską w dobrym stanic.
Tel. 0606-821-480.

Sprzedam szczenięta rotwailcra.
Tel. 0421719-10-87.

Historia - tanio. Tel. 046/837-84-63.
Geografia - korepetycje, studentka.
Tel. 0606-905-426.
Angielski - również dla dzieci.
Tel. 046/837-53-15.
Język

poslki - wypracowania.
Tel. 046/830-32-77, 022/651-91-30.
Chemia - od piątku do niedzieli po 14.00.
Tel. 046/837-26-09.

konstrukcję

dachu, opryskiwacz
ciągnikowy, kapust<; kamienna głowa, pory
sałatkowe. Tel. 046/838-12-97.
Sprzedam

C-330 albo C-360 Ursus, może być
do remontu. Tel. 0605-948-751.
Sprzedam pług 3-skibowy, obracalny,
Rebe-Werk. Tel. 024/285-52-65.
Sprzedam dojarką przewodową.
Tel. 046/838-73-13.

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

Sprzedam krowę po wycieleniu.
Tel. 0605-234-177.

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

Sprzedam ciągnik Zetor - 7011.
Tel. 024/277-92-78 po 18.00.

Korepetycje - matematyka.
Tel. 046/837-21-08.

Sprzedam C-360, 1992 rok,
Tel. 0607-719-076.

oryginał.

i ciagniko-

wą.

Język angielski - korepetycje.
Tel. 046/837-54-13 pok. 40 Monika,
0603-247-677.

Sprzedaż schładzalników

zł.

Sprzedam 2 krowy: jedna na mic;.so, druga
na wycieleniu. Karolcw 18.

dwukonwiową.

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

wycieloną.

Sprzedam kombajn Bizon 50, cena 15000
Tel. 024/282-22-81.

Sprzedam

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

Kupi<; jałówkę
po 20.00.

Sprzedam C-330 bez kabiny, 1978 rok,
7000 zł. Józefów 3, gm. Bolimów.
Tel: 046/830-31-96 po 16.00.
Wykonujemy usług<;. w zakresie nawożenia
i ochrony roślin w cenie 450 zł za 1 ha przy
współpracy prof. Instytutu Warzywnictwa.
Tel. 0604-208-1 OI.

żyto.

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

Polski. Tel. 046/830-20-50.

W ciągłej sprzedaży pasze i koncentraty
firmy Ncorol a także śruty wysokobiałkowe
i premiksy firmy Bas( Złaków Kościelny 53.
Tel. 0601-418-811, 046/838-71-48.

nią

Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

Angielski. Tel. 046/830-20-50.

Sprzedam jałówkc;. do zacielenia.
Tel. 046/837-15-62.

Sprzedam przyczepi( 6 tonową wraz ze skrzy-

Sprzedam przyczepką ciągnikową 4 x 1,50,
dojark<; Lava!. Jastrzębia 27.

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

Sprzedam Bizona, 1984 rok.
Tel. 046/838-98-24.
Sprzedam sieczkarnię jednorzędową
do kukurydzy. Tel. 046/838-51-85.

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

Korepetycje, wypracowania - j<;zyk polski,
niemiecki, angielski. Tel. 0603-097-087.

kabiną.

ZWIERZĘTA

Sprzedam owczarka niemieckiego 3,5
miesięcznego. Tel. 046/837-83-83.
Sprzedam szczcnic;.ta rotwcilera.
Tel. 046/837-11-14.
Sprzedam owczarka kaukazkicgo, 8 m-ezna
suka, 2 m-czny szczeniak.
Tel. 046/838-27-97.
W dniu 29.12. w okolicach Popowa
bokser - brązowy,
z białą plamką na nosie. Pies jest w trakcie
leczenia. Uczciwego znalazcę proszą
o kontakt: 046837-47-30 po 18.00.
zaginął 6-micsiączny

Sprzedam staforda I rok, pr<;gowany.
Tel. 046/838-44-90.
Niedrogo sprzedam owczarki niemieckie
po suce z rodowodem. Tel. 042/719-44-88
lub 0421719-40-65.
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LEKARZ SPECJALISTA
PEDIATRA I LARYNGOLOG

lel med. Mał~orzata Warchałowska ANDRZEJ GRABOWSKI
Łowicz

ul. Mostowa

Łowicz,

(brama Muzeum)

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

wizyty domowe, tel. 0-601-345-750
Łowicz, ul. Sikorskiego 1

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

0

~oW4Nt

~~\;OPTYK ~1-~~
Krzysztof Szymczak
• Realizujemy recepty
ze ZNIŻKĄ z Ka~ Chorych
• Posiadamy szeroki asortyment ,
opraw i szkieł okularowych
• Okulary do pracy przy komputerze
Łowicz, ul. Browarna 6 (obok sióstr)

·o~iNET"SOONiciNY.
lek. storn. EUBIETA SIYMAJDA
lek. stom. RENATA głRÓŚCELEWSKA
~
(o:'\
czynny: po@~~k 8.00-11.00,

UL. WoJSli PoLslaBGo 115, ŁOWICZ :
TEL. 830-2o-62
:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~-Ji~ir

Głowno, ul. Bielawska 54, tel. 0421719-1444
GR-16

0461830-33-23 lub 0602-252-616

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00
Zmiana adresu na:
„
Łowicz, ul. Stary Rynek 17 li
tel. 837-76-94, 0501-11-32-11

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK

• badania kierowców

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

PRZYJMUJE CODZIENNIE

Łowicz,

10·12, 15·19
ul. Turystyczna 4, tel. 837-68-7-9

•

PIOTR CZYI

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych
~
~

BARBARA
FENC-BIELECKA
• poniedziałek , środa, piątek : 900 -12 00 i 1530 -17 00
• wtorek , czwartek: 900-12 00

•

BADANIE KIEROWCÓW

ELZBIETA

Porady w domu chorego

ul.

ZELAZOWSKA

speqalista neurologu dziecięcei

Powstańców

2A, tel. 837·54-76R-s

w gabinecie dr Martyniaka
Łowicz,

Głowno, ul. Swoboda 4, tel. (042) 710-74-14
pn.· pt. 10-19, sobota 10-15

;
~

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

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14; 16-17

Do końca grudnia oznaczenie stężenia
alergenów (20) po cenie promocyjnej
Tel (0-42) 719-46-37 i po 18.00 719-30-96 ,

LEKARZ Z TYBETU

Spółka „Kędziora"
ul. Gwardyjska 14, 96-500 Sochaczew,
tel. (046) 862-37-21 w. 24 lub 47

~AJR- UD NI
.SZEiA PRODUKCJI
Wvmatania minimalne:

w gabinecie AKU -MED

Skuteczne leczenie
Akupunktura, masaże wschodnie,
ziołolecznictwo, zabieg antynikotynowy
Łowicz,

ul. Krakowska 4, obok Kościoła św. Ducha

Zapisy po godz. 18.00, tel. 837-21-59

:g

~

RESTAURACJA
„U PANA TADEUSZA"
w Domaniewicach.u/. Główna 5, tel. (046) 838-36-46

serdecznie zaprasza

•!• minimum wykształcenie średnie
•!• knkuletnia praktyka w kierowaniu:
produkcja, najchętniej w branży
drzewnej
•!• mile widziana grupa inwalidzka

R-1523

NA GRY WBILARD
oraz

GRY ZRĘCZNOŚCIOWE

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

R-1534

- księgi rachunkowe
- książki przychodów
- ryczałty
- deklaracje podatkowe
- deklaracje ZUS
- rozliczenia roczne
- doradztwo prawne

---

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 9 - 16
R- 1477

~(Q)W(Q) (Q)?W~OOW
~~~m[tJ

w~~ uu~m~~uu

w Łowiczu, ul. Zduńska 52
POLECA:

~~M~ ~ooo~~~~~ MO~
I ART. WYPOSAŻENIA DOMU
jak: ./ dywany ./ odkurzacze itp.

-

Szeroki wybór mebli stylowych
Zapraszamy:
Pon., $r, C'ZYN.

M&BŁE lRWAk&

10.00-18.00

Wt.. Pt.. 9.00-17.00
Sb.

10.00-14.00

eew MAtE-

Operacja hemoroidów,
która nie musi boleć

lIK.STO~.Wł.ODKOWSKIPAltlt

- TUBA turbo UVASCAN 60 LAMP

Łowicz,

Przyjęcia :

ORTODONCJA KONSULTACJf

pionowe

• EKG

W GODZ.

Łowicz, Stary Rynek 8, tel. 0604-787-705, 0461837-63--08.

NOWOŚĆ: SOLARIUM

R-1468

KRYSTYNA
DIEHL,;,DROBNIK

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

parzysta sobota 11.00-13.00

REHABILITACJA
• MASAŻ LECZNICZV • FIZVKOTERAPIA
• GIMNASlYKA LECZNICZA

piętro,

SPECJALISTYCZNY GABINET
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

STUDIO ZDROWIA

26/30

specjalista-ginekolog-położnik

Zapisy codziennie

•Dr med.

Poznańska

MALARSKI

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

~ 15.00 - 19.00.
soboty - zapisy telefoniczne

ul.

Dr JANUSZ

środy i piątki

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

r

OMEGA

-1471

Janina Krakowiak

"Il

BE-Ml-DENT
wtorek - czwartek - sobota

R- 1485

Lekarz Stomatolog
Przyjmuje: poniedziałki,

Biuro Podatkowo-Prawne

Łowicz,

Gabinet czynny codziennie

wtorek, czwartek od 16.00

GABINET STOMATOLOGICZNY

lek. stomatolog Beata Migda

ul. Batalionów Chłopskich 1O

25
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Od 1993 roku na świecie stosowana jest nowa, małoinwazyjna metoda chirurgicznego leczenia hemoroidów, zwana metodą.LONGO", od
nazwiska włoskiego chirurga z Palermo.
Do wnętrza kanału odbytu wprowadza się specjalny insfrument, stapler hemoroidalny. Z kolei do wnętrza staplera wprowadza się śluzówkę
zawierającą część żylakowate zmienionych naczyń zasilających hemoroidy. Następnie chirurg za pomocą staplera dokonuje wycięcia i zszycia
śluzówki odbytu. W tej metodzie nie dokonuje się wycięcia hemoroidów,
lecz ich wciągnięcia do wewnątrz kanału odbytu, do ich prawidłowej,
anatomicznej pozycji.
Dalszą zaletą zabiegu jest niewielkie występowanie dolegliwości bólowych, ponieważ wycięcie śluzówki wykonuje się w miejscu, gdzie
znajduje się niewielkie uni:lrwienie. Zabieg nie trwa dłużej niż 15 minut i,
co jest jego kolejną zaletą, może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Pobyt pacjenta w szpitalu nie przekracza 2-3 dni, a powrót do
pełnej aktywności możliwy jest już po 7 dniach.
Metoda ta likwiduje przyczynę powstawania żylaków odbytu (patologiczne zmiany naczyniowe w guzkach krwawniczych} bez konieczności usuwania hemoroidów i nie daje nawrotów choroby.

-

Zalety metody „LONGO"
• niewielki ból pooperacyjny - 80% operowanych nie odczuwa żadnych dolegliwości
bólowych;
• krótki czas zabiegu (maks. 15 minut);
• krótki pobyt w szpitalu (2-3 dni);
• szybki powrót do aktywności już po 7 dniach;
• znieczulenie miejscowe;
• brak konieczności usuwania hemoroidów - hemoroidy są podciągane do wewnątrz
kanału odbytu;
• brak nawrotów choroby.

OPERACJA W CAŁOŚCI JEST WYKONYWANA
SPRZĘTEM JEDNORAZOWEGO UŻVTKU
Metodę promuje firma

Więcej informacji na

Johnson&Johnson Poland

temat chirurgicznego leczenia
choroby hemoroidalnej metodą „LONGO" można uzyskać w:
Szpital ZOZ w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
tel. (046) 837-52-30 lub (046) 837-56-11 do 13 wew. 36 GR-185

-
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POtTORA RAZA
DOOKOtA ZIEMI
Szprycha zakończyła sezon

-

ZMW

Bielawy

ze Zduńskiej Dąbrowy
wWarszawie

Po pomoc do GOPS

Trzej uczniowie Zespołu
Szkół Rolniczych w Zduńskiej
Dąbrowie uczestniczyli w uroczystościach, związanych z obchodami 20. rocznicy powstania
Związku Młodzieży Wiejskiej,
które odbyły się w Warszawie
w sobotę, 2 grudnia, w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Marta Lis z III klasy
Technikum Rolniczego, Adrianna Kołaczek z IV b TR i Piotr
Ignaczak z klasy V TR, to delegacja, która pod opieką dyrektora szkoły, Stanisława Kosmowskiego, brała udział w obchodach.
Młodzieży ze Zduńskiej Dąbro
wy podobała się uroczystość, w
której brali udział starzy, zasłu
żeni członkowie. organizacji, jak
również młodzi działacze. Na
obchodach obecny był lider Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Jarosław Kalinowski.
(aw)

SP w Stach/ewie

Słuchały
i rozmawiały oAl DS

Jeśli by zsumować ilość wszyst- niu do Wilna udaliśmy się pod w roku jubileuszowym. Od biskukich kilometrów na trasach, które Ostrą Bramę, by pomodlić się pa Józefa Zawitkowskiego otrzymaDwie nauczycielki z SP w Staprzejechaliśmy w tym roku, to wyj- przed obrazem Matki Bożej liśmy specjalny wpis w naszym albu- chlewie brały udział w dniach 27 dzie, że moglibyśmy I, 5 razu okrą Ostrobramskiej. Zwiedzaliśmy mie, któ1y podczas podróży służył 29 listopada w 3-dniowym szkożyć Ziemię- mówi Eligiusz Pietru- miejsca, znane dzięki. naszym na- nam jako glf!}t. Kościoły na wsiach 1eni u, zorganizowanym przez
cha z Klubu Turystyki Rowero- rodowym wieszczom, zobaczenie są często zamykane, a my, pokazu- Wojewódzką Stację Sanitarną w
wej „Szprycha". Rok 2000 był dla ich to było wspaniałym przeżyciem jąc wpis proboszczowi, byliśmy Łodzi. Odbywało się ono w Ośrod
członków klubu bardzo udany, - wspomina Pietrucha W tym sa- wpuszczani przez kościelnego do ku5portu i Rekreacji „Tatar" w Rawszyscy bili życiowe rekordy mym miesiącu inna grupa, składa środka, chciaż na „'Zdrowaśkę" - wie Mazowieckiej. Temat szkolenia,
w ilości przejechanych na rowe- jąca się z 6 członków klubu, obje- mówi Pietrucha. Odwiedzono które daje uprawnienia do prowarze kilometrów. Już w styczniu chała Wielkopolskę Szlakiem Pia- wszystkie 13 sanktuariów. W wy- dzenia zajęć profilaktycznych,
łowiccy cykliści przejechali blisko stowskim. Rowerzyści zwiedzili prawach wzięło udział około 25 brzmiał: Porozmawiajmy o HIV.
600 kilometrów. Z zapisów w ka- m.in. Gniezno, Strzelno i Bisku- osób. Łączna długość trasy,jakązro AIDS. Materiały, przywiezione
przez uczestniczki spotkania, będą
lendarzu Pietruchy pod datą 10 pin. Kolejna grupa 4 osób wybra- biono, wynosiła przeszło 700 km.
wykorzystywane
w czasie spolkań
stycznia wyczytać można, że gru- ła się na rowerach w Bieszczady,
Członkowie Szprychy w każdy
(mwk)
pa przejechała 48 kilometrów przy powracali przez-Sandomierz i czwartek spotykają się i dyskutują, zrodzicamiiucznianri.
pochmurnej, ale ciepłej pogodzie. Kielce, robiąc swoją trasą pętle.
tworząc nowe plany wycieczek.
Oprócz wycieczek rowerowych
Jesienią rowerowi turyści odwie- Jeżeli tylko pozwoli na to pogoda,
organizowano również wycieczki dzali sanktuaria Maryjne, położone nadal będziemy je!...dzić na krótsze
piesze, taka wycieczka na trasie w granicach diecezji łowickiej, w któ- wycieczki - mówi pan Eligiusz.
równej 27 kilometrów, odbyła się rych dostąpić można było odpustu
(aw)
23 stycznia. Wycieczka prowadziła trasą: Łyszkowice - CzatoGmina Domaniewice
lin - Rogóźno - Pilaszków.
Wszystkie wycieczki odbywały
się po Ziemi Łowickiej. Klub kultywuje również staropolskie traW związku z planowanym pod Las, okolicach jezior Okręt
dycje - 19 marca rowerzyści topiopodatkowaniem ziemi klasy V i Rydwan, w Lisiewicach Mał i Marzannę w rzeczce Zielkówka
i VI radni z gminy Domaniewice łych i Lisiewicach Dużych oraz
za laskiem miejskim.
wprowadzili
zmiany w planie pomiędzy Reczycami a Krępą.
Największe wyprawy odbywały się póżną wiosną i latem. I lip- przestrzennego zagospodarowa- Rolnicy zainteresowani zalesieca ośmioosobowa grupa wyru- nia. Osoby zainteresowane zale- niem będą mogli otrzymać 3,5
szyła do Wilna, była to najważ si en iem niektórych obszarów tys. zł na założenie l ha lasu oraz
niejsza wyprawa Szprychy w tym będą mogły przeanalizować opla- w pierwszych latach po posaroku. Do samego Wilna jechali- calność uprawy słabych ziem. W dzeniu po 10% tej kwoty na pieśmy z wiatrem, sprzyjała nam pięk ciągu 3 lat będzie można zalesić lęgnację sadzonek.
na pogoda. Zaraz po przyjecha- 400 ha ziemi w obrębie Skaratek

400 ha

będzie

moina

MlllUIOD&OeOllf jd ed 11 ał
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'CeDJ konkurencyjne •

Upusty

Gminny

Ośrodek

Pomocy Spo-

łecznej w Bielawach udziela obecnie

żywianie dzieci,

Bi118:

zakup żywności,

odzieży, opału podręczników

pomocy około 250 osobom. W paż i przyborów szkolnych.
dziemiku bieżącego roku bielawski
Jak nas poinformowała pani
GOPS otrzymał pieniądze w kwo- Teresa Kociewiak, kierowniczka
cie 49 tysięcy złotych, pochodziły GOPS w Bielawach, aby móc skoone z budżetu wojewody łódzkie rzystać z pomocy tej instytucji
go ·i powinny wystarczyć do na- należy złożyć wniosek z prośbą
stępnego roku. Obecnie, bez .o udzielenie pomocy, z zaznaczewzględu na liczbę i rodzaj świad niem, jakiej pomocy się oczekuje.
czeń, z pomocy ośrodka korzy- Również jeśli pracownik GOPSsta 257 osób. Udzielana pomoc u dowie się niejako z urzędu, że
może występować w formie za- dana osoba lub rodzina znajduje
dań zleconych i zadań własnych. się w trudnej sytuacji materialnej,
Zadania zlecone są to zasiłki stałe, może w jej imieniu złożyć taki
okresowe, renty socjalne, zadania wniosek. Rozpatrywanie trwa ok.
wynikające z Rządowego Progra- dwóch tygodni i w tym czasie
mu Ochrony Macierzyństwa, za- przeprowadzany jest wywiad
siłki rodzinne, pielęgnacyjnej po- środowiskowy, na podstawie któmoc dla kombatantów, natomiast rego pomoc jest przyznawana lub
zadania własne to wszelkiego ro- nie. Odpowiedź otrzymuje się
dzaju zasiłki celowe, czyli przy- najpóżniej po miesiącu od chwili
znawanie pieniędzy na posiłki, do- złożenia wniosku.
(fe/)

Blichowiacy będą dziękować .
•
za wsparcie
Blichowiacy w czwartek, 14
grudnia, o godzinie 15.30, spotkają się na specjalnym występie ze
sponsorami i osobami wspierają
cymi zespół. Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli władz
miasta i powiatu. Uroczystość odbędzie się w internacie szkoły na
Blichu. Podczas niej zaprezentowane zostanią również pamiątki
z tegorocznego pobytu we Fran-

cji.

Udostępniona

zostanie Izba
w której przechowywane są pamiątkowe zdjęcia, wycinki z gazet, dotyczące zespołu, puchary i odznaczenia, zdobyte
przez zespół w trakcie jego działalności estradowej.
Obecnie zespół przygotowuje
się do śpiewania kolęd i wystę
pów w jasełkach.
(aw)
Pamięci,

Rekolekcie w Domaniewicach
Dzisiaj, w czw~ek 14 grudnia,
rekolekcje
w Domaniewicach. Nauki będzie
prowadził ks. Jerzy Modzelewski z Głogowca Rekolekcje dla dorosłych będą się odbywały w gorozpoczynają się

dzinach: 7.00, 9.00, 12.00. Dla
młodzieży o godz.18.00, a dla
dzieci - 8.30. Spowiedź odbywać
się będzie od początku pierwszej
nauki do zakończenia ostatniej.
(mwk)

zalesiać

:
Szeroki asort)'iDellt •

tS&lWS!

80SCll

Filia WIERNICKI s.c.
96-100 Skierniewice, ni. Boczka 2
Tel. (0-46) 833-26-90, 833-27-90,
833-33-90

WIERNICKI s.c.
99-400 Łowicz,
ni. Poznańska 120
Tel. (0-46) 837-93-63
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OPROGRAMOWANIE DLA MAł.YCH I ŚREDNICH FIRM

,._.X

ci

STRONY WWW• POCZTA ELEKTRONICZNA • FTP• SZKOLENIA

I-COM ERCE
KASY FISKALNE, WAGI, SKANERY

999,netto

DLA CZŁONKÓW KLUBU INTERNET TYLKO ZA 3 PLN

cena

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

'-....,_.

1590,netto
cena

POSNETECR

BIURO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ MIKROKOMPUTERÓW

KOMPUTERY • KASY FISKALNE • INTERNET
OPROGRAMOWANIE DLA FIRM • SERWIS
Szczegóły znajdziesz na naszej stronie firmowej - http://www.smelcom.lowicz.pl

1210,netto
cena

IURO SKLEP,

oc>

ŁOWICZ, ul. Podgrodzie 11, tel./fax (046) 837·14-70, tel. 837-15-7:Ii

".:&

-

~

~

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

f

~ o~ (Magdanna) ~~ ~
~
Włodzimierz Łuczakowie
a"'~ •
~
'

Barbara I

~
~
~

-

I

~

~

Drzwi POL·SKONE panele PCV .
.k f b
1
pokrycia dachowem1esza m ar
do 15% laniei
materiały termoizolacyjne

folie dachowe

Z6,oo zł CbruttoJ

PANELE PODŁOGOWE••.•
PANELE ŚCIENNE••. • 9 900
•

I/)

zł (brutto)

UWAGA! ~BLUM
okuć

~

<;!
~

t

ao

'-

gratis

~
~

o

Mocowanie i osadzanie

ao

~

HURTOWNIA: ŁOWICZ, ul. Seminaryjna 6, tel./fax (046)837-60-14 ~
-

Łowicz,

~~

.

• Gwarancja

1 O lat,

•Eleganckie, niezwykle
• Nowoczesne

atest niezapalności.

białe z mikrowentylacją.

żaluzje międzyszybowe.

• Ogrody zimowe, witraże.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.

RA TY
11 %

SPECJALNE
RABATY

termometr zaokienny GRATIS

Nasze okna świadcz onas.

• Okna typowe. od zaraz.

FIAT MULTIPLA

2000

wiśnia

2.

FIAT 126 P

1996

zielony

met.

• VW • Audi • Seat
• Opel • Daewoo
• Oferujmy m.in. filtry, łożyska, klocki,
szczęki, tarcze hamulcowe,
elem. zawieszenia i uk/. kierowniczego,
paski rozrządu i klinowe, świece,
cylinderki, uszczelki.
Realizujemy również zamówienia
na części do samochodów
nie wymienionych powyżej

-t' spawacz elektryczny I gazowy
-t'palacz c.o.
-t' kierowca wózków akumulatorowych
i spalinowych
-t' drwal • operator pilarek
-t' księgowości z obsługą komputerów
-t' krawiec - szwacz

ZAJWASZAMY

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

w godz. 9° 0 -17° 0 , soboty 9° 0 -13° 0

-t'klerowców przewożących ładunki
niebezpieczne
-t' elektromonterów (grupa SEP)
-t' pedagogiczne dla Instruktorów
praktycznej nauki zawodu
-t' obsługi komputerów
-t' uprawnienia budowlane

OKNA TYPOWE PCV,
DREWNIANE
w 24 godziny od zamówienia

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

ROLETYZEV'INĘTRZNE

-t' dla pracowników na stanowiskach

robotniczych
-t' dla pracowników administracji i kadry
inżynieryjno-technicznej •
-t' dla osób kierujących pracownikami

Zapraszamy

~ Tani kredyt
1993 r. ~ dla każdego!
miesięcznie!

FIAT 126 P

1997

czerwony

7.900

4.

SKODA FAWORIT

1991

beż

8.600

5.

FIAT PUNTO 75SX

1995

czerwony

18.900

6.

POLONEZ 1,6

1996

granat met.

10.500

3.

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

7.

FIAT UNO 1,0

1996

szary met.

15.750

WOJ • KAT s.c.
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,

będzie

z własnej plantacji
w Łowiczu

POTRZEBWESZ PIENIĘDZY ZGŁOŚ SIĘ
MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

55.126 km

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

SPRZEDAŻ
CHOINEK CIĘTYCH

LEASING • środków trwałych
~

-ALUMINIOV'IE, PCV
PCV - 90 zl/m 2, aluminium - od 180 zl/m2

W dniach 19 - 23

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

6.900

UWJIGA PROMOCJA/ AUTO ZA 200ZI:.

ul. Zagrodowa 37b

Agencja Kredytowo-Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
046/832-18-7( 832-26-48

godz. 8.00-18.00
tel. (0-46) 837-68-67

·- --· - - - - - - · - - · - - - ---~-

-

OKNO PCV - o 34 (1465x1435J
już od 690 zł brutto

GOTÓWKOWY • bez poręczycieli
NA ZAKUP SAMOCHODÓW
• wszelkiego rodzaju I od każdego
• przyjmujemy auta w rozliczeniu
NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
NA BUDOWĘ· ].w

53.000

-

DO SAMOCHODÓW

2. PRZYUCZAJĄCEGO DO ZAWODU:

R-1403

2159 (od Bolimowskiej)
tel. 830-33-52 .

CZĘŚCI ZAMIENNE

1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:
-t' sprzedawca
-t' murarz
-t'betoniarz
-t' stolarz

od 0,5%

1.

Baczyńskiego
Łowicz

-t'kroju, modelowania i szycia

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

ul.

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

DECEUNINCK - EUROPEJSKI STYL

Sp. z o.o.

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

V,

~~~

Centrum Targowo-Budowlane

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

-·-

p.
R .7

Orliński

-

28
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BRUKSELSKA WIZYTA
GARCZARCZYKA
O polskim wejściu do UE i rolnictwie - w Brukseli; o miodzie - w drodze do domu
Łowicki

pszczelarz, Jerzy Garczarczyk,
jedynym z naszego terenu uczestnikiem 5-dniowej konferencji, zorganizowanej w listopadzie w Brukseli. Organizatorem 7 wykładów, odbywających się
w siedzibie Komisji Europejskiej oraz Misji Rzeczpospolitej Polskiej przy UE, było
istniejące przy Ministerstwie Rolnictwa,
Wiejskie Centrum Integracji Europejskiej.
Do udziału w konferencji zostało zaproszonych około 40 lekarzy weterynań i
oraz 80 przedstawicieli samorządów, rolniczych związków pszczelarskich oraz
nauczycieli i uczniów szkól rolniczych.
Tematy spotkań nie ograniczały się jednak do zagadnień pszczelarskich, które
były tylko jednym z elementów - omawiano je m. in. w czasie zwiedzania niemieckiego Instytutu Pszczelnictwa i pa..__ sieki produkcyjno - hodowlanej Wolfganga Stockmana w miejscowości Godenstorf
w okolicach Hamburga. Główne zagadnienia omawiane były podczas 7 konferencji naukowych, których główne tematy brzmiały: Wymogi UE stawiane krajom kandydującym; Zreformowane fimdusze strukturalne; Wspólna polityka rolna w świetle Agendy 2000; Aktualny stan
negocjacji RP z Unią Europejską.
Ogólny wniosek, jaki nasuwał się
uczestnikom konferencji to - zdaniem Jerzego Garczarczyka - złożoność procesu
negocjacji - trudnego i długotrwałego. Dla
potrzeb tych negocjacji prawo zostało podzielone na 31 obszarów negocjacji. W 29
rząd polski przedstawił już swoje stanowisko, rozpoczynając tym samym wła
ściwe rozmowy. W chwili obecnej zrealizowano 13 zagadnień, co nie znaczy, że
problemy te sąjuż zamknięte. W Brukseli

•

był

-

.

.

:::::~=::-Ne

DG Onderw1JS eo Gu1tuur
DG Educahon et cułtun::

Jerzy Garczarczyk przy jednym z gmachów Komisji Europejskiej
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo.

zwiedzali wspomnianą pasiekę pod
Hamburgiem. Zaskakujące mogło być
rozwiązanie dennicy, która w ulach W.
Stockmana została wykonana z siatki.
Zdaniem niemieckiego pszczelarza rozwiązanie takie zapobiega powstawaniu
wilgoci w ulach i nie wpływa na zdolności rozrodcze matek pszczelich - tzw.
czerwienie. W Polsce tradycyjne grube
dno ula miało 3 - 5 cm, obecnie odchodzi
się od takiego rozwiązania.
W tym roku zbudujemy kilka takich
dennic do naszych uli - deklaruje J. Garczarczyk eksperymentalne wypróbowanie niemieckiej metody.
Pozazdrościć możemy - uważa ponadto Garczarczyk - mocno zakorzenione-

FIAT

FIAT

'Zapraszamy na nasze dużury wszystkich
z problemami słuchu - mówi Kostrzewa

Dąbkowice

Kredyt FIAT BANK na miejscu w

ciągu
,

1 godz.

Łowicz,

Będzie Sylwester wszkole wBolimowie
Bal sylwestrowy dla mieszkańców Bo- rzy ze swej strony zapewniają oprawę mulimowa i okolic organizuje komitet rodzi- zyczną i cztery dania gorące, natomiast alcielski, działający w Szkole PodstawÓwej kohol i zimne przekąski uczestnicy załatwia
w Bolimowie. Bal odbędzie się w sali gim- ją we własnym zakresie. Obecnie zapisało
nastycznej w tej szkole, a koszt udziału się ok. 35 par, zgłoszenia do udziału w imw nim wynosi 230 zł od pary. Organizato- prezieprzyjmujeKomitetRodzicielski. (fe!)

Na Sylwestra do GOK wBolimowie
Jak co roku tak i obecnie w Gminnym
Kultury w Bolimowie organizowany jest bal sylwestrowy. Organizatorzy,
chcąc uniknąć tłoku na sali, skłonni są zaprosić nie więcej niż 80 par, obecnie z.apisało się już ponad 40. Koszt z.abawy wynosi
Ośrodk.-u

280 zł od pary, przy czym organizatorzy
i zimne zaką
ski, ciasto, owoce i szampana, a uczestnicy

zapewniają dania ciepłe, jak

wewłasnymzakresietroszcząsięjedynieo

alkohol. Do tańca przygrywać będzie zespół Volter z Rawy Mazowieckiej.
(/el)

~STUDIO

MflLI
KUCHENNYCH

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

il
TRANSPORT

• najwyższa jakość • korzystna cena.
"Siena. Palio - gratis

-------------------------- ---i

PROJEKTY

** Montaż instalacji gazowej do FIATOW
samochodów w promocji ograniczona

W Szkole Podstawowej w Dąbkowicach wek o puchar wójta w tenisie stołowym, któDolnych na terenie gminy Łowicz ukazał się re odbędą się w podstawówce w Bocheniu
pierwszy numer gazetki uczniowskiejSzkol- itp.
niak Objętość jej wynosi zaledwie dwie stroTo bardzo dobrze, że uczniowie zaczęli
ny, jednak młodzi redaktorzy zapowiadają nydawać gazetkę. W ten sposóbpoprawiają
zwiększenie ich ilości. Gazetkę redagują swój styl, 011ografię, poszerzają zainteresouczniowie dwóch najstarszych klas w szko- wania, rozglqpają się po wsi... - powiedział
le. Rozprowadzana jest w szkole, oraz co nam dyrektor Jacek Stelmaszewsk:i. W Szkociekawe - wśród rodziców i mieszkańców le Podstawowej w Dąbkowicach nie istniała
wsi. W pierwszym numerze można przeczy- gazetka szkolna od co najmniej kilkunastu
tać między innymi wywiad z dyrektorem Jac- lat. Szkolniak kosztuje 50 groszy.
ki em Stelmaszewskim, z.apowiedź rozgry(mak)

~

SEICENTO - Leader sprzedaży
na rynku Polskim z promocją do 3.500 zł

POLMOBLICH,

Polski Związek Głuchych wyrabia stopnie niepełnosprawności, pomaga w załatwie
niu aparatów słuchowych ·dla słyszących
słabo, prowadzi również kursy języka migowego.
Członkowie związku w piątek, 22 grudnia, o godzinie 16.00 organizują opłatek.

,,Szkolniak'' za 50 groszy

*maluch - cena od 11.1 OO zł

• ilość

w urzędach, w których nikt zazwyczaj nie
zna języka migowego, z problemami zwią
zanymi z obsługą medyczną, ale także z problemami życia codziennego, od załatwiania
spraw prywatnych po interwencje na komisariacie policji.
Punkt informacyjny związku działa w
Łowiczu od początku paź.dziemika. Mieści
się w siedzibie P1TK na Starym Rynku 3,
dyżury członkowie pełnią w piątki w go-

SP

~
fjf)

--

W Łowiczu mieszka okala 40 osób głu dzinach IO.OO - 17.30. Punkt powstał z mychoniemych i słyszących słabo. Do tej pory ślą o mieszkających tu głuchych i słyszących
aby IL")!Skać pomoc, musielijechać do Ski.er- słabo, ludzie ci często z załatwieniem prostej
niewic, teraz pomoc mogą uzyskać na miej- sprawy mają duże klopoty. Dawnięj musieli
scu - mówi sekretarz Polskiego Związku z nimijechać do Skierniewic, nieprzysługu
Głuchych Oddziału w Skierniewicach, Ma- ją żadne ulgi, większość z nich posiada Jl/
ciej Kostrzewa, pełniący również funkcje lub tylko Il grupę inwalidzf«t - mówi sekrespecjalisty rehabilitacji. Ludzie zgłaszają się tarz. Do punktu zglaszają się ciągle nowe
w wielu sprawach związanych z wymoga- osoby. szczególnie z gmin należących do pomi formalno - prawnymi, załatwianymi wiatu - mówi Maciej Kostrzewa.

(aw)

Łowicki pszczelarz, podobnie jak inni
uczestnicy konferencji, odniósł wrażenie,
że Unia obawia się naszego wstąpienia
w szeregi jej członków. Pomimo deklarowanych w Brukseli wysokich notowań
Polski, jako największego obszarowo i
pod względem liczby mieszkańców spośród krajów kandydackich, nie możemy
raczej liczyć na szybkie przystąpienie w
poczet jej członków.
Angielski konsultant, przebywający
przez 2 lata z ramienia UE w Polsce uważał, że największym problemem polskiego rolnictwa jest duże rozdrobnienie gospodarstw, ale zauważył, że również we
rozmowa o każdej z tych dziedzin koricz;1
Francji, w której przeciętne gospodarstwo
go u Niemców przekonania, że ich miód
się stwierdzeniem: Ten problem mamyjuż
rolnicze jest wielokrotnie większe niż
jest najlepszy.
załatwiony, ale to jeszcze trzeba przedysw Polsce, istnieją obok wieloobszaroDają temu wyraz, kupując najczęściej
kutować - mówi 1. Garczarczyk. Dotychwych niewielkie gospodarstwa. Swój
miód rodzimej produkcji, pomimo że jest
czas zamknięto rozmowy w następują
wykład rozpoczął i zakończył w języku
on najdroższy.
cych obszarach negocjacyjnych: nauka i
polskim.
Przeciętny Niemiec konsumuje roczbadania, telekomunikacja i technologie informacyjne, edukacja, kształcenie i mło
CO MOGŁO ZASKOCZYĆ nie 1,2 - 1,3 kg miodu, więcej miodu
jedzą tylko Grecy - 1,8 kg, w Polsce stadzież, polityka przemysłowa, małe i śred
PSZCZELARZY?
tystyki mówią o 0,3 kg miodu, zjadanenie przedsiębiorstwa, ochrona konsumentów i zdrowia, statystyka, stosunki zeW drodze powrotnej z konferencji go przez statystycznego Polaka.
wnętrzne , unia gospodarcza i walutowa,
(nnvk)
rolnicy, nauczyciele i pszczelarze

FIAT

Głuchoniemi i słabo słyszący
mogq liczyć na pomoc

R-1 509

ul. Blich 34, tel. (046) 837-37-10
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MIKOUJE WCHODZĄ WPROST DO KOMINA
O tym jak w Ameryce przeżywa się przedświąteczne tygodnie pisze z USA dla „Nowego Łowiczanina'' Anna Kubica
Wpadłam wczoraj po coś tam do są
siadki i już w drzwiach oniemiałam z
wrażenia: naprzeciw wejścia, w holu,
króluje olbrzymia, srebrno - biała choinka.
Srebrne bombki, srebrny włos anielski, biało-srebrne kokardy, białe śnieżyn
ki, białe ptaszki, łańcuchy z biało-srebr
nych korali. Na czubie oczywiście srebrna gwiazda.
Wokół choinki setka, albo i więcej,
zapakowanych w srebrny papier prezentów (dowiedziałam się, że i na mnie
coś tam czeka!). Za choinką, na specjalnym stoliku , dickensowskie miasteczko z porcelany, pięknie podświetlone,
przywalone puchami sztucznego śnie
gu. W jadalni stół przykryty biało srebrnym obrusem, w jego centrum biały, miniaturowy św. Mikołaj otoczony
stroikiem z białych szyszek i białych
gwiazd betlejemskich. Na ławie przed
telewizorem popsikane białą farbą gałązki jedliny misternie oplatają białe
świece . Nad drzwiami, nad oknami, nad
ramami obrazów, utrzymane w tonacji
biało - srebrnej, stroiki.
Sąsiadka pokazywała mi z dumą ten
wysiłek ostatnich dwóch dni. W Ameryce święta zaczynają się wraz z ubraniem choinki, także nasi sąsiedzi już
świętują.
głowę

jak błyskawica przeleco ja zrobię jeśli ona
będzie chciała teraz moje przedświątecz
ne starania zobaczyć - kosz z bielizną
do prasowania był wówczas jedyną
ozdobą mojej jadalni - ale na szczęście
zadowoliła się wyrazem oślego zachwytu na moim obliczu. A ja truchtem ruszyłam do domu i już dzisiaj na drzwiach
wejściowych pyszni się jodłowy wieniec, ozdobiony jagodami, szyszkami i
Przez
mi

ciała

myśl, że

wielką, czerwoną kokardą.

Ale na tym

poprzestałam .

Zgodnie z
ubierzemy na
krótko przed wigilią, ale potrzymamy
ją przynajmniej do Trzech Króli, czyli
do dnia imienin Kacpra.
Zaczynamy jednak oddawać się z całą
przyjemnością innym przedświątecz
nym atrakcjom. Do takich niezmiennie
należą wieczorne spacery po udekorowanych osiedlach. Ludzie przechodzą
polską tradycją, choinkę

sami siebie w pomysłach oświetlenia
domów. Zwoje świateł oplatają drzwi,
okna, ciągną się wzdłuż rynien i dachów.
Ostatnio modne są światła imitujące lodowe sople. Na trawnikach przed domami ustawiane są szopki lub scenki z
podbiegunowej fabryki zabawek. Na niejednym dachu zobaczyć można plastikowego Mikołaja pakującego się wprost
do komina lub też Mikołaja w saniach
zaprzężonych w słynne renifery (których imiona zna każde dziecko). Że nie
wspornnęjuż o oświetlonych drzewach,
nie tylko choinkach. Tradycyjnie już,
przynajmniej raz w tygodniu, wyruszamy na takie wędrówki.
Inną grudniową tradycją naszej rodziny jest wieczór w balecie, oczywiście
na Dziadku do Orzechów. Zawsze z niecierpliwością oczekujemy tego dnia, kiedy odświętnie ubrani zasiądziemy na
mrocznej widowni. Sama dobrze pamię
tam takie chwile z własnego dzieciństwa
i teraz z radością patrzę na poważne i
pełne napięcia twarze moich własnych
dzieci, oczekujących na podniesienie się
kurtyny. Marcelina w tym roku przez
całe przedstawienie trzymała na kolanach własnego, dJewnianego dziadka do
orzechów, tym samym czując się niemalże jak Klara, wirująca po deskach
sceny.
Przed nami jeszcze spotkanie z Mikołajem w filharmonii, połączone z koncertem kolęd specjalnie dla dzieci. W
zeszłym roku, w części kolęd między
narodowych, usłyszeliśmy nawet „Gdy
Śliczna Panna'', zaśpiewane pięknie i
bardzo wyraźnie. Ciekawe czy raz jeszcze zostaniemy mile zaskoczeni.
W sklepach tłurny. Niedziela jest tutaj niestety najpopularniejszym dniem
na zakupy. Na parkingach przed domami handlowymi, mimo że są one ogromne, trudno znaleźć wolne miejsce. Ludzie jadą na zakupy często prosto z
kościoła. A i w kościele, mimo iż dużo
mówimy o adwencie jako o „czasie przygotowania" , śpiewamy już kolędy. Trochę mnie to szokowało jeszcze kilka lat
temu, ale teraz już okrzepłam. I mimo,
że dla mnie Boże Narodzenie zawsze
rozpoczynało się będzie Wigilią, bez
względu na to gdzie akurat mieszkam,

to

lubię

przedświąteczne

tułków.

Zarówno puszki kwestarzy jak
Wspomnę jeszcze o jednej grudnioi wspomniane kosze zapełniają się szyb- wej tradycji, którą od wielu lat starannie
Patrząc na to szybko i tylko krytycz- ko.
pielęgnuję. Chodzi o czytanie książek
nyni spojrzeniem łatwo naśmiewać się
Dzieciaki w szkołach zbierają suchą związanych tematycznie z Bożym Naz powierzchowności i komercjalizmu żywność i zabawki dla swoich mniej rodzeniem. Od lat mamy ich coraz wię
całej tej imprezy. Wnikliwi obserwato- zamożnych rówieśników. Uczą się da- cej w naszej bibliotece i nie wyobrażam
rzy zauważąjednak, że to sezon nie tyl- wać.
sobie przygotowań do Gwiazdki bez
ko zabawy i sprawiania sobie radości za
Młodociani muzycy urządzają kon- tych przedświątecznych lektur. Książ
wszelką cenę, ale również czas wzmo- certy kolęd w domach spokojnej staro- ka, jak mało jaka rzecz, bardzo silnie
żonej wrażliwości na losy ludzi bied- ści czy też w szpitalach - wiem dobrze, wpływa na naszą wyobrażnię, stwarzanych i zapomnianych. Przed każdym bo sama w takich koncertach uczestni- jąc jednocześnie możliwość bardzo inwiększym sklepem stoją kwestarze z czę.
dywidualnych doznań.
Armii Zbawienia, zapraszając delikatJest to na pewno cżas, w którym jeI dlatego przygodny gość w moim
nym dzwonieniem do złożenia datku na steśmy chojnie obdarowywani, ale jest domu potyka się teraz o porozkładane
pomoc dla ubogich. Sklepy spożywcze to również okres stwarzający ąam ol- wszędzie „grudniowe" opowieści. Bo jak
ustawiają przy wyjściu wielkie kosze, brzymią okazję, aby i z siebie coś dać się okazuje, dobra książka starzeje się
zachęcając klientów do składania tam innym ludziom. Amerykanie potrafią to jak wino. Tylko że starcza na dłużej.
żywności na potrzeby schronisk i przy- wykorzystać.
Anna Kubica
to zachodnie

szaleństwo.

