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• Pizza prawie jak danie
polskie. O zdobywaniu
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100% własności
polskiej

Łowickiej·

Nikt nie glosował przeciw
Budżet miejski bez wydatków

na budowę gimnazjum na Korabce
Zdecydowana większość - 22 rad- podatek od spadków i darowizn - 3.000
nych (na sesji w czwartek, 28 grudnia) zł - łącznie 200.000 zł.
Na wniosek Komisji Mieszkaniowej
głosowało za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowi oraz Komisji Budżetu i Finansów zwięk
cza na 2001rok,6 radnych wstrzymało szono dochody w dziale Opieka Sposię od głosu, nikt nie głosował przeciw- łeczna - pozostała działalność o kwotę
ko uchwaleniu.
5.000 zł z tytułu darowizn. W wydatDochody miasta zostały ostatecznie kach największą zmianę spowodowało
uchwalone w wysokości 36.374.967 zł, na- wykreślenie z inwestycji propozycji
tomiast wydatki w wysokości 37.539.977 rozbudowy Gimnazjum Nr 3 w wysozł. Źródłami pokrycia deficytu w wysoko- kości 1.950.000 zł, z tego ze środków
własnych 600.000 zł.
ści 3.350.000 zł będą kredyty.
Ponadto m.in. zmniejszono o 250.000
W grudniu zarząd wprowadził autopoprawki do projektu budżetu miasta. zł środki własne przeznaczone na wyWprowadzone zmiany wynikały z fak- kup gruntów, a przeznaczono na ten cel
tu, że rzeczywista inflacja okazała się środki z kredytu w wysokości 650.000
wyższa niż zakładano. W projekcie zł (łącznie kwota na wykup gruntów
przyjęto wzrost stawek podatków wynosi I .OOO.OOO zł). Na wniosek Koi opłat lokalnych o 7%, natomiast staw- misji Budżetu i Finansów zwiększono
ki ogłoszone przez Ministerstwo Finan- wydatki w dziale Pomoc Społeczna (zasów wzrosły o 10,4%, i ostatecznie siłki i pomoc w naturze) o 5.000 zl
o taki wskaźnik podwyższono stawki z tytułu uzyskanych darowizn oraz na
w Łowiczu. Zwiększył się więc plan do- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
chodów w następujących pozycjach: o kwotę 18.000 zł zmniejsz:1jąc jednopodatek od nieruchomości - 157.000 zł, cześnie o tę hvotę wydl!tki na utrzymapodatek od środków transportowych - nie zieleni.
dok. na str. 3
20.000 zł, karta podatkowa - 20.000 zł,

Pielęgniarki wyszły na ulicę
. a dziś nie będq pracować
Protestujące od kilku tygodni pielę
gniarki i położne odstąpiły wprawdzie
od 6 godzinnej akcji protestacyjnej, która
była zaplanowana na czwartek i piątek
28 i 29 grudnia, a polegać miała na odtjściu przez ten czas od łóżek, ale nie zaniechały tej formy protestu - zapowiedziały ją na dziś, 4 stycznia.
W piątek, 29 grudnia natomiast, w godzinach 8.00 - IO.OO dyżurujące pielę
gniarki spotkały się w korytarzu na parterze szpitala, a mające tego dnia dzień
wolny zebrały się przed szpitalem i
przy głównym wejściu.

Po zakończeniu dwugodzinnego strajku część protestujących pielęgniarek,
która miała tego dnia dzień wolny, udała
się na obwodnicę łódzką. Blokowanie
ulicy Prymasowskiej na wysokości ulicy Długiej trwało godzinę, co 15 minut
pielęgniarki przepuszczały czekające samochody. Protest nie spowodował więk
szego zamieszania na trasie, za to na ulicach miasta był większy ruch, zwłasz
cza na ul. Długiej, Świętojańskiej i Bonifraterskiej. Tymi ulicami miejscowi omijali blokadę.
(mwk)

Jaś

czy Dominik? Na razie obaj chłopcy są w inkubatorze. Fotografia

,
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BLIZNIAKI NA POCZĄTEK
NOWEGO TYSIĄCLECIA
Sąjuż pierwsi urodzeni w łowickim szpitalu
Jasio i Dominik - tak będą miały na
piersze dzieci, które urodziły się
w nowym tysiącleciu w Łowiczu. Chłop
cy przyszli na świat w szpitalu przy
Ułańskiej 1 stycznia 2001 o godz. 16.20,
ułożenie bliżniaków wykluczało poród
siłami natury, konieczne było cesarskie
cięcie. Marna bliźniaków - Aneta Dań
czak z Łowicza - przed porodem leżała
w łowickim szpitalu. Przyczyną wcześniejszej hospitalizacji były uciążliwe
bóle nerek spowodowane uciskiem. Nie
spodziewałam się, że już urodzę - mówi
szczęśliwa mama - bo termin porodu był
dużo później - obliczony był na 3 lutego.
Jednak w przypadku bliźniaków 3 7 tydzień nie jest bardzo wczesnym fermiimię

Krzyż wrotusz9wej sali

nem. Na Sylwestra nie wybierałam się
nigdzie, bo nie miałam na tyle sil. Już
w czasie świąt nie czułam się dobrze.
Robiłam tylko. to, co musialam.
1 stycznia 200 I od wczesnego rana
pani Aneta miała silną kolkę nerkową,
cięcie wykonał lekarz dyżurny Andrzej
Szwedziński. Dzieci mają 45 cm długo
ści i 2350 g oraz 46 cm długości i 2600 g
wagi. !mona dla swoich pierwszych dzieci wybrał ich tata - Dariusz Dańczak.
W czasie kilku dni pobytu powiększo
nej rodziny w szpitalu kompletuje brakujące jeszcze do wyprawki rzeczy.
Wózek obiecali kupić dziadkowie, rodzina zadeklarowała też pomoc pfzy
dzieciach. O przyjściu dzieci na świat

prezentował również dziecięcy zespół

tym razem nie w czepkach. Blokada ul. Prymasowskiej 29.XII.2000

„Koderki". Swoim występem młodzi artyści podziękowali władzom samorzi\.dowym za wsparcie w mini<>nym, 2000
(aj)
roku.

w 2001 roku
dowiedziła się już

po fakcie,
nawet Aneta Dańczak wiedziała tylko, że są·to bliźnięta dwujajowe, aż do momentu porodu nikt nie znał
płci dzieci.
Pani Aneta nie „celowała'' oczywiście
w 1 stycznia. Dla mnie, tak jak dla każ
dej matki, najważniejsze jest, żeby były
zdrowe - mówi o niecodziennej dacie
urodzin swoich synków - w pierwszym
dniu nowego tysiąclecia. ijjiprtiwka była
przygotowywana już od 7 miesiąca cią
ży, łóżeczka po powrocie dzieci do domu
mają być gotowe. Ale fakt pozostanie
w kronikach: pierwszymi łowiczanami
urodzonymi w trzecim tysiącleciu są
Jasio i Dominik Dańczakowie. (mwk}
rodzina

wcześniej

Niebezpieczne zimowe

28 grudnia, na ostatniej w ubiegłym roku
Wraz ze zmianą aury na zimową dosesji Rady Miejskiej w Łowiczu, biskup szło pod koniec 2000 roku do 3 wypadAlojzy Orszulik dokonał uroczystego po- ków, których przyczyną było wpadnię
święcenia zawieszonego w grudńiu krzy- cie w poślizg. W czwartek 18 grudnia
ża w sali radzieckiej Urzędu Miejskiego. o godz. 9.00 na ulicy Żwirki i Wigury
Radni i zgromadzeni goście otrzymali bło zderzyły się ze sobą dwa fiaty 126 p. Nie
gosławieństwo na nowy rok, nowe stule- zostało jeszcze ustalone, który z pojazcie i tysiąclecie. W swoich życzeniach bi- dów wpadł w poślizg - samochód kieroskup Orszulik podkreślił wagę dobrej wany przez Tomasza W. czy Izabelę D.
współpracy z władzami miasta. Biskup Uczestnicy tego wypadku byli trzeźwi,
gościł w ratuszu wraz z proboszczem
parafii katedralnej Wiesławem Skonecznym. Nie byli to jedyni goście, na tej samej sesji krótki noworoczny koncert za-

Pielęgniarki

we wtorek 2. I. 2001 w południe.

poślizgi

ranna jest Izabela D. z Łowicza. W sylwestrowe popołunie w Łowiczu na Moście Warszawskim wpadł wt>oślizg Seat
Cordoba kierowany przez Dariusza C.
Do wypadku doszło około godz. 15.00.
Seat uderzył w barierki mostu, ranni są
kierowca seata i pasażerka.
Przed godziną 18.00 tego samego dnia
doszło do kolejnego wypadku z powodu
śliskiej nawierzchni. Tym razem zdarzenie miało miejsce na drodze ze Zdun do
Złakowa Kościelnego w miejscowości
Pólka. Kierująca samochodem Renault
Clio Zofia O. starciła panowanie nad pojazdem w czasie jazdy przez niewielki
drogowy mostek. Samochód zjechał do
rowu i przewrócił się na dach. Ranne są
w wyniku wypadku pasażerka Maria B.
(mwk)
i kierująca Zofia O.
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Na całym 300-kilometrowym odcin- niałaby - zdaniem Chojnackiego - dobrze
ku szosy krajowej nr 2 z Poznania do swojego zadania ze względu na dużą poWarszawy, droga była I stycznia czar- wierzchnię, z jakiej może być zwiewana, choć miejscami śliska. Tylko pod ny śnieg. Jedynym i najskuteczniejszym
Łowiczem, ściślej pod Maurzycami, sposobem właściwego utrzymania zimoZdunami, Rząśnem i Bąkowem, prze- wego na tym odcinku drogi jest częste
jazd utrudniały zaspy. Piszemy z całą jej odśnieżanie przez równiarki. W przyodpowiedzialnością, że śnieg leżał tył~ padku wiatru wiejącego od strony pól
ko na tym odcinku, bo całą trasę z War- na drogę, równiarka musiałaby tam jeż
szawy do Poznania przejechaliśmy tego dzić częściej niż co godzinę. Kierownik
dnia dwukrotnie, około południa i wie- mówi, że pierwszego dnia nowego roku
czorem. r zawsze z tym samym efek- równiarka jeżdziła na tym odcinku drogi
tem: pod Łowiczem jechało się przez co najmniej kilka razy. Okazało się to
śnieg. Dlaczego?
n iewystarczajace.
Przy takim silnym wietrze w tamtym
Pi·oblemjest w tym, że nie mamy wymiejscu często nam zawiewa - twierdzi starczającej ilości własnego sprzętu, tylkierownik Zarządu Dróg Krajowych w ko jest na wynajmie. Na ciężki sprzęt
Łowiczu Paweł Chojnacki. Nie jest to mamy podpisaną umowę z SKR w Dmojedyne miejsce narażone na zwiewanie sinie ... - powiedział nam to kierownik
śniegu z pól. Podobny problem może Chojnacki. Dmosińska SKR świadczy
zdarzyć się na przykład na drodze usługi 'dla okolicznych gmin od kilku lat.
z Łowicza do Arkadii - przed tzw. la- Wśród maszyn jest m.in. ciężka rówsem arkadyjskim. Droga w tym miejscu piarka, Star 200 z pługiem, pługi do odjest obniżona w stosunku do pól. Tam śnieżan.ia, ciągnik Białomś, rozsiewacze
jednak na polach ustawiona jest siatka piasku. Dwa lata temu wygrała przetarg
przeciwśnieżna, która zatrzymuje cześć na wynajem równiarki na potrzeby ło
zwiewanego z pól śniegu. Wzdłuż drogi wickiego Zarządu Dróg Krajowych, bo
krajowej w pobliżu Zdun siatka nie speł- był jedynym oferentem z ciężkim sprzę-

nowy

4.01.2001 r.

tern. Zadaniem SKR po podpisaniu umowy z zarządcą drogi jest dostarczenie
sprawnego sprzętu wraz z obsługą do
dyspozycji. Harmonogram robót jest
rozpisywany przez zarządcę drogi.
Dlaczego więc nie rozpisano harmonogramu tak, by właśnie w miejscach, o
których wiadomo, że są newralgiczne,
sprzęt pracował prawie non stop? Na
to pytanie nie uzyskaliśmy od kierownika odpowiedzi - Pierwszego stycznia
była totalna zima. Mieliśmy pełne ręce
roboty. Przy drodze służby nie stoją zło
patami i możezdmzyć się, że zawieje śnie
giem . ... Proszę zwrócić uwagę na niektóre drogi wojewódzkie. Ludzie mieli problem z dojechaniem i powrotem z Sylwestra ... Mam całą dobę na odśnieżenie drogi. Nie będę się więcej wypowiadał w tej
sprawie.
(mak)

ŁOWICZANIN

Sq pierwsi chętni
na plastikowy dowód
Cztery wnioski o wydanie nowego,
plastikowego dowodu osobistego zostały złożone we wtorek, 2 stycznia, w ło
wickim Urzędzie Miejskim, w pierwszym dniu przyjmowania wniosków
o wydanie nowych dowodów.
Przypomnijmy, że nowy dowód osobisty będzie kształtem i wielkością przypominał kartę kredytową. Na dowodzie
będzie wydrukowane zdjęcie (kolorowe
lub czarno - białe - do wyboru) osoby
i jej dane osobowe. Zielone książeczki,
które do tej pory były i u większości
osób nadal są dowodami osobistymi, już
nie są wydawarte.
Spodziewaliśmy się dzisiaj u nas dużego ruchu i tłumów ludzi. Zanim przepisy weszły w życie często odbieraliśmy
telefony z pytaniami o szczegóły dotyczące
nowych dowodów. Można stwierdzić, że
zainteresowanie było większe w ubiegłym
roku ... - powiedziała nam naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich łowickie
go Urzędu Miejskiego Edyta Fabijańska.
Do sprawnej obsługi całego systemu
wydawania nowych dowodów wydział

Straiacy usuwali

Wyjaśnienia

otrzymał trzy stanowiska komputerowe, drukarkę i skaner. W najbliższych
dniach na dachu urzędu zamontowana
ma być antena, która ma służyć do przekazywania zakodowanych danych
w formie elektronicznej do drukarni,
gdzie będą wykonywane nowe dowody. Na razie przeka:z;anie danych nastą
piło bardziej tradycyjna drogą - na dyskietce komputerowej.
Dostęp do komputerów, w których
gromadzone są dane osobowe oraz do
całej sieci obsługującej wydawanie dowodów mają tylko trzy pracownice wy-

działu.

Od momentu złożenia wniosku do
otrzymania nowego dowodu osobistego
upłynie około miesięca czasu. Taki okres
czasu jest wymagany ze względu na konieczność k'ilkakrotnej weryfikacji danych i długi cykl produkcyjny plastikowych dowodów. Opłata za wydanie dowodu wynosi 30 złotych. Emeryci, renciści i młodzież ucząca się nie mają ulgi
w wysokości 50%, którą pierwotnie
zapowiadano.
(mak)

śnieg

z dachu VOX·u

niewiele wyjaśniają. Ło
wiczaninowi jadącemu całym, 300-kiloDo bardzo nietypowej interwencji zo- niu. Po przybyciu na miejsce strażacy
metrowym szlakiem, na całej jego dłu stali zmuszeni w sylwestrową niedzielę przystąpili do akcji, która polegała na
gości tak samo bezleśnym, tak samo na- strażacy z łowickiej Kómendy Państwo zmyciu wodą przy pomocy 18 - metrorażonym na zawiewanie - jest po prostu wej Straży Pożarnej: zostali poprosze- wego podnośnika nagromadzonej na dawsiyd gdy widzi, że wszędzie droga ni o usunięcie go z dachu magazynu w chu warstwy śniegu. Śnieg, który został
składzie budowlanym VOX w Łowiczu.
zmyty, z ziemi usuwano ręcznie i przy
może być czarna, tylko u nas nie.
Wojciech Waligórski Powierzchnia tego dachu wynosi około pomocy spychacza. W akcji brały udział
1500 m2, a znane są już wypadki, że dwie jednostki Państwowej Straży Popod takim naporem śniegu dachy po żarnej i jeden wóz OSP z Łowicza, a
prostu się załamywały, podobny wy- trwała ona około 4 godzin.
padek miał miejsce niedawno w Toru(fe/)

Będą nowe

znaki drogowe

Przy nouym samochodzie, od lewej: burmistrz Ryszard Budzałek, przewodniRady Miejskiej Krzysztof Górski i komendant Adam Ruta.

czący

Samochód dla policyinego psa
Polonez caro przystosowany do przewozu .psów otrzymała w ostatni piątek,
29 grudnia, łowicka Komenda Powiatowa Policji. Połowę kosztów zakupu samochodu sfinansował samorząd miejski
Łowicza, zaś drugą połowę Komenda
Główna Policji w Warszawie.
Środki finansowe _na zakup samochodu były zapisane w budżecie miejskim
w ramach programu Bezpieczne Miasto
2000 - 2003. Zakupiony samochód jest
normalnym 5-osobowym samochodem
policyjnym, dodatkowo tylna część pojazdu jest wydłużona i w niej właśnie
znajduje się klatka dla_psa. Dzięki takiemu rozwiązaniu w samochodzie można
jednocześnie przewozić ludzi i psa.
Przypomnijmy, że w ramach programu Bezpieczne Miasto łowicka Komenda Powiatowa Policji zakupiła już psa
(owczarka niemieckiego) wytresowane-

go do pracy patrolowej. Wyremontowane zostały również pomieszczenia dla
czworonogów.
Jeszcze w styczniu policja zamierza
zakupić kolejnego psa i wysłać go na
4,5- miesięczne·szkolenie dla psów policyjnych. Pierwsza weryfikacja psów
tym razem odbędzie się na terenie ło
wickiej jednostki policji. Wszyscy hodowcy i właściciele owczarków niemieckich, którzy chcą sprzedać policji psa,
powinni już jutro,. czyli w piątek, 5
stycznia o godzinie 12.00 zgłosić się do
łowickiej KPP przy ulicy Bonifraterskiej.
Łowicka KPP chce kupić owczarka
niemieckiego w wieku I - 1,5 roku, dobrze zbudowanego, zdrowego. Już podczas wstępnej oceny psa, musi on wykazać się umiejętnością aportowania i nie
może bać się huku i strzału.
(mak)

Stan wodomierzy · tylko do iutra
Do jutra, czyli piątku, 5 stycznia kończenia kwartału rozliczeniowego w
zasobów Łowickiej Spó- spółdzielni. Brak informacji na ten tełdzielni Mieszkaniowej powinni poda- mat spowoduje ryczałtowe naliczenie
wać stan wodomierzy zimnej i gorącej
opłat za wodę za ostatni kwartał, bez
wody bieżącej. Dla uproszczenia rozli- możliwości wprowadzenia korekty.
czenia należy podawać ilość pełnych
Zużycie wody można podawać dzwometrów sześciennych zużytej wody.
niąc pod numer telefonu: 837-38-76 lub
Konieczność rozliczenia wynika z za- 837-67-16.
(mak)

mieszkańcy

Uzupełnieniem 78 znaków i 5 tablic
z nazwami ulic ,zajmie się w styczniu
tego roku łowicki Zakład Usług Komunalnych.
Nowe oznakowanie, które będzie pojawiać się w wielu miejscach w Łowi
czu, nie łączy się ze zmianą organizacji
ruchu. Chodzi tylko o uzupełnienie
zniszczonych już znaków oraz postawienie nowych znaków, które musiały
być uwzględnione w związku ze zmieniającymi się przepisami o ruchu drogowym.
Przykładem koniecznych do pilnego
wykonania zmian w oznakowaniu ulic
Łowicza jest wprowadzenie w przepisach o ruchu drogowym zapisu o dublowaniu się oznakowania poziomego
z pionowym. Przed każdym przejściem
dla pieszych powinien teraz stać znak
informujący o tym fakcie. Do tej pory
wystarczyła tzw. zebra na asfalcie.
Uzupełnienie oznakowania koordynuje
Wydział Spraw Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Łowiczu, który uzgadnia
ten fakt z Komendą Powiatową Policji.
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Gqgolin: konkurs na dyrektora
Teresa Panek pełniąca aktualnie funkw Gą
golinie Południowym skorzystała z przysługującej jej możliwości i postanowiła z
dniem 31 stycznia przejść na emeryturę.
W związku z powyższym Rada Gminy
Kocierzew Południowy podjęła uchwalę
o ogłoszeniu konkursu na dyrektora tej
placówki i zatwierdziła skład komisji konkursowej. Z ramienia rady w 1O- osobowej komisji konkursowej zasiądą: jako
przewodniczący Stanisław Madanowski
- przewodniczący Komisji Oświaty przy
cję dyrektora Szkoły Podstawowej

Kolędnicy z parafH św. Mikolaia
Kilkanaście

osób z grupy oazowej
przy kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Bąkowie Górnym, przebranych za biblijne postacie
Turonia, króla, aniołów, pastuchów i diabłów, kolędowało chodząc po wsiach
parafii. Zaczęli kolędować tuż po świę
tach, zagościli nawet na opłatkowym
spotkaniu radnych 28 grudnia ubiegłego
roku. Zamierzają kolędować również w
funkcjonującej

~· sprawcy po wyłamaniu zamka w drzwiach

.~

~

·

radzie oraz jako członek Czesław Majer radny z Gągolina Południowego.
Ponadto będą ją tworzyć: Zofia Kalisz i Bożena Kędzierska (z ramienia kuratorium), Elżbieta Braszka i Małgorzata
Łuckiewicz (reprezentujące Radę Pedagogiczną w SP Gągolinie Pdn.), Zofia
Wójcicka i Krystyna Wróbel (przedstawiciele rodziców), Elżbieta KucharskaN owak (ZNP), Krzysztof Fafiński
(NSZZ „Solidarność"). Tern1in konkursu
przewidziano na 23 stycznia 200 I roku.
(aj)

wejściowych dostali si<( do mieszkania skąd

.

dniu Święta Trzech Króli. Cieszy mnie,
ludzie odważyli się kultywować zanikającą już tradycję - mówi
ksiądz Andrzej Gałaj, który zachęcił
młodzież do kolędowania. Młodym to się
bardzo spodobało, źalują zbliżającego
się ko1ica okresu Bożego Narodzenia
kolędowania i myślę, że w następnym
roku również będą kolędować - dodaje.
(aw)

że ci młodzi

Włodzimierza Ł. w wys. ok. 5.000 zł.
• 31 grudnia, na ul. Zduńskiej funkcjonari uszc tut. KPP zatrzymali na gorącym
uczynku Dariusza W. i Piotra D., którzy po
przcci<(ciu skobla dostali si<( do wm;trza komórki skąd skradli. W<(gicl na szkod<( Michaliny S. w wys. ok 190 zł.
• 31 grudnia w m. Bąków Górny nn.
sprawcy po wybiciu szyby w oknie dostali si<(
do wn<(trza zlewni mleka skąd skradli płyn
do mycia konwi na szkod<( OSM Łowicz
w wys. ok. 410 zł.

d<(

skradli telewizor na szkod<( Andrzeja K. w wys.
ok. 500 zł.
• 29 grudnia, na osiedlu Bratkowice nn.
sprawca
do
pieszo Haliny T.
i zerwał jej z ramienia torebki( z zawartością
picni<(dzy, kluczy i dokumentów o łącznej
• 27 grudnia, na ul. Zduńskiej nn. spraw- wartości ok. 250 zł.
ca wybili szyb<; w oknie wystawowym i skra• 29 grudnia, na ul. Konopnickiej nn.
dli z wystawy proszek do prania na szkod<( sprawcy wykorzystując niauwag<; właściciela
OSM Łowicz w wys. ok 200 zł.
skradli pozostawiony przed sklepem rower
• 28 grudnia, na os. Starzyńskiego funk- górski Roberta D„ straty w wys. ok. 600 zł.
• 3 I grudnia, na ul. Browarna nn. sprawcjonariusze tut. KPP zatrzymali Roberta F.
• 30 grudnia w m. Popów nn. sprawcy po cy po przcci<(ciu skobla dostali si<( do wn<(lat 21, który kierował samochodem bQdąc oberwaniu kłódek dostali si<( do wn<(trza po- trza komórki skąd skradli narz<(dzia na szkod<(
w stanic nietrzeźwym - 2.1 O promila.
mieszczenia na terenie cegielni skąd skradli Adama N. w wys. ok. 400 zł.
• 28 grudnia na ul. Sikorskiego funkcjo- pomp<( wodną, narz<(dzia oraz blach<( na szko• I stycznia na ul. Zduńskiej nn. sprawcy
nariusze tut. KPP zatrzymali Jerzego K. lat d<( Władysława K. w wys. ok. 500 zł.
po wybiciu szyby w oknie weszli do wn<(trza
55„ który kicrc!Wał rowerem bQdąc w stanic
• 30 grudnia w m. Uchań Górny sprawcy mieszkania skąd skradli sprz<(t elektronicznietrzeźwym - 1,84 promila.
po wyrwaniu okiennicy i wybiciu szyby dosta- ny na szkod<( Wandy D. w wys. ok. 300 zł.
• 28 grudnia, na ul Zduńskiej nn. sprawcy li si<( do wn<(trza mieszkania skąd skradli sprz<(t
Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc w
po wyłamaniu drzwi dostali si<( do wn<(trza AGD na szkod<( Adama N. w wys. ok. 600 zł. ww. sprawach
prosimy o osobisty lub telejomieszkania skąd skradli sprz<(t elektronicz• 30 grudnia w m. Łyszkowice nn. spraw- 11ic:zny ko11takt z Kome11dą Powiatową Poliny na szkod<( Andrzeja B. w wys. ok IOtys. zł. cy po wywaźcniu drzwi dostali si<( do mieszka- cji w Łowiczu.
• 28 grudnia, na ul. Warszawskiej nn. nia skąd skradli sprz<(t elektroniczny na szkoOpracował asp. sztab. Witold Ja11eczek
~

podbiegł idącej
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Nikt nie

glosował

przeciw

Przetarg na utrzymanie zieleni został spodarczy i wzrost liczby miejsc pracy i środki w tej kwocie powiedział przed głosowaniem burmogą być przeniesione na inną działa!- mistrz Ryszard Budzałek.
ność. Wniosek Komisji Budżetu i FinanPrzed rozpoczęciem dyskusji dotysów dotyczący zmniejszenia wydatków czącej proponowanego budżetu odczyo kwotę 22.000 zł z pisma samorządo- tano opinie komisji: Społecznej, Mieszwego „Łowicz" i przeniesienia ich na re- kaniowej i Socjalnej, Budżetu i Finanalizację kanalizacji osiedla Górki nie zo- sów oraz Gospodarczej i Rozwoju Miastał uwzględniony.
sta. Wszystkie opinie były pozytywPo stronie przychodów została ne. Zbigniew Łukawski, przewodniczą
zmniejszona kwota planowanego kredy- cy Komisji Gospodarczej i Rozwoju
tu z 3.750.000 do 3.050.000 zł. Zaś po Miasta odczytawszy wnioski z posiestronie rozchodów zaplanowano spłatę dzenia komisji, wnoszące m.in. o przezaciągniętego ostatnio kredytu w wyso- znaczenia części środków z nadwyżki
kości I .OOO.OOO zł: 600.000 zł z Gimna- budżetowej na naprawy i remonty chodzjum Nr 3, 200.000 zł ze zmniejszenia ników i ulic oraz budowę kanalizacji
środków własnych na wykup gruntów, w mieście, skrócenie remontu budynku
200.000 zł ze zwiększenia d_o chodów po dawnym Mięjskim Domu Kultury
podatkowych.
przy ul. Podrzecznej oraz przyśpieszePrzedstawiony projekt budżetu po- nie modernizacji targowicy miejskiej przedzony został szeregiem spotkań zwrócił się do burmistrza Budzałka
z mieszkańcami naszego miasta, gdzie o ustosunkowanie się do tych propozymy, przedstawiciele zarządu przysluchi- cji. Sprawa remontu domu kultury wią
waliśmy się glosom i opiniom, analizo- · że się z wykwaterowaniem trze.eh rodzin.
waliśmy je i staraliśmy ujmować w tym Będzie to możliwe po realizacji bloku kodokumencie. Takim przykładem może munalnego. Mogę zapewnić, że harmobyć zaplanowana budowp i remont ulicy nagram prac jest tak przygotowany, by
Konopackiego, na którą przeznaczyli- inwestycja została zrealizowana z koń
ś my środki z rezerwy budżetowej.
cem 2002 roku.
W 2001 roku stawiamy na rozwój godok. na str. 6
już rozstrzygnięty

Szczęścia w nowym roku, wieku i tysiącleciu życzyliśmy sobie na licznych zabawach sylwestrowych
zorganizowanych cztery dni temu - i prawie tak jak państwo Więckowie z Wiśniewa w gminie Kiernozia,
których na tym zdjęciu uwieczniła nasza reporterka, mamy nadzieję, że te życzenia nam się spełnią. Trochę
więcej o sylwestrowych przeżyciach - na stronie 16.

Gmina Łowicz

Sesia iak podsumowanie
Niewielkie zmiany w budżecie wynikające z formalnej konieczności uporząd
kowania wpływów i wydatków w poszczególnych działach gminnego budże
tu były jedynym roboczym punktem
obrad ostatniej sesji Rady Gminy w Ło
wiczu, która odbyła się w piątek, 29
grudnia 2000 roku.
Ostatnia sesja w ubiegłym roku miała
charakter podsumowujący działalność
samorządu w 2000 roku. Wójt gminy
Łowicz Andrzej Barylski w swojej wypowiedzi przedstawił kilka, jego zdaniem, największych osiągnięć samorzą-

du w poprzednim roku. Był to dobry rok
dla naszej gminy. .. - mówił.
Na zauważenie niewątpliwie zasługu
je uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy. Od października
2000 roku wszystkie gospodarstwa znajdujące się na terenie gminy otrzymały
kosze na śmieci ( 120 lub 240-litrowe
w zależności od potrzeb). Wywożeniem
śmieci raz w miesiącu zajmuje się firma
Eka-serwis z Kutna. Wynegocjowane
ptzez Zarząd Gminy Łowicz stawki nie
są wygórowane: 3, 11 zł za pojemnik 120litrowy i dwa razy tyle za 240-litrowy.

Nagroda dla wóita gminy Nieborów

Jednym z pytań skierowanych do
wójta-i zarządu w związku z tak chwaloną gospodarka odpadami były opłaty,
które mają wnosić rolnicy na rzecz firmy
opróżniającej kosze na śmieci. Rolnik,
który chciałby zapłacić za wywiezienie
koszy przez firmę Eka-serwis na poczcie,
musiałby wnieść na rzecz poczty opłatę
w wysokości 2,70 zł. Faktyczny koszt
wywiezienia śmieci z posesji byłby więc
dużo większy. Sprawa ta jeszcze nie jest
rozwiązana, jednak wójt zapewnił, że firma zamierza w najbliższym czasie otworzyć w Łowiczu przedstawicielstwo
i w ten sposób ułatwić wnoszenie opłat.
Przypomnijmy, że za wywiezienie śmie
ci za ostatnie dwa miesiące w 2000 roku
zapłacił z własnych funduszy samorząd
gminy Łowicz, za następne miesiące opła
ty będą wnosić już sami rolnicy.
Pod koniec sesji radni, sołtysi i pracownicy urzędu spotkali się przy lampce szampana.
(mak)

Popiołem nie wolno
W związku ze śniegiem, który zaczy- tego celu popiołu. Nie można go równa zalegać na niektórych odcinkach chod- nież wysypywać na jezdnie. Za utrzyników i dróg, przypominamy, że chod- manie zimowe dróg gminnych i powianiki wzdłuż nieruchomości należących towych znajdujących się na terenie podo osób fizycznych, zakładów pracy wiatu odpowiedzialny jest Zakład Usług
powinny być oczyszczane z lodu, śnie Komunalnych w Łowiczu. Wszelkie
gu i innych zanieczyszczeń przez wła zapytania i interwencje dotyczące spościcieli tychże posesji. Oblodzone chod- sobu prowadzenia i zakresu akcji zimoniki należy posypywać piaskiem. Za- wego utrzymania dróg należy kierować
bronione natomiast jest używanie do pod numer telefonu: 0-608-660-713.

Gminy Chąśno

Spotkanie opłatkowe PSL
W sobotę, 6 stycznia o godzinie 11.00, Kultury, Sportu i }lekreacji w Chąśnie.
Gminny Polskiego Stronnictwa Opłatki PSL mają wieloletnią tradycję.
Ludowego w Chąśnie organizuje spotka- PSL w wyborach na terenie gminy uzynie opłatkowe dla wszystkich członków skuje najlepsze wyniki poparcia w skali
partii oraz sympatyków. Spotkanie ta- całego kraju.
kie odbędzie się w Gminnym Ośrodku
(aw)
Zarząd

Przewodniczący Rady Gminy Niebo- nagroda wynosiła 1000 zł netto. Adam
rów Adam Janiak na ostatniej sesji, Janiak przychylił się do wniosku Karow środę 27 grudnia, wystąpił z wnio- la Krocia i wycofał swoją propozycję.
skiem o przyznanie nagrody dla wójta Radni większością głosów (9 - za, 7 w wysokości 1OOO zł brutto. Radny wstrzymujących) zdecydowali o przyKarol Kroć zaproponował (zgłaszając znaniu wójtowi Andrzejowi Werle na- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wniosek formalny), by przedmiotowa grody w wysokości !OOO zł netto.
(aj)

3.000 dla policii wZdunach
W styczniu komisariat policji w Zdu- riatów na terenie powiatu łowickiego,
nach - który teraz nazywa się już Ogni- który do tej pory nie posiadał własnego
wem Prewencji Kryminalnej - otrzymać faxu. Policjanci z każdym kwitem, np.
ma zarezerwowaną w budŹecie na przy- rachunkiem za paliwo, zmuszeni byli
szły rok kwotę 3000 zł. Za te środki więc specjalnie przyjeżdżać do Powiazakupiony zostane fax. Komisariat Po- towej Komendy Policji, aby dostarczyć
licji w Zdunach jest jedynym z komisa- rachunek do księgowości.
(aw)

Szopkę ze zwierzętami można jeszcze obejrzeć. Przy kościele na Korabce
jeszcze do soboty można obejrzeć szopkę z żywymizwierzętami W wybudowanejz
drewna Szopce opróczpostaci Świętej Rodzinyprzebywają: kucyk, owca, cielę, koza,
króliki i gołębie, a nawet lama sprowadzona z cyrku z Błonia kolo Wal5Za11y.

,

ANI DOBRZE, ANI ZLE
,,Gazeta Wyborcza" podsumowała trzeciąjuż edycję konkursu
„Rodzić po ludzku". Łowicki szpital dostał trzy gwiazdki.
Szpital w Łowiczu uzyskał trzy
gwiazdki w ocenie dziennikarzy i pacjentek biorących udział w konkursie. Co owe
trzy gwiazdki znaczą? To, że łowicki
szpital jest przciętny. Wyniki trzeciego
już plebiscytu „Gazeta Wyborcza" opublikowała w sobotnim (30 grudnia 2000
r.) dodatku zatytułowanym „Przewodnik
po szpitalach położniczych 2000".
Jako cechy charakterystyczne łowic
kiego szpitala „Wyborcza" wymienia:
współpracę ze szkołą rodzenia, możliwość
obejrzenia oddziału, porady laktacyjne na
telefon, w I okresie porodu można chodzić, leżeć, wziąć prysznic, odbywają się
tu porody rodzinne, a po porodzie dziecko pozostaje z matką przez 20 minut,
pierwsze karmienie odbywa się jeszcze
w sali porodowej. Największe wady ło
wickiego szpitala to zdaniem dziennikarzy - ciasne i niewygodne toalety i łóżka
starego typu.
Ordynator oddziału ginekologiczno·- położniczego Krzysztof Kuśmierczyk zdaje
sobie sprawę, te takie kryteria jak wielkość
sali porodów rodzinnych i łazienek są brane
pod uwagę w tej ocenie, ale na infrastrukturę

szpitala lekarze nie mają wpływu. Niedostatki powierzchni staramy się nadrabiać
życzliwym podejściem.fachowością i przyjemną atmosferą- mówi ordynator Kuśmier
czyk - Mamy bardzo niską śmiertelność
oko/oporodową-jednąz najniższych wśród

nororodków i nie mamy w ogóle śmiertelno
ści wśród matek. Powikłań okołoporodo
wych prawie wcale. A irifrastrukruta jest od
nas niezależna. Zmiany na oddziale rozpoczęły sięjuż 7 lat temu, restrukturyzacja została zakończona w 2000 roku. Obecniejest
na oddziale 40 łóżek, wcześniej było ich 54.
Zmusza to nas do intensfikacji procesu leczenia. Okres pobytu paqjentki po porodzie
to minimum 3 doby. Nawetjeżeli 3 doba koń
czy się w godzinach popołudniowych, a paqjentka może i chce wrócić do domu, wypis
takijest możliwy- dodaje ordynator. Poło
żone w niedalekiej od Łowicza odległości
szpitale. zostały ocenione następująco:
najlepiej .wśród nich wypadł szpital im.
Badurskiego w Brzezinach - 4 gwiazdki
(co oznacza „dobry szpital") i 4 serduszka wynikające z oceny pacjentek - za
życzliwość i uprzejmość, niskie notowania ma szpital w Głownie- 2 gwiazdki czyli

wg objaśnienia- „trudno go polecać", na 2,5.
gwiazdki czyli również też „trudno go polecać" - oceniony został szpital św. Ducha
w Rawie Mazowieckiej, jako „dobry szpital ,,został określony Wojewódzki Szpital
Zespolony w Skierniewicach.
(mwk)
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Gmina Kocierzew

WICIE NIE DOSTANIE BUDYNKU
Radni Gminy Kocierzew Poh1dniowy nej, który zajmowałby się produkcją dziepostanowili (na ostatniej sesji w czwar- wiarską, z perspektywą na umchomienie
tek, 28 gmdnia) odroczyć do następne w przyszłości również szwalni. Budygo posiedzenia podjęcie decyzji o prze- nek zostałby w części również zaadaptokazaniu budynku po Szkole Podstawo- wany na pomieszczenia mieszkalne dla
wej w Wiciu tamtejszemu sołectwu. pracowników. Przedstawiciele firmy deZgodnie z wcześniejszą deklaracją rady klarują w przyszłości zatrudnienie 20 decyzja taka miała zapaść po uzyskaniu 25 osób-z terenu gminy. Zaproponowane
przez gminę decyzji komunalizacyjnej przez firmę wpłaty z tytułu dzierżawy
dla tego budynku. Przewodniczący rady to 700 zł miesięcznie przez pierwsze pół
gminy Roman Kwasek wyszedł z pro- roku działalności oraz 1OOO zł za każdy
pozycją odłożenia decyzji o przekaza- miesiąc przez drugie półrocze działalno
niu przedmiotowego budynku sołectwu ści. Myślę, że korzystniej byłoby przeanaWicie i zyskał poparcie większości rad- lizować złożoną ofertę, ustosunkować się
nych (8 - za, 5 - przeciw, 5 - wstrzymu- do niey' i dopiero zająć stanowisko w sprających się). Przewodniczący Roman wie przekazania budynku sołectwu - arKwasek swą propozycję motyWował gumentował Roman Kwasek.
faktem, że 19 gmdnia do Zarządu GmiUważam, że powinniśmy być konseny wpłynęło pismo od łódzkiej fim1y kwentni i skoro przekazaliśmy sołec
P.P.H.U. „Czarteks" zainteresowanej twom w Osieku i Wejscach budynki po
dzierżawą tego budynku. Firma jest za- szkołach, powinniśmy dziś, skoro jest już
interesowana uruchomieniem w tym decyzja komunalizacyjna, podjąć decybudynku tzw. zakładu pracy chronio- zję dotyczącą Wicia -wyraził swoją opi-

Gmina Kocierzew

nię radny Stanisław Wróbel. Decyzję
o dzierżawie konkretnych budynków i tak
podejmie zarząd i ewentualne pieniądze
z dzierżawy również wpłyną do gminy.

uważam więc. że należy się wstrzymać

z przekazaniem sołectwu tego budynku powiedział Edward Jabłoński.
Stanisław Wróbel wystąpił z wnioskiem, by w negocjacjach dotyczących
dzierżawy budynku oprócz członków
zarządu brali udział radni oraz sołtys
z Wicia. Przy 15 głosach poparcia i 3
wstrzymujących propozycja ta uzyskała aprobatę radnych. Jan Siekiera - soł
tys z Wicia zrezygnował z tego przywileju. - Skoro gmina nie przekazała
budynku sołectwu, uważam, że moje
uczestnictwo w negocjacjach jest nieuzasadnione - wyraził swój pogląd.
Sprawa dzierżawy budynku po szkole w Wiciu będzie przedmiotem obrad jednego z najbliższych posiedzeń zarządu.
(aj}

zarządu Stanisława Dąbrowskiego.

Przypomnijmy, że 28 listopada radni w głosowaniu zadecydowali o odło
żeniu decyzji w tej sprawie do sesji gmdniowej - w celu umożliwienia wnioskodawcom skierowania pisma do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną oraz
przedłożenia radzie motywacji wniosku.
Na ostatniej sesji, w czwartek, 28
grudnia, radny Stanisław Wróbel w imieniu dziewięciu wnioskodawców przedstawił zgromadzonym motywację podjęcia przez nich działań zmierzających
do odwołania Stanisława Dąbrowskiego
z członkowstwa w zarządzie. Mamy

podstawy by sądzić, że Stanisław Dą
browski nadużyl swojej pozycji. Bez zachowania procedury prawnej została wykonana 1w gruncie będącym jego wła
snofrią melioracja oraz skorzysta/ z ziemi pozostalej po prowadzonych wykopach przy drodze i wywoził ją na swoje
podwórko, podczas gdy, naszym zdaniem, powinna zostać ona zagospodarowana na -drogach gminnych - motywował Stanisław Wróbel.
Uważam, że są to zarzuty niesłuszne.
Działka była wcze.foie} zmeliorowana,
a ja nie moglem na nią wjechać, więc
prace, które zostały tam przeprowadzone uważam za poprawkę, a nie nową
inwestycję. Jeżeli chodzi o ziemię to wzią
łem ją po uzgodnieniu z kierownikiem
prowadzonych robót - replikował radny Stanisław Dąbrowski

Diety radnych w
Nie zmienią się kwoty diet przysługu
jących radnym w gminie Chąśno. W związ
ku ze zmianą ustawy zmieniającej zasady
przyznawania diet w samorządach, radni
podjęli uchwałę ustalającą wysokość diet
i zasady ich przyznawania.
Radni za uczestnictwo w sesji pobierają dietę w wysokości 7 ,2 % kwoty bazowej dla samorządów w gminach liczą
cych P.oniżej 15.000 mieszkańców. Przewodniczacy rady i członkowie zarządu
pobierają diety w wysokości 7 ,5 % kwoty bazowej. Przewodniczący rady
Krzysztof Malczyk zgłosił wniosek
o przyznanie podwyżki o 25% wysoko-

Chąśnie

ści

diety dla zastępców przewodnicących
komisji, prowadzących posiedzenia komisji pod nieobecność przewodniczące
go oraz wniosek o zmniejszenie diety
o wysokość 25% przewodniczącemu
rady w wypadku nieobecności na sesji.
Zgłoszony został również wniosek
o podwyższenie o 25% diety zastępcy
wójta, prowadzącego posiedzenia zarzą
du. Wniosek o podwyżkę dla zastępców
przewodniczących nie został przyjęty,
dwa pozostałe zostały podjęte większo
ścią głosów. Kwota bazowa dla gminy
Chąśno wynosi 1.490 zł.
(aw)

Opiaty administracyine
w Zdunach ustalone
Rada Gminy Zduny na ostatniej sesji
w roku 2000 przyjęła uchwałę określa
jącą wysokość stawek opłat administracyjnych; pobieranych przy wykonywaniu czynności administracyjnych, od
których nie pobierana jest opłata skarbowa, ani żaden inny rodzaj opłaty. Za
'wpis do prowadzonej przez urząd ewidencji działalności gospodarczej mieszkaniec zapłacić będzie musiał 60 złotych .
Za zmianę we wpisie ewidencji, czyli
rozszerzenie lub zawężenie prowadzonej działalności z_ainteresowany będzie

musiał wnieść opłaty

w wysokości 30
złotych. Opłata administracyjna nałożo
na jest również na wydawanie wypisów
i wyrysów z planu zagospodarowania
przestrzennego gminy i wynosi 25 zło
tych. Wpływy z tytułu opłat adminstracyjnych trafiają bezpośrednio do budżetu gminy. Możliwość wprowadzania opłat za czynności administracyjne
nie objęte inną opłatą lub podatkiem daje
samorządowi obowiązująca ustawa
o opłatach i podatkach lokalnych.
(aw)

Nieborów

Podatek według propozycii zarzqdu

Nieborowscy radni ustalili stawki podat- Rolnictwa proponowały 3 zł - nie uzyskały
ku od nieruchomości na rok 2001 przyjmu- poparcia). Od budowli służących bezpośred
jąc propozycje Zarządu Gminy.
nio do wytwarzania energii elektrycznej
Za metr kwadratowy budynków miesz- i ciepła- 1%, od pozostałych budowli - 2%.
kalnych lub ich części ustalono stawkę 30 gr Za metr kwadratowy gruntów związanych
(Komisja Rewizyjna proponowała 25 gr lecz z działalnością gospodarczą inną niż rolninie uzyskała poparcia), za metr kwadrato- cza i leśna40 gr,zatakąsamąpowierzchnię
Edward Jabłoński - przewodniczący wy budynków lub ich części wykorzysty- gruntów niewchodzących w skład gospoKomisji Rewizyjnej ustosunkowując się wanych na działalność gospodarczą inną niż darstw rolnych, a wykorzystywanych na
do sprawy powiedział: Komisja Rewizyj- rolnicza i leśna ustalono 12 zł (Komisja Rol- celerolnicze3 gr.
Zwolnione od podatku są stodoły i obona nie może pozytywnie zaopiniować wnio- nictwa proponowała 1O zł - propozycja
sku radnych, ponieważ ustawowe przepi- została odrzucona w głosowaniu). Za po- ry pozostałe po likwidacji gospodarstw rol2
sy nie przewidują odwołania jednego wierzchnie (m ) przeznaczone pod obrót nych, nieruchomości zajęte przez przedkwalifikowanyn1
materiałem siewnym usta- szkola, szkoły, placówki kulturalne i sporczłonka zarządu. Opinię tę potwierdził
sekretarz gminy Jan Urbanek: Ustawa lono 6 zł (Komisja Rolnictwa zapropono- towe, Ochotnicze Straże Pożarne i Rady Soo samorządzie gminnym nie przewiduje wała 7,38 zł - nie uzyskując wynlaganego łeckie (z wyjątkiem części budynków zwią- ·
poparcia). Za pozostałe budynki (m2) usta- zanych z działalnością gospodarczą) oraz
odwołania jednego członka zarządu. Na
lono 3,40 zł (Komisja Rewizyjna i Komisja wspólnoty gruntów wsi.
(aj)
wniosek grupy radnych można odwołać
cały zarząd za wyjątkiem wójta gminy.
W.5wietle takich przepisów wycofujeGmina· Kocierzew
my swój wniosek, niemniej jednak uważamy, że nasz brak zaufania do radnego
Dąbrowskiego ma pokrycie w faktach.
Jednak uważamy, że na dzieti dzisiejszy
Jednym z punktów obrad ostatniej se- jazdy ciążarowe o ładowności od 2 do 4
nie byłoby słuszne odwoływanie całego sjiRadyGminywKocierzewiePołudnio- ton - 264 zł (było 240 zł), od 4 do 6 t zarządu - zakończył Stanisław Wróbel. wyn1 w czwartek, 28 grudnia, było usta- 356,40 zł (było 324 zł), od 6 do 8 t (aj) lenie stawek podatku od środków trans- 422,40 zł (było 384 zł), od 8 do IO zł portu na 2001 rok.Proponujemy by przed- 620,40 zł (było 564 zł), od 1O do 12 t miotowe stawki średnio podnieść około 871,20 zł (było 792 zł), pow. 12 t /0% - powiedział wójt Robert Sikorski, JO 16,40 zł (było 924 zł). Za ciągniki balaGmina Zduny
podając propozycje zarządu. Radny Jó- stowe i siodłowe ustalono stawkę 1O16,
zef Brzozowski wystąpił z wnioskiem, 40 zł (było 924 zł), za autobusy - 871,20
by podwyżka stawek podatku nie prze- zł (było 792 zł). Przyczepy i naczepy
kraczała 1O % - propozycja ta zyskała zostały wycenione w zależności od ła
poparcie większości radnych ( 1O głosów dawności: od 5 do 8 t - 79,20 zł (było 70
Rada Gminy Zduny uchwaliła na swo- - za, 6 - przeciw, 2 - wstrzymujące) i zo- zł), od 8 do 1Ot- 184,80 zł (było 168 zł),
im posiedzeniu w czwartek, 28 gmdnia, stała przyjęta. Ostatecznie ustalone staw- powyżej IO t - 435,60 zł (396 zł).
najniższą stawkę wynagrodzenia ki przedstawiają się następująco: za po(aj)
w pierwszej kategorii zaszeregowania dla
•
pracowników szkół podstawowych (nieGmina Chąśno '
będących nauczycielami) z terenu gminy.
Najniższe wynagrodzenie wynosi 500
złotych. Zaakceptowano również wartość
jednego punktu, ustalanego przez pracoWpis do rejestru prowadzonej działał- złotych za zmianę wpisu. Rejestr działal
dawcę. Wynosi on 3 złote i jest potrzebny do ustalania wysokości pensji. Dla ności gospodarczej kosztuje 50 zł, 25 zł. naści gospodarczej prowadzony będzie
trzeba wydać za zmianę w zapisie w reje- przez urzędy gmin do końca roku 2001.
każdej szkoły podstawowej w gminie,
strze - to stawki uchwalone przez Radę Z dniem 1 stycznia rejestr działalności
czyli szkół w Bąkowie Górnym, StrugieGminy w Chąśnie na sesji, która odbyła gospodarczej prowadzić będzie specjalnicach i Nowych Zdunach przyjęto odsię w piatek, 29 gmdnia. Opłatę admini- ny sąd rejestrowy w mieście wojewódzrębne uchwały. Uchwały nie zmieniają
stracyjną pobiera się od czynności adm i- kim. Urzędy gmin będą zbierać dok11menkwoty wynagrodzenia tylko stawki skła
nistracyjnych, do których nie stosuje się ty dotyczące rejestru i przesyłać do sądu
dające sie na wynagrodzenie.
(aw)
opłaty skarbowej. Do tej pory obowią- rejestrowego.
zywała stawka 30 złotych za wpis i 15
(aw)

Odwołania członka zarządu
Zgodnie z decyzją powziętą na przedostatniej sesji (28 listopada 2000 r) Rada
Gminy Kocierzew Poh1dniowy powróciła do rozpatrzenia wniosku 9 radnych
o odwołanie z pełnionej funkcji członka

Dwie widokówki, na których przedstawiono Zespól-Pieśni i Tańca .Blichowiacy" i kapela ludowa Andrzeja Szymańskiego zostały wydane przez Urząd Miejski w Łowiczu. Zdjęcia zespołów wykonali łowiccy fotograficy Jacek Foks
i Robert Lewandowski. Na zdjęciu prezentujemyjedną z nich.
(aw)

nie było

Za

środki

transportu o 10% więcei

Wynagrodzenie
dla pracowników szkół

Jaka oplata administracyina

Nieborów

Drożej za przedszkole

Gmina Nieborów

Droiei za sa~ochody

Od początku stycznia 2001 roku wzroza pobyt dziecka w przedRadni Gminy Nieborów (sesja z 27 gmdszkolach prowadzonych przez gminę
nia) jednomyślnie poparli propozycje zaNieborow. Dotychczas czesne za mie- rządu podnoszące
o JO % stawki podatku
sięGzny pobyt dziecka w przedszkolu
od środków transportu na 2001 rok.
wynosił 335 zł, teraz trzeba zapłacić 400
Zgodnie z ustaleniami będą one wynosizł. Taką decyzję radni jednogłośnie pod- ły: za samochody ciężarowe o ładowności
jęli na ostatniej sesji w środę 27 gmdnia od 2 do4 t- 390 zł, od4 do 6 t- 535 zł,
od 6
2000 roklt
do 8 t-635 zł, od 8 do 9 t-930zł, od !Odo
(aj) 1,Z_t: 12.29zł,pow. 12t-1330zł,~c!~iki
sły opłaty

siodłowe i balastowe zarejestrowane na terenie gminy będzie pobierana opłata w wysokości 1390 zł, za przyczepy i naczepy
o ładowności od 5 do 8 t- 185 zł, pow. 8 t295 zł, natomiast za autobusy - 490 zł.
Od podatku zwolnione są pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych oraz szkolne.
._(aj)
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Gmina Bielawy

Kiedy zacznie
funkcionować
składowisko śmieci?

W takich warunkach

chciałoby się handlować

na

całym

targowisku.

CZY NIE B~DĄ SI~ BAĆ?
gdy na targowisku handlowano mięsem w warunkach
higienie, część mieszkańców nie chciała
zaopatrywać się w nie w tym miejscu. Czy ma to szanse
się zmienić? Marcin Kucharski pytał o to klientów.

Dotąd,

urągających

•Nigdy nie kupowalam i nie hędę kupować mięsa na targowicy- mówi Katarzyna Borkowska z osiedla Dąbrowskie
go, która na targowicy kupuje tylko warzywa i owoce. Od tego są sklepy z lodóll'kam i, zamrażarkami i nadzorem.
Tam przynajmniej wiadomo, skąd mię
so pochodzi, i w razie czego można interweniować 11 producenta. Przykładem
może być Nowy Łowiczanin, któ1y pisał
o znalezionym w kie/basie rękawie od
swetra. Na targowicy nie dojdzie się skąd
co pochodzi.
•Mięso na targowicy zawsze hylo taiisze - twierdzi natomiast będąca przeciwnego zdania Joanna Rełek. Szkoda
tylko, że jeszcze niedawno hylo sprzedawane w tych drewnianych budach. Teraz
też kupuję w piątki mięso na niedzielny
obiad i sohie chwalę. Pani sprzedawczyni już mnie zna i zostawia mi to, co za-

mówię

tydzie1l wcze.foiej. 7lltaj wszystko
widać, można obejrzeć z bliska i wiadomo, iejest :iwieżutkie.
• Mięso jak by/o, tak jest. Nie ma co
robić sensacji, ho znowu się do nich jaka.~ kontrola przyczepi. Wiadomo, teraz
w dużo lepszych warunkach sprzedają
i clrwala im za to. Jak będąjuż wszyscy
w tym miejscu, to hędzie niezły pasaż handlowy - uważa Henryk Talarowski.
• Mamy tutaj blisko i przychodzimy
dosyć często, po mięso najlepiej w piątek
- Barbara Sokalska z osiedla Starzyńskie
go zawsze lubiła kupować na targowicy
i nowe pawilony tylko ją w tym przyzwyczajeniu utwierdzają. Różnice w cenie nie sq już takie duże jak kiedyś, ale
kupi!jemy tu z przyzwyczajenia. To dobrze, że jest takie miejsce. gdzie będzie
można kupić mięso, nie stojąc w kałuży
(mak)
a/ho w biocie.

MIESZKANIA•
NASPRZEDAZ
Łowicz,

ul. Klickiego 22elf

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

Targowisko miejskie

Pawilony mięsne
zelektryfikowane

Od kilku już lat ciągnie się sprawa
budowy składowiska odpadów w miejscowości Piaski Bankowe w gminie Bielawy. Pierwotnie miało tam budować
swoje składowisko miasto Głowno
wspólnie z gminą Bielawy, później sprawa nieco ucichła, potem były propozycje, aby na tym terenie zbudować zakład utylizacji odpadów przemysło
wych wg technologii, zaproponowanej
przez prof. Sitnika, o czym pisaliśmy
już na lamach NŁ, a obecnie sprawą zainteresowała się poważnie łódzka filia
wielkiej belgijskiej firmy Lobbe.
Według słów wójta gminy, pana Sylwestra Kubińskiego, w tej chwili Urząd
Gminy jest na etaf>ie podpisania listu
intencyjnego, który określa zakres obowiązków gminy i zakres zadań i kompetencji firmy Lobbe, we wspólnych działaniach, zmierzających do budowy tego
składowiska. Gmina wzięła na siebie
podpisanie umów przedwstępnych
z rolnikami, od których przewidziane
jest wykupienie ziemi. Obecnie sytuacja
jest nieco zagmatwana, gdyż ok. 6 hektarów ziemi, leżącej w obrębie planowanej budowy składowiska, należy do miasta Głowna, które wykupiło te tereny
kilka lat ternu z myślą o wspólnej inwestycji z gminą Bielawy. Niestety, Głow
no przez cztery lata nie poczyniło żad
nych kroków w kierunku uruchomienia
tego projektu i obecnie gmina Bielawy
chciała wykupić te tereny, lub na bardzo
korzystnych warunkach wydzierżawić
je w zamian np. za przyjmowanie odpadów z terenu miasta Głowna - jednak
działania te nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Wobec tego Rada Gminy podjęła decyzję o wykupie gruntów,
leżących dookoła ziem, należących do
miasta Głowna. Tereny te są przeznaczone pod budowę składowiska odpadów, wiedzą o tym również mieszkań
cy okolicznych wsi. Plusem tej lokalizacji jest również otulina leśna, czyli
rosnące z dwóch stron lasy, wobec czego wystarczy zbudować jeszcze tylko
dwa pasy ochronne, otaczające składo
wisko.

Nareszcie zakończyły się perturbacje, związane z podłączaniem energii
elektrycznej do 26 nowo powstałych
pawilonów, przeznaczonych do handlu
mięsem i wyrobami garmażeryjnymi na
targowisku miejskim przy ulicy Starzyń
skiego.
Przypomnijmy, że pomimo zakoń
czenia budowy samych pawilonów
i przyłącza energetycznego do nich, nie
mogło dojść przez ponad miesiąc do
podłączenia prądu ze względu na
przedłużające się pertraktacje pomiędzy
miastem a Zakładem Energetycznym
Łódź Teren S.A. Handlarze nie kryli niezadowolenia z tego faktu, utrudniające
go im prowadzenie handlu. Do tej pory
niektórzy z nich radzili sobie, doprowadzając prąd przedłużaczami od znajomych z drewnianych pawilonów, stoją
cych nieopodal.
Ostatecznie po nieodpłatnym przekazaniu przez miasto na rzecz Zakładu
Energetycznego wybudowanych przyłączy, właściciele mogli zacząć podpisywać odrębne urnowy na dostarczanie
energii elektrycznej. 15 grudnia wszystGMINA WYKUPI GRUNTY
kie umowy były już podpisane, jednak
jeszcze nie wszyscy właściciele pawiPo podpisaniu listu intencyjnego z firlonów rozpoczęli w nich swoją działal mą Lobbt'., Urząd Gminy zawarł urnoność. Otwarta była nieco ponad połowa wy · przedwstępne z rolnikami, których
pawilonów.
·tematem jest wykupienie. terenów prze(mak) znaczonych pod składowisko odpadów,

LOBBE NIE POWIE
ILE ZAINWESTUJE
Prezes łódzkiego oddziału Lobbc,
Krzysztof Sędkowski, nie chciał nam
udzielić informacji, ile firma musi zainwestować, ani jakie obowiązki wynikają z faktu podpisania przez nią listu intencyjnego, zasłaniając się tajemnicą.
Droga do składowiska będzie odchodziła bezpośrednio od planowanej
trasy A - I, za Oszkowicami, a więc w
odległości około 4 kilometrów od planowanego miejsca wysypiska. Pierwsze
prace związane z budową mediów, czyli z budową drogi dojazdowej i doprowadzeniem wodociągów, zaczną
się prawdopodobnie wiosną następne
go roku. Przy okazji budowy wodocią
gu podłączeni do niego zostaliby również mieszkańcy okolicznych wsi, w
których sieć wodociągowa jeszcze nie
istnieje.
Same prace techniczne, jakie muszą
zostać wykonane, to wybudowanie niecki o średnicy ok. 2-3 hektarów, która
powinna wystarczyć na kilka lat. Oczywiście nad budową składowiska czuwać
będą inspektorzy z Inspektoratu Ochrony Środowiska, których zadaniem bę
dzie dopilnowanie, aby składowisko nie
zagrażało przyrodzie ani okolicznym
mieszkańcom .
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w pierwszym etapie wykupionych zostanie 30 hektarów ziemi, a w drugim
etapie jeszcze 50 - 55 hektarów, również w tym rejonie. Cena oferowana jest,
weług oceny wójta, dość wysoka, i wynosi 15 tysięcy złotych za hektar. Wykup ziemi pod budowę autostrad i ceny
płacone rolnikom priez Skarb Państwa,
wzbudziły jednak naf1ziejc na uzyskanie jeszcze większych cen, jak udało nam
się nieoficjalnie dowiedzieć, rolnicy liczą nawet na 40 tysięcy złotych za hektar. Pieniądze na wykup gruntów będą
pochodziły z nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 500 tys„ udzielonej przez firmę Lobbe, a która spłacona
zostanie należnościami za wywiezione
śmieci, pożyczka ta zostanie spłacona
w ciągu roku. Korzyści jakie gmina odniesie z racji powstania tego .składowi
ska to 500 tys. złotych rocznie za wywiezione śmieci, 200 tys. złotych z podatku i zatrudnienie około 15 ludzi z terenu samej gminy.

Cena: 499,50 ZŁ ! *

Tanie licencje
dla szkół:
Microsoft Academic OpenLicense

• Microsoft Office
Professional PL

- 79,00

ZŁ

I

• Microsoft Windows 2000 Pro PL

-99,00

ZŁ!

Możesz wygrać taicie
• kamery video
• telewizory
• odtwarzacze DVD
• odtwarzacze MP3
•koszulki
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Gmina Kiernozia

Woda droższa o ponad 20 %

NIKT N·IE GtOSOWAt PRZECIW
Mogę również zapewnić, że jeżeli bę

rze. Nie ma idealnego budżetu, ale jest to decyzji, jaka w sprawie propozycji budziemy dysponowali .frodkami, będzie propozycja wysokiego zaangażowania dżetu zapadnie na dzisiejszej sesji, zwią
my remontować chodniki i nawierzchnie inwestycjnego. Opozycja przytacza H'.)1- zek zbierze się i l1ypracuje swoje stanoulic. Modernizacja targowiska również godne dla siebie argumenty i np. przy wisko, które zostanie przekazane odpowiednim organom.
będzie prowadzona w miarę możliwo.fri podliczaniu wydatków inwestycyjnych
Radny Paweł Kolas wystąpił z formalfinansowych i fizycznych. Prace na tym zupełnie pomija inwestycje Hykonane
nym wnioskiem o rozpoczęcie pierwszeobiekcie mają sivoją specyfikę, ponieważ przez nasze jednostki budżetowe.
nie możemy jednorazowo.na dłuższy czas
W imieniu radnych Klubu Koalicyj- go etapu rozbudoH'.)l Szkoły Podstawowej
pozbawić ludzi, często jedynego, źródła nego głos zabrał Maciej Mońka. -Popie- na potrzeby Gimnazjum Nr 3· i przeznautrzymania, jakim jest handel na targo- ram przedłożony projekt budżetu, ponie- czenie na ten cel 500.000 z/ z kredytu. Proważ pozwala on normalnie funkcjono- ponowany kredyt miasto spłaci ze środ
wicy - wyjaśniał burmistrz Budzałek.
Piotr Pikulski w imieniu klubu rad- wać - realizować zadania statutowe -jed- ków planowanych na remont budynku
MDK przy Podrzecznej.
nych „Łowicz 2000" skrytykował pro- nostkom podległym miastu.
W imieniu mieszkańców Samorządu
Radna Ewa Zbudniewek, również
jekt budżetu zarzucając mu m.in. zbyt
mały rozmach inwestycyjny, rezygna- z Koalicyjnego Klubu Radnych, wyra- Osiedla Nr I zabrała głos przewodnicj<( z rozbudowy Gimnazjum Nr 3, wy- żając swą opinię powiedziała: Uważam cząca zarządu tego osiedla Małgorzata
sokie koszty utr~mania budżetu miej- za słuszną decyzję o wstrzymaniu roz- Zabost. - Przyzwolenie społeczne, by to
gimnazjum zosta/o rozbudowane -jest.
skiego, utrzymywanie samorządowego budowy Gimnazjum Nr 3.
Lliczba dzieci zmniejsza się i będzie Nie dziwcie się państwo ludziom, że obapisma „Łowicz", braku starań o sfinansowanie budowy bloków komunalnych się zmniejszać, a odległość i przeszkody wiają się o losy gimnazjum na Korabce,
ze źródeł ·innych niż kredyty, zmniej- komu11ikacyjne, które dzieci z Korahki bo w/a.foie w tej sali zapadły decyzje,
szenie po raz kolejny środków na wy- mają do pokonania idąc do cent mm mia- z których teraz rada wycofuje się.
kup gruntów, wreszcie rozpoczęcie re- sta, w dużych miastach uszłyby wręcz za Uchwalę można podjąć, ale można ją
montu Miejskiego Domu Kultury przy .fmies.zne. Może lepsza i tmisza bylahy również zmienić. Słowa i zapewnienia
Podrzecznej 20, który zdaniem radnych kładka nad obwod11icą, a może należy często rzucane są na wiat1: Wydane zotego klubu - nie zostanie zakończony przyjrzeć się tej sprawie z zupełnie innej stały pieniądze publiczne na projekt, który
strony i zastanowić się komu może zale- nie zostal zrealizowany, dlatego apelujew obecnej kadencji.
Wiceburmistrz Eugeniusz Furman żeć na nowym budynku, z możliwością my, by powsta/y chociaż symbolicznie,
Hydzierżawienia go w przysz/ofri. (..) fimdamenty, które by nas upewniły, że
podjął się komentarza do oświadczenia
Pikulskiego: Naszym zadaniem jest stwo- Z pewnością koszt remontu MDK by/by inwestycja zostanie kiedy.f zrealizowana
rzyć jak najlepsze warunki by mieszkmicy o wiele 11iższy. gdyby budynek został kon- - argumentowała Małgorzata Zabost.
mogli współtworzyć kulturę w miefrie serwowany a nie dewastowany.
W głosowaniu wniosek radnego KolaMuszę stwierdzić, że mankamentem sa nie zyskał wymaganego poparcia (5
iją odbierać(..) Konieczne jest więc zapewnienie odpowiednich warunków ka- przedłożonych 11am materia/ów jest brak głosów - za, 21 - przeciw, 2 - wstrzymudroH~vch i lokalowych. Chcemys/ll'orzyć zestawienia w stosunku do ubiegłego jące się) i radni przyjęli budżet zgodny
roku, przez co trudno jest się odnidć do z omawianym projektem. W tym decyośrodek kultwy z możliwofrią rozwoju,
a posiadanie odpowiedni.ej bazy lokalo- przedstawionych liczb, dotychczas do- dującym głosowaniu nawet opozycja nie
wej jest do tego podstawą (..) Racjo11al- !J1ym zwyczajem było takie zestawienie była przeciw.
Anna Jatczak
no.fć zadecydowała o wstrzymaniu, nie dolączyć -zwrócił uwagę radny Andrzej
rezygnacji z rozbudowy Gimnazjum Nr Grabowski. Wanda Białas - skarbnik
3. Na taką decyzję zlożylo się: prze.rn- miasta -wyjaśniła, że: Zmienily się kwanięcie środków własnych w wysoko.fri lifikacje. Środki f...tva/ifikowane kiedy.~ do
600. OOO z/ na sp/a tę kredytu komercyj- jednego rozdziału, w tym roku dzielone
nego zaciągniętego w g111dni11 2000 roku. są do trzech. w związku z czym zgrupoOd I stycznia 200 I diety radnych i człon
Pojawi/a się możliwo.fć uzyskania dofi- wanie ich by/o bardzo trudne i nie uda/o ków komisji w gminie Kiemożia będą wynansowania z Kuratorium Oświaty. Jest się przygotować zestawienia.
nosiły 7 % stawki określonej w ustawie.
Przewodniczący Oddziału NSZZ Obecnie będzie to 78 zł; dotychczas dieta
też niż demograficzny, któ1y spowoduje
zmniejszenie i/o.ki dzieci w szkołach „Solidarność" Ziemi Łowickiej Jacek Si- wynosiła 56 zł. Przewodniczący rady gmipodstawowych i gimnazjach. - hrak sie- kora zabierając głos zaakcentował fakt, ny bt;dzic otrzymywał dietę miesięczną staci s::kól, która jest opracowywana prze:: ze : Zarząd Oddziału nie mia/ oka::ji 11y- nowiącą 55 % u~tawowej stawki, co obecnie
starostwo. (..)Mnie również boli, że nie razić swej opinii na temat proponowa- stanowi kwotę 615 zł. Dotychczas dieta przeuda/o nam się wykupić większej ilo.fri nego budżetu, ze względu na późne do- wodniczącego wynosiła 528 zł.
grunlÓH~ przyczyna jest prosta - pienią ręczenie nam dokumetu . Uważam , że
Od I stycznia wzrośnie również wydze z instytucji centralnych, które plano- taka sytuacja nie powinna mieć miejsca nagrodzenie wójta. Dotychczas wójt gmiwaliśmy 11a ten cel, byly tylko na papie- i chciałbym nadmienić, że niezależnie od ny Kiernozia zarabiał 4734 zł brutto,

Główną przyczyną znacznej podwyż~
ki ceny wody w gminie Kiernozia była
listopadowa awaria hydrotiltra w stacji
uzdatniania wody. Zainstalowany 7 lat
temu hydofiltr był przez ponad 6 lat intensywnie eksploatowany i doprowadziło to do całkowitej jego degradacji. Odmo·mentu awarii woda do sieci wodociągo
wej jest dostarczana poprzez drugi hydrofiltr, który wiosną 200 I roku będzie
również wymieniony. Koszt jednego urzą
dzenia wynosi około 30 tys. zł.
Obecnie został już zaistalowany nowy
hydrofiltr. Jakośc wody z nowego złoża
zostanie zbadana przez Sanepid. Jeżeli
będzie spełniać normy, możliwa będzie
przemienna praca obu urządzeń oraz
przeprowadzenie modernizacji do końca.
Zakladali!i!ny, że na wodzie nie chcemy
zarabiać, ale nie możemy też do wody
dokładać. Urządzenia były nowe, na gwarancji i dotychczas bezawmyjne, dlatego

możliwa

by/a tak niska cena wody (90 gr
za I m1 dla odbiorców indywidualnych
i 1,30 zł dla pozostałych - przyp. red.).
Zużycie tych urządze1I i wymiana złoża
zmusza nas do podwyższenia ceny. W2001
roku musimy się liczyć z H'.)lmianą drugiego hydrofi/tra. Jeżeli uporamy się z tymi
awariami, to może za rok cen wody nie
podnosilibyfo1y- powiedział wójt Zenon
Kaźmierczak w czasie grudniowej sesji.
W swojej wypowiedzi wójt gminy
Kiernozia wspomniał też, że posiadanie
jednej stacji uzdatniania wody na terenie
gminy jest wprawdzie dość ryzykowne,
ale koszt utrzymania jest duży.
Podwyżkę ceny wody radni uznali za
uzasadnioną, głosując na sesji 27 grudnia 2000
r. jednogłośnie. Od I stycznia 200 ł roku
cena I m1 wody na terenie gminy Kiernozia
wynosi dla odbio~ców indywidualnych
1,03+VAT= I, IO zł, dla pozostałych odbior(mwk)
ców l,31+VAT=l,40zł.

dok. ze str. 5

funkcionować
składowisko śmieci?

Od kiedy zacznie

To nie takie proste - powiedziała nam
Sami mieszkańcy Piasków Bankowych
zdania na ten temat: Bardzo z kolei pani Jolanta Ulisiak. - Nie wiadosię cieszymy. że to składowisko powstanie mo, czy nas nie zawalą tymi śmieciami,
w/a.foie u nas - powiedziała nam pani czy będą spe/nione normy ekologiczne. Co
Dorota Bursiak. -Może wreszcie zostanie do hudowy drogi i wodociągu to też nie
podlączony wodociąg i zrobiona droga,
chce mi się wierzyć, aby było to możliwe,
gdyż obecnie to co jest, to jest katastrofa. skoro tyle lat nie mogliśmy się o to doproDzięki składowisku zmniejszy się choć tro- sić.
chę bezrobocie, co też nie jest bez znaczeNa razie mieszkańcy Piasków Bankonia. My jako mieszka1icy nie mamy nic wych mają czas na zastanowienie do wioprzeciwko tej budowie.
Paweł Fe/czyi/ski
sny.
mają różne

Gmina Kiernozia: Wyższe diety dla radnych
(3056 zł netto w pierwszym ny Kiernozia w środę, 27 grudnia. Na tej
progu podatkowym, w drugim progu samej sesji przyznano też wójtowi gmipodatkowym - 2800 zł) . Obecnie wyna- ny Zenonowi Kaźmierczakowi nagrodę
grodzenie wójta będzie składało się z 3 w wysokości I miesięcznego wynagroelementów - pensji zasadniczej w wyso- dzenia (przed podwyżką). Przewodniczą
kości 3900 zł, dodatku funkcyjnego 1320 cy Rady Gminy Jan Kowalski motywozł i premii w wysokości 17 % za wielo- wał przyznanie nagrody faktem, że przez
letnią pracę. W sumie składniki te dają 2 lata pełnienia tej funkcji wójt Kiernozi
kwotę 5883 zł brutto czyli 3765 zł lub nie otrzymał żadnej nagrody, a wyniki jego
3060 zł (odpowiednio w I i II progu po- pracy są zdaniem zarządu dobre. Każda
datkowym). Diety i wynagrodzenie wójta z tych uchwał została przegłosowana
(mwk)
były jednym z tematów sesji Rady Gmi- przez radę gminy jednogłośnie.
miesięcznie

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

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

Łowicz,

_&_
KOLO

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

•:•

glazurę, terakotę

Hurtownia czynna w godz. i'-1a", soboty i'-14"

NA TERENIE U>WICZA TRANSPORT GRATIS
R-71
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ZAPRASZA!
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KTOU SZKOtA CO ZAPROPONUJE
Jestjuż koncepcja reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie łowickim
Materia/, dotycz4cy „Koncepcji reformy ustrojowej szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie łowickim", został
opracowany na konferencji w Załęczu
Wielkim i jest kluczowym dokumentem
dla zespołu opracowującego sieć szkól
ponadgimnazjalnych w naszym powiecie - mówi Mirosław Kret, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w starostwie powiatowym. Są to
wspólne propozycje dyrektorów, nauczycieli, rad rodziców oraz innych osób, zwią
zanych z konkretnymi szkołami.

ZSZ nr 1 na ul. Podrzecznej

przede wszystkim w profilach usługo
wych (piekarz, ciastkarz, operator maszyn dziewiarskich, z zakresu gastronomii i kierunków pokrewnych), w zależ
ności od zapotrzebowania rynku pracy.
W kolejnych latach ma zostać utworzone
liceum uzupełniające oraz szkoła policealna, dająca możliwość uzyskania kwalifikacji na poziomie średnim.
Do realizacji tych zamierzeń niezbęd
ZSZnr2
na jest rozbudowa szkoły (budowa dwóch
na ul. Armii Krajowej
pracowni gastronomicznych, piętra
w obiekcie przy ul. Powstańców, sali gimZSZ nr 2 od roku szkolnego 200212003
oraz doposażenie pracowni
planuje nabór do 4 klas pierwszych liceum nastycznej)
w nowoczesne urzą
specjalistycznych
profilowanego. W tej szkole uwzględnia się
trzy profile: proakademicki (nachylenie pro- dzenia.
filowania: językowe i informatyczno-akaZSZ nr 4 na ul. Kaliskiej
dem ickie), techniczno-technologiczny
Od roku szkolnego 2002/2003 ZSZ nr
(nachylenie profilowania: technologia żyw
ności), rolniczo-środowiskowy (nachylenie 4 planuje wprowadzić 6 oddziałów 3-letniego liceum profilowanego: profil akadeprofilowania: ochrona środowiska).
Jako konieczność podawana jest roz- micki z nachyleniem na naukę języków
budowa bazy lokalowej szkoły. Rada ro- obcych i informatyki oraz profil społecz
dziców zebrała na ten cel 75 tys. zł i w no-usługowy. W przypadku społeczno
pełni pokryła koszt wykonania dokumen- usługowego mają to być następujące spe-

Wariant drugi zakłada utratę budynku
poklasztornego. W tej sytuacji szkoła
proponuje odtworzyć bazę lokalową
z wykorzystaniem istniejących budynków. Konieczne jest dobudowanie 9 pomieszczeń dydaktycznych, kompleksu
sportowego oraz pomieszczeń pomocniczych, niezbędnych do funkcjonowania szkoły, np. biblioteki.

Oferta Zespołu Szkół Zawodowych nr
I przewiduje stworzenie trzyletniego liceum profilowanego (9 klas) o profilach:
akademickim (a więc najlepiej przygotowującym do kontynuowania nauki na studiach), techniczno-technologicznym (do
wyboru: mechanicznym, elektryczno
- elektronicznym, informatycznym). Znalazłoby się tam również dwuletnie liceum
uzupełniające, szkoła policealna (4 klasy,
do wyboru: elektryk, mechanik, informatyk) i szkoła zasadnicza (IO klas: 3 ciągi
klas wielozawodowych - kształcenie oparte na praktycznym kształceniu zewnętrz
nym - łącznie 6 klas, oraz 2 ciągi klas zawodowych - elektryczny i mechaniczny,
dla których kształcenie zapewnia szkoła,
łącznie 4 klasy).
W związku z nieuregulowaną sytuacją szkoły przyjęto dwa warianty jej
rozwoju. Pierwszy wariant zakłada, że
budynek poklasztorny zostanie w gestii szkoły. Wtedy niezbędny będzie remont budynku oraz zmiany w budynku
warsztatów szkolnych. Jeden z warsztatów (budynek C) ze względu na zły
stan techniczny zostałby rozebrany,
natomiast proponuje się dobudowanie:
3 pomieszczeń dla działu elektrycznego, 2 pomieszczeń dla działu mechaniczZSZ nr 1 w Łowiczu przy ul. Podrzecznej.
nego, 2 pomieszczeń administracyjnobiurowych i 1 szatni, oraz wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń tacji rozbudowy szkoły. W projekcie ar- cjalności: ekonomiczn()-administracyjna
z hali warsztatowej. Z propozycji szko- chitektonicznym uwzględniono propozy- (pracownik biurowy, księgowy, bankoły wynika, że przekształcone warszta- cję otwarcia pierwszej w powiecie szko- wość, ubezpieczenia), handlowa, promoty powinny być jednostką budżetową, ły integracyjnej w pełni dostosowanej dla cja i marketing. Będzie również prowadzona 2-letnia szkoła zawodowa
po dostosowaniu ich do wymogów uczniów niepełnosprawnych.
(I lub 2 oddziały w zależności od poi przepisów szkoła czyniłaby starania
ZSZ nr 3 na ul. Powstańców trzeb) o profilu społeczno-usługowym,
o przyznanie atestu, umożliwiającego
egzaminowanie uczniów. Realizacja tych
ZSZ nr 3 zamierza uruchomić licea specjalność handlowa.
Szkoła przymierza się także do utwozamierzeń umożliwiłaby także zorgani- o profilach: proakademickim (o nachylezowanie Centrum Kształcenia Praktycz- niu językowym i informatycznym), spo- rzenia 2-letniego liceum u~pełniającego
nego, które będzie obsługiwało powiat łeczno-usługowym (hotelarstwo, gastro- dla uczniów szkoły zawodowej, a w dali okolicę . Wykorzystanie posiadanej nomia, turystyka, wytwarzanie odzieży), szej przyszłości szkoły policealnej.
Placówka ta dysponuje w pełni wybazy pozwoliłoby na prowadzenie kur- kulturowo-artystycznym (kultura regiosów doskonalenia zawodowego i zmia- nalna, projektowanie odzieży). Przy lice- starczającą do realizacji swoich zamierzeń
nę kwalifikacji ludzi poszukujących pra- ach profilowanych planuje się prowadze- bazą lokalową przy bardzo dobrych warunkach lokalowych.
cy. Za utworzeniem CKP na bazie nie również kursów praktycznych.
warsztatów szkolnych szkoła przedstaBędzie również możliwość kształce
ZSR CKU na Blichu
wia następujące argumenty: posiadanie nia w szkole zasadniczej w dwóch waZespół Szkół Rolniczych Centrum
przez placówkę atestu Instytutu Spa- riantach. Wańant pierwszy przewiduje
walnictwa w Gliwicach, zgodnego z nor- teoretyczno-zawodowe szkolenie młodo Kształcenia Ustawicznego jako swoje atuty
mami europejskimi, odpowiednio przy- cianych pracowników, wańant drugi pe- wyraźnie eksponuje bazę lokalową, która
gotowana kadra, nowoczesne pracow- łne kształcenie zawodowe i ogólne jest w stanie zapewnić bardzo dobre warunnie automatyki i energoelektroniki.
uczniów. Szkoła zawodowa ma kształcić ki kształcenia dla ok. 700 uczniów.

SPRZEDAŻ MIODU

przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

DO ZAKUPÓW

PROSTO Z PASIEKI
os. Dąbrowskiego 10/2
tel. 837 -50-58
R-12
ul. Kaliska 73, tel. 837-89-09
Łowicz,

~~ BEZPl:.ATNA OGÓLNOPOISKA
ff\< INFORMACJA GOSPODARCZA

~~

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

LO im. J.

ZSR w Zduńskiej

od czterech łat realizuje tzw.
reformy oświaty. Dwa pierwsze
lata nauki są identyczne dla w~zystkich
uczniów. Wybór profilu następuje od kiaSzkoła ta

sy trzeciej, uczniowie mogą wybrać nastę
pujące profile: matematyczno-informatycz-

ny, przyrodniczy, humanistyczny, filologiczny, kulturoznawczy, społeczny, ekonomiczno-społeczny, sportowy.
Od roku szkolnego 2001/2002 placówka proponuje nauczanie w klasach o profilach: proakademickim (nachylenie profilowania analogiczne jak w pilotażu reformy), techniczno-technologicznym (nachylenie medialne), kulturowo-artystycznym (o nachyleniu: kultura regionalna lub
europejska), teatralno-filmowym.

LO w Zdunach
LO w Zdunach proponuje utworzenie trzech profili: proakademickiego (nachylenie profilowania matematyczno-informatyczne, przyrodnicze), rolniczośrodowiskowego (nachylenie profilowania ochrona środowiska), kulturalno-artystycznego (w nachyleniu teatralno-filmowym).
Zespół Szkół

Dąbrowie

ul. Inflancka 32, tel. 659-118-66

CZĘŚCI VW BUS T.-4

BLACHY, LAMPY I

INNE~a:

BIURO RACHUNKOWE
EKONOMICZNO-PRAWNE
ul. Bolimowska 65

tel. (046) 837-42-46, 837-87-09,
0-605-578-502

.„

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,
•PODŁOŻA ORGANICZNE
(włókno kokosowe firmy CERES),

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

R-100

KOMPLEKSOWE BUDOWlllCTWO

JEDIORODZlllE

MAREK ŁAZĘCKI - tech. bud. z

upraw.

IBI. 0-804-982-885
Nowe,

ciepłe

posadzki,
R-46
• ._ __ • „ •.•••

„„.~,,._

Medycznych

W Liceum Ogólnokształcącym w ZSM
zapowiadane jest kształcenie w następu
jących profilach: proakademickim (nachylenie informatyka, języki) oraz społecz
no-usługowym (nachylenie socjalno-medyczne oraz promocja i marketing). Medyczne Studium Zawodowe będzie kształciło w następujących kierunkach: pielę
gniarstwo, położnictwo, opiekunka dziecięca, technik farmaceutyczny, technik
fizjoterapii, technik terapii zajęciowej.
Anna Jatczak

ZSR w Zduńskiej Dąbrowie za racjonalne uważa prowadzenie w zreformowanej szkole kształcenia o profilach: proakademickim (z nachyleniem informatycznym i biologiczno-chemicznym), rolniczo-środowiskowym (z nachyleniem
rolniczym), społeczno-usługowym (z
nachyleniem ekonomiczno-administracyjnym oraz promocji i marketingu). Proponowane jest również kształcenie w szkole zawodowej w zawodach rolniczych.

ciężarowe

Chełmońskiego

pilotaż

Placówka ta również wyraża gotowość
prowadzenia dwuletniej szkoły zawodowej, liceum uzupełniającego i szkoły policealnej. W roku szkolnym 2001/2002
istnieje możliwość przyjęcia uczniów do
9 klas (7 liceum i 2 szkoły zawodowej).
Ponadto na bazie posiadanego zaplecza warsztatowego szkoła proponuje
połączenie Centrum Kształcenia Ustawicznego z Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego. Umożliwiłoby to prowadzenie
różnych egzaminów zawodowych. Oferta ta skierowana byłaby także do osób
z powiatów ościennych (co pozwoliłoby
lepiej wykorzystać bazę noclegową internatu). Ponadto szkoła planuje dalsze
rozwijanie kształcenia Polaków zamieszkałych na Ukrainie, a także rozwijać współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, a w jej efekcie
doprowadzić do powstania studiów stacjonarnych z możliwością uzyskania tytułu magistra.

samochody osobowe,

Łowicz,

~

ta jest przygotowana do ksztaliceach profilowanych
o następujących profilach: proakademickim, techniczno-technologicznym (mechaniczny - diagnostyka i naprawa pojazdów i maszyn, technologia żywności),
rolniczo-środowiskowym (ochrona śro
dowiska), społeczno-usługowym (agrobiznes, żywienie człowieka - gastronomia), kulturowo-artystycznym (sportowy, kultura regionalna).

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
Łódź,

Jerzy Garczarczyk

Wskazane profile wynikają z obecnych
kierunków kształcenia. W miarę wdrażania
reformy szkoła chciałaby zapewnić pełny
pakiet kształcenia, uwzględniając liceum uzupełniające oraz szkołę policealną.

Szkoła

łcenia młodzieży w

·~.

technologie, poroterm, ytong,
0
tyn.ki, gipsy, kosztorysy; Faktury VAT ~

8
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Zgodnie z kilkuletnią już tradycją przypominamy Państwu na tych dwóch stronach najważniejsze w naszej okolicy wydarzenia minionego roku, uchwycone
w obiektywach aparatów fotograficznych
naszych reporterów. W ciągu '12 miesię
cy działo się wokół nas wiele, przeżywa
liśmy tragedie i radości, witaliśmy i że
gnaliśmy przybyszów, budowaliśmy
i burzyliśmy. Część z tego niech przypomni poniższy przegląd.

Wielu ludzi odwied::.ilo stoisko „ Nowego Łowiczani11a "podczas wystawy, zorga11izowanej w związ
ku:::. Kongresem Niezależ11ej Prasy Lokal11ej w początkach listopada w Warszawie. NŁ dostał tam tytuł
„ Gazety Dziesięciolecia"

O. Józef Maria Balcells, geMarti11 Kraft z Berlina pi·zebywal
w Zdwlskiej Dąbrowie
·

1w

stażu

nerał zakonu pijarów, odwiedził

Tomek Guzek z Łowicza triumfował w jednym
zjesiennych wydm1„Milionerów"w TVN

w październiku
w Łowiczu.

szkolę pijarską

Daniel Olblychski fantastycznie recytował romantycwą poezję
na spotkaniu w kinie „ Bzura" 22 czerwca.

··~

4.0L_2(l01 r.

18 maja w Łowic;;u z wiadltktll, któ1ym szosa nr 2 przechodzi nad torami kolejowymi tej samej trasy z Poznania do Wtirs::a11')1,
harie1y ochronne, spadł na torowisko ciężarowy samochód IVECO. przewożący okna. Przerwa w ruchu tr111alc( kilkanafrie
god::in, naprawianie barier i ::wiązane:: tym ltlrudnienia w poruszaniu się ul. Poznwiską - ponad miesiąc. Kierowca przeżył.

przelamlljąc

Od maja dróiniq nie ohslllgująjllż pr::ejazdll kolejowego 1w
Kiemo:::kiej, robi to ::a nich automat. Tak /ik111idowano bltdkę,
11· której niegdy.1' pracowali.

12 paid::iemika odwied::il Okręgową Spóld:::ielnię Mleczarską w Łmvic::ll ko1J1isarz Unii Europejskiej ds. ochrony konsllmentóll', David Byme. Na podstawie tej wizyty chciał sobie wy1'.ohić opinię, jak
polskie mlec::ar.1·two hęd::ie sohie rad::ić:: H')'llloga111i sa11itamy111i Unii. Byt ::aclnvycony.

Od kwietnia działa w Stl)'kmvie ekskluzywn)' przydroiny „ Hotel 500". Niestety, to jedna:: niewielu
nowych inwestycji w na.~::y1p rqjonie..

10
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YU Ml I SHOAR
IAST SCHABOWEGO?
Dania chińskie,

włoskie

i arabskie zmieniają upodobania kulinarne mieszkańców Łowicza

Czy przyzwyczajenia kulinarne ło
wickiego społeczeństwa ulegają zmianie?
Czy mająna to wpływ restauracje i bary,
w których serwowane jest jedzenie przygotowywane według przepisów, pochodzących od innych narodów i z innych
kultur? Wydaje się, że tak - i że proces
ten postępuje szybko. Kilka różnych
kuchni, dzięki obecnym w Łowiczu restauracjom, wpisało sięjuż na dobre do
krajobrazu kulinarnego miasta.
Wszechobecna pizza reprezentuje
kuchnię włoską. Aktualnie w Łowiczu
istnieją trzy duże restauracje, w których
jest duży wybór różnych rodzajów pizzy. Jeszcze rok temu istniała czwarta pizzeria - na Nowym Rynku (teraz jest tam
filia Banku Spółdzielczego ze Skierniewic). Właściciel - łodzianin - zrezygnował ze względu na wysokie opłaty czynszowe i zbyt małe zainteresowanie tamtym miejscem ze strony klientów. Około
rok temu również zwinął interes właści
ciel niewielkiej knajpki przy ulicy Topolowej, w której podawano między innymi chińskie sajgonki Znacznie więcej niż
jedzenia sprzedawano tam jednak piwa...
Przy trasie w kierunku Poznania (na wysokości Popowa) można zatrzymać się
na danie z kuchni ormiańskiej. Bar ten
jednak jest nastawiony bardziej na osoby
przejeżdżające trasą poznańską przez
Łowicz, niż na potrzeby żywieniowe
mieszkańców miasta W samym Łowiczu
można natomiast zjeść po chińsku, arabsku,
włosku i... również po staropolsku.

i wiele innych orientalnych potraw moż
na zamówić i zjeść w restauracji Złoty
smok, mieszczącej się przy Zduńskiej.
Restauracja specjalizuje się przede
wszystkim w kuchni orientalnej - chiń
skiej oraz od września bieżącego roku
również w kuchni staropolskiej.
Otworzyliśmy taki lokal dlatego, że
w Łowiczu jeszcze nic takiego nie było
i wydawało nam się, żejest potrzeba v·obienia takiej knajpki - tłumaczy nam szef
restauracji, Robert Nettyn. W miejscu,
w którym mieści się Złoty smok, jeszcze
w pierwszej połowie 2000 roku był dobrze prosperujący sklep spożywczy
Smak. Można było w nim kupić mię
dzy innymi pieczonego kurczaka na
wynos, był duży wybór wędlin. Dlaczego został zlikwidowany?
To była decy7ja jednodniowa, bardzo
szybka: zamykamy sklep i otwieramy restaurację. Nie ma czego żałować, alejeszcze nie zwróciły się wszystkie poniesione
nakłady... - opowiada Robert Nettyn.
Restauracja istnieje dokładnie od 27 maja
bieżącego roku. Zatrudnionych jest w niej
dwóch kucharzy ze stosownym wykształceniem. Przygotowywanie potraw według oryginalnych chińskich przepisów
nadzorował Sang Kil Lee - Koreańczyk
mieszkający na stałe w Polsce, który dostarcza znaczną część półproduktów do
przygotowywanych w Złotym smoku
potraw. Zarówno w Chinach, jak i w Korei, funkcjonują praktycznie te same zasady przyrządzania potraw. Nic w tym
dziwnego, bowiem narody te żyją w tym
samym kręgu kulturowym. Podstawę
DECYZJA
kuchni chińskiej stanowi odpowiednia
JEDNEGO DNIA
kompozycja warzyw, przypraw i mięsa.
Chińskie sajgonki i pierogi, kurczak Wszystkie potrawy podawane są oczyjong bao, kurczak po pekińsku w cie- wiście z ryżem. O ich niepowtarzalnym
ście, wołowina po seczuańsku, gu Jao smaku często decydują sosy: od tych ła
w sosie słodko-kwaśnym lub w cieście, godnych poprzez słodko-kwaśne po barzupa wan tan i yu mi, makaron za jang dzo pikantne.

Koreańczyk

bywa więc

też

Sang Kil Lee zajmuje się wizytacją restauracji, w których jest podawane jedzenie
w łowickim „Złotym smoku".

GOLONKA, MOSPANIE!
Od niedawna w Złotym smoku również można rozkoszować podniebienie
potrawami kuchni staropolskiej. Żurek
po staropolsku, pradle (schab opiekany
w ziołach), kartacz w sosie majonezowo-ziołowym, golonka po staropolsku,
flaki, jak ułański, austryjak (około półkilogramowy kotlet, składający się z rozbitych trzech warstw mięsa), kurczak
w ziołach - to tylko część potraw bynajmniej nie orientalnych w restauracji

~STUDIO

Mfl11
KUCHENNYCH

o charakterze orientalnym. Pomysł na
wprowadzenie potraw staropolskich do
tej restauracji pojawił się po to, żeby
urozmaicić menu i dostosować je do różnych gustów mieszkańców Łowicza.
Teraz w menu jest 51 różnych potraw,
zdecydowana większość nawiązuje do
kuchni orientalnej. Od niedawna mamy
stałego klienta - starszego pana, który
przychodzi, zamawia golonkę, do tego
pięćdziesiątkę wódki i jest bardzo zadowolony - opowiada Robert Nettyn. Do
Złotego Smoka coraz częściej docierają

~

według jego

przepisów,

wycieczki, również zagraniczne, w soboty i niedziele stołują się tu często studenci zaoczni Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej.
Ryż jest syty i można się nim szybko najeść, zresztą nie żałujemy na porcjach.
Kiedyś założyliśmy się dla żartu zjednym studentem, czy zje całego austryjaka. Pod koniec byłjuż cały czerwony, ale
zjadł wszystko„. - wspomina właściciel.
W restauracji w Łowiczu zatrudnionych
jest dwóch wykwalifikowanych kucharzy i dwie kelnerki. Właściciel lokalu

AU'IORYZOWANY SALON
SPRZEDAŻY

KIAMOIORS

K2700 - od 31.900

zł

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom}1 teUfax (046) 832-53-321 0-601-937-622

PREGIO - od 39.900 zł

UPUSTY
DO 15 °/o
ILOŚĆ SAMOCHODÓW

-

'

fWOIĄMIAJl( l!jl~

OGRANICZONA
Dodatkowo upusty do 15 °/o na samochody z

MGT

~.C. ŁOWICZ,

uszkodzoną powłoką lakierniczą

BOLIMOWSKA 77

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

mgtsc:@poczta.onet.pl
R-28

jest też w dowóz dań,
przygotowywanych na zamówienia domowe. W styczniu przyszłego roku
Nettyn zamierza otworzyć jeszcze jedną restaurację z orientalną kuchnią, tym
razem w Skierniewicach.
Klienci doceniają to, co jest im tu oferowane. - W domu zabrakłoby mi cierpli-

zaangażowany

Nazwy potraw niewiele powiedzą osobom nie gustującym w tego rodzaju kuchni: shoarma, sakkara, chleb pita, podawany do każdego dania, podobnie jak trzy
rodzaje sosów. Ostatnio w menu pojawiła się pizza o nazwie sakkara, smakiem
nawiązująca do shoarmy.
Sobolewski jest łodzianinem - Nie ża

PIZZA JAK DOMOWE
KOTLETY
Restauracje - pizzerie: Tom Marzziano
(Stary Rynek) oraz Pizza House (ul. 3
Maja) od dawna są stałym miejscem obiadów i kolacji wielu mieszkańców Łowi
cza. Często również pełnią funkcje miejsca spotkań towarzyskich, niekoniecznie
związanych ze spożywaniem pizzy. Przy
obydwóch lokalach latem działają ogródki z parasolami, podawane jest również
piwo w plastikowych kubkach. Jesteśmy
od 1998 roku i jakoś idzie- mówi Marcin
Sekuła, współwłaściciel pizzeri Tom
Marzziano na Starym Rynku. Gdy za-

sobie takie da- łuję, że rozpocząłem działalność w Łowi
nie i pewnie też z dostaniem wszystkich czu - mówi. Tutaj nie było konkurencji.
składników miałbym problem. Tutaj przy- Trochę może szkoda, że nie poszukaliśmy
chodzę na gotowe i wcale tak dużo nie za- jakiegoś innego miejsca, bardziej uczęsz
płacę - powiedział nam o restauracji ,,Złoty czanego, w centrum miasta. Z drugiej stronyjest tutaj spokój i nic złego się nie dziesmok" jej częsty bywalec, Paweł Maciąg.
- 'IJ;m się można najeść i nie smakuje je. W grudniu wzdłuż Krakowskiej monjakjakiś rozlatujący się hamburger z 11'.Y- towane było oświetlenie uliczne, wiosną
przyszłego roku ma być ułożona betono- czynaliśmy, to była to w Łowiczu pewna
padającymi sałatkami, z budy przy ulicy.
Chiliskię jedzenie jest całkiem dobre i jak wa kostka - z pewnością poprawi to es- nowość, istniała wtedy tylko pizzeria na 3
sięje poza domem raz najakiś czas, to moż tetykę ulicy i spowoduje, że będą nią czę Maja. Przygotowanie pizzyjest łatwe i nie
wymaga wiele miejsca. Jeżeli chodzi
na sobiepozwolić na coś innego, a nie ciągle ściej spacerowali mieszkańcy Łowicza.
schabowe i schabowe... Przez cały czas chyba jednak nie mógłbym jeść ryżu - ocenia
wości, żeby przygotować

kręcająmiędzy

innymi studenci-Zwłasz

cza ci zaoczni. Od razu widać, kiedy są
w Łowiczu, zaraz u nas jest większy ruch ...

- twierdzi Sekuła. Kolejnym problemem
jest brak pomieszczeń o wystarczającej
Nie ma co liczyć, że trasa przebiegapowierzchni i standardzie w centrum mia- jąca przez naszą gminę stanie się z dnia
sta. Jedyne miejsce tutaj na Starym Ryn- na dzietl bezpieczniejsza. Wypadków na

ku, doskonale nadające się na restaura- niej jest dużo, my jesteśmy po to, żeby
cję, to pomieszczenia księgarni. Można nieść pomoc poszkodowanym i chcemy
by tam stworzyć coś fajnego ...
to robić, niestety nie posiadamy potrzebO tym, że pizza weszła pod strzechy, nego sprzętu - mówi prezes zarządu
fakt, że w najstarszej
pizzerii przy ulicy 3 Maja moż
na zamówić między innymi smaczną i tanią
pizzę o nazwie łowicka. Podobne techniki marketingowe - nawiązywanie do nazw
lokalnych i typowo pofskich - stosuje
również Pizza Hut, który wprowadził do
sprzedaży w sieci swoich restauracji pizzę o nazwie uśmiech Boryny.

może świadczyć
łowickiej

Marcin Majer z osiedla Bratkowice.