Zabawa w przedszkolu. Niespodzianka czekała 6 grudnia na dzieci uczęszczające do przedszkola nr 10
na ulicy Księżackiej. Tego dnia wkraczające do przedszkola dzieci witał od progu Święty Mikołaj wraz ze Śnieżynką,
zapowiadając tym samym, że nie jest to zwykły dzień jak wszystkie inne, i że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Mikołaj asystował dzieciom również przy obiedzie częstując ich pysznym deserem, a potem bawił się z nimi
na specjalnie zorganizowanej zabawie mikołajkowej.
(tel)
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WYROBY NAJWYZSZEJ JAKOSCI RENOMOWANYCH FIRM

VELUX

0

OKNA I DRZWI
DREWNIANE

J:!'!

·c,.

CEGŁY I KSZTAŁTKI

KLINKIEROWE

OKNA

GWARANCJĄ

CEKOl OPOCZNO

KLEJE
·

!ZAPRAWY,
SYSTEMY
DOCIEPLEŃ

UDANEJ INWESTYCJI!

SYSTEMY GIPSOWE

SZPACHLE
GŁADZIE GIPSOWE

S.A.

GLAZURA,
TERAKOTA

DACHOWE

Księżackie

spotkanie

Taki tytuł nosi program przygotowany przez Dział
Kultury Ludowej w Łowickim Ośrodku Kultury, jaki
będziemy mogli zobaczyć w niedzielę, 17 grudnia
o 16.00 w kinie Bzura W programie wystąpią: Kapela
Ludowa z Kiernozi, gawędziarz Marian Witkowski
z Karsznic, śpiewak Stanisław Madanowski z Boczek
oraz poetka ludowa Maria Dylik z Natolina Kiernoz_kiego. Wstęp na występ jest darmowy.
(aw)

~

-ORLIN
AUTORVZOWANYDYSTRYBUTOR
OLEJU OPAŁOWEGO
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

WUHlllRallROP

CERAMIKA BUDOWLANA
NOWEJ GENERACJI

WEŁNY MINERALNE

OTU UNY

MASY IZOLACYJNE BLACHODACHÓWKA
STYROPIAN

BLACHY TRAPEZOWE

DA-mOs.c.
ekoterm~-

NOWOCZESNE
STROPY LEKKIE
Dokładnych

DRZWI
WNĘKOWE

SYTEMY
GIPSOWE

BRAMY UCHYLNE
I PRZESUWANE

SYSTEMY
RYNNOWE

GAZOBETON

informacji dotyczących promocyjnych kredytów na zakup materiałów budowlanych
udzielamy w siedzibie firmy: Łowicz, ul. Kaliska 26 w godz. 7.00 do 17.00, soboty 7.00 do 13.()0

99-400 LOW/CZ
ul. Małszyce 2d/2e
Dział Handlowy
te/_ (046) 837-36-82
fax (0-46) 837-45-44

_:

~
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SALON

P.H. DAl\IPOL s.c.
DOM

CHŁOPA

Łowicz,

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

&

MEBLOWY

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

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ•••
A MY PREZENTY MAm JUŻ

za.projektltjemy 1 zmont\tjemy BEZPŁATNIE.
Do końca. roku promOQJ& n& meble kuchenne Forte-mix:
ora.z rabat 500 zł n& meble młodzietowe VOX

Twoją Kuchnię

Zaprasza1T1y

W'

godz. '10-'IB, soboty '10-'14

R-1385b

•

POLECAMY1EZ
INNE PRODUKTY

NOWO OTWARTY SKLEP Z KONFEKCJQ DAMSKQ

••N ATA LI A~wicz,

AGDIKTV
W PROMOCYJNYCH

ul. Krakowska 9 1
~

oferuje:

• suknie wieczorowe~
• spódnice
• spodnie • kurtki
• garsonki • bluzki, swetry
Zapraszamy pn. -pt wgodz. 9.00-17.00. Sobota 10.00-14.00 (flip

CENAOI

"'""•cP111,

1>.1>.H.u~owicz. 3~ ~'-~e~SZA ~
ul.

15,

klienci którzy dokonają zakupów
w sklepach Euro za kwotę

POWYŻEJ 50 zł do dnia 16.12. 2000 r.
WEZMĄ UDZIAŁ W LOSOW~NIU

ATRAKCYJNYCH NAGROD
Losowanie dnia 20.12.2000 t.

$1.0~~\ ~!><fi•

.11

~

~!~

TER,AZYT
Okna i drzwi na całe życie...

[~;il

o.1\c}
e~O :9 ~
Tylko u nas kompleksowa oferta
· c; •l)\t" i'01° .AJ°'"'
\~t 'b" • OKNA PCV, ALUMINIUM, DREWNO • FASADY•DRZWIZEWNĘTRZNE
c~ecl

vJ

1Q
).

• DRZWI WEWNĘTRZNEe OGRODY ZIMOWE• BRAMY GARAżOWE
• ZADASZENIA ALUMINIOWE• PARAPETY

OKNA i DRZWI
Kupując stolarkę wfirmie TERRAZYT możecie Państwo jednocześnie:
.- skorzystać z ulgi budowlanej - otrzymać fakturę zaliczkową
- dokonać zakupu na raty

__ ..•

"' ŁOWl,C~L. POWSTAŃCÓW 10 G TELJFAX 0461830-20-78 '

GE~
fl--~•
S.C.

AUDIO CENTRUM, Łowicz

• akrylowa 32/2 puszysta
•akrylowa 25/1 standard
•wiskozowa
, .t\ ·
·
• bawełniana
•miesvmki (bawełna/akryl, bawełna/poliester, akrYJ/~) ·
Tel. 0421719-91-05, tel.fax. 0421719-91::tr ...,.-··

PRZĘDZA:

~tmi__ul. STANISŁAWSKIEGO 18 ~ro1-t.~\f
J
\-Z.\~~
:·:~rn~srawsklego
tel. {0-46) 830-21-54

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
Stryków, ul. Warszawska 4

łHlll.JRT~IA PltZE;l>ZY

y,
łl

°'

\
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SP Kocierzew

Ksiqikowy konkurs
bardzo popularny
W Szkole Podstawowej w Kocierzewie została rozstrzygnięta listopadowa
edycja konkursu Jarmark rozmaitości
książkowych. Przypomnijmy, że w konkursie biorą udział ci uczniowie, którzy
wypożyczą książkę ze szkolnej biblioteki
i po przeczytaniu zilustrująją, bądż zaprezentują w dowolnej formie pisemnej.
W listopadzie do szkolnej biblioteki
wpłynęły 32 prace konkursowe. Specjalnie powołana komisja dokonała ich oceny

i wyłoniła laureatkę, którą została uczennica klasy VI a - Wioletta Czubak. Ponadto komisja wyróżniła 12 prac, a ich
autorzy otrzymali nagrody niespodzianki. Listopadowa laureatka wykonała pracę przestrzenną i opis do niej na podstawie książki Otfrieda Preusslera pt. „Lato
małego Wodniczka" - za co otrzymała
książkę pt. „Wesołe przygody Robin
Hooda".
(aj)

Dzieci pomagały PCK
Zakończyła się ogłoszona przez łowicki
oddział

Targ w inne dni

niż środa przyciąga jednego

- dwóch sprzedawców

RYNECZEK W ,ZDUNACH
POWINIEN BYC Wl~KSZY
Środowy Jarg w samym centrum Zdun
na stałe wszedł do krajobrazu gospodarczego gminy. W każdą środę na placu niedaleko stacji benzynowej pojawia się 8 10 straganów. Stragany obecne są również w inne dni tygodnia, jednak wtedy
spotkać można jeden, góra trzy stragany,
często handlującymi są przybysze zza
wschodniej granicy. Od handlarzy pobierana jest opłata targowa w wysokości 6
złotych. Opłata ustalona została uchwałą
Rądy Gminy i obowiązuje od 5 lat. Nie
jest to dużo, ale handlarze płacąc zwykle
narzekają, że mają słaby utarg i ledwo im

na taką opłatę wystarcza- mówi zbierają
cy opłaty Piotr Jóźwiak, pracownik Urzę
du Gminy w Zdunach. Placowe zawsze
pobierane jest w środy. W pozostałe dni
tygodnia opłaty nie są pobierane regularnie, ale nie oznacza to, że w ciągu tygodnia nikt tam nie chodzi i nie pobiera opłat,
robione jest to wyrywkowo.
Na ryneczku zaopatrzyć się można
w ubrania, przed uroczystością Wszystkich Świętych sprzedawane były kwiaty, latem kupić można owoce, warzywa. Handlujący to zazwyczaj przyjezdni spoza gminy - ze Śleszyna, Łowicza,

Jlll' srYROPO

l

PCK akcja zbiórki płodów rolnych,jaka miała miejsce w kilku szkołach
podstawowych. Zebrano duże ilości ziemniaków, cebuli i kapusty, a także innych
płodów rolnych, które zostały przekazane łowickiemu oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża. Jak zapewniła nas Maria Jagodzińska z tej placówki, wszystkie zebrane surowce zostaną wykorzystane w prowadzonej przez PCK stołów
ce, która mieści się na ulicy" 3 Maja
w Łowiczu, i w której dziennie stołuje się

Kiernozia

Głowna.

Niestety, nie mają do swojej
dyspozycji dobrych warunków, ale być
może to się zmieni. Mieszkańcy chętnie
odwiedzają rynek, szczególnie w środę.
Chętnie zwiedzają też stragany ludzie
załatwiający sprawy w Urzędzie Gminy. Myślimy o budowie parkingu, bo
z zaparkowaniem samochodu w Zdunach często są problemy, na placu za
Urzędem Gminy znajdzie się miejsce na
parking i takie, które zagospodarować
można będzie na ryineczek. Są to jednak
plany jeszcze odlegle - mówi wójt Jarosław Kwiatkowski.
(aw)

ok. 50 osób, głównie są te ludzie ze skierowaniami z MOPS, oraz kilkunastu bezdomnych.
Niektóre dzieci mocno angażow.ały się
w pomoc PCK. Tak było np. w Bielawach, gdzie dyntkcja szkoły podstawowej, na specjalnie zorganizowanym apelu, wyraziła podziękowanie swym
uczniom za pomoc w tej akcji.
Łącznie PCK zebrało kilka ton płodów
rolnych. W akcji brało udział jeszcze kilka
szkół z powiatu łowickiego. Płodów tych
powinno wystarczyć na kilka miesięcy.
(fet)

Działka

pod lasem wydzieriawiona

9 zainteresowanych brało udział
w przetargu na wydzierżawienie gruntów,
znajdujących się w Kiernozi za os. Marii
Walewskiej. Przetarg zorganizowany był
w Urzędzie Gminy w Kiernozi we wtorek, 5 grudnia. Dzierżawcą gruntów rolnych o powierzchni 12,44 ha został mieszkaniec Sokołowa Towarzystwa. Umowa
dzierżawy grotów, należących do gminy,
będzie trwała 2 lata. Dzierżawca będzie
płacił za użytkowanie ziemi równowar-

tość 8 ton pszenicy rocznie (wg ceny ogła
szanej przez GUS na dany rok). Cena
wywoławcza ustalona była na 5 ton
pszenicy i została przez zainteresowanych
podniesiona do 8 t Poprzednia umowa na
dzierżawę działki pod lasem była korzystniejsza dla gminy i wynosiła 9,7 tony pszenicy. Jak ocenia wójt Kiernozi, Zenon Każ
mierczak, niższa cena uzyskana w czasie
licytacji wynika znie najlepszej obecnie koniunktury w rolnictwie.
(mwk)
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OSIEDLE
POD KURANTEM
Głowno,

tel. 042 719-27-84, 719-39-99

HURTOWNIA CERAMICZNO·BUDOWLANA
Łowicz,

ul. Nadbzurzańska 41
Tel.(046) 83.7-88-13

MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ

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

Poleca po atrakcyjnych cenach:

•!•

polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
kleje, fugi, listwy wykończeniowe
~
(Atlas, Ceresit)
~,
farby, lakiery,rozpuszczalniki
gipsy, gładzie, m·a sy wyrównające

•!•

płyty

•!•
•!•
-

•!•

• OSTATNI ROK ULGI BUDOWLANEJ
• OSTATNI ROK STAWKI 0% VAT

glazurę, terakotę

~
KOLO

•••m••
SANPLAsr

gipsowe KNAUF

•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby g_lazurnicze

~

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

• TO MOŻE BYĆ DLA ŁODZIAN SPOSÓB NA NOWE ŻVCIE:

NA TERENIE

TRANSPORT- GRATIS

R-1398

- 10 MINUT DO LASU

- PIĘKNY WIDOK NA JEZIORO
- DOSKONAŁE POWIETRZE

- 20 MINUT DO ŁODZI (BUS-EXPRES)
R-1184

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

ŁOWICZA

Największy

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

*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:
-parter51,18m 2
- I piętro 59,65 m 2
- li piętro 49,50 m2 ; 59,65 m 2
- poddasze 49,60 m 2 ; 56,50 m 2 ; 54,00 m 2 po 1.750 zł
- apartament dwupoziomowy {I I p. +poddasze) 81,20 m 2
•Cena 1.850 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana do końca budowy)
•Raty (współpraca PKO SA Łowicz)
•OSTATNI ROK ULGI BUDOWLANEJ
• Termin oddania - czerwiec 2001 rok
• OSTATNI ROK STAWKI 0% VAT
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TO JEST DLA PAŃSTWA SPOSÓB
NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

~OO -Łowicz,

Informacje i Prezentacje
na terenie Łowicza:
Przedstawiciel firmy
p. Andrzej Pomarański
tel. (0-46) 831-62-28
R-1185
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Wyposażenia
• płytki cer

:
•

99-400 Łowicz
ul. Armii Krajowej 22 a
tel. (0-46) 837-45-34

l:a.zienek HURT DETAL
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+

Ceresit

KA

w~nny, brod~~~~~~Jazienkowe, umywalki WC kompakt J I
\t

armatura

łazienkowa

• glazura: terakota do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach!!!

REALIZUJEMY KAŻDE ZAMÓWIENIE
1RANSPORT NA TERENIE tOWICZA GRATIS!!!
ZAPRASZAMY
NABYWCÓW INFORMUJEMY, ŻE SIEDZIBA FIRMY „TOREX" UL. SOCHACZEWSKA 1
ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA UL. ARMII KRAJOWEJ 22 A OD DNIA 01.10.2000 R

R-1357

,,CENTROBUD''
ŁOWICZ,

UL. ARMII KRAJOWEJ 61 (za

R-1 222

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:
MATERIAŁY PODSTAWOWE:

iczne - import Hiszpania - 300 wzorów; - kraj - 1OO wzorów

ul. Zgoda 16

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

Q CEMENT, WAPNO
q PAPY IZOLACYJNE I POKRYCIOWE
Q CEGŁY CERAMICZNE
q LEPIKI NA ZIMNO I NA GORĄCO
q CEGŁY SILIKATOWE
q STYROPIANY I WEŁNY MINERALNE
q BETON KOMÓRKOWY
q BARWNIKI DO BETONÓW
q CEGŁY KLINKIEROWE
. q OKNA DREWNIANE KLEJONE
q STROPY CERAMICZNE
WARSTWOWO O WSPÓŁCZVNNIKU K-1, 1 ,
WYROBY HUTNICZE:
q POKRYCIA (ONDULINE, EUROFALA)
q PRĘTY ŻEBROWANE I GŁADKIE
q OŚCIEŻNICE ORAZ DRZWI
Q PŁASKOWNIKI
q CEOWNIKI QGAZYTECHNICZNE
q DWUTEOWNIKI
q BLACHY
q OPAŁ
Q KĄTOWNIKI
q PROFILE
q USŁUGI TRANSPORTOWE (27,5 T)
q ORAZ SZEREG INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
NA WYŻEJ WYMIENIONE MATERIAŁY OBOWIĄZUJE PROMOCJA
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SKŁADY, FIRMY BUDOWLANE ORAZ
INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW
TEL(046) 837-93-20 lub 837-94-67
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siatkowa - 5. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza

DWA Pl~CIOSETOWE „HORRORY"
Łowicz, 8 grudnia. W piątej kolejce
Amatorskich Mistrzostw Łowicza ciekawy i zacięty przebieg miały dwa spotkania, natomiast cztery mecze przebiegały zgodnie z oczekiwaniami i zakoń
czyły się wygranymi faworytów.
Kolejny pięciosetowy bój stoczył
„Księżąk". Tym razem pokonał on J.W.
Łowicz. TKKF już nas przyzwyczaił
do długich pojedynków. Przypomnijmy,
że przegrał on 2:3 z Technikum Zduń
ska Dąbrowa i wygrał 3:2 z LZS-em
Retki. Po za tym jeszcze nie było spotkania z ich udziałem, które zakończy
łoby się w trzech partiach i dlatego „Księ
żąk" ma na koncie największą liczbę rozegranych setów (23). W piątkowym
meczu wojskowi mieli szansę na odniesienie pierwszego zwycięstwa w tegorocznej edycji mistrzostw, ponieważ
prowadzili już 2: l, jednak Księżacy doprowadzili do remisu i w tie-breaku to
właśnie oni mieli więcej szczęścia i wygra! i cały mecz.
Długi i emocjonujący przebieg miało
spotkanie kolejki pomiędzy Dzi-koś-cią
i ZNP Belferek. Nauczyciele rozpoczęli
dość uważnie i prowadzili na początku
pierwszej partii 6:3, jednak w dalszej
części tego seta przeciwnicy złapali
swój rytm gry, bardzo dobrze spisywali
się w bloku i gładko wygrali 25: 17. Podobny przebieg miała druga partia meczu i wszystko wskazywało na to, że
ubiegłoroczny mistrz zejdzie z parkietu
pokonany 3:0. Jednak Belferek nie poddał się tak łatwo i w trzeciej partii zaczął
wreszcie grać takjak potrafi. Doprowadził do remisu 15: 15 i od tego momentu
Dzi-koś-ć nie mogła przebić się przez
blok, co pozwoliło na wygranie seta do
20. Czwarta część gry miała zupełnie
inny obraz. Nauczyciele prowadzili na
początku już 8: I, potem 20: I I i już było
wiadomo, że będziemy mieć piąty set,
który rozstrzygnie o wyniku końco
wym. W tie-breku lepsi okazali się zawodnicy Dzi-koś-ci, którzy w decydującym momencie przy stanie 8:6 wygrali jeszcze dwie piłki, co dało im prowadzenie I 0:6 i Belferek już tej straty nie
zdołał odrobić. Tak więc Dzi-koś-ć nadal jest nie pokonana i pokazała, że bę
dzie liczyć się ·w walce o najwyższe
m1e1sca.
Nadal bez zwycięstwa pozostaje ekipa GOK-u Zduny, która tym razem uległa 0:3 w meczu z drużyną AZS-u KN.

Short track

zdunianie są w stanie
ale studenci
nie dali im żadnych szans i gładko wygrali całe spotkanie.
W pozostałych meczach również padły wyniki 3:0. Szybko i bez większych
kłopotów Technikum pokonało Dragi,
Retki gładko wygrały a Diabłami, a Rzemiosło, grając w nieco młodszym skła
dzie, poradziło sobie z Młynkiem.
Zbliża się powoli półmetek rozgrywek i jak na razie. bez porażki są trzy
drużyny: Rzemiosło, Technikum Zduń
ska Dąbrowa i Dzi-koś-ć. Natomiast bez
zwycięstwa pozostają nadal: Diabły,
J. W. Łowicz, GOK Zduny i Młynek.
Po 6. kolejce niepokonane zostanąjuż
tylko dwie ekipy, ponieważ zmierzą się
ze sobą Technikum i Dzi-koś-ć. Mecz
ten na pewno będzie najbardziej interesującym wydarzeniem, gdyż oba zespoły grają na podobnym poziomie.
O pierwsze zwycięstwo zagrają wojskowi z GOK- iem Zduny.
5. kolejka AMŁ:
• TKKF KSIĘŻAK - J.W. Łowicz
3:2 (25:11, 15:25, 18:25, 25:21, 15:11)
„Księżak": Dariusz Wróbel, Adam
Jałoszyński, Paweł Antosik, Sławomir
Kucharek, Cezary Znyk, Karol Kosmowski i Włodzimierz Kłos.
J.W.: Janusz Kop, Filip Wolny, Marek Laska, Marek Szutowicz, Michał
Solarek, Bogdan Jackowski, Andrzej Staniaszek i Wojciech Hatliński.
• GOK Zduny - AZS KN Łowicz
0:3 (17:25, 23:25, 22:25)
GOK: Piotr Florczak, Wojciech Florczak, Michał Krzeszewski, Tomasz Zacharski, Maciej Gajda, Marek Klimkiewicz, Florian Łaniecki, Przemysław Jagoda, Łukasz Gryglak i Izabela Dzięgiel.
AZS: Anna Folusiak, Adrianna Adamiak, Iza Bigos, Paweł Szwarocki, Piotr
Gierach, Piotr Węgier, Mieczysław
Kaczmarski, Paweł Pieniążek i Łukasz
Budner.
• DZI-KOŚ-Ć - ZNP BELFEREK
3:2(25:17,25:20,20:25, 18:25, 15:10)
Dzi-koś-ć: Michał Kośmider, GrzeWydawało.się, że

urwać choćby jednego seta,

Zbyszek Bródka

2.TechnikumZd.Dąbr.(3)

3. ZNP Belferek(!)

4. Dzi-koś-ć (5)
5. LZS Retki (6)
6. Przyszłość (5)
7. TKKF ~Księżak"(7)
8, AZS KN Łowicz (9)

Technikum i

Rzemiosło

to dwa zespoły z kompletem .rnycięstw

5 IO 15:2 9.Dragi (8)
4 5 4:10 ją: Technikum Zduńska Dąbrowa - Dzi5 9 14:4 IO. Diabły (IO)
5 S 1:15 koś-ć, AZS KN - Młynek, J.W. Łowicz
4 8 12:2 11.GOKZduny(ll)
5 5 0:15 - GOK Zduny, o godz. 20.30: LZS Ret5 8 12:6
5 5 0:15 ki - Dragi, Rzemiosło - Diabły i PrzyMłynek(ll)
4 7 9:S. 13.JWLowicz(l3)_
4 4 5:12 szłość - TKKF ''Księżak".
5 7 12:11
Pauzuje: ZNP Belferek.
Mecze 6. kolejki zostaną rozegrane w
4 6 7;8. piątek 15 grudnia. O godz. 19.00 zagra(zł)

.---------------------------------------------------------,

Halowa piłka nożna - 4. kolejka li ligi ŁLPNP

Zaiqce po raz pierwszy na aele
Łowicz,

9 grudnia. Po czwartej kow II lidze nie ma już zespołu bez straty punktów. Pierwszą
przegraną zaliczyła ekipa Vagatu Domawypadł
niewice. Na górze tabeli znajdują się cztery zespoły, które mają po 9 punktów, a
zamykają ją dwie drużyny, które nie
Krynica, 2-3 grudnia. Łyżwiarze zdobyły do tej pory punktu.
UKS „Błyskawica" Domaniewice wzię
Pierwsze spotkanie kolejki, w którym
li udział w Międzynarodowych zawo- zmierzył się Orzeł Nieborów i Alpinus
dach w short tracku.
było bardzo zacięte i padło w nim aż I I
Najlepiej z podopiecznych trenera goli. Sytuacja w tym spotkaniu zmieMieczysława Szymajdy w Krynicy
niała się z minuty na minutę. Prowadzejeździł Zbigniew Bródka, który zajął
nie objął co prawda Orzeł, ale później
drugie miejsce na dystansie I 500 m„ trzeAlpinus wyrównał, a następnie Bartło
cie na 500 m i czwarte na I OOO m. W biegu
miej Koszelski strzelił bramkę i było
szmfetowym na dystansie I OOO m
I :2. Od tego momentu ekipa z Nieboropierwsza sztafeta Domaniewic zajęła
wa cały czas przegrywała jedną bramką
pierwsze miejsce (Bródka, Łukasz
i musiała gonić przeciwnika. Było tak
Sztampke i Łukasz Fabjański), nado stanu 5:5 i na minutę przed końcem
tomiast druga sztafeta „Błyskawicy"
spotkania zwycięskiego gola strzelił
była trzecia (Mariusz Sztampke, ArŁukasz Zabost i Alpinus już nie zdokadiusz Kozakiewicz i Konrad Szyłał doprowadzić do remisu. To było już
majda). Z dziewcząt w finale 1500 m
trzecie zwycięstwo Orła w tegoroczAgnieszka Kędziora była piąta,
nych rozgrywkach . .Nie pograli sobie i
a Małgorzata Szkup szósta.
nie postrzelali bramek zawodnicy druPaweł A. Doliński

Znów nailepiei

gorz Stankiewicz, Bogdan Kośmider,
Radosław Kosiorek, Marcin Dubielak,
Witold Dzik, Witołd Nodzak, Marcin
Kosiorek i Ryszard Gałaj.
Belferek: Tomasz Piasecki, Jarosław
Woźniak, Tomasz Słoma, Sebastian· Jabłoński, Konrad Stajuda, Zbigniew Ła
ziński i Marek Sękalski.
•MLYNEK-RZEMIOSLO Głow
no 0:3 (11:25, 17:25, 10:25)
Młynek: Sylwia Wróblewska, Jerzy
Domińczak, Przemysław Walczak, Robert Nowak, Michał Perzanowski, Artur Burcewicz, Arkadiusz Anyszka,
Przemysław Kołowacik i Sławomir Karmelita.
Rzemiosło: Bartosz Gawroński, Zbigniew Włodarczyk, Piotr Włodarczyk,
Zdzisław Kujawiak, Krzysztof Bancerowski, Grzegorz Bednarek, Robert
Stępniewski i Michał Stępniewski.
• DIABL Y - LZS Retki 0:3 (Il :25,
14:25, 19:25)
Diabły: Tadeusz Daszczyński, Lukasz Pietrzak, Karol Joachimek, Andrzej
Wyszogrodzki, Szymon Wójcik, Łukasz
Kwestarz i Damian Piłich.
LZS: Mieczysław Anyszka, Paweł
Kilimkiewicz, Tomąsz Klimkiewicz,
Adam Kotlarski, Michał Myszewski,
Robert Ignaczak, Janusz Muras i Sła
womir Głowacki.
• DRAGI - TECHNIKUM Zduń
ska Dąbrowa 0:3 (12:25, 16:25, 22:25)
Dragi: Bartłomiej Erchardt, Adrian
Pełka, Sebastian Dudek, Rafał Marat,
Bogumił Modzelewski i Daniel Pełka.
Technikum: Cezary Guzek, Grzegorz
Guzek, Daniel Gos, Michał Warda, Piotr
Węgierek, Robert Szcześniak, Adam
Stępniewski i Piotr Ignaczak.
• PRZYSZŁOŚĆ - pauzowała
5 IO 15:1
1. RzemiosłoGłowno{I)

lejce

ŁLPNP

Damiru, a to dlatego, że Naprzód
Jamno nie skompletowało składu na mecz
i sędzia musiał odgwizdać walkower.
Drugiej z rzędu porażki i to w takim
samym stosunku bramkowym (I :2),
doznali „Chińczycy". Tym razem musieli uznać wyższość juniorów łowic
kiego Pelikana, którzy grają w HurtMetalu. Mecz ten był dość emocjonują
cy i trzeba powiedzieć, że „Chińska"
miała pecha, ponieważ trafiła dwa razy
w poprzeczkę, a drugą bramkę straciła
po prostym błędzie obrońcy, który nie
zrozumiał się z bramkarzem. Prezent
wykorzystał Tomasz Rembowski,
który strzelił drugą bramkę dla swojej
drużyny. Trzy minuty przed końcem
meczu Sylwester Grzanka zdobył
kontaktowego goła, ale Pelikanowcy do
końcowego gwizdka rozważnie się bronili i nie dali odebrać sobie zwycięstwa.
W czwartym meczu kolejki swoje drugie zwycięstwo odnotowali podopieczni Zofii Kucharskiej. Drużyna Victorii Zabostów miała ułatwione zadanie
ponieważ Oldboy grał przez cały czas

żyny

bez jednego zawodnika. Trzeba przyznać, że „starsi panowie" bardzo dobrze
się bronili przed atakami młodzieży.
Pierwsza bramka padła dopiero w 5. minucie, a na trzy minuty przed końcem
pierwszej połowy na tablicy widniał
wynik I: I . Później brakło już trochę sił i
przed „dwucyfrówką" uratowała Oldboya tylko nieskuteczna gra Victorii.
Meczem kolejki było spotkanie lidera z trzecim zespołem z tabeli. Vagat juź
w 3. minucie stracił bramkę, a nie długo
potem, drugiego gola dla Zajęcy wspaniałym uderzeniem pod poprzeczkę
z rzutu wolnego zdobył Piotr Gawlik.
Domaniewiczanie jeszcze w pierwszej
połowie strzelili kontaktową bramkę
i drugą część meczu zaczęł i z dość sporą
przewagą.

Mieli kilka dobrych okazji, ale nie
potrafili ich wykorzystać. Jak to zwykle bywa sytuacje te zemściły się, Zają
ce wyszły z kontrą i po dokładnym rozegraniu piłki „z klepki" Kamil Górski
umieścił piłkę w siatce i było 3: I. Czwartą bramkę w meczu strzelił Gawlik i było

to w ostatniej sekundzie tego spotkania.
Bardzo dobrze w lidze spisuje się
drużyna MC Astra Zduny, która jako
jedyna ekipa jeszcze nie przegrała żad
nego spotkania.
W sobotnim meczu pokonała ona
ostatnich w tabeli Sąsiadów 3 :2, a dwie
bramki strzelił Mariusz Ochmański
(w tym jedną bezpośrednio ze środka
boiska).
W piątej kolejce możemy liczyć na
emocje w meczu Orła Nieborów i MC
Astry Zduny. Czy Astra zostanie w
końcu pokonana. Na pewno stać na to
piłkarzy z Nieborowa, którzy jeśli wygrają, mogą wskoczyć na pierwsze miejsce.
W pozostałych meczach da się raczej wyłonić faworytów, ale może pokusi się o niespodziankę Alpinus, który będzie walczył o zwycięstwo z Damirem i zespół Victorii Zabostów, który będzie starał się urwać punkty liderowi - Zającom.
dok. na str. 34
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- 3. kolejka Ili ligi ŁLPNP

CORAZ CIEUWIEJ
NA „TRZECIM FRONCIE"
11. OM-Łożyska Bielawy (12) 2 1 2:4
12. Klakson(9)
3 I 5:10
13. Sojax III Boczki (13)
3 O 5: 17
Nowym liderem w klasyfikacji strzelców jest aktualnie Piotr Matusiak
(Dax), który zdobył już sześć goli, 5
bramek strzelił Andrzej Durka
(„Zryw"), 4 - Jarosław Pęczkowski
(Agros), a po 3: Wiesław Kołaczyk i
Karol Kowalczyk (obaj Amigo), ArHenryk Kubiak jeszcze niedawno w Łowiczu święcił triumfy, a teraz stracił pracę
kadiusz Plichta (Sojax III), Artur
Szafarowicz (Lipecki), Józef Gła.d
Piłka nożna - KS „Pelikan"
ki (Klakson), Ryszard Krawiński
(„Społem"), Witold Kunikowski
(Agros) i Robert Panak (Attack).
4. kolejka rozgrywana będzie w sobotę 16 grudnia 2000 roku, a wówczas
zagrają: godz. 14.00: KS „Iskra" - ŁSA
„Księżak", godz. 14.40: OM-Łożyska
Bielawy - MSM „Szare Szeregi'', godz.
15 .20: Sojax III Boczki - Lipcoki, godz.
20.00: Amigo-Górki- FC „Zryw", godz.
20.40: Dax Głowno - Klakson, godz.
Łowicz, 8 grudnia. Na ostatnich te- kolejnych meczach Pelikan odniósł sie21 .20: Agros-Fortuna Il - Attack Dogorocznych zajęciach zespołu seniorów dem zwycięstw (w tym spektakularne
maniewice. Pauzi.ije: PSS „Społem".
Paweł A. Doliński Zarząd KS „Pelikan" podziękował za z Polonią 8:2), trzy razy zremisował
współpracę trenerowi Henrykowi Ku- i tylko raz, i to pechowo, przegrał z Orbiakowi. Fakt ten może być pewnym lenem II w Płocku.
Halowa piłka nożna - 3. kolejka IV ligi ŁLPNP
zaskoczeniem bowiem „Biało-zieloni"
Jego następcą ma być znany w świe
prowadzeni przez tego szkoleniowca cie piłkarskim Marek Chojnacki,
zdobyli w rundzie jesiennej III ligi piłki a przygotowania do rundy wiosennej Pe~
nożnej większość punktów (kiedy przy- likan rozpocznie w środę 3 stycznia
chodził w 9. kolejce łowiczanie mieli 2001.
Łowicz, 9 grudnia. Zespoły IV Ło•KOPERNIK Kiernozia - PASIA- duje się Damian Żurek (Kopernik), dopiero cztery punkty), w jedenastu
(p)
wickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobo- CZEKS:O (3:0); br.: Tomasz Zawadzki który zdobył jtłż sześć goli. Po 5 brawej rozegrały 3. kolejkę spotkań, a dru- 2, Dariusz Piorun 2 i Damian Żurek.
mek strzelili : Radosław Leśniak dok. ze str. 33
żynami mające komplet trzech zwy• OM-ŁOŻYSKA Il Bielawy - (OM-Łożyska II), Piotr Rutkowski
•
cięstw na koncie są ekipy Kopernika WSD„KLERYK" 1:2(0:1);br.:Paweł (Kwasiki) i Tomasz Zawadzki (KoKiernozia, Szaraków i WSD „Kleryk". Werwiński - Norbert Gajewski 2.
pernik), 4 - Paweł Kutkowski (MocDosyć niespodziewanie punkty stracił
• JAZZ WETT - RTS Gągolin 1 :3 ny Full), Mariusz Tarkowski (Szara. 11
tym razem zespół OM-Łożyska II . (0:1); br.: Andrzej Kubica-Rafał Skóra ki) i Paweł Werwiński (OM-ŁożyKolejne punkty zainkasował zespół ju- 2 i Radosław Słomiany.
ska II), a po trzy: Robert Rutkowski
niorów młodszych J>elikana (trener ArŻółta kartka: Mirosław Mostowski i Norbert Gajewski (obaj „Kleryk"),
tur Balik) występujący w IV lidze jako {I) - Jazz Wett.
Sebastian Stolarczyk (Kwasiki),
„Mocny Full".
I. Kopernik Kiernozia (I)
3 9 17:2 Arkadiusz Staszewski (FC „Korab3. kolejka IV ligi ŁLPNP:
4. kolejka II ligi ŁLPNP:
2. Szaraki (4)
8. FC Chinatown (4)
4 6 8:6
3 9 12:6 ka") i Dariusz Piorun (Kopernik).
•ORZEŁ Nieborów - ALPINUS 6:5
9. Oldboy Il (7)
4 4 12: 11
•RED POWER - KWASIKI 4:0 3. WSD „Kleryk" (3)
W 4. kolejce, która rozgrywana bę3 9 9:3
(0:0); br.: Michał Płacheta 2, Piotr Bed- 4. OM-Łożyska Il Bielawy (2) 3 6 10:2 dzie w weekend 16-17 grudnia 2000 roku (2:2); br.: Marcin Szałkiewicz 2, Rado- IO. Alpinus (10)
4 3 13:16
4 O 6:16
narski i Dawid Jackowski.
5. Mocny Full (6)
3 6 7:6 zagrają: sobota - godz. 11 .20: Kwasiki - sław Gosławski, Robert Sobolewski, 1I. NaprzódJamno{ll)
4 O 4:22
GOKSiR Chąśno - MOCNY 6. Red Power (JO)
3 3 7:8 RTS Gągolin, godz. 12.00: FC „Korab- Waldemar Krajewski i Łukasz Zabost - 12. Sąsiedzi (12)
FULL 1 :2 (1 :l); br.: Piotr Klimkiewicz 7. GOKSiR Chąśno (7)
W 4. kolejce strzelono 32 bramki w 5
3 3 5:6 ka" - Kopernik Kiernozia, godz. 12.40: Jacek Zrazek 2, Bartłomiej Koszelski 2
- Sebastian Słupski i Paweł Kutkowski.
meczach co daje średnią 6,4. Sędziowie
8. RTS Gągolin (9)
3 3 7:9 Mocny Full - Szaraki, godz. 13 .20: „Pa- i Paweł Czerwiński.
9. Kwasiki (5)
• DAMIR-NAPRZÓDJamnoS:O pokazali trzy żółte kartki. Na listę strzel3 3 10:13 siaczek" - Jazz Wett, niedziela - godz.
• SZARAKI - FC KORABKA 4:1
(2:0); br.: Sebastian Cicha!, Kamil Jan- IO. Pasiaczek (8)
ców wpisało się już 57 zawodników.
3 3 4:10 I 9.00: Red Power- OM-Łożyska II Bie- (w.o.)
cik, Piotr Panek i Mariusz Tarkowski - 11. FC „Korabka" (11)
Na czele klasyfikacji strzelców znaj•HURT-METAL - FC „CHINA3
4:15 lawy i godz. 19.40: WSD „Kleryk" Arkadiusz Staszewski. Żółta kartka: 12. Jazz Wett (I 2)
TOWN" 2:1 (1:0); br.: Łukasz Chleb- dująsięlukasz Zabost (Orzeł) i Piotr
3 o 6:18 GOKSiR Chąśno.
Krzysztof Dziedzic (I) - Szaraki.
Paweł A. Doliński ny i Tomasz Rembowski - Sylwester Gawlik (Zające) którzy zdobyli po pięć
Na czele klasyfikacji strzelców znajGrzanka.
bramek. Po pięć goli strzelili: Tomasz
•OLDBOY II - VICTORIA Zabo- Zwierz {Victoria) i Kamil Górski (ZaHalowa piłka nożna - 3. kolejka V ligi ŁLPNP
stów 1 :7 (1 :4); br.: Sławomir Mularski - jące). Po cztery trafienia mają na koncie:
Mariusz Czułek 3, Krzysztof Tatliński Piotr Paliwoda (FC Chinatown),
2, Tomasz Zwierz i Paweł Szatkowski. Krzysztof Tafliński (Victoria),
Żółta kartka: Sławomir Mularski (I) - Krzysztof Nowogórski (Oldboy Il),
Oldboy II.
Konrad Stajuda (Vagat), Mariusz
Łowicz, 10 grudnia. W najciekaw- 2:3 (1:1); br.: Szymon Makoś i Adam (obaj Barsa) którzy zdobyli po pięć bra•ZAJĄCE- VAGAT Domaniewice Ochmański (MC Astra), Bartłomiej
szym meczu 3. kolejki V Łowickiej Ligi Kamiński - Marcin Gładki, Marek Wię mek, o jedno trafienie mniej mają Ma- 4:1 (2:1); br.: Piotr Gawlik 2, Kamil Gór- Koszelski {Alpinus) i Mariusz CzuPiłki Nożnej Pięcioosobowej Bleblusie cek i Paweł Kowalik.
riusz Kubiak (Płomień), Marcin Gro- ski i Jarosław Truszkowski (samobój- łek {Victoria)Po trzy gole strzelili: Wojdosyć gładko pokonali Płomienia Pio• KIEPSCY Witonia - BACAR 7 :O cholewicz (Bleblusie) i Tom~sz Cia- cza) - Dariusz Strugiński. Żółte kartki : ciech Piorun (Oldboy Il), Maciej Kotrowice. W ten sposób jedyną drużyną (3:0); br.: Krzysztof Woźniak 2, Rafał stek, a po trzy gole strzelili: Dariusz Jarosław Truszkowski ( 1) - Vagat i Ka- los (Damir), Mariusz Sianoszek (MC
Astra), Paweł Jankowski (MC
z kompletem punktów jest teraz Barsa Piaskowski 2, Mariusz Woźniak, Ma- Dąbrowicz (obaj Barsa), Jarosław mil Górski (I)- Zające.
Astra), Paweł Czerwiński (Alpinus)
•
SĄSIEDZI
MC
ASTRA
Zduny
Kutno, która równie łatwo pokonała rek Kowalski i Marcin Wołek.
Koncewicz (RTS II), Piotr Chlebny
Władców Stefana.
I. Barsa Kutno (I)
3 9 19:3 („Władcy"), Robert Redzisz (Płomień) 2:3 (0:0); br.: Mariusz Więcek i Tomasz i Dariusz Florczak (Vagat).
W 5. kolejce, która rozgrywana bę
Grzelak - Mariusz Ochmański 2 i Paweł
3. kolejka V ligi ŁLPNP:
2. Płomień Piotrowice (2)
3 6 14:5 i Daniel Pietrzak (Płomień).
dzie w niedzielę 17 grudnia 2000 roku
• BLEBLUSIE Lipnice- PŁOMIEŃ 3. RTS II Gągolin (4)
Mecze 4. kolejki V ligi rozgrywane Jankowski.
3 6 9: IO
l.Zające(3)
4 9 15:9 zagrają: godz. 15.00: MC Astra Zduny Piotrowice 3:0 (1 :O); br.: Tomasz Pie- 4. Kiepscy Witonia (5)
3 3 11 :8 będą w weekend 16-17 grudnia: sobota 2.
On.eł
Nieborów
(2)
4 9 16:11 Orzeł Nieborów, godz. 15.40: Vagat Dotrzak 2 i Marcin Grocholewicz.
5. Hezbollah (3)
3 3 7:6 godz. 9.20: Władcy Stefana - Hezbollah,
3.Damir(5)
maniewice - Sąsiedzi, godz. 16.20: Vic4 9 13:8
•BA RSA Kutno - WŁADCY STE- 6. Bleblusie Lipnice (7)
3 3 7:9 godz_. I O.OO: Bleblusie Lipnice - Barsa
4 9 12:9 toria Zabostów - Zające , godz. 17.00:
FANA 3:0 (0:0); br.: Piotr Kubicki, To- 7. WładcyStefana(6)
3 3 5:14 Kutno, godz. I 0.40: Płomień Piotrowi- 4. Vagat Domaniewice (I)
4 8 10:6
FC „Chinatown" - Oldboy 11, godz.
masz Ciasteki i Wojciech Majda (samo- 8. Bacar(8)
3 O 2:19 ce - Bacar i niedziela - godz. 20.20: RTS 5.MC Astra Zduny (6)
6. Hurt-Metal (8)
4 7 7:7
17.40 : Naprzód Jamno - Hurt-Metal
bójcza).
Liderami klasyfikacji strzelców są II Gągolin - Kiepscy Witonia.
7.
Victoria
Zabostów
(9)
4
6
15:!0
i
godz. 18.20: Alpinus - Damir.
(zł)
Paweł A. Doliński
• HEZBOLLAH - RTS II Gągolin Zbigniew Kamiński i Piotr Kubicki
Łowicz,

1O grudnia. Coraz ciekawiej
s)"tuacja w rozgrywkach III
Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięciooso
bowej. Pięć czołowych zespołów nie
zaznało jeszcze porażki , ale jedyną drużyną z kompletem punktów jest zespół
Amigo Górki, który jednak rozegrał o
jedno spotkanie mniej od rywali i stąd
dopiero trzecie miejsce ekipy Jacka
Kunikowskiego. Drużyna zaskakują
co wysoko wygrała w 3. kolejce z „Szarymi Szeregami".
Jedyną drużyną bez zdobyczy punktowych w tym sezonie jest Sojax III
Boczki .
3. kolejka III ligi ŁLPNP:
• SOJAX III Boczki - AGROS
FORTUNA II Łowicz 2:6 (1:4); br.:
Arkadiusz Plichta 2 - Jarosław Pęczkow
ski 3, Witold Kunikowski 2 i Mariusz
Siurek.
• KLAKSON - ATTACK Domaniewice 1:4 (0:1); br.: Zbigniew Kostrzewa - Tomasz Zimny, Piotr Panak,
Robert Panak i Marcin Osówniak.
• ŁSA „KSIĘŻAK" - OM-ŁOŻYrozwija

się

SKA Bielawy 2:2 (1:1); br.: Tomasz
2 - Przemysław Grzegory i Maciej Kurczak.
• MSM „SZARE SZEREGI"-AMIGO-GÓRKI 0:10 (0:8); br.: Wiesław
Kołaczyk 3, Karol Kowalczyk 2, Wiktor Pełka 2, Łukasz Janicki, Robert
Grzyb i Piotr Kutkowski (samobójcza).
• FC „ZRYW" - DAX Głowno 2:3
(0:0); br.: Arkadiusz Stolarczyk i Andrzej Durka - Piotr Matusiak 3.
• LIPCOKI - PSS „SPOŁEM" 3:3
(1: 1); br.: Artur Szafarowicz, Janusz
Sosnowski i Marcin Borcuch - Ryszard
Krawiński 2 i Marcin Wieteska.
Pauzuje: KS „ISKRA".
I. Lipcoki (I)
3 7 7:4
2. Dax Głowno (3)
3 7 6:3
3. Amigo-Górki (6)
2 6 14:1
4. Agros F?rtuna Il (8)
3 5 9:5
5. PSS „Społem" (4)
~ 5 7:6
6. FC ,;zryw" (2)
3 4 9:8
7. Attack Domaniewice {I O)
3 4 7:6
8. KS „Iskra" (5)
2 3 9:3
9. MSM „Szare Szeregi" (7)
3 3 2:12
JO. ŁSA „Księżak" (11)
3 2 4:7
Kępka

toiyska

Pelikan bez

..

Henryka Kubiaka

się „rozłożyły"

Zaiqce ·po·raz
pierwszy na czele··

•

o

Barsa iedyna z kompletem
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kolejki ligi wojewódzkiej kadetów

NIE BYtO WCALE tATWO
• UMKS „OSiR-Księżak" Łowicz
- UMKS "PIOTRCOVIA" Piotrków
Trybunalski 77:59 (25:12, 13:16, 19:13,
20:18).
UMKS: Piotr Górski 18, Jarosław
Święty 15 (Jx3), Wojciech Tomaszkiewicz 13, Mariusz Tokarski 12 i Paweł
Matyjaszkowicz 8 oraz Piotr Kostański
5 (lx3), Karol Nowicki 4, Wiktor Stęp
niewski 2, Marcin Pieklak i Kamil Wię
cek.
Najwięcej dla „Piotrcovii": Dominik
Fiala 13 (lx3), Marcin Wożniak i Paweł
Ludwiczak - po 9.
Łowicz, 7 grudnia. Tydzień temu
podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń·
skiego rozegrali zaległe spotkanie 6. kolejki. I był to bardzo ważny sprawdzian
dla łowickich, młodych koszykarzy. Jeżeli myślą o awansie do półfinałów Mistrzostw Polski nie mogą oni bowiem
pozwolić już sobie na żadną porażkę,
poza planową przegraną z zespołem łódz
kiego ŁKS-u. „Księżacy" wyszli z tego
pojedynku zwycięsko, choć przez niemal 25. minut sprawa końcowego wyniku była otwarta.
Pierwsze punkty w tym meczu zdobył koszykarz łowickiego zespołu Mariusz Tokarski. Zapowiadało to, że
podopieczni trenera Łazińskiego do tego
spotkania podeszli z wielką wolą zwycięstwa. Dalsze minuty to potwierdziły,
jednak goście tanio skóry nie zamierzali
sprzedać. Do 6. minuty pierwszej kwarty toczyli bardzo zacięty i wyrównany
pojedynek (11 :8 dla łowiczan). Ale ostatnie minuty tej części gry były popisowe
w wykonaniu podopiecznych trenera
Łazińskiego. Kilka skutecznych kontrata-

ków, przede wszystkim dzięki zbiórkom
i dokładnym podaniom Wojciecha Tomaszkiewicza, pozwoliło im odskoczyć na kilkanaście punktów, co zapowiadało w miarę spokojną grą w następ
nych częściach spotkania.
Nie były one jednak tak spokojne. W
drugiej kwarcie, w 8. minucie piotrkowianie zbliżyli się do łowickich koszykarzy
na odległość 5 „oczek". Ale ponowny
zryw „Księżaków" pozwolił im zwięk
szyć przewagę do I O punktów.
Trzeciej kwarty bardzo obawiał się trener Łaziński. Alejego obawy okazały się
bezpodstawne. Po całkiem dobrej grze w
tej części gry łowiczanie, dzięki celnym

trafieniom przede wszystkim Piotra
Górskiego, zwiększyli przewagę do 16
punktów, 57:41.
Ostatnia odsłona meczu była już tylko
formalnością, o czym świadczy fakt, że
ostatnie trzy minuty na parkiecie przebywali tylko zawodnicy drugiej „piątki''.
Ostatecznie „Księżacy" wygrali to spotkanie 77:59.
Piotrkowianie okazali się dość silnym
zespołem, ale nie na tyle silnym by zagrozić skutecznie podopiecznym trenera
Łazińskiego. W następnym meczu powinno być o wiele łatwiej. Ale czy było tak
rzeczywiście czytaj obok.
Sławomir Karmelita

Koszykówka - ligi wojewódzkie seniorów, juniorów, kadetów i młodzików

Kadeci coraz bliiei liderów
•Ili LIGA:
9. kolejka: Sokół-Petrogaz Nowa
Brzeźnica - Ósemka Skierniewice
I 03:70. Mecz: MKS Zgierz - Start Łódź
przełożono. Pauza: Trójka Sieradz.
I. Sokół Nowa Brzeźnica (I) 8 14 714:645
2. Ósemka Skierniewice (3) 7 11 624:610
6 IO 535:438
3. MKS Zgierz (2)
7 8 587:678
4. Trójka Sieradz (4)
6 8 451 :540
5. Start Łódź (5)
•JUNIORZY STARSI:
8. kolejka: Start Łódź - Trójka Sieradz 90:68, ŁKS Łódź - UMKS Piotrcovia 84:69.
I. ŁKS Łódź (1)
8 14 516:462
8 12 648:600
Z. UMKS Piotrcovia (2)
}. Start Łódź (4)
8 10 461:489
8 10 637:720
4. Trójka Sieradz (3)
•JUNIORZY:
Zaległv mecz 3. kolejki: Start II Łódź
- J?KK 99 Pabianice 57:69. Zweryfikowano mecze: UMKS „OSiR-Ksieżak"
Łowicz - UKS „R" Zduńska Wola 20:0
(w.o.), UKS „R" - PKK 99 Pabianice
0:20 (w.o.).
7 13 525:443
1. PKK 99 Pabianice (3)
7 12 632:460
2. ŁKS Łódź (1)
6 11 502:393
3. Start I Łódź (2)
7 11 572:500
4. MKS Zgierz (4)
6 1O 543:449
5. UMKS Piotrcovia (5)
7 8 476:560
6. Start II Łódź (8)
7.•0SiR-Księżak"Lowicz(6) 7 8 379:640
U1UKS „R" Zduńska Wola (7) 7 6 283 :481
•KADECI:
8. kolejka: Ósemka II Skierniewice
- Start III Łódź przełożono, UMKS
„OSiR-Księżak" Łowie.z - Start II
Łódź 84:62, PKK 99 Pabianice - ŁKS
II Łódź 76:55, Start I Łódź - UMKS
Piotrcovia 80:76, Ósemka I Skierniewice - ŁKS I Łódź 59:76. Zaległe mecze 6. kolejki: UMKS „OSiR-Księ
żak" - UMKS Piotrcovia 77:59, Ósem-

ka II Skierniewice -Start II Łódź 56:67.
9 17 821:598
I. Start I Łódź (1)
2. Ósemka I Skierniewice (2)9 16 861 :578
8 16 825:396
3. ŁKS I Łódź (3)

4.•0SiR-Księi.ak"Lowia(4)
5. UMKS Piotrcovia (5)
6. PKK 99 Pabianice (7)
7. Start II Łódź (6)
8. LKS II Łódź (8)
9. Start III Łódź (9)
IO.Ósemka Il Skierniewice(IO)
11.UKSXLIILOŁódź(ll)

9 15 717:568
8
9
9
8
8
7
6

12 666:572
11 637:632
13 639:624
10 470:580
8 333:926
8 359:587
8 181:437

•MŁODZICY:
Zaległy

mecz 4. kolejki: PKK 99 Pabianice - ŁKS Łódź 53:77.
4 8- 332:215
I. Start 111 Łódź (I)
4 7 254:201
2. Start II Łódź (2)
3. „OSiR-Księżak" Łowicz (3) 4 6 322:241
4 6 282:229
4. ŁKS Łódź (4)
4 5 246:277
5. PKK 99 Pabianice (5)
4 4 126:392
6. Start 1 Łódź (6)
•JUNIORKI.·
8. kolejka: Polfa Pabianice - Widzew
II Łódź 98:32, ŁKS Łódź- MKS Kutno
107:56. Mecz: Widzew I Łódź - Lechia
Tomaszów Mazowiecki przełożono.
8 15 680:381
1. Polfa Pabianice (1)
7 13 518:379
2. Widzew I Łódź (2)
3. Lechia Tomaszów Maz. (3) 7 12 443:434
8 12 620:560
4. ŁKS Łódź (4)
8 9 395:655
5. MKS Kutno (5)
8 8 418:684
6. Widzew II Łódź (6)
•KADETKI:
9. kolejka: Lechia Tomaszów Mazowiecki - SKT Starachowice 80:34, ŁKS
IT Łódź - MKS Pabianice 29: 104, MKS
Kutno - Widzew II Łódź 92:50. Mecze:
Widzew I Łódź - UKS "Center-4 Club"
Łowicz i ŁKS I Łódź - Trójka Sieradz
przełożono.

1. MKS Pabianice (I)
2. ŁKS I Łódź (2)
3. Widzew I Łódź (3)

9 ·18 756:364
8 15 688:409
8 14 691 :380

8 13 585:597
4. Trójka Sieradz (4)
5. Lechia Tomaszów Maz. (6) 9 13 503:546
6. Center-4 Clubtowicz (5) 7 12 469:426
9 12 568:547
7. MKS Kutno (7)
9 IO 462:749
8. ŁKS II Łódź (8)
8 9 263:643
9. SKT Starachowice (9)
9 9 403 :727
10. Widzew II Łódź (I O)
•MŁODZICZKI- GRUPA A:
7. kolejka: Lechia IT Tomaszów Mazowiecki - Lechia I Tomaszów Mazowiecki 17:68, Lechia III Tomaszów
Mazowiecki - Trójka Sieradz 64: 15,
MKS II Kutno - MKS I Kutno 9:71, .!l
kolejka: Lechia I - Trójka 71 :5, Lechia II
- Lechia III 20:42, Lechia I - Lechia III
67:23, Lechia II-Trójka 39:27,turniejw
Łodzi: ŁKS II Łódż - MKS II Kutno
24:44,ŁKS !Łódź- MKS I Kutno 35:29,
9. kolejka: turniej w Tomaszowie Mazowieckim: Lechia I -MKS I Kutno 63:38,
Lechia II - MKS II Kutno 38:29, Lechia
II - MKS I Kutno 24:80, Lechia I - MKS
II Kutno 37:22, turniej w Tomaszowie
Mazowieckim: Lechia III -ŁKS I 58:55,
Trójka -ŁKS II 20:0 (w.o.), Lechia III ŁKS II 55:27, Trójka-ŁKS I 0:20 (w.o.).
1. Lechia !Tomaszów Maz.(!) 14 28 888:299
12 22 688:339
2. MKS I Kutno (2)
12 21 533:482
3.ŁKSIŁódż(3)
4. Lechia Ili Tomaszów Maz. (5) 14 20 544:544
14 20 413:471
5.MKSIIKutno(4)
6. Lechia II Tomaszów Maz. (6) 14 19 400:667
12 13 246:600
7.ŁKSI!Łódź(8)
14 13 246:625
8. TrójkaSieradz(7)
•MŁODZICZKI - GRUPA B:
5. kolejka: MTK I Pabianice - MKS
Pabianice 38:22, MTK II Pabianice SKT Starachowice 22:45.
5 IO 338:170
I. SKT Starachowice (2)
5 9 236:141
2. MTK I Pabianice (I)
5 6 186:248
3. MKS Pabianice (3)
5 S 123:339
4. MTK II Pabianice (4)
Paweł A. Doliński
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Koszykówka - 8. kolejka ligi wojewódzkiej kadetów

Pewna wygrana
• UMKS OSiR-„Księżak" Łowicz
- START II Łódź 84:62 (21:11, 24:9,
18:22, 21:20).
UMKS: Piotr Górski 20, Wojciech
Tomaszkiewicz 19 (lx3), Paweł Matyjaszkowicz 15, Mariusz Tokarski I O i
Jarosław Święty 2 oraz Marcin Pieklak 8,
Karol Nowicki 7, Kamil Więcek 2 i Piotr
Kostański I.
Najwięcej dla Startu II: Błażej Sztajner
22, Marcin Paśkowski 15 i Michał Januszkiewicz 14.
Łowicz, 10 grudnia. Kolejne zwycię
stwo odnieśli podopieczni trenera Zbi·
gniewa Łazińskiego. Tym razem we
własnej hali pokonali oni różnicą 22
„oczek" drugi zespół łódzkiego Startu.
Po pierwszych dziesięciu minutach
prowadzili oni już różnicą I Opunktów, a
to za sprawą przede wszystkim skuteczności w ostatnich trzech minutach kwarty Pawła Matyjaszkowicza i Piotra
Górskiego. W tym okresie gry łowicza
nie rzucili JO „oczek", natomiast łodzia-

nie cztery.Najskuteczniej „Księżacy" zagrali w drugiej kwarcie. Pozwolili oni rywalom zdobyć tylko dziewięć punktów,
sami natomiast trafili 24. Dało to w rezultacie wysokie prowadzenie w połowie
spotkania różnicą 24 „oczek". W tej czę
ści gry najlepiej w łowickim zespole zagrał Wojciech Tomaszkiewicz, który
nie tylko swoimi dalekimi podaniami obsługiwał kolegów, ale i sam zaliczył 9
punktów. W dwóch kolejnych kwartach
trener Łaziński dał pograć wszystkim
swoim podopiecznym, a i oni sami zbytnio się rozluźnili i dwie następne kwarty
zakończyły się zwycięstwami gości. Nie
miało to jednak większego znaczenia na koń
cowy wynik spotkania. Tyle tylko, że ło
dzianom udało się odrobić trzy punkty.
Zwycięstwem tym młodzi łowiccy
koszykarze udowodnili, że nadal walczą
i stać ich jest na awans do dalszych rozgrywek o mistrzostwo Polski w swojej
kategorii wiekowej.
Sławomir Karmelita

Koszykówka - .1. Mikołajkowy Turniej Dziewcząt
z rocznika 1989i1990

Wybierano nowe

,,Centerki''
Łowicz, 6 grudnia. W sali gimnastycznej SP 4 w Łowiczu rozegrany został I. Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt z rocznika 1989 i 1990.
Efektowny puchar za pierwsze miejsce
w rywalizacji piątoklasistek ufundował
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w
Łowiczu - Artur Balik, a zdobyły go
gospodynie - młode koszykarki UKS
„Center-4 Club" (trenerka Justyna Rybus). Jednocześnie rywalizowały także dziewczęta z klas czwartych, a puchar Prezesa UKS „Center-4 Club" Pawła Dolińskiego zdobyły reprezentantki SP I Łowicz (nauczycielka w-f Iwona Górska).
Nagrody tych zawodach ufundowali:
Sklep „Sport-Centrum", Sklep „Agata",
„Media-Com" i OSiR Łowicz.
ROCZNIK I 989:
• SP 7 Łowicz - UKS „CENTER-4
CLUB" Łowicz3:57 (1:20, 0:14, 2:18,
0:5); pkt.: Katarzyna Jędracha 3 - Anna
Makowska 14, Aleksandra Rucińska 10,
Katarzyna Grzywacz JO, Foks 8, Stefańska 6, Kosiorek 4, Zabost 3 i Słoma
2.
•UKS „CENTER-4 CLUB" Łowicz
- SP 1 Łowicz 36:2 (14:0, 2:2, 11:0,
9:0); pkt.: Aleksandra Rucińska I 2, Anna
Makowska 11, Stefańska 6, Katarzyna
Grzywacz 3 i Kosiorek 2.
•SP 1 Łowicz - SP 7 Łowicz 11:10
(2:2, 2:4, 2:2, 5:2); pkt.: Klaudia Kubuj
7, Paulina Antosik 2 i Ewa Sitkowska I.
2 4 93:5
1. „Center-4 Club" Łowicz
2 3 13:46
2. SP I Łowicz

2 2 13:68
3. SP 7 Łowicz
Nagrodę Sklepu „Sport-Centrum" dla
najskuteczniejszej zawodniczki turnieju otrzymała Anna Makowska, która
zdobyła 25 punktów, a najlepszymi zawodniczkami poszczególnych drużyn
zostały wybrane: Aleksandra Ruciń
ska (obie UKS „Center-4 Club"), Marta Kaźmierczak (SP I) i Klaudia Kubuj (SP 7).
ROCZNIK 1990:
• SP 1 Łowicz - UKS „CENTER-4
CLUB" Łowicz 36:8 (14:2, 6:4, 6:0,
10:2); pkt.: Aleksandra Śmiałek 26 i
Małgorzata Kołodziejczyk 4 - Dagmara
Włuczyńska 4 i Wróbel 4 ·
•UKS „CENTER-4 CLUB" Łowicz
- SP 7 Łowicz 33:2 (5:0, 8:0, 6:0, 14:2);
pkt.: Dagmara Włuczyńska 16, Pernak
8, Niebudek 8, Stańczak 2 i Karina Rześna 1 - Koprowska 2.
• SP 7 Łowicz - SP 1 Łowicz 3:30
(0:6, 0:10, 1:10, 2:4); pkt.: Bogumiła
Gładka 3 - Aleksandra Śmiałek 24, Zosia Russel 4 i Sylwia Kondrat 2.
2 4 66:11
I. SP 1 Łowicz
Z 3 41 :38
2. „Center-4 Club" Łowicz
2 2 5:63
3. SP 7 Łowicz
Najskuteczniejszą koszykarką wśród

czwartoklasistek została Aleksandra
Śmiałek, która zdobyła aż 50 punktów,
a najlepszymi zawodniczkami poszczególnych drużyn zostały wybrane: Ma·
łgorzata Kołodziejczyk (obie SP I),
Dagmara Włuczyńska (UKS „Center-4 Club") i Dominika Dałek (SP 7).
Paweł A. Doliński
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Tenis stołowy- 9. kolejka Ili ligi mężczyzn

Pierwsza runda zakończona
WfKKF Tomaszów Mazowiecki - UKS
Bednary 10:1; UKS:MateuszRudak I, Cezary Znyk, Rafał Kuza i Kamil Gala
Kolejna porażka drużyny trenera
Krzysztofa Placka. Tym razem jednak zespół UKS Bednary zmierzył się z
liderem III ligi tenisa stołowego męż
czyzn i ten wynik nie może być dla nikogo zaskoczeniem.
•M-GOK Biała Rawska- LEGION Skce 3:10; Legion: SebastianGóra3,PawełPie
trzykowski 3, Jacek Gędek 2 i Kacper Mroczek I oraz debel Pietrzykowski/Gędek I.

• ELTA Lódź - ENERGETYK II
Łódź

10:5
•MKS JEDYNKA III Łódź- OPOKA Zduńska Wola 6:10
I. TKKF Tomaszów Maz. (I) 9 16 86:36
2. Legion Skierniewice (3) 9 14 84:57
9 13 79:60
3. ULKS Łobudzice (2)
9 12 83:48
4. Elta Łódż (5)
9 11 71;61
5. Energetyk II Łódź (4)
9 9 77:62
6.MKSJedynkaTIŁódź(6)
9 7 64:81
7.MKSJedynkaIIIŁódż(7)

9 4 45:75
9 4 41 :84
9 O 25:90
Paweł A. Doliński

8. UKS Bednary (8)
9. Opoka Zduńska Wola (9)
•MKS JEDYNKA II Lódź- ULKS 10. M-GOKBiała R.awska(lO)

Lobudzice 10:6

Sport szkolny- Rejonowa Llicealiada Szkolna
w piłce siatkowej dziewcząt

Trzecie mieisce siatkarek ZSZ 4
Rawa Mazowiecka, 5 grudnia. W
Licealiady Szkolnej
w piłce siatkowej dziewcząt powiat ło
wicki reprezentowały uczennice Zespołu
Szkół Zawodowych Nr 4 w Łowiczu.
Siatkarki z „Ekonomika", podobnie jak
rok temu, wywalczyły w Rawie Mazowieckiej trzecie miejsce.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• LO Rawa Mazowiecka - ZSZ 4
finałach Rejonowej

Sport szkolny- Powiatowa Gimnazjada Szkolna
w sztafetach pływackich 10x25 m

DWA lWYCl~STWA

Łowicz

2:0 (25:14,

25~11)

• LO Skierniewice - I LO Kutno

GIMNAZJALISTÓW Z „JEDYNKI"

2:0 (25:6, 25:7)
MECZ 3. MIEJSCE:
•ZSZ 4 Łowicz - I LO Kutno 2:0
(25:16, 25:16)

MECZ 1. MIEJSCE:
• LO Rawa Mazowiecka - LO
Skierniewice 0:2 (25:27, 18:25)
2 4 4:0
I. LO Skierniewice
2 3 2:2
2. LO Rawa Maz.

3. LO Łowicz
4. I LO Kutno

2 3 2:2
2 2 0:4

W zespole ZSZ Nr 4 w Łowiczu grali: Edyta Anioł, Monika Ambroziak,
Joanna kruszyńska, Małgorzata Płache
ta, Monika Grochola, Karolina Gajda,
Aleksandra Pawlak, Bogusława Malewska, Karolina Olaczek i Agnieszka Lesiak - nauczyciele w-f Krystyna Ceglińska i Tomasz Czubak.
Paweł A. Doliński

Sport szkolny - Powiatowe IMS
Łowicz, 5 grudnia. W mistrzostwach Cebula, Aleksandra Skopińska, Jolanta Wróblewski, Michał Kroc, Paweł UrbaZiemi Łowickiej Szkolnego związku Spor- Błażejczyk, Małgorzata Miodek i Anna nek, Hubert Kapusta, Krzysztof Szwaw sztafetach pływackich Bx25
towego w sztafetach pływackich I Ox25 Urbanek - nauczyciel w-flwona Ron- rocki, Łukasz Przyżycki, Jakub Kosiometrów zarówno w klasyfikacji dziew- doś.
rek, Jakub Kret, Michał Szymajda, Robert Krupiński i Marek Zakrzewski - na3:01,86
cząt,jak i chłopców najlepszą okazała się
I. GP l Łowicz
uczyciel w-f Waldemar Kret.
ekipa Gimnazjum Nr I w Łowiczu.
2. GP 2 Łowicz
3:30,47
2:45,40
I. GP I Łowicz
DZIEWCZĘTA:
3. GP Domaniewice
6:27,22
CHŁOPCY·
2:50,53
Przewaga dziewcząt w Gimnazjum Nr
2. GP 2 Łowicz
Łowicz, 5 grudnia. W łowickiej Pły
3:10,63
Najlepszy czas w pierwszej serii uzy- 3. Pijarskie GP KP Łowicz
I nad rywalkami z „Dwójki" wyniosła
walni Miejskiej odbyły się mistrzostwa
3:12,42
prawie dwie długości basenu, a zwycię skali pływacy Gimnazjum nr 2 w Łowi 4. GP Nowe Zduny
powiatu łowickiego w sztafetach pły
3:31,34
ski zespół popłynął w składzie: Magda- czu, ale w drugiej serii pięć sekund szyb- 5. GP Popów
wackich 8x25 m. Puchary za zwycię
4:00,99
lena Wiernicka, Dorota Nawrocka, Mal- ciej popłynęli uczniowie „Jedynki" i to 6. GP I Bednary
stwo Prezesa Powiatowego SZS w Ło
4:27,30
wina Gajda, Iwona Racka, Aleksandra oniostateczniecieszyłisięzezwycięstwa. 7. GP Domaniewice
- Mirosława Karcza tym razem
wiczu
Paweł A. Doliński
Stępniak, Amela Olejniczak, Aleksandra W zwycięskim zespole płynęli: Marcin
przypadły w udziale zespołom SP I Ło
wicz (wśród dziewcząt) i chłopcom zło
„Czwórki". Oba zespoły w pią
wickiej
Halowa piłka nożna - turniej juniorów młodszych
tek 15 grudnia wezmą udział w zawodach
rejonowych, które rozgrywane będą na
Pływalni "Nawa" w Skierniewicach.

m

Dziewczęta z ,,Jedynki''
i chłopcy z ,,Czwórki''

·towiczanom
Warszawa, 2 grudnia. W obiektach
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbył się Halowy Turniej Piłki
Nożnej.Juniorów Młodszych o Puchar
Burmistrza Gminy Warszawa Rembertów. Uczestniczyło w nim aż dwanaście
zespołów rozstawionych w trzech grupach, a system rozgrywek jest tak skonstruowany, że drużyna, która w eliminacjach zajęła ostatnie miejsce w eliminacjach może póżniej wygrać cały turniej - i tak się właśnie stało tym razem.
Ekipa Drukarza Il Warszawa w grupie
A przegrała wszystkie swoje mecze i
trafiła tym samym do finału „C". Wówczas w zespole nastąpiła metamorfoza i
w tej fazie rywalizacji trzecich i czwartych drużyn z poszczególnych grup
wygrali młodzi piłkarze ze stolicy trafiając do finału „B'' (drugie drużyny z
trzech grup ełiminacyjn:xch i zwycięzca
finału „B"), a następnie do finału „A",
gdzie Drukarz Il okazał się.najlepszym.
W turnieju tym grały także dwa zespoły łowickiego Pelikana. Trener Ar·
tur Balik swoich podopiecznych z
rocznika 1984 wystawił jako Pelikan I,

„

wystarczał

a z 1985 - w Pelikanie II. Pierwszy zespół wygrał w swojej grupie eliminacyjnej. Najpierw było zwycięstwo z Gwardią II Warszawa I :O (br.: Sebastian
Zwierz), później niespodziewany remis
z Wesołą II 0:0 i na koniec zwycięstwo
z gospodarzami -AON n Warszawa 2:0
(br.: Sylwester Knera i Emil Godos ).
W finale ,,A" łowiczanie wygrali z Gwardią I Warszawa 3:1 (br.: Paweł Kutkowski 2 i Sebastian Słupski) i
Drukarzem I I :O (br.: S. Zwierz) i w
ostatnim l\łeczu z Drukarzem n do zwycięstwa w całym turnieju wystarczał im
remis. Okazało się jednak, że na dwie
minuty przed końcem meczu łowicza
nie stracili bramkę. Później sędzia odgwizdał nawet dla nas rzut kamy, ale po
chwili wycofał się z tej decyzji wycofując piłkę przed pole karne.
Natomiast drugi zespół Pelikana w
swojej grupie wygrał z Wesołą I 3 :2 (br.:
Tomasz Kacprowski, Błażej Golis i
Arkadiusz Przyżycki), zremisował z
Legionovią 0:0 i po kolejnym bezbramkowym remisie z Drukarzem I zajął drugie miejsce w eliminacjach trafiając tym

remis

DZIEWCZĘTA:

Bardzo pewne zwycięstwo wśród
samym do finału „B". Tu było już znacz- dziewcząt wywalczyły reprezentantki
nie gorzej, bowiem Pelikan Il przegrał z SP I Łowicz, które popłynęły w skła
AON I O: I, z wesoła II I :2 (br.: Kac- dzie: Jolanta Gronkiewicz, Dominika
prowski) i Drukarzem II I :4 (br.: Grze- Strach, Justyna Gardener, Dorota Piogorz Cipiński) zajmując tym samym run, Anna Wiernicka, Zofia Biernacka,
Natalia Pisarek i Izabela Kluszczyńska
siódme miejsce w turnieju.
- nauczyciel w-fRobert Graczyk.
TABELA RUNDY FINAŁOWEJ:
3 7 3:0
I. Drukarz Il Warszawa
3 6 4:2
2. Pelikan I Łowicz

3. Gwardia I Warszawa
4. Drukarz I Warszawa

3 4 3:3
3 o 0:5

Dalsze miejsca zajęły: Wesoła II,
AON I Warszawa, na siódmym miejscu
został sklasyfikowany Pelikan II Łowicz,
a dalej Legionovia, Gwardia II Warszawa,
UKS Kamionek Warszawa, Wesoła I i
AON II Warszawa.
W zespole Pelikana I grali: Mariusz
Jedrzejewski - Emil Godos, Sebastian
Słupski, Sylwester Knera, Sebastian
Zwierz i Paweł Kutkowski, a w zespole
Pelikana II występowali: Adrian Gejda Błażej Golis, Andrzej Grzegorek, Grzegorz Cipiński, Tomasz Kacprowski, Arkadiusz Przyżycki i Norbert Zwierz - trenerem tych piłkarzy jest Artur Balik.
Paweł A. Doliński

KrzysztofUrbanek wyprowadził sztaCzwórki" na pierwsze miejsce

fetę „

I. SP I Łowicz
2. SP 2 Łowicz
3. Pijarska SP KP

3:00,86
3:26,86
Łowicz

3:49,61

CHŁOPCY·

Do ostatniej zmiany decydowały si
losy zwycięstwa w rywalizacji chłop
ców ze szkół podstawowych. Ekipa ło
wickiej „Czwórki" płynęła w składzie:
Michał Wójcik, Mateusz Marszałek,
Damian Lelonkiewicz, Michał Szymań
ski, Przemysław Jankowski, Krzyszto
Urbanek, Paweł Wójcik, Kamil Gmosiń
ski, Łukasz Gruhn, Tomasz Bazak i Patryk Walędziak - nauczycielka w-f Justyna Rybus.

Najlepsze
Łowicz

młode pływaczki

z SP 1

I. SP 4 Łowicz
2. Pijarska SP KP
3. SP 2 Łowicz
4. SP 7 Łowicz
5. SP 1 Łowicz

2:50,21
Łowicz

2:55,83
3:03,12
3:07,19
3:22,77
Paweł A. Doliński
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Te.nisista z Gostynina
mistrzem towicza

Zespół

ZSR

Zduńska Dąbrowa

w rawskiej hali „ Tatar"

zaprezentował się

bardzo dobrze

Sport szkolny- Rejonowa Llicealiada Szkolna
w piłce siatkowej chłopców

ZABRAKtO Wl~KSZEGO OGUNIA
Rawa Mazowiecka, 5 grudnia. Faworytami zawodów rejonowych SZS w
piłce siatkowej chłopców ze szkół ponadpodstawowych byli oczywiście gospodarze imprezy - reprezentanci LO
w Rawie Mazowieckiej, ale uczniowie
ZSR w Zduńskiej Dąbrowie pozostawili po sobie dobre wrażenie. Ostatecznie podopieczni Adama Stępniaka
finałowy mecz przegrali 2:0 w obu setach przegrywając do 20, ale jak stwierdzili obserwatorzy tego pojedynku na-

szej drużynie zabrakło przede wszystkim ogrania.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• ZSR Zduńska Dąbrowa
- I LO Kutno 2:0 (25:10, 25:17)
• LO Rawa Mazowiecka - ZSZ 1
Skierniewice 2:0 (25:12, 25:11)
MECZ 3. MIEJSCE:
• ZSZ l Skierniewice - I LO Kutno 0:2 (18:25, 11:25)
MECZ I. MIEJSCE:
• LO Rawa Mazowiecka - ZSR

Zduńska Dąbrowa

2:0 (25:20, 25:20)
2 4 4:0
2 3 2:2
2.ZSRZduńskaDąbrowa
2 3 2:2
3. I LO Kutno
2 2 0:4
4. ZSZ I Skierniewice
W zespole ZSR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie grali: Piotr
Ignaczak, Ireneusz Lewarski, Daniel
Gos, Cezary Guzek, Grzegorz Guzek,
Andrzej Węgierek, Michał Warda i Przemysław Gajewski - nauczyciel w-f
Adam Stępniak. Paweł A. Doliński
I. LO Rawa Maz.

dok. na str. 38

Na skróty...
Łowiczanie grają

w Skierniewicach
W wyjazdowym meczu III ligi koszykówki mężczyzn w barwach skierniewickiej Ósemki zadebiutowali dwaj ło
wiczanie: Robert Kucharek i Andrzej
Korejwo. Niestety nie wiele to pomogło i zespół prowadzony przez trenera
Krzysztofa Wierciocha doznał wysokiej porażki z Sokołem-Petrogaz
Nowa Brzeźnica przegrywając aż
70:103.

W finałach
bez zwycięstwa
W rozgrywanych w Skierniewicach
Wojewódzkich Igrzysk Mło
dzieży Szkolnej w tenisie stołowym
wzięły udział dwie ekipy z powiatu ło
\\ ickiego. Wśród dziewcząt ekipa SP
Nieborów (Małgorzata Florczak i
Karolina Fiutkowska oraz Agnieszka Ambroziak - nauczyciel w-f Robert Chojnowski) po dwóch poraż
kach z SP Gorzkowice I :3 i SP 166 Łódź
0:3 została sklasyfikowana na miejscu
9-11.
Natomiast w rywalizacji chłopców
zespół SP 2 Łowicz (Łukasz Łebski i
Jakub Parys - nauczycielka w-f Maria Kwasiborska) przegrałz SP 2 Wiemszów 2:3 i SP Kleszczów I :3 zajął
miejsce 9-12.
finałach

Wybrano władze
ŁKD „Leg"
Podczas zakończenia III FP Łowicza
w darcie dokonano wyboru władz Ło
wickiego Klubu Darta „Leg" - prezesem
został Maciej Turski, wiceprezesem
Waldemar Szkup, a sekretarzem
Waldemar Sokół.

Łowiczanie

na listach RaDaR
W opublikowanych ostatnio rankingach Polskiego Związku Darta (na dzień
7 grudnia 2000) na listach punktacji RaDaR znalazła się spora grupa łowiczan:
w klasyfikacji Pań na 98 miejscu znalazła się Aneta Myczka (2 punkty),
a najwyżej wśród Panów sklasyfikowany został na 111 miejscu Turski, który
zdobył dotąd 174 punkty. Ponadto: 226
- Maciej Wójcik (78), 246 - Paweł Kuza
(68), 319 - Jacek Lebioda i Piotr Pernak
(po 46), 323 - Robert Szczepański (44),
467 - Waldemar Szkup ( 18), 534 - Jacek
Pytkowski (12), 555 - Waldemar Sokół
( 1O), 575 - Jakub Lebioda i Adrian Wójcik (po 8), 635 - Paweł Doliński, Piotr
Burchart, Piotr Kuleta, Witold Słomia
ny i Jacek Kocus (po 3), 685 - Tadeusz
Szczepański, Sebastian Szkup i Paweł
Cicha! (po 2) oraz 720 - Cezary Jabłoń
ski i Paweł Głazik - (po 1).
(p)

Już

tylko mistrz
z kompletem punktów
4. kolejka! ligi:
• SOJAX I Boczki-ABEX 4:4 (2:0);
br.: Adam Grad 3 (5, IO i 29) i Dariusz
Nowacki (21 )- Krzysztof Papuga 2 (23
i 26), Tomasz Gręda ( 18) i samobójcza
(30).
Żółte kartki: Piotr Zapisek (I) i Dariusz Nowacki (1)- obaj Sojax I.
• OLIMPIA Chąśno - SOJAX II
Boczki 2:5 (1:3); br.: Arkadiusz Koź
biał (7) i Dariusz Reczulski (22) - Piotr
Kacperski 2 (2 i 26), Tomasz Kowalski
2 (12 i 21) i Alek Chojecki (4).
• PĘDZĄCE IMADŁA - TURBOCAR GUTENÓW-mecz nie odbył się.
• „AGROS-FORTUNA" Łowicz OLDBOY 3:7 (1:4); br.: Marcin Grzywacz 2 (21 i 28) i Marcin Salamon (9)Robert Stankiewicz 2 (I O i 14), Leszek
Warchoł 2 (21 i 22), Jacek Haczykowski
(13), Dzidosław Żuberek (14) i samobójcza (23).
Czerwona kartka: Rafał Gospoś - za
faul poza polem karnym, żółta kartka:
Marcin Grzywacz (I) - obaj „Agros".
•DAGRAM-AT- IPO 7: 1 (3:0); br.:
Grzegorz Durka 2 ( 13 i 23), Grzegorz
Czerbniak 2 (26 i 26), Krzysztof Durka
(7), Jarosław Plichta (7) i Tomasz Styszko (17)- Leszek Boczek (30, kamy).
• KS „STEFAN" - ROLMECHCZARNI Bednary 2:5 (0:1); br.: Robert Hyży (27) i Tomasz Nowogórski
(29) - Zbigniew Czerbniak 3 (8, I 7 i 24 ),
Rafał Gala (22) i Marcin Majer (28).

Dużo lepiej rozpoczął tenisista z oraz państwo Gradowscy z Łowicza.
Była to bardzo ciekawa impreza dla
Konina, który pierwsze dwa gemy rozstrzygnął na swoją korzyść i to na „su- sympatyków tej widowiskowej dyscycho". Dopiero w tedy obudził się łowi pliny sportu w Łowiczu.
Niestety nie przyciągnęła ona zbyt
czanin, który ostatecznie wygrał ten
wielu kibiców. Najważniejsze jednak, że
pojedynek 9:5.
Dużo trudniejszą przeprawę miał nie zawiedli tenisiści, prezentując duże
„Doktor" Pietrzak. Choć przegrywał już umiejętności oraz organizatorzy, którzy
6:8 doprowadził do wyrównania i osta- bardzo dobrze przygotowali zawody.
tecznie w teabreku przechylił szalę Docenili to uczestnicy, wyrażając wolę
szybkiego powrotu do Łowicza. I być
zwycięstwa na swoją korzyść.
W jednym z ćwierćfinałów doszło może za miesiąc lub dw(l dojdzie pomiędzy innymi do spotkania dwóch ło nownie do podobnego qimieju w Łowi
wickich tenisistów. Zdecydowanie lep- czu. Może wtedy znajdzie się więcej
szy w nim okazał się ten młodszy, czyli chętnych do obejrzenia"zmagań tenisiDańczak, który w kolejnej fazie turnieju stów-amatorów.
MECZE ELIMINACYJNE:
pokonał Sławomira Graczyka z Żyrar
dowa, zapewniając sobie tym samym Paweł Cichosz (Warszawa
- Jan Obrębski (Łowicz) 9:4,
miejsce w meczu finałowym. W spotkaniu t~ zmierzyli sić z ~rcinan Ja- Piotr Pieszczyk (Skierniewice)
- Jacek Wilczyński (Płock) 5:9,
ID:ńskim z ~' który przez caily
turniej przeszErli jak bJrza i d:piero w Marek Niewiadomski (Żyrardów) ~ firaUu rapot]<aiJ grla:p siebie I:}M0la
Grzegorz Wasilewicz (Włocławek) 2:9,
- Ci.dusza, którep p:ikalau d::piero w Mirosław Surwiłło (Warszawa)
- Marcin Jabłoński (Gostynin) 4:9,
teabreku. Byli to rre:.:z g:x:hy firaiiu.
Z Marcinem Dańczakiem poszło mu Waldemar Żemło (Łowicz)
o wiele łatwiej. Precyzja z jaką uderzał - Włodzimierz Brzusek (Warszawa) 7:9,
piłki zwalała z nóg. Z dokładnością do Wiesław Antosik (Włocławek)
kilku centymetrów co rusz lądowała - Sławomir Graczyk (Żyrardów) 7:9,
przy którejś z linii boiska, co przynosi- Wojciech Pietrzak (Łowicz) - Jakub
ło mu kolej.ne punkty. Ostatecznie spo- Maciejak (Skierniewice) 9:8 (9:7),
tkanie to rozstrzygnął on na swoją ko- Robert Sypniewski (Konin)
- Marcin Dańczak (Łowicz) 9:5,
rzyść i to on odebrał z rąk burmistrza
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE:
Eugertiusza Furmana puchar oraz nagrodę za zajęcie I. miejsca w Amatorskich Paweł Cichosz (Warszawa
- Jacek Wilczyński (Płock) 2:0 (2, O),
Otwartych Mistrzostwach Łowicza.
Dla Marcina była to już trzecia porażka Grzegorz Wasilewicz (Włocławek) w tym roku z Jabłońskim. Wcześniej Marcin Jabłoński (Gostynin) 0:2 (O, 1),
dwukrotnie przegrał z nim na kortach Włodzimierz Brzusek (Warszawa)- Sła
ziemnych. Fakt ten miał na pewno duży, womir Graczyk (Żyrardów) 0:2 (3, 4),
oczywiście ujemny, wpływ na psychi- Wojciech Pietrzak (Łowicz)
- Marcin Dańczak (Łowicz) 0:2 (I, 2),
kę łowickiego tenisisty, a to z kolei rzuMECZE PÓŁFINAŁOWE:
towało na jego postawę na korcie.
Turniej pocieszenia dla zawodników, Paweł Cichosz (Warszawa
którzy przegrali swoje pierwsze gry - Marcin Jabłoński (Gostynin) 1:2
zakończył się zwycięstwem Roberta (2, -6, teabrek 6:9),
Marcin Dańczak (Łowicz) - Sławomir
Sypniewskiego z Konina.
Sponsorami turnieju byli: sklep „Aga- Graczyk (Żyrardów) 2:0 (2, 3),
FINAŁ:
ta'', hurtownia artykułów·spożywczych
„Promyk", Ośrodek Szkolenia Kierow- Marcin Dańczak (Łowicz) - Marcin Jaców „Radar" państwa Kierus, panowie błoński (Gostynin) 0:2 (3, 2).
Sławomir Karmelita
Waldemar Żemło i Wojciech Pietrzak

dok. ze str. 38

Podział punktów
Ten z kolei bez namysłu zgrał-ja gło
metr dokładnie na nogę Grada, który strzałem obok lewego słupka
po raz drugi pokonał golkipera Abexu.
I tym dwubramkowym prowadzeniem
piłkarzy Sojaxu zakończyła się pierwsza połowa tego meczu.
Druga część spotkania należała już
zdecydowanie do podopiecznych Marcina Borka, którzy chcąc myśleć o
korzystnym dla siebie rezultacie musieli zaatakować.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 18. minucie Żaglewski, mimo
asysty dwóch zawodników z Boczek,
zdołał zagrać piłkę piętą z narożnika
boiska do nie obstawionego na piątym
metrze Tomasza Grędy.
Temu nie pozostało nic innego jak
skierować piłkę do siatki. Dwie minuty
później Sojax ponownie ma dwie bramki przewagi. Dokładne podanie Grada
na bramkę zamienia Nowacki. Mecz nabiera rumieńców. W 22. minucie Krzysztof Papuga strzela kontaktowego gola,
wą na piąty

a piłkę wyłożył ponownie Żaglewski.
Ten ostatni trzy minuty później trafia
piłką z 8 metrów w słupek.
W 26. minucie pada wyrównanie.
Strzelcem gola jest ponownie Papuga.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że zespół
Abexu potrafił wykorzystać przewagę,
gdyż w tym czasie na ławce kar siedział
Zapisek.
Ale to nie koniec emocji. Na półtorej .
minuty przed zakończeniem spotkania
ponownie Grad wyprowadza zespół na
prowadzenie.
Abex jednak nie rezygnuje. Na pół
minuty przed końcowym gwizdkiem
sędziego pada wyrównanie po golu samobójczym Zapiska.
I przy tej bramce zespół z Boczek
grał osłabiony.