DLA DZIECI NIE MOŻE
BYĆ ZA OSTRO

gminnego OSP w Zdunach, Mieczysław
Bogusz. W roku 2000 pieniędzy z budżetu starczyło na uzupełnienie podstawowego sprzętu pożarniczego, takiego
jak węże pożarnicze, hełmy itp. W roku
2001 zduńscy strażacy planują więk
szość pieniędzy przeznaczyć na wyposażenie jednostki OSP w Zdunach
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
Budżet straży w foku 200 l wynosi ponad 70 OOO złotych. Z tych pieniędzy
zakupione mają zostać rozpieracze,
prcyrządy do cięcia metali i inny sprzęt
do ratowania życia ludziom, poszkodowanym w wypadkach drogowych.

(aw)

Restauracja „Sakkara" działa w Łowi
czu od maja bieżącego roku. Dlaczego
akurat kuchnia arabska?

Stołówka wZdunach
będzie większa

to modne rzeczy i pewna nowość.
W Łodzi i większych miastach już były
wcześniej, ale w Łowiczu byliśmy pierwsi
Są

W przyszłym roku planowana jest
rozbudowa stołówki, istniejącej przy
Zespole Szkół w Zdunach. W chwili
obecnej ze stołówki korzysta 250 osób.
Już teraz korzystający mają trudności
z pomieszczeniem się w sali jadalnej.
W następnym roku chęć korzystania
z obiadów, wydawanych w stołówce,
deklaruje dalsze 50 osób. Aby powięk
szyć salę jadalną, powstała koncepcja
dobudowania dwóch ścian i dzięki temu
powiększenia pomieszczenia. Zostanie
to wykonane w przyszłym roku.

- nie ukrywa zadowolenia właściciel Sakkary, Jakub Sobolewski. Szefkuchni, który na
samym początku pomagał w szkoleniu obecnych kucharzy z Sakkary, jest Polakiem greckiego pochodzenia i pracował jako kucharz
w Egipcie. Przy takich potrawach ważne
jest nie tylko sarno przyrządzenie, ale również leżakowanie mięsa w przyprawach, oraz
odpowiednio dobrane proporcje dziewięciu
głównych przypraw. W każdym lokalu
mogą być zastosowane nieco inne proporcje poszczególnych przypraw i ziół
i w ten sposób można zmieniać smak gotowych potraw. To jest za każdym razem strzeżona tajemnica zakładu i nikt jej
nie będzie zdradzał. W łowickiej Sakkarze proporcje zostały dostosowane do
potrzeb odwiedzających lokal klientów.

(aw)

Gmina Kiernozia

Każdy radny pracuje

Wiadomo, że jeżeli przychodzi na obiad
To jest wreszcie knajpka z fajnym klicała rodzina z dziećmi, to jedzenie nie może matem, nie czuje się tu atmosfery jak w
być podane zbyt ostre - tłumaczy Jakub fast foodach. Przyciemnione oświetlenie
Sobolewski.
- zupełnie inaczej niż w typowych jadlo.Atuty Sakkary to również specyficz- dajniach. Gdyby nie marna zasobność
ny wystrój i klimat. Światło jest przyga- mojego portfela pewnie częściej bym byszone, nad każdym stolikiem znajduje się wał w takich miejscach. Niestety ziemnieduża, wiklinowa lampka. Potrawy roz- niaki z filetem rybnym przygotowane w
noszą kelnerzy w białych podkoszulkach domu kosztują trochę taniej - mówi z
z żółtymi kitlami, część potraw przygotowywana jest na oczach konsumenta
- tuż za barem.

OSP Zduny chce pomagać
wwypadkach drogowych

o kuchnię polską, to jestem jej wielkim
zwolennikiem, ale przygotowanie polskich
potraw 11'.Ymaga więcej miejsca, większej
powierzchni magazynowej, innych urządzeń. Jest o wiele trudniejsze niż zrobienie
dobrej pizzy i trwa długo. Według niego
wŁowiczubrakujedużegolokaluzpraw-

dziwego zdarzenia, w którym można by
zjeść porządną kolację, np. przy św ienutką żalu w głosie Jacek Pawelec, któ- cach. Problem leży między innymi w ograry próbował jedzenia we wszystkich niczonych zarobkach osób mieszkających
w Łowiczu. W pizzerii koniunkttirę nałowickich knajpkach.

Powstanie kolejnej pizzerii nikogo już
nie dziwi, bowiem danie to traktowane
jest prawie, jak danie narodowe. Pizza

wkomisji

Il-letni Marcin Kasiński.
za jakiś czas jego młodsi koledzy
będą się dziwili, gdy ktoś kiedyś im powie, ie zupa yu mi nie jest daniem typowo polskim?

Na sesji w dniu 27 grudnia 2000 r.
Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy w Kiernozi. Do prac w tej komisji
włączony został radny Krzysztof Budnicki. Do tej pory radny ten nie pracował w żadnej komisji. Każda z komisji
Rady Gminy Kiernozia ma posiedzenie
przed sesją, aby omówić tematy będące
w programach sesji.

(mak)

(mwk)

to kuchnia włoska? Przecież tego jest
• wszędzie pełno: i w pizzeriach, i w sklepach mrożone, i mama czasami też robi...
-

dziwił się

Może

został powiększony skład
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Gmina Domaniewice

TRZEBA LIKWIDOWAC FILIE
Problem oświaty po "raz gmina ze swoich środków musi doło
kolejny wrócił jako temat na żyć do jej utrzymania szkoły 161 tys.
zł. Koszt utrzymania jedni:go ucznia w
obrady sesji Rady Gminy tej szkole wynosi 4297 zł. SP w DoDomaniewice w piątek maniewicach posiada 3 oddziały za29 grudnia 2000 roku. Tym miejscowe: w Strzebieszewie, Krępie i
razem swoją opinię na te- Reczycach. W Strzebieszewie w tym
mat sieci szkół żywiołowo roku szkolnym jest 8 dzieci, pracuje tam
2 nauczycieli, jest I oddział. Utrzymai bezpośrednio przedstawi- nie tej szkoły kosztuje rocznie 90 tys.
ła zastępca kuratora oświa zł. Subwencja oświatowa na tą szkołę
ty w Łodzi - Dorota Szafran. wynosi 27,7 tys. zł, brakujące 62,3 tys.
Już w czasie wstępu, jaki wygłosił wójt

gminy Grzegorz Redzisz kurator wielokrotnie gestykulowała trzymając się za
głowę - nie mogąc uwierzyć w to, że taka
sieć szkół jest w ogóle możliwa.
Roztrząsamy ten problem nie od dzisiaj. Opinia pani kurator byłaby dla nas
przydatna do racjonalnego my.Henia powiedział wójt Redzisz. Następnie
przedstawił dane dotyczące wszystkich
placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2000/200 I. Najliczniejsza jest szkoła w Domaniewicach(l 94 uczniów), pracują tam nauczyciele na 19,3 etatu, szkoła liczy 9 oddziałów, roczny koszt jej utrzymania
wynosi 833 tys. zł. Subwencja oświato
wa dla tej szkoły wynosi 672 tys . zł,

zł dokłada gmina. Koszt przypadający
na I dziecko w Strzebieszewie jest rekordowy i wynosi 11 tys. zł. W Krępie
uczy się 17 dzieci w 2 oddziałach, pracuje tam 3 nauczycieli. Koszt utrzymania szkoły wynosi 112, 3 tys.zł (6,6 tys.
zł na I ucznia), a subwencja - 41, 5 tys.
zł, brakuje 53 tys. zł. W Reczycach
uczy się 12 dzieci w 2 oddziałach, w tej
filii pra<;uje 3 nauczycieli. Koszt utrzymania szkoły wynosi I 09,5 tys. zł, a subwencja 41, 5 tys. zł. W przeliczeniu na I
ucznia koszt ten wynosi ponad 9 tys. zł.
Szkoła Podstawowa w Skaratkach
liczy 122 ucznów w 7 oddziałach, jest
tam zatrudnionych 14 nauczyciel i. Koszt
utrzymania I ucznia wynosi 4673 zł i
jest wyższy od subwencji oświatowej w

gminie Domaniewice - 3466 zł . Brakuje rocznic 147 tys. zł. Szkoła ta posiada
dwie małe filie w Sapach i Rogóźnie . Filia w Sapach liczy 16 uczniów, nauczyciele są tam zatmdnicni w wym ierze 2,44
etata. Koszt utzymania tCJ szkoły wynosi
96 tys. zł, co przy subwencji 55 tys. zł
oznacza dla finansów gminy brak ponad
40 tys. zł. W Rogóźnie do nauki 14
dzieci zatmdnionych jest 3 nauczycieli.
Utrzymanie szkoły kosztuje I 04 tys.zł
rocznic, a subwencja wynosi 48 tys. zł .
Koszty utrzymania tych szkół po przeliczni u na I ucznia wynoszą w Sapach - 6
tys. zł, a w Rogóźnie - 7,5 tys. zł.
Jedyną szkołą, na którą wystarcza
subwencji jest gimnazjum, które liczy
obecnie 149 uczniów w 6 oddziałach
i koszt przypadający na I ucznia wynosi 3268 zł.
Jak podkreślił wójt Domaniewic obserwowany spadek liczby uczniów
w szkołach będzie nadal zauważalny.
W roku szkolnym 1998/ 1999 uczniów
było 582, rok później - 567, w obecnym
roku szkolnym we wszystkich gminnych
szkołach jest tylko 532 uczniów.
Witam radnych najbogatszej gminy
w wojell'lld::tll'ie lódzkim - rozpoczęła
ironicznie swoją wypowiedź pani wicekurator Dorota Szafran. Jestem radną
w .l'll'Ojej gminie od 6 lat i wiem, że
w takich k11'estiach należy hrać pod
U\\'agę dwie sprawy - ro::11111 i rachunek
ekonomiczny. Gmina Do111aniell'ice jest
g111i11ą średniej ll'ielko!ici i w takiej gminie może hyćjedno g i111na::j11m i 2 s::koly
podsta\\'owe- toje.1·t mak~i11111111 . Wprzys::lo.\:ci nie wiadomo, c::y li' ogóle zostaną te 2 szkoły podstawowe, a może tylko
j edna ? Jest drastyczny spadek poziomu
de111ograjicznego.
Kurator poparła pomysł utworzenia
gimnazjum w centrum gminy, ale przypomniała, 7c chcąc zdobyć pieniądze
z zew n ątrz na dofin ansowanie tej inwestycj 1, potrzebna jest opinia kuratorium.
S ą 2 ź ró d ła pozyskani a taki ch ś rodk ów
- od wojewody lub z M1n 1sterstwa Edu'kacji Narodowej . W obu przypadkach
konieczna jest opinia kuratora. Rocznie
do Kuratorium O ś wiaty w Łodzi wpły
wa około 120 wniosków o dofinansowanie różnych inwestycji , z czego 110
są to obiekty typowo dydaktyczne. Maj ąc do dyspozycji 20 mln zł rocznie
wojewoda może dofinansować około 60
inwestycji i wtedy na każdą z nich moż
na otrzymać średnio 300 tys. zł. Pierwszym, niepodważalnym i najważniej
szym kryterium, które decyduje o skierowaniu pieniędzy, jest racjonalna sieć
szkół.

dok. na str. 18

Gminy Kiernozia

Podatkowa

zgodność

Można obejrzeć, można kupić. Do końca stycznia w Sali Ślubów
Urzędu

Gminy w Nieborowie istnieje możliwość podziwiania i zakupu wystawianych tam dziel Joanny Skrobacz. Kilkadziesiąt wystawianych eksponatów umoż
liwia .wędrówkę" przez całą twórczość artystki. Możemy podziwiać oleje na
płótnie, pastele i akwarele, po rysunki na szkle i niezwykle oryginalne zdobnictwo butelek. Wszystkie eksponaty można kupić.
(aj)

Gmina Domaniewice

Gimnazium ma patrona
Nic innego nam nie wypada jak po- powiedział przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Andrzej Stajuda przed głosowani.em
uchwały- w sprawie nadania imienia
Władysława St. Reymonta Gimnazjum
w Domaniewicach. Wcześniej radnych
w temat wprowadził dyrektor szkoły Andrzej Piasecki. Przypomniał, że propozycje na kandydatów szkoły można
było składać do 15 września 2000.
Wpłynęły 2 kandydatury, opracowano
ordynację wyborczą. W pierwszych wyborach, które odbyły się 7 Iistopada obaj
kandydaci - kardynał Stefan Wyszyński
i Władysław St. Reymont uzyskali iden-

przeć demokrację ...

tyczną liczbę głosów

- po 94. Ukladanawet przez
myśl nam nie przesz/o, że taka sytuacja
może zaistanieć - powiedział Andrzej
Piasecki. Wtedy zapadła decyzja o ponownych wyborach, które odbyły się
2 tygodnie później - 21 listopada. W nich
przewagą 8 głosów wygrała kandydatura Władysława St. Reymonta. Jak trudna jest demokracja przekonali się·111e tylko uczniowie gimnazjum, aJe i obecni na
sesji w dniu 29 grudnia. Spośród obccnych 18 radnych tylko 7 osób głosowało za
przyjęciem uchwały o nadaniu szkole imienia, 4 radnych było przeciw, 7 wstrzymało
się od głosu.
(mwk)

jąc ordynację wyborczą

Gmina Łyszkowice

Nowe stawki podatków
ąd nieruchomości

i za

Nowe stawki podatku od nieruchomoustalili radni gminy Łyszkowice na
ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w
piątek 29 grudnia. W roku 200 I obowiązywały będą następujące stawki: za
I metr kw. powierzchni użytkowej
w budynkach mieszkalnych 23 grosze,
za I metr kw. powierzchni użytkowej
przeznaczonej pod działalność gospodarczą 8,39 zł oraz 2,35 zł za metr kwadratowy innych.
Z kolei za I m 2 powierzchni gruntu
działek gospodarczych zapłacić trzeba
będzie 30 groszy podatku. Emeryci i
renciści za metr kwadratowy działki gospodarczej zapłacą 2 grosze, zaś z opłat
podatkowych za budynki mieszkalne są
oni zwolnieni. Wynagrodzenie dla pobierających opłaty inkasentów wynieści

środki

transportu

sie 6%, jednak kwota ta nie może być
mniejsza niż 50 zł.
Także nowe, ale wyższe stawki podatku na 200 I rok uchwalili jednogło
śnie radni gminy Łyszkowice dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Za posiadanie samochodu o ładowności od 2
do 4 ton trzeba będzie zapłacić 425 zło
tych, od 4 do 6 ton - 585 złotych, od 6
do 8 ton 700 złotych, od 8 do I O ton
I 020 złotych, od I Odo 12 ton 1355 zło
tych i powyżej 12 ton 1565 złotych.
Właściciele ciągników siodłowych zapłacą 1550 złotych, a za przyczepy o ła
downości do 8 ton - 300 złotych i powyżej 8 ton 650 złotych. Z obowiązku pła
cenia podatku zwolnione są pojazdy stanowiące własność gminy, Ochotniczej
Straży Pożarnej i policji.
(fe/)

Ile za psa w tyszkowicach

Wszystkie podatki na terenie gminy kali przeznaczonych pod działaność 'go 0,04 zł/111 2 • Podatek od budowli wynosi
Do końca marca mieszkańcy gminy
Kiernozia wzrosną w 200 I roku o wy- spodarczą będzie wynosił w 200 I roku 2 % wartości obiektu, z wyjątkiem buŁyszkowice będą musieli opłacić podasokość inflacji. Taki jest rezulat podat- na terenie Kiernozi 9,55 zł/m2, poza dowli bezpośrednio wykorzystywanych
tek od posiadanych psów. Jak ustalili
kowej sesji, która odbyła się w Kiernozi Kiernozią - 7,93 zł. Taka sama jest też do wytwarzania energii elektrycznej lub
radni na ostatniej sesji, na rok 2001 bę27 grudnia. Warto wspomnieć, że wszy- stawka podatku od powiechrzni wyko- ciepła, elektroenergetyczych linii prze- dzie on wynosił 24 złote
od jednego psa.
stkie uchwały podatkowe zostały pod- rzystywanych pod działalność związa syłowych - dla których stawka podatku Z obowiązku płacenia podatku zwolniejęte jednogłośnie. Jako podstawę obli- ną ze skupem produktów rolniczych wynosi I % wartości budowli.
czania podatku rolnego ustalono cenę i sprzedażą środków do produkcji rolniJednogłośnie zostały też przyjęte stawżyta w wysokości 30,56 zł/q .
czej. Za pomieszczenia, w których od- ki od środków transportu: za autobusy do
Ustalono stawki podatków od niem- bywa się obrót kwalifikowanym mate- 15 miejsc - 157 zł, od 16 do 30 miejsc chomości, (od budynków mieszkalnych riałem siewnym podatek wynosi 3,69 303 zł, większe - 669 zł, za samochody
Chór dziecięcy funkcjonujący przy
stawka wynosi 0,23 zł za I m 2 po- zł/m 2 • Podatek od gruntów związanych ciężarowe 2 - 4 ton - 243 zł, 5 - 6 ton - zduńskim Gminnym Ośrodku
Kultury
wierzchni użytkowej), ale obowiązuje z nierolniczą działalnością gospodarczą 334 zł, 7 - 8 ton - 396 zł, 9 - IOton - 579 wystąpił pod koniec uroczystej sesji,
zwolnienie od płacenia tego podatku. ustalono w wysokości 0,28 zł/m 2 . Gmn- zł, powyżej I O ton oraz za ciągniki sio- która odbyła się w czwartek, 28 grudGdyby jednak Naczelny Sąd Admini- ty należące do gospodarstw, ale nie bę dłowe i balastowe ·- 761 zł. Podatek za nia, w Zdunach. Chór wykonał tradystracyjny uchylił to zwolnienie, stawki dące użytkami rolniczymi zostały opo- przyczepy o ładowności od 6 do 20 ton cyjne kolędy, wprowadzając zebranych
te będą pobierane. Ustalono je więc na datkowane stawką 0,03 zł/m2, zbiorniki ustalono w wysokości 77 zł, powyżej 20 na sali gości w świąteczną atmosferę.
minimalnym poziomie. Podatek od Io- wodne - 1,55 zł/m 2 , pozostałe obszary - ton - 131 zł.
(mwk) Chór działa od miesiąca, zdążył jednak

ni są tylko emeryci i renciści. Przypomnijmy, że z obowiązku płacenia podatku
zwolnieni są właściciele dwóch psów w
gospodarstwie wiejskim, podatek zapła
cą oni dopiero za ewentualne posiadanie
trzeciego i kolejnego psa.
(fe/)

Chór na sesii w Zdunach
w tak krótkim czasie wystąpić dwa razy.
Występ podczas sesji był trzecim koncertem. Składający się z chłopców
i dziewcząt chór prowadzi Ewa Szcześniak. Wcześniej chór wystąpił w Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach
i na spotkaniu opłatkowym Kół Gospodyń Wiejskich w Zdunach.
(aw)
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Studenci pomogli
domowi dziecka
Już po raz trzeci samorząd studencki
Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu
zorganizował zbiórkę zabawek i pienię
dzy :;ii. przeznaczeniem dla Domu Dziecka w Strobowie. Zbiórka zorganizowana
została wśród studentów Kolegium Nauczycielskiego oraz studentów mieszczą
cego się w tym samym budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.
W wyniku akcji zebrano kilkadziesiąt zabawek, z których część, pochodząca od
sponsorów, była zupełnie nowa - oraz
pewną ilość odzieży i pieniądze w kwocie 400 złotych. Studenci uzyskali zapewnienie, że po Nowym Roku, kiedy to
hurtownie zakończą okres rozrachunkowy, ponownie otrzymają pewną ilość
darów, zwłaszcza środków czystości oraz
żywności z przeznaczeniem dla Domu
Dziecka w Strobowie.
Wśród studentów najwięcej pieniędzy
ofiarowali uczący się na kierunku wychowanie fizyczne i język angielski, natomiast nie popisali się ·przys~i nauczyciele języka niemieckiego, którzy nie

wykupili ani jednej cegiełki. Zebrane artykuły zawiezione zostały przez studentów, wśród których ukrył się nawet Święty
Mikołaj, do domu dziecka. Zostały tam
przyjęte z ogromną radością, i urządzono
tam wspólnie z dziećmi zabawę choinkową, na której największym powodzeniem
cieszył się Mikołaj.

W trakcie rozmowy z dyrektor Domu
Dziecka, panią Jolantą Urbanek, padła
propozycja, aby w maju lub czerwcu studenci zrzeszeni w Akademickim Związ
ku Sportowym, zorganizowali kilkudniowe zawody sportowe dla wychowanków
Domu Dziecka, lub"rozgrywki sportowe
pomiędzy kilkoma domami dziecka. Jest
to na razie propozycja wstępna, jednak
jak powiedział prezes klubu AZS Mieczysław Kaczmarski, jeśli dzieci nadal
będą miały ochotę na taką imprezę, i dyrekcja domu nadal będzie zainteresowana
tym projektem, to członkowie-klubu dołożą wszelkich starań, aby takowy dzień
sportu zorganizować.

TO JEGO HOBBY
Z wizytą u Stanisława Gacia z Różyc była Anna Jatczak
Zawsze lubiłem gołębie ijużjako dziecko dbałem o to, by były na podwórku.
Wiadomo, nie były to rasowce, ale zawsze coś ... Moja przygoda z gołębiami
zaczęła się około piętnastu lat temu, kiedy nabyłem pierwsze egzemplarze na wystawie w Łodzi - mówi Stanisław Gać
z Różyc, posiadający w swej hodowli
gołębi championa rasy sroka niemiecka.
Tytuł championa gołąb pana Gacia
zdobył 3 grudnia na Europejskiej wystawie gołębi rasowych, drobiu ozdobnegÓ, ptactwa wodnego, królików i ptaków
egzotycznych, która odbyła się w miejscowości Wels koło Wiednia. ·O tytuł
championa rywalizowało tam 7 tys. gołębi, wystawianych przez hodowców
z 22 krajów Europy. Z Polski wzięło
w niej udział 20 hodowców, którzy wystawili I OO gołębi.
Champion musi być idealny pod każ
dym względem. Stanisław Gać długo
upatrywał takiego w swoim gołębniku,
gdy wreszcie się zdecydował, trzeba
było otoczyć go szczególną opieką, np.
pilnować, by każdego dnia zjadał specjalną dawkę witamin. Odżywianie jest
bardzo ważne, ponieważ ma ono wpływ
na zdrowotność ptaka, jego stan upierzenia itp. Champion musić mieć wszystko wykształcone według wzorca, począw
szy od dzioba po rozstaw pazurków.
Ogon musi się składać dokładnie z 12
piór, jedno mniej i dyskwalifikacja -opowiada właściciel.
Sukces na wystawie to przede wszystkim satysfakcja. Otrzymałem medal, dyplom i pamiątkowy talerz z porcelany.
Gołąb oczywiście zostanie w mojej hodowli, gdzie będzie doskonałym reproduktorem. Ani przez chwilę nie zamierza/em go sprzedawać. Nie zastanawiałem się również, ile mógłbym za niego
otrzymać pieniędzy. ale sądzę, że nieco
ponad 1500 z/ - twierdzi Stanisław Gać .
- No, będę musiał jeszcze lepiej zabezpieczyć golębnik przed złodziejami -dodaje.
Dziś w gołębniku u pana Gacia mieszka 12 par rasowych gołębi, są to: sroka

niemiecka (4 pary), srebrniak polski (4
pary), perłowy polski (4 pary). Każdy
ma swoje miejsce do siedzenia, tzw. daszek oraz budkę, ptaki mają bezpośrednie wyjście do wojlery, gdzie bardzo lubiąprzebywać, szczególnie podczas sionecznej pogody.
Dokarmianie gołębi nie jest uciążliwe,
podsypuje się im dwa razy dziennie pokarm, jest to mieszanka pszenicy, prosa, kukurydzy i witamin (około 3 dag na
jednego gołębia).
Gołębie rasowe wymagają zdecydowanie więcej pracy niż zwykłe „podwó-

rzowce ". Przede wszystkim są one
znacznie mniej odporne na wszelkiego
rodzaju choroby, dlatego powinny być
pod stałą kontrolą lekarza - mówi bodowca. - Ważne jest, by były zdrowe, do· brze się czuły, bo tylko wtedy naprawdę
pięknie wyglądają, a właśnie wygląd
w hodowli rasowego gołębiajest najważ
niejszy. Gołębie rasowe hoduje się na
sprzedaż, za najlepsze hodowcy otrzy• mują na wystawach po 700 - 1OOO zł
- podkreśla Stanisław Gać, który ptaki
ze swojej hodowli również sprzedaje.
Anna Jatczak
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SAMOCHODOWE
Star 200, wywrot 3-stronny - sprzedam .
046/ 837-69-91.

Teł.

Łada
Teł.

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

126p - sprzedam. Tel. 046/837-12-64.

Citroen BX 1,9 diesel combi, granat metalik, 1991 rok, elektryka, stan bardzo
dobry - sprzedam . Tel. 0606-461-688,
046 / 838-35-55 .

VW Passat combi, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-28-51, 0602-576-875.
Toyota Carina 2, 1992 rok , poj. silnika
1.6 - sprzedam. Teł. 042/719-27-76 .

I 26p, 1988 rok; Fiat Ducato, 1992 rok sprzedam. Teł. 046/ 837-47-31 po 17.00.

Cinquecento 704, 1996 rok , czerwone,
pierwszy właściciel - sprzedam.
Teł. 0421719 -20-77, 0604-392-876.
Samara 1300, czerwona, piQciobicgowa
- sprzedam. Teł. 0421719-20-77,0 6 O 4 392-876 .

Fiat l 26p, 1992 rok - sprzedam.
Piaski 83. Tel. 046/838-57-78 .
Fiat Brava, I Q97 rok; Sp_rinter Maxi ,
1997 rok - sprzedam lub zamieniQ.
~
Tel. 0602-219-877.

Brawa, 1997 rok - sprzedam.
Tel. Q602-2 l 9-877.
Sprinter Maxi, 1997 rok - sprzedam.
Tel . 0602-219-877.
Hyundai Pony GLS 1;5, granatowy, krajowy, 102 tys. km, 13.000 zł - sprzedam.
Teł. 046/ 837-07-66, 0601-826-182.
Volvo 740 2,4 TD, 1986 rok - sprzedam.
Teł. 0602-682-40 I.
Mercedes 123 200 D, 1989 rok
- sprzedam. Tel. 0602-682-40 I.

Opel Astra 1,7, diesel, 1992/97, morski
metalik, pełna dokumentacja, garażowa
ny, stan idealny - sprzedam .
Teł. 0421719-62-07, 0605-360-388 .
Robur z silnikiem C-380, 1983 rok - sprzcdam. BłQdów 66. Tel. 046/838-14-22.
Nysa T-522, 1977 rok, stan dobry
- sprzedam. Teł. 046/838-81-05 .

Fiat 126p, 1981 rok , technicznie
sprawny - sprzedam. Teł. 0421719-14-66.
Blacharstwo - lakiernictwo pojazdowe,
holowanie, klejenie plastików. Łowicz,
ul. Korczaka I O. Tel. 046/ 837-92-36.
Sprzedam przyczcpkQ
Tel. 0503-661-147.

samochodową.

Bias-Car Blacharstwo, lakiernictwo. Łowicz,
Warszawska 94. Teł. 0605-636-202.
Kupie; powypadkowe: japońskie, niemieckie i inne marki, płatność gotówką.
Tel. 046/ 837-46-96, 0606-854-452.

Fiat I 26p, 1991 rok, 82 tys. km, cena
2.800 zł - sprzedam. Tel. 046/837-62-23.

Scat Toledo 2,0, 1992 rok - sprzedam .
Tel. 046/830-32-00 .

Blacharstwo, lakiernictwo, tanio i solidnie. Reczyce 135. Tel. 046/838-33-33 .

l 26p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 837-69-99 (8.00-16.00), 0607-125-199.

Fiat l 26p, 1984 rok - sprzedam.
Teł. 046/830-32-00.

Kupię

Nissan Sunny 1,4 l 6V, hadback, 5-drzwi,
170 tys. km, morski metalik, salon,
wymienione amortyzatory - sprzedam.
Tel. 046/837-53-94.

l 26p, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-90-02.

Bocheń

54.

Nysa Towos, 1981 rok, nowe: blacha, lakier,
tapicerka, dwie opony - sprzedam lub zamicniQ na 126p. Piaski Bankowe 7, k/Biclaw.

Fiat Ducato 14, 2,5 TDI Maxi, 1994 rok
- sprzedam. Tel. 046/837-01-80,
0602-133-182.
Uno l, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-71-71.

FSO 1500, l 9S6 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-28-04 .

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

Fiat Palio Weekend EL 1400, 1998 rok
- sprzedam. Teł. 046/837-49-0 I,
0602-760-187.

CC 700, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-05-28.

Hyundai Lantra 18 GTI, 1992 rok
- sprzedam. Tel. 046/833-46-50 .
l 26p, 1987 rok, odnowiony - sprzedam.
Sierzchów 66. Tel. 046/ 838-63-98 .
Polonez 1500, 1993 rok, grodzck,
multlock, alarm, radiomagnetofon,
stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0606-660-894, 046/862-46-50 .
Ford Transit 2,5 diesel - sprzedam.
. Tel. 046/ 838-48-18, 0602- 725-118 .
Peugeot Partner l ,9D, 1996/97 rok,
kupiony w salonie, zielony - sprzedam.
Tel. 0602-387-020.
VW Golf 1, 1976 rok - sprzedam.
Tel. 046/ 838-50-80 .
CC 700 young, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-51-94 po 15.00.
Seicento, 1999 rok, I właściciel - sprzedam . Tel. 046/ 837-82-26 po 18 .00.
Fiat l 26p, 1986 rok - sprzedam .
Tel. 0606-308-525.
Fiat 126 elx, 1998 rok, garażowany,
stan bardzo dobry. Tel. 046/837-73-43.
Uno I, 1993 rok, multlock, autoalarm
- sprzedam. Teł. 0602-635-067 .
126 EL, 1996 rok, niebieski - sprzedam.
Teł. 046/ 830-33-21.
l 26p, 1997 rok, kolor granatowy,
przebieg 37.000, immobilizer, nowe
opony - sprzedam. Tel. 046/ 837-86-31 ,
0604-758-246 po 20 .00 .
Golf Turbo diesel, 1989 rok, srebrny
metalik - sprzedam. Tel. 0241285-25-21.
Renault Safari, 1993 rok, turbo diesel,
intcrcolcr, czarny metalik - sprzedam.
Tel. 024/285-26-43.
Fiat Regata diesel, 1 właściciel - sprzedam.
Tel. 0604-986-32 I.
Star 200, stan bardzo dobry - sprzedam.
Zabostów Mały 38.
Tel. 046/ 838-63-59.
Jabłoński Zdzisław,

Ford Fiesta, 1991/92 rok, poj . 1,4
- sprzedam . Tel. 0604-409-212.
Polonez Truck, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0606-140-936.
Fiat Cinquecento 700, sicrpie!I 1995 rok
- pilnie sprzedam. Tel. 046/ 837-43-33,
837-65-20 po 16.00.
Fiat l 25p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/ 837-14-60.
l 25p, 1986 rok, czterobiegowy, hak
- sprzedam. Tel. 046/837-96-12.
Brava, 1996 rok - iprzedam.
Tel. 046/ 838-12-97.

CC 799 - sprzedam . Tel. 046/837-27-27 .
Mercedes Bus 307D, 1989 rok
- sprzedam. Tel. 0604-580-470.
Wartburg 1,3, 1990 rok, gaz po wypadku.
Tel. 0606-381-640 .
Opel Omega, 1992 rok - sprzedam lub zamieniQ na mnejszy. Tel. 0604-422-528 .
Skoda Felicja 1995 rok, zielony, stan
bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-23-57.

samochody krajowe i zagraniczne, cale i do remontu, powypadkowe. Tel. 0608-151-982.
Sprzcdam komplet nowych opon z felgami + kołpaki (zimowe) do Forda Fokusa i
R-14, cena 1.500 zł. Tel. 0602-273-979.
KupiQ felgi do Poloneza Trucka 4 szt.
Tel. 046/838-15-22, 0602-623-115.

2107, 1985 rok, opony zimowe
Pirelli 185 x 14 po jednym sezonie,
cena 1.700 zł- - pilnie sprzedam.
Tel. 046/ 837-20-10.
Renault Mcganc l ,6e, 1998 rok,
lekko uszkodzony tył - sprzedam.
Tel. 0502-080-921.
Trabant I, I, 1991 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/ 838-06-05.

Działki budowlane, budynek pod działalność Głowno

- sprzedam.
Tel. 0608-520-109.
Sprzedam

dziiałkc; budowlaną:

Świerkowa 24, Zabrzcniańska róg Dc;bowcj. Tel. 042/719-48-40 po 20.00.
Do sprzedaży gospodarstwo rolne 7,30 ha
z zabudowaniami. Tel. 042/710-80-67
lub 046/838-38-90.

Skup metali kolorowych . Łowicz,
Klickiego 66. Tel. 046/837-6 ł-09 .
KupiQ abażur pod namiot foliowy,
metalowy (pełne wymiary).
Tel. 046/838-64-24 po 20.00.
Kupie; tanio biurko jasne.
Tel. 046/837-85-34.

SPRZEDAŻ-RÓŻNE
Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych,
desek, łat, na zamówienie.
Partyzantów 9. Tel. 046/837-17-07,
837-96-69, 0602-633-667.
Niedrogo sprzedam w dobrym stanic kanapQ dwuosobową, magnetowid Sony, odtwarzacz 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.
Sprzedam tanio lodówkQ i biurko
pod komputer. Tel. 046/837-59-69.

Łowicza.

KupiQ działkQ na Jana Pawła li z domem
lub bez . Tel. 0603-673-948,
046/838-20-48.

Sprzedam 4 topole. Tel. 046/837-06-28
po 18.00.

Do wynajQcia garaż w centrum
Tel. 046/ 83 7-65-78 .

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

Sprzedam garaż na Bratkowicach.
Tel. 046/837-80-92.
Do wynajQcia garaż murowany. Głowno,
os. Sikorskiego. Tel. 042/719-24-38 .

NJERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
Do wynającia M-3, Bratkowice.
Tel. 046/837-72-56 po 18.00.

- dzi aka prze my s łowa 5203 m
przy ul. Bolimowskiej (wyjazd na Skierniewice) . Tel. 022/831-43-94,
022 / 621-76-67 .

Łada

M-4, 49 m', Głowno - sprzedam
lub zamieniQ na mniejsze na I piQtrzc.
Tel. 0501-629-509.
Sprzedam mieszkanie własnościowe (60m 2)
Głowno. Tel. 042/71O-72-46.
Sprzedam ładne mieszkanie (3 pokoje +
kuchnia), Głowno ul. Sikorskiego.
Tel. 042/719-22-92 .

KUPNO • RÓŻNE

Sprzedam motorower. Tel. 837-69-99
(8.00-16.00), 0607-125-199.

Trabant 60 I, 1989 rok - sprzedam .
Tel. 0604-962-885.

l 26p, 1988 rok , silnik 9.4 - sprzedam.
Tel. 046/ 838-06-24 .

Głowno.

KupiQ M-3, I piQtro lub parter, najchQt 1
niej os. Bratkowice. Tel. 046/838-81-25.

Sprzedam M-5 (raty) Bratkowice i
Tel. 046/837-77-60 wiczorcm.

l 26p, 1990 rok, silnik po remoncie
- sprzedam. Teł. 046/838-06-24.

Sprzedam M-4, 68 m',
Tel. 0421719-21-02.

Szukam mieszkania do wynajQcia
w Głownie 2 pokoje z kuc~nią od 1 kwietnia. Tel. 0421719-15-72.

własnościowy

GARAŻE

l 25p, 1982 r, stan dobry - sprzedam. Łowicz,
ul. JastrzQbia IO. Tel. 046/837-11-46.

VW Polo 1,3 diesel, 1990 rok _ sprzedam.
Tcl. 046/ 837-56-50 .

Tanio sprzedam atrakcyjną działkQ
budowlaną 1410 m2 . Osiny 53 .
Tel. 0421719-14-57.

Poszukuj(( domku do wynajQcia
w okolicach Łowicza na działalność.
Tel. 0421719-33-80.

Sprzedam piece akumulacyjne, hydrofory, prostowniki . Tel. 046/837-69-99
(8.00 - 16.00), 0607-125-199.

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

l 26p FL, 1991 rok - sprzedam.
Bąków Górny 55 . Tel. 046/838-70-94.

Sprzedam M-5 na os. Starzyńskiego
z garażem. Teł. 046/837-68-39 .

Do wynajQcia dom parterowy
w Strykowie, wszystkie media.
Tel. 042/719-16-96 .

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

Toyota Corolla Liftback, 1998 rok,
5-drzwiowy, 1,4, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0601-272-629 .

Mercedes Bus 207D po wypadku
- sprzedam. Tel. 046/838-79-90.

ZamicniQ dwupokojowe mieszkanie na os.
Dąbrowskiego 47 ,5 m2 na trzypokojowe
lub inne propozycje. Tel. 046/837-24-42 .

Sprzedam M-4 Głowno 68m'.
Tel. 0421719-21-02.

KupiQ przyczep(( 6 ton wywrot.
Tel. 046/ 838-23-39.

Sprzedam garaż murowany,
na os. Szyrych Szeregów.
Teł. 046/ 837-32-21.

rekreacyjną.

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

Fiat l 26p, 1992 rok lub 1980 rok
- sprzedam. Tel. 0608-080-591.

Polonez 1,6 GLE, 1994 rok.

Tanio sprzedam działkQ
Tc I. 046/83 7-63-69 .

2

. Do wynajQcia M-3, umeblowane,
os. Bratkowice . Tel. 0421710-83-53.

garaż.

2

Łowic z

Wydzierżawią

sklep od stycznia 2001 roku,
ul. Zduńska .
Tel. 046/833-80-89 po 19.00.
Łowicz,

Sprzedam mieszkanie własnościowe 60 m'.
Tel. 0603-299-114, 837-78-37 po 18.00.

WynajmQ 30 i wiQccj miejsc noclegowych,
warunki dobre, tanio. Plac Przyrynek 11 .
Tel. 046/837-99-16.
Do wynajQcia nowy kiosk na targowicy
z wyposażeniem . Teł. 046/837-12-43 .

Oddam w najem lub sprzedam stół
bilardowy - „8". Tel. 046/832-58-99.
Pilnie sprzedam stoliki i fotaliki barowe.
Tel. 046/832-58-99.
Sprzedam kamerą Panasonic N3500,
akordeon Wcitmaistcr 120.
Tel. 046/ 838-12-97 .
Ubranka do chrztu, kożoszck chłopiQcy
do 6 lat - sprzedam. Tel. 0608-352-011 .
Sprzedam 2 stroje łowickie:
Tel. 046/ 837-63-74.

duży

i

mały.

Sprzedam tanio telewizor Sanyo 21".
Tel. 046/ 83 7-20-59.
Sprzedam wąską pralką i
Tel. 046/837-01-56.

bagażnik

do nart.

Sprzedam akordeon. Tel. 046/830-21-19.
Sprzedam tanio kasQ fiskalną Casio
FE-2000 . Tel. 024/285-84-00.

2

Sprzedam mieszkanie 26 m na os. Tkaczcw, I piQtro, cegła . Tel. 0608-423-269,
024/253 -41-88 po 21 .00 .
DzicłkQ budowlaną, miesz kaniowo-usługo
wą.

Nieborów 146.

Sprzedam ko isk - Łowicz , ŁC(czycka I 06.
Tel. 046/837-19-46 po 17.00.
Sprzedam dzi a łki budowlane przy
ul. Poznaliskiej. Tel. 046/837-48-06.
Sprzedam dom murowan:S- 'z działką
I 500m 2 w Bełchowie. Tel. 837-52-24
lub 0601-688-405.
Sprzedam działk4 budowlaną I 8x I OO m,
JastrzQbia. Teł. 046/838-99-19.

Sprzedam kiosk przy ul. Armii Krajowej .
Golf 1,6, diesel, luty 1990 rok - sprzedam. _Tel. 046/837-93-51 po 16.00.
Tel. 046/ 838-)6-09 .
Sprzedam lub wynajmQ sklep na Bratkowicach. Tel. 0608-487-531 .
Łada Samara 1,3, 1989 rok, centralny
zamek, alarm, gaz - sprzedam.
Sprzedam działkQ budowlaną 1200 m',
Tel. 0502-325-63 7.
Nadbzurza!lska 28A. Tel. 0604-832-133 .
I 26p, 1986 rok - sprzedam.
Sprzedam dom, dzialkQ I ha.
Tel. 0604-621-318.
Tel. 0608-491-623.
Fiat 125p, 1986 rok, garażowany,
Sprzedam M-4 na os. Bratkowice.
stan bardzo dobry. Tel. 042/719-43-05.
Tel. 046/837-71-19 .
Nysa - stan dobry - sprzedam.
Sprzedam mieszkanie 59 m', I piQtro,
Tel. 042/719-22-14, 0421710-83-33.
Żuk, 1989 rok _ sprzedam.
os. Broniewskiego. Tel. 046/837-54-69.
Tel. 0 42 /719-58-67.
Sprzedam gospodarstwo rolne 18,50 ha
Polonez Caro, 1992 rok, ciemna
z budynaki w dobrym stanic.
zieleń, cena 3.500 zł - sprzedam.
Tel. 046/838-11-13 .
Tel. 0421719-21-89.
Sprzedam M-2, 2-pokojowc, cegła,
CC 700, 1996 rok, czerwony - sprzedam . parter. Tel. 046i83 7-22-98 .
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.
Samara 1.3, 1989/90 rok, piQciodrzwio- Sprzedam działką budowlaną 1500 m2,
ul. Poznańska. Tel. 046/837-36-49;
wa, czerwona - sprzedam.
Bolimowska 37.
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.

PoszukujQ do wynajQcia lokalu na działal
ność gospodarczą o pow. 25 do 50 m2 (niekoniecznie w centrum miasta).
Tel. 0602-578-588 lub 837-65-23 wieczorem.
Do wynajQcia lokal sklepowy o pow. 74m 2
ul. Mostowa 28 oraz lokal biurowy o pow.
65 m2 przy u,1 . Podrzcczncj 2 (po Nowym
Łowiczaninie). Tel. 046/837-41-72,
046/ 837-37-28.
Do wynajQcia pokój. Tel. 046/837-52-14.
Do wynajQcia lokale sklepowe, biurowe,
gabinety w centrum Łowicza .
Tel. 046/837-29-24.
Do wynajQcia kawalerka na Czajkach.
Tel. 042/653-30-54.
Do wynajQcia mieszkanie dwupokojowe.
Tel. 046/837-70-85 po 16.00,
0601-151-762 .
Do wynajc;cia mieszkanie 3-pokojowc.
Tel. 046/ 837-61-89.
Do wynajQcia lokal przy ul. Długiej
na działalność gospodarczą, biuro.
Tel. 046/ 830-31-72, 0606-994-276 .
Wynajmą

pomieszczenia na hurtowniQ,
magazyn + biuro, Inne propozycj c (może być spółka). Wszystkie
media, ponad 200 m2 . Teren ogrodzony
i utwardzony. Tel. 046/ 837-51-66,
0601-310-375 .
mały zakład,

Do wynającia loakl o pow. 55 m2
w centrum Łowicza. Tel. 046/ 838-60-44,
0603-441-292 .
PoszukujQ mieszkania do wynajQcia.
Tel. 0421719-31-34 do 15 .00.
Kawalerka do wynajQcia w
Tel. 042/719-42-61.

Głownie.

Sprzedam drzewa budowlane i opalowe,
brzozy, olchy i topole. Kompina 36.
Tel. 046/ 838-63-16 .
Sprzedam pianino. Tel. 046/837-65-21.
Sprzedam parnik elektryczny 1001, nowy.
Tel. 046/83 8-81-05.
Drzewo

opałowe.

Tel. 046/837-29-24.

Półautomat do spawania w osłonic CO„
spawarkC( SPB 3 l 5A, butle; acetylenowe,
wicrtarkQ WSD-16, oprawy jarzeniowe
używane - sprzedam. Tel. 0602-366-564.

Sprzedam rusztowania warszawskie
i bctoniarkQ 1501. Tel. 046/837-38-81.
Sprzedam drzwi używane, pokojowe.
Tel. 046/ 838-83-80.
Tanio sprzedam ławo-stół rozsuwany
z regulowaną wysokością.
Tel. 046/837-70-71.
Sprzedam bale jesionowe i 60 szt.
podkładów kolejowych. Mysłaków 198.
Komputer Celeron, monitor Sony-Dell
15", drukarka HP 690, echa 2.200 zł .
Tel. 046/837-06-22, 0608-173-167.
PilarkQ spalinową do drewna radziecką
- sprzedam. Tel. 0604-638-222.
Sprzedam okna i drzwi z demontażu,
skórki z piżmaków wyprawione.
Tel. 046/837-01-83.
Sprzedam bagażnik na busa.
Tel. 046/ 837-20-30 .
Sprzedam mikser estradowy LDM z koń 
cówką mocy 320W - duży, ł 6 kanałów okazja, klawiatura Pokand A-30, półważ
nc 7 aktów - okazja. Tel. 0·602-804-647.
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Sprzedam mini disc samochodowy Sony,
nowy model, 4 x 35 W, kieszeń pilot,
płyty - okazja. Tel. 0603-105-276.
Motorola M-3688 mało
Tel. 0607-706-148.

używana.

Wykończenia

- remonty.
Tel. 046/ 839-63-33.

Piecyk gitarowy Yamaha I 20W
- sprzedam . Tel. 046/ 837-56-50.

Gładź, płyta

Pentium 1·88 MMX, bez monitora,
cena 950 zł. Tel. 0606-592-524.
Sprzedam komplet wypoczynkowy + ława,
telewizor Sony 28", Philips 21 ",
wideo Grundig. Tel. 046/838-56-09 .
Sprzedam komputer FUITSU z monitorem, drukarką, skanerem (gwarancja).
Tel. 0502-517-428.
Segment młodzieżowy, ław<( kuchenną
- 'Sprzedam tanio. Tel. 042/719-25-28.
3

Zbiornik na szambo 15 m stalowy
- sprzedam. Tel. 0601-286-499.
Sprzedam kompresor poj. 40 1, 380 V,
spr<(żark<( jcdnotłokową, cena 220 zł, szlifierki( stołową 380 V. tel. 0604-291-573 .
Sprzedam organy Casio MT 740
i radiomagnetofon Casio.
Tel. 0421719-21-50 po 18.00.
Sprzedam d<(by na pniu. Rozdzielna 11.
Tel. 0421719-34-66.
Zbiornik metalowy 15m3 (na szambo)
- sprzedam. Tel. 0601-286-499.

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

obsługi

klienta.

Zakład

Dziewiarski pilnie zatrudni
kobiet<( z grupą inwalidzką (rencistki()
sprawną fizycznie. Tel. 046/837-43-62 .
M<(żczyzna

podejmie dorywczo prac<(
w charakterze kierowcy lub inne
propozycje. Tel. 0604-638-222.
Zaopiekuj<( si<( dzieckiem.
Tel. 046/837-73-10.
Oriflamc. Szukasz pracy? Zadzwoń!
Prezenty przez 6 micsi<(cy.
Tel. 0421719-19-86 lub 0421719-21-92.
Pilnie pock:jm<( każdą prac<(, wykształccc
nic średnic ekonomiczne, doświadczenie
w handlu w tym na stanowisku kierowniczym, dyspozycyjna, pracowita.
Tel. 0421710-84-20.
techniczne, chłodnictwo,
komputer, kasy fiskalne, książeczka
zdrowia, uprawnienia na wózek, po wojsku, bez nałogów, dyspozycyjny, uczciwy
_podejmie prac<(. Tel. 042171 0 _81 _48 _
Wyższe

Avon poszukuje konsultantek, prezenty.
Tel. 0421719-44-4 7, 0608-256-691.

WIDEO

Wideofilmowanie,· fotografowanie.
Tel. 046/83 7-94-85, 0608-484-079.
Wideofilmowanie - profesjonalne - tanio.
Tel. 0601-157-630.
Wideofilmowanie „Kasia" - profesjonalnie, solidnie, tanio. Tel. 046/8°37-87-68 .
Wideofilmowanie. Tel. 046/837-31-73.
Wideofilmowanie Studio „ROMA",
obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-79-78, 0606-605-698.
Wideo - studio ,,MaJa" - cyfrowo,
komputerowo, tanio. Tel. 046/838-85-16.
Wideofilmowanie. Tel. 046/838-49-38.
Wideofilmowanie, firma usługowa
„Mewa", obróbka komputerowa, montaż
cyfrowy. Tel. 0601-323-562,
046/837-77-75, 837-83-96.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-79-81.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy,
ścianki z płyt gipsowych, gładź.
Tel. 0603-787-353 .
Hydrauliczne, ogrzewanie podłogowe.
Tel. 046/837-11-75, 0606-838-972.
Malowanie, tapetowanie, gładź, panele.
Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Usługi

gipsowa, sufity podwieszane,
ścianki działowe , malowanie, boazeria,
panele, glazura, terakota, podłogi, parkiety, cyklinowanie, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura,
terakota, płyta gipsowa, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, cyklinowanie.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy, montaż, naprawa.
Tel. 046/ 837-72-12, 0603-245-524.
gipsowa metodą na mokro, glazura,
terakota, płyta gipsowa, malowanie itp.
Tel. 0608-457-343.
Gładż

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

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

Glazura, terakota, gładź gipsowa, mafowanic - tanio, solidnie. Tel. 046/837-95-43.
Budowa kominków, ogrzewanie domów.
Tel. 046/ 837-84-92, 0607-090-243.
Vcrtal: żaluzje - wcwn<(trznc,nawicrzchniowc, verticale - materiałowe, antystatyczne oraz do pracowni komputerowych (atesty), rolety - tekstylne, zaciemniające (antywłamaniowe, 50 wzorów). Produkcja,
montaż, naprawa - rachunki VAT.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.

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

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

Gładź

Sprzedam C-360, 1987 rok; 360 - 3P,
In9 rok; Bizon 50/56 i kabin<( Ursus C360. Tel. 046/838-92-69, 0604-425-281.

Komputerowe przepisywanie prac - tanio.
Tel. 046/83 7-31-83 lub 0501-021-591.

Sprzedam kosiarki( rotacyjną, stan dobry.
Pilaszków 38. Tel. 046/837-14-43.

NAUKA
Maturzysto - kurs matematyki.
Tel. 046/837-85-96 .
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Referaty, prace zaliczeniowe, wypracowania. Wszystkie przedmioty - niedrogo.
Tel. 0607-327-785.

Firma „Cezar" - układanie glazury,
terakoty, montaż płyt GK, sufity podwieszane, gładź, kompleksowe projektowanie
wn((trz . Tel. 0603-224-127.

Matematyka. Tel. 0603-266-481.

Glazurnictwo. Tel. 0421710-81-61.

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

Wykonuj<( por<(czc, słupki, tralki .
toczone. Tel. 042/719-27-45.

Angielski - również dla dzieci.
Tel. 046/ 837-53-15.

INNE

USŁUGI

Zespól muzyczny. Tel. 046/837-42-08.
- wesela, kaseta demonstracyjna .
Tel. 046/83 7-91-83.

Układanie

Grafika komuptcrowa, przepisywanie
tekstu, projektowanie zabudowy kuchni.
Tel. 046/ 837-98-84, 0606-926-019.

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

Zespół

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

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

mieszkania. Tel. 0606-743-185.

USŁUGI

Wyrób ogrodzeń metalowych gi<(tych,
kutych, bramy przesuwne. Arkadia 2.
Tel. 046/ 83 8-59-63.

Artykuły monopolowe Plac Ko1iski Targ I.

całą

dob<(.

Kom.inki grzewcze - sprzedaż, montaż .
Tel. 046/ 83 7-61-09.

Sprzedam kosiarki( rotacyjną,
Tel. 0608-080-591.

czeską.

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

Bram<( ogrodzeniową z furtką,
ogrodzeniowe - sprzedam.
Tel. 0602-366-564.

słupki

Rozliczenia ksi<(gowc - PIT, CIT, VAT,
VAT-RR - tanio. Tel. 0605-636-213 .

C-330 albo C-360 Ursus, może być
do remontu. Tel. 0605-948-751.

Makijaż ślubny,

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

Remonty

łazienek.

Tel. 046/837-19-29.

Kredytowanie remontów łazienek bez
por<(czycicli. Tel. 046/837-19-29.
Malowanie. Tel. 046/837-19-29.
Hydraulika. Tel. 046/837-19-29.
Remonty. Tel. 046/837-19-29.
Układanie glazury, terakoty, tapetowanie.
.
Tel. 046/838-20-56 .

Firma Elbo s.c. oferuje: docieplanie poddaszy, montaż płyt gipsowych, sufitów
podwieszanych, boazerii i podłóg panelowych. Tel. 0502-228-972, 0604-645-981.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie
parkietu, mozaiki, lakierowanie.
Popów 43. Tel. 0604-334-891.
Kompleksowe budownictwo jednorodzinne, Marek Łazęeki - technik budowlany
z uprawnieniami; nowe, ciepłe technologie, porotcrm, ytong, posadzki, tynki,
gipsy, kosztorysy, faktury VAT.
Tel. 0604-962-885. ·
Malowanie mieszkań,
Tel. 046/839-60-12.

gładź

gipsowa.

Remontowo-budowlane, elektryczne,
hydrauliczne, glazura, terakota, gładź,
panele, płyty G/K, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84 .
Projektowanie i wykonawstwo, przyłącza,
elektroinstalacje, pomiary, automatyka,
domofony. Łowicz, os . Kostka 21 / 28,
VAT. Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.
Montaż boazerii, panele ścienne, podło
gowe, PCV, wszelkie zabudowy wnętrz,
schody, tralki , łuki, sufity podwicszancpłyta GK, wymiana okien i drzwi.
Tel. 046/ 83 7-73-99„ Q605-562-ń5 l ..

Cięcie drzew - rachunki.
Tel. 0607-267-271.

Składanie, modernizacja komputerów.
Tel. 046/83 7-98-84, 0606-926-019.
Podciśnieniowe

czyszczenie dywanów,
tapicerki meblowej i samochodowej u klienta - rachunki. Szczepanik,
Bratkowice 19/ 9. Tel. 046/837-73-07.

Prace z j<(zyka polskiego i historii.
Tel. 046/837-31-83 lub 0501-021-591.

ROLNICZE

Sprzedam ciągnik 1002 Turbo;
Zetor 7211; C-330; rozrzutnik obornika
jednoosiowy; wózek widłowy WW 1217;
plazm<( do ci<(cia metalu.
Tel. 046/838-90-05.
W ciągłej sprzedaży otręby, śruty sojowe,
zapakowane, koncentraty, premiksy Sano,
upusty cenowe, transport.
Tel. 046/83°8 -48-94 -po 18.00,
046/838-48-63.
Sprzedam przyczep<( 4,5t. Pilaszków 47.
Tel. 046183 7-14-54.

wykładzin,

Ciągnik 4011 z silnikiem C-360 stan
dobry - sprzedam. Urbańszczyzna 14.

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
tapicerki meblowej i samochodowej.
Tel. 0421719-25-73.

Podwójny wał strunowy trzycz<(ściowy
szer. 2,70 m oraz kabin<( do _MF-255
typ Sokółka. Tel. 046/838-48-86.

Profesjonalne systemy alarmowe.
Tel. 042/673-91-09, 0606-617-728,
0608-366-941.

Sprzedam suche wysłodki .
Tel. 024/356-24-71.

Jeżeli chcesz, żeby przyszedł do Ciebie
Mikołaj -· zadzwoń. Tel. 046/837-31-83,

0501-021-591.
MANICURE, PEDICURE W DOMU
U KLIENTA. TEL. 0421719-13-22,
0503-646-696.

KOMPUTERO
·PISANIE
Komputerowe przepisywanie prac,
skanowanie, wykresy, rysunki, równania
- tanio, szybko, solidnie.
Tel. 046/ 837-78-71 lub 0502-952-246.
Komputerowe przepisywanie tekstów
- szybko, solidnie, skanowanie, j<(zyk
polski , angielski . Tel. 046/837-46-85 .
Komputcropisanic. Tel. 046/837-70-63.
Kompt1tcropisanic. Tel. 046/837-68-60 .
Komputcropisanic. Tel. 046/837-70-63,
0605-069 -320 .

Sprzedam krowi( wysokociclną.
Tel. 024/285-82-48.

Matematyka, szkoła podstawowa i śred
nia - studentka. Tel. 0421719-23-83.

Glazura, terakota, malowanie, gładź,
płyty kartonowo-gipsowe, układanie
podłóg, panele ścienne i podłogowe.
Tel. 046/837-90-7~ 0601-345-508.

Kelnerzy - profesjonalna obsługa wesel,
imprez okolicznościowych.
Tel. 0501-645-856, 046/837-24-45.

mało używaną.

Sprzedam krowi( wysokociclną.
Tel. 046/83 8-16-41.

Sprzedam suche wysłodki granulowane.
Chąśno li 43. Tel. 046/ 83 7-12-02
po 15.00.

Domofony, alarmy, bramy, drzwi
garażowe (montaż nap<(dów).
Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316.

Sprzedam chłodzicrk<( 60 l
Tel. 046/838-85-75.

J<(zyk polski - korepetycje.
Tel. 046/ 837-42-62.

Meble na wymiar, kompleksowe
biur i sklepów, konkurencyjne ceny. Tel. 046/837-86-98,
0608-413-863.

zagubione zaświadczenie
nr 953 wydane przez UM Łowicz z dn.
23.03. l 990r, nazwiako Jerzy Gromek.

Sprzedam pług 3-skibowy, obracalny
Rebe-Werk. Tel. 0241285-52-65.

Korepetycje z informatyki.
_ 6-019.
_ _ ,
Tel.
0461837 98 84 0606 92

wyposażenie

Unieważniam

Sprzedam Tura do C-360.
Tel. 046/83 8-71-72 .

Sprzedam ciągnik Ursus 934, 1997 rok,
burak pastewny, siano, łąk<( 1,60 ha
w Kozłowic. Tel. 046/861-25-51,
0606-989-475.

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

Wesela, uroczystości domowe, prace
dyplomowe. Tel. 046/837-52-23.

Sprzedam siano, słom<(.
Tel. 046/838-38-88.

Sprzedam jałówki( na wycieleniu.
Mastki 30. Tel. 046/838-13-90.

Usługi transportowe - Renault Master,
faktury VAT. Tel. 046/837-55-36,
0607-406-024 .

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

Sprzedam siano belowane. Łowicz,
Poznańska 149. Tel. 046/837-47-40.

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

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

wieczorowy, dzienny
w domu kl'.cntki. Tel. 046/837-78-92.

C-328, standard dobry,
przyczepa 4,5 t wywrotka, 1996 rok.
Tel. 024/277-48-73.

Usrus C-360 3P, 1988 rok, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 0608-420-169,
046/838-90-56.

Nauka gry na gitarze.
muzyczny, bale, wesela, zabawy - Tel. 046/837-32-98.
oryginalna oprawa folklorystyczna .
Tel. 838-11-74, 837-79-73, 837-76-08. Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

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

Ciągnik

Chemia - dzwonić piątek - niedziela.
Tel. 046/ 837-26-09.

Zespół

Renowacja mebli. Tel. 046/838-04-34.

Sprzedam rozrusznik KRAZ.
Tel. 046/838-61-03 :

Rozrzutnik Zetor 7345, Neptun,
ładowacz UNHZ. Tel. 0603-696-524.
Sprzedam suche wysłodki. Wyborów 78.
Tel. 0602-113-681.
Dwukółki( ciągnikową

- sprzedam.

Rogóźno

25x l ,5m
li 26.

Sprzedam dojarki( przewodową, basen
5501. Tel. 046/838-48-18, 0602-725-118 .
Sprzedam śrutonik bijakowy 7,5 KW.
Tel. 046/838-48-18, 0602-725-118 .
Prasa Z 224/1, 1991 rok, ładowacz
Cyklop, 1990 rok, trząsałka „7" - sprzcdam . Tel. 046/838-90-56, 0608-420-169.
Sprzedam Tura do C-360.
Tel. 046/S38-7 l-72.
Pelnoporcjowe pasze dla tuczników
i bydła luzem z dostawą.
Tel. 0601-418-811.
Sprzedam Ursus C-360 i C-330,
rozrzutnik obornika jednoosiowy.
Tel. 046/ 838-91-76.

Sprzedam kultywator 15 .
Tel. 046/838-83-80.
Sprzedam ładowacz Cyklop, rozrzutnik
do remontu, siewnik Poznaniak i Żuka .
Tel. 046/838-49-68.
Za słom<( dam obornik.
Tel. 046/837-41-61.
Sprzedam zbieracz pokosów T-072,
rozrzutnik obornika jednoosiowy.
Tel. 046/838-11-13.
Sprzedam przyczep<( D-55, 1990 rok,
wywrot. Tel. 0604-580-470.
Sprzedam przccinark<( ścienną typ BSA
400, palnik do spawania i ci<(cia typ PUZ
16A/Y 12. Tel. 046/838-57-24.
Pilnie sprzedam sad śliwkowy 0,6 ha,
3.300 zł. Tel. 046/837-66-83.
Sprzedam motoreduktor do wyciągu obornika o dużej mocy. Tel. 046/838-31-04.
Sprzedam dojarkę Alfa - Lava!, nowa
bez gwarancji. Tel. 0421719-49-84.
Sprzedam rozrzutnik Cyklop,
do siana. Tel. 0421719-60-58.

dmuchawę

Sprzedam kombajn ziemniaczany Karlik,
cyklop i przyczep<( I O tonową.
Tel. 0421719- 71-66.
Sprzedam sadzark<( czeską.
Tel. 0603-091-736.
Sprzedam kombajn Klass Merkator 70,
szerokość koszenia 3,60, silnik 6-cylindrowy z sieczkarnią lub bez.
Tel. 046/874-75-19.
Sprzedam zbiornik 330 litrowy na mleko.
Tel. 046/874-74-15.
Kupię słom<( lub wiórki drzewne.
Tel. 046/838-35-47, 0602-831-962.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko.
Tel. 0421719-71-35.
SAM w całości lub na CZ<(ŚCi.
Tel. 0602-848-339 .
Sprzedam

ciągnik

MS-255 i

dwukółki(.

Wiadomość: Rogóźno 15.

ZWIERZĘTA
Sprzedam 2-micsi<(cznc szczcni<(ta owczarka kaukazkicgo. Tel. 046/838-82-85,
_ _ _
838 88 35
Szczcni<(ta rotwailcra i staforda
- sprzedam. Tel. 046/838-25-78.

'.

Sprzedam nowofunlanda.
Tel. 0667-302-816.
Sprzedam owczarki niemieckie.
Tel. 0421719-44-88.
Sprzedam owczarki niemieckie
nc . Tel. 0603-040-962 .

2-mi~si<(cz
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Sylwester_na Starym Rynku
· w tym roku taki sobie
w nowe tysiąclecie nie przyrozmachem poprzednich sylwestrów. Jak co roku tak i teraz
mieszkańcy Łowicza mieli okazję przywitać nadchodzący Nowy Rok w centralnym punkcie naszego miasta, czyli
na Starym Rynku przed ratuszem. Już
kilka minut po godzinie jedenastej zaczcli tam schodzić się ludzie, początko
wo była to głównie młodzież, która nie
mogła wysiedzieć w domu. Th1111 na placu zgęstniał na dobre przed dwunastą,
frekwencja była bardzo duża, bardzo
„sylwestrowo" wyglądały grupki
mieszkanców Łowicza z ustawionymi
przed sobą na ziemi bateriami szampana. Jeszcze przed północą przemawiali
członek zarządu powiatu Paweł Lisowski, wicestarosta Mirosław Karcz oraz
bunnistrz Łowicza Ryszard Budzałek,
który złożył zgromadzonym na placu
serdeczne życzenia noworoczne oraz
prosił ich o wybaczenie ewentualnych
potknięć, które mogą się zdarzać wła
dzom miejskim.
Wejście

thtmiło w Łowiczu

Na ustawionej scenie uwijał się specjalnie wynajęty prezenter z Warszawy,
który bawił publiczność i pod którego
kienmkiem rozpoczęto odliczanie ostatnich sekund dzielących Clrugie i trzecie
tysiąclecie. Jak zawsze o godzinie dwunastej wystrzeliły w powietrze setki
korków od szampana, którymi Łowicza
nie powitali Nowy Rok, a nad głowami
zgromadzonych zaczęły pękać dziesiątki
sztucznych ogni. Po złożeniu sobie wzajemnych życzeń przystąpiono do dyskoteki, która trwała do godziny pierwszej z minutami.
Zapytaliśmy kilku mieszkańców Ło
wicza, jak im się podobała tegoroczna
zabawa sylwestrowa: Było tak sobie powiedzieli nam Marcin, Krzysiek
i Ania. - Nie podobało nam się, że był na
scenie ty_ Iko sprzęt grający. Organizatorzy mogliby się postarać o jakiś zespól,
11awet łoka/11y, ale to zawsze byłoby co
innego. Poza tym 11ie było najgorzej,
zresztą przychodzimy lu co roku, fajnie
jest tak przyj.fr, pobawić się i spotkać

kilku znajomych. Za rok na pew110 też lu
przyjdziemy.
Najbardziej podobał 11am się pokaz
sztucznych ogni - powiedzieli z kolei
państwo Mariola i Andrzej Owczarczykowie. Szkoda tylko, że trwa/ tak krótko. Nie podobało 11am się nato111ias1, że
było tak dużo pijanej młodzieży, zwłasz
cza tej pięt11asto, szesnastoletniej. Mimo
wszystko to dobrze, że Urząd Miejski
po111y.flał o organizacji takiej imprezy,
ładnie również ze strony burmistrza, że
przybył złożyć życzenia nam, 111ieszka1ico111 Łowicza.
Jak nas poinformowała Maria Więc
kowska naczelnik wydziaht Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowi
czu, impreza na rynku kosztowała miasto 23 tysiące złotych. Na kwotę tę zło
żyły się koszty obsługi technicznej, pokazu sztucznych ogni, dyskoteki oraz
wynagrodzenie dla wodzireja.
Na poniższych zdjęciach impresje
z sylwestrowych zabaw na Starym Ryn(fe/)
ku i w hotelu „Zacisze"

Noworoczny powrót przez zaspy. Niesłabnącym powodzeniem cieszy się bal organizowany od 4 lat przez OSP w Stępowie w gminie Kiernozia.
Rok 2001 witało na tym balu 81 par, starażacy i ich żony- które zajmowały się
gotowaniem i obsługą gości. Chętnych do wzięcia udziału w imprezie było
znacznie więcej, dlatego że bal w Stępo wie znanyjest m.in. z dużej ilości dań
przygotowywanych tradycyjnymi domowymi metodami przez żony strażaków
oraz niewygórowanej ceny-zaproszenie dla 2 osób na ostatni bal kosztowa/o
250 zl Niecodzienne atrakcje czekały jednak uczesników balu w czasie powrotu do domu. Przejechanie przez zaspy, które miejscami sięgały kolan, było
prawdziwym wyczynem. Na szczęście sznur powracających samochodów kierował się tylko 2 drogami, więc kierowcy nawzajem sobie pomagali popychając
swoje samochody i odkopując je z zasp saperkami i szpadlami. Droga długości
kilku kilometrów była jednak pokonywana przez 30 - 40 minut.
Na zdjęciu: straż.pcy z żonami przy przygotowywaniu zabawy.

Z fiskusem nie na bakier- dla czvtelników Nł pisze doradca podatkowvAnna Leszczvńska

Nowe regulacie w podatku dochodowym

od osób fizycznych od 01.01·.2001 roku
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o
zmianie ustawy o podatku dochodowyn1
od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w życie z
dniem I stycznia 200 I rokit i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów
(strat) uzyskanych od tego dnia.
Nowelizacja ustawy o podatki1 dochodowym od osób fizycznych poza zmianami polegającymi na dostosowaniu regulacji w niej zawartych do wymogów
konstytucyjnych, zawiera również zmiany polegające na ujedno! iceniu przepisów
ustawy o podatku od osób fizycznych i
ustawy o podatki1 od osób prawnych oraz
wprowadza nowe uregulowania.
W 200 I roku będziemy nadal płacić
podatek od dochodów osobistych wg stawek 19%, 30 % i 40%.
Zmianie ule.gły zasady rozliczania strat.
Straty z danego źródła przychodów ( z
wyjątkiem "źródła" z art. I Oust. I pkt 8
ustawy oraz ze źródeł, których przychody są wolne od podatki1) będzie można
rozliczyć w ciągu 5 kolejnych, następują
cych po sobie lat podatkowych, nie wię
cej jednak niż w kwocie 50% tej straty w
jednym roku. Do tej pory podatnik mógł
rozliczyć stratę w ciągu trzech lat podatkowych (113 straty w każdym kolejnym
roku). Nowe zasady rozliczania strat mają
zastosowanie także do strat poniesionych
przez podatników za 2000 rok.
Do ustawy o podatki1 od osób fizycznych przeniesione zostały regulacje za-

warte do tej pory w rozporządzeniu w
sprawie amortyzacji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
(z niewielkimi korektami związanymi z
dostosowaniem tych przepisów do istniejących regulacji u osób prawnych).
Całkowicie nowe zmiany w ustawie
dotyczą wspólnego opodatkowania małżonków jak również rodziców samotnie
wychowujących dzieci. Zmienionymi
przepisami wyłączono możliwość wspólnego opodatkowania dochodów, gdy jedna osoba uzyskała w roku podatkowym
przychody opodatkowane na podstawie
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowyn1 ed niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.
Podatnikowi pozostającemu w separacji, który z mocy prawa pozostaje w
rozdzielności majątkowej z małżonkiem,
nie przysh1guje prawo do wspólnego
opodatkowania z małżonkiem. Jednakże
podatnik taki, jeżeli wychowuje samotnic dziecko, może się z nim wspólnie
opodatkować wg ogólnych zasad.
Od dnia OI .O 1.200 I r. nie ma możliwo
ści korzystania z ulg inwestycyjnych na
podstawie art. 26a updof, gdyż przepis
ten został skreślony. Zgodnie z konstyn1cyjną zasadą zachowania praw nabytych podatnicy, którzy przed dniem
01.01.2001 r. ponieśli wydatki inwestycyjne i nabyli prawo do odliczeń na podstawie art. 26a ustawy o podatkit od osób
fizycznych zachowują prawo do tych

odliczeń po 31.12.2000 r„ w zakresie i na
zasadach w niej określonych . Wg nowej
ustawy podatnicy nie tracą prawa do ulgi
inwestycyjnej mimo wystąpienia zaległo
ści przewyższającej 3% kwoty należne
go podatkit, jeżeli podatnik dokona ko-

rekty i ureguluje tę za!egłość wraz z należnymi odsetkami albo w te1111inie 14
dni od dnia otrzymania decyzji organu
pierwszej instancji określającej zobowią
zanie podatkowe ureguluje taką zaległość
cdn.
wraz z należnymi odsetkami.

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2001 r.
Podstawa obliczenia
podatku w złotych

POOatek wynosi

>--~~~~~~~---< -

fXJ!iad

cb
19% pcxlstawy obliczenia mnus kvda 493 zł 32 gr
37.024
6.541 zł 24 gr+ 30% nadwyżki

37.024

fXJliad 37.024 zł

74.048
17.648 zł 44 gr+ 40% nadwyżki

fXJliad 74.048 zł

74.048

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy
i stosunków pokrewnych w 2001 r.
2001 r.

L.p.
miesięcznie
92zł56grw

12m-cyx92zl56gr=1.110zl72gr

v..

zakładzie

jednym zakładzie pracy; we v..szystkim
zakładach łącznie nie >Męcej niż 1.666 zł

pracy

08 gr

Koszty podwyższone, gdy
praCO'M'1ik mieszka w innej

115zł70grw

12m-cyx 115z/70gr= 1.388z/40gr
w jednym zakładzie pracy; we wszystkim

miejSCCMQŚci niż zakład

zakładzie

pracy

pracy

Koszty podsta>ł.O'M3

2

za rok podatkowy

każdym

każdym

"zamiejscowym" zakładam pracy łącznie
nie >Męcej niż 2.082 zł 60 gr

.....
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REKLAMA

4.01.2001 r.

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów ARS MEDICA
Łowicz, ul. Zduńska 52, tel. (0-46) 837 38 32

.,,- Wizyty w wyżej wymienionych specjalnościach nie wymagają skierowań i są bezpłatne .
.,,- W ramach umowy z ŁRKCH wykonujemy również, bezpłatne dla pacjentów badania USG
i konsultacje w pełnym zakresie na podstawie skierowań lekarzy rodzinnych .
.,,- Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie w godz. 9.00 - 19.00.
Jednocześnie informujemy. że nie podpisano z nami umowy na bezpłatne świadczenie
w zakresie ginekologii i położnictwa. W dalszym ciągu będą przyjmować lekarze
z Centrum Zdrowia Matki Polki, ale już odpłatnie.

R-90

Gabinet czynny codziennie

Dr n. med. Wojciech Kazimierak

nr JANUSZ

miesięcznie!

iANDR ZEJ

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

I
I

I

NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
NA BUDOWĘ - j.w

NA

I
I
I
I

DZ~ŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

LEASING - środków trwałych

I

1 Leczyłem

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY ZGŁOŚ SIĘ
MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ
UWAGA PROMOCJA! AUTO ZA 200 ZŁ

DOROŚLI i DZIECI

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 da 19.00

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

Zmiana adresu na:
Łowicz, ul. Stary Rynek 17 li piętro,
tel. 837 -76-94, 0501-11-32-11
R-36

PROMOCJA SOCZEWEK JEDNODNIOWYCH

'specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznyc~

LARYNGOLOG

BARBARA
FENC-BIE LECiiA

piątki

BEZPŁATNA

LEKARZ LARYNGOLOG I HOMEOPATA

PLUS OFERUJE nRMA
ECO· TRANS s.c. !·.~r .' $>we

JAROSŁAW CZAPLA

poniedziałki

PRZYJĘCIA

DERMATOLOG

codziennie w godz. 8-14
Łowicz , ul. Ułańska 2/118
tel. kom. 0-602-580-567
dodatkowo: tel. 837-60-90
w poniedziałki i czwartki od 16 do 18
Łowicz ul. Starzyńskiego 313

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

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI
Łowicz. os. Noakowskiego 1/39
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 16.00·18.00
Głowno.

Badania słuchu audiometrem
Adres domowy: Łowicz, Os. Bratkowice 34128
R-10
tel. (046) 837-70-74

ul.

poniedziałki

Wyspiańskiego

specjalista neurolog

Zamówienia prosimy kierować
pod nr tel. 0461837-61-81,
kom. 0-601-157-595, 0-601-303-251

PRZYJMUJE:

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

Organizujemy również kursy na zlecenie firm
Tel. (046) 837-59-75, 0-606-640--517

R-15 2

mnnlCURE. PEDICURE

wdomu ukhenta

tel. (042) 719-13-22, o-soa-646-696 ~

/ Ol!TODONCJ4 KONSULT4CJf '
LfK.STO~.WtODKOWSKIP4Wft
w gabinecie dr Martyniaka
Łowicz, ul. Kaliska

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

R-93

PRYWATNE LABORATORIU M

Ą.NAUZ LEKARSKl~H
w Głownie, uf. Kopernika 19, pok. 104
Cz:ynne od poniedz:ialku do piątku w godz:. 8-14; 16-17
Do końca lutego oznaczenie stężenia
alergenów (20) po cenie promocyjnej ~

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

Tel. 0-602-276-7 28 R-11

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

Łowicz,

czwa ki, piątki 15-19°
wtorki, środy, piątki 9-11 00

1

R-42

GABINET ~TOMATOUlGICZNY
do

I
Specjalista chorób wewnętrznych,
I
reumatycznych i rehabilitacji
1
.,.- masaż
1 .,.- nastawianie kręgosłupa
.,.- badanie kierowców 1
1 .,.- krioterapia
I
.,.- wizyty domowe
I .,.- elektropunktura
I
.
I u/. Topolowa 30, tel. (0-46) 837-07-70, Łowicz
1
: poniedziałki, środy 15. 00-17. OO, wtorki, piątki 9. 00-11. OO I

ł

1 Sławomir

\..
R-{;4

8.00-11.00, 15.00 • 19.00

:

soboty - zapisy telefoniczne

•

t.owicz, ul. Krakowska 4, obok Kościofa św. Ducha
Zapisy po godz. 18.00, tel. 837-21-59

Lek. stomatolog Beata Migda
Łowicz,

ul.

Poznańska

-------------------a~,

26/30

r

GABINET LEKARSKI

I

. ul. Wojska Polskl~o 1/5, WWICZ:
:
(róg Stanisławskl~o)
.
tel. 830-20-62
R-78'

..................•..•. .........••........... :

LOKALE DO WYNAJĘCIA
parter (76 m', 49 m', 42 m', 37 m')
i poddasze ok. 1OO m'
w centrum usługowo-handlowym w Łowiczu
róg Armii Krajowej i Nadbzurzańskiej

M

er.

"

lekarz medycyny

wtorek - czwartek - sobota

0461830-33-23 /ub 0602-252-676
-38

Specjalista
ginekolog - położnik

Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
WIZYTY W DOMU CHOREGO R-53..;
.....
0

•

ELZBIETA

ZELAZOWSKA

KRZYSZT OF
Przyjmuje codziennie oprócz sobót
od godz. 1700. Łowicz, ul. Spokojna 8
R-

ALEKSANDER JANOWICZ
•Dr med.

KUŚMIERCZYK

Tel. (046) 837-00-10 w godzinach
przyjęć, tel. kom. 0601-254-571

1

gabinecie AKU -MED
Skuteczne leczenie
Akupunktura, masaże wschodnie,
ziołolecznictwo, zabieg antynikotynowy

BE-Ml-DENT

piątku.

Kaczor- spec. reumatolog:

czwartki 16. 00-18. OO

Z TYBETU
LEKARZ
w

GABINET STOMATOLOGICZNY

lek. stom. ELŻBIETA SlYMAJDA
lek. stom. RENATA CHRÓŚCIELEWSKA
poniedziałku

1
1

2

•:• bóle.zawroty głowy
•:• choroba Parkinsona
•:• bóle kręgosłupa
•:•nerwice
•:• padaczka
•:• stwardnienie rozsiane
•:• wizyty domowe

, .•..•...•.•.......•••....••.•..•••..•••.•...

czynny: od

Ułańska

Czynny: środa 16.00-.17.OO
sobota 11.00-13.00

0

Łowicz, ul. Spokojna 10
tel. (0-46) 837~02-66 lub 0·608-570-703

Umowa na leczenie z Łódzką
Regionalną Kasą Chorych

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

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK 'MieezysI aw Kaczor:'
ul.

Leczenie wad zgryzu u dzieci młodzieży
oraz pełe.._n zakres usług stomatologicznych
poniedziałki, środy,

12.00-15.00

JOLAN TA
PIETRZ AK

8 Iza Szoitaleml

Specjalista ORTODONCJI

w godz.

Dr nauk medycznych

9.00-11.00, czwartki 15.00-17.00

GABINET NEUROLOGICZ NY

ANGIB LSKI

tel. 0-601-20-60-40

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

LEKARZ STOMATOLOG

poniedziałki,

•

PIOTR CZYI

9.00-11.00 czwartki 15.00-17.00

URSZULA MACIĄGOWSKA·SINIARSKA

r-3J

• poniedziałek , środa, piątek: 900.1200 i 15 30-1700
• wtorek, czwartek: 900 -12°0
BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76R_ 1 3~
\...

Głowno.ul. Wyspiańskiego 81zaSzpitaleml

- dostawy autocysternami
wyposażonymi w węże
wydawcze 60 m
- krótki czas oczekiwania na dostawę
- upusty dla stałych odbiorców
• każdorazowa dostawa
posiada atest

~--.-

Przyjęcia:

Lek. spec. MARIA WRONIECKA
Łowicz, os. Noakowskiego 1/i9
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30

UMOWA Z ŁÓDZKĄ REG. KASĄ CHORYCH

OLEI OPALOWY EKOTERM

17.00-19.00

OKULISTA

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

R-4

specjalista-ginekolog-położnik

Małgorzata Mazurkiewicz-Kazimierak

rodziców - teraz ich dzieci. 1

SKIEROWANIE= WIZVTA

r00

MALARSKI

wtorki 14.30-16.00

1---------------------~~

Agencja Kredytowo-Leasingow a
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
0461832-18-74, 832-26-48

17.00-19.00

Dr n. med. Magdalena Korczyńska

: przyjmuje:
1 Łowicz, ul. Starzyńskiego 4 m. 29,
: tel. (046) 837-68-40

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

'

KUBIAK

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

OKULISTA

: Lekarz chorób dziecięcych:

0,5%

ul. Batalionów Chłopskich 1O

GINEKOLOG
Piątki

:- -WYTNIJfZAcłiowAJ!-l ·
od

LEKARZ SPECJALISTA
PEDIATRA I LARYNGOLOG
Łowicz,

• onkologii

• stomatologii

-

ANDRZEJ GRABOWSKI

Plac Koński Targ 7
tel. 837-38-86

Łowicz,

informuje, że w ramach umowy z Łódzką Re9ionalną Kasą Chorych
świadczy bezpłatne usługi lecznicze w zakresie

17

39

spetjalista neurologii dziecięcei
parzysta sobota 11.00-13.00
Łowicz,

Stary Rynek 8, tel. 0604-787-705, 0461837-63-08
R-9'

18

4.01.200 l r.

dok. ze str. I 2

Gmina Bolimów

Trzeba likwidować filie

HERB NA 1O·LECIE SAMORZĄDU
Przyjęcie uchwały o ustanowieniu znaków gminy Bolimów było kulminacyjnym punktem uroczystej sesji zorganizowanej w czwartek, 28 grudnia 2000
roku w budynku Domu Ludowego w Bolimowie. Herb gminy Bolimów, flaga i pieczęcie z nowym znakiem miały być dla
mieszkańców gminy prezentem z okazji
obchodów I O-lecia samorządu. Nad cało
ścią imprezy czuwała przewodnicząca
obchodów I O-lecia samorządu gminy
Bolimów - Irena Śmigiera - Milewska.
Zanim jednak przeprowadzono głosowa
nie nad przyjęciem znaków, jeden z projektantów herbu - Zdzisław Kryściak mówił o genezie, symbolice i znaczeniu zaprojektowanego herbu. Opracowanie graficzne jest autorstwa dwóch plastyków Jacka Rutkowskiego i Zdzisława Kryścia
ka. Herb stanowi laska pielgrzyma z nałożonymi dwiema muszelkami. Znaki te
pochodzą z najstarszych znanych wizerunków herbów i pieczęci z Bolimowa
pochodzących z XVI w. Na odciskach
dwóch innych pieczęci herbem Bolimowa z II poł. XVIII w. widniała jeszcze
korona.
Na historycznych pieczęciach widnieje data 1443 r, która została uznana za
ważną w historii miejscowości. Prawdopodobnie w tym roku utworzone zostało
wójtostwo. Władzę w ówczesnym mieście Bolimów sprawował wójt zależny
od księcia Mazowieckiego, sąd nazywany ławą miejską oraz rada miejska z burmistrzem. Znaki w herbie Bolimowa są
atrybutami św. Jakuba. Prawdopodobnie
pierwszy wójt Bolimowa tak miał na imię
i dlatego jego atrybuty stały się symbolami Bolimowa. W czasie sesji radni byli
zgodni, znaki przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław
Przyżycki odsłonił herb Bolimowa.
W dalszej części sesji już przed odsło
niętym herbem wystąpił wójt gminy Bolimów.Andrzej Jagura. Trudno jest objąć
w tabelach właściwy wymiar tego, co
w samorządzie działo się przez JO lat.
W publikacji tej wspominamy wszystkich
biorących udział w pracy samorządu
przez I Olat. Niewspomnianych przepraszamy. gdyż nie o wszystkich firmach, gospodarstwach i tym, co było zrobione
mogliśmy napisać - powiedział wójt A.
Jagura wspominając publikaję pt. ,,X lat
samorządu gminy Bolimów I 990- 2000".

OLEJ

Krystyna Sobieraj (pracownik GOKSiR) i Mieczysław Przyżycki dekorują okoznaczkiem wójta gminy Bolimów Andrzeja Jagurę.

licznościowym

Jakó sukcesy młodej demokracji wójt
powstanie śregniej szkoły
ekonomicznej w Bolimowie w 1992 roku
i rok później Szkoły Podstawowej
w Kęszycach. Jako trudny moment została przypomniana likwidacja szkoły
w Kurabce w 2000 roku. Są osoby i firmy,
którym siępowiodło, ale i takie, które padły.
Takie są koleje losu wolnego rynku, który
pozwala żyć tym, którzy dużo potrafią.
Docenić trzeba walory turystyczne gm iny,
powstanie oczyszczalni, kanalizację,
wodę i drogi, wszystko pobudowane z takim trudem. Gmina opowiedziała się za
przynależnością do województwa mazowieckiego. Gdyby była korekta granic to
i tak będziemy na końcu, na granicy województwa. Najlepiej było dla Bolimowa. gdy
województwo było w Skierniewicach, bo
wtedy byliśmy po sąsiedzku. Historia kołem się toczy, podobnie jak fortuna. Bolimów był kiedyś miastem, a nowe tysiącle
cie rodzi nowe ~ania - powiedział
wójt gminy Bolimów
Po wystąpieniu wójta okolicznościo
we znaczki wybite z okazji uroczystości I O-lecia samorządu wręczano kolejno wszystkim radnym, sołtysom, człon
kom pracującym w komisjach rady I, II
i obecnej kadencji. Znaczkami odznaczono również pracowników Urzędu Gminy w Bolimowie i jednostek podległych
gminie.
wymieniał

OPAŁOWY

EKOTERM PLUS
•:• Dostawa autocysterną posiadającą
wąż

•:•

wydawczy długości 60 metrów

Jakość

potwierdzona atestem

•:• Transport gratis
•:• Atrakcyjne ceny

Zapraszamy do wspófpracy
Tel. (046) 837-14-93, 0602-501-532
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Guzik Daniela Olbrychskiego będzie
najnowszym eksponatem, który wzbogaci zbiory Muzeum Guzików Jacka Rutkowskiego z Łowicza. Starania o pozyskanie tego eksponatu Jacek Rutkowski
rozpoczął prawie pół roku temu. Guzik
trafi do Łowicza za pośrednictwem przyjaciół szefa muzeum wraz z ksią7.ką ofiarowaną na licytację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.
Guzik Daniela Olbrychskiego trafi do
specjalnego działu, określonego nazwą
(mak)
działu guzików personalnych.

ZCERTYFIKATEM FIRMY LA FEMME
11prcas11 n1 tnuale pnedlui1ni1
· pmokci metodq Fiberglu
i metodq iwiltloutwardzllnq
oru na zdobnictwo
punokd i m1nicure francuski
R-54
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Guzik Olbrychskiego

KOSMETYCZKA

Oferuje: TRANSPORT - HANDEL
JANUSZ WOJDA

W imieniu radnych głos zabrał radny I
kadencji Stanisław Linart, który podzielił
się swoimi refleksjami na temat trudnej
pracy w samorządzie i przypomniał, że
wójt gminy pełni swoją funkcję przez I O
lat, a wcześniej był naczelnikiem. Nie dostał anijednego znaczka, ja dostałem dwa,
to chętnie się z panem wójtem podzielę.
· Wójt przyznał, że pracę swoją wykonuje prawie 17 lat - od 2 kwietnia 1984
roku. Po życzeniach, gratulacjach na scenę poproszono skrzypka Jacka Stębo
rowskiego (ps. Jacek Benedno), który
wraz z towarzyszącym mu pianistą zagrał półgodzinny koncert, po którym był
(mwk)
szampan i przyjęcie.

Mostowa 4
837-32-53 gabinet
837-71-83 dom

STACJA OBSLUGI
,
SAMOCDODOW
Wykonuje usługi w zakresie:
• naprawy samochodów
ciężarowych (również zachodnich)
• dostawczych
•osobowych
• ciągników rolniczych

Małszyce
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tel. (046) 838-95-66, 0-601-811~53§.

Kuratorium rozróżnia 3 możliwe przypadki - jedno•lub więcej gimnazjum
w gminie, ale nie mniesze niż 150 uczniów,
nie ma żadnych oddziałów zamiejscowych ani filii, a każda szkoła podstawowa ma co najmniej I OO uczniów. Wtedy
według kuratorium sieć szkół jest optymalna. „Dobra sieć szkół" dopuszcza
isnienie jednej szkoły liczącej do 60
uczniów ijednej filii, pod warunkiem, że
jest w niej minimum 40 uczniów. Sieć
szkół w gminie Domaniewice jest zatem
poza tymi kryteriami. Dlatego nie wasze
gimnazjum stoi na drodze do ministerialnych pieniędzy. ale filie. To jest zgroza !
Dla 4 dzieci (przypadających na I oddział - przyp. red) to niejest nauczyciel,
ale korepetytor. Wiem, że to nie są nowe
i dobrze wyposażone szkoły. sprawa jest
prosta - trzeba zlikwidowaćfilie - stwierdziła kurator Dorota Szafran.
Jak dalej wyjaśniła radnym, likwidacja
tych szkół będzie miała kilka skutków wyjście z zapaści ekonomicznej, lepsze
warunki dzieci w większej szkole i równe
szanse dzieci.
Te pieniądze można dać szkole, ale na
sprzęt, logopedę, a nie bezpowrotnie je
tracić... To nie jest prawda, że mała szkoła daje dobre przygotowanie. Naprawdę
nie da się dobrze uczyć w klasach łączo
nych. Dziecko ma pól lekcji, a nie całą
i wcale nie jest częściej pytane, sprawdzałam to w dziennikach takich szkól. Są też
i minusy likwidacji. Niepopularna społecz
nie decy~a. ale w tej gminie to nie jest
w sumie dużo dzieci. Ale wierzcie mi, to
niezadowolenie będzie trwać może 6 miesięcy. W ubiegłym roku na moim biurku
był stos takich protestów, po roku przetrwał tylko jeden z nich. ludzie przekonują się, że takie rozwiązanie jest dobre. Sły
szałam wypowiedzi matek, np. wie pani
kurator, ten mój Sławek w tej dużej szkole
lepiej się uczy... Oczywiście dowóz trzeba
dobrze zorganizować. Badałam ilość wypadków wśród dzieci dochodzących do
szkoły. przypadków takich było w ciągu
roku kilkadziesiąt. Wśród dojeżdżających
wypadek taki był tylko jeden. Dzieci miejskie nie rodzą się lepsze od dzieci wiejskich, a jednak więcej ich chodzi do szkól
.frednich, szkoły miejskie może z zewnątrz
wyglądają gorzej, ale są zazwyczaj lepiej
wyposażone. Nie przekonują mnie argumety. że szkoła to centrum kultularne wsi.
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Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABVDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KVCHENNE NA ZAMÓWIENIE
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Gdzie jest taka szkoła, w której o I 5-tej,
16-tej coś się dzieje? Znam na pamięć kilka takich szkól, ale nie ma wśród nich
waszych filii. Prawdziwym centrum kulturalnym będą gimnazja. Dostaliście naszą zgodę na likwidację i ona jest aktualna. Nie musiciejuż podejmować uchwały
intencyjnej, rodzice są powiadomieni, to
wystarczy tylko potwierdzić. Czeka was
tylko jedna rzecz - podjęcie uchwały o likwidacji i powiadomienie nas o tym. Możecie to zrobić w marcu, ale pieniądze wojewody dzielimy w styczniu, a pieniądze
ministra w lutym, najpóźniej na początku
marca.
Dorota Szafran mówiła też o programie „Mała szkoła" nie widząc w gminie
Domaniewice szans na realizację tego programu. Taka szkoła może być placówką
niepubliczną, prowadzić ją może stowarzyszenie rodziców, wspólnota parafialna lub inna pozarządowa organizacja.
Teoretycznie możliwe jest utrzymanie
takiej szkoły, jeżeli będzie miała minimum
30 dzieci i zostanie w niej zatrudniony
I nauczyciel na I ,5 etatu. Jeżeli stowarzyszenie prowadzące taką szkołę doło
ży brakujące środki, to placówka taka ma
rację bytu. Każda z 5 szkół filialnych ma
zbyt mało dzieci i nie było dotąd żadnej
tego typu inicjatywy na terenie gminy Domaniewice. Kurator wyraziła chęć ponownego przyjazdu do Domaniewic, jeżeli
w jakiejś miejscowości będzie protest
i konieczne okaże się zorganizowanie zebrania z rodzicami.
Po trwającym prawie pół godziny wystąpieniu dwóch radnych zabrało głos.
Proszący był ton wypowiedzi członka
zarządu Leszka Dróżki, który mówił, że
bez pieniędzy spoza gminy dokończenie
gimnazjum nie będzie możliwe. Radny
Sławomir Sałek z Rogóżna twierdził, że
kurator nie zna realiów, gdyż Rogóźno
przypomina Bieszczady, nie ma tam
drogi, a dojazd jest źle zorganizowany,
w autobusach jeździ za dużo dzieci i jest
to niebezpieczne. Dyrektor SP w Skaratkach Ryszard Ogonowski wyjaśniał,
że autobusy mają ponad IO lat i awarie
się zdarzają, a dowóz można zorganizować tak, by wszyscy byli zadowoleni.
Pieniądze na drogi i na autobus będzie
cie mieć, tylko zlikwidujcie filie - powtarzała Dorota Szafran.
(mwk)
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na ty

„Okrzeia" korygui~
Szymon Żukrowski był tylko opiekunem i doradcą komendanta powiatowego Szarych Szeregów. Szymon Żu
krowski był od początku członkiem
ZWZ-AK.
2. Faktem jest, że Szymon Żukrow
ski zorganizował z harcerzy Szarych
Szeregów komórkę wywiadu kolejowego. Po krótkim czasie kierownictwo tej
komórki przejął „Okrzeja". Komórka ta
pracowała od kwietnia 1940 r. O istniejącej komórce wywiadu kolejowego
ZWZ nie słyszałem, a jest to niemożli
we bym o tym nie wiedział. Szare SzeTen fakt zupełnie nie obniża wartoregi miały w swym składzie pewną liczbę
ści przedstawionej historii, gdyż konkolejarzy,
również z wieloma współpra
spiraĆja nie dała możliwości poznać
cowaliśmy.
wszystkich spraw, faktów i zawiłości.
3. Dowódcą samodzielnym kompanii
Opieranie się o materiały opracowane
Szarych
Szeregów był por. Pierzchała
przez studentów Uniwersytetu Łódz
„Be111ard"
od czerwca 1942 r. do marca
kiego - uczestników obozu naukowego, zorganizowanego w Łowiczu 1943 r. Por. Pierzchała przeszedł do kiew sierpniu 1971 r., nie jest szczęśliwe. rownictwa wywiadu Obwodu AK. Po
Nie wiem jaka była przyczyna, ale na „Bernardzie" dowództwo kompanii
to seminarium nie był zaproszony nikt przejął „Okrzeja" i był dowódcą do
z Szarych Szeregów. Po seminarium 14.06.1944 r., to jest do chwili aresztoprzysłano mi materiały w celu wyda- wania.
4. Nie używaliśmy o~reślenia „Hunia oceny i uzupełnienia, co uczyniłem.
fiec", natomiast używaliśmy określenia
Oto moje sprostowania:
1. Szymon Żukrowski „Bruzda" ni- „Komenda Powiatowa Szarych Szeregdy nie był komendantem POS. Od po- gów" . Dopiero po aresztowaniu
wstania POS a póżniej Szarych Szere- „Okrzei" nowy komendant wprowadził
gów komendantem powiatowym był Ja- pojęcie „Hufiec" od sierpnia 1944 r.
5. Na rozkaz Komendanta Obwodu
nusz Karpiński ,,Michorowski - Okrzeja".
Funkcję tę pełnił do 14.06. 1944r., to jest do AK z dnia 8 maja 1943 r. Komendant
Szarych Szeregów „Okrzeja" zorganizochwili aresztowania przez gestapo.

W „Nowym Łowiczaninie"
z dnia 13.07.2000 r. został zamieszczony artykuł pt. „Historia, która była niewygodna"
autorstwa pana Wojciecha
Mariańskiego. Artykuł godny
przeczytania i włożenia
w karty historii miasta i powiatu łowickiego. Mimo tych zalet znalazły się tam błędy merytoryczne, które zgodnie
z prawdą pragnę skorygować.

7. List do gestapo w czasie zamachu
na gestapo na Górkach 17.05.1944 r. zaniósł Apoloniusz Ochrysko członek
„Zawiszaków". W tym czasie nie było
u nas „Bojowych Szkół".
8. Pracę dywersyjna-sabotażową na
wał dwie sekcje „Wielkiej Dywersji"
terenach kolejowych prowadziły seki został ich dowódcą.
cje „Wielkiej Dywersji" Szarych Szere6. Podany podział organizacyjny gów. Kierował nimi „Okrzeja".
Nie spoSzarych Szeregów nie jest prawdzitkałem się z działaniami patrolu Kedywy. Od początku istnienia POS,
wu „Księżaka". Komendant Obwodu
a później Szarych Szeregów nie dzieAK przekazał wszelką działalność konliliśmy naszych harcerzy na jakiekolspiracyjną na terenach kolejowych Szawiek grupy. Dopiero w lipcu 1943 r.
rym Szeregom. Mieliśmy przygotować
wydzieliliśmy z całej organizacji harplany obsadzenia terenów kolejowych
«erzy do lat 16-tu i utworzyliśmy
oddzielną grupę zwaną „Zawiszakami", których komendantem był Kazimierz Chmi~lewski „Gryf'. Harcerze
powyżej 16 lat wchodzi Ii w skład kompani i. Nie było określeń „Bojowe Szkoły" czy „Grupy Szturmowe". W skład
kompanii wchodziły trzy plutony podzielone na drużyny. Dopiero po aresztowaniu części Komendy Powiatowej
Szarych Szeregów, wstrzymano w dużej mierze działalność oddziałów.
Po przyjeździe nowego komendanta
z Warszawy Jana Kapałki „Antka"
w sierpniu 1944 r. w części odbudowano Szare Szeregi i wtedy wprowadzono
na wzór warszawski podział na „Zawiszaków", „Bojowe Szkoły" i „Grupy
Szturmowe", zmieniono sposób działa
nia z wojskowego na wyłącznie harcerski . Wprowadzono pojęcie „Hufiec".
Prócz „Zawiszaków" utworzono trzy
drużyny „Grup Szturmowych" i kilka
oddziałów „Bojowych Szkół". Więk
szość oddziałów nie udało się odtwo-

w czasie powstania. Stwierdzam,
iż było mi wiadomym istnienie grupy
organizacyjnej AK na terenie stacji kolejowej w Łowiczu.
9. Oddziałem I Komendy Obwodu
AK - zwanym potocznie personalnym
kierował oficer o nazwisku Klimek.
Utrzymywałem z nim kontakty. Funkcję oficera broni pełnił do chwili aresztowania st. sierżant 10 pp Kaczmarek.
Jemu składałem meldunki o ilości posiadanej broni i amunicji.
Janusz ·Karpiński „ Okrzeja"
były Komendant Powiatowy
Szarych Szeregów

rzyć.