Tym razem na ławce kar przebywał
Nowacki. Takim tez wynikiem zakoń
czyło się to spotkanie, które dostarczyło kibicom wiele emocji, zwłaszcza w
jego drugiej odsłonie.
Sławomir Karmelita
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ŁOWICZANIN

Turski obronił tytuł
mistrza towicza

Marcin

Dańczak musiał się

tym razem zadowolić pucharem za drugie miejsce

Tenis ziemny-Amatorskie Otwarte Mistrzostwa

Łowicza

TENISISTA Z GOSTYNINA
MISTRZEM tOWICZA
Łowicz, 9 grudnia. Po raz pierwszy
w hali OSiR nr2 odbywały się Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Łowicza, którego „duszą" i inicjatorem był Stanisław
Dańczak, znany entuzjasta tego pięk
nego sportu w Łowiczu. Natomiast samą
organizacją imprezy od strony technicznej zajmował się kierownik obiektu Zbigniew Łukawski oraz wiele innych osób
związanych z tą dyscypliną sportu.
W turnieju udział wzięło 16 zawodników. Oprócz czterech łowickich tenisistów (Waldemar Żemło, Jan Obrębski,
Wojciech Pietrzak i Marcin Dańczak) do
Łowicza zawitali także sportowcy: trzech
z Warszawy, po dwóch z Żyrardowa,
Skierniewic i Włocławka oraz po jednym
z Płocka, Gostynina i Konina. Zawody

odbywały się oczywiście systemem pucharowym. W pierwszej, eliminacyjnej,
.R1I1dzie grano do dziewięciu wygranyc.h
gemów. W spotkaniach ćwierćfinałowych·
tenisiści grali już dwa sety, a w przypadku remisu rozgrywali teabreka do 7 punktów. Spotkania półfinałowe rozgrywane
były na podobnych zasadach, natomiast
finał odbywał się już na ogólnych zasadach, czyli do dwóch wygranych setów.
Łowickich kibiców oczywiście najbardziej interesuje postawa naszych tenisistów - amatorów. Po pierwszych grach z
turniejem głównym pożegnali się niestety Waldemar Żemło i Jan Obręb
ski. Ten pierwszy przegrał po bar&o
wyrównanej grze z WłodzimierzemBrzu
skiem z Warszawy 7 :9. Pan Waldemar nie

zbytnio zadowolony ze swojej postawy, gdyż jak sam podkreślił: „ oddałem parę piłek, które powinny być moje.
To też zadecydowało o końcowym wyniku". Nieco gorzej wypadł Obrębski, ale
przyszło mu się zmierzyć z nie byle kim,
bo „pierwszą amatorską rakietą" Warszawy - Pawłem Cichoszem.
Do dalszych gier awansowali natomiast Marcin Dańczak i Wojciech
Pietrzak. Marcinowi przyszło się zmierzyć ze swoim partnerem, z którym w
tym roku zdobył Mistrzostwo Polski w
deblu na kortach ziemnych -Robertem
Sypniewskim z Konina. I był to mecz
godny co najmniej półfinału. Aż żal było
patrzeć, że jeden z nich pożegna się z
dok na str. 37
turniejem.

był

Halowa piłka nożna - 4. kolejka /ligi ŁLPNP

Tylko mistrz ·Z kompletem punktów
Łowicz, 10 grudnia. Już tylko Dagrarn-AT pozostał drużyną, która wygrała
wszystkie dotychczasowe spotkania.
Tym samym też mistrzowie zostali samodzielnym liderem rozgrywek. O dwa
punkty mniej ma Abex, a za tą dwójką
plasują się dwie ekipy Sojaxu Boczki.
Już w pierwszym spotkaniu kolejki
doszło do meczu na szczycie: Sojax I
Boczki - Abex, ale o tym co działo się
ciekawego w tym meczu czytaj obok.
W drugim meczu zmierzyli się ze sobą
piłkarze Olimpii Chąśno, którzy dotychczas nie zdobyli choćby jednego punktu,
oraz druga ekipa Boczek. Niestety, oczywiście dla tych pierwszych, schodzili oni
z boiska jako pokonani i nadal nie maja na
swoim koncie ani jednego punktu. Ci drudzy z kolei dzięki tej wygranej zachowali
tnecie miejsce w ligowej tabeli.Po raz drugi
z rzędu nie doszło do meczu z udziałem

Pędzących Imadłem.

Tym razem mieli się oni zmierzyć z
Torbo-Car Gutenów. Najprawdopodobniej mecz zostanie rozegrany w innym
terminie, ale o tym zadecyduje Komisja
Ligi.Czwarty mecz dnia to rywalizacja
młodości (,,Agros-Fortuna" Łowicz) i doświadczenia (Oldboy). Zwycięsko z tej
konrrontacji wyszli ci drudzy, mimo, że
spotkanie zaczęło się dla nich dość niefortunnie, gdyż w 9. minucie gry Marcin
Salamon uzyskał prowadzenie dla
,,Agros". Jednak z każdą minutą Oldboy
grał coraz lepiej i skuteczniej. Zadanie uła-

twił im jeszcze Rafał Gospoś, który za
faul poza polem karnym otrzymał czerwoną kartkę (pierwsza w tegorocznych
rozgrywkach). Jest to bardzo duże osła
bienie zespołu, który nie ma rezerwowego bramkarza, a Gosposiowi przyjdzie
pauzować dwa mecze.
W piątym meczu niedzielnego wieczoru Dagram-AT nie dał najmniejszych
szans strażakom, aplikując im siedem
goli. Sami natomiast stracili tylko jednego
i to z rzutu karnego na sekundę przed
zakończeniem spotkania. Tak więc lpo
nadal pozostaje bez punktu, natomiast
team Grzegorza Durki jest jedynym,
który w czterech meczach zdobył komplet punktów.
Bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza, a
może przede wszystkim, w wykonaniu
podopiecznych Mirosława Fiutkow-

21. Piotr Burchardt (21)
6
..5
22. Tadeusz Szczepański (22)
4
23. Paweł Cicha! (22)
24. Paweł Glazik (24)
2
25. Dorota Turska(-)
Nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju, czyli Maćka Turskiego-rower górski
ufundowała firma ,,Dart-Pol", właściciele
Pubu ,,Batman" - aparat fotograficzny dla
drugiego w klasyfikatji generalnej Kuzy, a
trzeci Maciej Wójcik - otrzymał radiobudzik ŁKD ,,Leg". Ponadto sponsorami nagród w Ili edycji Grand Prix Łowicza byli:
Firma „Skarpo!" Bogdana Adamczyka, Firma„Tak'',,,salamon",,,Lech Premium Sport'·'

Klasyfikacja Grand Prix Łowicza:
162
I. Maciej Turski „Leg" (I)
156
2. Pawel Kuza ,,Leg" (2)
·104
3. Maciej Wójcik „Leg" (3)
100
4. WałdemarSzkup(4)
78
5. Andrzej Pągowski (5)
60
6. Piotr Pernak (6)
56
7. Jacek Lebioda ,,Leg" (7)
46
8. Waldemar Sokół „Leg" (I O)
44
9. Jacek Pytkowski (8)
10. Robert Szczepański „Leg" (12) 44
44
11. Adrian Wójcik (9)
38
·Il Jakub Lebioda „Leg" (11)
34
13. Jacek Kocus (13)
16
14. Aneta Myczka (14)
16
Sebastian Szk:up (17)
14
16. Kr.zysztof Wroński (14)
13
17. Witold Słomiany (16)
8
8. Paweł Doliński (18)
8
Cezary Jabłoński ( 18)
8
Piotr Kuleta {18)

i OSiRŁowicz.

i

Czwarte GP Łowicza rozpocznie się
w połowie marca 2001, a wcześniej rozegraną zostaną dwa jednodniowe turnieje ,,krikieta".
Paweł A. Doliński

Halowa piłka nożna - mecz 4. kolejki/ ligi ŁLPNP

Podział

punktów;

• SOJAX I Boczki - ABEX 4:4 (2:0)
I :O - Adam Grad (5), 2:0 - Grad (10),.
2: 1 - Tomasz Gręda ( 18), 3: I - Dariusz
Nowacki (21), 3:2 - Krzysztof Papuga
(23), 3:3 - Papuga (26), 4:3-Grad (29),
4:4 - samobójcza (30)
Sojax I: Sebastian Górka - Adam Grad,
Marcin Łagiewski, Dariusz Nowacki i
Piotr Zapisek oraz Paweł Kawecki i Ja. cek Jabłoński.
Abex: Michał Michałowski - Tomasz
Gręda, Arkadiusz Żagiewki, Waldemar
Stańczak i Jarosław Racbubiński oraz
Krzysztof Papuga i Marcin Mika.
Żółte kartki: Piotr Zapisek i Dariusz
Nowacki (obaj SojaxJ).
Sędziowali: Witold Kunikowski i Ireneusz Stefański.
Łowicz, 10 grudnia. Podziałem punktów, po raz pierwszy w tegorocznej edycji ŁLPNP, zakończył się mecz na szczycie 4. kolejki . Wynik chyba odzwierciedla to co działo się na boisku i nie krzywdzi żadnego z zespołów.

Od pierwszego gwizdka sędziego lekw polu osiągnęli piłkarze
Sojaxu, którzy co rusz to gościli pod
ką przewagę

bramką Michała Michałowskiego.
Już w 4.

minucie bliski strzelenia pierwszego gola był Adam Grad, jednak piłka po jego strzale z 7 metrów trafiła w
prawy słupek bramki Abexu. Trzy minuty póżniej Grad był już bardziej skuteczny. Po strzale Marcina Łagiew
skiego odbitą piłkę skierował do siatki
i podopieczni Wiesława Dąbrow
skiego po raz w tym meczu objęli prowadzenie.
W l O. minucie ładnym strzałem z rzutu wolnego z 12 metrów popisał się Arkadiusz Żaglewski, ale Sebastiart
Górka nie dał się zaskoczyć.
Najładniejszą akcje meczu kibice mogli obejrzeć w 12. minucie gry. Dalekie
podanie Dariusza Nowackiego przejął Grad, który natychmiast zagrał piłkę
do Piotra Zapiska.
dok. na str. 37

skiego obejrzeli kibice w ostatnim meczu 4. kolejki. Po trzech golachZbigniewa Czerbniaka oraz po jednym Rafała Gali i Marcina Majera, RolmechCzarni Bednary pokonały KS „Stefan"
5:2. Ozdobą meczu były dwójkowe akcje
Czerbniaka i Krystiana Bolimowskiego.
A gol strzelony przez tego pierwszego
w 24. minucie jest jak dotychczas chyba
najładniejszym w tegorocznym sezonie.
Pokonał on Witolda Surlita strzałem z
ponad połowy boiska. Zadanie ułatwił mu
oczywiście golkiper „Stefana", który wyszedł kilka metrów z bramki. Ale i tak
rzadko ogląda się takie gole. Dla piłkarzy
Czarnych to druga z rzędu wygrana, natomiast dla KS „Stefan" druga porażka w
tegorocznych rozgrywkach.
dok na str. 37

O
O
4
26:4
12
4
l.Dagram-AT(l)
O
1
3
14:6
IO
4
2. Abex (2)
1
O
3
9 / I I: 12
4
3. Sojax Il Boczki (3)
I
1
2
8: 13
7
4
4. Sojax IBoczki (9)
2
O
2
6 13:9
4
5. Oldboy (6)
2
O
2
9:7
6
4
6. KS „Stefan" (7)
2
O
2
12: 11
6
4
7. Rolmech-Czarni Bednary (Il)
l
O
I
7:6
3
2
8. Pędzące Imadła (4)
2
O
I
8:8
3
3
9. Turbo-Car Gutenów (5)
3
O
I
9: 19
3
4
IO. „Agros-Fortuna" Łowicz (8)
4
O
O9:20
O
4
11. Olimpia Chąśno (I O)
3
O
O
2:13
O
3
12. IPO (12)
W pięciu spotkaniach 4. kolejki strzelono 40 goli, co daje średnio na mecz 8 bramek. Bramki
wtej kolejce strzeliło 23 zawodników oraz padły 2 gole samobójcze. Do przerwy strzelono 15
Sławomir Kal"melita
bramek (37.5. %).

Dart - 2. turniej eliminacji Mistrzostw
Województwa łódzkiego

Naiwiększy

J

c

sukces łowickiego darta ...

Łódź, 10 grudnia. W klubie „Metropolis" w Łodzi rozegrany został drugi
turniej eliminacji Mistrzostw Województwa Łódzkiego w darcie 501 d.o., a w rywalizacji kobiet bardzo dobrze wypadała
łowiczanka Aneta Myczka zajmując
znakomite trzecie miejsce.Jest to najwięk
szy sukces łowickiego darta - stwierdził

po powrocie prezes Łowickiego Klubu
Darta- Maciej Turski. Bardzo się z tego
wszyscy cieszymy.Nieco słabiej rzucali
natomiast mężczyźni: dwa zwycięstwa
zanotował Robert Szczepański co dało
mu miejsce 13-16, a po jednym: Turski i
Piotr Pernak, co dało im miejsce 17-24.
Paweł A. Doliński
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- 3. kolejka /ligi ŁLPNP

NIEPEtNA KOLEJKA
Lowicz, 9 grudnia. Trzecia kolejka
nie została rozegrana w pełni.
l:aplanowanych spotkań nie odbył się
~~dynek pomiędzy Ipo a Pędzącymi
·i!ldłami. Mecz ten został przełożony
rostanie rozegrany w późniejszym ter11111ie.
Mecze, które się odbyły nie przynio:~ istotnych zmian w układzie tabeli .
Zkompletem punktów pozostają już
~ko Dagram-AT i Abex.
Tabelę zamykają Ipo i Olimpia Chą10. Obydwa zespoły nie zdobyły jeszl!CW tegorocznych rozgrywkach punk;ptkań

i.

,wpierwszym meczu, jaki został ro-

nym Wiesława Dąbrowskiego w 8.
minucie gry prowadzenie 3:0. Mimo usilnych starań piłkarze Olimpii nie byli w
stanie nawiązać równorzędnej walki.
W ostatnim meczu kolejki mistrz i lider tabeli nie dał najmniejszych szans
drugiemu zespołowi z Boczek, pokonując ich 8: I. Warte podkreślenia są cztery
celne trafienia Krzysztofa Durki, które dały mu miejsce w „Piątce kolejki".
3. kolejka I ligi:
• IPO - PĘDZĄCE IMADŁA 3:0
(1 :O)- spotkanie nie odbyło się i zostanie rozegrane w późniejszym terminie.
• TURBO-CAR GUTENÓW - KS
„STEFAN" 2:3 (0:3); br.: Łukasz Kowalik 2 (20 i 23) - Tomasz Laska (6),
Robert Ryży (13) i Witold Surlit (18,
karny).
Żółte kartki: Łukasz Kowalik i Jan
Majchrzak (obaj Turbo-Car) i Robert
Ryży (Stefan).
• ROLMECH-CZARNI Bednary -

„AGROS-FORTUNA" Łowicz 5:2
(2:0); br.: Zbigniew Czerbniak 2 (18 i
23), Krystian Bolimowski 2 (3 i 22) i
Marcin Majer (24) - Marcin Salamon
( 16) i Michał Brzózka (20).
Żółta kartka: Bogdan Plichta (,,AgrosFortuna").
•OLDBOY - ABEX 1:2 (0:0); br.:
Robert Stankiewicz (29)- Jarosław Rachub iński ( 15) i samobójcza (28).
• OLIMPIA Chąśno - SOJAX I
Boczki 1:4 (0:3); br.: Arkadiusz Koź
biał (22) - Marcin Łagiewski 2 (I i 6),
Adam Grad (8) i Paweł Kawecki (27).
• SOJAX Il Boczki- DAGRAMAT 1:8 (1:3); br.: Piotr Linowiecki
(11) - Krzysztof Durka 4 (4, 6, 14
i 23), Grzegorz Czerbniak 2 (19 i 27),
Grzegorz Durka (251 i Jarosław Plichta
(30).
Żółta kart~a: Zbigniew Konieczny
(Sojax II).
Sławomir Karmelita

r.igrany w ramach 3. kolejki, po wyrów11Dej grze KS „Stefan" pokonał piłka1(Z Gutenowa 3:2. Ci pierwsi prowa:lilijuż 3:0, ale ambitna gra Turbo-Car
lwa gole Łukasza Kowalika dopro~:dziły do nerwowej końcówki. Jednak
11wyrównanie zabrakło trochę czasu.
Wdrugim spotkaniu swoje pierwsze
I. Dagram-AT (I)
3
o
9
o
19:3
3
'ycięstwo odnieśli podopieczni Miro3
o
9
o
10:2
3
;llwa Fiutkowskiego, którzy poko- 2. Abex (2)
3
o
6
I
7:2
2
ru młodzież „Agros-Fortuna" Łowicz 3. KS „Stefan" (7)
.o
6:10
2
3
6
I
il. Klasą dla siebie był Krystian Boli- 4. Sojax II Boczki (3)
5. Sojax I Boczki (9)
4:9
3
o
6
I
2
~owski, który nie tylko strzelił dwa
6. Pędzące Imadła (4)
2
I
7:6
I
!J!e,ale i ładnie dogrywał do partnerów,
o
3
7. Turbo-Car Gutenów (5)
100żliwiając im tym samym pokonanie
o
3
2
8:8
3
8. Oldboy (6)
"·ipera rywali Rafała Gosposia.
3
o
3
2
6:6
Okolejnym spotkaniu Oldboy-Abex
9. Rolmech-Czarni Bednary (11)
2
7:9
3
o
3
.•taj obok.
I O. „A gros-Fortuna" Łowicz (8)
6:12
3
o
3
2
I
meczu Sojaxu I Boczki i Olimpii I I. Olimpia Chąśno (IO)
o
7:15
o
3
o
3
.:ą.ino już pierwsze minuty rozstrzy12. IPO (12)
2
o
2
1:6
o
o
~ o jego końcowych losach. Dwie
W pięciu meczach 3. kolejki strzelono 29 goli, co daje średnio na mecz 5,8
x.uki Marcina Łagiewskiego oraz bramki. Bramki w tej kolejce strzeliło 21 zawodników. Do przenvy strzelono 12
ia Adama Grada dały podopiecz- bramek (41,37 %). Żółte kartoniki ujrzało 5 piłkarzy.

Halowa piłka nożna
- mecz 3. kolejki I ligi ŁLPNP

Abex nadal
.wygrywa
IOLDBOY-ABEX 1:2 (0:1) bramki, trafił Jacek HaczykowI- Jarosław Rachubiński ( 15), ski, niefortunnie wybijając piłkę po
J:.samobójcza (28), I :2 - Robert dośrodkowaniu rywali, natomiast
kiewicz (29).
drugim razem Robert Stankie·
,~boy: Kamil Socha - Dzidosław wicz, będąc wraz z Dzidosławem
Żł!rek, Leszek Warchoł, Jacek Ra- Żuberkiem w sytuacji dwóch na
wski i Bogusław Bończak oraz jednego, zamiast oddawać piłkę part~1sztof Olko i Robert Stankie- nerowi zdecydował się na strzał,
który obronił bramkarz Abexu.
:iex: Michał Michałowski - ToCi, którzy czekali na gola w
~ Gręda, Arkadiusz Żaglewski, pierwszej odsłonie tego meczu w
ll!emar Stańczak i Jarosław Ra- końcu się go doczekali:· strzelił go
iński oraz Krzysztof Papuga i Jarosław Rachubiński w ostat>i..•in Mika.
niej minucie pierwszej części meczu,
~ziowali: Witold Kunikowski i wykorzystując szybko wyprowa;;; ester Sokół.
dzony atak. Taka bramka „do szat~wicz, 9 grudnia- Sporo sobie ni" może podłamać.
~ywano przed rozpoczęciem
W drugiej połowie spotkania,
~ ;potkania. Wiele goli nie padło, mimo usilnych starań obydwu zeocji było ~poro. O zwycięstwie społów, długo kibice czekali na nau zadecydowała tylko jedna stępne celne trafienie.
ka strzelona więcej niż przeNa dwie minuty przed końco
1k.
wym gwizdkiem sędziego piłkę do
~rwsza połowa tego spotkania bramki skierował Leszek Warna niezłym poziomie. Układ sił choł, niestety do swojej.
iisku zmieniał się jak w przyTym samym też Abex prowadził
io\'l)'m kalejdoskopie. Raz 2:0. Oldboy rzucił się jeszcze do
aż.al Abex, a raz Oldboy. I jed- odrabiania strat. Minutę później
lrudzy stworzyli po kilka sytu- Stankiewicz strzelił kontaktowego
których mogły paść gole. Bliż gola. Ale żeby wyrównać zabrakło
"=śo byli jednak Oldboye. Raz pi- cza su.
Sławomir Karmelita
l, słupek, ale niestety swojej

Marcin Łagiewski to nieprzęciętny piłkarz występujący na co
Startu Łódź, a ŁLPNP w ekipie Sojaxu 1

11 Piątka 3. koleiki
• Witold SURLIT (bramkarz KS
„Stefan") - to przede wszystkim dzięki
jego bardzo dobrej grze zespół w pierwszej połowie nie stracił gola. Natomiast
w drugiej sam podwyższył prowadzenie swojego zespołu na 3:0, skUtecznie
egzekwując rzut kamy.
• Krystian BOLIMOWSKI (Rolmech-Czami Bednary) - nareszcie zaczął grać, a nie dyskutować. I od razu
widoczne były efekty: dwa gole, dwie
asysty, zwycięstwo zespołu i miejsce
w „Piątce kolejki".
• Krzysztof DURKA (Dagram-AT)

11

•

ciągowski.

Imadła: Chrząszcz - Walczak, Adamczyk,
Szkup, Kowalczyk, Gala i Owczarek.
W najbliższą sobotę 16 grudnia po raz ostatni
w tym roku piłkarze I ligi ŁLPNP wybiegną na
parkiet hali sportowej łowickiego OSiR-u przy
ulicy Jana Pawła II nr 3. Naszym zdaniem najciekawi ej zapowiada się mecz pomiędzy Rolmechem-Czarni Bednary a Pędzącymi Imadłami.
Ci pierwsi wygrali dwa mecze z rzędu, pnąc się
w górę ligowej tabeli. Podopieczni trenera Mirosława Fiutkowskiego prezentują przy tym coraz wyższą formę. A to co pokazali ostatnio Zbigniew Czerbniak i Krystian Bolimowski
powinno wywoływać respekt u rywali.
Z kolei forma Imadeł to wielka niewiadoma,
gdyż w ostatnich dwóch kolejkach ich mecze nie
zostały rozegrane. A to między innymi dlatego,
że dwóch podstawowych piłkarzy wyjechało na
szkolenie do Zakopanego. Jeżeli kurs ten za bardzo ich nie wymęczył to pokażą zapewne futbol
jaki pokazali w dwóch pierwszych meczach se:
zonu. Mowa oczywiście o Jarosławie Walczaku i Michale Adamczyku. Który duet okaże się skuteczniejszy? O tym przekonamy się już
w najbliższą sobotę, a później przez najbliższe
trzy tygodnie odpoczniemy od piłki halowej
w wykonaniu łowickich pierwszoligowców.
W spotkaniach 5. kolejki zmierzą się: 16.00: Rolmech-Czami Bednary- Pędzące Imadła, godz. 16.40:
Ipo-Olimpia Chąśno, godz. 17.20: Turbo-CarGutenów - Dagram-AT, godz. 18.00: Sojax II Boczki Sojax I Boczki, godz. 18.40 Oldboy - KS ,,Stefan",
godz. l 9.20: Abex - ,,Agros-Fortuna" Łowicz. (sk)
~---------------~

w zespoi

11

- swoją bardzo dobrą grę potwierdził
czterema golami. Nawet w piłce halowej
nie często to się zdarza.
• Marcin ŁAGIEWSKI (Sojax I) jego szybko strzelone dwa gole, pierwszy już w I. minucie gry, ustawiły cały
mecz, który oczywiście jego drużyna
rozstrzygnęła na swoją korzyść.
• ArkadiuszŻAGLEWSKI (Abex)
- już od pierwszej kolejki kandydował
do tego wyróznienia. Mimo, że nie strzelił gola, to swoją bardzo dobrą grą walnie
przyczynił się do zwycięstwa swojego
zespołu nad Oldboyem.
(sk)

Piątka 4. koleiki"

• Bernard WUDKIEWICZ (bramkarz Dagram-AT)- wreszcie i „Benek"
doczekał się tego wyróżnienia. Wpuścił
co prawda jednego gola, ale z rzutu kar, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . nego i to na I sekundę przed końcowym
Zapowiadamy mecz 5. kolejki ŁLPNP gwizdkiem sędziego.
•ZbigniewCZERBNIAK(Czarni)rzyma1ą
trzy gole, które strzelił miały decydujący
wpływ na końcowy sukces jego zespołu.
A jego gol na 4:0 to chyba najładniejsza
• ROLMECH-CZARNI Bednary- PĘDZĄ- bramka tegorocznego sezonu.
CE IMADŁA(sobota !6grudnia,godz. 16.00)
• RobertSTANKIEWICZ(Oldboy)
Czami: Fabryczewski - Z. Czerbniak, Majer, - choć nie przebywał zbyt długo na parBolimowski, Cytryńsk, Gala, Stanisławski i Ma-

(zy Ima dła powst
(zarnych?•

dzień

kiecie, to i tak popisał się dwoma pięk
nymi golami, które miały spory wpływ
na dalszy przebieg spotkania. Pierwszy
doprowadził do wyrównania, natomiast
drugi dał prowadzenie 3: I.
• Adam GRAD (Sojax I) - po raz
drugi w „Piątce" i po raz drugi popisał
się trzema golami. Dzięki tym bramkom
jego zespół nie przegrał spotkania.
• Jarosław PLICHTA (DagramAT) - strzelił tylko jednego gola, ale to
po jego podaniach koledzy kilkakrotnie
pokonali bramkarzy rywali.
(sk)

Naiskutecznieisi wI lidze ŁLPN P

Klasyfikacja Sklepu Sportowego

I - Leszek Boczek (!po), Rafał Gala
(Czarci), Paweł Kawecki (Sojax I), Piotr
7 -Adam Grad (Sojax I);
Kowalski (Dagram-AT), Piotr Linowiec6 _Grzegorz Czerbniak (Dagram-AT) ki (Sojax II), Dawid Ługowski (TurboCar), Wojciech Masłowski (Olimpia),
i Zbigniew Czerbniak (Czami);
5 - Grzegorz Durka (Dagram-AT), Dariusz Nowacki (Sojax I), Tomasz NoKrzysztof Durka (Dagram-AT) i Tomasz wogórski (KS „Stefan"), Marcin Pińkow
Styszko (Dagram-AT);
ski (Turbo-Car), Bogdan Plichta
4 _Michał Adamczyk (Pędzące), To- (,,Agros"), Dariusz Reczulski (Olimpia),
masz Gręda (Abex), Robert Hyży (KS Witold Surlit (KS „Stefan"), Waldemar
„Stefan"), Łukasz Kowalik (Turbo-Car), Szaleniec (KS „Stefan"), Jarosław WalArkadiusz Koźbiał (Olimpia), Krzysz- czak (Pędzące), Emil Wójcik („Agros") i
tof Papuga (Abex) i Jarosław Plichta (Da- Łukasz Zawadzki (Ipo).
gram-AT),
NAJLEPSI BRAMKARZE
3 - Krystian Bolimowski (Czarni),
W I LIDZE ŁLPNP:
Michał Brzózka (,,Agros"), Tomasz Grę
Klasyfikacja Sklepu „Adidas"
da (Abex), Jacek Haczykowski (Oldboy),
Łowicz, Nowy Rynek
Zbigniew Petrynowski (Olimpia), Robert
I - Tomasz Dymek (furbo-Car), Michał
Stankiewicz (Oldboy), Leszek Warchoł Michałowski (Abex),
Witold Surlit(KS ,,Ste(Oldboy) i Dzidosław Żuberek (Oldboy);
fan) i Bernard Wudkiewicz(Dagram-AT).
2-AleksanderChojecki (Sojax n BoczCZERWONE KARTKI:
ki), Marcin Grzywacz („Agros"), Piotr
I - Rafał Gospoś („Agros").
Kacperski (Sojax II), Tomasz Kacperski
(Sojax II), Paweł Kowalczyk (Pędzące
ŻÓŁTE KARTKI:
Imadła), Tomasz Kowalski (Sojax II),
I - Marcin Grzywacz („Agros"), RoTomasz Laska (KS „Stefan"), Marcin Ła bert Ryży (KS „Stefan"), Zbigniew Kogiewski (Sojax I), Marcin Majer (Czami), nieczny (Sojax II), Łukasz Kowalik (TurJarosław Rachub iński (Abex), Marcin bo-Car), Jan Majchrzak (Turbo-Car),
Salamon (,,Agros"), Maciej Sekuła (Sojax Dariusz Nowacki (Sojax I), Krzysztof
II), Marcin Urbański (Turbo-Car) i Arka- Olko (Oldboy), Bogdan Plichta
diusz Żaglewski (Abex);
(„Agros") i Piotr Zapisek (Sojax I). (sk)
„ Top-Sport" Łowicz, ul. Zduńska

wi
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Zowieki informator

sportowy
Piątek,

Trzecia edycja Grand Prix Łowicza przeszła już do historii

Darts - 1O. turniej Ili edycji Grand Prix Łowicza 501

d.o~

TURSKI OBRONlt TYTUt
MISTRZA tOWICZA
Lowic:is, :8 grudnia. Obrońca tytułu
mistrza Łowicza w darcie - Maciej Turski do ostatniego turnieju Grand Prix
Łowicza w darcie 501 double out nie
mógł być pewnym zwycięstwa. Naciskający go Paweł Kuza systematycznie odrabiał straty a przed ostatnią rozgrywką Turski miał jeszcze dziesięć
punktów przewagi - w dziesiątym turnieju musiał więc zająć co najmniej trzecie miejsce i tak się zresztą stało.
Triumfatorem ostatniej konfrontacji
trzeciej edycji GP Łowicza został osta-

tecznie Waldemar Szkup, który w 1. Jacek Lebioda
Sebastian Szkup
finale wygrał 3 :2 ze zrezygnowanym już
9. Jacek Kocus
Kuzą. Specjalną nagrodę za najlepszy
Andrzej Pągowski
wynik dziesiątego turnieju otrzymał tym
Maciej Wójcik
razem Jacek Kocus, który trafił 140
Adrian Wójcik
punktów
13. Jakub Lebioda
ff}lfliki I O. turnieju GP Łowicza:
Aneta Myczka
7 6 13:5 20
I. Waldemar Szkup
Jacek Pytkowski
2. Paweł Kuza
5 4 10:4 16
3. Maciej Turski
5 3 7:4 12 16. Tadeusz Szczepański
Witold Słomiany
7 5 10:4 10
4. Robert Szczepański
Dorota Turska
8
5 3 7:7
5. Waldemar Sokól
Piotr Pe.mak
4 2 4:5 8

-

5
4
4
3
3
3
3
2

2
2
2
2

3

7:6

2 4:5
2 6:4
I 4:4
I 3:4
J 2:5
I 3:4
0:4

o
o
o
o
o
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trudzień:

• 16.00-19.00 - hala sportowa OSiR Nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2: 1. Gwiazdkowy Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Żaków (rocznik 1989 i młodsi);
• 19.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2: 6. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej: godz. 19.00: Technikum Zduńska
Dąbrowa - Dzi-koś-ć, AZS KN - Mły
nek, J.W. Łowicz - GOK Zduny, godz.
20.30: LZS Retki - Dragi, Rzemiosło Diabły i Przyszłość - TKKF ,,Księżak".
Pauzuje: ZNP Belferek;
Sobota. 16 grudnia:
• 9.00-13.00-halasportowaOSiRNr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa2: l. Gwiazdkowy OgóIIlopolski Turniej Koszykówki Żaków (rocznik 1989 i młodsi);
• 9 .20-11.20 - hala sportowa OSiR Nr
1 w Łowiczu, ul.Jana Pawła II 3; 4. kolejka V ligi ŁLPNP: godz. 9 .20: Władcy Stefana - Hezbollah, godz. 10.00: Bleblusie
Lipnice - Barsa Kutno, godz. 10.40: Pło
mień Piotrowice - Bacar;
• 11.20-14.00 - hala sportowa OSiR
Nr l w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 4.
kolejka N Jigi ŁLPNP: godz. 11.20: Kwasiki - RTS Gągolin, godz. 12.00: FC „Korabka" - Kopernik Kiernozia, godz. 12.40:
Mocny Full - Szaraki, godz. 13.20: „Pasiaczek" ~ Jazz Wett;
• 14.00-16.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 4.
kolejka IlI ligi ŁLPNP: godz. 14.00: KS
„Iskra" - ŁSA ,,Księżak", godz. 14.40:
OM-Łożyska Bielawy - MSM „Szare
Szeregi", godz. 15.20: Sojax III Boczki Lipcoki;
• 15.00-19.00 - hala sportowa OSiR Nr
2 w Łowiczu, ul Topolowa 2: 1. Gwiazdkowy Ogólnopolski Tumiej Koszykówki
Żaków (rocznik 1989 i młodsi);

nowy
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• 16.00-20.00 ~bała sportowa O . ·
Nr 1 w Łowiczu, uL Jana Pawła II :i, ~
kolejka I Ugi LLPNP: godz.16.00:
masz-Czarni Bednary - Pędzące I
dla, godz. 16.40: Ipo - Olimpia
śno, godz. 17.20: Turbo--Car Gute '
- Dagram-AT, godz. 18.00: Soja
Boczki - Sojax I Boczki, godz. 18 '
Oldboy - KS „Stefan", godz. 19 '
i
Abex - Agros Fortuna Lowicz;
• 20.00-22.00 - hala sportowa O
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il
kolejka ID ligi ŁLPNP: godz. 20.00:
go-Górki - FC ,:Zryw", godz. 20.40:
Głowno - Klakson, godz. 21.20: A ,
Fortuna ll - Attack Domaniewice. P
zuje: PSS „Społem";
Niedziela. 17 uudnia:
• 9.00-13.00- hala sportowa OSi
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2: I. Gwia:
kowy Ogólnopolski Turniej Koszyk
ki Żaków (rocznik 1989 i młodsi);
• 9.00-15.00-halasportowaOSiR
I w Łowiczu, ul. Jana Pawła II3; elim· '
cje rejonu skierniewickiego Mistrz
Polski AZS w futsalu (AZS KN Low·
AZS MWSH-P Łowicz, WSH-P S
niewice i WSZiM Kutno);
• 15.00-19.00 - hala sportowa O
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il }
kolejka II ligi ŁLPNP: godz. 15.00:
Astra Zduny - Orzeł Nieborów, g
15.40: Vagat Domaniewice - Sąsie
godz. 16.20: Victoria Zabostów - Zaj
godz. 17.00: FC „Chinatown" - OJ
II, godz. 17.40: Naprzód Jamno - H
Metal, godz. 18.20: Alpinus - Damir
• 19.00-20.20 - hala sportowa OSiR
I w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3;
kolejki IV ligi ŁLPNP: godz. 19.00: Red
wer-OM-ŁożyskallBielawy,godz.19

WSD ,,Kleryk" - GOKSiR Chąśno;
• 20.20 - hala sportowa OSiR Nr J,
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; cd. 4. kol '
V ligi ŁLPNP: RTS Jl Gągolin - Kiep
Witonia.
OSiR Łowicz zaprasza: aerobik:
niedziałek, środa, piątek - godz. 20.~
21.00, zajęcia taekwon-do: wtore
17.00-19.00 i sobota - 12.00-14_00.

1:4
2:4
1:4
0;4

Judo - Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów

udany
sezon
ole
poroikii
Pechowe
DOKON DOBREGO ZAKU
Słupsk,
,;,~wtąte. piąte,
były początku (aż
3 grudnia. Na

grud"fa '°'lOYWM'

dwie o;tatnie

a Iwona
45 zawodników wystarto- Monika Grochola
do 55 kg
W M•mmtwnch
w.io w tej w•dze) i=eiepiej ml"•- Gaegmy