Jak to dawniei gospodarowano
Karty pamiętnika Franciszka Kazimierskiego „Z dziejów dawnego Bochenia"
ptzewracał Zenon Sokół
... Na pole do orki wychodzono dobrze rano (przed świtem), a jeszcze
o zmroku rozlegały się głosy: hej, hej
bysiu! Hej czarny! Ksep, ksep bysiu,
ać, ać siwy! Głos po rosie szedł daleko,
bo rosy bywały duże... Tak zanotował
we wspomnieniach ze swojego dzieciń
stwa Franciszek Kazimierski ( 18751956) w pamiętniku „Z dziejów dawnego Bochenia".
Od tamtych łat minęło nieco ponad
sto lat. Zatarły się ślady ówczesnego
życia i pracy mieszkańców wsi. Warto
jednak dzisiejszym czytelnikom przybliżyć ów nie.znany nam świat, opierając się właśnie na tym pamiętniu.
Pole orano płużycami drewnianymi
z długą gądzielą, żelazną okładziną i że
laznym krojem. Ciągnęły je woły
w jarzmach. Koń do robót polowych
używany był bardzo rzadko. Gdy słoń
ce wzniosło się dobrze nad horyzont,
woły gząc się psuły jarzma i oracz
zmuszany był wracać do zagrody. Korzystał z okazji, by zjeść śniadanie. Po
śniadaniu pozszywał jarzma dratwą,
usztywnił płużyce klinami, trochę się
przespał i późnym popołudniem kladl
płużycę na włókę lub na ramię i szedł
w pole dalej orać . Dziennie zdołał zaorać około pół morgi (tj. do 30 arów).
Do lżejszej orki używano mniejszych
płużków drewnianych z krótką grzą
dzielą leżącą na dwóch kółkach, które
ciągnęły woły kierowane lejcami z powroza przywiązanymi do wolich rogów. Płodozmian prowadzono na trzypolówkę. Jedno pole obsiewano ozi-

miną, drugie jarzyną, a trzecie zostawiano ugorem. Na ugorze pasały się świnie,
owce i gęsi. Pod oziminę orano we wrześniu, a siano w październiku. Siew cią
gnął się do późnej zimy, póki ziemia na
dobre nie zamarzła. Bywało i tak, że niektórzy gospodarze pszenicę siali dopiero w wigilię Bożego Narodzenia, pod
śniegiem powschodziła i nieźle plonowała. Wiosną śniegi tajały szybko, niż
sze pola zamieniały się w jeziora. Pod
owies i okopowe orano w maju, bo wcześniej nie można było wejść wpole.
Kartofli sadzono mało, zastępowała
je rzepa, którą wysiewano dopiero po
sprzątnięciu żyta. Rosła w polu do póź
nej jesieni. Sadzono dużo bobu (w gwarze księżackiej - bobru), który zastępo
wał chleb, pieczony na większe uroczystości. Bób był stałą pożywką dla dzieci i dorosłych.
Zboże siano z płachty, przewieszonej przez ramię, w surową skibę. Po siewie włóczono drewnianą broną, w której dębowe zęby do leszczynowych prąt
ków przytwierdzone były wiklinowymi rózgami.
Do koszenia owsa, wyki, grochu i trawy używano kos kowalskich. Żyto
i pszenicę żęto sierpami. Do wiązania
zboża.w snopy używano powróseł krę
conych z trawy rzeżuchy. Snopy zboża
zwożono do stodół drabiniastymi wozami. Młócono je cepami, a czyszczono
szuflą na wietrze. Do czyszczenia zboża, choć bardzo rzadko, stosowano już
młynki. Używano drenianych wideł,
których czubki widlic okute były żela-

zem. Zazwyczaj okuwał je wiejski kowal.
Obornik wywożono w pole tylko latem z obawy, że wywieziony jesienią
może spłukać wiosenna woda. Len i konopie siano tam, gdzie domownicy chodzili „na usiadkę" - wyrastały jak pręty.
W lecie masowo suszono darń łąkową.
Po wysuszenio zwożono na podwórze,
a jesienią kładziono ją na dachy domów,
stodół oraz gacono domy i stajnie. Bydło z całej wsi pasało się na wspólnych
pastwiskach. Pasa! je wiejski pastuch,
który mógł trzymać dwie krowy i na
zimę otrzymywał od gospodarzy siano
i paszę. Oprócz tego, otrzymywał
3 kwintale żyta i po pół kwintala grochu, kaszy, owsa, jęczmienia i pszenicy.
Pastuch miał przewiązany przez plecy
bat tzw. hukownik, a w ręku kij pasterski. Bat stanowił chlubę każdego pastucha. Biczysko długie na jeden łokieć zakończone było sznurem uplecionym
z lnianych nici skręconych w sześć pokrętek. O wschodzie słońca i po połud
niu (około godziny trzeciej), pastuch idąc
przez wieś, strzelał z bata obwieszczającw ten sposób, że za chwilę będzie
zbierał bydło na wypas. Kiedy wracał,
gospodarze dopędzali swój inwentarz
do stada.
Wieś utrzymywała gajowego zwanego polowym. Zadaniem jego bylo pilnowanie łąk i obsianych pól przed spasaniem przez bezpańskie krowy, owce,
świnie, gęsi lub woły. Gajowy schwytane w szkodzie woły lub inne zwierzęta
prowadził do swojej zagrody, a właści-

Pod koniec października br. pisaliśmy w NŁ o nowym pomniku upamiętnia
bohaterów powstania styczniowego 1863 roku, jaki postawiony został w Łyszkowicach. Tutaj reprodukujemy zdjęcie starego pomnika, przed
dwoma miesiącami usuniętego z tego miejsca, a pochodzącego z roku 1928.

jącym poległych

ciel musiał je wykupić. Gajowy miał prawo bić winnych szkody. Pasterze bali
się go jak ognia.
Ulubioną rozrywką dzieci, szczególnie chłopców, była jazda na baranach,
która zazwyczaj kończyła się nabiciem
guza, a niekiedy poważnymi urazami od
pobodzenia. Choć zabawy te kończyły
się boleśnie, chłopcy nie rezygnowali
z nich, bo stanowiły okazję do popisów
w ujarzmieniu rozjuszonego zwierzaka.
Symbolem religijności mieszkańców
były trzy krzyże : jeden na początku wsi,
drugi na środku, a trzeci na końcu, zwany popularnie krzyżem umarłych. Do
tego krzyża gromadnie odprowadzano
zmarłych i wygłaszano przemowy opiewające dobre ich czyny i w ich imieniu
żegnano wieś, rodzinę, kolegów i znajomych . Przemówienia takie wygłaszał
zazwyczaj tzw. wodzirej pogrzebowy.
Treść takiego przemówienia była mniej
więcej następująca: ... W imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Amen. Kochana żono/
mężu, dzieci, bracia i siostry, przez moje
usta żegna Was zmarły. Ostańcie tu z

Bogiem, kochajcie się, bądźcie w zgodzie ze sobą, z sąsiadami i pozostałymi
mieszkańcami wsi. I wy znajomi, koledzy, żegnam Was i proszę, jeżeli kogoś
skrzywdziłem, obraziłem lub rozgniewałem to teraz przepraszam i polecam
Bogu Najwyższemu. Co mnie spotkało
dziś, to i Was wkrótce spotka. Król Salomon, chociaż był najmądrzejszy na
świecie pomiędzy żyjącymi, powiedział

przed

.§miercią: marność

nad marnowszystko marność. Jeszcze raz,
zostajcie tu z Bogiem i miejcie mnie
w pamięci przy modlitwach waszych ...
Po pożegnaniu mówca prosił o odmówienie „Ojcze nasz ... " i ,,Zdrowaś Maryjo ... " za duszę zmarłego, potem intonował pieśń „Już idę do grobu smutnego i ciemnego ... ", a orszak pogrzebowy
ruszał w stro.nę kościoła. Część uczestników tego orszaku wracała do domu,
pozostali szli do kościoła, a potem na
cmentarz parafialny.
Tyle z dawnych obyczajów pozostało do dziś.
Zenon Sokół

ściami i
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UCHWAtA NR 39/2000
RADY GMINY W tOWICZU

Uchwala nr 42/00 Rady Gminy w towiczu
z dnia 13 grudnia 2000 roku

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

z dnia 13 grudnia 2000 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014iNr162 poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985/, art. 5, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Z 1991 r. Nr 9 poz. 31iNr101 poz. 444, 1992 r. Nr 21 poz. 86,z 1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i Nr 149 poz. 704 oraz z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689,
Nr 121 poz. 770, Nr 123·poz. 780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 150, poz. 983iNr160 poz. 1058, Nr 88 poz. 983
i Nr 95 poz. 1041/ oraz par. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie
wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 105 poz. 1115 z 2000 roku/
Rada Gminy uchwala co n.!Jstępuje

,,

§1
1.

~

Określa się wysokość

stawek podatku od nieruchomości:
I
' .,
1) od 1 metra kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
- z kwoty 0,46 zł do kwoty 0,28 zł
2) od 1 metra kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych
z działalnością gbspodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków
lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne.
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
~ z kwoty 15,86 zł do kwoty 12,68 zł
3) od 1 metra kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna zajętych i związanych z produkcją
cegły w cegielniach na terenie gminy - z kwoty 15,86 zł do kwoty 8,00 zł
4) od 1 metra kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- z kwoty 7,38 zł do kwoty 7,38 zł
5) od 1 metra kw. powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części
- z kwoty 5,29 zł do kwoty 2,64 zł
6) od budowli - 2 procent ich wartości
7) od 1 metra kw. powierzchni użytkowej gruntów związanych z działalnością gospodarczą
inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi ·
z kwoty 0,56 zł do kwoty 0,50 zł
8) od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych
wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 metra kw. powierzchni
- z kwoty 0,05 zł do kwoty 0,03 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni - z kwoty 3,09 zł do kwoty 3,09 zł
c) od pozostałych od 1 metra kw. powierzchni - z kwoty 0,08 zł do kwoty 0,06 zł

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatków od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014iNr162 poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985), art. 1O ustawy z dnia 12 stycznia' 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 i Nr 101poz.444, z 1992 r. Nr 21 poz. 86, z
1994 r. Nr 123 poz. 600, z 1996 r. Nr 91poz.409 i Nr 149 poz. 704 oraz z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689 i
Nr 121 poz. 770, Nr 123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 150 poz. 983 i Nr 160 poz. 1058 oraz z 2000 r. nr
88 poz. 983 i Nr 95 poz. 1041) oraz par: 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 roku w
sprawie wykonania niektórych przepisów o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 105 poz. 1115 z 2000 roku)
RADA GMINY uchwala co następuje:

§1
Określa się wysokość

rocznych stawek podatku od środków transportowych
1. od samochodów cięż-arowych o ładowności:
a) od 2 ton do 4 ton włącznie
- 436,00 zł
b) powyżej 4 ton do 6 ton włącznie
• 600,00 zł
c~ powyżej 6 ton do 8 ton włącznie
- 732,00 zł
d) powyżej 8 ton do 1O ton włącznie
- 1.038,00 zł
e) powyżej 1O ton do 12 ton włącznie
- 1.452,00 zł
f) powyżej 12 ton
- 2.178,00 zł
2. od ciągników balastowych i siodłowych - 2.178,00 zł
3. od przyczep i naczep:
a) od 5 ton do 8 ton włącznie
132,00 zł
b) powyżej 8 ton
- 290,00 zł
4. autobusy
- 1.452,{)0 zł

§2
Traci moc
określenia

Uchwała

Nr 58/99 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§3
Wykonanie

uchwały

powierza

się Zarządowi

Gminy.

§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku, a stawki podatku od
wych mają zastosowanie w roku 2001.

§2

§3
Traci moc Uchwala Nr 61/99 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§4
uchwały

powierza

się Zarządowi

Uchwała

podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy
dzie Gminy, poszczególnych sołectwach oraz ogłoszenia w lokalnej prasie.

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku, a stawki podatku od
zastosowanie w roku 2001.

nieruchomości

§6
Uchwala podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, poszczególnych sołectwach oraz ogłoszenia w lokalnej prasie.

R-88

Uchwala nr 41 /OO Rady Gminy w towiczu
z dnia 13 grudnia 2000 roku

w sprawie obniienia ·ceny skupu iyta
przyimowanei iako podstawę do obliczenia podatku
rolnego na obszarze Gminy towicz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. 1996 Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.
679, Nr 107poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014iNr162 poz. 1126, z 2000 r. Nr
26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985/, art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym /Dz. U. z 1993 r. Nr 92 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. nr 43 poz. 272, Nr
137 poz. 926, z 199.8Nr108 poz. 681/ oraz Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2000 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000 roku /M.P. z 2000 r. Nr 34 poz. 708/ Rada Gminy
uchwala co następuje:

Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy na rok 2001 r. z kwoty 35,82 złotych za 1q do kwoty 29,00 złotych za 1q.

Uchwala nr 43/00
Rady Gminy w towiczu
w sprawie ustalenia wysokości podatku
od posiadania psów
oraz terminu płatności tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. 1996r.Nr13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014iNr162 poz.1126,
z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, IW" 88 poz. 985/, art. 14 pkt. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 i Nr 101 poz. 444, z 1992 r.
Nr 21 poz. 86, z 1994 r. Nr 123 pO$ 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409 i nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107
poz. 689, Nr 121 poz. 770iNr123 poz. 780, z 1998 r. Nr'I06 poz. 668, Nr 150 poz. 983iNr160 poz. 1058, Nr88
poz. 983, Nr 95 poz. 1041/ oraz par. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 105 poz. 1115 z 2000 r./
Rada Gminy uchwala co

następuje:

§1
1. Ustala

się

stawki od posiadania psów w

następujących wysokościach:

- od drugiego i każdego następnego psa - 35,05 zł

§2
od podatku osoby fizyczne, które są
nieruchomości od 1 ha gruntów - od jednego psa

Zwalnia

się

się Zarządowi

Gminy.

podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie
w Urzędzie Gminy, poszczególnych sołectwach oraz

się Zarządowi

Gminy.

§6

z dniem 1 stycznia 2001 roku.

1. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku, a stawki podatku od posiadania psów
mają zastosowanie na rok 2001.

§5
Uchwała

powierza

Traci moc uchwala Nr 62/99 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 29 grudnia 1999 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od -posiadania psów oraz terminu płatności tego
podatku.

§4
życie

uchwały

§5

Traci moc uchwala Nr 60/99 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego.
wchodzi w

lub samoistnymi posiadaczami

§4
Wykonanie

§3

Uchwała

właścicielami

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w Kasie Urzędu Gminy w Łowiczu
w terminie do dnia 31 marca 2001 roku lu_b w ciągu dwóctJ tygodni od chwili posiadania psa.

§2
powierza

Urzę

§3

§1

uchwały

w

z dnia 13 grudnia 2000 roku

Uchwała

Wykonanie

ogłoszeń

r-85

Gminy.

§5
mają

transporto-

§5

Zwania się od podatku od nieruchomości:
1) Pozostałe budynki gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwo rolne
na rzecz Skarbu Państwa jak również rencistów i emerytów samotnie zamieszkujących.
2) Budynki mieszkalne związane z gospodarstwem rolnym.
3) Pozostałe budynki gospodarcze osób nie mających żródla utrzymania będące na zasiłku
dla bezrobotnych lub wyłącznie na zasiłku GOPS.

Wykonanie

środków

obwieszczeń
ogłoszeniu

na tablicy ogłoszeń
w lokalnej prasie.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Łowiczu, poszczególnych sołectwach oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.
R-87
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Nowe tysiąclecie
z nowyQ1 R -enault.

~ 5ANGIELSKI DLA KANDYDATÓW NA WYŻSZE UCZELNIE

Prywatny

4000

zł

mniei
ABS gratis

Nauki Języków Obcych „PERFECT'
ul. A. Mickiewicza 16
-

PRZYJMUJE ZGŁOSZENIA NA INTENSYWNY
KURS TRENINGOWY PRZYGOTOWUJĄ.CY DO EGZAMINU
Z J. ANGIELSKIEGO NA WYŻSZE UCZELNIE
• Podział uczestników kursu na zespoły treningowe w
• Skład każdego zespołu 2 lub 4 osoby.
• Początek kursu 22 maja 2001.

Zacmj nowe tysiąclecie z nowym Renault - skorzystaj z naszych fantastycznych rabatów.* Szczegóły promocji
u Autoryzowanych Partnerów Renault. • Twingo - 1500 zł mniej • Clio - 4000 zł mniej i ABS gratis • Kangoo
- do 6000 zł mniej • Megane - do 5000 zł mniej • Laguna - 3000 zł mniej • Scenic - do 7000 zł mniej • Master
- do 10000 zł mniej! Szczęśliwego Nowego Roku w newym Renault!
WWW.renault.com.pl

Renault Credit Polska

Ośrodek

zależności

od wybranej uczelni.

INFORMACJE I ZAPISY:
•Osobiście : Łowicz, ul. A. Mickiewicza godz. 14.00-20.00.
• Telefonicznie: (046) 837 05 OO * 837 06 84 * 601 360 282.

• Oferta dotyczy samochodów zprodukcji 2000.

•

r104

~

WIERNICKI s.c.
Filia WIERNICKI s.c.
99-400 Łowicz,
96-1 OO Skierniewice, ni. Buczka 2
ul. Poznańska 120
Tel. (0-46) 833-26-90, 833-27-90,
Tel. (0-46) 83 7-93-63
833-33-90
UCHWAtA NR 40/2000 RADY GMINY W tOWICZU