Gruzie! zajmując Makroregionu Centralnego Kadetów
pienvsze miejsce zajęli Karolina Kosman,
ostatecznie siódme miejsce.
Pechowe występy Karoliny Kosman i Antoni Rogowski-1:,Vlman, a dmgie Paweł
Antoniego Rogowskiego-Tylmana, nie Gmziel, a Sebastian Siekierski - trzecie.
pozwalają mi - powiedział po tych za- Te wyniki dały nam 26 punktów w Ogólwodach trener Maciej Sikorski, w pe- nopolskim Systemie współzawodnictwa
Ino ocenić tej gmpy, ale znając ich z in- Dzieci i Młodzieży. Dla porównania w
nych występów uważam, że jest to grupa roku 1999 mieliśmy tylko dziesięć. Ponadto do kadry narodowej powołany za.
bardzo obiecująca na przyszłe lata.
Były to już ostatnie tegoroczne zawo- stał Gamys, a w każdej chwili spodziedy i dlatego chciałbym podsumować ten warny się także powołania dla Grocholi.
Jeśliweźmiemypoduwagędramatycz
rok: w Mistrzostwach Polski Juniorów
Michał Garnys zajął trzecie miejsce, newarunkifinansoweklubuwtymroku,
gdy dotacja miasta niższa była od ubie~
głego roku o 12 tysięcy i po raz pierwszy
f:
od'-27 lat nie mogliśmy zorganizować
obozu, który jest niezbędny w prawidło
wym szkoleniu to wyniki te uważam za
bardzo dobre. Podkreślić chcę, że w tych
~~~~J
warunkach tak dobre wyniki zawdzię
czamy przede wszystkim wielkiemu poV
święceniu zawodników, którzy rezygnując z wakacji poddali się latem w Łowi
czu reżimowi treningowemu takiemu jak
na wyjazdowym skoszarowanym obozie,
dwa razy dziennie. Dlatego też chcę im
w tym momencie publicznie podziękować.
Muszę stwierdzić, że mamy teraz zaawansowaną gmpę złożoną z bardzo
obiecującej młodzieży co wróży w najbliższych latach jeszcze lepsze wyniki,
Łowiczanie ostatnio walczyli w Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów. Od
tym bardziej, ze nowy nabór jest w tym
lewej trener Maciej Sikorski, Karolina Kosman, Antoni Rogowski-Tylman, Pa- roku także bardzo udany.
weł Gruzie/, Sebastian Siekierski.
Paweł A. Doliński

już

krajowe imprezy judo. W Mistrzostwach Polski Kadetek rozgrywanych
aż w Słupsku wystartowała łowiczanka
- Karolina Kosman, która jednak niespodziewanie w swojej pierwszej walce
w kategorii do 50 kg przegrała odpadając z dalszego udziału w zawodach.
Bydgoszcz, 9 grudnia. W kategorii
lćadetów podobny los spotkał także w
wadze do 50 kg Antoniego Rogowskiego-Tylmana. Lepiej w tej wadze
wypadł Sebastian Siekierski zajmując dziewiąte miejsce. W kategorii

. . ••·•• ·. . · •• •

zentował się Paweł
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pogodnie i bez opadów. Wiatr zachodni, slaby i umiarkowany 3

ciśnienia.
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Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
środy, 20 grudnia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z
hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.

URZĄD,

I

„

OR!El!EK
ZIEMNY,
101 FISJAl!EK

MAIYHARU
DD
DAMSllEGD
IDSTIUMU

CO PO TYTULE, KIEDY PUSTO W SZKATULE
Nagrodę wylosowała: DANUTA LIS Z ŁOWICZA

z nr 48 brzmi:

„

WYIAZ l~TA
POWAŻNIE
DODATEI
DOTE\STU BEZDRWIH
ISIĄZll

Rozwiązanie krzyżówki

I 15 I 16 I 17

9

llRCllNESERCE
.. „-- ... „ . .__„ ...

ZESJAW
ZNUZKÓW

HllOWY

ZWIOT-

MIĘDZl·

W~ll

IJINOWllKO
"INII"
• s ...

14,

NACZĘiCI

14

I

181

DZIELENIE SIĘ

POLE

HIE

IOl~EWINE

17

NI RAMIENIU
USIONOS!A

IRZYPRIWI
KUCHENNI

PODlU!UPlO!,IDD
IUZGIHll ~E PO SHIEGU

IZAl ZAIUDIHINA SZTJĘ
PIIEZ WYZNAWCÓW JUDAIZMU

I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12

2

22

20

GIABIEMIE,
ŁUPIENIE
KRAOZIENiE

NA RELAKS

kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:

s I

13

2

S!INIEC IHllZPIŃSKI
Mil.IR!

I 3 I 4 I

16

23

ID IMIENIU

Rozwiązanie utworzą

2

NAIN~KACH

ROSNĄC!

JADALNY

GIZY!

KAMIEN~MI

SREBRZlllO·
BIAŁY, LEKKI
MHAL
HASZYJNIK
WYSADZAHY
DIDGIMI

19

mmoHOWA

UMii

HAJllDITSZA

JRZYDNIOWY
NI IWARZY

D!IWICIWO

mm:

Nmo,
HATARCIE

FIGLOWANIE ZBYJKOWINIE
'
DOWYWINIE

IMIĘ ŻEŃSKIE

CZAS

na ok. 3 - 5 st. C. Wahania

- 8 mis.Temperatura minimalna ok. 2 - O st. C.Temperatura maksymal-

Dość

ŚRODA

Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem . Wiatr zachodni, umiarkowany 4 - 9 mis„ Temperatura
k wiatru Uak na
· k'
Legenda· St łl<'
minimalna ok. 1 - (-1) st. C. Temperatura maksymalna ok. 1 - 2 st.
. ,
. , ~a I oznaczają ierune
.
C.Wzrost ciśnienia.
mapie), liczby gome -temperaturę maksymalną w dzien,
.
.
.
,
WTOREK
hczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
Pochmurno z przejaśnieniami i lokalnie wystąpią przelotne opady
deszcz~. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany 3- 8 mis. Temperatura
minimalna ok. 2 - O st. C.Temperatura maksymalna ok. 2 - 4 st. C.
Spadek ciśnienia.

PONIEDZIAŁEK

Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. Wiatr zachodni, umiarkowany 4 - 9 mis .. Temperatura
minimalna ok. (-1)- (-3) st. C. Temperatura maksymalna ok. 1 - 2 st.
,
C.Wzrost ciśnienia.

NIEDZIELA

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na
północy i wschodzie regionu deszczu ze śniegiem. Wiatr zachodni,
slaby i umiarkowany 3 - 8 mis .. Temperatura minimalna ok. 3 - 1 st. C.
Temperatura maksymalna ok. 2 - 4 st. C.Wzrost ciśnienia.

SOBOTA

Dość

pogodnie okresami sporo chmur i lokalnie wystąpią przelotne
opady deszczu. Wiatr przeważnie południowo-zachodni, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 3 - 1 st. C.Temperatura
maksymalna ok. 4 - 6 st. C.Wahania ciśnienia.

PIĄTEK

Od rana pogodnie i dość pogodnie, po południu wzrost zachmurzenia
ale bez opadów. Wiatr przeważnie południowy, słaby i umiarkowany 3 - 8
mis. Temperatura minimalna ok. 5 - 3 st. C.Temperatura maksymalna
ok. 5 - 7 st. C.Spadek ciśnienia.

CZWARTEK

Ogólny opis pogody: Pogodę w regionie będzie kształtował niż znad
Morza Północnego przemieszczający się nad cieśniny Duńskie. Napły
wać będzie chłodna wilgotna masa powietrza.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza -14.12.2000 -20.12.2000
KULTUR~

FAKTY, OPINIE, PLOTKI

W zatytułowanym jak wyżej
felietonie na łamach tygodnika
„Wprost" prof. Tomasz Nał((cz,
jeden z liderów Unii Pracy, krytycznie odniósł si(( do odrzucenia przez parlamentarną prawi( C(( projektu przeprowadzenia re' fcrcndum na temat reprywatyzacji. Napisał także: „Reprywatyzacja stanic si(( jednym z najważniejszych problemów podejmowanych przed nadciągający
mi wyborami do parlamentu.
Naród przemówi wówczas nic
tylko w obronie swoich interesów, ale b((dzic też mógł wystawić prawicy rachunek za kneblowanie ust..."
(PAI)

Rachunek za knebel

1

A w ciągu ostatnich dwu lat zbudowano w całym kraju i oddano
do eksploatacji 67 nowych budynków na cele kultury i sztuki,
w tym wi((kszość - na obszarach
wiejskich.
Komercjalizacja w dziedzinie
kultury sprawiła, że jej placówki
w wi((kszym stopniu niż to było
przedtem mogą i powinny zarabiać na siebie. Jest tu jednak i druga strona medalu. Korzystanie z
dóbr kulturalnych, nawet w ich
masowym wydaniu, stało si(( droż
sze, a ich jakość - raczej si(( obniżyła. Lekarstwem na to może być
m.in. wi((ksza uwaga i wi((kszc
zrozumienie dla potrzeb tej sfery
ze strony dysponentów pieni((dzy z centralnego budżetu pań
stwa. (PAI)
Karol Rzemieniecki
•

(centralny) dał na kultur(( i sztukl( o 46 % mniej niż w roku 1998
'
d
a1e za to samorzą y wyasygno1 wały na ten cel 0 65 % wi((cej.

1

dowych kwoty stosunkowo nieduże, zbyt małe w stosunku do
potrzeb w poszczególnych regionach kraju. Dość wspomnieć, że
w całości wydatków budżetowych
samorządu terytorialnego w Polsce kultura i sztuka partycypuje
zaledwie 3-proccntowym udziałem (w centralnym budżecie pań
stwa jest to wskaźnik tylko 0,4procentowy).
Z drugiej strony - trudno powiedzieć, by sytuacja w tej dziedzinie była pod każdym wzgl'(dcm zła i nic ulegała jakiejkolwiek poprawie. Wprawdzie np.
w µbiegłym roku budżet państwa

wielkościach budżetów samorzą

Ale wciąż są to w globalnych

NA

SKĄPIĄ

GDZIE NIE

dok. ze str. 13

Kazimierz Kutz, czyli artysta

mieć

łatwiej

i szybciej mogę się porozu'
z ludźmi.
Wydal książki( pt. „Klapsy i ścinki. Mój
alfabet filmowy", w której opisał - i to
bez ogródek - osoby z branży filmowej.
Wszyscy czekali na nią z niecierpliwością i, oczywiście, z obawą. Nic bez kozery Kazimierz Kutz ma opinii( człowieka

nim

Nigdy nie zapomnę mojego pienrszego spotkania z Kazimierzem Kutzem wspomina aktor Zbigniew Zamachowski.
- Przez pienrsze dwa dni mówiliśmy sobie na „pan ". Aż w końcu Kazik stwier- zlośliwcgo.
- Jdli pisze się prawdę o ludziach ży
dzi/: „ Co my będziemy tak sobie gadać?!
jącytlr, trzeba liczyć się z tym, że ktoś
Mó\\'i mi eh„. ".
może się obrazić - mówi reżyser. - Ale po
„Klapsach" jakoś nikt się na mnie nie
Przekleństwa
obrazi/. Tylko Krzysztof Zanussi przysłał
- rodzaj szyfru
mi bardzo ciekawy list. Napisał w nim, że
Przekle1istwa to dla 11111ie„. zall'odo- wiele osób doradza mu, żeby się na mnie
wa sprairn - tłumaczy reżyser. - Posłu obraził. Jednak 011 tego nie zrobi. Choć
guję się nimi, żeby stworzyć ludzki kli- ma do mnie żal o to, iż napisałem, że 011
mat. Sam zresztą często wymyślam prze- tak bardzo lubi pieniądze„ . Zachowa/em
kle1istwa. Ale nie żeby, broń Boże, kogoś sobie ten list na pamiątkę.
Iwona Kutz, żona reżysera, powiada,
obrazić, czy sprawić komuś przykrość.
Przekle1istwa to taki rodzaj szyfht. Dzięki że nic: jest on ani delikatny, ani subtelny

z krwi i kości. Kocha aktorów, kocha kobiety L klnie jak szewc,

I polityk w jednej osobie. Ślązak

Mówi Kazimierz Kutz

za troskliwego ojca - twierdzi Kazimierz Kutz. - Mam czworo dzieci.
Mój najmłodszy syn pójdzie teraz do drugiej klasy. Co rano lubię chodzić do sklepu
i kupować świeże bułki, mleko, no i gazel)'.
Czasem chodzę też na W)'\\'iadówki, choć
częściej - przyznaję - robi to moja żona.
Na co dzień żyję poza miastem - dodaje
reżyser. - Nie uczestniczę w życiu to11·arzyskim, nie biorę udziału w rautach i bankietach. Po pros/LI mam to już za sabą.
dak. na st1: 5

Uważam się

Troskliwy tata

w tym, co mówi i w tym, co robi. Zawsze
wali, kaw(( na ław(( - On nie poddaje się
żadnym konwenansom, żadnym zasadom
- stwierdziła w jednym z telewizyjnych
programów. - Jego nic nie oboiriązuje.
Dlatego jest niebezpieczny. Może "}'Palić w nieoczekiwanym momencie, nie bacząc na to, czy V.J1pada, czy nie.

JAK DZIEtA SZTUKI

Święta polskie - „Żółty szalik" - film fabularny prod. polskiej - reż. Janusz Morgnestern, wyk. Danuta Szaflarska,
Janusz Gajos (na zdjęciu), Krystyna Janda i inni. Emisja. środa, 20 gn1dnia, TVP J, 20. JO.

wydziału

oficera
zabójstw.

w pracy i w domu.

jących się czynności

w schemacie powtarza-

trzydziestoletnią kobietę
prowadząca jednostrojne życie, zamknięte

17 grudnia, niedziela
godz, 23.40, TVP1;
BILANS KWARTALNY
Marta Siemińska jest

16 grudnia, sobota,
godz. 20,05, TVP1;
RYCERZ KRÓLA
ARTURA
Kończy się okres
długotrwałych wojen
arturiańskich. Powraca
do zamku mądry
i szlachetny król Artur.
Wielki władca „złotej
krainy" poświęca życie
swej ziemi,' gdzie
wreszcie zapanuje„.

w śledztwo.
Musi rozwiązać
tajemnicze okoliczności
śmierci policjanta.

zaangażowany

16 grudnia, sobota
godz. 21.30, TVN;
MORDERCZE
WIZJE 2
Policyjny detektyw
, posiada nadnaturalne
zdolności, których nie
jest w stanie wyjaśnić
ani kontrolować.
Zostaje

z

doświadczonego

wątpliwości

15 grudnia, piątek
godz. 21.35; TVP2;
MORDERSlWO
W LUSTRZE
Sprawa morderstwa
52-letniego doktora Paula
Richlanda, znalezionego
martwego z kulą
w głowie na parkingu
w jego własnym
mercedesie, od początku
nie budzi żadnych

15 grudnia, piątek
godz. 17,35;
TELEWIZJA ŁOWICZ;
FORUM ŁOWICZA

~:

.fro..~

'C zwartek
,l!MPD
Pmdmleście 27 ·
Giełda
Wiadomości

8.15 Krakowskie

6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Przygody Sindbada

8.25

8.30
8.42 Pogoda
8.45 żabki opowiadają

14 grudnia 2000 r.
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Nash Bridges
-serial prod. USA
21.00 Sprawa dla reportera
21.35 Tygodnik polityczny

Jedynki
22.25 Monitor

kl)milalny
23.00 Bandycki Petersburg
·serial prod. rosyjskiej
Sensacyjny serial opowia·
dający o wielkich pienią
dzach i wielkich układach, o
skorumpowanych urzędni
kach państwowych, manipu·
lacjach wymiaru sprawiedliwości i mafijnych , powiąza
niach z przestępczym świa
tem Petersburga. Perfekcyjnie skonstruowana mroczna intryga, trzymająca
w napięciu akcja.
23.55 Polska bez fikcji
-film dokumentalny
0.15 Czuła jest noc
·serial prod. USA
Francuska Riwiera, 1925 r.
Dick i Nicole Diverowie są
od 7 lat małżeństwem. Dzię
ki pieniądzom teścia pędzą
we Francji beztroskie życie
w gronie równie bogatych
przyjaciół. Jest wśród nich
Abe North, kompozytor,
który utopii talent w alkoholu, jego piękna żona Mary...
1.10 Zakończenie
programu

22.25 997 -magazyn

2110 Sport· telegram
21.26 Pogoda
21.35 ZArchiwumX
·serial prod. USA

, 2.35 Rodowody· Polskie
stada I stadniny koni

Wiadomości

12.20 Horyzonty

i prawosławnym nie powiodły się, aż do czasu zainicjowanej pod koniec XVI w.
przez jezuitów unii brzeskiej.
Dzięki jej zawarciu na ziemiach I Rzeczpospolitej mogla powstać trwała struktura kościelna • tzw. unici.
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

9.10 Magiczny kalendarz

· serialriroN'anf
9.15 Jedyneczka
Jedyneczkl

9.45 Bajeczki
10.00 Tajemnicza kobieta

•tełenoweła
10.50 Drogowskaz
·magazyn opracy
1110 Dzień jak co dzień:
Wlelkaropa
11.30 Dzieci różnych

bogów:
GrekokatoHcy
-serial dokumentalny
Kościół grekokatolicki, czyli
Katolicki Obrządku

Kościół
Bizantyńsko-Ukraińskiego,

20.00 Ryzykanci
• program prod. USA
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama

i świadectwa

13.25 Doktor z alpejskiej
włoski - serial
14.15 Powrót do Sherwood
·serial prod. USA
Lord Gisborne sposobi się
do bitwy, ale wolałby walczyć po zwycięskiej stronie.
Robyn postanawia wykorzystać znajomość historii.
Udaje wieszczkę Sybillę I
podpowiada mu, co robić.
14.35 Dzieci I ryby
15.00 Sukces
·serial prod. polskiej
15.30 Krzyżówka 13-łatków
·czyli ŚWlatowld
16.00 Panorama
16.10 Na dobre I na złe
• serial prod. polskiej
17.00 Proton
17.30 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
19.25 W sieci
·magazyn internetowy
19.35 Jullan Bursche ·mity

wieczór kabaretowy

12.30 Bardzo zdrowy

KII pera

Podróże kapitana

22.50 Sportowy flesz
12.45 Klan
23.00 Czas na dokument
13.10 Magazyn Focus
13.35 Ambulatorium
Robotnicy '80
0.35 Niedzielne anioły
13.45 Fobie: życie w lęku
• film dok. prod. angielskiej
·film fabularny prod.
14.15 Medycyna2000
~
Małe norweskie miasteczko
14.35 Ambulatorium
końca lat 50. 15-letnia Ma14.40 Brzuch
ria jest najstarszym z troj15.00 Wiadomości
15.10 Raport z demokracji ga dzieci pastora Johanne15.30 Ich pierwsze miłości: sa, oddanego całym serKazimierz Kutz
cem swej parafii, a jedno16.00 Credo2000
cześnie surowego i często
obojętnego wobec spraw wła
16.30 Moda na sukces
snej rodziny. Pastor wpaja
·serial prod. USA
wiernym, a przede wszyst17.00 Teleexpress
kim swym najbliższym szty1710 GośćJedynkl
.wne nakazy religii protestan17.35 Plebania
• serial prod. polskiej
ckiej, ale głoszone z ambo18.00 Dwadzieścia Jeden
ny zasady nie zawsze odnosi do siebie.
18.35 Rower Błażeja
2.15 Kamei tropi najlepsze
·mag. dla młodzieży
światowe reklamy
19.00 Wieczorynka:

wywodzi się z tradycji chrześcijaństwa wschodniego.
Grekokatolicy uznają papleta i dogmatykę katolicką,
przy zachowaniu odrębno
ści liturgicznych. Kilkakrotnie ponawiane próby przekatolickim

-telenowela prod. TVP

Złotopolscy

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

8

kościołami

zwyciętenia rozłamu pomię

dzy

7.30
7.50
8.00
8.30
9.00 Gdzie diabeł mówi
dobranoc
·serial prod. USA
9.50 Nasza wielka rodzina
-serial dokumentalny
1010 Granda Badna
-komecie
JXOd. fralaJskiej; reż. Jean
Loup Hubert, wyk. Victor

Lanoux. Josiane Bafasl(o
Simone, gwiazda rockowego zespołu z lat 60., mieszka w robotniczej dzielnicy
na przedmieściach Lyonu.
Z dawnej stawy zostały jej
tylko wspomnienia i parę kolorowych plakatów. Aby za.
robić na tycie, pracuje jako
opiekunka socjalna. Wśród
jej podopiecznych jest
m.in. rodzina Roberta, niegdyś dobrze się zapowiadającego akordeonisty, dziś
bezrobotnego ojca pięcior
ga dzieci i nieszczęśliwego,
Wiecznie zdradzanego mę
ta. W domu jest jeszcze
poruszająca się na wózku
inwalidzkim teściowa.
11.45 Matka Boska
Pustynna

Łódź

r.~114.25INFOR14.33Zem-

9.00 Telezakupy 10.15 Baj·
ki 11.00 Poznań '56 13.00
Elajki 13.30 Czy wiesz. .. (2)
13.52 Pierwsza pomoc rabJje tycie 14.00 Język zwiesta 17 .15 Wiadomości Iokalne 17.25 Sonda uliczna

WOT

reż.

2

Berit

7.00 Klarysa wyjaśni wszystko 7.25 Opowiastki 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
temat 10.00 Jabłko Newtona 10.30 V-Jay 10.45 Telekurier 11.15Ladadzień12.00
Reportaż 12.15 Telenowyny
12.30 Od Pucybuta do ...
13.00 Zwierzęta z bliska 14.00
Kalejdoskop
regionalny
14.10 Projektantki 14.35
Babie lato 15.00 Eneduerabe 15.05 Podróże Obieżystop
ki 15.30 Kurier 15.35 Rozmowa dnia 15.55 Zagadkowe historie XX stulecia 16.30
Harry i Hendersonowie 16.50
Bliżej prawa 17.00 Integracja
17.15 Gość WOT 17.25 Komunikaty i ogłoszenia 17.30
Telewizyjny Kurier Mazowieoki 17.45 Sekrety Warszawy
i Mazowsza 17.50Sport18.00
Kurier i pogoda 18.20 Tele
motor sport 18.40 Studio reportażu 18.55 Gość WOT
19.00 Kariera Emmy Heart
20.35 Telekurier 21.00 Miłość
i namięlność 21.30 Kurier
i pogoda 21.35 Wiadomości sportowe 21.40 Rozmowa dnia 22.00 To jest temat
22.20 Program ekumeniczny 22.35 Opinie • magazyn
kulturalny 22.55 Czas nauki 0.20 Zakończenie

17.35 Program lokalny 18.02
Bajki 18.30 Z jak zdrowie
19.00 Adam i Ewa 19.08
Prawo ziemi 20.25 Wojna na
wschodzie 21.10 Operatorzy
wojenni 21.35 Tryptyk wileń
ski 21.51 Pierwsza pomoc ...
22.15 Różni ludzie

TELEWłZJAŁOWICZ

7.00 Klarysa wyjaśni wszyj siko 7.25_ Tiny Tales 7.30
, Czarodziejski peryskop 8.00
Klan • telenowela 8.30 Kassandra 9.25 Książki z górnej półki 9.30 Integracja
9.45 To jest temat 10.00
Jabłko Newtona 10.30 Fil·
mowa Encyklopedia Łodzi
10.45 Telekurier 11.15 Lada
dzień • serial 12.00 Reporlat 12.10 Książki z górnej
półki 12.15
Telenowyny
12.30 Od pucybuta do ...
13.00 Zwierzęta z bliska
14.00 Kalejdoskop regionał
ny 14.10 Projektantki 14.35
Babie lato 15.00 Eneduerabe 15.05 Podróte obieży
stopki 15.40 Ssaki, ptaki
i inne zwierzaki 16.00 Klan •
telenowela 16.30 Harry i Hendersonowie. serial 16.50
Bliżej prawa 17.00 lntegracja _ poradnik dla osób nieioetnosprawnych 17.15 Filmowa Encyklopedia Łodzi
17.30 Nasze sprawy 18.00
ltWD 18.20 Mieszadło - pro1~ram dla młodzieży 19.00
'Kariera Emmy Heart • serial 20.35 Telekurier 21.05
Miłość i namiętność • serial obyczajowy 21.30 ŁWD
22.00 To jest temat - re-.
~rtaż 22.15 Książki z górnej półki 22.20 Ten sam
duch 22.35 Opinie 22.55
Punkt, set, mecz 23.25
Czas nauki • serial dok.

TV

„Niedzielne anioły" - film fabularny prod. norweskiej Otto Nesheim, iryk. Marie Theisen, Bjorn Sundquist i inni.
Emisja: czwartek, 14 grudnia, TVP 1, godz. 0.35.

Propnypogublone·riekod<lwMe

[IMU:·!cil
7.00 Diabelski Młyn 7.40
Minlsport+ 7.45 Łapu Capu 7.50 Aktualności Filmowe 8.00 Teletubbies 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 Łacińskiej 17.45 Cybemet 18.10
Pinki i Mózg 18.35 Cliff Hanger 19.00 Diabelski Młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Dlabełskl Młyn 19.40 Ła·
pu Capu 19.45 Minisport
+ 19.50 Aktualności Filmowe 20.00 Czas wścieklych psów 21.30 Free Jazz
21.40 Dźwięki muzyki 0.30
Raj utracony 2.15 Osobliwości 2 3.15 Umowa dżentelmeńska 5.10 Taxi 6.35
Deser. Małe buciki

-~~

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Poza rok
2000 9.55 Wyprawy w cza.
sie 10.50 Egipt 11.45 Dzikie Discovery 12.40 Od podszewki 13.30 Super konstrukcje 14.25 Życie w kosmosie 15.15 Strefa mocy
16.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 16.35 Ciekawostki Discovery 17.05
W poszukiwaniu zaginionych światów 18.00 Dzikie
Discovery 19.00 Czerwone
rozdziały 19.30 Ciekawostki 20.00 Medycyna sądowa
21.00 Akta FBI 22.00 Detektywi sądowi 23.00 Narzę
dzia wojny O.OO Wyprawy
w czasie 1.00 Poza rok 2000
1.30 Ciekawostki 2.00 Tajemnice Navy Seals

• serial komedi<:tNy

6.00 Piosenka
na tyczenie
7.00 ŚWlat
według Bundych
•serial komediowy
725 Babnan
• serial arimowany
7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Skrzydła

księżniczka

8.30 Xena, wojownicza
• serial przygodowy
9.30 Zbuntowany anioł
-serial obyc:zap.vy
10.30 Florella

-ser1a1 ooyr:z1iif1N'/

Zbuntowany anioł

pogody

13.30 Rodzina zastępcza
-serial komeóiowy
14.00 Sekrety rodzinne
14.30 Gospodarz
-gra-zabawa
15.00 Pokemon
• seńal arirroorcnt
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 Słodka trucizna
·serial obyczajowy
16.45 Wysoka fala
-serial sensacyjly
17A5 Florena
·serial ooycz;ifNr/
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza
19.0S

13..25 Forum
14.10 Podróte kullname
Roberta Makłowicza
14.35 Kwadrans na kawę

- serial OOyrzipltj
prod. argentyilskiej

Kawaczyherbata
Katalog zabytków
Oto Polska
Krakowskie

14.50 Jak nauka
wyszła zlasu
Giełda

·~

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 Lista zobowiązań • serial sensacyjny 10.40 Podaj dalej • teleturniej 11.10 Dr. Stefan
Frank - serial medyczny 12.00
Teleshopping 13.05 Gra w
przeboje 13.35 Katalina i Sebastian 14.20 Maria Emilia
·telenowela 15.10 Odjazdowe kreskówki 16.25 Czy
boisz się ciemności? 16.50
Zagubiony w czasie 17.40
Lista żobowiązań • serial
sensacyjny 18.30 Gra w przeboje· teleturniej 19.00 Zoom
19.30 Podaj dalej · teleturniej 20.05 Mistrz deskorolki •
film akcji 22.00 52 minuty
23.00 Miłość i kule - thriller
0.40 Sexplozja 1.00 Zoom
1.25 Powtórki

17.45 Sklppy
18.10 Tam gdzie
rosną oliwki

17.15 Ala I As
·program dla dzieci

15.00 Wiadomości
15.10 Mini wykłady
o maxi sprawach
15.25 Zaproszenie
15.45 Rozmowa dnia
16.05 Fronda
16.30 Krzytówka szczęścia
17.00 Teleexpress
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11.30 Pogromcy zła - film
prod. kanadyjskią
12.30 Idź na całość
• teleturniej

6.00
7.30
7.45
8.15

8.40

8.30 Wiadomości

Fronda
Skansen-film

Dwieskaly

Królowa Bona

• serial dla młodych widzów

8.45 Wieści Polonijne
9.00 Południk 19-ty
9.30 Plecak pełen przygód
10.00
10.55
1125
11.50

animowanydla~

12.00 Wiadomości
12.10 Częściej proszę
1100 Klan-telenowela

""""""

<j)
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 Niebieskooki bandyta
22.25 Top Shop 0.10 Hot
Shop 0.50 Playboy

., . ... *...,..

. . . .„ .......

O!/iFISPOHT

8.30 Sporty ekstremalne 9.30
Narciarstwo alpejskie 11.15
Narciarstwo biegowe 12.15
Narciarstwo alpejskie 14.15
Narciarstwo biegowe 17 .OO
Sporty ekstremalne 18.00
Narciarstwo alpejskie 19.45
Sumo 20.45 Piłka nożna:
Spotkania towarzyskie 22.45
Pitka nożna: Klasyka Ligi Mi·
strzów O.OO Narciarstwo alpejskie 1.00 Triathlon: Zawody Pucharu Świata w Sydney 1.30 Zakończenie programu

ŚWiatwecilug

Kiepskich

-serialk~

20.30 Wariackie

ś\\1ęła

·film prod. USA
20.50 Losowanie LOTIO

I Szczęśliwego
Numerka

Śledcze

22.15 Telewizyjne Biuro

krwiopijco

22.45 Informacje I biznes
Informacje
23.00 Prognoza pogody
23.10 Polityczne graffiti
23.25 Graczykowie
23.55 KurlerTV
0.15 Dorwęclę,

·film prod. USA
1.45 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

18.20 Telezakupy
18.35 Klan· telenowela
19.00 Wieści polonijne
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+Sport
20.0S Weryfikacja
- dramat prod. polskiej,
rW. MiroslawGronowski
21.40 Piosenki z filmoteki
Forum Polonijne
Panorama
Sport-telegram
23.00 Linia specjalna

22.20
22.35
22.55

23.50 Archlwlsla

Wiadomości

0.42 Monitor

programów

1.00 Powtórki

k©
ele kino!

8.00 Magazyn filmowy: Twister 8.25 Anna Christie film obyczajowy 9.55 Film
krótkometrażowy: Ta jedna
chwila 10.05 Dokument:
Gary Cooper 10.35 Przeło
my Missouri - western 12.40
Komedianty • film obycz.
14.30 Oddając ci hold • thriller 16.05 Złoto głupców •
thriller 17.55 Amarcord - film
obyczajowy 20.00 Magazyn
filmowy: Maska 20.30 Mocne Ale! Wielki napad na
pociąg - komedia 22.25 Do- ,
kumen!: Sean Connery 23.15
Arizona Dream • dramat
1.35 Nilll - prawa ręka Ala
Capone - film gangsterski
3.10 Sprawa do załatwienia
- komedia produkcji polskiej, reż. Jan Rybkowski,
obsada: Jan Fethke, Gize.
la Piotrowska, Adolf Dymsza
4.35 Palace Hotel • film obyczajowy

i Wi€ŚCi

nowy ł.OWICZANIN
z Głowna i Strykowa

CYS.TON

O leczniczym preparacie pisze Jerzy Stobnicki

Jest to lek produkowany przez fir- winny towarzyszyć
mę z Indii. Preparet ten ma skład zło właściwa dieta zapo·
żony z różnych roślin leczniczych po- biegająca ponowne·
chodzenia azjatyckiego. Wskazania mu tworzeniu się ka.,+J!!ltll
do stosowania Cystonu to: kamica mieni. Zaleca się og- 11-1„;,·,
nerkowa, kolka nerkowa, zaburzenia raniczenie pożywienia zawierającego
w oddawaniu moczu, infekcje dróg mo- dużo wapnia, szczawianów w zależno
czowych. Stosuje się go także w celu ści od rodzaju tworzenia się kamieni.
zapobiegania nawrotu kamicy nerko- W przypadku tworzenia się kamieni
wej po zabiegach chirurgicznych.
ze szczawianu wapniowego należy nie
Właściwości farmakologiczne cy- spożywać mięsa wołowego, czekolastonu: lek pomaga w usuwaniu kwasu dy, szpinaku, truskawek, pomidorów i
moczowego, rozpuszcza i usuwa ka- pić mocnej herbaty. W celu rozcień
mienie nerkowe, wywiera działanie na czenia moczu należy pić wodę i soki
kryształo-koloidalny bilans moczu. owocowe w dużej ilości. Dla ograniCyston zmniejsza spazmy mięśni gład czenia gromadzenia się wapnia należy
kich dróg moczowych, ma działanie zmniejszyć spożycie mleka, sera, kaprzeciwbólowe i aseptyczne.
pusty, cebuli i soczewicy. W przypadDawkowanie leku: przy kamicy ku tendencji do tworzenia się kamieni
nerkowej: 2 tabletki 2-3 razy dzien- fosforanowych należy ograniczać sponie. Przy kolce nerkowej: 3 tabletki 3 życie mleka, drożdży i żółtek jaj, narazy dziennie. Przy zaburzeniach w tomiast pić jak najwięcej soku cytryoddawaniu moczu: 2 tabletki 2-3 trzy nowego oraz zażywać witaminę A.
W przypadku tworzenia się kamieni
razy dziennie przez 4-5 dni.
Cyston jest lekiem całkowicie bez- kwasu moczowego zaleca się nie spopiecznym, można go zażywać przez żywać kawioru, nerek wątrdby lub też
dłuższy czas. Kuracji Cystonem po- innych trzewi zwierząt domowych.

•

mimo iż jest zakochany w
Eve, nie chce się do tego
przyznać. 0.30 Wizjer TVN
1.00 Tenbit.pl 2.00 Granie ...

może pogodzić się z faktem,
że jej związak z Mattem należy już do przyszłości. Matt
tymczasem zwierza się Dylanowi ze swojej tragicznej
sytuacji. Okazuje się, że
jego żona nie może kontynuować terapii, która pozwoliła stłumić objawy schizofrenii ... 23.00 TVN Fa-kty
23.10 Kropka nad i 23.30
Melrose Place • serial obycz.;
Amanda próbuje wyswatać
Petera z Eve, piosenkarką.
która śpiewa w re-stauracji
Kyle'a. Peter jednak obawia

kolaja • serial dla dzieci
14.15 Tęczowa kraina • serial animowany 14.40 Oliver Twist • serial animowany 15.05 Łowcy skarbów ·
serial przygodowy 16.00 Alf
- serial komediowy 16.30
TVN Fakty 16.45 Pogoda
16.50 Valeria - serial obycz2Jjawy 17.45 Wizjer TVN •
magazyn sensacji i rozrywki 18.15 Rozmowy w toku ·
talk show 19.00 TVN Fakty
19.25 Sport 19.30 Pogoda
19.35 Abrazame Muy Fuerte • serial obyczajowy
20.30 Milionerzy - teleturniej 21.20 Miasteczko • serial prod. polskiej 22.05 Beverly Hills 9021 O • serial
obyczajowy; Kelly nadal nie

policyjny 22.55 M.A.S.H. serial komediowy 23.30 VIP
• magazyn ciekawostek i sensacji 23.40 Obsesja namiętności • thriller; Małżeń
stwo z LA zaprzyjażniają się
z samotnym oficerem policji; Pete Davis tropi groź
nego mordercę: stopniowo
zaczyna koncentrować swe
podejrzenia na Karen, wpę
dzając Carrów w pułapkę bez
wyjścia... 2.00 Spotkajmy się
2.30 VIP • magazyn ciekawostek i sensacji 2.40 Muzyczne listy 3.40 Strefa P

się poważnych związków,

6.05 Abrazame muy Fuerte • serial obyczajowy 6.45
Telesklep 7.00 Alf - serial
komediowy 7.30 Tęczowa
Kraina • serial dla dzieci
8.00 Oliver Twist - serial
animowany 8.25 Piotruś
Pan • serial dla dzieci 8.50
Rozmowy w toku - talk
shoN 9.30 Daniela i przyjaciele • serial obyczajowy
10.20 Telesklep 11.20 Zakazane uczucia - serial
obyczajowy 12.15 Na ratunek • serial fabularno-dokumetnalny 12.45 Agent •
program przygodowo-rozrywkowy 13.50 Przygody Mi-

-12.30 Star Trek: Voyager serial dla młodzieży 13.25
Drogówka 13.55 Strefa P
14.45 Muzyczne listy 15.35
Garfield 16.05 Ulysses 16.35
Czułość i kłamstwa • serial
prod. polskiej 17.05 Ałło,
Ałło - serial komediowy
17.45 Dziennik 18.00 Baza
Pansacola - serial akcji
19.00 Najemnicy • serial
akcji 20.00 Na wysokich obrotach - serial akcji 20.50
Dziennik 21.02 Informacje
sportowe 21.05 Jack Reed:
Śmierć i zemsta - dramat

a

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 7.OO Drogówka
- magazyn policyjny 7.30
Muzyczne listy • magazyn
muzyczny 8.30 Kosmiczne wojny 3 9.00 Voltron 9.30
Goosebumps 10.00 Viper 2
- serial sensacyjny 11.00
Ałło, Allo · serial komediowy 11.30 Jak dwie krople
czekolady · serial komediowy 12.00 Czułość i kłam
stwa - serial prod. polskiej

Giełda
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Wiadomości

Wiadomości

21.05 Oblicza mediów
21.30 „.Żeby nie było
Wigilii
22.00 Kronika kryminalna
22.25 Monitor

~Janda

Czas na komputer
Szerokie tory
Kwadrat
Moda na sukces
-serial prod. USA
Macy nadal czeka na telefon od Thome'a, wciąż bezskutecznie. Nie wie, że Bill
Spencer zamienił taśmę,
którą posiała mężowi. Sally radzi córce, żeby zgodzila się na rozwód. Macy
reaguje oburzeniem.
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Klan
- tełeoo.Yela
18.00 Jaka to melodia?
·teleturniej
18.30 RowerB!a!eja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 święta polskie:
Żółty szalik
-film fab. prod. polskiej,
reż. Janusz Magenstem,
wW,. Janusz Gajos.
Oaiuta Szaflarska.

15.00
15.10
15.30
16.00
16.30

21.20 Sport
·telegram
kląov.y
21.26 Pogoda
7.50 Studio
21.35 Don Juan
W'O<fy
De Marco
8.00 Program
- film fabliamyprod. USA.
lokalny
reż. Jeremy Leven,
8.30 Złotopolscy
wyk. Marlon Brando,
!l
JcmyOeep,
,/
-teler.oweła
prod. polskiej
FayeDtnawayiinri
9.00 Transmisja
DeMarco trafia do szpitala
obrad Sejmu
pod jego opiekę. Lekarz,
15.00 Sukces
zaintrygowany nowym pa15.30 Tele Miienium
cjentem, nie chce leczyć
-telelumiej
go środkami farmakologicz16.00 Panorama
nymi, które zniszczyłyby
16.10 Na dobre
osobowość chorego. Ma
ina złe
tylko 1O dni na znalezienie
-serial prod. polskiej
do niej klucza i zastosowa·
17.05 Śladami
nie właściwej kuracji. TYie
aniołów
bowiem zostało mu do prze-prog!llm publicystyczny
jścia na emeryturę. Siu17.30 Program lokalny
chając opowieści DeMarco
1821 Pogoda
o jego dzieciństwie spędzo18.30 Panorama
nym w Meksyku, ojcu, któ18.50 Dwójkomanla
ry ginie w pojedynku bro18.55 Jeden z dziesięciu
niąc honoru matki pobycie
-teleturniej
w sułtańskim haremie i nie1925 Camerata
szczęśliwej mltości do Any,
-magazyn muzyczny
psychiatra stopniowo na19.55 Magazyn Expresu
biera przekonania, że jego
Reporterów
pacjent jest zdrowy, a jedy20.50 Dwójkornanla
nie nazbyt wrażliwy. i roman21.00 Panorama
· tyczny.

7.00 Telezakupy
7.30 Dziennik

8

~

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Moje miasteczko
·serial prod. kanii<fyjskiej
9.10 Magiczny kalendarz
9.15 Jedyneczka
9.45 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Tajemnicza kobieta
-telenowela
prod. wenezuelskiej
10.50 Jedziemy do Europy
11.15 Dom pełen zwierząt
11.30 Ekran z kwiatkiem
11.35 Tajemnice armil
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· śwla~
ludzie, pieniądze
1225 Samofycie
12.45 Klan
-telenowela prod. polskiej
1110 Lista przebojów
13.30 Do celu
13.40 Uwód„.
1155 Docelu
14.0S Katalog zabytków:
Binarowa
14.15 Do celu
14.40 Ups and Downs
- język angielski dla

8J5

6.00 Kawa czy herbata
7J5 Telezakupy
7.40 Maruszka i książę
-serial prod. słowackiej
8.15 Krakowskie ·

trlVIPD

'Środa

225 Zakończenie
programu

piłkarski

23.10 Auto
23.30 Kulisy fyclorysów:
Joachim
von Ribbentrop
0.30 Handlarze snów
·serial prod. USA
Wybucha I wojna ŚWiatowa.
Johnny zostaje powołany
do wojska. Przed wyruszaniem na front zrywę związek z Dulceą, dowiedziaw·
szy się, że kochanka w tajemnicy przed nim usunęła
ciążę. Rozstają się w gnie·
wie. Gdy Johnny wraca do
kraju, zastaje wielkie zmia·
ny. Peter Kessler jesl teraz
zupełnie innym człowiekiem.
Sukces i pieniądze kompletnie przewróciły mu w głowie. Okazuje się, że syn
Kesslera, Mark, ożenił się z
Dulceą. Wziął ślub wbrew
woli ojca, który w gniewie
wyrzuc~ go z domu, grożąc
wydziedziczeniem.
1.10 Wieczórartystyczny:
Piet Mondrian
-film dok.
prod. angielskiej
2.00 Europejski przegląd

trudnych czasów
23.15 Gorąco polecam:
Pogromca Morant
- film fabularny prod.
australijskiej
Akcja filmu rozgrywa się w
czasie wojny burskiej w
1901 r. w Pietersburgu w
prowincji Transwal w Republice Południowej Afryki.
Przed sądem wojennym toczy się proces trzech oficerów specjalnej formacji
do walki z partyzantką, oskarżonych o zamordowanie
siedmiu jeńców burskich
oraz niemieckiego misjonarza, wielebnego Hessego.
Za rozstrzeliwanie bezbronnych więżni6w odpowiadają
dwaj australijscy poruczni·
cy - Peter Hancock (Bryan
Brown) i George Witton
(Lewis Fitz-Gerald) oraz tytulowy bohater, łowca przygód i poeta Harry Morant
(Edward Woodward), który
wstąplt do oddziału na ochotnika.
0.55 Grudzień 70
1.20 DrugaArka
Noego
1.45 Historia Polskiego
Radia
2.05 Zakończenie
programu

22.35 Sportowy flesz
22A5 Jan Paweł H·świadek

14

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Pasjonaci 9.55 Wyprawy w czasie
10.50 Mur 11.45 Wszystko
o „. niedźwiedzie 12.40
Rozmowa z obcymi 13.30
Woda w dziejach 14.25 Zakazana głębia 15.15 Norymbergia 16.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 16.35 Ciekawostki 17.05 Templariusze
18.00 Wszystkb o„. węże
19.00 Poza rok 2000 19.30
Discovery
Ciekawostki
20.00 Tunel pod kanałem
21.00 Super konstrukcje
22.00 Zakazana głębia 23.00
Strefa mocy O.OO We wnę
trzu stacji kosmicznej 1.00
Pasjonaci z wyboru 1.30
Ciekawostki Discovery 2.00
Detektywi sądowi 3.00 Za, kończenie programu

CMANNłl

-

ueru

7.00 Diabelski Młyn 7.40
Mlnlsport + 7.45 Łapu capu 7.50 Aktualności filmo·
we a.oo Teletubbies li a.25
Szeroki horyzont 9.20 Przed
premierą 9.25 Kto zabił ciotkę Cookie? 11.20 Amnestia
12.45 Babe - świnka z klasą
14.20 Urodzony 4 lipca dramat 16.40 Cybemet 17.05
Kod porozumienia 1 a.35
Kapitan Fracasse 19.00
Diabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
Młyn 19.40 Łapu Capu
19.45 Minisport + 19.50 Ak·
tualności Filmowe 20.00
Inna sprawiedliwość 21.50
Najlepszy superdeser 2000
22.25 Ojciec chrzestny 1.10
Umrzeć, aby żyć 2.35 Lautrec 4.35 Hello, Dolly

Programy pogrubione· nie kodowane

[łf;fil[5 jl

WOT
7.OO Quazimodo 7.25 Opowiastki 7.30 Kłopoty z Zosią 8.00 Telewizyjny numer
warszawski a.OS Sekrety
Warszawy i Mazowsza a.10
Klient 8.30 Kassandra 9.30
Skala historii 9.45 To jest
temat 10.00 Jabłko Newtona 10.30 Studio reportażu 10.45 Telekurier 11.15
JA.G. Wojskowe Biuro Śle
dcze 12.00 Reportaż 12.15
Recital Krzysztofa Daukszewicza 13.00 Zew natury
13.30 Telewizyjny mag. przyrodniczy 14.00 Kalejdoskop
regionalny 14.10 Projektant·
ki 14.30 Tradycje kulinarne
Europy 15.00 Eneduerabe
15.05 Wśród przyjaciól 15.30
Wiadomości Kuriera 15.35
Rozmowa dnia 15.55 Przygody Robin Hooda 16.30
Emil z Lonnebergi 17.00
Skala Historii 17.15 Gość
WOT 17.30 Kurier 17.45 Sekrety W-wy 17.50 Sport
18.00 Kurier 18.20 Na zdrowie 1a.40 Tak czy inaczej
19.00 Piazza Novonna
20.35 Telekurier 21.00 Mi·
lość i namiętność 21.30 Kurier 21.35 Sport 21.40 Rozmowa dn'ia 22.00 To jest temat 22.15 Kwartet 22.35
Wielki, mały businnes 23.00
Auto kurier 23.15 Podróże
z WOT 23.30 Płatny mor·
de rea

9.00 Telezakupy 10.15 Bajki
11.02 Jazz w muzeum 12.05
Druga B 12.32 Don Kichot
13.00 Dziwne przygody Koziołka Matołka 13.11 Uczciwa
wałka 13.18 Pomysłowy Dobromir 13.30 Polska Narodowa Pielgrzymka - Ziemia
święta 2000 13.42 Reportaż
14.00 Podróże ze sztuką

14.25 INFOR 14.33 Prawo
ziemi 17.15 Wiadomości lokal'le 17.25 Nowy Ł<Wliczanin
zaprasza 17.35 Program lokalny 18.02 Bajki 18.30 Polska Narodowa Pilgrzymka Ziemia ŚWięta 19.0a Zemsta
20.25 Rdza (Dwie skóry)
21.56 Dla Noemi 22.15 Czy
wiesz„.

TELEWIZJA ŁOWICZ

TV Łódź
7 .OO Quasimodo - serial
animowany dla młodzieży
7.25 Opowiastki • serial popularno-naukowy 7.30 Kło
poty z Zosią 8.00 Klan • telenowela 8.30 Kassandra •
seńal obyczajowy 9.25 Ksią
żki z górnej półki 9.30 Skała
historii 9.45 To jest temat
10.00 Jabłko Newtona 10.30
Reportaż 10.45 Telekurier
11.15 J.A.G. - Wojskowe
Biuro Śledcze 12.00 Reportaż 12.10 Książki z górnej
półki 13.00 ZeN natury - seńal dokumentalny 13.30 Magazyn przyrodniczy 14.00
Kalejdoskop regionalny 14.1 O
Projektantki 14.30 Tradycje
kulinarne Europy 15.00
Eneduetabe 15.05 Wśród
przyjaciół 15.45 W ojczyź
nie Jezusa 16.00 Klan • te·
lenowela 16.30 Emil z Lonnebergii 16.55 Książki z
górnej półki 17.00 Skala hisiorii 17.15 Reportaż 17.30
Budżet nie tylko domowy
18.00 ŁWD 1a.20 Podaj cegłę 19.00 Piazza Navonna
20.35 Telekurier 21.05 Miłość i namiętność 21.30 W'ia·
domości Dnia 22.00 Mecz
koszykówki kobiet Polfa PB
- Wisła Kraków 23.35 Piat•
ny morderca - amerykań
ski film fabularny 1.05 Wielki, mały bussines

„Don Juan DeMarco" - film fabularny prod. USA - reż. Jeremy Leven, wyk. Marlon Brando, Faye Dunaway (na zdjęciu), Johny Depp
i inni. Emisja: środa, 20 grudnia, TVP 2, godz. 21.35.

20 grudnia 2000 r.

I

I

I

-serial~

KurierTV
Informacje
Prognoza i>09ody
Zbuntowany anioł

-seriał<Xryczajowy

20.00 Życiowa szansa
20.50 Losowanie LOTTO ·
I Szczęśllwego
Numerka
21.00 Ally McBeal
·serial obyczajowy

18.35
18.55
19.00
19.0S

14.30 Klub Stasia i Nel
15.00 Batman
-serial arlmowany
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
1 15.55 Adam I Ewa-polski
serial obyczajowy
16.45 Xena, wojownicza
księżniczka· serial
117A5 Florena

~

Dobranocka
Wiadomości

•I• kino/

k0

23.00 Tygodnik polityczny
23.45 Polski dokument
telewizyjny
0.10 Wiklinowy kosz
0.20 Teledyski na fyczenle
0.31 MonltorWladomości
1.00 Wieści polonijne
1.15 Tajemnica szyfru
Marybuta

22.05 Anina
22.30 Panorama
· 22.50 Sport· telegram

Pogoda +sport
Teatr Telewizji:
Skowronek
21.30 Piknik Country
·Mrągowo 2000

19.15
19.30
19.55
20.00

I biznes informacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Polityczne
graffiti
23.30 Miodowe lata
-serial komediowy
O.OO Kurier TV
0.20 Inna kobieta
- film prod. USA
Zgorzkniała, samotna. umierająca na raka matka dwu
dorastających dziewczynek
podejmuje morderczą dla
siebie podróż chcąc przed
śmiercią pogodzić dzieci
z ich nową macochą.
1.55 Muzyka
na BIS
5.00 Pożegnanie

22.50 Informacje

-seriał<Xrycził,[1N'f

21.55 Ostrydyżur

6.00 Maria Emilia 6.45 Ka- • a.oo Bicz boży - komedia
OO li Sh 7 35 K .
7"""""""
· S b t' 7 30 Od
sięga t r·
op op ·
•
dżungli - film animowany dla ' .a ina 1 e as 1 ~n .' . • 9.25 Allcia Silverstone - madzieci 8.10 Top Shop 12.00 jazdowe kreskowk1 - filmy I gazyn filmowy 9.50 Arizona
Moje dzieci moje źycie animowane a.'35 Czy boisz Dream - dramat 12.10 Wsp013.00 Top Shop 18.00 Moje si.ę ciemności? 9.00 Zagu- l]'mienie Hollywood: Greta
dzieci moje życie - teleno- biony w czasie 9.50 Nie- Garbo - film dokumentalny
wała wenezuelska 19.15 Top śmiert.elna • serial s-f 1o. 4o I 12.35 Sprawa do zalatwieShop 20.30 Syn uwięzionej Podaj dalej · teleturniej nia - komedia 14.00 Szyb- film kostiumowy 22.25 Top 11.10 Zwanowan.a kamera ' cy i martwi - magazyn fil.
Shop 0.10 Hot Shop 0.50 12 ·00 Telesh.opping 13 ·05 mowy 14.25 Wiosenna bujGra w przebOJe 13 ·35 Kata- ' ność traw - dramat 16.25
Playboy
lina 1Sebastian - t~lenowe- Anna Christie _ film obyła 14.20 Mana Emi~1a - lele- I czajowy 18 .00 Sny _ dra„*„...„
O!lfl!ISPDHr
nowel~ 1.5.10 Odjazd.owe mat 20.00 Sędzia Dredd ............ „
kreskowk1 - seriale animo- magazyn filmowy 20 .30 Ka. • . f'I b.
16.25 Czy boisz się
8.30 Gimnastyka 9.30 Bia- wane
1 m1 1osc1 - 1m 1ograpan
Z b'
. .?
.
.
.
. .
thlon 12.00 Curling 13.15 c1emnosc1. 16.50 agu 10ny w czasie 17.40 Nieśmier- ficzny, rez. Chnslopher M1Biathlon 15.45 Pływanie:
Mistrzostwa Europy na krót- telna - seńal fantasty 18.30 fes, wyk. Ian McKellen, Jakim basenie 17 .OO Curling Gra w przeboje 19.00 zoom net Suzman, Ava Gardner
19.00 Biathlon 21.00 Zawo- 19.30 Podaj dalej 20.05 co- 23.35 Trójkąt - lhriller 0.30
dy siłaczy 22.00 Jeździec lumbo - serial kryminalny Nitti - prawa ręka Ala Capotwo: Turniej świąteczny w 21.50 Klaun - serial sensa- ne - film gangsterski 2.10
Londynie 23.30 Boks: Wal- cyjny 22.40 Oblicza Nowe- Reżyserzy: Was Craven ki międzynarodowe 0.30 Cu- go Jorku - serial 23.30 Wie- film dokumentalny 3.10 Serrling: Mistrzostwa w Euro- czór z reklamą 0.05 Sexplo- ' pico - film sensacyjny 5.15
pie w Oberstdorf 1.30 Za- zja 0.20 Zoom 0.45 Powtór- Pani Doubtfire - film dokumentalny
kończenie programu
ki programów

ą>

6.00 Kawaczyherbata
7.40 Polacygórnlcy
we Francji
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości

14.15 Kompozytorzy:
J.F.Haendel
· 14.25 Bliscy I oddaleni
.14.45 Ojczyzna
·polszczyzna
15.00 Wiadomości
8.40 Giełda
15.10 Salon Lwowski
15.35 Rozmowa dnia
8.45 Wieści polonijne
9.00 AialAs
15.55 Rozmowy
9.30 Sklppy
nanowywiek
10.00 Stan wewnętrzny
16..25 Magazyn kulturalny
17.00 Teleexpress
-film fabularny
11.30 Rozmowy
17.15 Paplerowyteatrzyk:
na nowywtek
f
Trzy piórka
17J5 Wszystko gra
12.00 Wiadomości
12.10 Kslęfycowy Wieczór 17.40 Tropiciele gwiazd
18.20 Telezakupy
Kabaretowy
18.35 Złotopolscy
13.00 Złotopolscy
19.00 Wieści polonijne
1325 Linia specjalna

lNIA'i~'.,·

''-'·ć"'...-•

kochanków
12.30 Disco Relax
1130 ŚWlatwedlug
Kiepskich
14.llO Duża przerwa

nleszczęśltNych

6.00 Piosenka
nafyczenle
7.00 ŚWl3twedlug
Bundych
-serial komedicw.y
7.25 Pokemon
• serial arimowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
• serial komediC1łlY
Ul Wysoka fala
-serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
• serial oby<:1JlipNy
10.30 Florella- serial
11.30 Zatoka

3

1

6.00 Strefa P 7.00 DOM
Muratora 7.30 Muzyczne
listy 8.00 Garfield 9.00
Voltron - serial animowany 9.30 Ulysses - serial
animowany 10.00 Baza
Pensacola - serial akcji
11.00 Ałło, Ałło - serial
komediowy 11.30 Jak dwie
krople czekolady - serial
komediowy 12.00 Czułość
i kłamstwa - serial prod.
polskiej 12.30 Star Trek:

li

6.05 Porywy serca - serial
obyczajowy 6.45 Telesklep
7.00 Alf - serial komediowy
7.30 Kapitan Planeta a.OO
Oliver Twist - serial anim.
8.25 Pinokio 8.50 Rozmowy w toku 9.30 Daniela i
przyjaciele 10.20 Telesklep
11.20 Esmeralda - serial
12.15 Trafiony, zatopiony
13.20 Maraton uśmiechu
13.50 Przygody Mikołaja serial anim. 14.15 Kapitan
Planeta 14.40 Oliver Twist

•

cidełka zobaczyłam

szość młodych uciekinierów
w krótkim czasie ląduje na
ulicy, pada ofiarą przemocy, narkotyków, popełnia
przestępstwa, zmuszana
jest do prostytucU. Ten film
powstał w oparciu o prawdziwą historię. Opowiada o
dramatycznych losach nastolatki, która nie może odnaleźć się w nowej sytuacji,
nie wytrzymuje naraslają
cego konfliktu między nią a
matką 22.20 Centrum nadziei 22.50 TVN Fakty 23.00
Kropka nad i 23.20 Tacy Byliśmy - film obycz. 2.00 Wizjer TVN 2.30 Granie„.

Akcja pod Berlinem - serial akcji prod. niemieckiej 20.50 Dziennik 21.02
Informacje sportowe 21.05
Sprawy wewnętrzne thriller 23.25 M.A.S.H. serial komediowy O.OO ViP
0.10 Misja sprawiedliwości
- film akcji; Brygada do
walki z narkotykami wyrusza z Hongkongu do Tajlandii tropem grożnego
syndykatu zbrodni„. 2.00
Spotkajmy się - magazyn
2.20 VIP 2.30 Muzyczne
listy - mag. muzyczny 3.30
Strefa P

Voyager - serial przygodowy 13.25 DOM Muratora - magazyn budowlany
13.55 Strefa P - magazyn muzyczny 14.45 Muzyczne listy - pr. muzyczny 15.35 Kosmiczne wojny 3 16.05 Goosebumps
- serial dla dzieci 16.35
Czułość i kłamstwa - serial prod. polskiej 17.15
Ałło, Ałło - serial komediowy 17.45 Dziennik
18.00 Viper 2 - serial sensacyjny 19.00 J.A.G Wojskowe Biuro Śledcze
- serial sensacyjny 20.00

dok. na str. 9

w kolejkach.„ Kupię tylko to pudeł
ko bombek, może jeszcze serwetki,
jakie śliczne, ta choinka na nich i świa
tło świec jest jak żywe, och, wianek
adwentowy! I zachwyceni kolejnym
gadżetem, kolejnym towarem wsadzamy go do koszyka. Postanawiamy później, że to już koniec ze świąteczny
mi akcesoriami. Ile osób tak myśli? A
ile jest w stanie dotrzymać słowa
i w czasie następnych zakupów nie
wrzucić do kosza kolejnego pudełka
świecidełek? Zapewne niewiele umie
się oprzeć urokowi świąt - gdyby było
inaczej, gdybyśmy przechodzili obok
tych artykułów obojętnie, nie zajmowałyby tak dużej powierzchni w sklepie przez blisko dwa miesiące.
Wielkie sklepy stosują odpowiednie strategie, które mają nas skłonić
do wydania jak największej ilości pieniędzy w ich progach. Temu służą przepastne wózki - mała ilość towarów
wygląda w nich nieco głupio, więc dokładamy produkty, których zapewne
nie kupilibyśmy, gdybyśmy trochę
pomyśleli. Chodzimy po sklepie, zamiast kierować się z listą zakupów
tylko w konkretne miejsca- i dajemy
się skusić różnego rodzaju promocjom.

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
17.45 Wizjer TVN 18.15 Rozmowy w toku 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30 Pogoda 19.35 Porywy serca serial 20.30 Wygnańcy ml·
!ości - film obyczajowy; reż.
Eric Laneuville, wyk. Mark
Paul Gosselaar, Gina Philips, Talia Shire, Eddie Mills,
Bryan Traylor i inni; Każde
go roku w Stanach Zjednoczonych ucieka z domu blisko pól miliona dzieci. Więk-

Pierwsze bożonarodzeniowe świe
w sklepie sieci
Makro Cash and Cany„. 31 paździer
nika. Chcieliśmy dokupić trochę
zniczy, a tu proszę - girlandy, wień
ce na drzwi, bombki, Mikołaje i inne,
nierzadko naprawdę ładne wyroby.
Cóż - trudno się dziwić sieci, która
ma zaopatrywać m.in. właścicieli
sklepów, że chce wcześniej zaproponować to i owo. Ale tuż po Zaduszkach okazało się, że Boże Narodzenie w listopadzie nie jest pomysłem, który Makro ma na wyłącz
ność. We wszystkich lub prawie
wszystkich sieciach supermarketów
pojawiły się całe stoiska i wielkie
ściany, zapełnione bombkami, anioł
kami, łańcuchami i sztucznymi choinkami.
Nie sposób gwiazdkowych cudeniek nie zobaczyć - stoją tuż przy
wejściu na halę. Z głośników leci muzyka w świątecznym stylu, hostessy
zachwalają zestawy kosmetyków, idealne na prezenty, dzieci ciągną do
wyrosłych nagle piramid zabawek
i słodyczy. Kochamy Boże N arodzenie. To co, że listopad, a zresztąjuż
zaraz grudzień, więc można kupić
wcześniej, potem nie będzie się stało

WROBIENI WZAKUPY

Supermarket: Boże Narodzenie w listopadzie

i

nowy ŁOWICZANIN
WitSSCi z Głowna i Strykowa
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Pig!ek
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lTJVIPd ~
6.00 Kawa czy herbata
•7.30 Telezakupy
7.45 Plzygody
Sindbada
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27

8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Rycerz Piotruś
herbu Trzy Jabłka
- serial rnowany
9.10 Magiczny kalendarz
9.15 Jedyneczka
- program dla dzięci
• 9.45 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Tajemnicza kobieta
• fełeno,veJa prod.
wenezuelskiej
10.50 Lecznica pod
św. Franciszkiem
11.15 Taki jest świat
11.30 Stacja PRL
~2.00 Wiadomości

12.10 Agrobiznes
12.25 Wielkie sprzątanie
12.45 Plebania
• seńal prod. polskiej
'.13.15 Zabawy językiem
polskim
13.40 Mam sprawę
·program
ztelefonicznym
udziałem Wd7lJN
13.50 Na żywioł: Ziemia
• 14.10 ABC refonny edukacji

8
7.30 Dziennlkkrajowy
' 7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Święta wojna
·serial fabularny
9.00 Gdzie diabeł mówi
dobranoc
·serial prod. USA
9.50 Nasza wielka rodzlna
-serial dokumentalny
10.20 Małolat
·film fabularny prod. USA,
reż. RobRaner, ~ Bijah
WocxJ, Bruce Wilis
~orth przeżywa najtrudniejszy okres w swoim życiu okres wieku dorastania.
Oczekuje silnego wsparcia
bd ojca, potrzebuje matczynego ciepła i zrozumienia.
Tymczasem pochłonięci sprawami zawodowymi rodzice
~ie dostrzegają problemów
syna, nie poświęcają mu
~yt duto czasu, ograniczając się wyłącznie do podstawowych obowiązków. To nie
Wystarcza nastolatkowi, któ·
ry zaczyna się buntować.
Rozmyślając o swoich spra.
waeh w wielkim centrum handlowym, spotyka mężczyznę
przebranego w różowy strój
wielkanocnego zajączka, który radzi mu, by pogodzij się
z losem i wrócił do domu.

--14.15 Mamsprawę
14.20 Normalnlejakwdomu
14.40 Mam sprawę
14.45 Ups and Downs
·język angielski dla
~
15.00 Wiadomości
15.10 Europa regfonów
15.25 Druga Arka Noego
-reportaż

dookoła ciała

15.55 360 stopni

·serial~

16.15 Auto-mlx
16.30 Moda na sukces
-seńalprod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania
18.00 Dwadzieścia jeden
-teleturniej

18.40 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka:
Fraglesy
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Anna Karenina
·serial prod, USA
21.00 Mark Knopfler

wJedynce

Niespodziewanie w szkole
North zostaje okrzyknięty
bohaterem.
11.55 Buczacki
i jego ogrody
Stanisław Soyka

12.20 Szansa na sukces:

wioski

13.15 Doktorzalpejsklej

·program rozrywkowy
Celtyckie szlaki
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomania

Dańca

14.05 Powrót do Sherwood
·serial prod. USA
14.30 Mogę wszystko
15.00 Badzlewlakowle
-serial prod. polskiej
15.30 Na maksa
• teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Marzenia Marcina
17.00
17.30
1821
18.30
18.50

„Julia"
·koncert Edyty Górniak
22.10 Bardzo ostry dyżur
Wiadomości

22.25 Monitor
22.50 Sportowy flesz
23.00 Mój syn jest niewinny
• f~m fab. prod. USA,
ret. Larry Bikann,
~ Mariu Henner,
Nick Słahl i inni

1

-ouer1

.:0

tran'.

Wołanie o pomoc
• filmfabułamy prod. USA
„ Tragedia w Blackrock" -film fabularny prod. australijskiej, reż. Steve
2.10 Tragedia w Blackrock
Vidler, ·~k. Laurence Breuls, Linda Cropper, Simon Lyndomi i inni.
• film fabularny prod.
australijsl<iej
Emisja: piątek, 15 grudnia, TVP J, godz. 2.10.
17-letni Jared Kirby mieszka na obrzeżach miastecz·
TV Łódź
WOT
r,.:·J>1f !Sil
ka Blackrock,
malowniczo
l'fl9amypogrublone·niekodowane
6.55 Program dnia 7.00 Baj· 7.00 Bajki małego czaropołożonego na australijskim
7.00 Diabelski Młyn 7.40 ki małego czarodzieja· se- dzieja 7.25 Opowiastl<l 7.35
wybrzeżu. W wolnych chwilach najchętniej oddaje się ' Mlnlsport+ 7.45 Łapu ca- rial animowany 7.25 Tiny Ta- Opowieści różnej treści
uprawianiu surfingu. Miłość pu 7.50 Aktualności fil· les - serial popularnonauko- 8.00 Telewizyjny numer warmowe 8.00 Teletubles li wy dla dzieci 7.35 Opowieści ' szawski 8.05 Sekrety„. 8.10
do .deski* zaszczepił w nim
8.25 Annapurana • pierwszy róblej treści 8.00 Klan - tale- Obok nas 8.30 Kassandra
starszy o pięć l;it kolega
zdobyty ośmiotysięcznik 9, 15 nowela 8.30 Kassandra 9.25 9.30 Lubię dom i ogród 9.45
Ricko, który zawsze był dla
Wiarus 10.50 Deser 11.00 Książki z górnej półki 9.30 To jest temat 10.00 Jabłko
niego wzorem, traktuje go
Kolor odwagi 12.30 Kobieta Lubię dom 1 ogród 9.45 To Newtona 10.30 Studio rajak br~ta.
z blizną 14.00 Mój ukocha- jest temat 10.00 Jabłko New- portażu 10.45 Telekurier
3.35 Zakończenie
ny wróg Klaus Kinski 15.40 ' tona 10.30Bywalec 10.45 Te- 11.15 Sloneczny patrol 12.00
programu
Rodzina Adamsów. wielki lekurier 11.15 Sloneczny p
Reportaż 12.15 U siebie
zjazd 17.10 Wymarzony troi
• Reportaż
12.45 Mieszkaj lepiej 13.00
12
12
00
świat 18.10 Przyjaciele VI Książki z gó . półki
Sekrety Instrumentów mu1215
18.35 Cliff Hanger 19.00 u siebie ,'.;;;ei Mieszka.'!
zycznych .13.30 Magazyn
12
Diabelski Młyn 19.20 Nie
..
Sekrety.
J e- sportów zimowych 14.00,
18.55 Sukces
przegap 19.25 Diabelski PłeJ 1300
•
instrumen- Kalejdoskop regionalny
·serial prod. P,Olskiej
Młyn 19.40 Łapu capu 19.45 !ów muzycznych 1 ~· 30 Ma- 14.10 Projektantki 14.30
19.25 !3azar
Mlnlsport+ 19.50 Aktual- gazyn sportów zimo~ch Sanktuaria przyrody 15.00
-magazyn
noścl Filmowe 20.00 Klub+ 14•00 Kalejdoskop regional- Eneduerabe 15.05 Klub
llopsumentów k\Jltury
20.05 Przed premierą 20.10 ny 14·10 Projektantki 14.30 Filipa 15.30 Wiadomości
20.00 Spotkania z Balladą Kto zabił ciotkę Cookie? p Sanktuaria przyrody 15.00 H Kuriera 15.35 Rozmowa
22.05 Trzy kobiety 0.05 Sex- EneWe!abe 15.05 Klub Fili- dnia 15.50 Co, gdzie, kiedy„.
20.50 Dwójkomanla
cetera Show 1.05 Mroczne pa 15.45 Królowe gór· Kv.isa 16.10 Telenowiny 16.30 Ple-21.00 Panorama
pożądanie 2.40 Naga dusza 16.00 Klal 16.30 Plecak pe- c;ik pełen przygód 17.00 Lu21.20 Sport· telegram
4.00 Milość w rytmie rap
len przygód 16.55 Książki z bię dorn i ogród 17.15 Gość
22.26 Prognoza pogody
górnej p6lkl 17.00 Lubię dom WOT 17.30 Telewizyjny Ku21.35 Morderstwo w lustrze
i ogród 17.15 Bywalec 17.30 rier Mazowiecki 17.45 Sekre·film fabUamyprod. USA,
~ Bezpieczne łódzkie 18.00 ty 17.50 Sport 18.00 Kurier
CHANNEL
rei. James Keach,
• ŁWD 18.20 Piątek 19.00 18.20 Warszawiak stulecia
~·Jane Seymour,
Wszyscy ludzie są dobrzy 18.35 Podróże z WOT 18.50
James Feentino Iinni
.
Wszyscy ludzie są mi[J.
z.archiwum kuriera 19.00
Sprąwa morderstwa 52-let·
Saksońskiegroby10.50Wpo- ~ a,JSki film fabularny 1. M~ , S1at~ówka 21.00 Miłość I
niego doktora Paula Richla- szukiwanru zaginionych świa- ., bść i nafriętność 2.3005ŁWD namiętność 21.30 Kurier
21
nda, znalezionego m.artwe- tóN 11.45 Azja· wyschnięte
22.00 To jest temat 2215 21.~0 Rozmowa dnia 22.00
go z kulą w głowie na parkin- · serce kontynentu 12.40 Ge- K . .
.
. •
To Jest temat 22.20 Miesz.
~lążki ~ gó~~ półki 22·20 kaj lepiej 22.35 Autostrada
gu w jego własnym w mer- neralowie Hitlera: Paulus
22 30
cedesie, od początku nie 13.30 Samotna planeta 14.25 Mieszka) lepie) · Auto- 22.55 Sport na luzie 23,25
budzi żadnych wątpliwości Zaginione lasy Andów 15.15 strad~ 22.55 Magazyn spor- Jazz nocą 0.15 ZakończeNarzędzia wojny 16.05 Węd- tów zimowych 23.25 Jazz
nie programu
doświadczonego oficera z
karskie przygody 16.35 Jak •·wydziału zabójstw, detekty.~TELEWIZJAŁOWICZ
to zbudowano?: Wieżowce
wa Franka Russo.
17.05 Legenda szarej sowy
23.00 Polska bez fikcji
9.00Telezakupy10.15 Bajki ryby„. 17.35 Forum Łowi
23.25 Oko w oko zżywiołem 18.00 Dzikie oblicze Azji 19.00 11.02 Wojna na wschodzie cza 18.02 Kuzyn Herman„.
· Fenomeny pogody 19.30
-serial dokumentalny
11.45 Operatorzy wojenni 18.10 Maly myśliwy 18.17
Wieżowce 20.00 Instynkt
O.OO W poszukiwaniu
21.00 Niebezpieczne spotka- 12.10 Tryptyk wileński 12.25 Nieśmiały torreador 18.23
CM24 • film fabularny
• nia 21.30 Przygody Marka Pierwsza pomoc ratuje ży Oddziały specjalne głodna
prod. ll1giełsko
O'Shena 22.00 Godzina z cie 13.00 Bajki 13.30 Róż mysz 19.08 Zemsta 20.27
-nlęmieckiej, ret. Peter
przypływem adrenaliny 23.00
ni ludzie, różne sprawy 14.00 Pokonać przemoc 21.27 Dru·
Restau, ~Amanda
Strefa mocy O.OO Wyprawy w Zabijamy, to co kochamy ga B • serial 21.56 I love
Ooms, Bill Sage
czasie 1.00 Czerwone rozdzia- 14.25 INFOR 14.33 Pra- Feratunos, czyli smak krwi
1.30 Zakończenie
ły 1.3.o Wi~żowce 2.00 Na- wo ziemi 17.15 Wiadomo- 22.15 Z jak zdrowie 22.40
rzędzia WO)ny
programu
ści lokalne 17.25 Dzieci r Adam i Ewa

L
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Ji•~@~~f
ryażyczenie

6.00 Piosenka

kochanków
-melodramat
Idź na całość
Graczykowie
Macie co chcecie
4x4
Batman

nieszczęśliwych

7.00 Swiat według
Bundych
7.25 Pokemon
-serial arimowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
• seńal komed'JOY.Y
8.30 Wysoka fala
• seńal przygodowy
9.30 Zbuntowany anioł
10.30 Florena
·serial obyczajowy
· 11.30 Zatoka

12.30
13.30
14.00
14.30
15.00

&Veo(m'J

'

15.30
15.50
15.55
16.45

!}

księżniczka

lnfonnacje
Fundacja Polsat
Słodka trucizna
Xena, wojownicza

• serial przygodowy
17.45 Fiorella
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany anioł
- seńal obyczajowy
20.00 Rodzlna zastępcza
-serial komediowy
20.30 S.knerus
• film prod. USA,
reż. Michael J. Fox,
Klik Douglas,
NancyTravis i ilni
Bezcłzletny skąpiec McTague szuka wśród potencjałnych spadkobierców kogoś,
kto zasluguje na spadek.

~

6.45 Kata-

rodzinną ~

a

1

I

I

i Wi6.ŚS;i

nowy ł.OWICZANIN
z Głowna i Strykowa

SKĄPIĄ

Reflektorem po regionach

GDZIE NIE

ze

str.

II

dok.

na str.

16

samorządy ·.ponad 521 mthonow. Na te.atry .• cen!rum 102 mihony, samorządy· 3-krot~ie wu~CCJ.

NA KULTUR~

Wybór pada na
•
.czarną owcę", pechowego · 6.05 Abrazame muy Fuerte
gracza w kręgle Danila, dla • telenowela 6.45 Telesklep
rodziny - wroga nr 1.
7.00 Alf 7:30 Tęczowa kraina
20.50 Losowanie LOTTO
- seńal animowany dla dzieci
Zastanawiające, jak znaczne są obecnie różnice
I Szczęśliwego
8.00 Oliver Twist • serial aniNumerka
mowany 8.25 Piotruś Pan między województwami w zakresie wydatków po22.35 Kurlersensacjl
8.50 Rozmowy w toku 9.30 noszonych z budżetów samorządowych na kulturą
23.05 lnfonnacje
Daniela i przyjaciele - serial i sztuką. Dolnośląskie, dla przykładu, zajmuje czwari biznes informacje
obyczajowy 10.20 Telesklep te miejsce pośród województw pod wzglądcm liczby
23.20 Prognoza pogody
11.20 Zakazane uczucia (1) ludności, rozmiarów wytwórczości przemysłowej
23.30
Polityczne
graffiti
- serial obyczajowy 12.15 oraz przeciątncj rentowności przcdsiąbiorstw, a piąte
23A5 Duża przerwa
Ananasy z mojej klasy • pro- • jeśli chodzi o produkcją budownictwa, nic jest za• seńal komediowy
gram rozryWK.rmy 13.20 O co tem najbogatszym regionem w kraju. Natomiast
prod. polskiej
, chodzi? • teleturniej
13.50
w
wydatkach na kulturą i sztuką w przeliczeniu na
0.15 KurlerTV
Przygody Mikołaja 14.15 Tę1 mieszkańca zajmuje zaszczytne pierwsze miej0.35 Ludzle
czowa kraina 14.40 Oliver
sce. Podczas gdy średnia krajowa wynosi tu (wg
Tajfuna
Twist. serial animowany 15.05
1.30 Różowa
Piotruś Pan 15.30 Magazyn danych GUS za rok 1999) niespełna 55 złotych na
landrynka
NBA. 16.00 Alf - serial kome- głowę ludności, to w woj. dolnośląskim kwota wy2.00 Muzyka na bis
rJoHy 16.30 1VN Fakty 16.45 datków na działalność w sferze kultury i sztuki sięga
5.00 Pożegnanie
Pogoda 16.50 VaJeńa - seńal 73 złotych.
Wyższe od średniej krajowej są te wydatki rówz widzami
~ 17.45Wizjer1VN
18.15 Rozmowy w toku 19.00 nież w piąciu innych województwach • zachodnio1VN Fakty 19.25 Spal 19.30 pomorskim (2 miejsce w kraju), małopolskim (3),
Pogoda 19.35 Abrazame mazowieckim (4) i opolskim (5 miejsce). Natomuy Fuerte 20.30 Niezwykła miast różnica mic;dzy przodującym tu woj. dolnoodwaga • film sensacyjny śląskim, a przeznaczającym w skali kraju najmniej
prod. USA 22.20 Na ratunek na kulturą i sztuką z budżetów samorządowych
- serial fabularno-dokumen· (w przeliczeniu na 1 mieszkańca) woj . świątokrzy
talny 22.50 1VN Fakty 23.00
skim
jest niemal dwukrotna.
Kropka nad i 23.20 Agent 0.10
Samorząd terytorialny jest już głównym szafaDrew Carey Show 0.40 Wirzem środków finansowych na działalność placózjer 1VN 1.1 OSupergliny 1.40
wek kulturalnych. Udział budżetu centralnego w tej
Granie na zawołanie
dziedzinie systematycznie od kilku lat maleje
i wynosi obecnie tylko ok. 29 procent; pozostałe
71 proc. asygnują samorządy. Szczególnie skąpa
jest centralna kasa państwowa przy finansowaniu
działalności domów i ośrodków kultury oraz świe6.00 Supergol 7.00 DOM ' tlic i klubów, ale także np. teatrów, oper i operetek
Muratora 7.30 Muzyczne li- 1 oraz ins.t ytucji i zespołów muzycznych • filharmosfy 8.30 Garfield·. senal am- nii, orkiestr, chórów i kapci, nic mówiąc już o csmowany dla dZJeCI 9.00 Vol- tradach czy bibliotekach. Na te ostatnie budżet
9 . 3 o ccntral;y wyasygnował w . 1999
·sena
a z1ec1
. , r. 81 mln złotych,
!Uroysses
n - serial
dl~lddzilecid

• k(j)

11.30 Jak dwie krople czeko-

f 10.00 Baza Pensacola 11.00
Allo, Allo. serial komediowy

I

·

jd k

0

i

I GDY „LUDZIE NIE MAJĄ

mają picniądzy".

Karol Rzemieniecki

Podobne zjawisko ma miejsce w woj . warmiń
sko-mazurskim, opolskim i wielkopolskim,' natomiast odwrotnie ma sią rzecz (tj. wzrost przcciąt
ncgo metrażu nowych mieszkań) - w pozostałych
regionach kraju, a najbardziej pod tym wzglądcm
jest to zjawisko widoczne w woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim i lubelskim.
Charakterystycznym dla ostatnich dwu lat zjawiskiem jest w Polsce poza tym istotny spadek
udziału indywidualnego budownictwa micszkaniowego. W bicż. roku udział ten wynosi niespełna 61
proc„ podczas gdy np. w roku 1998 sif(gał 70 procent. Może to oznaczać zahamowanie tak wyraź
nej w początkach i w połowic lat dziewięćdziesią
tych tendencji do rozszerzania sią sfery wzgiądncgo dobrobytu i coraz częstszego sprawdzania się
popularnego porzekadła mówiącego, że „ludzie nie

PIENl~DZY" „.

t

8.00 Magia kina: Podróż bez lady.~ komediowy 12.~0
granic 9.50 Pierścień księż- Czulość 1 kłamstwa • serial
nej Anny _ film przygodowy obyczajowy 12.30 Star Trek:
prod. polskiej 10.30 Greta Voyager, 13.25 DOM MuraGarbo 11.00 Wiosenna buj- tora 13.55SUpergoł14.45 Muność traw _ dramat prod. zyczne listy 15.35 KosmiczUSA 13.00 Magia kina: Dzi- ne wojny 3 16.05 Gooseki Hollywood 13.50 Opo- bumps - serial dla dzieci
wieść 0 detektywie. film kry- 16.35 Czulość i klamstwa
minalny prod. USA 15.30 17.05 Ałło, Allo ·serial koMagazyn filmowy: Pani Do- mediclNy 17.45 Dziennik
ubfire 15.55 Spirala śmierci 1 17.58 Informacje sportowe
. film szpiegowski 17.30 18.00 Viper 2 - senal sensaReżyserzy: Clint Eastwood C')jny 19.00 JAG • Wojskowe
18.30 Zazie w metrze • ko- I Biuro Śledcze· seńal sensamedia prod. francuskiej cyjny 20.00 Bieg po szmal 20.00 Magazyn filmowy: Mi· I serial kom. 20.30 Dziennik
chelle Pfeiffer 20.30 Zemsta i. 20.42 Informacje sportowe
• komedia 22.05 Pojedynek I 20.45 Synalek • dramat USA
• dramat prod. angielskiej I 22.35 Supergol 22.55 M.A·
23.45 Mata Hari • dramat ' .S.H. • seńal komediowy 23.30
USA 1.15 Magazyn filmo- VIP 23.40 Jack Reed: Jewy: Kobiety w kinie 1,40 Ser- I den z naszych • film akcji
pico • film sensacyjny prod. 1.30 Spotkajmy się • program
USA 3.45 Ostatnie tango w I rozrywkrmy 2.00 VIP 2.10 MuParyżu • dramat, reż. Ber- I zyczne listy 3.10 Strefa P
nardo Bertolucci
4.00 Zakończenie

•le kino!

6.00 Kawa czy herbata
11.30 Dialogi
18.20 Telezakupy
z przeszłością
7.45 Magazyn Polonijny
18.35 Klan
z Ameryki Północnej 12.00 Wiadomości
19.00 Wieści polonijne
8.15 Krakowskie
12.10 Sportowy tydzień
19.15 Dobranocka
Przedmieście 27
13.00 Klan
19.30 Wiadomości
8.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+ Sport
13.20 Ze sztuką na ty
14.10 Polski dokument
8.40 Giełda
20.00 Miss Polonii
8.45 Przegląd Prasy
telewizyjny
-k011kurs dla widzów
Polonijnej
14.40 W rajskim ogrodzie
20.05 Królowa Bona
9.00 Julek i zwierzęta
15.00 Wiadomości
21.00 Dalecy· Bitscy
9.10 Tęczowa bajeczka
21.30 Śpiewajmy poezję
15.10 Królowie Parany
9.20 Tut-Turynka
15.25 Salonlwowskl
22.20 Teledysk! na życzenie
9.30 Baśniowa kraina
15.40 Rozmowa dnia
22.55 Panorama
braci Grimm
16.00 Tajemnice armii
23.00 Forum
, 9.55 Miss Polonii
1615 Raj-magazyn
23.45 Ogród sztuk: Twarze
-k011kurs dla widzów
0.15 Film animowany
17.00 Teleexpress
10.00 Wesela nie będzie
dla dorosłych
17.15 Południk 19-ty
·film fabularny prod.
17.35 Plecak pełen przygód
0.30 Monitor Wiadomości
polskiej
18.10 Zaproszenie
1.00 Powtórki programów
_ _ _ _ _ _......... . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.00

Mańa Emilia
-

ą)

„„„„

7.00 Top Shop 7.35 Księga lina i Sebastian.7.30 Odja~dowe kreskówki - filmy amDŻ!Jltji 8.10 Top Shop 12.00
Moje dzieci moje życie 13.00 mowane 8.35 Czy boisz się
Top Shop 18.00 Moje dzieci ciemności? 9.0~ Zagubiony
moje życie 19.15 Top Shop w cza51e 9.50 Lista zobowią20.30 Mecz koszykówki: Eu- zań - seńal sensacyjny 10.40
roliga 22.25 Top Shop O. 1O Podaj dalej 11.10 Kobieta
zwana Jackie - miniserial bioHot Shop 0.50 Playboy
graficzny 12.00 Teleshopping
13.05 Gra w przeboje 13.35
*
Katalina i Sebaslian 14.20
O!/Il!lSPOHT
...,..,... ......
Maria Emilia. 15.10 Odjazdowe kreskówł<i 16.25 Cz:y boisz
się ciemności? 16.50 Zagubiony w czasie 17.40 Lista
ZIX>oYviązań 18.30 Gra w przeboje 19.00 Zoom 19.30 Podaj dalej 20.05 Surowe prawo
- dramat prod. angielskiej
22.10 Dr. Stefan Frank • serial med. 23.05 Prawo i bezprawie O.OO McCall - serial
sensacyjny 0.50 Sexplozja •
magazyn tylko dla doroslych
1.05 Zoom 1.30 Surowe prawo ·dramat 3.20 52 minuty
4.10 Teleshopping
8.30 Sporty ekstremalne 9.30
Plywanie 11.00 Tenis stoło
wy 12.00 Pilka nożna 13.30
Bobsleje 14.30 Kombinacja
norweska 16.00 Automobilizm 17.00 Sporty ekstrema~
ne 19.00 Sporty motocyklo·
we 20.00 Sumo 21.00 Boks
22.00 Boks: Walki między
narodowe 23.00 Przygoda rajd o.oo Automobilizm: Zawody Race of Champions
2000 1.00 Tńathlon: Zawody
Pucharu Świata ITU na Hawajach 1.30 Zakończenie

•

I radości

M jakmilość

Telezakupy
Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

t

-serial prod. polskiej
9.20 Gdzie diabeł mówi
dobranoc
-serial prod. USA
,10.10 McGregorowie
-serial prod. australijskiej
Koń Emily samotnie daciera do miasteczka. Matt MeGregor rozpoznaje zwierzę
l resztki bryczki. Przerażony, rusza na poszukiwanie
swej ciężarnej synowej. UwaInia Emily z rąk uzbrojonej
dziewczyny, poszukiwanej lislem gończym . Ale pod wpływem silnych emocji Emily
zaczyna nagle rodzi ć.
11.00 Magazyn Expresu
Reporterów
11.55 Famlliada
- teleturniej
12.20 Tadeusza nikt
nie rusza czyli 30 lat
w służbie telewizji
13.15 Doktor z alpejskiej
wioski- serial
-austriad<o-wk>ski
14.05 PowrótdoSherwood
-serial prod. USA
14.30 Euro-Quiz
-program dla młodzieży
15.00 Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej

7.00
7.30
7.50
8.00
8.30

TYP8

trzebaiyć
12.00 Wiadomości

11.10 Nie można czekać,

'

Wiadomości

Wieczorynka

RowerBlażeja

Jaka to melodia?

15.30 Krzyżówkaszczęścla
16.00 Panorama
16.10 Na dobre I na złe
-serial prod. polslóej
Do szpitala w Leśnej Gó12e
trafia top-modelka, Mona.
Profesor Zybert musi podjąć ważną decyzję, komu
powierzyć przeprowadzenie
skomplikowanej operacji
nogi. Wybór jest tym trudniejszy, że obaj chirurdzy,
Bruno Walicki I Jakub Burski, proponują różne sposoby leczenia. Tymczasem
Kasia Gostyńska, pielęgniarka, która wiąże z tą znajomością wielkie nadzieje
na przyszłość, informuje
dziennikarzy o pobycie Mony w szpitalu„.
17.05 Kate<:heza
dla rodaków
17.30 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
19.25 W sieci
-magazyn internetowy
19.35 Koncert Ali Dl Meoli
I Orkiestry
,,Amadeus"
20.00 Linia specjalna
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram

21A5 Forum

-tełeroNeladOOlnentalna

Sport+ pogoda
JAG.Wojskowe
Biuro Śledcze
-serial prod. USA
21.00 Dziennik telewilyjny
-program
Jad<a Fedorowicza
21.15 Czas na dokument

18.00
18.30
19.00
19.30
19.56
20.10

-telenclNela

Wiadomości

Naturomanla

12.10 Agrobiznes
12.20 12.20 do Unii
12.45 Klan
-telenowela prod. polskiej
13.10 Klinika cudów
-telenowela dokllllEif1łam
13.40 Naturomanla
13.45 Zwierzęta świata:
Inteligencja zwierząt
-serial dokumentalny
14.10 Naturomania
14.15 Ptakolub
14.35 W rajskim ogrodzie:
Himalaje
-film dokumentalny

14.55
15.00
15.10
15.30
16.00
16.30

Czas NATO
Pegaz
Raj
Moda na sukces
-serial prod. USA
11.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynkl
17.35 Klan

Jedyneczka

Zwierzaki cudaki
Magicznykalendarz

ł
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7.OO Diabelski Młyn 7.40
Młnisport+ 7.45 Łapu Capu 7.50 Aktualności filmowe 8.00 Tełetubbłes li 8.25