PRODUCENT OKIEN I DRZWI
ULd'U:MEX
Z ALUMINIUM I PCV
MIKROWENTYLACJ A QRATISJ

montaż

~~~

Okna o ni etypowych wymiarach bez dopłat!
PUNKT INFORMACYJNY -Łowicz, ul. 3 Maja 9
~- 21

z dnia 13 grudnia 2000 roku

· transport · serwis

Maurzyce 48

te1. (0-46) 839-11-34, 838-76-44, 838-75-53
tel. kom. 0602· 111-878

Bank Spółdzielczy wGłownie ul. Młynarska 5113 zaprasza do składania ofert

w sprawie ustalenia opiat za wodę pobieraną
z urządzeń zbio~owego zaopatrzenia wsi w wodę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496iNr132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106 poz. 679. Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126,
z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985), w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 33 i Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz.
770, z 1998 r. Nr 106 poz. 668) oraz par. 3 ust. 2a i 2b rozporządze n ia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 roku
w sprawie urządzeri zaopatrzenia w wodę i urządzeri kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzania
scieków (Dz.U. z 1996 r. Nr 151 poz. 716 zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 132 poz. 862 Dz. U. z 1999 r. Nr 36 poz. 336, z 2000
r. Nr 12 poz. 136) RADA GM INY uchwala co nastę p uje:

NA WYNAJEM POWIERZCHNI HANDLOWO·UStUGOWEJ
W BUDYNKU PRZY Ul. tOWICKIEJ.40 W GtOWNIE
• Maksym alna powierzchnia ogólna do wyn ajęcia: parter 150 m 2, piętro 150 m 2
• Budynek posiada pełną i nfrastrukturę wod ociągową, i n sta la cję ka n a l izacyj ną,
instalację e l ektryczną, ce ntralne ogrzewanie olejowe.
• Ponadto istnieje mo żl iwość wydzi erżawie nia powierzchni na poddaszu u żytkowym o koło 150m2 .
• Obiekt posiada 20 miejsc parkingowych w ogrodzonym te renie przy obiekcie.
• Bliższe in formacje udzielane będą w Banku przy ul.Młynars k i ej 5/13 pokój nr 15 tel. (042) 71 9-10-51 .
• Termin składa n ia ofert do 25.01.2001 r.
• Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz rezygnacji ~ ofert
bez podania przyczyny.

§1

R-69

1. Ustala się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w
gospodarstw domowych w wysokości 1,30 zł brutto za 1 m 3 wody.
2. Ustala się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w
produkcyjnych i u sługowyc h w wysokości 2,60 zł brutto za 1 m 3 wody.

wodę

do celów

wodę

do celów

uchwały

powierza

się Zarządowi

Gminy.

O Gwarantowana jakość

§3
Traci moc uchwała nr 59/99 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie
ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę .
§4
1.
2.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na tablicy
sów wsi oraz w lokalnej prasie.

ogłoszeń

u

oferuje

„ KOPER"

s.c.

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

../

../

fachowość

bezpieczeństwo

· Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, filtry,
węże wydawpe długąści 10 111 ·
R-8

Usługowo-Handlowe

KOS-BUO

BIURO

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

oferujem~:

OKNADIZWI
PCV, DREWNO, ALUMINIUM,

SPRZEDAŻ, MONTAŻ, SERWIS
•Zimowa obniżka cen
• Rabaty do 15%
• Szeroki wybór, niskie ceny
• Okno ~~ - od 6?0 zł netto
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.Jł :~~ "....:.
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~'<I.~ ~
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.f"A;
:;·1i ~. '
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~).~ · ~- Zaprąsz~my/!!
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co

er.

Informuję Mieszkańców

że

Przedsiębiorstwo
?.U.H

O Bardzo atrakcyjne ceny
O O/a stałych klientów rabat

O Krótki termin realizacji
EKO s.c. Autoryzowany Dystrybutor PKN ORLEN S.A.
Łowicz, ul. Księżacka 5; tel. (046) 837-55-41

sołty
r-86

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM

OPAłOWY

EKOTERM PlUS

§2
Wykonanie

OlEJ

filię

Gminy Dmosin,
z dniem 01.01 .2001 r. Starostwo Powiatowe w Łodzi
uruchamia w Urzędzie Gminy Dmosin
Wydziału Komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów

• Interesanci będą przyjmowani w urzędzie Gminy, pokój nr 6 w każdy poniedziałek
i czwartek w godzinach od 8.00 do 13.00.
• Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami odbywać się będzie w Filii Wydziału
Komunikacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łodzi 95-060 Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Wójt Gminy Dmosin Danuta Supera
GR-1

KOT~Y

C.O.

Wielopaliwowe KUMULATOR(drewno, węgiel, miał, trociny) na miał węglowy typu
GENERATOR, elektryczne wodne BLBKTRONIC CLASIC i LUX oraz kotły c.o.
jako kominki grzewcze z szybą do ogrzewania budynków mieszkalnych.
Zapraszamy do firmy DOM/TECH, Łowicz, ul. Klickiego 66

t~I. 837-61-09 (obok pu,nktu skupu metali ko/o~owych~

SPRZEDAŻ
l'ION!A~ . . ~_96

.•••.• •

22

4.0 l.2001 r.

ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

STE·FANIA REGINA PERZYNA 1921-2000
Stefania Regina Perzyna z d. Zawadzka urodziła się 8 lutego 1927 roku w Klewkowie jako pierwsze dziecko Katarzyny
i Marcina Zawadzkich. Rodzice Reginy
(bo tak wszyscy nazywali panią Stefanię
Reginę) mieli jeszcze młodszego syna.
Zawadzcy byli rolnikami, Żyli z uprawy
1O ha gospodarstwa w Klewkowie.
Sześcioklasową szkołę podstawową

Regina Zawadzka skończyła w Niedźwia
dzie, 3 lata później ukończyła kurs śred
nioklasowy. Żona była bardzo zdolna, na
świadectwie od góry do do/u miała same
piątki - mówi mąż, Władysław Perzyna.
Powinna dalej iść do szkoły, ale jak miała
15 lat, zmarła jej matka. Było jej bardzo
ciężko, musiała przejąć wiele obowiąz
ków domowych.
Swojego przyszłego męża Regina znała od dzieciństwa, mieszkał w sąsiedniej
wiosce - Mariance, razem też chodzili do
szkoły w Niedźwiadzie. 28 kwietnia 1950
roku w katedrze łowickiej odbył się ślub
Stefanii i Władysława, przyjęcie weselne
odbyło się w Klewkowie. Tam też mło
dzi zamieszkali po ślubie. Państwo
Perzynowie doczekali się 2 synów bliź
niaków, jeden z nich został rolnikiem
i mieszka w Klewkowie, drugi mieszka
w Łowiczu. Urodzona 7 lat później có-

reczka zmarła 12 godzin po porodzie.
W latach 60-tych żona była działaczką
Kola Gospody1i Wiejskich w Klewkowie.
Przez 16 lat pelnilafunkcję prezesa. Czę
sto była zapraszana jako gość na dożynki
powiatowe, wojewódzkie i centralne oraz
na Barbórkę na Śląsk. Razem z koleżan
kami z kola robi la piękne wycinanki, pająki, wie1ice dożynkowe. Pająki łowickie
robila też dla mleczarni oraz dla kilku
firm z Warszawy. Regina Perzyna była
bardzo zdolna i kochała sztukę łowicką.
Wraz z innymi osobami z Koła Gospodyń Wiejskich wykonała tyle wycinanek
do biblioteki w Domu Ludowym - i takich
- że wiele osób przyjeżdżało je oglądać.
Mąż pani Reginy pracował przez 4 lata
w ośrodku maszynowym w Dąbkowi
cach, małżonkowie myśleli o przeniesieniu się do Łowicza i wybudowaniu domu.
Planów tych jednak nigdy nie zrealizowali: Szkoda mi było zostawić ziemię i nie
miałem skończonej szkoły, aby dosiać
dobrą pracę - wspomina Władysław
Perzyna. Cały. czas mieszkali i pracowali
w gospodarstwie, wszystkie budynki
- mieszkalny i gospodarskie musieli budować nowe, ponieważ stare, po Zawadzkich, były już mocno wysłużone
Moja żona nigdy nikomu nie odmówiła

pomocy, była wei towarzyska,

soła

wszędzie umiała
się

zachować.

Lubiła

i

umiała

śpiewać i tańczyć

.IL

lr

ODESZLI OD NAS (12.12 - 21.12.2000 r.)

20 grudnia: Aleksandra Stugińska, I. 81, Jastrzębia. 21 grudnia: Józef
Wysocki, I. 84, Łyszkowice. 22 grudnia: Tadeusz Walczak, I. 66, Walewice; Barbara Kubisz, I. 62, Głowno. 23 grudnia: Jadwiga Genowefa Błasz
czyk, I. 60, Łódź. 24 grudnia: Józef Gawęcki, I. 80, Łowicz; Eugeniusz
Kołudzki, I. 75, Łowicz; Zofia Ciesielska, I. 60, Łódź. 28 grudnia: Franciszka Kaźmierczak, I. 87, Karsznice Duże; Stanisława Potrykowska, I. 71,
Łódź. 30 grudnia: Antoni Majewski, I. 74, Głowno; Adam Łysie, I. 63,
Ostrołęka. 31 grudnia: Zofia Nowak, I. 70, Głowno.

- wspomina mąż.
wie-

Ponieważ

dział, że miała

Serdeczne podziękowania
rodzinie, przyjaciołom, znajomym wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze

ciężkie dzieciń

stwo, starał się jej to wynagrodzić. Zawsze namawiał ją . na wycieczki, ponieważ nie mogli wyjeżdżać obydwoje
z powodu obowiązków w gospodarstwie,
żona jeździła z kołem gospodyń.
Regina Perzyna zachorowała 5 lat temu
na chorobęAlzheitnera. Z biegiem czasu
stan był coraz powaźniejszy, często nie
poznawała nawet najbliższych. Było mi
jej bardzo żal, bo to taka dobra kobieta.
Zawsze byliśmy zgodnym małżeństwem,

ś.p. MARIANNY

składa

R-108

Mąż Marii

- Stanisław Walczewski, uro-

dził się i mieszkałw Łowiczu, w latach wcze-

w Sochaczewie bywał dość
tam ożenił się
i zamieszkał jego starszy brat, Lucjan. Stanisław i Maria po ślubie zamieszkali w Ło
wiczu, z rodzicami Stanisława.
Maria szybko zaaklimatyzowała się
i znalazła pracęjako ekspedientka w sklepie. Kiedy wybuchła wojna, była w pią
tym miesiącu ciąży. Stanisław został
zmobilizowany i trafił do niewoli. Wrócił
dopiero w 1945, wycieńczony, schorowany, trzy lata później zmarł na raka płuc.
Okres wojny dla Marii był najtrudniejszy w życiu, ale nie miała problemów
zdrowotnych i pracowała niemalże do samego rozwiązania. Urodziła córkę, któręj
dała imię Stanisława - po mężu. W tych
najtrudniejszych chwilach bardzo pomagała jej teściowa. To teściowa nauczyła ją,
jak zajmować się maleńkim dzieckiem
i dopóki Maria czuła się słabo, zastępo
wała ją w pracy.
Maria bardzo przeżyła śmierć męża
i dopiero narodziny wnuczek - Marcelisnej

młodości

często, ponieważ właśnie

rodzina

szanowaliśmy się.

Przez te 5 lat Regina Perzyna fizycznie była sprawna, nie lubiła siedzieć bezczynnie, zawsze chciała się czymś zająć.
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia nastą
piło 15 listopada 2000 roku, 2 dni póź
niej umarła w łowickim szpitalu. Pochowana została na cmentarzu katedralnym.
(mwk)

Ile i na co w tym roku
w Bielawach

Założenia do budżetu gminnego na
rok 200 I zostały przedstawione na
ostatniej sesji Rady Gminy Bielawy
w dniu 28 grudnia ub.r. Projektowane
dochody będą wynosiły ogółem 6 mln
585 tysięcy 282 zł z założeniem wzrostu o 7 ,2% czyli o skalę inflacji. Pienią
ny, Michaliny, Justyny - po latach przy- dze te, zgodnie z projektem, będą rozwróciły jej pogodny wyraz twarzy i wedysponowane w następujący sposób:
sołość. Poświęciła im się bez reszty - za
najwięcej, bo aż 57,4% przeznaczone
co była szczodrze wynagradzana uściska
zostanie na oświatę i wychowanie (czymi, uśmiechami, laurkami i zaufaniem ze
li w praktyce utrzymanie szkół i zapła
strony swoich wnuczek. Miałyśmy tak
cenie pracującym w nich nauczycielom)
wspaniałą babcię, że nasi rodzice ze spo- będzie to kwota 3 mln 575 tys. 186
kojnym sumieniem mogli poświęcać się
pracy - my byłyśmy pod profesjonalną złotych. Edukacyjna opieka wychowawcza, czyli utrzymanie świetlic
opieką babci. Malo tego, babcia wyrabiała szydełkiem specjalnie dla nas wspania- i przedszkoli będzie kosztowała
le czapki, szale, rękawice, a przede wszyst- 237,899 zł.
Remonty i utrzymanie dróg pochłoną
kim swet1y i bluzki, któ1ych zazdrościły
nam wszystkie koleżanki - wspomina 200 tysięcy złotych, będzie to głównie
Iwona. Babcia miała swój pokój, w nim utwardzanie dróg gruntowych za pomowszystko miało swoje miejsce i przezna- cą tłucznia, na początku grudnia odbył
czenie, teraz pokój jest pusty, ale często się przetarg na dostawę tego materiału w
zaglądamy tam z siostrami; żeby się wyci- ilości 3 tysięcy ton, obecnie jest on sukszyć, odetchnąć od codzienności i znaleźć cesywnie nawożony na gminne drogi.
lekarstwo na troski, takie jak zawsze nam
Na zadania i inwestycje wodoci~o
znajdowała babcia, nawet wtedy, kiedyjuż we przeznaczono 100 tys. złotych, libyłyśmy dorosłe i miały.~my własne dzie- nia wodociągowa będzie budowana
ci. Postanowiłyśmy więc nie zmieniać nic w Łazinie.oraz prawdopodobnie w Piaw pokoju babci i tym sposobem sprawić, skach Bankowych i Żdżarach, zaś utrzyże będzie ona bliżej nas ...
manie obecnie istniejące i sieci wodocią
(aj) gowej pochłonie 127 tysięcy 943 złote.
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową gmina wyda 112

MARIA WALCZEWSKA 1920-2000
Przemiła, uśmiechnięta, serdeczna,
prawie zawsze z szydełkiem w ręku. Taka
prawdziwa babcia, która nadaje klimat
domowi, która zna lekarstwo na wszystkie troski świata - bez niej nic już nie bę
dzie takie samo - wspomina Marię Walczewską jej wnuczka, Justyna.
Pani Maria urodziła się na wsi pod Sochaczewem w 1920 roku. Była jedynaczką, jednak nigdy nie narzekała na samotność,- swoją serdecznością i wesołym
usposobieniem pQtrafiła sobie zjednywać
ludzi i z łatwością zdobywała przyjaciół.
Z przyjaciółkami z dzieciństwa utrzymywała kontakt przez całe życie.
Swego męża poznała na „potańcówce"
w Sochaczewie, było to w 1938 roku.
Babcia często wspominała ten dzień, był
Io początek roku, karnawał, ona właśnie
pokłóciła się ze swoją ówczesną sympatią
i wybrała się z koleżanką na zabawę. Dziadek hyl tam z kolegą, na początku przypatry1rnli się babci i jej koleżance, zamówili spec;jalnie dla nich dedykacje piosenek i tak to
sii: ::aczęlo. Niespełna pięć miesięcy później
pohra/i się - opowiada wnuczka.

DZIK

„Guzik wliteraturze"

•

tys„ w kwocie tej zamykają się ryczał
ty dla kierowców samochodów OSP, paliwo do nich oraz na drobne remonty
w remizach OSP, których jest w gminie
Bielawy dziesięć.
Gospodarka komunalna i ochrona śro
dowi ska pochłonie 56 tysięcy, które
przeznaczone zostaną na utrzymanie
budynków komunalnych i zakup sadzonek i kontenerów·na śmieci, a na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego 135
tysięcy dzięki czemu będzie można sfinalizować działalność Gminnego Ośrod
ka Kultury i biblioteki.
Na opiekę społeczną w toku zadań
własnych zostanie przeznaczone 160 tysięcy, zaś z zadań zleconych z przeznaczeniem na zasiłki, dożywianie itp.
476,85 złotych. Na całoroczne zaś
oświetlenie uliczne zostanie przeznaczona kwota w wysokości 571,558 zł.
Natomiast w cyklu zadań inwestycyjnych na rozbudowę gimnazjum w Bielawach łącznie z budową sali gimnastycznej zostanie przeznaczone 250 tysięcy złotych.

Pieniądze będą pochodziły

z subwento kwota 3 milionów 940 tysięcy 217 złotych, reszta zaś z podatków. W tym roku najważniejszy z nich
dla gminy, podatek rolny z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 66 zło
tych.
(fel)
cji,

będzie

Gmina Kocierzew

Podatek od nieruchomości
- wydawnictwo książkowe łowickiego Muzeum Guzików
uchwalo.ny

Je.W to muzeum rzeczywi.frie istnieje, dziełach literackich fragmentów mówią
to proszę bardzo, przesyłam dwa guzicz- cych o guzikach. Wydana książeczka to
ki, odpru,te od 1iienoszonej już sukni pierwsza część literackich wątków
- napisała w krótkim liście laureatka na- o guzikach, autor zapowiada dalszy ciąg
grody Nobla, Wisława Szymborska, pracy na tym tematem. Sponsorem wyprzesyłając guziki do istniejącego od dawnictwa jest importer guzików Ze1997 roku, prowadzonego przez Jacka non Brzozek z Lublina. Książka po raz
Rutkowskiego, Muzeum Guzików. pierwszy ujrzała światło dzienne
Otóż muzeum nadal działa, a ostatnim w Dzień Guzika, 12 grudnia. Wyszła
jego dokonaniem było wydanie publika- w nakładzie 2000 egzemplarzy. Trafiła
cji łowickiego lekarza Zbigniewa Ko- już do łowickich bibliotek. Część nakła
strzewy pod tytułem „Guzik w litera- du ma zostać przekazana Polakom na
turze". Działalność wydawniczajestjed- Litwie i Ukrainie. W pierwszych tygo11ym ze statutowych zadmi Muzeum Gu- dniach po Nowym Roku zorganizowazików, pomysł wydania pierwszej publi- ne ma zostać spotkanie promocyjne
kacji powsta) na początku 1999 roku. z autorem tekstu, zawartego w książce.
Zbigniew Kostrzewa jako dyrektor liteMuzeum cały czas się rozbudowuje.
racki muzeum podjął się jej przygoto- Pierwszymi eksponatami były guziki,
wania - mówi Jacek Rutkowski.
pochodzące z istniejącego przed wojną
Autor publikacji poszukiwał w wielu sklepu należącego do babki Jacka Rut-

kowskiego. Eksponaty gromadzone są
w drodze darowizn i znaleNa ostatniej sesji, która odbyła się
zisk. Guziki trafiają do muzeum najczę w czwartek 28 grudnia, radni gminy Kościej pocztą. Podziwiam i składam po- cierzew Południowy jednogłośnie przydziękowania listonoszom za ich wyro- chylili się do propozycji zarządu ustazumiałość i niezawodność. Wystarczy lając stawki podatku od nieruchomości
napisać tylko Muzeum Guzików i list tra- na 2001 rok.
fia do mojej skrzynki - mówi Jacek RutZa lm 2 budynku mieszkalnego lub
kowski. Często muzeum prosi daną oso- jego czę_ści trzeba będzie zapłacić 30 gr
bę o podarowaniB swojego guzika. Dzięki (było 26 gr), za m 2 budynku lub jego
temu sposobowi w zbiorze wyodrębnił części przeznaczonego pod działalność
się dział guzików personalnych, w któ- gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna
rym gromadzone są eksponaty związa 10,20 zł (było 9,20 zł), za budynki lub
ne z historycznymi i współczesnymi ich części przeznaczone pod obrót kwapostaciami ze świata kultury, nauki lifikowanym materiałem 'siewnym 5,60
i polityki. Ważnym punktem było otrzy- zł (było 5, I O zł), od pozostałych bumanie guzika Janii Pawła II, ofiarowane- dynków 2,65 zł (było 2,40 zł). Za bugo przez niego osobiście. Trzon k~lekcji dowle opłata pozostała na poziomie
ubiegłorocznym i wynosi 2% ich wartostanowią guziki wojskowe.
dok. na str. 23 ści. Za budowle służące do bezpośredwyłącznie

niego wytwarzania energii elektrycznej
lub ciepła - r % wartości. Podatek od
1m 2 powierzchni gruntu związanego
z działalnością gospodarczą 34 gr (było
3 l gr). Za m2 gruntu użytkowanego rolniczo, a nie wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego 3 gr (było 2 gr). Za
m 2 pozostałych gruntów bez zmian 4 gr.
Zwolnienie z podatku zostało zastosowane w przypadku budynków osób
fizycznych wykorzystywanych na cele
mieszkalne, budynków będących wła
snością OSP oraz mieniem komunalnym
gminy bez względu na sposób użytko
wania (za wyjątkiem działalności gospodarczej) oraz tzw. „pustostanów" należących do jednostek spółdzielczych na
terenie gminy.
(aj)
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- potwierdzają to wyniki, zawarte
w sprawozdaniu obecnego zarządu ZEC.
Miałem okazję być na sesji Rady Miejskiej Łowicza, na której podjęto decyzję o przystąpieniu do nowej spółki.
Partnerem wskazanym przez burmistrzów była Agencja Poszanowania
Energii (APE), która po likwidacji zakładu budżetowego, miała sukcesywnie
przejąć jego majątek (udział miasta)
i wnieść kapitał potrzebny na modernizacje. Przedstawiciele APE zapowiadali, że cena_ ciepła znacząco nie wzrośnie,
a agencja jest w stanie zapewnić kapitał
- polski kapitał - potrzebny do inwestycji na tak szeroką skalę. Tylko Klub Radnych 2000 był przeciwny uchwale o wstą
pieniu do spółki z nieznanym partnerem
(firma istniała bodajże trzy miesiące), bez
projektu statutu spółki, bez harmonogramu inwestycji czy analizy ekonomicznej

dzić

. Za

mały kapitał

Zapoznałem się z informacjami o aktualnej sytuacji Zakładu Energetyki
Cieplnej w Łowiczu. Potwierdziły się
nasze (dyrektora Szulca i piszącego te
słowa) prognozy, że bez koniecznych
dalszych modernizacji, ZEC będzie generował straty. Potrzebna była i jest
pełna modernizacja całego systemu ciepłowniczego, nie tylko kotłowni, ale
i sieci węzłów cieplnych. Dla przykła
du: straty ciepła na przesyle między kotłownią ,,Syntex-u" a blokami na os. Starzyńskiego wynoszą w sezonie letnim
ponad 50%. Wiadomo, że jeżeli nie zmodernizujemy sieci cieplnej, to po podwyżce cen przez ZEC odbiorcy pokryją je w swoich opłatach. Mówiliśmy
o tym dwa lata temu. Nie chcieliśmy drastycznie podwyższać cen za ciepło, nie
należało dotować ZEC - poszukiwaliśmy
zatem partnera strategicznego, gotowego
do sfinansowania modernizacji. Wyłonio
ny inwestor musiał dysponować kapitałem rzędu 30 mln zł - na tyle szacowaliśmy wielkość koniecznych nakładów inwestycyjnych. Szybko przeprowadzona modemi7,acja (w ciągu dwóch lat) przyniosłaby pożądany efekt.
Zatem zmiana kierownictwa ZEC,
przedstawiana jako lekarstwo na brak rentowności zakładu, nie mogła się spraw-

przedsięwzięcia. Kapitał spółki wydawał

im zbyt niski, a możliwości finansowania inwestycji w stosunku do potrzeb
niewystarczające. Większości radnych
wystarczyła, dla mnie nie poparta żad
nymi argumentami, rekomendacja burmistrza Budzałka. KR „Łowicz 2000" protestował przeciwko wyborowi wspólnika bez przetargu, lub chociażby konfrontacji z innymi ofertami. Oczywiście radnym nie przedstawiono oferty innych
firm, z którymi rozmowy prowadził poprzedni Zarząd Miasta. Ja, jako zastępca
dyrektora ZEC, byłem wraz z pracownikiem UM w dyrekcji PGNiG (Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo)
w celu omówienia ewentualnego sfinansowania przez jedną z firm (jej przedstawiciel był obecny na rozmowach) doprowadzenia gazu do Łowicza, przy jednoczesnym przejęciu przez nią zaopatrywania miasta w energię cieplną. Firma ta
sfinansowała już z powodzeniem taką inwestycję w Polsce.
Nie wierzę w merytoryczne racje,
przemawiające za wyborem oferty APE.

się

Należy dodać, że na tej

samej sesji twierdzono, że najlepszy jest polski kapitał
i ostrzegano przed kapitałem zachodnim.
Dziś jednak kotłownię „Syntexu" dzierżawi, a wkrótce prawdopodobnie zakupi, inwestor zagranic~ny. Co nowa spół
ka ZEC i władze miasta zrobiły, aby polski kapitał zarabiał na sprzedaży ciepła
z kotłowni „Syntex-u", a zyski nie były
transferowane za granicę - nie wiadomo.
Proponuje się jednak dalsze zwiększenie
liczby odbiorców, zasilanych z kotłowni
„Syntex-u" -osiedla Bratkowice i Dąbrow
skiego. Dlaczego wskazany przez burmistrzów partner strategiczny (APE), mający byćiak silny kapitałowo, nie stał się
dzierżawcą czy właścicielem wspomnianej kotłowni? Kto zyska na takim rozwiązaniu?( ... )
W artykule na temat ZEC Pańskiego
autorstwa, pojawiła się - delikatnie mówiąc - nieścisłość. Przypuszczam, że zamierzona. Pisze Pan, że w poprzedniej
kadencji „chętnie i dużymi kwotami dotowano działalność ZEC". Na jakiej podstawie Pan tak twierdzi? Poprzedni zarząd wielokrotnie podkreślał, że nie jest
sprawiedliwe, aby wszyscy mieszkań
cy Łowicza (podatnicy) dotowali ogrzewanie mieszkań i podgrzanie ciepłej
wody części mieszkańców zasilanych
z ZEC. Nie jest to zatem pańskie odkrycie. Zapewniam, że pieniądze przeznaczone na dotacje do ciepła, władze
miasta II kadencji wolałyby wydać na
modernizację ZEC lub chociażby na modernizację drugiej części ul. Zduńskiej.
Dlatego szukaliśmy wiarygodnego partnera, silnego kapitałowo, który w oparciu o audyty energetyczne i sprawdzone dokonania (a nie tylko słowa i chęci)
podjąłby się realizacji tak poważnego
przedsięwzięcia. ( ... )
Jacek Podleśny
Były dyrektor ds. technicznych
ZEC w Łowiczu, były radny,
członek Zarządu Miasta li kadencji

Mistrzostwa Świata w Piice Guzikowej, Zielonka 2000.
dok. ze str. 22

„Guzik w literaturze"
Muzeum utrzYmuje kontakty z kolekcjonerami. Dziś może $łużyć pomocą
w identyfikacji obcych eksponatów.
Wszystkie eksponaty muzealne mieszczą się w jednej zabytkowej walizce, która najczęściej spoczywa na szafie u Jacka
Rutkowskiego. Muzeum posiada własną
flagę i godło. Flaga opublikowana została
przez Amerykańskie Towarzystwo Weksykologiczne. Zbiory muzeum prezentowane są na stronach internetu.
W najbliższym czasie ma zostać przygotowana wystawa związana z Łowi
czem. Będzie to prezentacja guzików
osób należących do Honorowych Obywatel i Miasta Łowicza.
Mam zamiar ponadto zaprosić do Ło
wicza drużynę guzikowych piłkarzy z Poznania, którzy zaprezentują u nas swoje
możliwości - mówi Jacek Rutkowski.

Rozgrywki piłki guzikowej prowadzone są na dywanikach, imitujących boisko do gry w piłkę nożną, rozłożonych
na stołach. Piłkarzy również imitują guziki, koralik służy jako piłka. Zawodnicy do boisk piłki guzikowej podchodzą
ubrani podobnie jak do stołów bilardowych: w kamizelkach i białych koszulach. Od wielu lat rozgrywane są Mistrzostwa Świata w Piłce Guzikowej, organizowane przez Towarzystwo Miło
śników Gier Guzikowych z Poznania.
Wszystko jest na dobrej drodze i istnieje
duże prawdopodobieństwo, że zawodnicy biorący udział w tych mistrzostwach
zagoszczą w najbliższym czasie w Łowi
czu - powiedział Jacek Rutkowski. Odbędzie się wtedy kilka pokazowych spotkań w piłkę guzikową.
(aw)
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LABORATORIUM

PROTETYCZNE

ORLEN
Jeśli masz małą lub średnią firmę, pakiet usług finansowych Business Lider poprowadzi Cię do sukcesu.
Korzystanie z niego jest bardzo proste. Wysoko oprocentowany rychunek otworzysz bez wypełniania wniosku,
a nadwyżki finansowe możesz automatycznie lokować
na wyższ.y procent. Do Twojej dyspoz.ycji będą także overdraft i kredyty udzielane szybko i przy minimalnym zabezpieczeniu. A do większości operacji wystarczy Twój
komputer. Aby poznać szczegóły, przyjdź lub zadzwoń.

~ I BANK PEKAO SA

I nf o I i

n i a: 0-801 365 365, www.pekao.com.pl

I o/Głowno, ul. Fabryczna 1, tel. 719~46-44, fax 719-46-28
Filia nr 1 w Głownie, ul. Strażacka 9, tel. 719-02-42, fax 710-88-44
Filia nr 2 w Strykowie, ul. Kościuszki 27, tel. 719-99-33, fax 719-99-44
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CAL

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
OLEJU OPAŁOWEGO

Halina Makoś

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

.; protezy natychmiastowe
.; protezy szkieletowe
.; naprawa protez - f godzi
./ korony, mosty - akryl ' f...
.; korony, mosty - porcelana

D4-mOs.c.
ekotenn
· · · · ~· ·

99-400 ŁOWICZ
ul. Małszyce 2dl2o
Dział Handlowy
t<?/. (046) 837-36-82
fax (0-46) 837-45-44

_.Al~~~

sobota-niedziela.poniedziałek-wtorek

wgodz. od 10.00 do 18.00
Łowicz,

2

ul. Batalionów Chłopskich 8
teL (046) 837-83-89

-
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INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:

„

Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Urzitd Miejski: Sekretariat 837-69-51, 830-91-07,
830-91-08
Wydział Geodezji 837-50-15;
Urtąd 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;
Wydzial Inwestycji i remontów 837-41-62,
830-91-39, 830-91-40
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny calą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17.00;
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00 dnia nast~pn<go;
Zaklad 01\sługi Przedszkoli 837-57-72;
Biuro Rady 830-91-06, 830-91-11;
Wydział Analiz i Promocji 830-91-18;
Wydzial 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. Stanislawskiego 31 (na tyłach SP nr 4), tel. 837-66-

92, czynny: codziennie w godz. 15.00-2 1.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. 3 Maja 2), czynny:
pn„ czw., pt. w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w
czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w poniedzialek od 13.00 do 15.00, w
czwartek od 15.00 do 17.00

Warsztat konserwat. ŁSM 837-65-58
Zaklad pogrzebowy: 837-53-85, 837-56-45,
837-52-21
Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-52-48, ul. Chelmo1iskiego,
teł. 837-35-24
Dyżury

• Pogotowie mtunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ulmiska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Domżnej czynne: w dni
robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h)
- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach timkcjonowania powyższych Zakladów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy.Doraźnej, ul.
Świętoja1\ska 1/3 B, tel. 837-39-61; czynne: przyję
cia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8;
przyjęcia dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.

Informacje:
lnfonnacja PKP 837-63-11
Jnfonnacja PKS 837-42-24
lnfonnacja o numerach telefonów 913
lnfonnacja o numerach;
tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezplatna infonnacja gospodarcza o handlu, uslugach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej, tel.
(046) 94-34, fax (046) 322-555

Pogotowia:

przychodni:

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowob1ej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakladów.
• Pomdnia Odwykowa, ul. Kaliska 6, tel. 837-36-51

Pogotowie ratunkowe 999
998
Policja 997
Telefon infonnacyjno-problemowy (dla osób mają
cych problem alkoholowy) 837-66-92, codziennie w godz.16-22, poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Po~otowie 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

Apteki:
Lowicz-dvżury

nocne:

KQONIKA
,
WYPAD KO W
MIL06NYCii

Stary Rynek 17 teł. 837-42-93
S.01. Annii Krajowej 2 tel. 837-64-41
6.01. Nowy Rynek 36 tel . 837-45-36
7.01. Sikorskiego I
teł. 837-42-64
8.01. Bonifraterska 2 teł. 837-45-55
nt 9.01. 3 Maja 15
tel. 0-601-781-708
śr. IO.Ol.
Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna w dni powszednie
oraz soboty i niedziele od 8.00 do 20.00
Belchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9,00-16.00;
czw. 10.00- 17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00- 12.00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00,
sb. I 0.00-14.00
Kiemozia: Rynek Kopemika 12: pn.-pl. 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Niełlorów: pn.pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00
a;w. 4.01.

pt.
sb.
ndz.
pon.

uroaziCi się w Łowiczu
i w (jfownie:
CÓRECZKI
- palistwu Wojdom z Łowicza

'

~

- pat'1stwu Grażkom z Łyszkowic;
-

państwu Szram z Łowicza

- państwu Wójcickim z Bełchowa
- par\stwu Janas z Bobrownik
- państwu Wróbel z Wicia
- państwu Kawęckim z Łowicza
SYNKOWIE

Imprezy sportowe:

- państwu Godosom z Łowicza

• Wszystkie infonnacje sportowe
umieszczamy w Łowickim Infonnatorze
Sportowym na str. 32.

Msze święte
w niedziele i święta:

Straż pożarna

r.

- państwu Stań z Łowicza
- patistwu Słowikowskim
ze Złakowa Borowego

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościól Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kościól o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, I 0.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 18.00
• Kościól św. Leonarda:
niedziele IO.OO, 11.30, 17.00

Kino Bzura:

- patistwu Workowskim
ze Złakowa Kościelnego

Czwartek. 4 stycznia:

- państwu Furmańczykom z Łowicza

• godz. 19.00 Dyskusyjny Klub Filmowy „Bez
Nazwy" prezentuje: Matrix - reż. Andy i Larry
Wachowski, prod. USA. Całkowity dochód
z projekcji zostanie przekazany na Wiełkę
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Piątek - środa. S - IO stvcznia:

- państwu Antosikom z Łowicza
- państwu Burzyńskim z Różyc

BLIŹNIĘTA
- palistwu Kubicom

• godz. 17.00 i 19.00 - „Meybe babe"
- film prod. USA.

ze Złakowa Borowego
urodziło się dwóch synków

- państwu Dańczakom z Łowicza

Informacje w Strykowie:

INFORMATOR

pn.- pt. 8.00-19.00,
sb. 8.00-12.00
- Dermatolog:
wt., czw. 8.00-12.00,
śr. 12.30-16.00
- Neurolog:
pn„ śr. 15.00-19.00
- Laryngolog:
pn.15.00-18.00,
śr. 8.00-12.00
- Rehabilitant:
pn. 12.30-15.00;
śr. 12.00-15.00
- Urolog:
śr. 13.30-15.30
- Chirurg:
codziennie I 0.30-14.3 0
- Ortopeda:
pn. 13.00-15.00
- Reumatolog:
czw. 8.00- I 3.00
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul.
Kopernika 19,
teł. 719-10-27

Naprawa telefonów 924

GŁOWIEŃSKI

Pogotowia w

Głownie:

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

I STRYKOWSKI
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzc;.du Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Glowno 719-20-81
Urząd Skarbowy
719-19-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

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

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 Zakłnd Ubezpieczei\ 719-80-53
Tnxi osobowe 719-81-35

Filia Powiatowego

Dyżury

przychodni ZOZ
w Głownie:

ul. Kopernika 19,
- Lekarz ogólny:
- Pediatra:
- Okulista:
- Ginekolog:

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

teł.

- Stomatolog:

żywności:

719-10-27
pn. - pt. 8.00-19.00
pn. - pt. 8.00-19.00
pn„ śr„ pt. 8.00-13.00
pn„ 9.00-16.00,
wt. 8.00-12.30,
śr., pt. 8.00-16.00,
czw. 12.00-18.00,
pn„ czw. 8.00-18.00,
śr., pt. 8.00-13.00
wt. 8.00-15.30

- Dermatolog

wt. 8.00-14.00;
pt. 8.00-13 .00
- Neurolog
wt. 14.00-19.00;
czw. 14.00-19.00
- Laryngolog
wt. 13.00-19.00;
czw. 13.00-19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00-11.00
- Chirurg
pn. 13.00-16.00;
śr. 13.00-16.00
pt. 13.00: 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt, śr. 11.00-13.00;
czw„ pt. 10.00-11.00
Dyżury

w

urodziło się dwóch synków

śfu.6owali.

(dane z 2 stycznia) w

z Dmosina i Piotr Andrzej Kapusta
z Głowna
- Joanna Elżbieta Majchrzak z Głowna
i Roman Krzysztof Kucharski
z Głowna
- Aleksandra Teresa Sitkowska z Głowna
i Robert Sylwester Kurczak z Głowna

aptek

Głownie:

- Marlena Anna Szadkowska

4.01. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
5.01. ul. Sikorskiego 45/47 teł. 719-10-28
sob. 6.0 I. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
ndz. 7.0 I. ul. Sikorskiego 45/47 teł. 719-10-28
pn. 8.01. ul. Zgierska 27
tel. 719-24-84
l\t 9.0 I. ul. Zgierska 27
tel. 719-24-84
śr.
IO.Ol. ul. Zgierska 27
tel. 719-24-84
w każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
Apteki pełnią dyżury :
w dni powszednie od godz. 19.00 do 8.00
dnia następnego
w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego
w niedzielę od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego
Apteka w Bratoszewicach czynna: od poniedzialku
do soboty w godz. 8.00-14.00, dyżur 4 i 5 września
Apteki w Strykowie czynne: ul. Kolejowa 11 : pn. pt. 9.00-17.00, ul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

z Władysławowa Popowskiego
i Marcin Brzózka z Głowna

pt.

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

soóie:

- Monika Maria Koneczna

CXIV.

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
pon„. wt. tr.00-18.00,
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
- Pediatra:
pn. 8.00 - I I.OO
wt„śr cz. 8.00· 10.00, 1100·16.00
pt. 8.00-10.00, 1300-15.00
- Okulista:
pn„ pt. 14.00-19.00
- Ginekolog:
pn„ czw. 8.00-12.00
wt. I 5.00-18.00
śr. 12.00-16.00; pt. 11.00-14.00
pn. 8.00-15.00; wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-15.00; czw. 8.00-16.00,
protetyka
czw. 8.00-15.00

Dyżury

Informacje
w Głownie:

Ceny

- Gabinet zabiegowy:

- Joanna Dworczyk z Waliszewa
Dworskiego i Cezary Szczepański
z Łazina
- Anna Urbanek z Piotrowic

i Mariusz

Bińczak z Woli Gosławskiej

- Małgorzata Agnus z Łowicza
i Mariusz Wójcik

z'Łowicza

- Anna Goławska z Łowicza
i Krzysztof Subczyński z Lodzi

Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów

Spotkanie opłatkowe
6

stycznia, tj. w najbliższą sobotę

o godzinie
wej nr

I

18.00 w Szkole Podstawo-

w Głownie wzorem lat ubie-

głych odbędzie się spotkanie opłatkowe

organizowane przez Związku Emery-

ASORTYMENT

tów Rencistwó i Inwalidów.

(dn)
cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki
marchew
schab
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)
opat a
szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa

zwyczajna

kiełbasa

wiejska

parówki

kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka
makrela w dzona
mleko tluste w folii
maslo extra

2,49

2,80

1,99

2,50
1,30

1,50

18,30
7 50

7

910
11,40

10,70

1,35
2,00

oo
oo

7
440
3,30

olej
jaja
twaróg.

1 67
4,10
0,45
' 7,12

11 oo
8,00
9,00
15,50
650
940
9,70
700
4 20
3,00
6,50

13,60

2.66
1,93
1,50

2,50
2,60

1 80

1 50
3,50
0,30

3,90
0,45
8,80

260
1,93
1,50

0,60

1,40

13,50

13,50
1520
11,60
7,70

13,90

19,90
950
10 30
10,30

1898

1390
10,30
7,70
19,90

20,00
7 50

8

610

oo

12,00

9,80

8 oo
4 50

660
4 70
3,20
5,50

9,00
2,80

2,49
1,75

2 ,60
1,93
1,40

1,50

2,45

2,39

1 90

1,90

2,25

2,40

2,60

2,50

2,30

1,70

1,89

1,35

1,40

0,60

0,50

1,40
2,70

0,40
."ę'.Qq

1 29

3 05

0,40

12,80
9,80
1,29
2,50

0,37

„ , .Jl~-.• "7. 73. •

7

oo

490
3,20
5,80
12,50

14,50

7 95

18,00
6,00

8 82

13,00
8,5-10,
12,50
19,40

7,10
4,40

7,60
9,80
10,50

7,40

7,70
4,20

5,00
3,00
6,20

129
2 ,95

3,00
5,39
14,80
8,70
1,35
2,85

o40

3,52
1,67
4,55
0,45

1,60
3,70
0,40

77'&

7 90

5,90

980

• 'l.;Z3

„ •• ' '

• Mirowski (2.01 ); 3,90 zł/kg;
•Domaniewice (2.01);4, 10 zł/kg;
• OPZH Głowno (2.01 ); 3,80 zł/kg;
Żywiec wołowy:

6,50
9,70

11,40
710
598
3,90

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:

0,40
0,60

13,00

1,30

masło śmietankowe
masło roślinne

2,30
2,20
1,20

0,80
0,80
10,50

13,80

6 60
440
3,00
5,39
13,00
8,80

2,40
1,90
1,20

5,80
12,30
8,70
1,35
2,35

• Mirowski (2.01 );
byki 3,00 -3,30 zł/kg;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 2.01.2001 r.)
5,05
11,50
9-9 50

9,40
1,20

8,40
1,20

2,50
2 ,60

2,20
2,30

2,00

1 20
2,25

1,90

2,30

1 50
3,50
0,26-0,32

1 60
3,80
0,35

1,60
3,10
0,30

3,20
0,33

7 ,80

7,50

7,50

880

•
•
•
•
•
•

lekarz ambulatorium
nauczyciel matematyki
szwaczka gorseciarska
wartownik z licencją li stopnia
księgowa - budżetowa
sprzedawca

1 ,50
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt, oso/listy.

25

4.01.200 I r.

•

SKARB ROLNIKA

•

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WODR BRATOSZEWICZE

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 29.12. 2000 r.
jęczmień

q
q
q
q
q

kukurydza
mieszanka
pszenica
ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek
gruszki

56,00
68,00
55,00
60,00
25,00
4,50
5,00
0,80
1,00
0,60
2,00
1,00
2,00
0,50
0,20
1,50
1,50
0,80
5,50

15 szt
15 szt
kg
kg
szt
kg
kg
szt
kg
kg
szt
kg
kg
kg

jabłka

kalafior
kapusta czerwona
kapusta biała
kapusta pekińska
kapusta pekińska
marchew
pieczarki

pietruszka
pomidory
por
seler
seler
kapusta kiszona
ogórek długi
brukselka
a lwa
cortland
gala
gloster
jonogold
li gol
lobo
Mclntosh
miód
lipowy
miód wielokw.

kg
kg
szt
kg
szt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,90I
0,901

3,00
8,00
1,00
3,00
1,50
2,00
8,00
2,00
1,30
1,00
1,50
1,50
1,20
1,50
0,80
1,00
20,00
24,00

z. NAJLEPSZYMI
ZVCZENIAMI

numerze NŁ drukujemy kupon, na którym ka ż d y
jakiez różnych okazji: imienin, urodzin, jubileuszu, czy
też tak po prostu „od serca" - chce komuś przekazać. Życzenia ukazywać się będą
we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ. Aby się ukazały, należy: -wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12 słów. Prosimy przy tym pisać pełne imiona,
gdyż inicjał także liczymy jak słowo; dostarczyć kupon 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.
Przypominamy: w

każdym

może wpisać treść życzeń,

Jak co roku przed samymi świętami Bożego Narodzenia, rynek muzyczny zapełnił się różnego rodzaju wydawnictwami zawierającymi najpiękniejsze kolędy. Już praktycznie każdy liczący się zespół lub solista
ma na „rozkładzie" świąteczne pieśni. Jest to praktyka bardzo korzystna zarówno
dla wykonawców (płyty z kolę.darni zawsze dobrze się sprzedają), jak i dla melomanów, którzy mają większy wybór i mogą zdać się na własny gust zamiast jak
wcześniej brać w ciemno to, co zaproponowały firmy fonograficzne.
Wasz redaktor, kierowany lokalnym
patriotyzmem, chciałby dzisiaj przedstawić Wam drodzy kącikoczytelnicy świateczną propozycję Radia „PLUS" zatytułowaną „Kolęda dobrych ludzi woli".
Ojcami tego bez wątpienia najciekawszego tegorocznego wydawnictwa są Janek,
Marcin, Mateusz i Karol Pospieszalscy.
Nie jest to zresztą wydarzenie bez precedensu - Pospieszalscy już od dawna
wspołpracują z radiem „Plus", ale tym
razem udało im się zebrać w studio rzeczywiście doborową ekipę muzyków. Bo
oto na płycie możemy usłyszeć: siostry
Steczkowskie (Cecylia, Justyna, Krystyna, Magda, Marysia), Annę Marię Jopek,
Wojciecha Waglewskiego, Joszko Brodę, autentyczną goralską kapelę oraz
oczywiście cały klan Pospieszałskich.Płytę rozpoczyna nowa wersja
kolędy znanej każdemu -„Przybieżeli do
Betlejem". Z nowym brzmieniem kiasycznych utworów jest tak, że mają tylu
wrogów co zwolenników. Ja należę do
tych konseiwatystów, którzy nie prze-

ostatnio nutą góralską. Niżej
podpisany ma na tej płycie jeszcze jednego
swego faworyta, którego bedę słuchał, nawet gdy o świętach dawno już zapomnimy.
Jest to żywy, świetnie zaśpiewany i zagrany utwór pt. „Północ już była". Myślę
zreszta że większośc łowiczan zna ten kawałek, bowiem w okresie świątecznym nasza lokalna stacja dość często go nadawała
Jak wspominałem płyta rzeczywiście zasługuje na to, aby posiadać ją w swojej kolekcji. Jest tylko jeden problem - niemożna
jej kupić w sklepach muzycznych. Jedyną szansą wejścia w posiadanie materiału
jest wzięcie udziału w jednym z konkursów na 103.5 FM. Życzę powodzenia.
Drugą płytą z kolędami, która wpadła mi
w ręce, było wydawnictwo Polskich Nagriiń pt."Cicha noc". Ta propozycja powinna z kolei zainteresować wszystkich
konseiwatystów muzycznych. Wśród 20
utworów, które znalazły sie na krążku, są
wszystkie najpiękniejsze polskie kolędy.
A więc tytułowa „Cicha noc", „Wśród
nocnej ciszy", „Gdy śliczna panna", ,,Jezus malusieńki", „Oj, maluśki" i inne.
Również artyści biorący udział w nagraniu dająpewnoś~, iż żadnych udziwnień
na pewno nie będzie. Zespoł Pieśni i Tań- #
ca „Mazowsze", Chór Chłopięcy Stefana Stuligrosza czy Zespół Pieśni i Tańca
„Ślą.sk" to poważni wykonawcy i nawet
Jerzy Połomski w tak szacownym gronie
nie zdobył się na własne improwizacje
kolędownicze. Wspomniałem, że poprzedniej płyty nie sposób kupić w sklepopularną

Dyrektorowi BS w Strykowie panu Przemysławowi Jędrzejczakowi oraz panu Piotrowi
Z okazji 18-tych urodzin wszystkiego co„naj" Szczepaniakowi właścicielowi sklepu „PlasteBeacia Domińczak-/ll AG z wychowawczy- rek" w Strykowie wszelkiej pomyślności
nią.
w Nowym Roku 200 I życzą wdzięczni eme- padajązazbytnimnowatorstwema«propos kolęd. Wersja „plusowa" niespecjali renciści ze Strykowa.
ryci
INNE
nie przypadła mi więc do gustu. Jednak
Wszystkiego co najlepsze z okazji 50 roczni- Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, już za chwilę artyści w pełni się w moich
cy ślubu kochanym dziadkom Pelagi i Józe- spełnienia marzeń ukochanej Paulinie W. oczach rehabilitują, śpiewając najpiękniejz Łowicza życzy „jej" Piot1:
fowi Płuciennikom życzy wnuczek Paweł.
szą kolędę napisaną w ostatnich latach.
„Kolęda płynie z wysokości" to wspólne
dzieło Pospieszalskich (muzyka) oraz
księdza Jana Twardowskiego, który napisał prawdziwie świąteczny, ciepły
Do PL.BI IKACJI W NUMERZE 2/01 (11 I) 0 I UB 3/01 (18 I) 0
i wzruszający tekst. Później na płymożna usłyszeć „A wczora pach,zomawianymkrążkiemjestpodtym
cie
Tr.l ' C . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „.. „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„
z wieczora", „Wśród nocnej ciszy", „Je- względem dużo lepiej. Jeśli tylko będziecie
zusicek malusieńki", „Jezusa narodzone- chcieli, możecie kolędy pf' Cicha noc" kuImię i nazwisko .................. ......... , .."'............................... , ......... .
go". Wszystkie te kolędy mająniepowta- pić bez problemu.Tak na marginesie radzę
Adres„„.„ .. „„„„„„„ .. „ ...... „„.„ .... „„ ..... „„„.„„.„„„„ .. „ ... „.
rzalny, świąteczny klimat, Qkraszony tak jeszcze teraz zaopatrzyć się w nośniki

URODZINOWE

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

DECEUNINCK - EUROPEJSKI STYL
Łowicz,
·

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

• Gwarancja

1 O lat,

atest niezapalności.

•Eleganckie, niezwykle białe z mikrowentylacją.
• Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.
• Ogrody zimowe, witraże.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.
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SPECJALNE
RABATY

.-

~
~
~PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS
ci'.
• Okna typowe -od zaraz.

Nasze okna świadczą onas.

I TERAKOTY
hl1t1'' aldlth t1111th:

'>'J
TJERRlll'
11
'>'J ~~Il l!IJ

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

.<-

.

SEMPERIT (S)
BAR UM

DĘBICA

S.A.

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

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

12
13
13
13
13
14
14
14
15
14„C"

137,161,183,199,219,254,243,315,266,-

135,147,164,188,225,236,273,276,337,265,-

<(

en

Z-

~~

~~
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CENY REGULOWANE

1~11.
LJl!
~t_.t~l•

Nii TERENIE MlllSTll TRllNIPORT fJRllTll Ili

tel. (046) 830-33-88

·---

~-~\1!

I terakotę do pomieszczeń gospodarczych

Łowicz, ul. Poznańska 42

<·.

termometr zaokienny GRATIS

HURTOWNIA GLAZURY

•

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

{naprzeciwko stacji benzynowej „Haczykowscy")
R-44

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

Łowicz

R-20

z kolędami.Przed kolejnymi świętami będą
z pewnością znacznie droższe.„

Sylwestrowe

szaleństwa

muzyczny będąc jedynym łowickim organem prasowym o charekterze strictae muzycznym nie mógł nie przeprowadzić ankiety wśród anonimowych
respondentów na temat zabawy sylwestrowej i preferowanej tej szalonej nocy
muzyki. Okazało się, że większość Nadbzurzan spędziło tę jedyną w swoim roc!zaju noc w domowych pieleszach korzystając z luksusu względnego spokoju ( chyba że sąsiad robił imprezę), wpatrując się
w najpopularniejszy wynalazek ubiegłego
stulecia czyli telewizor. Wiele zaplanowanych w naszym pięknym mieście imprez
nie odbyło się z powodu braku chętnych,
a te które miały miejsce nie mogąposzczy
cić się zbyt dużą frekwencją Nawet najbardziej popularne w ostatnich latach lokale nie
przeżyły najazdu balowiczów. Oczywiście
wszystko rozbija się 0 szmal, którego narodowi brakuje. 500 złotych za noc niezbyt
wyrafinowanych atrakcji wydaje się być
ceną mocno przesadzoną. Tak więc na zorKącik

ganiz.owanychbalangachbyłonasracz.ejnie

wielu, choć ci, których było stać też nie narzekają. Przełom wieków upłynął nam
w rytmie wszechobecnej muzyki disco,jednak coraz większą popularnością cieszą się
stare, oryginalne utwory z lat 70-ych i 80ych, co zresztą niżej podpisanego zupełnie
niemartwi.Jakibędzietenpierworodnyrok

XXI wieku? Mam nadzieję, że mniej „piastikowy" niż poprzedni, że doceni klasę
muzyków, a nie sprawność speców- komputerowców. Czego sobie i Wam życzę pisząc te słowa„.na komputerze.
Bogusław Bończak

•

REKLAMA
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~ ~@I [11 Li I[il·· Il±i~~· ~·~~I(\•· I RAllYi LEASLNGHEłl Q/60lOS20lO
STRONY WWW• POCZTA ELEKTRONICZNA • FTP• SZKOLENIA

1-COMERCE -=-~,
KASY FISKALNE, WAGI, SKANERY

999 ,-

POSNET BINGO

cena netto

OPROGRAMOWANIE DLA MAłYCH I ŚREDNICH FIRM

"'-.,
1590,-

S;:t&~

cena netto

BIURO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ MIKROKOMPUTERÓW

KOMPUTERY • KASY FISKALNE • INTERNET
OPROGRAMOWANIE DLA FIRM • SERWIS
POSNETECR

AUTORYZOWANY PARTNER

l i ~Q~~®

1210,netto
cena

!Znajd;iesz na naszej stronie firmowej -

PHU

~--.1-

http://iiiWW;;~1~:H'wicz.pl
99-400Łowicz

TO REX

ul. Armii Krajowej 22 a
tel. (0-46) 837-45-34

---------Wyposażenia

l:azienek HURT DETAL

• płytki cer~miczne - import Hiszpania - 300 wzorów; - kraj - 1OO wzorów

~
•fugi, klej~prawy, listwy

•gresy
•

.A._

y

Ceresit

w~nny, brodziki,,~~yilltazienkowe, umywalki WC kompakt

J JJ<Aarmatura

łazienkowa

•glazura: terakota do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach!!!

SKANDYNAWSKIE I POLSKIE BLACHY

REALIZUJEMY KAŻDE ZAMÓWIENIE
1RANSPORT NA. TERENIE tOWICZA GRATISIH

dachowe, elewacyjne, trapezowe

ZAPRASZAMY

tł> elegancki wygląd

NABYWCÓW INFORMUJEMY. ŻE SIEDZIBA FIRMY "TOREX" UL. SOCHACZEWSKA 1
ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA UL. ARMII KRAJOWEJ 22 A OD DNIA 01.10.2000 R.

tł> szeroka skala profili i kolorów
tł> prosty montaż

(-········-(95[J[Jf· ·-· · ·,_
1'(115)/i}
1~

ONDULINE

i
l

Oferujemy także:

RYNNY PLASTIKOWE DUŃSKIE
MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE NIEMIECKIE URSA
dźwiękochłonne,

prawa oraz zagadnień gospodan:zych:

1 Polskiego Koncernu Naftowego

.., PEtfolA OFERTA CZASOPISM GRUPY WYDAWNICZEJ INFOR

~ '

www.sklep.INFOR.pl

~

Zobacz i skorzystaj ze specjalnych warunków

g

USŁUGI!

PRENUMERAT~

ORLEN

../ elewacje - siding
../ krycie dachów
../montaż konstrukcji hal, wiat

ul. Magazynowa 11, tel.lfax 0461837-32-76
Handlowo

Usługowe

Hll.JRT~IA PR<Ę~,zy
PRZĘDZA:

„

R-
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Miesięcznie 4 dostawy
Kompleksowe naprawy

R-65

.:

NOWO OTWARTY SALON TELE-RADIO-MECHANIKA
Odzieży żałobnej

i wizytowej

BROWARNA 10A, 837-77-45

R·74

„.i

0421213-01-83, 0-601-221-941
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 34 0421215-28-61, 0-601-255-590

•••••••••••••••••••••••••ao•o•ooouoo••••••••••••••noooo••••••noooooo•••••••••••••"

- garsonki
- marynarki
- suknie
-spódnice
- duże rozmiary i niskie ceny

akryl/~a)

Tel. 0421719-91-05, tel.fax. 0421719-91-

POWYPADKOWE
po atrakcyjnych cenach

\ Tel. (046) 837-62-63, 0602-325-782 }
\

clągleJ sprzedaży

SAMOCHODY

!•

Stryków, ul. Warszawska 4

• akrylowa 32/2 puszysta
• akrylowa 25/1 standard
•wiskozowa
• bawełniana
•mieS7.8llki (bawełna/akryl, bawełna/poliester,

Oferuje w

• dostawa własną autocysterną
• konkurencyjne ceny(hurt - detal)
• rabaty dla stałych odbiorców
atesty PKN ORLEN

R-59

tylll••-·..,...-.,.....,-••'",,_ •• """'"'"'

P.W. „Estar'' Sp. z o.o.
EXPORT-IMPORT

PHU OLGAZ

„Deges" l;.owicz,
Przedsiębiorstwo

N

Oferuje

Na nasze wyroby posiadamy atesty I. T.B. i P.Z.H.

AGE\ s.c.

+ RACHUNKOWOŚĆ
+ UBEZPIECZENIA
+ADMINISTRACJA

PONADTO:

~~ii.i.

ognioodporne z wełny szklanej

Pierwszy polski portal prawno-gospodarczy www.INFOR.pl
-to rozbudowana baza serwisów podzielonych wg tematyld
+ PODATKI
+ PRACA I KADRY
+oaRórGosPODARczv

Produkt

1

POLSKIOPORTAL PRAWNO.OOSPODARCZV

n- '(1t\/MN/

lJ'u=u\6~ ~~ U .

EKOTE RM - p LUS

j
l

~1=~~zy

R-26
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Rf/TUR WflÓB€l
naprawa

sprzętu

audio-video

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

R-22

„

„„ •.

REKLAMA

4.01.200 I r.

27

Biuro Podatkowo-Prawne

~Kormoran

OMEGA
Łowicz,

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

•

HURT I DETAL

SPRZED.AZ, SERWIS
Bezpłatny montaż

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

Za raszatn !!!

Od 7 lat gwarantujemy fachową obsługę
Głowno,

R-97

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 9-16

ul. Sikorskiego 31, tel./fax (0-42) 719-00-99
32.490 zł

Cena samochodu:
Wkład własny:

Wartość kredytu:

Szkolenia
Kierowców

25.992 zł

Okres kredytu:

R-84

Ośrodek

6.468 zł
72 m-cy

IDL@wl
KaysztofBandos
ul. Słowackiego 44
Tel. (046)837-02-58,
0-502-27-87-22

Łowicz,

680,37 PLN - rata miesięczna
Nowy SEAT Ibiza.

Copi-Flex
09-520 Łąck k. Płocka, tel. (024) 261-41-68, 261-47-15
SOCHACZEW, ul. 1 Maja 5, tel. (046) 862-98-82

KREDYT

jak po sznurku
R-a

SEAT

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

VOLKSWAGEN BANK POLSKA
Bezpośredni

1

w kontaktach

Zespół Szkół

Rolnicze 'Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Łowiczu ul. Blich 1O, tel (046) 83 7 3 7 05, 83 7 33 77

18.01.2001r.ogodz.16.00
Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym z możliwością doskonalenia swoich umiejętności na samochodzie własnym bądż szkoleniowym. Łowicz,

ul. Jana

Pawła

11120 (dawna

Łódzka).
R-107

•komputerowy dla początkujących
•komputerowy dla zaawansowanych
• komputerowy - korzystanie z internetu

• agent ochrony
• obsługa kas fiskalnych
•kombajnistów

•księgowych

•B.H.P.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

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

Informacje pod numerami telefonów: (046) 837-33-77, 0-604-986-321 ~

Ośrodek Szkolenia Kierowców

RADAR
Anna Kierus
Łowicz,

3 Maja 216, tel 837-83-40
- 0-604-423-453; 0-606-953-428

PROWADZI ZAPISY
NA KURS
PRAWA JAZDY

W KAT. A, B, C, E
• Rozpoczęcie kursu
8.01.2001 r. o godz. 16.00
R-94

Zapraszamy

PROJEKTY BUDOWLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
•AUDYTYENERGETYCZNEBUDYNKÓW
FHU, Łowicz, ul Klickiego 22A, tel046/ 831-47-42 ~

OKNA TYPOWE PCV,
DREWNIANE

w24 godziny od zamówienia
OKNO PCV - o 34 (1465x1435J
już

od 690

zł

brutto

ROLETY ZEWNĘTRZNE
-ALUMINIOWE, PCV
PCV - 90

zł/m 2 ,

aluminium - od 180

zł/m 2

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

WOJ - KAT s.c.
Łowicz,

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

WYR OB

PIECZĄTEK
JÓZEF LASKA, Łowicz, ul. Klickiego 13
tel. (0-46) 837-63-47
R-106

ORGANIZUJE KURSY:
1. KWALIFIKACYJNE (CZELADNICZOMISTRZOWSKIE) W ZAWODACH:
"'sprzedawca
<I' murarz
<I' betoniarz
<I' stolarz
2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:
,/spawacz elektryczny i gazowy
<I' palacz c.o.
<I' kierowca wózków akumulatorowych
i spalinowych
<I' drwal • operator pilarek
</księgowości z obsługą komputerów
<I' krawiec - szwacz
3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:
<I' kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
<I' elektromonterów (grupa SEP)
<I' pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
<I' obsługi komputerów
<I' uprawnienia budowlane
4. DLA POTRZEB WŁASNYCH
</kroju, modelowania i szycia
5. BHP I OCHRONY P.POŻ,
<I' dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
<I' dla pracowników administracji i kadry
inżynieryjno-technicznej

,/dla osób

kierujących

pracownikami

6.INNE
R-101

- księgi rachunkowe
- książki przychodów
- ryczałty
- deklaracje podatkowe
- deklaracje ZU.S
- rozliczenia roczne
- doradztwo prawne

Zapraszamy

Drogi powierzone miastu
Zarządzanie drogami powiatowymi leżącymi w
granicach miasta Łowicza o łącznej długości 8,6
kilometra od początku stycznia 200 I roku będzie
prowadził samorząd miejski. Uchwała w tej sprawie (powierzenie zadań publicznych) została podjęta na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła
się w środę, 27 grudnia 2000 roku. Porozumienie
to zostało zawarte na rok czasu.
W związku z porozumieniem powiat przekaże
miastu środki z subwencji drogowej w wysokości
44.186 złotych. Kwota ta jest tak wysoka ze wzglę
du na fakt, że w przyszłym roku planowane jest
położenie nowego asfaltu na odcinku ulicy Generała Klickiego w Łowiczu (od przejazdu kolejowego do Końskiego Targu). Należy wyjaśnić, że jest
to droga powiatowa. Przed położeniem nowej nawierzchni miasto zamierza tam ułożyć nową nitkę
wodociągu i kanalizacji deszczowej. Zadaniem miasta jest również wykonanie podbudowy pod drogę. Dzięki temu porozumieniu ulica Generała Klickiego będzie w ciągu jednego roku kompleksowo
wyremontowana.
Oprócz tego porozumienie o przekazaniu z zarząd dróg obejmuje następujące ulice: Armii Krajowej (2825 metrów), Chełmońskiego (1820 m), 1 Maja
(zaledwie 200 m), Jana Pawła TT ( 1860 m), Warszawska (tylko l OO m), Stanisławskiego (495 m).

. . ..

Sq chętni
,
na wywozen1e sm1ee1

Już ponad 180 osób wyraziło chęć podpisania
indywidualnej umowy na wywożenie śmieci z terenu swoich posesji„ Dotychczas wywożeniem
śmieci z terenu gminy Kiernozia zajmowała się
miejscowa Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Przez
jeden dzień, w każdym miesiącu na terenie bazy
SKR w Kiernozi był wystawiany kontener na śmie
ci . Odpady były wywożone na koszt gminy. Z tej
możliwości korzystali głównie mieszkai1cy Kiernozi. Mieszkańcy dalej położonych miejscowo ś ci
sporadycznie korzystali z tej możliwości bezpłat
nego pozbycia sit( odpadów. Od I lutego 2001
roku śmieci z gospodarstw indywidualnych i od
firm będzie wywoziła firma „Eko Serwis" z Kutna.
Zanim rozpocznie się comiesięczne odbieranie
śmieci z pojemników dzierżawionych od firmy,
zostanie zorganizowane sprzątanie całej gminy. Za
akcję tę zapłaci gmina. Termin akcji nie został
jeszcze ustalony.

„Eden" sprzedawał losy
dla chorei Karolinki
•Ponad 1OO losów loterii fantowej sprzedali
uczestnikom balu sylwestrowego organizatorzy w
„Dworku Eden" przy ulicy Strzeleckiej w Łowi
czu. Dochód z loterii w kwocie 935 zł został przeznaczony na leczenie chorej na białaczkę Karolnika Majcher z Różyc gminie Kocierzew. Cena losu
wynosiła l Ozł, ale niektórzy płacili za los więcej.
Wygranymi w loterii były słodycze, maskotki i
szlachetne trunki.

...

...
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BEtCHATOW DRUGI RAZ
WYGRYWA W tOWICZU
Ponieważ przed ostatnią serią spotkań
obydwa zespoły miały taką sama liczbę
punktów o pierwszym miejscu w grupie
i prawie gfy w ścisłym finale decydowały ostatnie mecze tych zespołów. Wygrali jedni i drudzy, ale lepszą różnicą
goli łowiczanie uzyskali miejsce w finale. „Pelikaniątka" pokonali w tym meczu Aluminium Konin, a strzelcami goli
byli: Konrad Bolimowski, Rybus i
Paweł Dziedziela. Mecz o pierwsze
miejsce był powtórka finału z roku ubiegłego. Naprzeciwko łowickich piłkarzy
stanęli ich rówieśnicy z Bełchatowa.
Mimo prowadzenia w tym pojedynku
zdobytego przez Dziedziela, mecz zakoń
czył się zwycięstwem gości 4:1, którzy
chyba w pełni zasłużyli na ten sukces.
Powtórzyli oni tym samym wynik z przed
roku. Ciekawe czy w nowym tysiącleciu
po raz trzeci sięgną po puchar?
Zdecydowanie gorzej poszło drugiemu zespołowi Pelikana. Po czterech
porażkach w grupie podopiecznym trenera Plichty przyszło walczyć o dzie-

wiąte miejsce z łódzkim ChKS-em. W
meczu tym łowiczanie okazali się lepsi,
strzelając jako jedyni bramkę dającą koń
cowy sukces. Szczęśliwym strzelcem był
Mateusz Dur, który w meczu z łódz
kim LKS-em również wpisał się na listę
strzelców. Poza nim gola dla Pelikana II
strzelił jeszcze Maciej Zieliński, a było
to w spotkaniu z UKS Węgrów.
MECZE FINALOWE:
MECZ O 9. MIEJSCE:
• PELIKAN II - ChKS Łódź 1 :O;
br.: Mateusz Dur.
MECZ O 7. MIEJSCE:
• UKS Węgrów - MZOVIA Rawa
Mazowiecka 1:2;
MECZ O 5. MIEJSCE:
• PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski -ALUMINIUM Konin 2:0;
MECZ O 3. MIEJSCE:
•ŁKS Łódź- WIDZEW Łódź 1:1,
rzuty karne 2: I;
MECZ O I. MIEJSCE:
• GKS Bełchatów - PELIKAN I
Łowicz 4:1.

Koszykówka - turniej żaków

Wygrali turniei w lodzi

I. GKS
2.
3.
4.
5.
6.

Bełchatów

Pelikan I Łowicz
ŁKS Łódź

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
10

10:1

IO
IO
9

9:3

10:6

6:3
Widzew Łodź
6:4
Piotrcovia Piotrków
4 2:6
Aluminium Konin
6 4:5
7. Mazovia Rawa Maz.
3 4:11
8. UKS Węgrów
3 3:8
9. Pelikan II Łowicz
o 0:6
I O. ChKS Łódź
Najlepszym strzelcem turnieju został
Piotr W itoń (ŁKS Łódź), który aż ośmio
krotnie pokonywał bramkarzy rywali.
Pelikan I występował w składzie: Adrian Feltynowski - Andrzej Osowski,
Tomasz Wasilewski, Patryk Gawinek,
Konrad Bolimowski, Maciej Rybus i Paweł Dziedziela.
Pelikan II reprezentowali: Sebastian
Gańczak - Damian Drzewie, Mateusz
Dur, Maciej Zieliński, Jakub Doroba,
Marcin Mrozowicz i Kamil Szymajda.
Trenerem Obydwu zespołów jest Hen-

ryk Plichta.
Sławomir Karmelita

Piłka nożna

-5. Świąteczno-Noworoczny
Turniej Żaków rocznika 1989

Szóste mieisce
·„Pelikaniątek"

• SP 185 Łódź - UMKS „OSiR9 grudnia. Młodzi koszykarze z Łowicza pojechali do Lodzi na KSIĘŻAK" Łowicz 30:38
Najwięcej dla UMKS-u: Bartosz
Turniej Koszykówki Żaków, który był
zorganizowany przez znanego w śro  Włuczyński 18, Przemek Duranowski
dowisku koszykarskim trenera - 8 i Maciej Więcek 6.
Żyrardów, 28-29 grudnia. Na szó•SP 185 Łódź-START Łódź 11:58
Krzysztofa Kędzierskiego, który
2 4 64:50 stym miejscu zakończyli swój start w
działa w Szkole Podstawowej nr 185 w t. UMKS "Księżak" Łowicz
2 3 83:37 turnieju najmłodsi piłkarze łowickiego
Łodzi. W turnieju wzięły udział trzy dru- 2. SP 185 Łódź
2 2 31:79 Pelikana. Podopieczni trenera Zbignieżyny: ~trat Lódż, SP 185 Łódź i UMKS 3. Start Łódź
Razem z drużyną trenera Włuczyń wa· Zająca przy skuteczniejszej grze
„Księżak" Łowicz. Każda ekipa rozemogli znaleźć się nawet w pierwszej trójgrała po dwa spotkania. Bardzo dobrze skiego na turniej pojechali także najmłod
wypadli podopieczni trenera Cezare- si zawodnicy łowickiego UMKS-u. Nie- ce. Ale tak to właśnie jest jak nie wykogo Włuczyi1skiego, którzy wygrali stety podopieczni trenera Roberta rzystuje się sytuacji dogodnych do poswoje dwa meczy, co dało im zwycię Kucharka nie mogli zagrać ze swoimi konania bramkarza rywali.
Nic nie zapowiadała, że „Pelikaniątka"
stwo w całym turnieju. Wszyscy zawod- rówieśnikami i zmuszeni byli rozegrać
zakończą swój start tak nisko. W pierwnicy zagrali bardzo ambitnie, a najlep- swój pierwszy mecz w życiu ze starszym meczu piłkarze trenowani przez treszymi z Księżaków byli Bartosz Włu szymi o rok koszykarzami z Lodzi.
nera Zająca dość gładko rozprawili się
• SP 185 Łódź - UMKS „KSIĘ
czyński, który zdobył w turnieju 31
z rówieśnika LKS „Wrzos" MiedzyboŻAK" Łowicz 84:8
punktów oraz Maciej Więcek.
rów, zwyciężając 3:, po celnych trafiePunkty dla UMKS zdobyli: Dominik
• START Lodź - UMKS „OSiRniach Tomasza Piechowskiego
KSIĘŻAK" Łowicz 20:26Najwięcej dla Świercz 4, Rafał Szyling 2 i Mateusz
(2 gole) i Radosława Domińczaka.
UMKS-u: Bartosz Włuczyński 13, Michał Zagawa2.
W drugim meczu łowiczanom poszło
Zbigniew Łaziński już ~decydowanie gorzej. Nie potrafili
Szymański 4 i Maciej Więcek 3.
wykorzystać wielu dogodnych sytuacji
strzeleckich i spotkanie to przegrali z
ŁLPNP
kolejki
6.
Zapowiadamy mecz
drugim zespołem gospodarzy I :2 (bramka: Patryk Patos).
Trzy kolejne mecze zakończyły się
porażkami podopiecznych trenera Zająca. Z OSiR „Korab" Łask 0:3, z Żyrar
dowianką I 2:4 (bramki: i:omasz Wę
glewski i Dimińczak) oraz z KS Piaseczno I :2 (bramka: Krystian Grochowski). Dopiero w następnych grach
Łódź,

Kto przełamie
passę rywala?

• DAGRAM-AT- ROLMECHCZARNI Bednary sobota, 6 stycznia
2001, godz. 14.20.
Dagram-AT: Wudkiewicz - G. Durka, K. Durka; G. Czerbniak, Plichta,
Styszko i Kowalski.
Czami: Fabryczewski-Z. Czerbniak,
Majer, Bolimowski, Cytryński, Grzywacz i Maciągowski.
Kolejna, 6. kolejka spotkań zostanie
rozegrana dopiero w nowym, 200 I roku
6 stycznia. Dojdzie w niej do kilku ciekawych pojedynków, ale chyba najbardziej atrakcyjnie zapowiada się pojedynek Dagramu-AT z Rolmechem-Czarni
Bednary. Ci pierwsi to aktualni mistrzowie i liderzy ligowej tabeli. Nadal pozostają zespołem, który zdobył komplet
punktów. Czy podopiecznych trenera
Mirosława

flutkowskiego

stać hę-

dzie na przełamanie tej dobrej passy
ekipy Grzegorza Durki?
Czy z kolei Zbigniew Czerbniak i

Krystian Bolimowski poprowadzą
swój zespół do kolejnej, czwartej wygranej?
Warto chyba będzie przyjść do hali
OSiR-u 6 stycznia 2001 roku o godz.
14.20 i przekonać się osobiście co potrafią piłkarze obydwu zespołów.
W spotkaniach 6. kolejki •(sobota, 6
stycznia, godz. 13.00-17.00) zmierzą
się: godz. 13.00: Olimpia Chąśno-Tur
bo-Car Gutenów, godz. 13.40: KS „Stefan" -Abex, godz. 14.20: Dagram-ATRolmech-Czarni Bednary, godz. 15.00:
Sojax I Boczki - „Agros-Fortuna" Ło
wicz, godz. 15.40: Pędzące Imadła - Oldboy i godz. 16.20: Sojax II Boczki - !po.
Sła.w.om.it: I).qrme/ita.

Pędzące Imadła mająjeszcze przed sobąjeden zaległy

mecz

Halowa piłka nożna
- zaległy mecz 3. kolejki I ligi ŁLPNP

lpo nadal bez punktu

• PĘDZĄCE IMADŁA - IPO 4:2 minucie ponownie sporymi umiejętno
ściami musiał wykazać Chrząszcz. Bar(3:0)
l :O - Bogumił Gala (3), 2:0 - Michał dzo mocny strzał z 8 metrów sparował
Adamczyk (8), 3:0 - Adamczyk (13), na róg, ratując tym samym swój zespół
4:0 - Marcin Owczarek ( 19), 4: 1 -, przed utrata gola.
Na dwie minuty przed przerwą ImaKrzysztof Ambroziak (25), 4:2 - Wiedła zdobyły trzeciego gola w tym mesław Karwat (28).
Imadła: Dariusz Chrząszcz - Grzegorz czu. Po strzale Marcina Owczarka
Majchrzak, Michał Adamczyk, Bogu- piłkę na 7 metrze od bramki przejął
mił Gala i Marcin Owczarek oraz Ma- Adamczyk, który bez namysłu skierował ją w prawe okienko Romana Jariusz Dymek.
Ipo: Roman Jaśniewski - Wiesław śniewskiego.
Drugie 15 minut rozpoczęło się rówKarwat, Krzysztof Ambroziak, Sylwester Płacheta i Leszek Boczek oraz Da- nież pod dyktando zespołu Imadeł. W
19. minucie mocną bitą piłkę z lewego
riusz Rosa i Łukasz Zawadzki.
Łowicz, 30 grudnia. Przeddzień skrzydła w pole karne bramkarz Ipo skieostatniego dnia 2000 roku odbyło się rował do własnej bramki. Jeszcze przez
zaległe spotkanie 3. kolejki pomiędzy dwie, trzy minuty toczyła się wyrównaPędzącymi Imadłami i zespołem Ipo. na gra. Później zdecydowanie na parkieZwycięsko z tego pojedynku wyszli ci cie dominowali „Strażacy". W 25. minupierwsi i to oni dopisali sobie punkty w cie Krzysztof Ambroziak po raz pierwligowej tabeli. Strażacy zostają nadal szy pokonał Chrząszcza, płaskim strzałem z 9 metrów tuż obok prawego słupka
zespołem bez zdobyczy punktowej.
Spotkanie to rozpoczęło się od zde- bramki. Na dwie minuty przed zakończe
cydowanej przewagi Imadeł. Dało to już niem spotkania zespół Ipo strzelił jeszefekt w 3. minucie gry. Po strzale Mi- cze jednego gola, a jego autorem był Wiechała Adamczyka, odbitą piłkę od sław Karwat. Takim też wynikiem zapiłkarzy Ipo, do bramki skierował Bo- kończyło się ostatecznie to spotkanie.
gumił Gala, zdobywając prowadzenie dla Gdyby trwało jeszcze kilka minut to
łowiczanie przełamali tę złą passę.
W spotkaniu z drugą ekipą z Łasku swojego zespołu. Kilkadziesiąt sekund wynik mógł diametrialnie ulec zmianie. A
„Pelikaniątka" ani razu nie pozwoliły później mogło być t: I, ale skuteczną wszystko za sprawą piłkarze Imadeł, któsobie strzelić gola, sami natomiast strze- interwencją popisał się Dariusz rzy zdecydowanie nie wytrzymali tego
lili ich trzy (Grochowski, Węglewski Chrząszcz. W 8. minucie było już 2:0 spotkania kondycyjnie. Grali zresztą w
i Dominik Myczka). Spotkanie z Wrzo- dla „Pędzących". Bardzo ładnym ude- osłabieniu. Na parkiecie nie pojawili się:
sem n był jednostronnym widowiskiem, rzeniem z 8. metrów Adamczyk po raz Krzysztof Skowroński i Jarosław
w którym zdecydowanie dominowali ło drugi pokonał bramkarza rywali. W I O. Walczak.
Sławomir Karmelita
wiczanie. Mecz ten zakończył się ich
5
5 I5 28:4
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wygraną 7:2 (bramki: Myczka 2, Gro21:7
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3
5 9 18:16
5. Rolmech-Czami Bednary (7)
Rafał Zieliński, Bartosz Woźniak i Mal
2
12:17
5
2
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I
8
Sojax
6.
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4
I
11. „Agros-Fortuna" Łowicz ( 10)
5 3 10:26
Trener zespołu: Zbigniew Zając.
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5
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- podsumowanie półmetka I ligi ŁLPNP - część li

NA DOLE WALKA O UTRZYMANIE
Tydzień temu zamieściliśmy pierwszą część podsumowania półmetka I Łowickiej Ligi Piłki
Nożnej Pięcioosobowej. Dziś kolejne zespoły, które jak dotąd muszą przede wszystkim oglądać
się za siebie walcząc o utrzymanie się w łowickiej ekstraklasie. Ligową tabelę zamyka lpo, który
jako jedyny nie zdobył punktu. I jest to chyba „pewniak" do spadku. Kto podzieli ich los?

KS „STEFAN"
Miejsce: 7, ilość meczów: 5, ilość punktów: 6, ilość strzelonych goli: 12, ilo.~ć
straconych goli: 15, ilość zwycięstw: 2,
ilość remisów: O, ilość porażek: 3, śred
nia strzelonych goli w meczu: 2,4 i śred
nia straconych goli w meczu: 3,0.
Kolejny zespół, który przed rozpoczęciem rozgrywek miał chyba dużo
większe apetyty. Dwa zwycięstwa i
trzy porażki, to niezbyt pokaźny bilans. Daje to ekipie dowodzonej przez
Witolda Surlita bezpieczne miejsce w
środku tabeli, które przy takiej grze
utrzymają do zakończenia ligi. Już w
pierwszym meczu· „Stefan" zaznał goryczy porażki, ulegając drugiej ekipie z
Boczek I :3.
Porażkę tę powetowali oni sobie w
drugiej kolejce, wygrywając z najsłab
szym zespołem tegorocznego sezonu Ipo 3:0. W trzecim meczu, po zaciętej
walce wygrali z Torbo-Car Gutenów 3:2
i była to ostatnia wygrana w 2000 roku.
Kolejne dwa mecze przyniosły dwie
porażki . Lepsi okazali się piłkarze z
Bednar oraz Oldboy.

PĘDZĄCE IMADŁA
Miejsce: 8, ilość meczów:3, ilość punktów: 3, ilość strzelonych goli: 12, ilość
straconych goli: 12, ilość zwycięstw: 1,
ilość remisów: O, ilość porażek: 2, .frednia strzelonych goli w meczu: 4, Oi śred
nia straconych goli w meczu: 4,0.
Miejsce jakie zajmuje ekipa Imadeł na
półmetku rozgrywek, a właściwie jej dorobek punktowy nie jest pełnym odzwierciedleniem i na pewno ulegnie zmianie. Powód błahy, ale jakże istotny: zespół ma dwa mecze zaległe i należy ocze-

BIURO SKLEP,

ŁOWICZ,

kiwać, że.zdobędzie co najmniej trzy punktów. Jedyne jak dotychczas zwypunkty. Ich rywalami będą strażacy oraz cięstwo odnieśli nad młodą ekipą „Agroteam z Gutenowa.
su". Mają jednak jeszcze jeden mecz
Ci pierwsi nie powinni im przyspo- zaległy i być może w nim uda im się
rzyć większych kłopotów, a z tymi dru- wzbogacić swój dorobek punktowy.
gimi przyjdzie im zapewne stoczyć zaOLIMPIA Chąśno
cięty bój, który są w stanie rozstrzyMiejsce: JO, ilość meczów:5, ilość
gnąć na swoją korzyść . Gdyby odnieśli
dwa zwycięstwa pozwoliło by to im punktów: 3, ilość strzelonych goli: 13,
ilość straconych goli: 22, ilość nrycięstw:
awansować w tabeli.
Na pewno Michała Adamczyka, 1, ilość remisów: O, ilość porażek: 4,
Jarosława Walczaka i Krzysztofa średnia strzelonych goli w meczu: 2,6 i
Skowrośkiego, który powrócił do średnia straconych goli w meczu: 4,4.
Aktualny lider tabeli wszechczasów
zespołu, oraz pozostałych kolegów stać
jest na skuteczną grę, która sprawiła by, nie może uznać do udanych startu do
że walczyli by o miejsce na podium. Dla tegorocznej batalii o mistrzostwo ligi.
atrakcyjności rozgrywek było by to ze Tylko trzy punkty i jedno zwycięstwo
nad strażakami, to zbyt mało by myśleć
wszech miar wskazane.
spokojnie o ligowym bycie, a co tu doTURBO-CAR GUTENÓW piero powiedzieć o walce o najwyższe
Miejsce: 9, ilość meczów:4, ilość punk- laury. We wszystkich przegranych metów: 3, ilość strzelonych goli: 8, ilość czach byli oni zdecydowanie gorsi od
straconych goli: 10, ilość zwycięstw: 1, rywali i ich porażki nie podlegały żad
ilo.~ć remisów: O, ilość porażek: 3, śred nej dyskusji.
Z taką grą ciężko będzie zespołowi
nia strzelonych goli w meczu: 2,0 i śred
zachować statut pierwszoligowca, chynia straconych goli w meczu: 2,5.
Zespół z Gutenowa w tegorocznych ba, że druga część sezonu będzie dla nich
rozgrywkach nie ma zbyt wiele szczę zdecydowanie lepsza.
ścia . Tylko w pierwszym, przegranym
„AG ROS-FORTUNA"
spotkaniu z Abexem 0:4, przeciwnik był
Łowicz
zespołem zdecydowanie lepszy. W pozostałych dwóch przegranych meczach
Miejsce: li, ilość meczów:5, ilość
byli oni równorzędnym partnerem i tyl- punktów: 3, ilość strzelonych goli: JO,
ko brak przysłowiowego łutu szczęścia ilość straconych goli: 26, ilość nrycięstw:
sprawiło, że w spotkaniach tych nie 1, ilość remisów: O, ilość porażek: 4,
zdobyli oni punktów.
średnia strzelonych goli w meczu: 2,0 i
Znamiennym tego przykładem był średnia straconych goli w meczu: 5,2.
pojedynek z KS „Stefan", przegrany
Młody zespół bardzo udanie rozpoprzez nich 2:3. Również w przegranym czął rozgrywki, bo od zwycięstwa 3: I
meczu 0:2 z aktualnymi mistrzami grali nad Ipo. Dalej jednak było już zdecydojak równy z równym· i przysporzyli wanie gorzej. Cztery kolejne porażki, i
rywalowi sporo kłopotów w zdobyciu to wyraźne, porażki umiejscowiły ze-
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My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

1. FIAT MULTIPLA

2000

wiśnia

spróbuj i Ty !!!

2.

FIAT 126 P

1996

zielony

6.900

3.

FIAT 126 P

1997

czerwony

7.900

4. FIAT CC 704

1993

szary met.

9.500

5. SKODA FAWORIT

1991

beż

8.600

6.

POLONEZ 1,6

1996

granat met.

10.000

7.

FIAT UNO 1,0

1996

szary met.

15.750

1990

czerwony

14.175

PCV, drewno, stal,
aluminium
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o ·KNA, DRZWI
?

na 11, spadkowym miejscu. Duży
IPO
na taką postawę zespołu miał
Miejsce: I 2, ilość meczów:4. ilość
fakt otrzymania w spotkaniu z Oldboyem czerwonej kartki przez Rafała Go· punktów: O, ilość strzelonych goli: 2, ilość
sposia, który jest jedynym bramka- straconych goli: 17, ilość zwycięstw: O,
rzem w zespole. Stąd też nie może dzi- ilość remisów: O, ilość porażek: 4, śred
wić kolejna wysoka przegrana z Abe- nia strzelonych goli w meczu: O, 5 i śred
xem I :7. Myślę, że w drugiej części se- nia straconych goli w meczu: 4,25.
Zdecydowanie najsłabszy zespół ligi,
zonu zespół ten zagra o wiele lepiej i
przede wszystkim skuteczniej i pokusi który jest „pewniakiem" do spadku.
się jeszcze o niejedną niespodziankę.
Chyba w żadnym spotkaniu nie był w
Wszak tacy piłkarze jak chociażby Mar- stanie nawiązać równorzędnej walki z
cin Grzywacz, Bogdan Plichta czy rywalami i tylko cud może ich uratować
Michał Plichta znają się na futbolu.
przed degradacją do ligi niżej.
(sk)

WYRZUC GRATY KUP NA RATYlll
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Olimpia rozpoczęła wprost fatalnie , ale pierwsze miejsce w tabeli
wszcech czasów chyba jednak do czegoś zobowiązuje

met.

53.000

PRODUCENT:
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- 6. kolejka Ili ligi ŁLPNP

TRZY GOLE WDWIE MINUTY
Łowicz, 30 grudnia. W ostatniej w
2000 roku kolejce spotkań w III Łowic
kiej Lidze Piłki Nożnej Pięcioosobowej
„sypnęło" niespodziankami. Pierwsze
punkty w sezonie zdobyli gracze Sojaxu III. Ekipa z Boczek przegrywała już
0:2, ale później sprawy w swoje ręce
wziął Marek Borkowski, który przy
okazji popisał się klasycznym hat-tric'kiem.
Klakson także skazywany był na
porażkę w meczu z OM-Łożyskami, ale
młody zespół z Bielaw nie zdołał utrzymać prowadzenia. Dal zespołu Dariusza Pytkowskiego było to dopiero
pierwsze zwycięstwo w lidze.
Nadspodziewanie wysokie zwycię
stwo odnieśli "Społemowcy". Nie lada
wyczynem popisał się w spotkaniu z
„Szarymi Szeregami" Robert Chojnowski, który w ciągu dwóch minut
zdobył ttzy gole (!).
Tym razem nie doszło do meczu Dax
- Agros Fortuna Il, a to decyzję w tej
sprawie podejmie Komisja Ligi.

6. kolejka Ili ligi ŁLPNP:
• AGROS FORTUNA II Łowicz DAX Głowno nie odbył się.
•AMIGO-GÓRKI -ATTACK Domaniewice 4:0 (2:0); br.: Karol Kowalczyk 2 (7 i 15), Wiktor Pełka (17) i Wiesław Kołaczyk (29).
Żółta kartka: Marcin Kwestarz (I) Attack Domaniewice.
• OM-ŁOŻYSKA Bielawy KLAKSON 2:3 (1:1); br.: Paweł Kociak (14) i Paweł Kaczorowski (20) Tomasz Mycka 2 (21 i 27) i Łukasz
Zapisek (2, samobójcza).
• KS „ISKRA" - FC „ZRYW" 2:2
(1:0); br.: Dariusz Plichta (12, wolny) i
Radosław Marat (25) - Andrzej Durka
(16) i Dariusz Wieczorek (21).
Żółta kartka: Wiktor Antosik (1) „Iskra".
• PSS „SPOŁEM" - MSM „SZARE SZEREGI" 6:0 (1:0); br.: Robert
Chojnowski 3 (18, 18 i 19), Tomasz
Brzózka 2 (25 .i 29) i Ryszard Krawiń
ski (7).

• SOJAX III Boczki- LSA „KSIĘ
ŻAK" 4:2 (0:2); br.: Marek Borkowski

3 (18, 20 i 24) i Paweł Fidrych (22) Mieczysław Kaczmarski 2 (7 i 14).
Żółta kartka: Tomasz Kępka (2) „Księżak".

Pauza: LIPCOKI.
l. Oax Głowno (1)
2. LipGoki (2)
3. Amigo-Górki (3)

5 13 22:6
5 13 20:5
5 12 26:7
5 lI 16:6
6 8 ~20:19
5 8 14:13
5 7 16:8
6 6 6:24
6 5 10:16
5 4 12:14

4. PSS „Społem" (4)
5.FC„Zryw"(6}
6.AgrosForll!'nalI(S)
7. KS „Iskra" (7)
8. MSM „Szare Szeregi" (8)
9. LSA „_!<.siężak" (9)
10. OM-Łożyska Bielawy (JO)
11. AttackDomaniewice (11) 6 4 Hl:\9
12. KlaksGn (12)
6 4 9:29
J3. Sójl\dHBocz!ri(13)
5 3 10:25
Samodzielnym liderem klasyfikacji
strzelców pozostaje Piotr Matusiak
(Dax), który zdobył dotąd 9 goli. Osiem
goli strzelił Karol Kowalczyk (Amigo),
7 - Andrzej Durka („Zryw"), po 6:
Jarosław Pęczkowski (Agros) i Wiesław Kołaczyk (Amigo) zaś po 5: Ryszard Krawiński i Robert Chojnowski („Społem"), Dariusz Plichta
(„Iskra"), Oliwier Opasiński (Dax),
Artur Szafarowicz (Lipcoki), Paweł
Janusz (,,Zryw"), Mieczysław Kaczmarski (,,Księżak") i Wiktor Pełka
(Amigo).
7. kolejka spotkań rozgrywana będzie
w niedzielę 7 stycznia 2001 roku, a wówczas zagrają: godz. 16.00: ŁSA ,,Księżak"
- Lipcoki, godz. 16.40: MSM „Szare Szeregi" - Sojax ID Boczki, godz. 17.20: FC
„Zryw" - PSS „Społem", godz. 18.00:
Klakson - KS „Iskra", godz. 18.40: Attack Domaniewice - OM-Łożyska Bielawy, godz. 19.20: Dax Głowno - AmigoGórki. Pauza: Agros-Fortuna II.
Paweł A. Doliński

dok. ze str. 32

Czy zostanie mistrzem Polski?
Pojechaliśmy do Warszawy, właśnie na

rezultat, ustanowię rekord życiowy to jest
trener Piotr to dla mnie nowe wyzwanie i chętniej trePiotrowski. Widocznie dobrze się za- nuję. Przykładam się na treningach, poprezentowałem, ponieważ zostałem nieważ myślę o jakiejś karierze w pływa
przyjęty do klubu i tak to wszystko się niu, a bez ciężkiej pracy jest to niemożli
/.aczęło. Zamieszkałem u rodziny swoje- we.
go klubowego kolegi-Jacka Kaczyń
• Jakie są efekty twojej pracy, co
skiego w Legionowie. Razem chodzili- udało Ci się osiągnąć w tym roku?
śmy do szkoły i razem trenowaliśmy pły
Wyniki moje są co raz lepsze. W miwanie. Tak było przez dwa lata. Teraz nionym roku na zimowych Mistrzomieszkam w internacie i chodzę do II kla- stwach Polski na krótkim basenie w lutym startowałem w 5 konkurencjach. Na
sy gimnazjum.
• Jak wygląda twój dzień zajęć, 1500 m stylem dowolnym byłem piąty z
czasem 17min.39s, na 400 dowolnym
jak często trenujesz?
Wstaje codziennie o szóstej rano; zja- byłem siódmy z czasem 4min.27s. Trodam śniadanie i idę na poranny trening, chę lepiej wypadłem w grzbiecie. Na 50
który trwa od 7.00 do 9.00. Przepływam m zająłem czwarte miejsce, czas: 29,80s,
na nim około 6 kilometrów, następnie jem na 1OO m zdobyłem brązowy medal uzydrugie śniadanie i idę do szkoły na lekcje, skując czas Imin.02, 72s. Najlepiej popły
które trwają do 14.30. Po szkole mam drugi nąłem na 200 m grzbietem i z czasem
trening, który zaczyna się o 15.00, a kończy 2min. I 7s zostałem Wicemistrzem Polski.
o 17.00 i też pokonuje na nim dystans od 5
Na letnich Mistrzostwach Polski, któdo 6 km. Tak jest codziennie oprócz środy i re odbywały się w Gorzowie Wielkopolsoboty, kiedy to jest tylko jeden trening. skim w lipcu, na odkrytym 50 metrowym
Niedziele mam przeważnie wolną. W sumie basenie, wywalczyłem trzy brązowe
medale: na 50 m stylem dowolnym trenuje IO razy w tygodniu.
• Co motywuje Cię do tak cięż 27,09s, na 50 m grzbietem - 30,20s i na
kiej pracy i jak znosisz takie wyczer- 100 m grzbietem- lmin.04,lOs. Najsła
pujące treningi?
biej wypadłem na dystansie 200 m grzbieW Łowiczu, kiedy pływałem sam było tem i z czasem 2min.22s zająłem dopiero
nieraz tak, że nie chciało się wchodzić do piąte miejsce. Ale byłem wtedy po chowod,y. Samemu było nudno i trudno mi robie i stąd słabsze wyniki niż w mistrzosię było zmoąiiizować do wysiłku. Teraz stwach zimowych.
w klubie jest dużo lepiej. Trenuje nas 13,
• Po tych wynikach widać, że
zawsze jest wesoło, coś się dzieje i jest jesteś sprinterem i specjalizujesz
rywalizacja. Do pracy zachęcają mnie się w stylu grzbietowym.
Tak było do tej pory. Pływałem przede
przede wszystkim moje wyniki i chęć
bycia najlepszym. Kiedy poprawie jakiś wszystkim grzbietem, ale nie robiłem
Polonię. Tam przyjrzał się mi
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znacznych

postępów.

Ostatnio bardzo
wyniki w stylu aowolnym i
chyba to w nim będę się s[ specjalizował.
Niedawno na zawodach w Sierpcu udało
mi się pobić swoje dotychczasowe rekordy życiowe w kraulu. Są to już bardzo
dobre wyniki. Na 100 m uzyskałem czas
55,18s i do rekordu Polski w mojej kategorii zabrakło mi niecałej sekundy (54,24s).
Podobnie było na 50 m, gdzie uzyskałem
czas 25,80s (RP- 24,94). Byłem zaskoczony tymi rezultatami, ponieważ czułem, że jeszcze nie dałem z siebie wszystkiego i chyba byłem w stanie popłynąć
jeszcze szybciej. Jeśli dalej będę robił takie postępy i będę w dobrej formie to na
zimowych Mistrzostwach Polski w
kwietniu powinienem powalczyć o złoto
na dystansie 50 i I OO metrów. W grzbiecie raczej nie mam szans na mistrzostwo,
ale może uda się zdobyć srebrny medal.
Na razie jestem sprinterem, ale mój trener
twierdzi, że zostanę długodystansowcem,
nie wiem, może będzie miał rację.
• Łukasz jesteś jeszcze mło
dym chłopakiem, ale czy masz już
jakieś plany na przyszłość, jeśli
byłaby okazja chciałbyś na przykład
wyjechać do USA i tam trenować?
Chciałbym zostać zawodowym pływa
kiem, ale najpierw muszę skończyć gimnazjum, następnie szkołę średnią, a po niej
chciałbym studiować na Akademii Wychowania Fizycznego. Oczywiściejeśli będę bardzo dobry i dostanę zaproszenie do szkoły
do Stanów to chętnie z tego skorzystam, ale
to jeszcze odległa przyszłość.
poprawiłem

Rozmawiał Zbigniew Łaziński

Barsa nie zwalnia ...

Zespół

z Kutna wygrywa mecz za meczem

Halowa piłka nożna - 6. kolejka V ligi ŁLPNP

Hezbollah gra

,,lewizną''

Łowici, 28 grudnia. Pierwszy walko6. kolejka V ligi ŁLPNP:
werw V Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcio
•WLADCYSTEFANA-BACAR3:2
osobowej nałożony został na Hezbollah. W (1:0); br.: Witold Goszczycki (8), Mariusz
zespole tym wystąpił nieuprawniony do Dedoński (18) i Wojciech Głowacki (19) gry Adam Kamiński (notabene grający w Paweł Sumiński (26) i TomaszKryściak (26).
IV lidze w ekipie Pasiaczka) otrzymując
• BLEBLUSIE Lipnice - KIEPSCY
zresztą czerwoną kartkę.
Witonia 0:2 (0:0); br.: Mariusz Wożniak 2
W 6. kolejce zgodnie wygrywały lide- (19 i 30).
rujące ekipy: Barsa nie bez kłopotów po• BARSAKutno- HEZBOLLAH 3:1
konała Bacar, Kiepscy „uporali się" z Ble- (2:1); br.: Mariusz Dąbrowicz (!), Piotr
blusiami, a Płomień dopiero w końcówce Kubicki (8) i Zbigniew Kamiński (30, gło
meczu zapewnił sobie trzy punkty w wą) - Szymon Makoś (7).
meczu z RTS Il.
•PŁOMIEŃ Piotrowice- RTS II Gą
Mecz 5. kohgld V ligi ŁLPNP:
golin 3:1 (0:0); br.: Mariusz Kubiak 2 (22 i
• HEZBOLLAH-BLEBLUSIE Lip- 22) i Daniel Pietrzak (30)- Jarosław Koncenice 0:5 (w.o.)
Paweł A. Dolińsld
wicz (26).

Halowa piłka

nożna

- 7. kolejka V ligi ŁLPNP

Na finiszu zmiana lidera
Łowici, 30 grudnia. W ostatniej kolejce
pierwszej rundy spotkań V Łowickiej Ligi
Piłki Nożnej Pięcioosobowej doszło do meczu na ,,szczycie'', w którym niespodziewanie Barsazostałarozgromiona przez Kiepskich- ten wynik to największa niespodzianka 7. kolejki. Ekipa Witonii objęła tym samym fotel lidera „piątego frontu". Bardzo
interesująco przebiegał pojedynek Hezbollahu z Płomieniem. Lepiej rozpoczęli ci
pierws~ ale licmiejsza drużyna z Piotrowic
lepiej wytrzymała trudy tego pojedynku.
7. kolejka V ligiŁLPNP:
•HEZBOLLAH- PŁOMIEŃ Piotrowice 1:4 (1:3); br.: Łukasz Pietrzak (2) Robert Redzisz (I O), Mariusz Organiściak
(12), Arkadiusz Wódka (13) i Mariusz Kubiak(30).
• KIEPSCY Witonia - BARSA Kutno 5:1 (2:1); br.: KrŻysztofWolski 2 (13 i
23), Stanisław Piekacz ( 1O), Mariusz Woź
niak (26) i Rafa!Paskowski (29) - Piotr Kubicki (6).
•BACAR- BLEBLUSIE Lipnice 1:6
(0:3); br.: Michał Stegliński (17) - Marcin

Grocholewicz3(5,11 i23)iŁukaszPapuga
3 (7, 22 i 30).
• RTS Il Gągolin - WŁADCY STEFANA2:2 (2:2); br.: MarekGać(S)i Paweł
Zapisek (I O) - Piotr Chlebny 2 (3 i 14). Żó
łta kartka: Jarosław Koncewicz (1 )- RTS II.
7 18 26:11
I. Kiepscy Witonia (2)
2. Barsa Kutno (l)
7 18 32:12
3. Płomień Piotrowice (3)
7 15 3J:11
4. RTS 11 Gągolin (4)
7 10 22:21
5. Władcy Stefana(5)
7 10 13:22
6. Bleblusie Lipnice (7)
7 9 19: I9
7. Hezbollah (6) .
7 3 9:20
8. Bacar (8)
7 O 9:46
Zmiana także nastąpiła w klasyfikacji
najlepszych strzelców V ligi - teraz na czele
znajduje się Mariusz Kubiak (Płomień),
który ma już na koncie 11 bramek.
Kolejne mecze w V lidze rozgrywane będą
w niedzielę 7 stycznia 2001: godz. 9.20: RTS
II Gągolin - BlebJusie Lipnice, godz. IO.OO:
Bacar - Barsa Kutno, godz. 10.40: Kiepscy
Witonia - Hezbollah i godz. 11.20: Płomień
Piotrowic;e i Władcy Stefana.
Pawe!A. Doliński
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Świąteczne zgrupowanie lyiwiarzy
Na ostatnim treningu przed wyjazdem na naturalnym lodowisku w Domaniewicach zastałem piątkę zawodników:
Zbyszka Bródkę - piątego w kraju
młodzika, który na 7. OOM ma szansę
na co najmniej dwa medale, Łukasza
Fabjańskiego - aktualnie szósty w rankingu juniorów młodszych, który jednJlk
także ma ogromną szansę na medal, Arka
Kozakiewicza - w tym ~ezonie pozostaje jeszcze w kategorii młodzików klasyfikując się na trzecim miejscu w kraju
oraz Mariusza Fabjańskiego i Dominika Maciejewskiego - odpowiednio
siódmego i ósmego łyżwiarza wśród mło
dzików.
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Wszyscy to zawodnicy ze sporymi już
wyniki wskazują, że
przed nimi przyszłość - chwali swoich
umiejętnościami,

wychowanków trener Szymajda. Short
track to jeszcze dyscyplina może jeszcze
niezbyt popularna, ale to się zmienia. Jeszcze w ubiegłym sezonie było 18 klubów
w Polsce, teraz już 24, uprawia go już
blisko 200 osób (w kategorii juniora D około 40, C - 60, B - 40 i A - 30). Na
pewno pokrewieństwo z rolkami wpły
nie na jeszcze szybszy rozwój tej dyscypliny. Notabene chyba szkoda, że na naszym terenie nie ma odpowiednich obiektów, jakimi chociażby dysponują Skierniewice (rynna, podjazdy, itp.).
(p)
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Podsumowanie sportowego roku 2000 w Łowiczu - część li:

PRZEZYJMY TO JESZCZE RAZ•••
Podsumowujemy sportowy rok 2000 w naszym regionie ... Sportu blaski, sportu cienie ... Mając nadzieję, że wszystkie wyniki
i wydarzenia zostaną przeanalizowane i następne lata będąjeszcze lepsze - przeżyjmy to jeszcze raz...
KWIECIEŃ:
• „Święta wojna" w III lidze piłki
nożnej, czyli pojedynek Unii i Pelikana
zakończył się remisem I: I, a wyrównu·ącego gola zdobył w tym spotkaniu
Marcin Owczarek. Kto by pomyślał,
że strzelec jedynej bramki dla skierniewiczan - Adam Grad, wkrótce znów
będzie występował w „biało-zielonym"
trykocie ... W kolejnych meczach ekipa
trenera Zbigniewa Niewiarowskie·
go zremisowała z Mieniem I: I, pokonała w Katowicach miejscowy zespół
Górnika MK 2: I, żeby w kilka <lni póż
niej znów na własnym stadionie przegrać z CKS Czeladź I :2 i szczęśliwie
zremisować z Górnikiem Jastrzębie 2:2
i z Zagłębiem Sosnowiec I: I . Pelikan
zajmuje „bezpieczne" szóste miejsce ...
• Huragan niespodziewanie wysoko
wygrał w Ciechocinku z nieobliczalnym
Zdrojem 4: I, rozgromił Start Radziejów
4 :O i przegrał z Petro TI w Płocku I:2. Póź
niej były zwycięstwa z Górnikiem Łęczyca
I :O i wyjazdowe 3: I z Górnikiem Kłodawa
i tylko 0:0 z SKP Słupca. Podopieczni trenera Macieja Nezdropy dosyć długo zajmowali drugie miejsce, ale na koniec kwietnia jednak spadli na „trzeci plac" ...
• Trzy zwycięstwa odnieśli koszykarze VOX-OSiR Łowicz w Towarzyskim Turnieju o Puchar „Solidarności ".
Łowiczanie pokonali WTK li Włocławek
I06:82, Ósemkę Skierniewice 9 1:70 i LKS
Łódź I 08 :59. Ekipa trenera Cezarego
Włuczyńskiego w ten sposób rozpoczęła
u uż przygotowania do nowego sezonu.
• Kampania „Łowicz w Sydney"
odwołana . .. Plany na promocję Łowi
cza podczas australijskiej Olimpiady
MAJ:
•Łowicz jest gospodarzem 6. Ogólnopolski ej Olimpiady Młodzieży " Ziemi a Łódzka '2000" w judo i taekwondoWTF. Szkoda tylko, że w rywalizacji
sportowej zabrakło mies zkańców naszego regionu, ale .. .
•Pelikan wygrał w ,jaskini lwa" ...
Łowiczanie pokonali w Bełchatowie
GKS TI 2: I i na Starzyńskiego Włóknia-

Pierwszym w historii
Belferek.

Łowicza

Sierpcu 3: I. W kolejnym meczu „Bobry" zostały rozgromione przez Sokoła
Kleczew przegrywając aż 0:5. Mimo to
Huragan utrzymał trzecie miejsce w IV
lidze ...
• Rekordowa liczba 125 zawodników stanęła na starcie 4. Łowickiego
Ogóinopolskiego Duathlonu o Puchar Burmistrza Łowicza, a najlepszym okazał się kielczanin - Marek
Kalwat.
• Asthma Attack po raz trzeci wywalczyła tytuł mistrzów Łowicza. W
ostatnim meczu Łowickiej ALK-i, czyli
Amatorskiej Ligi Koszykówki "Asthmatycy pokonali GOK Zduny 72:63, a
trzecie miejsce przypadło ekipie PCMarBo ... Królem strzelców został Adrian El-Ward (PC-MarBo ), który zdobył 262 punkty.
• Nadspodziewaną popularnością
cieszyły się Amatorskie Mistrzostwa
Łowicza w piłce siatkowej dmżyn mieszanych, a najlepszą z dwunastu ekip
startujący w zawodach okazała się drużyna ZNP Belferek, puchar za drugie
miejsce przypadł technikum w Zduń
skiej Dąbrowie, a za trzecie LZS Retki.
• Brązowy medal mistrzostw województwa łódzkiego SZS w mini koszykówce wywalczyli w Tomaszowie Mazowieckim młodzi gracze łowickiej
„Czwórki". W meczu o trzecie miejsce
podopieczni Pawła Dolińskiego pokonali SP I I Zgierz aż 50:26.
•Ekipa łowickiej „Trójki" okazała się
najlepszą w zawodach rejonowych IMS
w „Piłkarskich Piątkach", awansując tym
samym na zawody wojewódzkie, gdzie
jednak ekipa Sławomira Karmelity zajęła dopiero szóste miejsce. Nie mniej łowi
czanie wystąpili w Mistrzostwach Polski
w mini fi.Jtbolu, które zorganizowane były
w Zgierzu zajmując dziesiąte miejsce.
• Jeszcze jeden medal do kolekcji
wywalczyły w Łodzi podopieczne Bernarda Wudkiewicza z SP Niedźwia
da. W finałach Wojewódzkich IMS w
sztafetowych biegach przełajowych
I 5x800 m dziewczęta z klas IV, V i VI

• Zespołowi łowickiego Kolegium
Nauczycielskiego nie udało się obronić
złotego medalu. W 2. Mistrzostwach
Polski PWSZ i Kolegiów Nauczycielskich ekipa trenera Zbigniewa Zająca
ostatecznie zajęła piąte miejsce. Apetyty były na pewno większe . ..
• Nieźle w finałach Wojewódzkiej
Gimnazjady Młodzieży w dmżynowej
lekkiej atletyce wypadli uczniowie SP 4
Łowicz zajmując w Łodzi czwarte miejsce. Nasi reprezentanci w Łodzi stawali
także trzykrotnie na podium w konkurencjach indywidualnych. Bieg na I OOO
m pewnie wygrał Łukasz Fabjański z
SP Domaniewice, a srebro i brąz zdobyli chłopcy z „Czwórki". Drugi w biegu na
300 m był Mariusz Głowin, a trzeci w
konkursie skoku wzwyż Michał Tataj.
• Zakończył się 8. Turniej Piłki Noż
nej Jedenastolatków o Puchar „Nowego
Łowiczanina". Tym razem bezkonkurencyjni okazali się gracze „Trójki" (nauczy-

ciel w-f Sławomir Karmelita), którzy wywalczyli aż d ziewięć punktów
przewagi nad Złotą Jedynką i j edenaście
nad innym teamem SP I - Primą. Największą osobowością turnieju był jednak Maciek Rybus - bez wątpienia
najlepszy zawodnik, który zdobył aż
siedemnaście goli .
• Mistrzem Łowicza w darcie został
Maciej Turski . W drugiej edycji .Grand
Prix Łowicza wywalczył cztery punkty przewagi nad Pawłem Kuza i aż 21
nad Jackiem Lebioda.

CZERWIEC:

amatorskimi mistrzami zostali siatkarze ZNP

rza Konstantynów 3:0, później przy- zajęły znakomite drugie miejsce.
szła jednak wyjazdowa porażka z Pio• Bardzo pewne zwycięstwo w Retrcovią-Ptak I :2, remis z Lignomatem jonowych Igrzyskach Młodzieży SzkolJankowy I: I i kolejna przegrana z Roz- nej w czwórboju lekkoatletycznym
wojem Katowice I :3. W ostatnim dniu wywalczyły dziewczęta z SP Nied~ia
maja Pelikan pokonał Odrę II Opole 4:3 da. Podopieczne Bernarda Wudkie(nasz zespół wygrywał już 4:0). Łowi wicza ·miały ponad sto punktów przeczanie spadli przez moment na siódme wagi nad rywalkami z SP 9 Kutno. W
miejsce, ale po ostatnim zwycięstwie finałach wojewódzkich powtórzony
znów zajmują szóste miejsce.
został sukces sprzed roku - ekipa SP
•Nie zwalnia Huragan, który poko- Niedźwiada sięgnęła po brazowe medale
nał Błękitnych Gąbin 3:0 i Kasztelana w mistrzostw województwa łódzkiego SZS.

• Niespodziewana informacja naz Akademickich -Mistrzostw
Polski. Łowiczanin Rafał Kazimierczak pokonał poprzeczkę zawieszona na wysokości 219 cm i tym samym
zdobył srebrny medal. Niedługo okazał się, że to nie był pojedynczy
skok ...
• W przedostatniej kolejce ITI ligi ło
wiczanie zremisowali w Koninie z Aleminium I: I i na koniec wygrali z Wartą
Zawiercie 3: I zajmując ostatecznie 6 miejsce w rozgrywkach sezonu 1999/2000 zdobywając rekordową liczbę 51 . punktów.
• Coraz mniej sił na finiszu .rozgrywek IV ligi mieli gracze z Bobrownik.
Huragan przegrał w Kutnie z MKS 4:2,
zremisował z Mazovią Rawa Mazowiecka I: I i pokonali w „bólach" Ziemowita
Osięciny I :O oraz na koniec Lecha w
Rypinie 3: I co dało im trzecie miejsce w
historycznym pierwszym sezonie Huraganu w IV lidze.
•Podopieczni treneraAndrzeja Korejwo w ostatnim turnieju wojewódzkiej ligi koszykówki żaków odnieśli dwa
zwycięstwa i tym samym przypieczęto
wali bardzo pewne pierwsze miejsce w
rozgrywkach ekipy VOX-OSiR Łowicz.
•Po raz siódmy z okazji Dnia Dziecka w Zawodach Pływackich o Puchar
Dyrektora Pływalni Miejskiej -Waldemara Szkupa rywalizowali czwartoi piątoklasiści z łowickich podstawówek,
a po raz trzeci z rzędu najlepsi okazali
się młodzi sp.ortowcy z SP 6 Łowicz .
• W Mistrzostwach Makroregionu
Centralnego Juniorów w lekkiej atletyce
płynęła

Marcin Dariczak sięgnął po złoto w
A malarskich Mistrzostwach Polski
TKKF

zawodniczki UKS „ Błyskawica" Domaniewice zdobyły dwa zł ote medale: najlepszą okazał się sztafeta 4x I OO m
(Agnieszka Kędziora, Ewelina Kę
dziora, Marta Pietrasik i Iwona Michalak), a pierwsze miejsce indywidualnie także w biegu na 400 m zajęła Michalak.
• Podopieczni trenera Mieczysła
wa Szymajdy dobrze zaprezentowali
się także w Mistrzostwach Woj ewództwa Łódz ki e go Młodzików. Triumfatorem biegu na 2000 m został Łukasz
Fabjański, a brązowy medal w biegu
na 300 m zajął Mariusz Głowin.
• Podczas Wojewódzkiej Licealiady
·szkolnej w lekkiej atletyce dwukrotnie
na podium stawali trenujący w UKS
„Błyskawica" uczniowie LO ZSM Ło
wicz. Złoty medal w biegu na 400 m
zajął Emanuel Zimny. a dmgie miejsce
na tym dystansie wśród dziewcząt zajęła Iwona Michalak.
• Po raz trzeci z rzędu zdobywcami
Pucharu Polski OZPN Skierniewice okazali się gracze Unii Skierniewice, którzy
w finale pokonali odmłodzony zespół
łowickiego Pelikana 2:0 (0:0).
• Zloty medal w 3. Tenisowych
Otwartych Mistrzostwach Polski zdobył Marcin Dańczak, a w tych samych zawodach trzecie miejsce wywalczył inny łowiczanin - Waldemar
Żemło.
•Po raz drugi zorganizowano turniej
o Puchar Łowickiej ALK-i i po raz dmgi
triumfatorami okazali się gracze GOK-u
Zduny, który w finale zrewanżowali się
Asthmie Attack wygrywając aż 75:54.
• Mistrzem Łowicza .w szachach
dwugodzinnych został Zdzisław Orzechowski, a na podium znaleźli się także Janusz Kaźmierczak i Tadeusz
Nodzak.
• W Ręcznie rozgrywane były I.
Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS i
Mieszkańców Wsi, a bardzo dobrze w
tych zawodach zaprezentowali się sportowcy z gminy Domaniewice, którzy
ostatecznie zajęli w klasyfikacji zespołowej bardzo dobre dmgie miejsce.
Zebrał: Paweł A. Doliński

Nowy Łowiczan i n Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem „Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje : Oficyna Wydawnicza . Nowy Łowiczanin". 99-400 Łowicz , ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57 , e-mail : nowlow@pro.onet. pl
adres dla korespondencji : skrytka pocztowa 68 . Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny). Ewa Mrzygłód -Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze : Marcin A . Kucharski , Paweł A . Doliński
(sport). Artur Wasielewski, Anna Jatczak, Mirosława Wolska-Kobierecka . Stałe współpracuje : asp . sztab . Witold Janeczek lkronika policyjna), Renata Piechu! (kierownik oddziału w Głownie). Index: 326097 - dotyczy sieci . Ruch" .
Redakcja zastrzega sobie prawo zm iany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów . OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51. tel. 830-34-08) lub osobiście w biurze
ogłoszeń , ul. Pijarska 3a . codziennie w godz. 7-18 , w soboty 8-14 , w Głownie: ul. Swoboda 4, pn .- pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE : przyjmowane są także w innych punktach , wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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2. Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy
rocznika 1987 o Puchar Prezesa KS "Pelikan"

Piłka nożna -

BEtCHATÓW DRUGI UZ
WYGRYWA W tOWICZU

tego typu turniej przeprowadzony dla szym miejscu. Łącznie do walki o putego rocznika. Rok temu puchar prezesa char stanęło 1O zespołów, które toczyły
KS „Pelikan" Łowicz Wiesława Dą rywalizację_ w grupach, a następnie w
browskiego zdobyła ekipa GKS Be- fazie finałowej grały o poszczególne
łchatów. I tym razem też młodzi bełcha miejsca, w zależności od lokaty zajętej
towianie zakończyli turniej na pierw- w swojej grupie.
Bardzo dobrze, bo skutecznie, rozpoczęli swój udział w turnieju podopieczni trenera Henryka Plichty,
występujący pod nazwą Pelikan I. W
swoim pierwszym meczu pokonali oni
rówieśników z Rawy Mazowieckiej 1:O,
a złotą bramkę_ zdobył nie kto inny, jak
Maciej Rybus. W drugim spotkaniu
grupowym łowiczanom poszło już zdecydowanie łatwiej. Po golach: dwóch
Patryka Gawinka oraz po jednym
Rybusa i Tomasza Wasilewskiego,
„Pelikaniątka" pokonały ChKS Łódź
4:0. Dla ciekawostki warto podkreślić,
że łodzianie w ubiegłym roku zajęli w
Łowiczu trzecie miejsce.
W kolejnym występie było zdecydowanie najciężej. Po wyrównanej walce i
golu Andrzeja Osowskiego podopieczni trenera Plichty zremisowali z
Młodzi piłkarze Pelikana przegrali dopiero w finale z GKS Bełchatów zajmupiłkarzami łódzkiego Widzewa J: J.
jąc bardzo dobre drugie miejsce w turnieju rocznika 1988.
dok. nas. 28
Łowicz,

28 grudnia. Drugie i ciziemiejsce, to dorobek młodych piłkarzy łowickiego Pelikana urodzonych
w 1988 roku, w turnieju organizowanym
przez ich rodziców w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu. To już drugi
wiąte

_,

Rozmowa z zawodnikiem Po/oni Warszawa,

łowiczaninem

-

Łukaszem Gąsiorem

Arek Kozakiewicz to jeden z mocniejszych punktów UKS „Błyskawica ".

, Short track- UKS „Błyskawica" Domaniewice

Swiqteczne zgrupowa.nie

Białystok, 25-30 grudnia. Niezmordowany Mietek ... - to stwierdzenie
jak ulał pasuje od lat pasuje do Mieczystawa Szymajda. Tym razem trener
UKS ,,Błyskawica" Domaniewice zabrał
wać. Tak więc można powiedzieć, że pły- był moim pierwszym trenerem. Pływa aż 24-osobową grupę_ swoich podłem wtedy dwa razy w tygodniu i jedno- opiecznych na zgrupowanie o charaktewać nauczyłem się_ sarn.
rze specjalistycznym do Białegosto• A jak to się stało, że zacząłeś razowo pokonywałem ok. 1 kilometr.
• Nie chciałeś, tak jak większość ku. Wyprawa ta zorganizowana jest
trenować pływanie, mimo że w Łorówieśników, grać w piłkę nożną