Cybemet 8.50 Aktualności
filmowe 9.20 Miłość w rytmie
rap 10.50 Ogród zła 12.35
Rodzina Adamsów - wielki
zjazd 14.05 Trzy starty - film
obyczajowy 15.50 Książę z
Central Park 17.40 Kraby i
mrówki 18.35 Kapitan Fracasse 19.00 Dłabełskl Mlyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski Mlyn 19.40 Łapu
Capu 19.45 Minisport +
19.50 Aklualnoścl .filmowe
20.00 Przed premierą 22.05
Adwokat - dramat obyczajowy O.OO Stan strachu 1.50
Terapia wstrząsowa 3.20 Deser. na zakupy po miłość 3.40
Życie to jeden dzień 5.15
Gliniarz w przedszkolu

Programy pognblont-nlekodowane

ręmi'

°19.!!~

ł

Łódź
7.00 Antek Mrówka 7.25
Opowiaslkl 7.35 Zwierzątka
ze sklepiku 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05
Sekrety Warszawy i Mazowsza 8.10 Warszawa znana i
nieznana 8.30 Kassandra
9.30 Spotkania z taaaką rybą 9.45 To jest temat - reportaż 10.00 Jabłko Newtona 10.30 Wroński Beat
10.45 Echa regionów 11.15
Hrabina Cosel 12.15 Muzyka - łączy pokolenia?!
13.00 Zaśnij przy śpiewie
aniołów 14.00 Kalejdoskop
regionalny 14.10 Projektantki 14.30 Europa w zagrodzie 15.00Eneduerabe15.05
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 Klient 18.40
Studio reportażu 18.55 Gość
WOT 19.00 Zofia - dramat
obycz. 20.35 Telekurier 21.00
Miłość i namiętność 21 .30
Kurier i pogoda 21.35 Sport
21.40 Rozmowa dnia 22.00
To jest temat 22.20 Odkryj
nowy świat 22.35 Mandigo

WOT

9.00 Telezakupy 10.15 Bajki
11.02 Bonanza 11.58 Kowalskiego droga do Unii 12.09
Bezpieczeństwo na drodze
12.14 Druga B 13.00 Siano z
witaminami 13.08 BaJ1<i 13.30
Dzikie i oswojone 14.00 Jak
chronić prawa czlowieka 14.17
Taje~nice natury 14.25 INFffi 14.33 Zemsta 17.15

Wiadomości lokalne 17.25
Co, gdzie, kiedy - mag. kulturalny 17.35 Przegląd tygodnia 18.02 Bajki 18.30 Czy
wiesz 18.53 Reportaż 19.08
Prawo ziemi 20.25 Jazz w
muzeum 21.30 Druga B
21.57 Dcn Kichot 22.15 Po~
ska Narodowa Pielgrzymka Ziemia święta 2000

TELEWIZJAŁOWICZ

7.00 Antek Mrówka - serial
animowany 7.25 Opowiastki - serial popularnonaukowy dla dzieci 7.35 Zwie12ąt
ka ze sklepiku - serial animowany 8.00 Klan - telenowela 8.30 Kassandra - serial fabularny 9.25 Książki z
górnej półki 9.30 Spotkania
z taaaką rybą 9.45 To jest
temat 10.00 Jabłko Newtona 10.30 Nauka i kamera
10AS Echa regionów 11.15
Hrabina Cosel - serial kostiumowy 12.10 Książki z
górnej półki 12.15 Muzyka łączy pokolenia!? 13.00 Zaśnij przy śpiewie aniołów film dok. 14.00 Kalejdoskop
regionalny 14.10 Projektantki
- serial 14.30 Europa w zagrodzie 15.00 Eneduerabe
15.05 Zaczarowany świat...
15.45 W ojczyźnie Jezusa
16.00 Klan 16.30 Żegnaj
Rockefeller 16.55 Książki z
górnej półki 17 .OO Spotkania z taaaką rybą 17.15 Nauka i kamera 17.30 Między
Wartą a P ilicą 18.00 ŁWD
18.20 Łódzki Wieczór Parlamentarny 19.00 Zofia - dramat obyczajowy 20.35 Telekurier 21.05 MUość i namięt
ność 21.30 ŁWD 22.00 To
jest temat 22.15 Książki z
górnej półki 22.20 Odkryj
nowy świat 22.35 Mandingo
- film fabularny

TV

„ Tadeusza nikt nie rusza, czyli 30 lat w służbie telewizji" - program
Tadeusza Drozdy. Na zdjęciu Tadeusz Drozda i Krzysztof
Krawczyk. Emisja: wtorek, 19 grudnia, TVP 2, godz. 12.20.

rozrywkołry

21.26 Pogoda
21.35 Wieczór
zJagielskim
22.20 Wleczórfllmowy
kocham kino:
Spaleni słońcem
-film fabularny prod.
rosyjskiej; reż. Nikita
Michałkow, wyk. Nikita
Michałkow iinri
Akcja filmu rozgrywa się w
ciągu jednego letniego dnia
1936 r. Ten właśnie okres
reżyser wybrał nieprzypadkowo. Od koszmaru kolektywizacji upłynęło już kilka
9.00 Wędkarskie przygody
łat, widoczne są efekty pieRexa Hunta 9.25 Problemy
rwszych pięciolatek , szeroprzyszlości: paestępstwa 9.55
ko lansuje się hasło .żyje
Wyprawy w czasie 10.5!1 Azsię lepiej, żyje się weselej".
tekowie i Majowie 11 AS WszyPod koniec sierpnia rozpo- stko o„ T-REX 12.40 Samotcznie się pierwszy ze sław na planeta: Rosja 13.30 Oklanych .moskiewskich proce- homa - dzień tornado 14.25
sów", w grudniu szefem Sto lat odkryć 15.15 MaszyNKWD zostanie Nikołaj Je- ny, które wygrafy wojnę 16.05
żow, najbardziej krwawy szef
Wędkarskie przygody Rexa
w historii tej instytucji. W Hunta 16.35 Magazyn Disczerwcu 1937 r. dojdzie do cover 17.05 Mr 18.00
rzezi kadry oficerskiej zapo- Wszystko o.„ 19.00 Pasjoczątkowanej .sprawą Tunaci z wyboru 19.30 Magachac:zewskiego", potem plZ)j- zyn Discover 20.00 Rozmodą dalsze represje, procesy,
wa z obcymi 21 .00 Woda w
aresztowania i egzekucje.
dziejach 22.00 Zakazana głę
0.35 Wieczór artystyczny bia 23.00 Strefa mocy: No1.30 Agent 86
rymberga O.OO Wyprawy w
czasie 1.00 Przestępstwa
-serial komedioWf
1.55 Zakończenie
1.30 Magazyn Discover 2.00
Akta FBI 3.00 Zakończenie
programu

2.45 Czterywlekl opery

nieoczywiste:

Centrum Medyczne Forbesa w Phoenix w sianie Arizona słynie ze znakomitych
osiągnięć w leczeniu szczególnego typu nowotworu medułloblastomy. Stosowana metoda jest otoczona
ścisłą tajemnicą. Na dalszy rozwój szpitala wpłaca
ją milionowe datki bardzo
wdzięczni bogaci pacjenci.
1.15 Życie na pointach
1.35 Nie motna czekać,
trzeba tyć
2.20 pczyv.;ste

23.05 Musisz to zobaczyć
-debata oUni Europejskiej
23.05 Stan terminalny
-film fabularny prod. USA;
reż. Larry Elikann,
wyk. Doug Savan~
N'ia Peeples, Widiael
lvonside Iiml

23.00 Sportowy flesz

Wiadomości

22.35 Monitor

19 grudnia 2000 r.

Bajeczki Jedyneczkl
Tajemnicza kobieta
- telenowela
'
Dziecko, troski
10.50

8.45
9.10
9.1 5
9.45
10.00

8.42 Pogoda

Przedmieście 27
8.25 Giełda
8.30 Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Przygody Sindbada
-serial przygodov.y
8.15 Krakowskie

ITl\llPD-

Wtorek

a.oo

Wiadomości

Dekada-reportaż

Jeleńskim

Kot· wspomnienia
o Konstantym

Wiadomości

Credo 2000

KuńerTV

19.55 Pogoda+ sport

Krzytówka sza.ęścla

Rozmowa dnia
Cntdo 2000

Teleexpress
Cyberszkola-magazyn
Ludzie listy piszą
18.20 Telezakupy
18.35 Złotopolscy
-tełenoweła prod. polskiej
19.00 Przegląd Prasy
Polonijnej

15.45
16.05
16.30
17.00
17.15
18.00

15.25 Anina

14.10 Hulaj dusza
15.00 Wiadomości
15.10 Hity satellty

Sport·łelegram

1.00 Przegląd Prasy
Poionljnej
1.15 Powtórki programów

Wiadomości

0.30 Monitor

23.00 Porozmawta;ny
O.OO Szpital Dzieciątka
Jezus- telenowela dok.

22.50

21.00 Polonica: Powrót
Arsena Lupin
•seriaf kryminalny
22.00 MdM- program
~
22.JI Panorama

20.00 Teraz Polonia

13.25 Tygodnik polltyczny
Jedynki

-telenowela

19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości

ret. Rolf Bayer,
wyk. Rich;rdJeacltel,
HenylllNa
1.45 Muzyka na bis
5.00 Potegnanle

'

0.20 Morderstwo
-film sens. prod. USA.

O.OO

Natalia, ceniony moskiewski inżynier nuklearny, wpada na trop spisku fanatycznych wojskowych. Kiedy
zostaje porwańa i uwięzio
na, jej były mąt prosi o pomoc amerykańskiego korespondenta z Rosji, uchodzącego tu za agenta CIA.
22.50 Informacje
Ibiznes Informacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Polltyczne graffiti
23.30 Róiowa landrynka

13.00 Złotopolscy

numerka
21.10 Operacja
Morze Czarne
-film prod. USA,
ret. Jeno Hodi,
wyk. Daniel llemhardt,
Michael BLl"lala Iinl'l

I szczęśliwego

Fundacja Polsat
AdamlEwa
Wysoka fala
Florena
Kurier TV
Informacje
Prognoza
pogody
19.05 Zbuntowany anioł
20.00 Miodowe lata
-serial komediowy
20.30 Graczykowie
-serial komedioY.y
20.50 LosowanleLOTTO
15.50
15.55
16A5
17A5
18.35
18.55
19.oo

i

8.30 Gimnastyka 10.00 BiatHon 12.00 Snowboard 13.00
Narciarstwo alpejskie 14.00
Biathlon 15.15 Curling 16.00
Pływanie 18.00 Narciarstwo
alpejskie 19.00 Biathlon 20.00
Koszykówka: rozgrywki Euroligi 20.30 Curt1ng 21 .00 Pły
wanie 22.00 Jeździectwo: turniej świąteczny w Londynie
23.00 Wiadomości 23.15
Boks 0.15 Pływanie 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie

O!JjJjJSPDlff
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7.00 Top Shop 7.35 Księga
dżungli - film animowany dla
dzieci 8.1 o 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 Trema - film
sensacyjny USA; reż. Alfred
Hitchcock 22.25 Top Shop
22.55 Auto Salon 23.30 Hot
Shop 23.50 Playboy

""""""

~

6.00 Maria Emilia 6.45 Katalina i Sebastian 7.30 Odjazdowe kreskĆ1Nki 8.35 Czy oo.
isz się ciemności? 9.00 Zagubiony w czasie 9.50 Nieśmiertelna 10.40 Podaj dalej
11.10 Klaun 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 Nieśmierteina 18.30 Gra w przeboje 19.00 Zoom 19.30 Podaj dalej 20.05 Uwolnić
szkołę • film akcji USA, reż.
Jim Wynorski; Zdegenerowani weterani wojenni zamierzają zatruć ujęcie wody zaopatrujące cale miasto. Studenci zrobią wszystko, by do tego
nie dopuścić 21.40 Zaginiony skarb - komedia USA
23.25 Sexplozja 23.40 Zoom
0.10 Piranie - film sensacyjny USA 1.50 Zaginiony skarb
3.20 Teleshopping

maW

8.00 ~olesław Śmialy - film
historyczny prod. polskiej
9.400 Wszyscy mężczyźni
są, tacy sami - komedia
prod. hiszpańskiej 11.25 Ma' gia kina: Dziki Hollywood
12.15 Palace Hotel - film
obyczajowy prod. polskiej
• 13.50 Magia kina: Potwory i
horrory 14.40 Przełomy Mi' ssouri - western USA 18.30
'1 Czy w Boże Narodzenie bę
dzie śnieg - film obyczajowy prod. francuskiej 20.00
Magazyn filmowy: Morderstwo pierwszego stopnia
20.30 Amarcord - film obyczajowy prod. francuskiej;
reż. Federico Fellini 22.35
Złoto głupców - thriller prod.
angielskiej 0.20 Rzeka Czer• wona - western prod. USA
2.25 Ostatnie tango w Paryżu - dramat; reż. Bernar. do Bertolucci 4.30 Komedianty - film obyczajowy
prod. polskiej

ale lcinof

ł·t

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -

10.55
11.30
12.00
12.10

Papierowy teatrzyk
Wszystko gra
Troplcleie gwiazd
Polonica: Powrót
Arsena Lupin:

9.00
9.20
9.35
10.00

Towarzyszka

Wieści polonijne

: 8.45

8.40 Giełda

i 8.30

6.00 Kawa czy herbata
7A5 Magazyn kultury
8.15 Krakowskie
Pll.edmleście 27

15.00 Pokemon-serial anim.
15.30 Informacje

14.00 Dytumy satyryk kraju
14.30 Macie co chcecie

Kiepskich

13.25 Światwedług

10.ll Florella
11.30 Pogromcy zła
12.30 Disco Polo Live

anioł

9.30 Zbuntowany

księżniczka

-selial komediowy
8.ll Xena ·wojownicza

Skrzydła

Świat według
Bundych
7.25 Batman
7.50 Polityczne
graffiti

na tyczenie

Piosenka

I

Kazimierz Kutz znany jest także ze swoich tryumfów w zdobywaniu kobiet.
- Przyznaję, że przy kobietach lepiej spędza
łem czas. Lepiej to znaczy luźniej , swobodniej,
weselej . Dzięki nim zaspokajałem swoje potrzeby
estetyczne, bo ja piękne kobiety traktuję jak dzieła sztuki. Z kolei małżeństwo to dosyć dwuznaczny wymysł, zaś żona - inny rodzaj kobiety.
Reżyser zawsze powtarza, że życie jest ważniej
sze od sztuki. Może dlatego, że długo nie miał
szczęścia do kobiet i do małżeństw. Z tego powodu
uciekał w pracę. Póżno zajął się rodziną - dopiero
wtedy, gdy zrozumiał, że praca to tylko część ży
cia.
- Jak byłem młodszy, musiałem swoje wypić powiada. - Lubiłem też dziewczyny. I to było moje

Kobiety jak dzieła
sztuki

- Tak naprawdę, on jest jednym z moich dzieci
- wyznaje Iwona Kutz. - Ma mentaln~ść dziecka i
pewnie dzięki temu - choć sam nie zdaje sobie z
tego sprawy - zachował młodzieńczość .
On jest jak dziecko, które stale się rozwija i
wciąż bywa ciekawe świata . Realizuje się na zewnątrz, poza domem. Jego pierwszą miłościąjest
praca. Na drugim miejscu stoją dzieci. A ja? Po
prostu jestem„.

SZTUKI

JAK DZIEtA

z_G~ow_~.,.i ~t_rykowa

ŁOWICZANIN

Na przekór wszystkiemu

6.00 Magazyn muzyczny 7.00
TV4 KROPKA PL - program życie.
Zawsze panicznie bał się bezczynności . Wpływ
internetowy 7.30 Muzyczne h·
h ,I k '
. ły .
.
sty 8.30 Kosmiczne wojny 3 ,
9.00 Voltron, Goosebumps _ , na mego mia Jego typowe cec y s ąs 1e, a więc :
seriale dla dzieci 10.00 Viper pracowit~ść,_ pryncypialniość' w stosunku do za2 - serial 11.00 Allo, Allo - wodu, dązeme do mistrzostwa.
serial komediowy 11.30 Jak
dwie krople wody - serial komedic7Ny 12.00 Czułość i kła
mstwa 12.30 Star Trek: Voy- Aktorzy są skazani na łaskę i niełaskę przeager 13.25 TV4 KROPKA PL ciętnych reżyserów - uważa Kutz. - Oni angażują
- magazyn internetowy 13.55 ich wedle stereotypów, na jakie zapracowali inni.
Strefa P - magazyn muzyczTakich reżyserów jest w Polsce 95 procent.
ny 14.45 Muzyczne listy 15.3
On sam za każdym razem gwarantuje aktorom
Garfield - serial animowany
16.05 Ulysses - serial dla zawodową niespodziankę. Zatrudnia ich na przedzieci 16.35 Drogówka 17.05 kór warunkom. Dzięki niemu wykonują zadania,
Aiio, Allo - serial komediowy których dotąd nie brali. Stąd Kazimierz Kutz cie17.45 Dziennik 18.00 Baza szy się sympatią w filmowym światku , co jest raPensacola - serial akcji 19.00 czej rzadką cechą w tym środowisku .
Najemnicy - serial akcji 20.00 ·
- Reżyser sam musi dużo przeżyć - powiada
Posterunek Brooklin - serial
- Człowiek , który nigdy nie zaznał smaku
Kutz.
policyjny 20.50 Dziennik
21.02 Informacje sportowe wódki, nie ma prawa robić filmu o ludziach piją
21 .05 Kojak: Ariana - dramat cych . A przecież wszyscy pij ą„. Nie wolno zapopolicyjny 23.00 M.A.S.H.- se- minać, że życie jest chwil ą, dlatego trzeba się go
rial komediowy 23.35 VIP - nażreć do syta.
mag. ciekawostek i $ensacji
Tych słów Kutz nie rzuca na wi atr. Jest człowie
23.45 Poltergeist 111 - Powrót kiem aktywnym aż do bólu. Reżyseruje w kinie i w
- horror USA 1.45 Spotkajmy
teatrze, pisze felietony do „ Dziennika Zachodsię 2.15 VIP 2.25 Muzyczne
listy - program muzyczny 3.25 niego", no i poszedł w senatory. Śmieje się, że
Magazyn muzyczny 4.15 Za- może na staro ść zmądrzej e.„
(PAI) A . W
kończenie programu

a

wołanie

I

6.05 Porywy serca - serial
rbyr:::z. 6.45 Telesklep 7.00 Alf
- serial komediowy 7.30 Kapitan Planeta - serial animowany 8.00 Oliver Twist - serial animowany 8.25 Piotruś I
Pan (1) - serial animowany
dla dzieci 8.50 Rozmowy w
toku 9.30 Daniela i przyjaciele - serial obyczajowy 10.20
Telesklep 11.20 Esmeralda
12.15 Centrum nadziei - serial dokumetałno-fabularny
12.45 Kuroń raz - mag. kulinarny 13.150 Pepsi Chart
13.50 Przygody Mikołaja serial animowany 14.15 Kapitan Planeta 14.40 Oliver
Twist 15.05 Piotruś Pan 15.30
Belfer z klasą - serial kom.
16.00 Alf - serial kom. 16.30
TVN Fakty i Pogoda 16.50
Valeria - serial obycz. 17.45
Wizjer TVN 18.15 Rozmowy
w toku 19.001VN Fakty 19.25
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Abrazame Muy Fuerte (1) serial obyczajowy prod. meksykańskiej 20.30 Milionerzy teleturniej 21.20 W sieci - film
sensacyjny prod. USA 23.50
Noktowizjer 0.20 Rollerball film science-fiction prod. USA
2.50 Kosmiczne gody - film
erotyczny 4.30 Granie na za-

i Wi6ŚCi

dok ze str. I

nowy

Wszystko o działce
I ogrodzie.
6.55 Agrollnla
7.45 Tańce polskie:
Tańce górali
żyv.iecklch
aoo Zwierzęta świata:
Inteligencja zwierząt
a30 Wiadomości
8.42
a45
9.10
9.15
9.40

10.05

Pogoda
Ziarno
Magiczny kalehdarz
5·10·15- program
dla dzieci i młodzieży
Walt Disney
przedstawia:
Aladdin
Walt Disney
przedstawia:
Oliver Twist

10.55 Dr Quinn
·serial prod. USA
11A5 Kwadransnakawę
12.00 Z kamerą wśród
zwierząt: Zimowy stół
12.25 Miliard w rozumie
-teleturniej
13.00 Wiadomości

rm8
7.00 Echa tygodnia
7.30 Tacysaml
aoo Program lokalny
9.00 Doogle Howser,
lekarz medycyny
-serial irocf. USA
9.25 Żyj bezpiecznie
9.30 Gospodarka
w Dwójce
9.55 Żyj bezpiecznie
10.00 Młodegwlazdy
francuskiego baletu
10.15 Festiwal Kraków2000
10.30 Więcej niż dwoje
·serial dOkumefltalny
1
1120 Żyj bezpiecznie
11.30 Kino bez rodziców:
Jetsonowle;
Tomi Jerry
12.00 Kino bez rodziców:
Tajemnica Sagall
•serial przygodowy
Mały iluzjonista - amator, Ku1
ba Zawilski, dowiaduje się,
:te w uprawianiu jego sztuki
może mu pomóc Sagala.
Chce kupić ją na giełdzie kamieni szlachetnych, niesie·
ty, uprzedza go sąsiad, pan
Burski. Znając tajemnicę Sa·
gali, .POSZl!kuje jej równiet
właściciel sklepu z kamieniami szlachetnymi, Kruks.
12.30 Parker Lewis
nigdy nie przegrywa
·.serial prod. USA
12.55 Zyj bezpiecznie

16 grudnia 2000 r.
skich. Powraca do zamku
13.10 Anegdóty
mądry i szlachetny król Ar·
prezydenckie
Longina Pastusiaka tur. Wielki władca .złotej krainy", poświęca życie swej zie13.20 Opowieści z Mórz
mi, gdzie wreszcie zapanu·
Południowych
je spokój i sprawiedliwość.
• serial irocfukqi
Teraz nadchodzi czas, by
australijskiej
pomyśleć o małżeństwie z
14.15 22 Konkurs
piękną Ginewrą. Pokój nie
dla Abonentów
trwa jednak długo. Najpotę
15.00 Jeśli nie Oxford,
żniejszy z rycerzy króla Arto co?
15.30 Rzuć palenie razem tura, książę Malagant, zazdrości władcy chwały.
z nami
16.10 Lecznica pod
św. Franciszkiem
16.35 Lista przebojów
17.00 Teleexpress
1725 Kochamy
polskie seriale
-teleturniej
2225 Sportowa sobota
17.55 MdM
22.35 życzenie śmierci
1820 Akademia IQ
• film fabularny irocf. USA
·Pokaż co potrafisz
19.00 Wieczorynka:
Mapeciątka

Nocne rozmowy
Noc internauty
Klan-telenowela
Motown Live
Zakończenie

wyk. Kurt Russel, Val
Kilmer, Michael Bielin
Rok 1879. Koniec wojny
secesyjnej wywołał wielką
emigrację na Zachód. Farmerzy i awanturnicy rzucali
wyzwanie losowi. W miasteczkach leżących na szlaku wędrówek osadników drastycZ11ie rosła przestępczość. Szeryf Wyatt Earp
zmęczony życiem w ciągłym
niebezpieczeństwie, posta·
nawia zrezygnować z odznaki, by z dala od Dodge City
zaznać spokoju i poświęcić
się rodzinie. Wraz z żoną i
braćmi Virgilem i Morganem
przenosi się do Tombstone
w Arizonie, gdzie w pobliżu
odkryto bogate złoża srebra.
23.45 Jest takle miasto.„
Kabaret Maćka
Stuhra
0.35 Zdrada
·film fab. prod. USA,
reż. Stephen Lleb,
wyk. Justin Pageł,
Mk:hael Egan i inr1
2.05 Zakończenie
programu

reż. Geoige Cosmaton,

2120 Sport· telegram
2126 Prognoza pogody
21.35 Tombstone
·western prod. USA,

3.25

19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza pogody
20.05 Rycerz Króla Artura
-film fabUamy prod. USĄ
0.15
reż. Jerry Zucker,
1.00
wyk. Sean Conneiy.
Ri:lm! Ge!e,-UaQnml '. 1.30
2.45
okres długo
wojen arturiań-

Kończy się

trwałych

Ir

13.00 Co ludzie powiedzą
13.30 Zgadula
-teleturniej
14.00 Arka Noego
1420 Żyj bezpiecznie
14.30 Familiada
15.00 Złotopolscy
• tełeńoWeła prod. polskiej
. 15.30 Dozwolone
od lat40-tu
1.620 Żyj bezpiecznie
16.30 Mjak miłość
• serial prod. polskiej
Zenon Łagoda odwiedza Mo· stowiakÓW, Obawy Barbary,
związane z tym spotkaniem
rozwiewają się. Rozmowa z '
Łagodą przebiega w milej ,
i sympatycznej atmosferze.
Nagle jednak zostaje zaklóeona nieoczekiwanym wydarzeniem. Hance bardzo
zależy, by znaleźć pracę w
przetwórni Łagody. Udaje się
jej • dostaje posadę.
1720 Jazda kulturalna
18.00 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
1aso Dwójkomanla
18.55 Sukces
·serial prod. polskiej
1925 Studio sport '
20.00 Andrzejowywieczór
kabaretowy
Słowo na niedzielę
21.00 Panorama

20.50

. . ,.

.

WOT
7.00 Hallo Spencer • serial
animowany 7.25 Opowiastki 7.35 Fix i Foxi • serial
animowany 8.00 Telenowyrr; 8.20 Podróże z WOT
8.35 Co, gdzie, kiedy? 9.00
Ogrody bez granic 9.25 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 9.50 Zimowa telejaz·
da 10.05 Charlotte Shophie
Bentinck 10.55 Świat cudów
11.20 Kumple z woja 11.35
Zlote rączki 12.00 Zaproszenie 12.30 Opowieść o Ha·
marach 13.25 Wielcy odkrywcy 14.15 Pogranicza
medycyny 14.30 MINTY
14.55 Zwier;zęta mrożnej pół·
nocy 15.30 Muzyka • łączy
pokolenia! 16.15 Teletransmisje 16.40 Teleturniej •
Wteżti 17.00 Moda i okolice
17.15 Wroński Breat 17.30
Lista przebojów 17.45 V.Jay
18.00 Telwizyjny Kuńer Warszawski 18.20 Są takie miejsca • magazyn kulturalny
18.40 20 lat później 19.00
River Street 20.35 Reportaż z koncertu 21.00 Raport ekologiczny 21.10 Jak
w lustrze • program publl·
cystyczny 21.30 Wiadomości kuriera 21.35 Sport w
WOT 22.00 Grób • film fa·
bularny prod. USA, reż. Jonas Pate, wyk. Fraig Shef·
ter, Gabrielle Anwar, Eric
Roberts 23.30 Album Cho·
pinowski - koncert

czyźni

·----~-·-·;'•-----'~

Bajl<i 18.20 Podwodne przygody 18.30Podróżnicy18.56
Pierwsza pomoc ratuje fy·
cie 19.08 Świat bez tajemnic 19.35 Morskle opowieścf 20.25 Czudowni męż·
z korbką 22.15 Róż·
ni ludzie, różne sprawy

,_: ·~'-•'-

9.00 Telezakupy 1D.15 Baj·
ki 13.18 Podwodne przygody 13.30 Z jak zdrowie 13.55
Adam i Ewa 14.00 Podróże
ze sztuką 14.25 INFOR
14.33 Zernsta 17.35 Jak
chronić prawa człowieka
17.52Tajemnice natury 18.02

'

TELEWIZJAŁóWlCZ

TV Łódź
7.00 Hallo Spencer • serial
animowany 7.25 Opowiast·
ki • serial popularnonaukowy 7.30 Fix i Foxi • serial
animowany 8.00 Klan • telenowela 8.30 Rodzinne
dzień dobl'}' 9.00 Ogrody bez
granic 9.25 Książki z górnej
półki 9.25 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 9.50
Zimowa telejazda 10.05
Charlotte Sophie 10.50
Książki z górnej półki 10.55
Świat cudów 11.20 Kumple
z woja 11.35 Złote rączki ,
12.oo Zaproszenie 12.25 ·
Kślążki z górnej półki 12.30
Mój świat 13.00 Nasze sprawy 13.30 Podaj cegłę 14.10 ·
Filmowa Encyklopedia todzi 14.30 MINTY - serial
fabularny 14.55 Zwierzęta
mrożnej północy 15.30 Mu- ·
zyka ·łączy pokolenia 16.15
Teletransmisja 16.40 Wieża • teleturniej 17.00 Klan •
telenowela 17.30 Impresje
• reportaż kulturalny 17.45
Katolicki tygodnik informa·
cyjny 18.00 ŁWD 18.30
Magazyn kulturalny 19.00
Kino wieczorne • River Street 20.35 Reportaż z koncertu 21.00 Nie tylko o
muzyce z Joanną Rawik
21.35 Bywalec 22.00 Kino
mocne • Grób - film fabulamy 23.30 Album chopi·
nowski • koncert O.OO Program na jutro

Kino .bez rodziców: • „ Tajemnica Saga/i" - serial prod. po/skoniemieckiej, reż. Jerzy Łukaszewicz, wyk. Marysia Niklińska (na zdjęciu),
Jan Jankowski i inni. Emisja: sobota, 16 grudnia,

TVP 2, godz. 12. OO.

Małgorzata Foremniak,

Programy pogrubione -nie kodowane

r-r;r+„;rc;

piłka nożna

7.00 Szczepan i Irenka 7.05
Łapu capu 7.15 Minisport+
7.20 Diabelski Młyn 8.00
Teletubbies li 8.25 Amne·
stia • film psychologiczny
9.55 Gliniarz w przedszkolu
- komedia 11.45 Nowe wcielenie li 12.30 Rozkodowa·
ny Bugs Sunny 13.30 Przyjaciele VI 13.55 Szczepan
I Irenka 14.00 13 Poste·
runek 2 14.30 Łapu Ca·
pu 14.40 Kraby i mrówki
15.35 Wing Commander
17.15 Cienka czerwona li·
nia 20.00 Ajlawju - komediodramat 21.30 Liga wioska • piłka nożna 23.30 Deser 23.45 Pierwotna siła
1.15 Kobieta z blizną 2.45
Kolor odwagi 4.15 Seks na
kółkach 5.05 Liga angielska
6.50 Deser
•

CHANNEL

osscouerv.
9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Fenomeny pogody 9.55 Wyspa lslay 10.50 Legenda szarej
sowy 11.45 Dzikie oblicze
Azt1 12.40 Instynkt: Konieczność jedzenia 13.30 Niebezpieczne spotkania 14.00
Przygody Marka O'Shea
14.25 Era nauki 15.15 SR-71
Blackbird 16.10 Strefa mocy 17.05 Pola bitew 19.00
Od podszewki: Wewnątrz Tita nica 20.00 Wysypisko:
lodzie motorowe 21.00 Super konstrukcje 22.00 Wulkan • pierścień ognia 23.00
Godzina z przypływem adrenaliny O.OO Nowi odkryw·
cy 1.00 Indianapolis 2.00 Wy·
sypisko 3.00 Zakończenie

1

ą>

I

P<ILOMĄ

w.fi!)

l

k<ll

I

1

1

i Wi<SŚCi

nowy ł..OWICZANIN
z Głowna i Strykowa

MAJĄ

Regionalne rachunki mieszkaniowe

GDY ,,LUDZIE NIE

li

I

PIENl~DZY'' •••

j

j

Teleshopping 13.05 Gra w Reżyserzy: Wes Craven , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• I przeboje 13.35 Katalina I Se- 16.45 Wszyscy mężczyźni
rial fantastyczny 13.25 V kret • dramat psychologiczbastian 14.20 Maria Emilia są tac~. s_ami • k~media
Max • magazyn motoryza- ny prod. USA, reż. Richard
, 15.10 Odjazdowe kreskówki produkq1 hiszpańskiej 18.30
cyjny 13.55 Strefa P 14.45 Pearce, wyk. Robert Du16.25 Czy boisz się ciem- Czy w Boże Narodzenie 6.00 Strefa P • magazyn mu- Muzyczne listy 15.35 Gar- vall, James E. Jones. 60' ności 16.50 Zagubiony w będzie śnieg? • film oby- zyczny 7.00 V Max 7.30 Mu- field • serial animowany letni Earl przeżył życie na
czasie 17.40 Lista zobowią- czajowy 20.00 Magazyn fil- 1 zyczne listy 8.30 Garfield 16.05 Ulysses - serial dla PoludJ1iU. Po śmierci mat1 zań18.30Grawprzeboje19.00 mowy: Sędzia Dredd 20.30 9.00 Voltron - serial dla dzie- dzieci 16.35 Czulość i kłam· ki dowiaduje się, że jego
Zoom 19.30 Podaj dalej 20.05 1. Cykl filmów z Gretą Garbo: Jci 9.30 Ulysses. serial dla stwa - serial prod. polskiej prawdziwą rodzicielką była
Szaleńcza ucieczka· film ak· Królowa Krystyna· dramat dzieci 10.00 Baza Pansa- 17.05 Allo, Allo - serial ko- Murzynka i że ma brata
1
cji U~ 21 :50 K~ie~ zwana prod. USA ~2.15 Amarcord cola - serial. akcji 11.00 Allo, mediowy17.45Dziennik18.00 Raya. 23.25 M.A.S.H. • seJackie • m1msenal b1ograficz- , ·film obyczajowy 0.15 Rzeka Allo • sen al komediowy Baza Pansacola • serial ak- rial komediowy 0.050 Synarr; 22.45 Ostatni wojownik • Czerwona ·western 2.20 Jak I 11.30 Jak dwie krople cze- cji 19.00 Najemnicy - se- lek • dramat USA 1.55 Mafilm wojenny 0.25 Sexplozja ptaki bez gniazd • dramat I kolady • serial komediowy rial akcji 20.00 Akcja nad Ber· skarada - serial 2.55 Spot12.00 Gilette • magazyn linem • serial :ikcji 20.50 kajmy się 3.25 VIP 3.35 Suł 0.40 Zoom 1.05 Szaleńcza ' 4.20 Palace Hotel - film
ucieczka 2.35 Ostatni wo- 1 obyczajowy produkcji poi· sportów ekstremalnych 12.30 Dziennik 21.02 Informacje per gol 4.35 ZakońĆzenie
Star Trek: Voyager 2. ·se- sportowe 21.05 Czarny se- programu
skiej
jownik 4.05 Teleshopping

I

I

1

•

Dzień niepodległości
Twój lekarz
Piosenka na życzenie
.'film prod. USA
·magazyn medyczny
Świat według
reż. Roland Emmerich,
14.45 Wystarczy chcieć
Bundych
wyk. Will Smith,
15.00 Pokemon
• serial komediCY.j'
Billy Pullman i inni
15.30 Informacje
715 Pokemon
23.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
•serial animowany
Górny i Dolny Śląsk - to dwa regio- stycznia do końca października nieI biznes Informacje
15.55 Zgłową
7.50 Polityczne
w chmurach
ny w Polsce, w których rok bieżący wielki, bo 2-procentowy spadek po23.45 Prognoza
graffiti
• seńal obyczajoy,y
aoo Skrzydła
cechuje sil( wyraźnym regresem budow- wierzchni oddanych w tym czasie
pogody
16A5 Wysoka fala
a30 Wysoka fala
nictwa. Wartość zrealizowanych w cią- do użytku mieszkań (z możliwością
23.55 Polityczne graffiti
• serial sensacyjny
- serial sensacyjny
· gu pierwszych I O micsil(cy br. usług nadrobienia tej straty w listopadzie i
0.10 Bumerang
17A5 Fiorella
9.30 Zbuntowany
: budowlanych w woj. dolnośląskim spa- grudniu), zaś w województwie dol0.40 Kurler1V
• telenowela
anioł
. dła w por~wnaniu z analogicznym nośląskim powierzchnia ta b1tdzic w
1.00 ~::~~SA
18.35 Kurier1V
·serial obyczajCY.j'
Scoty wraz z trzema kola- . ok.r.csc~ ub1cglcgo roku o 3 procenty, całym roku 2000 prawdopodobnie
18.55 Informacje
1o.30 Florena
tankami wynajmuje pokój u ' w sląsk1m - o I O procc?t'. przy pona~ o około 20 proc. wi1tksza niż w 1999
·serial
'
19.00 Prognoza pogody
pani Engels. Wkrótce ginie · 13-proc~ntowym w~rosc1c pro~ukcJt r. Najwil(kszy w bieżącym roku
19.05 Zbuntowany anioł
~
wzrost liczby oddanych do użytku
pierwsza studentka. Policja budownictwa w skah całego kraju.
·telenowela
11.30 Pogromcy zła
Jednakże z punktu widzenia spo- 'mieszkań oraz ich łącznej ponie wierzy, że szacowna
20.00 Życlowaszansa ·
12.30 Magazyn
obywatelka miasta może łcczncgo nic wydaje sil( to w obu przy- wierzchni notowany jest w woje·teleturniej
Ligi Mistrzów
padkach czymś szczególnie pcsymi- wództwach: mazowieckim, dolnoślą
mieć z tym coś wspólnego.
2031 Losowanie LOTTO
13.30 Świat według
stycznym, czy nagannym. W obu skim i warmińsko-mazurskim. Cie2.30 Muzyka na BIS
i Szczęśliwego
Kiepskich
wymienionych województwach tego- kawe przy tym, że w szeregu woje5.00 Pożegnanie
Numerka
• serial komedioy,y
roczny kryzys dotknął głównie bu- wództw szybciej wzrasta liczba nodownictwo na cele biurowe, produk- wych mieszkań, niż ich łączna pocyjne, komunikacyjne itp„ a wil(c na wierzchnia - znaczy to oczywiście,
21.30 Muzyczny
17A5 Sportowy tydzień
6.00 Konserwacja
obszarach szczególnie tam właśnie że wil(kszym niż do niedawna popygwiazdozbiór:
18.35 Klan
nadajnika
(podobnie jak np. w woj. mazowiec- tem cieszą sil( mieszkania o mniejGrupa pod Budą
·serial prod. polskiej
15.00 Wiadomości
kim z Warszawą włącznie) nasyco- szym metrażu. W przytoczonym tu
22.00 Dialogi
15.10 Teledyski na życzenie 18.55 Telezakupy
nych infrastrukturą - biurową, prze- przykładzie woj. dolnośląskiego 20z przeszłością
19.15 Dobranocka:
1525 Ludzie listy piszą
procentowcmu wzrostowi pomysłową, czy transportową. Nato-program Szczepana
Przygody Kota
15A5 Rozmowa dnia
miast społecznic niezmiernie: istotny wierzchni nowych mieszkań odpoFilemona
16.05 Galeria:
~
wiadał 30-procentowy w tym czasie
dział budownictwa mieszkaniowego w
22.32 Panorama
19.30 Wiadomości
Kraina w kratkę
obu tych regionach wypada lepiej: na wzrost liczby tych mieszkań.
22.55 Sport· telegram
19.55 Pogoda
·program Bernarda
dok." na str. 13
Górnym Śląsku nastąpił wprawdzie od
23.00 Ze sztuką na ty:
19.58 Sport
~
Krakowskie oblicza
20.00 Miss Polonii
16.30 Małe ojczyzny:
Renesansu
·konkurs dla widzów
Wioska z pamięci
Przygody Mikołaja • serial Fakty 23.1 O Kropka nad i
I Manieryzmu
• 20.05 Wesela nie będzie
I ze snu
animowany dla dzieci 14.15 23.30 Fakty, ludzie, pie23.50 Tatry· wielka miłość
·film fabularny prod.
·film dokumentalny
Planeta • serial dla niądze • magazyn gospo·
Kapitan
polskich
polskiej, reż. Waldemar
Krystyny Bemdt
dzieci 14.40 Oliver Twist • darczy. Jest to program
kompozytorów
Podgórski, wyk. Krzyszlof
17.00 Teleexpress
6.05 Abrazame muy Fuer- serial animowany 15.05 Mecz skierowany do wszystkich,
0.30 Monitor
Stroiński, AIV1a Dymna,
17.15 Baśniowa kraina
te (1) • serial obyczajowy NBA 16.00 Alf • serial ko- którzy interesują się gospoWiadomości
Malgolzata Potocka, Leon
braci Grimm: Simsala:
produkcji meksykańskiej mediowy 16.30 TVN Fakty darką. Porusza aktualne
1.00 Powtórki
Niemczyk i iv1i
Wiemy Jan
6.45 Telesklep 7.oo Alf - 16.45 Pogoda 16.50 Vale- tematy związane z rynkiem
•
serial komediowy 7.30 Ka- ria • serial obyczajowy 17.45 ekonomicznym, analizuje
pitan Planeta • serial ani- Na tropie agenta • prog- istotne wydarzenia finansoI ;;a
mowany 8.00 Oliver Twist • ram przygodowo-rozrywko- we, śledzie bieżące tenden••• •lnot
serial animowany 8.25 Pio- W/ 18.15 Rozmowy w toku - cje. Gośćmi Romana Młod·
6.00 Teledyski 6.15 Maria
Emila - telenowela 7.00 Ka· 8.00 Kaplan miłości • film I truś Pan • serial animowa- talk show 19.00 TVN Fakty kowskiego są przedstawitalina i Sebastian - teleno- I biograficzny 10.05 Doku- ny dla dzieci 8.50 Rozmowy 19.25 Sport 19.30 Pogoda ciele świata biznesu i osowela 7.45 Odjazdowe kre- ment: John Wayne 10.30 w toku 9.30 Daniela i przy· 19.35 Abrazame muy Fu- by podejmujące ważne deskówki 8.50 Czy boisz się Sprawa do zalatwienia • ko- jaciele ·_ serial obyczajowy erte • serial obyczajowy cyzje dla polskiej gospociemności· serial dla mlo- m.edia prod. polskiej 11.55 10.20 Telesklep 11.20 Esme- 20.30 Milionerzy • teletur- darki O.OO Na tropie agendzieży 9.15 Nieśmiertelna • ' N1tt1 • prawa ręka Ala Ca- ralda • serial obyczajowy niej 21.25 Trafiony, zatopio- ta 0.30 Nie do wiary 1.00
serial fantasty 10.05 Podaj I pone ·film gangsterski 13.55 12.15 Wybacz mi - talk show ny • program rozrywkowy Automaniak 1.30 Multikino
dalej 10.35 Tajemniczy Mi- Magazyn filmowy: Maska 13.20 Ładny dom - maga- 22.30 Supergliny • maga- - magazyn filmowy 2.00
kolaj ·film familijny 12.00 14.00 Złoto głupców 15.45 1 zyn o budownictwie 13.50 zyn policyjny 23.00 TVN Granie na zawołanie

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 Powrót Lessie • film
przygodowy 22.25 Top Shop
0.10 Hot Shop 0.50 Playboy

„„„„„

ou!Ńs;'J'i,

8.30 Sporty ekstremalne 9.30
Skoki narciarskie 11.00 Snowboalll 12.00 Kombinacja norweska 13.30 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu świata w Engelberg 15.00 Biathb1 16.00 Tenis stołowy
17.00 Skoki narciarskie 18.15
Pil-ka no~na. 20.00 Bobsl~j~
22.00 Jezdz1ectwo: Turniej
świąteczny w Londynie 23.30
Pilka nożna {live) 1.00 Tria·
tlJ!on: Z'ćNlody Pucharu świa·
1.30 Zakończenie programu
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dejrzenie,

że była

12.45 Plebania
-serial prod. polskiej
13.15 Klinika cudów
-telenowela dokumentalna
13.40 Ładna historia
13.45 Wieści ze świata
14.10 Ładna historia
14.20 Szczepan
Rogate Serce
14.40 Ładna historia
14.45 Ups and Donwns
15.00 Wiadomości
15.10 fflJnek
15.30 Euroexpress
15.45 Reportaż
16.05 Kulisy PRL·U
16.30 Moda na sukces
·serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Klan
·telenowela prod. polskiej
18.00 Jaka to melodia?
• quiz muzyczny
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.G1 Pogoda
20.10 Miej oczy szeroko
otwarte: Człowiek

na świecie

- 12.20 Kontrasty • świat,
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo

· 7.00 Telezakupy
7.30 Dziennik krajowy
7.'flJ Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Na dobre i na złe
-serial prod. polskiej
9.25 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
·serial prod. USA
10.15 Mistrzowie w świecie

~.

targnięcia się

•

to próba
na swoje ży
cie. Odratowana przez lekarzy, nadal jest pogrążona w
depresji. Powodem załama·
nia jest jawna niechęć rodziców dziewczyny wobec jej
chlopaka, Mateusza.
17.0S Małeojczyzny
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda
przyrody:
·19.30 Panorama
Pandt/
-serial dokumentalny
18.50 Dwójkomania
18.55 Va banque - teleturniej
10.40 McGregorowie
-serial prod. australijskiej 19.25 Kościół i świat
11.25 Roman Opałka· czas 19.35 Magazyn
artysty, czas sztuki
1>1/karski „G.o l"
19.55 Świąteczne marzenia
11.50 Famillada
Marcina Dańca
-telelurniej
20.50 Dwójkomania
12.15 Tadeusza nikt nie
21.00 Panorama
rusza, czyli 30 lat
21.20 Sport-telegram
w służbie telewizji
2116 Pogoda
13.15 Doktor
21.35 C.K. Dezerterzy cz. li
z alpejskiej wioski
14.00 Majka i jej goście
• komedia prod. polskiej,
reż. Janusz Majewski
na bis
Po zdobyciu odpowiednich
14.45 Ojczyzna
dokumentów przyjaciele
• polszczyzna
wsiadają do pociągu jadą
15.00 Złotopolscy
15.30 Krzyżówka szczęścia cego do Koszyc. Po król·
kim pobycie tutaj Kania,
16.00 Panorama
Bendek, Haber, Baldini i
16.10 Na dobre I na złe
Czech Hudej postanawiają
·serial prod. polskiej
Trwa operacja Kai, cudem wyruszyć do Budapesztu.
22.45 Ogród sztuk
ocalałej z wypadku. Dziew~
czyna z dużą prędkością na- 23.15 W hołdzie
Tansmanowi Cz. li
jechała na stup, istnieje po-

JVP§

10.50 Pod jednym dachem
11.15 Gotowanie
na ekranie
11.35 Czas seniora
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

-~eła

8.42 Pogoda
8.45 Peter
i Petra
·serial prod. szwed2ldej
9.10 Magiczny kalendarz
9.15 Jedyneczka
9.45 Bajeczki Jedyneczkl
10.00 Tajemnicza kobieta

Pmdmieścle 27
8.25 Giełda
8.30 Wiadomości

8.15 Krakowskie

(

·~....

6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.50 Przygody Sindbada
·serial prod. USA

Poniedziałek

~

Male, sycylijskie miasteczko w początkach lat 20. Mąż
Concetty Paterno, zwanej
Titiną, zostaje pewnej nocy
brutalnie zamordowany przez
czlonków mafii. Pod wpły
wem szoku tej samej nocy
Titina, będąca w ostatnich
tygodniach ciąży, traci także dziecko. Ale mimo jej
próśb i lez nikt w miasteczku nie staje po jej stronie,
gdy zrozpaczona kobieta
usiłuje dochodzić w sądzie
sprawiedliwości . Titina poprzysięga mordercom zemstę , a mieszkańcom miasteczka wypomina krzykiem
ich podłość i tchórzostwo
za każdym razem, gdy przemierza ulice.
1.30 Zakończenie

""''

··~~

.·
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-film fabularny prod.
włoskiej, reż. Lina
Wertmuller, wyk. Sophia
Loren, Mcr'OOlo
Maslroiafri, Gi<ro:v1o
Gianniniiinil

O.OO Kino bez granic:
Krwawa zemsta

0.45 Podjednym
dachem
1.05 Plebania
·serial prod. polskiej
1.55 Zakończenie

23.15 Sportowyflesz
23.20 Kobiety
·film fabularny prod.
francuskiej. reż. Jean
Aurel, wyk. Brigitte!
Bard<X. Maurice Ronet

Wiadomości

21.10 TeatrTelewlzjl:
Wigilijna opowieść
·autor: Adam Drabik.
reż. Piotr Trzaskalski,
wyk. Andrzej Chyra,
Katarzyna Herman,
Tomasz Zaliwski i inni
22.05 Musisz to zobaczyć
22.45 Monitor

maną

zwany niedźwiedzią

i

9.00 SR-71 Blackbird 9.55
Bizancjum 10.50 Wojna u.
Bootów 11.45 Niebezpieczne spotkania 12.10 Przygody Marka O'shea 12.40 Surfing 13.39 Podwodny świat
14.25 Niebezpieczne przejażdżki 15.15 Generałowie
Hitlera: Paulus 16.05 Węd
karskie przygody 16.35 Magazyn Discovery 17.05 Aztekowie i Majowie 18.00
Wszystko o.„ T-Rex 19.00
Problemy przyszłości 19.30
Magazyn Discovery 20.00
Samotna planeta: Rosja
21 .00 Oklahoma 22.00 We
wnętrzu stacji kosmicznej
23.00 Maszyny, które wygrały wojnę O.OO Wyprawy
w czasie 1.00 Fenomeny
pogody 1.30 Magazyn Discovery 2.00 Medycyna są·
dewa 3.00 Zakończenie

=

1Jigcouerv

7.00 Diabelski Młyn 7.45
Łapu Capu 7.50 Aktualności Fiimowe 8.00 Teletubbies 11 8.25 Przyjaciele
VI 8.50 W nurtach życia
10.40 Zawsze w niedzielę
12.10 Cienka czerwona li·
nia 14.55 Wszystko o mojej
matce 16.35 Milość jest
więzieniem 18.05 Aktualności Filmowe 18.35 Kapitan
Fracasse 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 Pierwotna s~a
21 .30 Na Everest inaczej
22.25 Pragnę cię 23 .50
Fantastyczna podróż 1.30
Dziecinne pytania 3.10 Bracia Newton 5.1 O Deser 5.20
Wing Commander

Programy pogrubione • nlekodow1ne

Łódź
7.00 Wielka księga natury
7.25 Opowiastki 7.30 Znak
orła 8.00 Raport ekologic:zny 8.10 20 lat później 8.25
Sekrety 8.30 Kassandra
9.30 Leki„. 9.45 To jest temat 10.00 Jabłko Newtona
10.30 Lista przebojów 10.45
Kowalski i .„ 11-15 Nash
Bridges12.00 Reportat12.15
Autostrada 12.35 Zimowa
telejazda 12.45 Kumple z
woja 13.00 Morskie opowieści 13.30 Zaproszenie 13.50
Bliżej prawa 14.10 Projek·
tantki 14.35 Apetyt na Azję
15.00 Eneduerabe 15.05 Mię
dzy nami dzieciakami 15.30
Kurier 15.35 Jak w lustrze
15.55 Konfrontacje muzyczne 16.15 Mój pies„. 16.30
Harry i... 16.55 Leki z zie I·
nej apteki 17.15 Gość WOT
17.30 Kurier 17.45 Sekrety W-wy 17.50 Sport 18.00
Kurier 18.20 Bankier domowy 18.40 Warszawa ... 19.00
Aleja snajperów 20.35 Echa
21.00 Miłość ... 21.30 Kurier 21.35 Sport 21.40 Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.20 Gyberix 22.30
Gdy wiek XX był młody
23.00 Raport policyjny 23.15
Wroński Beat 23.30 Lista '
przebojów 23.45 V-Jay

WOT

!

9.00 Telezakupy 10.15 Zirytowani właściciele 10.23 Bajki
11.02 Kino radzieckie: Wieika Ojczyżniana 11.07 Oni
walczyli za Ojczyznę 12.29
Apel 13.00 Wyrośnięte niemov.1ę 13.08 To dopiero ka·
czątko 13.15 Słodki placek
13.21 Popłoch spiżami 13.30
Podróżnicy 13.51 Pierwsza
pomoc ratuje życie 14.00 Magazyn 01 ·wydanie specjalne 14.25 INFOR 14.33 Peter
Gunn.15.00 Małżeński pingpong 15.12 Dania z zamko·

wej kuchni 17.15 Wiadomości lokalne 17 .25 Serwis
pracy 17.35 Magazyn sporłowy 17.52 Tajemnice natury 18.02 Wyrośnięte niemowlę 18.10 Bajki 18.30
Polska Narodowa Pielgrzymka - Ziemia święta 2000
(cz. 1) 18.47Reportaż19.08
Zemsta 20.25 Bom\,nza •
serial 21.23 Kowalskiego
droga do Unii 21.34 Bezpieczeństwo na drodze
21.39 Druga B 22.15 Dzikle i oswojone

JELEWIZJA ŁOWI CZ

6.55 Konserwacja nadajnika
15.00 Eneduerabe • cyklicz·
ny program zrealizowany
prze;z: 01V Łódź 15.05 Mię
dzy nami dzieciakami • c:ykliczny program 15.45 W Ojczyżnie Jezusa: Ziemia zwiastowania • film dokumental·
ny 16.00 Klan • telenowela
prod. polskiej 16.30 Kino familijne: Harry i Hendersonowie • serial fabularny prod.
USA 16.55 Książki z górnej
p6ll<j 16.55 Leki z zielnej apteki - program poradnikowy
17.15 Reportaż 17.30 Łódz
ki Klub Parlamentarny ·• program publicystyczno-informacyjny 18.00 Łódzkie Wia·
domości Dnia 18.20 Maga'C-JTI sportowy 18.45 Encyklopedia sportu 19.00 Kino wie·
czome: Aleja snajperów • film
fabularny 20.35 Echa regionów 21.05 Miłość i namięt
ność - serial fabularny 21.30
Łódzkie Wiadomości Dnia
22.00 To jest temat • reportaż 22.15 Książki z górnej
półki 22.20 Cyberix • maga'C-JTI internetowy nie tylko dla
zaawansowanych 22.30 Gdy
wiek XX b}ł młody • film doku- .
mentalny 23.00 Raport policyjny 23.15 Wroński Beat

TV

Teatr Telewizji - „ Wigilijna opowieść" - reż. Piotr Trzaskalski,
Tomasz Zaliwski, Katarzyna Herman, Andrzej Chyra (na zdjęciu)
i inni. Emisja: poniedziałek, 18 grudnia, TVP 1, godz.21.10.

ł1ryk.

18 grudnia 2000 r.
Ml\.,$~'ii'

14.30 Gospodarz •
15.oo Disco
Polo Live
15.50 Fundacja
Polsat
16.00 Informacje
16.10 Prognoza
pogody
16.20 Dyżurny satyryk kraju
16.50 Przyjaciele
17.20 "6f z klasy
18.10 Idź na całość
19.05 Adam I Ewa
20.00 ŚWiat według
Kiepskich
20.30 Duża przerwa
-polski serial komedi<M)'

-reportaż

zdjęciowym

14.15 W Pustyni
I w Puszczy • ostatni
dnia na planie

Opowieści

zkrypty
1.0S Oziewczyl)yzradla
·film prod. USA
2.10 101 podniet
·film prod. USA
3.05 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

0.05 Pla')'bat

23.35

Zimna stal
·film prod. USA
o)ciec policjanta w noc wigilijną pada ofiarą brutalne·
go morderstwa. Prowadzone przez Johnnego śledz·
two prowadzi do mordercy •
psychopaty zwanego lodziarzem.

21.55

Numerka
21.0S Życiowa szansa

20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego

... „

ł

8.30 Sporty ekstremalne 9.30
Bobsleje 10.30 Narciarstwo
alpejskie 13.45 Skoki narciarskie 14.45 Pływan ie 17.45
Biathlon 18.30 Bobsleje
19.30 Skoki narciarskie
20.30 Curling 22.00 Jeź
dziectwo 23.00 Wiadomości
23.15 Skoki narciarskie 0.45
Pływanie : Mistrzostwa Europy na krótkim basenie
1.45 Wiadomości

~,...

O!ll1i/SPQ/ff

,..*„. . .

rosłych

7.00 Top Shop 7.35 Księga
dżungli 8.10 Top Shop 12.00
Ty albo nikt 12.25 Ziemie
toskańskie 13.00 Top Shop
18.00 Autt> salon 18.30 Moc
prezentów 19.20 Ziemie toskańskie 20.00 Opętanie film neorealistyczny 22.20 Top
Shop 22.55 Noa Noa - film
przygodowy 0.50 Hot Shop
1.20 Playboy· magazyn dla do-

-

~

!

6.00 Teledyski 7.OO Odjazdowe kreskówki • filmy animowane 10.15 Beczka śmie
chu - program rozrywkowy
10.50 Zagubiony w czasie
11.35 Tata major - serial
komediowy 12.00 Tajemnicza wyspa • serial przygodowy 12.30 Ukryte miasto serial przygodowy 12.55 Gra
w przeboje 13.25 Trzecia pia·
neta od Slońca • serial ko·
mediowy 13.50 Uwolnić
szkołę - film akcji 15.20 SeaQuest 16.1O Na wariackich
papierach 17.05 Czynnik PSI
17.55 Wieczór z reklamą 18.30
Gra w przeboje 19.00 Zoom
19.30 Trzecia planeta od Słoń
ca 20 .OO Wybierz mnie
22.10 Piranie - film sensacyjny O.OO Hotel - serial oby·
czajowy 0.50 Czynnik PSI
1.35 Czerwona fala - film
akcji prod. USA 3.15 Scanner Cop • horror 4.45 Teleshopping

mcW

ł.OWICZANIN

Jaja 10.00 Pepsi Chart 10.30
Gwiezdne wrota 11.30 VIVA
Polska • pr. muzyczny 12.30
Automaniak 13.00 Zderzeni z
życiem • film obyczajowy
15.10 Multikino 15.40 Brygada ratunkowa - serial
obyczajowy 16.35 Samotny tata • film obyczajowy
18.30 Maraton uśmiechu -

7.00 Telesklep 8.00 Albert serial animowany 8.20 Ka·
pitan Planeta • serial animowany 8.45 Mama, tata i
- teleturniej 9.10 Oliver
ja
Twist 9.35 Przygody Miko·

•

a

,\

No. no • powiedział

dia prod. USA 22.00 Strange
World - serial dramatyczny. Paul Turner, naukowiec
pracujący dla armii Stanów
Zjednoczonych, narażony na
oddziaływanie broni chemicznej podczas wojny w Zatoce, spędza lata walcząc z
wycieńczającą go chorobą.
Pewnego dnia niespodziewanie zjawia się u niego tajemnicza Japonka, z lekarstwem
w postaci narkotyku, który
przynosi ulgę w cierpieniu„.
23.00 Poltergeist 111 • Powrót • horror 0.55 VIP - magazyn ciekawostek i sensacji 1.05 Strefa P
serial s-f 11.30 Droga do
Avonlea - serial dla mło
dzieży 12.00 Ginący świat
- film dokumentalny 12.30
V Max • magazyn motoryzacyjny 13.00 DOM Muratora 13.30 Podryw kontrolowany - pr. rozrywkowy
14.00 Nasze słoneczko film familijny 15.45 Luzik •
serial dramatyczny 16.45
Czułość i kłamstwa - serial produkcji polskiej 17.45
Dziennik 17.58 Informacje
sportowe 18.05 Gang Olsena 13: Spadamy do Paryża • komedia 20.05 Niebezpieczny zakręt • korne-

ł

choć wiele mówiące obrazy
z przeszlości, wkrótce odkryją
przed nim sieć tajemnic, morderstw i skandali. To wszystko może ostatecznie zachwiać strukturami wladzy w
San Francisco ... 23.20 Portret zabójcy - serial sensacyjny 0.15 Midnight Express - film sensacyjny prod.
USA. Ta historia wydarzyła
się naprawdę. W 1970 roku
na lotnisku w Istambule turecka policja aresztowała
amerykańskiego studenta •
Billy'ego Hayesa. Za próbę
przemytu dwóch kilogramów
haszyszu Billy skazany został na pięć lat wi ęzienia ...
2.30 Granie na zawołanie program muzyczny

dok. na str. 9

centrował sią na drodze. Byli już niedaleko miasta, gdy padł strzał.

ście ładnym przedmiotem. Kuba skon-

Dostałem

od wuja, trzeba będzie dać
do fachowca. żeby naprawi/, na razie
raczej nie działa, ale co to za piękna
rzecz! - mówił, wymachując rzeczywi-

tylko Włodek z uznaniem. Kuba odwrócił się do nich. Andrzej trzymał
spory pistolet z mieniącą sil( kolbą.

brzmiewał dumą.

27 wiośnie życia wszystko wiedzą o
„tych sprawach'', zrozumieli, że nic
wiedzą aż tak wiele. Zml(czeni, ale
zachwyceni, wczesnym popołudniem
odstawili dziewczl(ta na ich zwyczajowe miejsce pracy i pojechali w stroni(
domu. Prowadził Kuba, Andrzej i Wło
dek siedzieli z tyłu - Kuba, jeśli to
było możliwe, nikogo nic sadzał obok
siebie.
Koledzy żartowali, przekomarzati
sil(, wspominali co lepsze fragmenty
„polowania". Potem rozmowa zeszła
na bardziej przyziemne tematy - Wło
dek pochwalił się, że ma nowe, fantastyczne spławiki prosto z Kanady. A
patrz, co ja ma_m - głos Andrzeja po-

program rozrywkowy 19.00
1VN Fakty 19.25 Sport
19.30 Pogoda 19.35 Milionerzy • teleturniej 20.25
Ananasy z naszej klasy •
program rozrywkowy 21.30
Mordercze Wizje 2 - film
sensacyjny prod. USA,
reż . Sam Pillsbury, wyk.
Barbara Eden, Michael Nouri, Ted Marcoux. Missy Crider i inni. Dr Jese Newman. policyjny detektyw,
posiada nadnaturalne zdolności, których ani nie jest
w stanie wyjaśnić, ani kontrolować. Zostaje zaangażowana w śledztwo . Musi
rozwiązać tajemnicze okoliczności śmierci policjanta. Jednak jej chaotyczne,

ka. Razem się bawili, razem kończyli
podstawówkę i technikum, razem poszli pracować do jednej finny. Mieli
również wspólną namil(tność - lubili
chodzić na ryby i na „polowanie". Tym
kryptonimem określali wyprawy po
kobiety lekkiego prowadzenia do barów, agencji i na szosy. Raz w miesiącu
urządzali z kilkoma wybranymi w ten
sposób dziewczynami prawdziwe orgie. Zabawy te trzymali w tajemnicy,
bowiem na razie jeszcze tylko Wło
dek był kawalerem, pozostali panowie wiedli szcząśliwe życie rodzinne.
Ale cóż, wiadomo, baba nie zrozumie
człowieka i faktu, że miłość miłością,
a zabawa zabawą.
Październik był ciepły, więc na szosach było sporo „towaru" do wyboru nowego, ładnego i taniego. W ów wspaniały piątek, który zamienił si(( w fe.
ralną niedziel((, wybrali pi((ć pań róż
nych narodowości (była nawet jedna
rodaczka), wsadzili w furgonetk(( Kuby
i zawieźli do domu Włodka. Tu odbyła
si(( zabawa, jakiej nic sposób zapomnieć. Panowie, którzy myśleli, że w

Andrzej U., Jakub J. i Włodzimierz
B. byli kolegami ze szkoły i z podwór-

STRZAt W DZIESIĄTK~

Wypadek po „polowaniu"

8.00 Wspomnienie Hollywood: John Wayne - film dokumentalny 8.25 Film królkometrażowy: Ta jedna chwila 8.35 Sprawa do zalatwienia ·· komedia 10.00 Wspomnienie Hollywood: Michelle Pfeiffer 10.25 Zazie w
metrze - komedia 11 .55
Podróż Pascala 12.15 Reźyserzy: Wes Craven • film
dokumentalny 13.15 Geor- 6.30 Sandokan 7.00 Wojowgia - film obyczajowy 15.10 · nicze żólwie - komediowy
Nitti - prawa ręka Ala Capo- serial akcji 7.30 Po drugiej
ne • film gangsterski 16.50 stronie lustra - serial fantaOddając ci hold - thriller 18.25 styczny 8.00 A ku ku - maAnna Christie - film oby- gazyn rozrywkowy 8.30 Waczajciwy 20.00 Magazyn fil- tykan Jana Pawia li - film
mowy: Maska 20.30 Jak pła- dokumentalny 9.00 Ogrody
ki bez gniazd • dramat 22.30 Castelgandolfo - film dokuGarść dynamitu - western mentalny 9.30 Blotniak - se1.00 Serpico - film sens. rial animowany dla dzieci
3.05 Wspomnienie Hollywo- 10.00 Rudzielec - serial dla
od: Grat Garbo 3.30 Anar- dzieci 10.30 Wojownic:ze żól
chistki •- dramat 5.35 Maga- wie - serial komediowy 11.00
Po drugiej stronie lustra zyn filmowy: Wojna

alo 1ldno!
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14.05 Alek ·portret
19.30 Wiadomości
Aleksandra
19.50 Pogoda
7.00
19Ji3 Sport
Maliszewskiego
20.00 Miss Polonii
7.30
14.30 Kocham Polskę
20.05 Historia kina
15.00 Muzyka łączy
7.35
wPoplelawach
pokolenia
8.45
-film fabularny prod.
15.50 Dziennik telewizyjny
9.15
16.00 Sensacje XX wleku
polskiej
9.35 Babar
16.25 Magazyn Polonijny
10.00 Hity satelity
21.4~ ~Zanachowski
z Ameryki Północnej
Ijego przyjaciele
10.15 Uczymy się polskiego
17.00 Teleexpress
22.30 Panorama
10.45 Badzlewiakowle
17.15 Mówi się.••
22.50 Sport ·telegram
11.20 Madonny polskie
17.35 Przeboje
23.00 Zwierzenia
11.50 Polscy rolnicy
„Hulaj dusza"
kontrolowane
we Francji· reportaż
18.15 Na dobre i nazłe
23.25 A śmierć utraci swoją
12.20 Teatr dla Dzieci:
• serial prod. polskiej
v.4adzę
Dzieci z Bullerbyn
23.5f) Sportowa sobota
~3.00 Teledyski na życzenie 19.05 Kurier
z Waszyngtonu
O.OD Powtórki
,13.10 Skarbiec
19.20 Dobranocka
programów
13.40 śnmtNy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.""::_ _ _ _ _ _ _

Ród Gąsieniców
• seOai prod. polskiej
Echa tygodnia
Miss Polonii
Klan
Ziarno
5-10-15

wyk. Crobil Berenson,
Ce-Key Carier
Po napadzie na dyliżans
dwie kobiety i dwójka dzieci
usiłują dotrzeć do cywilizacji.
12.35 Kapitan z Koepenlck
-fdm prod. niemieckiej

reż. Dean Hamilton.

10.45 Dzlka ziemia
-film prod. Kanada-USA,

Teksasu

6.00 Disco Relax
7.00 Oyilrny Satyryk
Kraju
7.30 W drodze- magazyn
redaktji pr. katofickich
8.00 4x4
8.30 Spider· Man
9.00 Godzllla
9.30 Power Rangers
9.55 Strażnik

7

nowy
; Wieści z Głowna i .s !rykowa

ktokolwiek wie
22.55 ~
2325 Sportowa
niedziela

22.fA) Ktokolwiek
widział,

dla Ciebie

22.10 Decyzja należy

cudów

21.40 Klinika

zajęcia.

ma dwadzieścia lat
- serial prod. TVP
Krzysio zostawia rodzinę,
by poświęcić się opiece
nad Jolą, która dopiero co
dokonała aborcji. Prokop
oświadcza się Lodzi. Klara
wraca do Polski z zamiarem
pozostania tu na stałe, lecz
nie uzyskuje wymaganej
zgody i zostaje deportowana do ZSRR. Ojciec Joli
proponuje Krzysiowi pracę
w ekipie rajdowej FSO pod
warunkiem, że chłopak zostawi w spokoju jego córkę.
Majka rodzi syna, a Prokop
i Lodzia stają na ślubnym
kobiercu. Rozpoczynają się
strajki na Wybrzeżu. Wrotek niemal natychmiast jedzie z kamerą, by filmować

Dziś każdy

19.51 Sport
19.56 Prognoza pogody
20.05 Dom:

Niedziela
ITIVIPD

mężczyzn

I.

6.30 Chcemy pomóc
6.45 Proszę o odpowiedź
7.05 Za czy przeciw
1.ro Brzydkie kaczątko
-serial ani~
8.15 Maglcmy ·
kalendarz
8.20 Do góry nogami
8.40 Siódme
niebo
-serial prod. USA
9.30 Rejs 2000
- magazyn żeglarski
9.50 Miejsce na ziemi
- film fab. prod. USA
11.40 Magazyn
motoryzacyjny MOC
12.00 Otwarte drzwi
-w tym Anioł Pański
12.40 CDs/
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
13A5 Zaginiony świat
-serial prod. USA
14A5 Studio sport:
Finał Pucharu
Polski w siatkówce
16.30 Sensacje XX wieku
17.00 Teleexpress
17.20 Randka w ciemno
18.05 Lokatorzy
- serial prod. polskiej
18.35 Śmiechu warte
19.00 Wieczorynka:
Gumisie
19.30 Wiadomości

; ••

14.00 30 tonf - lista, lista
6.20 Dom
- lista przebojów
- serial prod. polskiej
14.30 Famiflada
(dla niesłyszących)
-teleturniej
7.55 Słowo na niedzielę
15.00 Złotopolscy
8.00 Program lokalny
-telenowela prod. polskiej
9.00 Doogie Howser,
15.30 Szansa na sukces
lekarz medycyny
· 16.35 Na dobre i na złe
-serial prod. USA
-serial prod. polskiej
925 Niezwykła 7
Konkurs na dyrektora szpi-teleturniej
9.50 Dziadek do orzechów tala wciąż nie zestal rozstrzygnięty. Przyjaciele Bru10.00 UllcaSezamkowa
na nie tracą nadziei, że dok10.30 Kręcioła
10.50 Piękne, dzikie, ginące tor Walicki obejmie to stanowisko, zwłaszcza że nie
11.00 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
ma widoków, by współpraca
z docentem Depczykiem
Wędrówki
z dinozaurami
ułożyła się lepiej. W szpita-serial prod. angielskiej
lu pojawia się nowy chirurg,
Zawieszeni
doktor Tretter. Okazuje się,
na drzewie
że jest on dawnym znajo- komedia
mym siostry oddziałowej.
prod. francuskiej
Wszyscy zastanawiają się,
jaki rodzaj zażylości lączył
''
..........
ich przed laty. Na oddział
trafia starsza kobieta po
kursie samoobrony.
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 Święta wojna
- serial prod. polskiej
1925 Jej styl

'

8

Prog""'Y pogrubione- niekodowana
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TV

WOT

7.00 Rozkodowany Bugs
Bunny 8.00 Teletubbles li
8.25 Mistrzowie w świe·
cie przyrody 8.55 $nieżka
dla doroslych 10.35 Jacki13
Chan 11.55 Szeroki horyzont 12.50 Liga angielska
15.00 Aktualności filmowe
15.35 Kto zabil córkę Cookie? 17.30 Taxi - film akcji
19.00 Cybernet 19.30 Nie
Przegap 19.35 Pinky i
Mózg 20.00 Przyjaciele Ili
20.25 Liga włoska 22.30
Sport+ 0.30 Lautrec - film
biograficzny prod. francuskiej 2.30 Umrzeć, aby żyć
- film fantastyczny prod.
USA 3.55 Trzy starty - film
obyczajowi{ prod. polskiej
5.40 Symfonia Seregeti

7.00 Zuzia i jej,przyjaciele serial kukiełkowy 7.25 Opowiastki - serial popularnonaukowy dla dzieci 7.30 Tajna misja - serial fabularny
8.00 Moda i okolice 8.20 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 10.30 Pippi śpie
szy na ratunek - serial fabularny 11.20 Zimowa telejazda 11.30 Magazyn turystyczny 12.30 Mój pies„.
12.40 Dawna Warszawa
13.00 Msza święta 14.00 Z
archiwum kuriera 14.10 Wiwat Akademia 14.30 Zwierzęta z bliska 15.30 Magazyn
turystyczny - tu i tam 16.00
Przygody Sindbada 16.45
Teleturniej 17.15 Recital Krzysztofa Daukszewicza 18.00
Kurier 18.10 Kościół i świat
18.30 Podium 19.00 Piłka
ręczna 20.00 Siatkówka plażowa 21.00 Kościół i świat
21.10 Konfrontacje muzyczne 21.30 Kurier 21.35 Sport
22.00 Na antenie 22.10 .Ży
ciorysy z refrenem 22.35
Zapiski koszykarza
9.00 Strefa mocy: Pociągi
poza kontrolą 9.55 Pola bi-·
lew: Bitwa w zatoce 11.45
Od podszewki 12.40 Wysypisko: Łodzie motorowe
13.30 Super konstrukcje:
Wielka rzecz: Morze 14.25
Wulkan - pierścień ognia
15.15 Godzina z przypływem
adrenaliny 16.10 SR-71
Blackbird 17 .05 Wojna IJBootów 18.00 We wnętrzu
stacji kosmicznej 19.00 Od
podszewki 20.00 Surfing
21.00 Podwodny świat 22.00
Niebezpieczne przejeżd:tki
23 .OO Medycyna sądowa:
Morderczy trop O.OO Bizancjum: Niebo na ziemi 1.00
Morskie skrzydła 2.00 Instynkt: Konieczność jedzenia 3.00 Zakończenie ,programu

ł

8.30 Telezakupy 10.15 Bajki
10„33 Podwodne przygody
11.02 Cudowni mężczyźni
z korbką 13.00 Zirytowani
właściciele 13.08Bajki13.30
Różni ludzie, różne spra1/lfo/ 14.00 Jak chronić prawa czlowieka? 14.17 Tajemnice natury 14.33 $wiat
bez tajemnic 15.00 Morskie opowieści 15.20 Dobry i zfy 17.35 Magazyn 01

4

- wydanie specjalne 18.02
4irytowani właściciele 18.1 O
Bajki 18.30 Dzikie i oswojone 19.08 Peter Gunn 19.35
Malżeński ping-pong 19.47
Dania z zamkowej kuchni
20.25 Kino radzieckie: Wielka Ojczyźniana 20.32 Oni
walczyli za Ojczyznę 21.54
Apel 22.15 Podróżnicy 22.36
Pierwsza pomoc ratuje ży
cie

TELEWIZJA ŁOWI CZ

7.00 Zuzia I jej przyjaciele serial animowany dla dzieci 7.25 Opowiastki - serial
dla dzieci 7.30 Tajna misja
- serial fabularny 8.00 Niedziela w pościelach 8.30
Kraina Tośmo 9.00 Wierzę,
wątpię, szukam 9.25 Książ
ki z górnej półki 9.30 Opowieści mamy Gęsi 10.00
Budujemy mosty 10.25
Książki z górnej półki 10.30
Kino familijne: Pippi śpie
szy na ratunek 11.20 Zimowa telejazda 11.30 Magazyn turystyczny - tu i
tam 12.35 Impresje 12.50
Łódź 3 proponuje 13.00 Magazyn kulturalny 13.30 Mój
świat 14.00 Depozyt wiary
14.30 Zwierzęta z bliska
15.30 Magazyn turystyczny - tu i tam 16.00 Przygody,Sindbada 16.45 Teleturniej 17.1 O Książki z górnej
półki 17.15 Uśmiechnij się
18.00 Wiadomości Dnia
18.10 Sport 18.20 Łódź 3
proponuje 18.30 Sport
19.00 Piłka ręczna '20.00
Siatkówka 21.00 Wieczór
w Grand Hotelu 22.00 Na
antenie 22.10 .życiorysy z
refrenem 22.35 Kino mocne - zapiski koszykarza

Łódź

„Miejsce na ziemi" - film fabularny prod. USA-australijskiej,
reż. Russ Mayberry, wyk. Linda Lavin, Lane Smith, Robert MacNoughton i inni. Emisja: niedziela, 17 grudnia, TVP 1, godz. 9.50.

17 grudnia 2000 r.

23.40 Niezapomniane role:
Bilans kwartalny
-film sensacyjny
prod. polskiej,
reż. Krzysztof Zanussi,
W/K. Maja Komorowska,
Piotr FronczeWski,
Marek Piwcrłiski
Siemińska jest trzyMarta

dziestoparoletnią kobietą

~ł.ł

-~

prowadzącą jednostajne fyci e, zamknięte w schemacie powtarzających się czynności w pracy i w domu. W
pracy doskwiera jednak
nuda wciąż tych samych problemów, w domu - kilkanaście lat małżeństwa i szara
codziennoćć zabily calą radość i spontaniczność wzajemnych kontaktów. Tę monotonię Marta przełamuje
częćciowo działalnością w
radzie zakładowej swojej firmy, opiekuńczymi ingerencjami w cudze sprawy.

1.15 Gwiazdy
świecą nocą
Zakończenie

1.35 Kobiety z Lourdes

2.25

Jerzego

19.55 Markusz benefis!
Markuszewskiego
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.26 Prognoza pogody
21.35 Życie do poprawki
- seriat prod. USA,
reż_ Greame Campbell,
wyk Gordie Brown iinni
Roger Stc•val jest pracownikiem urzędu podatkowego.
Uchodzi za człowieka despotycznego i twardego, pozbawionego ludzkich uczuć.
Niedostępny i zimny Stoval nie okazuje ciepła nawet własnej rodzinie, jest
szorstki i oschly dla współ
pracowników. Poznajemy bohatera, gdy podczas szkolnej wycieczki nagle znika w
nie wyjaśnionych okolicznościach jego 12-letni syn.
Wtedy chyba po raz pierwszy w życiu na jego twarży
widać rozpacz. Nie potrafi
ukryć bólu po stracie syna.
22.20 Rewelacja miesiąca:
Dziadek do orzechów
0.20 Homblower - serial
prod. angelskiej
2.00 Zakończeńle
programu

I,
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6.00 Disco Polo Live
7.00 Twój lekarz
7.20 Wystarczy
chcieć

7Jl) Jesleśmy-magazyn red.
programów katdicł<icłl
8.00 Klub
Stasia i Nef
8.30 Spider
·Man
9.00 Hugo-progamdladzieci
9.30 PowerRangers
10.00 l>isco Relax
10.55 Diabli
nadali
-serial komediowy
11.20 Dhanna I Greg
- serial komediowy
11.50 Jej cały świat
-serial prod. USA
12.15 Debiutant roku
- film prod. USA

~,PdoNIA .

-konkurs

6.10 Na dobre i na złe
- serial prod. polskiej
7.00 Słowo na niedzielę
7.05 Polscy rolnicy
we Francji
7.35 Dziedzictwo
8.05 Miss Polonii

dla widzów
8.10 Złotopolscy
-serial prod. polskiej
9.00 Fragfesy- serial
anina.vany dla dzieci
925 Niedzielne
muzykowanie
1025 Gehenna
-dramat prod. polskiej
11A5 Teledyski na życzenie
12.00 Otwarte drzwi
12.40 Czasy-katolicki
magazyn informacjyny

~
7.00 Top Shop 7.35 Księga
dżungli 8.10 Top Shop 12.00
Auto salon 12.25 Moc prezentów 13.00 Top Shop
18.15 Mecz koszykówki
20.00 Jak zdobywano dziki
zachód 22.25 TV Shop 0.10
Hot shop 0.45 Playboy

**„ . .*.

****,..

IJ!fjJj]SPD.HT

8.30 Skoki narciarskie 1O.OO
Narciarstwo alpejskie 11.00
Bobsleje 1°1.15 Narciarstwo
alpejskie 13.45 Skoki narciarskie 15.45 Plywanie 17.30
Biathlon 18.30 Bobsleje
19.30 Skoki narciarskie
20.30 Supercross 21.00 Plywanie22.00 Jeździectwo 23.00
Wiadorwości 23.15 Skoki
narciarskie 0.15 Plywanie:
Mistrzostwa Europy na krótkim basenie 1.15 Wiadomo1.30 Zakończenie
ści

13.50 Grom w raju
-serial sensacyjny
15.00 Jak rozpętałem
„Samych swoich"
-reportaż

Addamsów

1525 Klub Polsatu
15.50 Magazyn .Podaruj
dzieciom słońce"
16.00 fnfonnacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Sekrety rodzinne
- program rozryv(Kowy
16A5 Przygody rodziny
-serial komediowy
17.15 Macie
co chcecie
-program rolrfV{f.flNY
17.45 Rodzina zastępcza
-seria komediowy
18.10 ldż na całość
19.05 AdamiEwa

świątecznych-„

13.00 Transmisja
Niedzielnej
Mszy Świętej
14.00 Galeria:
Kraina w kratkę
14.20 Parnas Literacki:
Leopold Staff
14.30 Częściej proszę
15.15 Biografie:
Daremna misja
15.50 Aukcja kart
16.00 Chrząszcz brzmi
wtrzcienle
16.20 Ziemia
od innych droższa
16.45 Spotkania
z Polonią
17.00 Teleexpress
17.15 Matki żony
i kochanki

6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki - serial dla
dzieci 10.15 Sea Quest - serial 11.00 Hotel - serial obyczajowy 11.50 Ulubiony
sport mężczyzn ·- komedia
prod. USA 13.55 Na wariackich papierach - serial sensacyjny 14.45 Felix - serial
familijny 15.35 Akwanauci serial dokumentalne - przygodowy 16.30 Władca zwierząt - serial fantasty 17.20
Tajemniczy Mikołaj - film
familijny 19.00 Extra Zoom magazyn sensacji i rozrywki 20.00 Czerwona fala film akcji prod. USA 21.50
Scanner Cop - horror prod.
USA 23.35 Wladca zwierząt
- serial fantasty 0.20 Felix
- serial familijny 1.10 Extra
Zoom - magazyn sensacji i
rozrywki 2.00 Akwanauci serial dokumentalne-przygodowy 2.50 Teleshoping
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STRZAt W DZIESIAJKI:
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20.00 Strażnik Teksasu
7.00 Telesklep 8.00 Albert
-serial sensacyjny
Do herbaty d~~tanicmy szklanki(, do kawy puszki(,
8.20 Kapitan Planeta 8.45
20.50 Losowanie LOTTO
Piotruś Pan 9.10 Olivier , dd ~cstawu ~apoJ~W sciwctc;„. Niestety, napoje, które
21.00 Frankle i Johnny
Twist 9.35 Przygody Miko- z mą nabc 1smy, sic; do ruczcgo nic nadają. Dlatego też
- film prod. USA
laja 10.00 Bliźniaczki - se- trzeba za.wsze dobrze przyjrzeć sic; wszelkiej maści
Pełna kompleksów nowojorrial komediowy 10.30 Opo- ~~Jom 1 promocjom - nic wszystkie nimi są. A przy
ska kelnerka Frankie i baro- wieść wigilijna • film kostiu- sw1~tcczncJ muzyc.c ł~twicj niż kiedykolwiek wyłą
wy kucharz Johnny prowa- mowy 12.30 Ładny dom czyc krytyczne. myslcn~c. S~ 1 tacy fu~1c, którzy stadzą zawzięty pojedynek pró13.00 Kuroń razi _ maga- nowczym krokiem zmierzają wyłącznic po określone
bując zyskać pewność co
zyn kulinarny 13.30 o co l produkty. To dla nich robi sic; w wielkich sklepach co
do prawdziwości swoich
chodzi? - teleturniej 14.00 , Jakiś czas :,przemeblowanie". Tam, gdzie stały pamuczuć.
Łowcy skarbów _ serial przy- I ~crsy, JCSt Jedzeme dla psów. Tam, gdzie były ciastka,
2l05 Na każdy temat
godowy 15.35 Niezwykła 1 JCSt. kawa. ~amm trafimy. na soki, coś po okazyjnej
0.05 Magazyn Ligi
randka - komedia prod. 1 cenie uda się kupić 1 naJwic;kszcmu wrogowi bezmyśl
Mistrzów
USA 17.30 Ale plama - pr. ncgo wydawani~ pienil(dzy. Zapakowane w świąteczne
1.05 FIFA
roz. 18.00 Agent 19.00 TVN pap1crk1, ozdobione z wykorzystaniem bożonarodzc
1.35 Koszykówka
Fakty 19.25 Sport 19.30 Po- niowcj symboliki produkty znajdują wiciu nabywców.
Suproliga: Zepter
goda 19.35 Milionerzy _ te- Potc?1 stają sii; prezentami - przecież coś z tym trzeba
Wrocław ·Ulker
letumiej 20.25 Wybacz mi _ ' zrobić - .ale me są to prezenty przemyślane, wyszukaStambul
talk show 21.40 Pod napię- nc z mysią o obdarowanym. Supcnnarkcty zarabiają
3.10 Muzyka na bis
ciem - talk show 22.10 Su- na tym, że kochamy świc;ta. To dla handlowców czas
5.00 Pożegnanie
perwizjer TVN 22.40 Nie do prawdziwych żniw - wii;c został sprytnie przedłużony
wiary - opowieści niesamo- o miesiąc. Co w tym właściwie złego? Po piciwszc w~e 23.10 Ale plama - pro- nic każdy lubi ćwiczyć charakter i omijać kuszące go
gram rozrywkowy 23.40 Pre- 1 sterty ozdób. Nic każdy ten charakter ma i jost w
18.05 Aukcja kart
zydencki poker - serial sen- , stanic oprzeć sic; i nic nic kupić. Wicie osób już kupiło
świętecznych
sacyjny prod. USA 0.35 Lis- • sporo wii;ccj, niż zamierzało - a ile jeszcze czasu zostadla dzieci
Story - film obycz. 2.30 I Io do pory prawdziwych, przedświątecznych szaleństw!
bon
z Kazachstanu
Granie na zawołanie - pro- Cóż, jesteśmy dorośli, musimy sobie radzić, jak mamy
18.30 Chłopcy
słaby charakter, możemy zostać w domu. Jest jednak
gram rozrywkowy
z Targowej 61
wreszcie powód ostatni, dla którego naprawdc; nic każ
19.10 Aukcja kart
' demu podoba sic; Gwiazdka od listopada. Świc;ta powinświątecznych„.
ny być czymś wyjątkowym. Gdy pojawiamy sii; w
19.15 Dobranocka
supcnnarkccic tylko raz w tygodniu, to i tak zdołamy
19.30 Wiadomości
do bożonarodzeniowej oprawy przywyknąć. Ubrane
19.50 Pogoda + Sport
6.30 Błotniak - serial dla . choinki, szopki, migoczące światełka - to powsze19.55 Miss Polonii
SS
dnieje.
20.00 Artystyczne tandemy dzieci 7.00 Wojownicze żól
wie - komediowy serial akcji
- film fab. prod. polskiej
7.30 Po drugiej stronie lu- , dok. ze str. 7
21.30 Bałtycki festiwal
stra - serial fantastyczny •
piosenki
22.20 Telefon
8.oo.v Max- mag. mot?ryzacy1ny 8.30 Ginący świat to twój przyjaciel
Kierowca, słysząc krzyk, zaniemówił. Włodek przyfilm dokumentalny 9.00 Mą22.30 Panorama
dralki - serial 9.30 Blotniak - ciskał rl(ce do piersi. W filmowy sposób sączyła siQ
22.50 Sport· telegram
2l00 Powtórki
serial dla dzieci 10.00 Rudzie- spomii;dzy palców krew. Kuba natychmiast zahamo- · - lee.- serial dla dzi.eci 10.30 wał, zatrzymał wóz._ Trafiłeś go. Strzał w dziesiątkę - .i-.
Wo1owmcze żólwie - sena I powiedział głupio do strzelca. - Zabi/em, zabiłem! komediowy 11.00 Po dru- zawodził Andrzej, po czym, zanim Kuba zdołał otwo30
Wtedy Kuba
głowc;.
w
sobie
strzelił
drzwi,
tylne
rzyć
gDieJ strdoniAe 1us,tra 11 ·
ale kino!
· ł
N'
dz.
·
.
ł . dz' .
roga o von ea - sena 1
1wncgo. 1e .mog
1c!e s1~ z mm cos
dla młodzieży 12.00 Waty- poc~, ze
kan Jana Pawia li _ film do- złapac tchu, cos go sc1skało za mo:;tkicm, prom1eń10kumentalny 12.30 Bazylika " walo dziwnym bólem 3.ż do palców rl(ki. Upadł.
Ocknął sic; w szpitalu. Natychmiast spytał o koleświętego Pawia za murami
- film dok. 13.00 TV4 krop- gów. Okazało sic;, że postrzelony w glowc; Andrzej.„
ka pl. - program interneto- już jutro wychodzi ze szpitala. Źle wycelował, kula
wy 13.30 Gilette - mag. spor- tylko otarła mu naskórek. Włodek był po operacji i
tów ekstremalnych 14.00 A też, jak powiedział lekarz, miał wil(ccj szczc;ścia niż
ku ku - program rozrywkowy rozumu. - Aja' Zemdlałem? - spytał Kuba. - Niestety.
14.25 Gang Olsena 13 - to był zawal. Gdyby nie pomoc przvpadkowo pPe•
.
komedia 16.20 Podryw kon~ jeżdżających obok ludzi. - Aż dziwne, że ktokolwiek
trolowany 16.45 Czulość 1 ryzykował i sic; zatrzymał obok. W dzisiejszych czakłamstwa 17.45 Dzie.nnik + sach„. doktor pokrl(cił głową. Par(( dni później do
sport 18.05 Niebezpieczne Kuby przyszedł niefortunny strzelce. Policja po przcTt. b I . I k
· ·i
·
lu h~ .
zakręty - komedia prod.
USA 20.00 archiwum X _ s c mu na raz'.c go wypusc1 a. - . o y i.ypac e ,
serial sensacyjny 21 .00 Dro- p1zepraszam - probował sic; tłumaczyc. Kuba machnął
gówka _ magazyn policyjny tylko rc;ką. Dob1ze, ze nas urato\\'(/il - mru~ął. An21.30 Supergol 22.30 Siedmiu ! drzcJ pochyhl. sic; nad mm. - To ta Polka, ktora była z
wspaniałych - serial przy- nami na „polowaniu ". Jechała z klientem, kazała mu
god. 23.30 Czarny sekret - się zatrzymać. Wciągnęli cię do środka, posadzili obok
dramat 1.45 ViP - mag. cie- mnie. Ona siadła za kółko. Kuba zamknął oczy. To
kawostek i sensacji 1.55 Włodek wybrał na szosie te; dziewczyn<;. Miał oko , Strefa P 2.45 Zakończenie wybrał kogoś, kt,o na szczi;ścic miał nic tylko łóżkowy
S.S.
talent, ale i zwyczajną, tak przydamą odwag<;.
programu

8.00 Dokument: Magia kina:
Potwory i horrory 8.50 Mata
Hari - dramat 10.20 Magazyn filmowy: Morderstwo
pierwszego stopnia 10.45
Male Ale - Pierścień księż
nej Anny - film przygodowy
12.25 Dokument: Magia kina: Dziki Hollywood 13.15
Atlantis - film dok. 14.30
.
Dokument: Reżyserzy: Clin
. Wiosenna
Eastwood
15 30
bujność traw - dramat 17.25
Dokument: Magia kina: Dinomania 18.15 Opowieść o
detektywie - film kryminalny 20.00 Magazyn filmowy:
Twister 20.30 Ale Hit! Pojedynek - dramat 22.1 O Sny dramat 0.05 Spirala śmier
ci - film szpiegowski 1.40
Magazyn filmowy: Michelle
Pfeiffer 2.05 Ostatnie tango w Paryżu - dramat 4.1 O
Bicz boży - komedia

!