wiczu nie ma klubu pływackiego?
lub w koszykówkę?
Chodziłem do czwartej klasy Szkoły
Nie, te dyscypliny wogóle mnie nie
Podstawowej nr 1 w Łowiczu i raz w
interesowały. Ja wolałem pływać.
tygodniu mieliśmy lekcje wychowania
• Jak znalazłeś się w Warszawie?
fizycznego n~ basenie. Tam moim na-

Czy ·zostanie mistrzem Polski?

Łukasz Gąsior jest młodym i
utalentowanym zawodnikiem,
który trenuje pływanie w Poloni Warszawa. Pochodzi z Ło
wicza, ma 14 lat, chodzi do li
klasy gimnazjum. Jest Wicemistrzem Polski na 200 metrów
stylem grzbietowym.
• Łukasz czy pamiętasz swoje
początki poczynań w wodzie, kto
W Łowiczu trenowałem dwa lata. Trenauczył cię pływać i kiedy to było? uczycielem był pan Ryszard Gardewidząc moje wyniki, które były
ner,
pouwagę_,
mnie
na
zwrócił
który
ner,
Nie pamiętam dokładnie kiedy to

ale dosyć dawno. Rodzice często
zabierali mnie nad zalew do Lasku
Miejskiego i tam bawiłem się_ w wodzie
i pewnego dnia w końcu zacząłem płybyło,

informator

. sportowy

'

,

w ramach kadry województwa łódz
kiego młodzików i juniorów, a najważ
niejszym celem jest przygotowanie zawodników do 7. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, która rozgrywana będzie najprawdopodobniej w połowie lutego
w Sosnowcu.
dok. na str. 30

najlepiej z klasy. Za- chyba dobre jak na mój wiek, podsunął
mi abym przychodził na pomysł abym zaczął treningi w klubie.
pływalnie na dodatkowe zajęcia. Ja się_ Ja zgodziłem się na to.
dok. na str. 30
chętnie zgodziłem Właśnie pan Gardener

nieważ pływałem
proponował

kolejkaIIligi ŁLPNP: godz. 17 .OO: Orzeł
Nieborów - Damir, godz. 17.40: HurtMetal - Alpinus, godz. 18.20: Oldboy Il
- Naprzód Jamno, godz. 19 .OO: Zające FC „Chinatown'', godz. 19.40: Sąsiedzi
- Victoria Zabostów i godz. 20.20: MC
Piątek. 5 ro'cznia:
• 18.30- hala sportowa OSiR Nr 2 w Astra Zduny - Vagat Domaniewice;
• 21.00-22.20 - hala sportowa OSiR
Łowiczu, ul. Topolowa 2; 7. kolejka
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Nr l w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
piłce siatkowej: godz. 18.30: Młynek - ząległe mecze 5. kolejki IV ligiŁLPNP:
J.W. Łowicz, Dragi - Rzemiosło Głow godz. 21.00: WSD „Kleryk" - Kopernik
no, Dzi-koś-ć - LZS Retki, godz. 20.00: Kiernozia, godz. 21 .40: Red Power GOK Zduny - Przyszłość, Diabły - Szaraki;
Nied:pela. 7 ~tycznia:
AZS KN Łowicz i ZNP Belferek - Tech• 9.20-12.00 - hala sportowa osik
nikum Zduńska Dąbrowa. Pauzuje:
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8.
TKKF „Księżak".
kolejka V ligi ŁLPNP: godz. 9.20: RTS
Sobęta, §: stt~
• 9.00-13.ÓO-- hala sportowa OSiR II Gągolin - Bleblusie Lipnice, godz.
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 10.00: Bacar-BarsaKutno, godz. 10.40:
Kiepscy Witonia - Hezbollah, godz.
halowy turniej hokeja na trawie;
• 13.00-17.OO - hala sportowa OSiR 11.20: Płomień Piotrowice - Władcy SteNr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; fana;
• 12.00-16.00 - hala sportowa OSiR
6. kolejka I ligi ŁLPNP: godz. 13.00:
Olimpia Chąśno - Turbo-Car Gute- Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6.
nów, godz. 13.40: KS „Stefan" - Abex, kolejka IV ligi ŁLPNP: godz. 12.00~
godz. 14.20: Dagram-AT - Rolmech- GOKSiR Chąśno -Kwasiki, godz. 12.40:
Czarni Bednary, godz. 15.00: Sojax I Szaraki - OM-Łożyska li Bielawy, godz.
Boczki - „Agros-Fortuna" Łowicz, 13.20: Kopernik Kiernozia - Ars Medigodz. 15.40: Pędzące Imadła - Old- ca Power, godz. 14.00: Jazz Wett- WSD
boy, godz. 16.20: Sojax II Boczki - Ipo; „Kleryk", godz. 14.40: RTS Gągolin • 17 .00-21.00 - hala sportowa OSiR Mocny Full, godz. 15.20: Pasiaczek Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 6. FC ;,Kmabka";

~owicki

łyiwiar1y

• 16.00-20.00 - hala sportowa OSi~
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 7.
kolejka III ligi ŁLPNP: godz. 16.00: ŁSA
„Księżak" - Lipcoki, godz. 16.40: MSM
„Szare Szeregi" - Sojax III Boczki, godz.
17.20: FC „Zryw" - PSS „Społem",
godz. 18.00: Klakson-KS „Iskra", godz.
18.40: Attack Domaniewice - OM-Ło
żyska Bielawy, godz. 19.20: Dax Głow
no -Amigo-Górki. Pauza: Agros-Fortuna II;

Czwartek. 11 stycznia:
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
ul. Topolowa 2; Powiatowe
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini
piłce siatkowej dziewcząt;

Łowiczu,

·.

PmtęR,

12 stycznia:

• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; Powiatowe
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini
piłce siatkowej chłopców;
• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; 8. kolejka
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w
piłce siatkowej: godz. 18.30: Rzemiosło
Głowno - Dzi-koś-ć, AZS KN Łowicz Dragi, J. W. Łowicz - Diabły, godz. 20.00:
LZS Retki - ZNP Belferek, Przyszłość
- Młynek i 'fKKF „Księżak" - GOK
Zduny. Pauzuje: Technikum Zduńska
•
Dąbrowa.

(p)

99-400 Łowicz, •L Str:1l1ck11 69
t1L//ta (IJ-46) 837-66-16
Targowica Miejska w

Łowiczu

Fa.~ (fl-ł6) 838-15-22~
Tel. 0-<.02~23-115 ; 0-604-576-937
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Producent sprzętu powinien
dumny - mimo kontaktu z
glebą rzecz wyglądała na nieuszkodzoną. Kacper B. był już na
tyle otrzeźwiały, by pojąć, że ma
przed sobą złodzieja, który obrobił jakieś mieszkanie. A poczuł się jeszcze pewniej, gdy dotarło do niego, że facet najwyraźniej nie może się podnieść. Z
przekleństw wyłuskał informację, że coś mu się stało z nogą.
Uspokojony pan B. odszedł parę
kroków, pogrzebał w kieszeniach
modnego płaszcza. Znalazł komórkę, a przy okazji - nawet•
czapkę, którą z ulgą założył na
trzeźwiejącą i przemarzniętą
być

uczynek.„

Dobry

dok. ze sił'. 13
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się na'.11?w1c na k1ehsze~ c~egoś
mocmeJszego, co wyrazn1e mu
zaszkodziło. Gdy zespół się rozszedł, z coraz
• większym trudem
•
przychodziło mu utrzymanie
równowagi Im bliżej· był domu
•
•
'

I

I;

~e~

IRafał
zauw~żył.

półleżał

parę

i mu przyłożył, a potem 'Uciekł.
I.
dobre
mil nut pod murem, ~ochodząc do
siebie- dlatego Kacper B,. choć
, się odwrócił, Śmierci w białej szal cie, na śniegu, pod jasnym mu-

I jący na środku ulicy facet nagle

Był prawie pod domem, gdy sto-

I1 zajutrz mieli następny występ!
'

•

przeszkadzał

mógł zniszczyć, bo przecież na-

„

było

I strói
tym
gorzej chwiała się kosa której' nie

ł

'

I I I~ I I

I

n.ie.
Wresz.c'.e
Sm1erc się pozbierała, z radosc1ą
ł stwierdziła, że sprzęt ma cały,
I
I 2 I 3 I 4 I
I h_ I 7 I _ I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I po czym sto metrów dalej we.
szła do swojego domku. Obaj
; Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
Rozwiązanie krzyźówki z nr 51 brzmi:
panowie
będą mieli co opowiaWśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
dać„.(PAI)
; środy, 1O stycznia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z Z PUSTEGO I SALOMON NIE NALEJE
: hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.
S. S.
Nagrodę wylosował: Piotr Gołębiewski z Łowicza

•
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Gak na ~
Gdy rzezimieszek pod eskorrano 3 - 1 st. C. Temp. w dzień 2 - 3 st. C.Wzrost ciśnienia.
'71apie), liczby górne - tempe1'.3turę maksymalną w dzień, tą jechał do szpitala, Kacper B.
•WTOREK
raźnym krokiem zmierzał do
Sporo chmur z przejaśnieniami i bez opadów. Rano drogi mogą być liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
śliskie!. Wiatr północno - zachodni. słaby i umiarkowany 3 - 8 mis.
domu. Cieszył się, że spełnił doTemp. rano O - (-2) st. C. Temp. w dzień O - 2 st. C. Wzrost ciśnienia.
bry uczynek, umożliwiając okra•ŚRODA
dzionym odzyskanie swej wła
Pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu ze śniegiem. Podsności - policja zapewniła go,
' czas Ópadów drogi będą śliskie!. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany
3 - 8 m/s. Temp. min. ok. o - (-2) st. C. Temp. maks. ok. O - 2 st. C.
że wśród zrabowanych rzeczy są
Wahania ciśnienia.
takie, które już teraz zapewniają identyfikację właściciela - i
powoli dochodził do siebie po
spotkaniu ze Śmiercią. Miał nadzieję, że dobry uczynek zapewMIAITD WPDllTUGAUI, DAWNA
CZŁONEK KOSCIOŁA
nił mu bezpieczeństwo.
TWHDZA MAUIDW
EWAMGHICKo.AUGSBUR
A tymczasem Śmierć, czyli
GREOOIDG
PDMIEIZCZERIEIU
SKIEGO
MllDki
IAMDOIDDY
WIARA WBOGA
Rafał I., była już w swym domu.
Tego wieczoru mężczyzna wraz
PllZETWARZA Fill AXUITYUNE
WENERQĘEL!Xll!Clll\
z kolegami kolędował, pięknie

PONIEDZIAŁEK
, Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu
czu ze śniegiem. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 m/s.

•NIEDZIELA
Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wiatr
południowy, slaby i umiarkowany 3 - 8 m/s. Temp. min. ok. 4 - 3 st. C.
Temp. maks. ok. 6 - 8 st. C. Wzrost ciśnienia.

ciśnienia.

Sporo chmur z przejaśnieniami i lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. Rano miejscami drogi będą śliskie!. Wiatr południowy, słaby
i umiarkowany 3 - 8 mis. Temp. min. ok. 2 - O st. C. Temp. maks. ok. 3
- 5 st. C. Spadek ciśnienia.
•SOBOTA
Od rana dość pogodnie, w ciągu dnia wzrost zachmurzenia do dużego
z opadami deszczu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis.
Temp. min. ok. 2 - 1 st. C. Temp. maks. ok. 4 - 6 st. C. Spadek

•PIĄTEK

Opis syluacji synoptycznej: W nadchodzących dniach pogodę
w regionie będzie kształtował niż znad Wysp Brytyjskich.
Napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza z południowego zachodu i południa, od poniedziałku chłodniejsza z zachodu.
•CZWARTEK
Dość pogodnie okresami sporo chmur ale bez opadów. Rano miej' scami drogi będą śliskie!. Wiatr przeważnie południowy, słaby i umiarko,wany 3 - 8 m/s. Temp. min. ok. 2 - O st. C. Temp. maks. ok. 2 - 4 st. C.
Wahania ciśnienia.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza • 4.01.2000 -10.01.2000

kładów

Historia kina daje nam kilka przysytuacji jeszcze trudniejszych.
Mam na myśli kilku aktorów, którzy
grali Chrystusa czy Buddę. Skala trud-

• W filmie „Prymas", opowiao trzech szczególnych
latach z życia kardynała Stefana
Wyszyńskiego, zagrał Pan tytuło
wą rolę - człowieka legendę, duchowego przywódcę narodu;
jednocześnie osobę zmarłą raptem dziewiętnaście lat temu, którą osobiście znało wielu jeszcze ży
jących ludzi. Czy te uwarunkowania
stanowiły dla Pana dużą trudność
w aktorskiej interpretacji postaci?
dającym

rtie tylko była spowodowana tym,
kogo ludzle znali. Trudność ta polegała na niezwykłej, szczególnej odpowiedzialności autorów filmu
oraz mojej, aktora, który zagrał w tym
filmie główną rolę. Nie mogłem myśleć
tylko o tych, którzy znali prymasa. Nie
widziałem sensu w naśladowaniu księ
dza prymasa - imitowaniu jego gestów,
sposobu chodzenia czy mimiki twarzy.
Po pierwsze, nie potrafiłbym zrobić tego
tak wspaniale, jak robią to imitatorzy.
(Znam kilku takich znakomitych, artystów we Francji, którzy potrafią doskonale naśladować osobistości z życia publicznego.) Po drugie, uważam, że gdybym próbował to robić, powstałby film,
który byłby historią aktora usiłującego

ności

że grałem kogoś,

imitować księdza

prymasa, a nie hi-

7 stycznia, niedziela
godz. 13.45, TVP 1;

Młoda Rosjanka Jelena
wychodzi po siedmiu
latach z więzienia
i jedzie do Niemiec,
by tam odszukać, teraz
już 8-letniego synka
Borysa, adoptowanego
przez niemiecką rodzinę.
Podstępem zdobywa
adres jego rodziców.

-

• Czy granej przez siebie postaci przekazał Pan pewne wła
sne, osobiste doświadczenia?

'•

TITANIC
Kolejny obraz wielkiej
tragedii Titanica.
Wchodzącym na pokład
To jest wielka kwestia dotycząca , ludziom nawet nie
zaświtała myśl, że
pracy aktorów. Jedni mówią: „Masz większość z nich
korzystać ze swoich doświadczeń".
wyrusza w swą
dok. na sił'. 5 ostatnią podróż w życiu.

Jest to historia duchowego i fizycznego oporu; bólu i drogi duchowej.

•Wiemy o kim jest ten film. A o
czym jest ta historia?

grać księdza

powinienem tak
prymasa, żeby nic w mojej pracy nie przeszkodziło w przekazywaniu tej historii publiczności.

żyser filmu uznała, że

storią księdza prymasa. Dlatego też re-

MOIM DZIECIOM

DAC WYKSZTAtCENIE

Rozmowa z Andrzejem Sewerynem

PRAGN~

,

W Polsce coraz lepiej jest z punktualnością...

Teatr Telewizji „Klub Kawalerów" - reż. Krystyna Janda, wyk. Jerzy Stuhr, Janusz Gajos, Slawomii· Orzechowski
(na zdjęciu), Iwona Bielska i inni. Emisja: poniedziałek, 8 stycznia, TVP 1, godz. 21. OO.

Sławny pisarz Austin
Blair wychodzi
z ekskluzywnej
restauracji i czaka na
taksówkę. Nagle
podchodzi doń młody
mężczyzna i kilkoma
strzałami z pistoletu
zabija go. Potem z tej
samej broni popełnia
samobójstwo. Wkrótce
morderca zostaje
zidentyfikowany.

!I SPRAWIEDLIWOŚCI

ISTOTA

5 stycznia, piątek
godz. 22.05, TVP 2;

przesłaniem społecznym".

Robert Mandel powraca
w swoim filmie
do kontrowersyjnego
tematu ze zrealizowanej
czterdzieści lat wcześniej
.Szkolnej dżunglii", którą
krytyka nazwała
wówczas .dramatem z

TELEWIZJA ŁOWICZ;
FORUM ŁOWICZA

5 stycznia, piątek
godz. 17.35;

Prmhleścle 27
Giełda

6.00 Kawaczyherbata
7.35 Telezakupy
7.50 Szkola na fali
- serial prod. USA
8.15 Knikowskle

8.25
8.30 Wiadomości

8.42 Pogoda
Ul Madeline-serialanim.
9.10 .lelłjnec:zka
9.45 Bajeczki

Jedyneczkl
10.00 Tajemnicza kobieta
- tełellCNłllła
10.50 Przewodnik
po ekonomii
11.20 Dzień jak co dzień
11.30 Historia z myszką
I komputerem
12.oo Wiadomości
12.10 Agrobiznes- rolniczy
program infonnacyjny
12.20 Horyzonty
12.45 Klan
1110 U siebie: Gazda
zlendaku
13.30 Wiadomości
13.40 Studio sport:
Turniej 4skoczni
15.30 Komedianci
16.00 Credo2000
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
Brooke jest niespokojna.
Żałuje teraz, że pozwoliła

8

-serial dokumentalny

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
-telenowela prod. TVP
9.00 Gdziedlabełmówi
dobranoc
·serial prod. USA
9.91 Nasza wielka rodzina
10.20 Światło dnia
-film fabularny prod. USĄ
reż. Paul Schrader;
wyk. Midiael Fox i inni

12.05 Program rozry#kOW'J
12.30 Statek szalony
czytl płyniemy
1115 Doktor z alpejsklj

wioski
·serial prod. niemiecko~
14.115 Powrót do Shewrood

Ridge'owi zabrać Bńdget. Z
kolei Taylor czuje się zra·
niona nieprzemyślaną ini·
cjatywą męża, ale zgadza
się nakarmić małą. Sheila
obawia się, jej misternie
przygotowany plan zawie·
dzie, choć jest już tak blisko celu. Podaje narzeczonemu narkotyk, w rezultacie Eryk nie przychodzi na
umówione spotkanie ze Stephanie.
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania
-serial prod. polskiej
18.00 Dwadzieścia Jed~n
• teleturniej
18.35 Rower Błat.eja
• program mlodzieżowy
19.00 Wieczorynka:
Podróże kapitana
KII pera
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Nash Bridges
-serial prod. USA
W San Francisco pojawia
się przestępca działający z
wyjątkowym rozmachem.
Do planowanych przez siebie skoków angażuje jako
wspólników wyłącznie najlep-

14.30 Dzieci I ryby:
Czy warto być

uczciv,yln
15.00 Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej
15.30 Krzyżówka 13-lalków
·czyli Światowid
16.00 Panorama ~
16.10 Na dobre i nazłe
• serial prod. polskiej
Elżbieta wpada w depresję.
Wszystko staje się jej obojętne. Michał Kalita próbu·
je pomóc córce, wybiera
się do Jakuba, by tam porozmawiać z Brunem. U
Jakuba poznaje Gabrysię.
dwojgiem ludzi za·
Między

wiązuje się nić przyjaźni.

Profesor Zybert postanawia
wyjechać do Genewy. Kwestia objęcia stanowiska dyrektora szpitala pozostaje
nie rozwiązana. Do szpitala
trafia kobieta z krwotokiem
wewnętrznym.

17.0S Proton
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 J~en z dziesięciu
-teleturniej
19.30 Ikona Bożego
Narodzenia
20.00 Ryzyka1cl

szych fachowców. Nash
Bńdges wykorzystuje nada·
rzającą się okazję i nawią
zuje z nim kontakt Aby zdobyć nłepodważalne dowody
przeciwko przestępcy, podaje się za specjalistę od wyrafinowanych kradzieży.
21.00 Zawsze po 21-szej
21.35 Tygodnik polityczny

Jedynki
22.25 Monitor
Wiadomości

22.50 Sportowy flesz

kontrowersyjny

23.00 Czas na„.

16 uczestników

dokument:
Mall żołnierze
. Corporal Highway, czyli ka·
prał Autostrada, zawdzięcza
przezwisko posterunkowi, na
którym służył. Pilnował drogi, by żaden wróg nie mógł
nią przejechać bezkarnie.
Kara była adekwatna do
winy. Rebeliantów - czyli
wszystkich próbujących mi·
nąć placówkę bez. pozwolenia - rozstrzeliwał z karabinu
maszynowego i palił ich
pojazdy.
23.50 Posterunek
·film fab. prod. rosyjskiej;
1.15 Polskie stada
I stadniny koni
1.50 Zakończenie

Spośród

rozpoczynających wielką
grę na egzotycznej wyspie
Pulau nga zostało już tylko
sześciu rozbitków. Wszyscy są skrajnie wyczerpani
fizycznie i psychicznie.
Przeżywają kryzys, który pogłębia się z godziny na godzinę. W sześcioosobowej
grupie nie ma jut miejsca
na sympatie i lojalność
wobec współtowarzyszy, pozostała zaciekła rywalizacja
o palmę pierwszeństwa.
Dawni sojusznicy teraz są
śmiertelnymi wrogami, prowadzącymi psychologiczną

grę, mającą na celu wyeli·
minowanie przeciwnika.
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
21.26 Pogoda
21.35 ZArchiwumX

. • seńal prod. USA;
reż.Kim Manners

Zakończenie

- seńal prod. angielskiej

22.20 997-magazyn
layTninalny
22.55 Kronika Rajdu
Paryż· Dakar
23.0S Bandycki Petersburg
O.OO Polska bez tajemnic
0.50 Czuła jest noc
US

TV

Łódź

WOT

2

„ Złotopolscy" - serial prod. polskiej - wyk. Alina, Janowska, Leon
Niemczyk, Henryk Machalica, Agnieszka Sitek, Anna Milewska i inni.
Emisja: czwartek, IO stycznia, godz. 16.00, TVP 2.
[f.zl„t'!Sjl

-

Programypogrublone·nleł<odowane
7.00 Ferdy 7.25 Babcia 7.30 7.oo Ferdy • serial anim. 7.25
7.00 Diabelski Młyn 7.40 Czarodziejski peryskop 8.00 Babcia 7.30 Czarodziejski PeMinisport+ 7.45 Łapu Ca· Nasze. sprawy 8.30 Kas· ryskop 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05 Tak czy
pu 7.50 Aktualności Fil·
sandra
•
serial
fabularny
inaczej 8.25 Sekrety 8.30
mowe 8.00 Chińskie skrzy9.30
Integracja
9.45
To
jest
Kassandra 9.30 Integracja
dła 8.25 Bliscy wrogowie
temat 10.00 Radio Ro9.45 To jest temat 10.00 Ra9.20 Wściekly • film prod. mans 10.30 Filmowa
Enpolskiej 10.55 Odlotowy cyklopedia Łodzi 10.45 Te· dio Romans 10.30V-Jay10.45
Telekurier 11.15 Lada dzień
duet 12.20 P,lac Vendome
lekurier
11.15
Lada
dzień
14.15 Ognisty podmuch 12.05 Mieszkaj lepiej 12.15 12.00 Mieszkaj lepiej 12.15
Polacy XX wieku 12.30 Mały,
16.30 Nowe wcielenie 17.15
Polacy XX wieku 12.30
wielki biznes 13.00 Zwierzę
Mistrzowie w świecie przyMały, wielki biznes 13.00
ta z bliska 13.45 Pogranicza
rody li 17.45 Cybernet
Zwierzęta z bliska 13.40 Pomedycyny 14.00 Kalejdos18.10 Pinki i Mózg 18.35
granicza medecyny 14.00 kop regionalny 14.10 ProKapitan Fracasse 19.00
Kalejdoskop regionalny 14.10 jektantki 14.35 Klan • telenoDiabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski Projektantki 14.35 Klan wela 15.0() Eneduerabe 15.05
15.00 Eneduerabe 15.05 Podróże Obieżystopki 15.30
Młyn 19.40 Ła-pu Capu
19.45 Mlnisport+ 19.50 Podróże Obieżystopki 15.40 Wiadomości Kuriera 15.35
Rozmowa dnia 15.55 ZagadAktualności Filmowe 20.00 Podaj cegłę - magazyn
Żyć lepiej 21.35 Słodka tru· mieszkaniowy 16.20 Jerzy kowe historie XX stulecia
cizna 23.05 Pragnę cię 0.30 Giedrojć • wspomnienie 16.20 Teraz my 16.30 Harry
Filmy erotyczne 2.1 O W nur- 16.30 Harry i Hendersono- i Hendersonowie 17.00 Intetach życia 4.00 Życie to je· wie 17.00 Integracja 17.15 gracja 17.15 Gość WOT
den dzień 5.30 Dar wolności Filmowa Encyklopedia Ło 17.30 Telewizyjny Kurier Madzi 17.30 Nasze sprawy zowiecki 17.45 Sekrety War18.00 Łódzkie Wiadomości szawy i Mazowsza 17 .50
Dnia 18.20 Mieszadło • pro- Sport 18.00 Kurier i pogoda
9.00 Turbo 9.25 Ciekawo- gram dla młodzieży 19.00 18.20 Auto Kuńer 18.40 Stuski Discovery 9.55 Dzikie Kariera Emmy Heart • se- dio reportażu 18.55 Gość
Discovery 10.50 Odkiywanie h~ ńal 20.35 Telekurier 21.05 WOT 19.00 Kariera Emmy
storii 11.45 Wiatr w żaglach Milość 'i namiętność • se- Heart 20.35 Telekuńer 21.00
12.10 Katastrofa 12.40 Fli· 'ńal obyczajowy 21.30 ŁWD Miłość i namiętność 21.30
ghtpath 13.30 Tajemnice 22.00 To jest lemat • re· Kuńer i pogoda 21.35 Sport
natury 14.25 Od podszewki portaż 22.15 Puls samo- 21.40 Rozmowa dnia 22.00
15.15 Wszystko o„. 16.10 rządu 22.30 Labirynty kul· To jest lemat 22.15 Puls
Zielona wioska 16.35 Wy- b.Jy 22.50 Punkt, set, mecz 22.30 labirynty kultury 22.50
czarowane z drewna 17.05 23.25 Oblicza Watykanu Punkt, set, mecz 23.10
Turbo 17.30 Ciekawostki
Oblicza Watykanu • dok.
23.55
Program
na jutro
Discovery 18.00 OdkrywaTELEWIZJAŁ.OWICZ
nie historii 19.00 Zakręco
ne opowieści 19.30 Dzikie 9.00 Telezakupy 10.15 Baj· Program lokalny 17.56 KoDiscovery 20.00 Samolo· ki11.02Jestem przeciw12.34 leś trafia do muzeum 18.02
ty i samochody coltrane'a Koleś remontuje samochód Bajki 18.30 Z jak zdrowie
20.30 Ciekawostki Discove· 13.00 Bajki 13.30 Trudne 18.51 Dla ciebie 19.08 Prary 21.00 Noc zbrodni O.OO rozmowy 14.00 Świat dale- wo ziemi 20.25 Stany Zjed·
Wojenne miesiące 1.00 kich podróży 14.22 Drzwi 18 noczone przystępują do
Strefa mocy 2.00 Odkry· 14.25 INFOR 14.33 Zemsta wojny 21.35 Gen.' Tadeusz
wanie historii 3.00 Zakoń 17.15 Wiadomości lokalne Bór-Komorowski 22.15 Róż·
czenie
17.25 Sonda uliczna 17.35 ni ludzie

·serial arimowany

Piosenka
na życzenie
7.00 ~
według Bundych
. serial komedicJY,y
7.25 Batman
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
·serial komed'KlWf
8.30 Xena, wojownicza
księżniczka

·serial przygodowy
9.30 Zbuntowany Anioł
·serial obyczajowy
10.20 Florena
·serial obyczajowy
11.15 Pogromcy zła- film
prod. kanadyjskiej
12.05 Wesoływdowlec
12.30 Życiowa szansa
13.30 4x4

Przedmieście 27
Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Program
publlcystyczny
8.15 Krakowskie

8.30

8.40 Giełda
8.45 Wieści Polonijne
9.00 Teleranek
9.30 Żegnaj Rockefeller
·serial prod. polskiej
10.00 Królowa Bona
11.30 Kwadrat
12.oo Wiadomości
12.10 Budka Suflera
wNowymJorllu
13.DO Klan
13.25 Forum
14.10 Podróże kullname

~

7.00 Księga dżungli 8.00 Top
Shop 12.00 Cierpieć z milo·
ści - telenowela 13.00 Top
Shop 18.00 Cierpieć z miło·
ści 19.15 Top Shop 20.30
Goliat czeka - film fabularny 22.25 Top Shop 0.10 Hot
Shop 0.50 Playboy

,..***,..
*,..,.. .....

D!lJJ!IJ'P/111!

8.30 Rajd Paryż • Dakar 9.00
Narciarstwo Alpejskie 1O.OO
P~ka nożna 12.00 Tenis stoIowy 13.00 Tenis - turniej
WTA w Sydeny 14.15 Biathlon 15.45 Tenis 17.30 Nar·
ciarstwo biegowe 18.30 Bia·
thlon 19.30 Narciarstwo bie·
gowe 19.45 Łyżwiarstwo szybkie 20.15 Piłka nożna 22.30
Rajd Paryż • Dakar 23.00
Wiadomości 23.15 Tenis 0.45
Rajd Paryż • Dakar 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

1S.OO

Dyżumy satyryk kraju

Rodzlńa zastępcza

·serial obyczajowy
Pokemon
• serią! arimowany

Adam i Ewa
·serial obyczajowy

prod. argentyńskiej

• serial obya.ajowy
Wysoka fala
·serialsensacyjny •
Florella
-serial obyczajowy
Informacje
+Kurier TV
Zbuntowany Anioł
• serial obyczajowy

15.55 Słodka truciŻna

15.30 Informacje

16.45
17AS
18.40
19.0S

20.00

20.30 Moje drugie
lepsze wcielenie
• kanedla prod. USA

clala

14.35 360 stopni dookoła
15.00 Wiadomości
15.15 Zaproszenie: Sudety
15.35 Rozmowa dnia
16.00 Kwadrat
16.25 Program rozrywkoWJ
17.00 Teleexpress
17.15 Z dziecięcej estrady
·program dla dzieci
17.40 Sklppy
18.15 Mlnlwyklady
o maxi sprawach

Pogoda
Sport

Wiadomości

Wieści Polonijne
Dobranocka

18.35 Klan
19.00
19.15
19.30
19.55
19.58

6.00 Teledyski 6.10 Maria
Emilia 6.55 Odjazdowe kreskówki 8.05 Czy boisz się
ciemności 8.30 Katalina i
Sebastian 9.15 Gra w prze·
boje 9.45 Podaj dalej - teleturniej 10.15 Czynnik PSI •
seńal 11.00 Mantis • serial
fantastyczno-naukowy 11.50
Blisko ciebie 12.35 Tele·
shopping 13.40 Katalina i
Sebastian
14.25 Maria
Emilia • telenowela 15.15
Odjazdowe kreskówki 16.25
Czy boisz się ciemności?
16.50 Mantis 17.40Czynnik
PSI • serial 18.30 Gra w
przeboje • teleturniej 19.00
W akcji • magazyn sensacji 19.30 Podaj dalej • tele·
turniej 20.05 Cios w serce melodramat 21.50 52 minuty 22.50 Bestroskie lata
• komedia 0.25 Sexplozja
0.40 W akcji 1.05 Cios w
serce 2.35 Beztroskie lata
4.00 Teleshopping

Przedsiębiorca budowlany
Brad zbyt dlugo nadużywał
boskiej cierpliwości. Po śmier

nowy WWICZANIN

; Wi€ŚCi z Gło~nif .i. strxkowa

Dla ciała i ducha

•

NIEZB~DNY DEMAKJAZ

leństwa Alvina wiewiórki serial animowany 14.40
Przygody kapitana Simiana • serial animowany dla
dzieci 15.05 Szalony świat
- serial prod. USA 16.00 Alf
• serial komediowy 16.30
TVN Fakty 16.50 Valeria •
serial obyczajowy 17.45 Wizjer TVN 18.15 Ro-zmowy
w toku - talk show 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30
Pogoda 19.35 W niewoli
uczuć • serial obyczajowy
20.30 Milionerzy - teleturniej 21.20 Beverly Hills seńal prod. USA; Noah staje przed niezwykle trudną
decyzją. Pewna właścicielka sieci restauracji chce

zbrodni • thriller prod.
USA; reż Stuart Rosenberg;
wyk. Robert Redford, Jane
Aleksander, Yaphet Kotlo,
Murry Hamilton. W scene:
rii autentycznej farmy więziennej w Arkansas, straż.
nik Bnibaker dobrowolnie
idzie do piekła, by zdobyć
dowody zbrodniczych prak'
tyk nadzoru penitencjarnego. 23.30 Więzień Brubaker
• thńller 2.00 Spotkajmy się
:l.30 VIP 2.40 Muzyczne listy 3.40 Strefa P 4.30 za".
kończenie programu

otworzyć kolejny lokal w bu·
dynku, w którym znajduje się
obecnie Peach Pit. Oferuje
mu znacznie wyższy czynsz
niż ten, który płaci Noahowi
jego przyjaciel Natt. Noah
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej: klub Alter
Dark przynosi mu ostatnio
same straty. Postanawia
więc sprzedać Peach Pit, w
sprawę wtrąca się jednak
Dylan, który ratuje sytuację. 22.20 Nocna rozmct·
wy w toku - talk show 23.00
TVN Fakty 23.10 Kropki!
nad i 23.30 Melrose Place
- serial obyczajowy; 0.30
Tenbit.pl 1.00 Wizjer TVN.
1.55 Granie na zawołanie ·

oczyszczania twarzy, gdyż ich substancje oleiste mogą podrażnić spojówki i powodować obrzmienia, ale
specjalne preparaty do demakijażu
oczu, które delikatnie rozpuszczają tusz, nie powodujac sklejania
rzęs. Preparat nakładamy na bawe- •
lniane waciki i bardzo delikatnie
wycieramy powieki. Waciki należy
zmieniać tak długo, aż będą zupełnie czyste.
Osoby o bardzo suchej, napiętej
skórze mogą pominąć mycie twarzy. Jeżeli jednak masz skórę mieszaną albo tłustą, a poczucie komfortu zapewnia ci tylko umycie
twarzy wodą zrób to koniecznie.
Użyj jednak do.tego celu wody mineralnej i glicerynowego mydła.
· Po dokładnym, ale delikatnym
osuszeniu twarzy ręcznikiem, na·
trzyj ją tonikiem, który przywróci
skórze od-powiednie pH, a także
pomoże jej utrzymać wilgoć. Gdy
tonik wchłonie się, posmaruj twarz
kremem.
(PAI)

6.05 W niewoli uczuć - se·
rial obyczajowy 6.45 Telesklep 7.OO Omer 7.25 Alf serial komediowy 7.50 Szaleństwa Alvina wiewiórki 8.15
Przygody kapitana Simiana 8.35 Piotruś Pan • se·
rial dla dzieci 8.55 Rozmowy w toku • talk show 9.40
Vaieria - serial obyczajowy
10.30 Telesklep 11.30 Zakazane uczucia • serial
obyczajowy 12.20 Na ratunek • serial fabularno-dokumentalny 12.50 Łowcy
skarbów 13.50 Omer - se·
rial dla dzieci 14.15 Sza-

Trek: Voyager - serial dla
młodzieży 13.25 Drogówka
13.55 Strefa P 14.45 Mu·
zyczne listy 15.35 Garfield
16.05 Gęsia skórka 16.35
Czulość i kłamstwa • serial
17.05 Alto, Alfo - serial ko·
mediowy 17.45 Dziennik
18.00 Mecz koszykówki •
Mostostal· Bayemwerk 19.30
Z życia wzięte 20.00 Z Archiwum X - serial 20.50
Dziennik 21.02 Informacje
sportowe 21.05 $wiat wedlug Kiepskich • serial ko·
mediowy 21.40 Na tropie

a

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 7.OO Drogówka
• magazyn policyjny 7.30
Muzyczne listy 8.30 Kosmiczne wojny 3 9.00 Gęsia
skórka 9.30 Viper 2 - serial
sensacyjny 10.30 Allo, Allo
• serial komediowy 11.00
Simon • serial 11.30 Różo
we lata siedemdziesiąte serial komediowy 12.00
Czulość i kłamstwa • serial
prod. polskiej 12.30 Star

•

ci w wypadku wraca w zupaZaniedbywanie demakijażu od. lnie nowej postaci: musi napłaci się następnego dnia nieświe
uczyć się żyć bez milionów
i uwodzicielskiego wdzięku, żym, przyszarzałym wyglądem, a
na nowo budując swój świat. w dalszej perspektywie być może
21.30 LosowanieLOTIO
wypryskami
i zmarszczkami. ·MaI Szczęśliwego
ska z makijażu zatyka pory i utrudNumerka
nia skórze oddychanie, a w połącz
22.15 Telewizyjne Biuro
niu z brudem i łojem jest wielką gratŚledcze
22.45 lnfonnacje i biznes ką dla bakterii. Demakijaż powinien
Informacje
być równie staranny jak makijaż.
23.00
Prognoza
pogody
Do usunięcia podkładu z twarzy
23.10 PolltycZf1e graffiti
i szyi użyj mleczka lub kremu do
2l25 Graczykowie
demakijażu. Wybierając kosmetyk
• serial komecfioy,y
kieruj się typem swojej skóry, gdyż
2l55 Niczyje dzieci
żle dobrany preparat może jej za·dramat prod. USA
1.35 MuzykanaBIS
szkodzić, np. mleczko do cery suchej może nasilić problemy skóry
tłustej. Szczególną ostrożność powinny wykazać panie o wrażliwej,
20.00 Warszawawfilmie:
skłonnej do uczuleń skórze.
Romeo I Julia
Staranne usunięcie tuszu i cieni
z Saskiej Krępy
21.35 Program
z powiek to warunek świetlistego
~
spojrzenia i braku opuchlizny skó22.10 Forum Polonijne
ry wokół oczu o poranku. Ta naj22.30 Panorama
delikatniejsza strefa twarzy wyma22.50 Sport-telegram
ga też specjalnych preparatów. Niewskazane są zwykłe mleczka do

-Wałbrzych

22.55 A to Polska właśnie

Wiadomości

23.45 Wniebowzięty
0.38 Monitor

1.05 Wieści Polonijne

1.15 Przygody

świerszczyka

1.30 Wiadomości
1.20 Powtórł<i
programów

k0

ale kino.'

8.00 Dama Kameliowa dramat 9.50 Magazyn filmowy:
Z malego na duży ekran
10.15 Siedmiu wspaniałych '
• western 12.25 Tramwaj.
zwany pożądaniem • dramat
14.25 Dokument: Sean
Connery 15.15 No i co dok·
!orku? • komedia 16.50 Ka·
pilan milości - film biograficzny 18.55 Dokument:
Reżyserzy: Wes Craven
20.00 Mocne Alei Człowiek
bomba - thriller 21.35 Do·
kumen!: Jodie Foster 22.05
Wystarczy być • komedio·
dramat 0.10 Valmont - dra·
mat 2.25 Dekameron • komedia erotyczna (tylko dla
dorosłych) 4.15 Magazyn filmowy: Alicia Silverstone
4.40 Pełnia nad glowami •
komedia prod. polskiej; reż.
Andrzej Czekalski; wyk.
Franciszek Pieczka, Marian
Opania, K. Witkiewicz

Kawa czy herbata
Telezakupy
Szkoła na fali
Krakowskie
Przedmieście 27

samochód świata

Moje miasteczko
- serial prod. kanad}iskiej
~
Bajeczki Jedyneczki
Święty: Najszybszy

\Wjownicy

da~

Do celu
Katalog zabytków
Do celu
Ups and Downs
- język angielski

Złotopolscy

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

18.30 Panorama
18.50 Owójkomania

.tS.21 Pogoda

'.17.30 Program lokalny

Polaków portret

Ylasn/

1i.os

. ;;.

łnią.

-telenowela
·-9.00 Transmisja
.obrad Sejmu
'15.00 Sukces
-. · • -serial TVP
'f5.30 KrzyZówka 13-łatków
'16.00 Panorama
16.10 Na dobre i na złe
- serial prod. polskiej
~akub nadal próbuje odzyskać miłość Zosi, wciąż bezskutecznie. Po wielu nieudanych próbach zaczyna się
zastanawiać czy nie lepiej.
by zapomnieć o kobiecie,
ldóra nie chce się z nim teraz wiązać. Może powinien
jeszcze raz spróbować uło
zyć sobie życie od nowa. Z
~qlei Zosia coraz więcej cza~u spędza z Julką, mając
nadzieję, że jej marzenia o
~~opcji dziewczynki się-spe

7.30
·7.50
.S.00
8.30

TVP§

15.00 Wiadomości

14.15
1425
14.35
14.40

Czerwińsk

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
ą20 Kontrasty • świat,
ludzie, pieniądze
1'2.25 Chcemy pomóc
12.45 Klan
-telenoweła prod. polskiej
13.10 Lista przebojów
13.30 Do celu
,3.50 Wielka historia
małych miasteczek:

ms

-serial
10.55 Po prostu paragraf
Na haczyku
,1.30 Współcześni

8.45
,
'9.10
-9.45
10.00

.8.25 Giełda
il.JO Wiadomości
•8.42 Pogoda

6.00
7.30
7.50
8.15
··

ITIVIPd

Środa

artystów, wielką miłośnicz
ką i mecenaską sztuki.
Córka rzeżbiarza Cypriana
Godebskiego, autora warszawskiego pomnika Adama Mickiewicza, Misia Sert
już za życia obrosła artystyczną legendą. Wzrastała w intelektualnej atmosferze, jaka panowała w jej
domu. Dzieciństwo spędzi
ła w Belgii, u swej babki, w
wiek1;1 młodzieńczym zamieszkała z ojcem w Paryżu. Wyliczenie wszystkich
znakomitych przyjaciół i wielbicieli pięknej Polki zajęło
by całe strony.
19.55 Magazyn Expresu
Reporterów
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport -telegram
21.26 Pogoda
~.35 Jefferson wParyżu
- film fabularny,
reż. James Ivory,
wyk. Nick Notte,
Gretta Scacchi i inni

Była dobrą pianistką, muzą

18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
1925 Muzyczne fascynacje
MisiSert

15.10 Czas na komputer
15.30 Gospodarka
15.55 Fronda
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
Ridge robi żonie wymówki i
złości się, że Taylor pokazała ojcu projekty Forresterów. Sally wstrzymuje pokaz kradzionych wzorów.
Jack, który postawił ją w
bardzo trudnej sytuacji, nie
daje jej jednak wyboru. Saul
i Karen mają szefowej za
złe, że we wszystkim ulega
Hamiltonowi. Pokaz nie
odnosi oszałamiającego sukcesu .
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Klan
-telenowela
18.00 Jaka to melodia?
-teleturniej
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Okruchy życia:
Chłopcy malowani
- film fabularny,
reż. Terrence Ryan,
wyk. Bill Campbell,
Jean Butler i inni
W roku 1941 nad terytorium Irlandii seria z samolotu Luftwaffe niszczy bry-

programu'-;

piłkarski
2.35 Zakończenie f'

przegląd

za hochsztaplera i szpiega. Architekt, lingwista, muzyk, przyrodnik, etnograf,
filozof, wynalazca, do historii przeszedł głównie jako
trzeci prezydent Stanów
Zjednoczonych i współau
tor Deklaracji Niepodległo
ści. Zanim jednak objął w
1801 r. urząd prezydencki,
był przez pięć lat amerykańskim ambasadorem we
Francji. Właśnie ten okres
jego życia zainteresował filmowe trio: Jhabvala-Merchant-lvory.
23.50 Auto
0.10 Kronika Rajdu Paryż
·Dakar
0.20 Kullsyżyciorysów
-serial dokumentalny
1.20 Jankesi
i Konfederaci
2.05 Europejski

łczesnych uważany także

tuzinkowym, wykazującym
znamiona geniuszu, choć
przez niektórych mu wspó-

z
nie-

był

pewnością człowiekiem

Thomas Jefferson

2.35 Zakończenie
programu

Radia

23.05 Sportowy flesz
23.15 Gorąco polecam:
Na skróty
-film fabularny
2.15 Historia Polskiego

Wiadomości

21.55 Kronika
kryminalna
22.20 Oblicza mediów
22.40 Monitor

w

tyjski myśliwiec. Załoga zestrzelonej maszyny ratuje
się skacząc na spadochronach. Na ziemi lotnicy zostają schwytani przez irlandzkich żołnierzy i trafiają
do obozu jenieckiego. Kło
pot w tym, że w tym samym obozie, chociaż w oddzielnym sektorze, przetrzymywani są również żoł
nierze i oficerowie niemieccy. Mogliby uciec stamtąd
na wolność, ale wskutek
podpisanych porozumień mię
dzyrządowych zostaliby zawróceni do Irlandii.

14

Łódź

7.00 Quasimodo - serial
animowany dla mlodzieży
7.25 Wakat 7.30 Kłopoty z
Zosią 8:00 Między Wartą a
Pilicą 8.30 Kassandra - serial obyczajowy 9.30 Plastikowy hit 9.45 To jest temat
10.00 Radio Romans 10.30
Królowe gór 10.45 Telekurier 11.15 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze - serial
obyczajowy 12.00 Reportaż
12.15 Program kabaretu
.Przechowalnia" 13.00 Zew
natury - serial dokumentalrtf 13.30 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.1 O
Projektantki 14.35 Klan - telenowela 15.00 Eneduerabe 15.05 Wśród przyjaciół
15.45 Ssaki, ptaki I inne
zwierzaki 16.05 Wąż Eskulapa 16.30 Lotta z ulicy Awanturników 17 .OO Plastikowy hit
17.15 Encyklopedia sportu
17.30 Budżet nie tylko domowy 18.00 ŁWD 18.20 Podaj cegłę 19.00 Intrygantka
20.35 Telekurier 21.05 Miłość
i namiętność 21.30 Łódzkie
Wiadomości Dnia 22.00 To
jest temat 22.15 Telenowiny 22.30 Od pucybuta do„.
23.00 Jak oni to zbudowali?
23.30 Chora z miłości - film
fabularny 1.25 Program na

TV

WOT
7.00 Quazimodo 7.30 Kło
poty z Zosią 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05
Mediator 8.25 Sekrety Warszawy i Mazowsza 8.30 Kassandra 9.30 Plastikowy HIT
9.45 To jest temat 10.00
Radio Romans 10.30 Studio reportażu 10.45 Telekurier 11.15 J.A.G. Wojskowe
Biuro Śledcze 12.15 Kabaret .Przechowalnia" 13.00
Zew natury 13.30 Telewizyjny mag. przyrodniczy 14.00
Kalejdoskop regionalny 14.10
Projektantki 14.35 Klan telenowela 15.00 Eneduerabe 15.05 Wśród przyjaciół
15.30 Wiadomości Kuriera
15.35 Rozmowa dnia 15.55
Robin Hood 16.30 Lotta z
ulicy Awanturników 17.00
Plastikowy HIT 17.15 Gość
WOT 17.30 Kurier 17.45 Sekrety W-wy 17.50 Sport
18.00 Kurier 18.20 Na zdrowie 18.40 Tak czy inaczej
19.00 Intrygantka 20.35 Telekurier 21.00 Miłość i namiętność 21.30 Kurier 21.35
Sport 21.40 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.15
Telenowiny 22.30 Od pucybuta do„. - magazyn 23.00
Tele Motor Sport - pr. motbryzacyjny 23.15 Teraz my
23.30 Chora z miłości - film
fabularny 1.25 Zakończenie
programu

9.00 Turbo 9.25 Ciekawostki Discovery 9.55 Dzikie Discovery 10.50 Odkrywanie
historii 11.45 Pasjonaci z wyboru 12.1 O Jurassica 12.40
Narzędzia wojny 13.30 Niezwykle projekty 14.25 Wynalazki stare jak świat 15.15 ju~ro
Kompania .P" 16.10 Na ra"
TELEWIZJAŁOWICZ
tunek ogrodom 16.35 Świę
to smakoszy 17 .05 Turbo 9.00 Telezakupy 10.15 Bajki PrlłNO ziemi 17.15 Wiadomo17.30 Ciekawostki Discove- 11.02 Jazz w muzeum 11.52 śd lokalne 17.25 Nowy Łowi
ry 18.00 Odkrywanie histo- Kołeś pracuje 11.56 Druga B czanin zaprasza 17.35 Prorii 19.00 Dzikie Discovery 12.22 Moje życie to film 13.00 grarn lokalny 18.02 Dwa koty
20.00 Wiatr w żaglach 20.30 Dwa koty i pies 13.11 Tydzień i pies - film animowany dla
Ciekawostki Discovery 21.00 przygód w Afryce 13.20 Pro- dzieci 18.13 Tydzień przygód
Tajemnice natury 22.00 Od szę siania 13.28 Różni ludzie, w Afryce 18.22 Proszę sło
podszewki 23.00 Szkoła och- różne sprawy 14.00 Życie nia 19.08 Zemsta 20.25 Osroniarzy O.OO Strefa mocy zwie!ząt 14.21 Koleś gasi pra- tatni po Bogu 22.15 Trudne
2.00 Odkrywanie historii
gnienie 14.25 INFOR 14.33 rozmowy

01~couerv.
CHANNEL

7.OO Diabelski Młyn 7.40
Minisport + 7.45 Łapu capu 7.50 Aktualności Filmowe 8.00 Chińskie skrzydła 8.25 Szeroki Horyzont
9.20 Dotyk miłości 11.25
Szkola kadetów - film obyczajowy 13.30 Ajlawju - komediodramat prod. polskiej
15.00 Łapu capu extra 15.30
Sabrina 16.55 Chłodny powiew oceanu 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 Malaria - film
fabularny 22.10 South Park
22.35 Niebieska łódź podwodna 23.15 Wing Commander 0.55 Pan Tadeusz 3.25
Słodka trucizna 4.55 Spis
cudzołożnic 6.00 Przed premierą 6.05 El Misjonero

Programy pogrubione· nie kodowane

[fflmjl

„Jankesi i konfederaci" - serial prod. USA, reż. Andrew V. McLaglen,
wyk. Stycy Keach, Greg01y Peck, Lloyd Bridges i inni. Emisja: środa,
JO stycznia, TVP 2, godz. 1.20.

1O stycznia 2001 r.

-serial kornediolW

8.30 ~ajd . Paryż-Dakar 8.45
9.30
KombtnaC)a
.
.
. Norweska
.
Skoki namarskie 11.15 Btathlon 12.30 Łyżwiarstwo figurowe 14.30 Tenis 18.00
Skoki narciarskie 19.30 Biathlon: Czwarte zawody pucharu świata 20.30 Piłka
nożna 21.30 Boks: Walki
międzynarodowe 22.30 Rajd
Paryż-Dakar 23.00 Wiadomości 23.15 Skoki narciarskie 0.45 Rajd Paryż-Dakar 1.15 Wiadomości

„ .

DlJ!l~Kr

„„ ..„„

~

.
7.OO liop Sh op 7·35 Księga
dżungli - film animowany dla
12.OO
Sh
dzi . 810 T
ect . 1op op
Cierpieć z miłości 13.00 Top
Shop 18.00 Cierpieć z milości 19.15 Top Shop 20.30
Powrót na Batann - film
wojenny 22.25 Top Shop
0.10 Hot Shop O.SO P!a)'boy
_ magazyn

o maxi sprawach
9.00 Z dziecięcej estrady
925 Sldppy
9.50 Teledyski nażyczenie
10.00 Warszawawfllmle
11.05 Wyżebrać Boga
11.35 Rewizja
nadzwyczajna
12.00 Wiadomości
12.10 Znasz· ten kraj
13.00 Złotopolscy
13.25 Kultura mniejszości

Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Mini wykłady

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Bóg się rodzi
8.15 Krakowskie

8.30 Wysoka fala
-serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
-serial obyczajowy
10.20 Florella-serial
11.15 Pogromcy zła
-fllm prod. kanad}iskiej
12.05 Serial komediowy
12.30 życłowaszansa
13.30 Disco Relax
14.30 Macie co chcecie
15.00 Batman

a.oo

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 ŚWlatwedlug
Budnych
-serial komeólOWY
725 Pokemon
-serial arimowany
7.50 Polityczne graffiti
Skrzydla

ł

I

:

I
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.
·

:
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,
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Dobranocka
Pogoda+ sport
TeatrTelewizji:
Złota Setka
-Nie ·Boska
-komedia
Małe formy
wielkich mistrzów
Panorama
Sport· telegram
Tygodnik polityczny

Wiadomości

.k:,

Wiadomości

telewizyjny
0.10 Filmanimowany
dla dorosłych
0.30 Monitor

Jedynki
23.45 Polski dokument

22.50
23.00

22.30

22.05

19.15
19.30
19.55
20.00

t-ic:hda5Casone,
Jason Tomlins
Wietnam, rok 1968. Sześciu
amerykańskich żołnierzy wyrusza na rutynowy rekonesans. Wśród nich znajduje
się operator o kryptonimie
.84 Chartie Mopie", filrnujący wojenne wydarzenia. Jego
bronią jest kamera filmowa„.
2.00 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie
z widzami

wyk. Jonałhan Emerson.

23.10 lnfonnacje
i biznes Informacje
2325 Prognoza pogody
23.35 Polityczne graffiti
23.50 Miodowe lata
- serial komediowy
020 Patrol- film prod. USA.
reż. Patńck Duncan,

2

6.00 Teledyski 6.15 Maria 8.00 Magazyn filmowy: Grukr
E ·1· 7 oo od· d
jaz owe e- by i chudszy 8.25 Cza romt ta. ·
boisz• się• dziej"ske Boże Narodzenie Czy K
skówkt ś8.00
.7
.
ciemno ct · 8·30 ata 1tna 1 ·musical prod. USA 10.00
Sebastian 9·15. Gra w prze- Magazyn filmowy: Z malebo!e ·teleturniej 9·45 Po- go na duży ekran 10.25
daj dalej • teletur~tej 10.15 Wszyscy mężczyźni są
Lista zobowiązan • sertal tacy sami - komedia prod.
se~sacyjny 11.00 Mantis - hiszpańskiej 12.10 Magazyn
sertal fantastyczno-nauko- filmowy: Prawdziwe kłamwy 11.50 Zwariowana karne- • stwa 12.35 Pojedynek - drara 12:35 :eleshopping 13.40 mat 14.15 Amarcord - film
Kataltna 1 Sebastian - tele- obyczajowy 16.1 5 Dokunowela 14.25 Marta E_m11ta - , meni: Brad Pitt _ Przystojtelenowela 15.15 ~djazdo- ' niak z Hollywodd 17.10 Tess
we kreskówki - senale ant. ' - drama t pro d. francus k"tej.
~cwane 16.25 Czy boisz 20 .00 Dolina Szczęścia _
k" .
d
d"
się c1emnośc1? 16.50 Man- k
1
~~; ;a proD. po sdtej
tis 17.40 Lista zobowiązań
nzona ream - ra·
18.30 Gra w przeboje 19.00
W akcji 19.30 Podaj dalej mat. prod. francusktej 23.45
20.05 Columbo - serial kry- N_o· t co doktorku? - komeminalny 21.50 Klaun. se- dta prod. USA 1.20 Dokurial sens. 22.40 Wieczór z meni: Reżyserzy: Milos
reklamą 23.15 Cobra 0.05 Forman 2.20 Mata Hari Sexpłozja 0.20 W akcji 0.45 1 dramat prod. USA 3.45
Columbo 2.15 Cebra 3.00 Magazyn filmowy: Twister
4.10 Zemsta - komedia
Szczury nabrzeża

Złotopolscy
Wieści Polonijne

Literackie
Teleexpress
Ale heca
Tropiciele gwiazd
Salon Lwowski
Telezakupy

I~
1

17.00
17.15
17.35
18.05
18.20
18.35
19.00

Wiadomości

14.40 Ojczyzna
·polszczyzna
15.00 Wiadomości
15.10 Czcigodniejsza od
Che ubi nów
I chwalebniejsza
od Serafinów
15.35 Rozmowa dnia
16.00 Rewizja nadzwyczajna
1625 Telewizyjne

Numerka
22.15 Ostry dyżur
- serial obyczajowy

I Szczęśliwego

-serial obyczajowy
20.00 Adam I Ewa
20.30 życłowaszansa
- teleturniej
21.20 AllyMcBeal
- seńal obyczajowy
21.30 Losowanie LOTTO

anioł

15.30 lnfonnacje
15.55 Słodka trucizna
-seri8l obyczajowy
16A5 Xena, wojownicza
księżniczka- serial
17A5 Florena
- serial obyczajowy
18.40 lnfonnacje
+Kurier TV
19.0S Zbuntowany

i regiony

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

D

ny - program rozrywkowy
13.25 Maraton uśmiechu
13.50 Przygody Mikołaja serial anim . 14.15 Szaleń
stwa Alvina wiewiórki - serial animowany dla dzieci
14.40 Przybysz z gwiazd serial anim . 15.05 Pioruś
Pan - serial animowany dla
dzieci 15.30 Magazyn NBA
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 W niewoli uczuć
- serial obyczajowy 20.30

Kiepskich - serial komediowy 20.35 Netforce serial 21.30 Osadzony film akcji prod. USA, reż.
John Flynn, wyk. Sylvester
Stallone, Donald Sutherland, John Amos, Darlanne Fleugel 23.40 Wojny robotów - film fantastyczny
1.10 Spotkajmy się - program rozrywkowy 1.40 VIP magazyn ciekawostek i sensacji 1.50 Muzyczne listy program muzyczny 2.50
Strefa P. - mag. muzyczny ,.
3.40 Zakończenie programu '·

dług

młodzieży 20.00 Świat we-

Tonya i Nancy - film obyczajowy prod. USA; Film
ukazuje mroczną stronę
opartego na wspólzawodnictwie świata łyżwiarstwa figurowego, w którym przepaść
pomiędzy pierwszym a drugim miejscem na podium
często bywa mierzona w
milionach dolarów 22.20
Centrum nadziei 22.50 TVN
Fakty 23.00 Kropka nad i
23.20 Co się zdarzyło z baby Jane? - film obyczajowy
prod. USA 1.55 WtZjer TVN
- magazyn sensacji i rozrywki 2.25 Granie na zawołanie - program muzyczny

Karol R;:emieniecki

w

towany jest w bieżącym roku także w
województwach zachodnich- pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a
także w małopolskim. Nie było w cią
gu wspomnianych 12 miesięcy ani jednego regionu w Polsce, w którym zmalałaby liczba zakładów osób fizycznych.
Wśród przedsiębiorstw najmniejszych (zatrudniających do 9 osób)jest
też niewielka liczba zakładów osób
prawnych, a więc z reguły - spółek
prawa handlowego. Jest ich 43 tysią
ce, tj. 2,4 proc. wszystkich tego typu
małych jednostek. Ale ok. 160 tysię
cy osób zatrudnionych w tych zakła
dach zarabia średnio bez mała po 2000
zł miesięcznie (brutto), gdy tymczasem średnia płaca pracowników w zakładach osób fizycznych zatrudniają
cych do 9 osób nie przekraczała do
końca czerwca kwoty 895 zlotych,
przy czym najniżej wynagradzali swoich pracowników drobni przedsiębior
cy branży hotelarskiej (a najwyżej działający w obsłudze i;iieruchomości
, - biura pośrednictwa obrocie nieruchomościami oraz wspólnoty mieszkaniowe). (PAI)

13.25 DOM Muratora - magazyn budowlany 13.55
Strefa P - magazyn muzyczny 14.45 Muzyczne listy magazyn muzyczny 15.35
6.00 Strefa P. - magazyn
Kosmiczne wojny 3 16.05
muzyczny 7.00 DOM MuGoosebumps - serial dla
ratora 7.30 Muzyczne listy
dzieci 16.35 Czułość i kłam
8.30 Garfield - serial dla stwa - serial obyczajowy
dzieci 9.00 Goosebumps - prod. polskiej 17.05' Alla,
serial dla dzieci 9.30 Alla, Alla - serial komediowy
alla - serial komediowy 1O.OO 17.45 Dziennik 18.00 Simon
Mecz koszykówki - Śląsk - 18.30 J.A.G - Wojskowe
Maccabi 12.00 Czułość i Biuro Śledcze - serial senkłamstwa - serial prod. polsacyjny prod. USA 19.30
skiej 12.30 Star Trek: Vo- Różowe lata siedemdziesią
yager - serial fantastyczny te - serial komediowy dla

6.05 W niewoli uczuć - serial 6.45 Telesklep 7.00 Przygody Mikołaja - serial anim.
7.25 Alf - serial komediowy
7.50 Szaleństwa Alvina wiewiórki - serial animowany
8.15 Przybysz z gwiazd serial anim. 8.35 Piotruś
Pan - serial anim. 9.00 Rozmowy w toku 9.45 Valeria serial obyczajowy 10.35 Telesklep 11.30 Zakazane
uczucia - serial obyczajowy 12.20 Trafiony, zatapia-

•

w

Mimo wielu trudności i przeszkód
(w tym zwłaszcza ostrej konkurencji oraz wysokich podatków i opłat)
- mała, indywidualna przedsiębior
czość znajduje się w Polsce wciąż w
rozwojowej fazie. Od lipca ub. roku
do końca czerwca roku 2000 przybyło w całym kraju blisko 62 tysiące
zakładów tzw. osób fizycznych, tj.
przedsiębiorstw nie będących spółka
mi, spółdzielniami, czy jednostkami
państwowymi lub komunalnymi.
Ogółem jest ich obecnie - według
najnowszych danych GUS- prawie
2,5 miliona, w tym przeszło 1, 7 mln
to zakłady różnych branż i specjalności, zatrudniające najwyżej do 9
pracowników.
Największy przyrost zakładów
osób fizycznych nastąpił w ciągu 12
miesięcy zakończonych dniem 30
czerwca br. województwach: świę
tokrzyskim i podlaskim, a więc tam,
gdzie w minionych latach przedsię
biorczość wszelkiego rodzaju rozwijała się słabiej niż np. w woj. mazowieckim, czy wielkopolskim - regionach o największej liczbie tego
typu jednostek biznesu. Wyższy od
średniej dla całego kraju przyrost nowych zakładów osób fizycznych no-

NADAL W OFENSYWIE

Mały biznes

i WilSŚCi

Piątek
trlVI PD ··----

Giełda

6.00 Kawa ery herbata
7.30 Telezakupy
7.50 Szkoła na fali
-serial prod. USA
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27

815
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Rycerz Piotruś herbu
TrzyJabłka .
- serial arimowany
9.15 Jedyneczka
- program dla dzieci
9.45 Bajeczki Jedyneczki
10.05 Tajemnicza kobieta
-telenowela prod.
wene21Jelsl00j
10.50 Lecznica pod
św. Franciszkiem
11.15 Takljestświat
11.30 Machina czasu
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 Czas relaksu
12.45 Plebania
-serial prod. polskiej
13.15 Zabawy Językiem
polskim
13.40 Mam sprawę
13.50 Szkoły integracyjne
14.15 ABC·refonny edukacji
14.20 Polskie młyny
i wiatraki
14.40 Mam sprawę
14.45 Ups and Downs

m8
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
- serial fabularny
9.00 Gdzie diabeł mówi
dobranoc
-serial prod. USA
9.50 Nasza wielka rodzina
-serial dokumentalny
10.20 Hotel „Lorraine"
- film fab. prod. USA
12.15 Szansa na sukces
·Oddział zamknięty

Utalentowani wokalnie amatorzy stają przed kolejną
szansą umiejscowienia na
krajowej scenie muzycznej.
Osoby zakwalifikowane do
udziału w programie prezentuą swoje umiejętności wokalne w repertu~rze zespołu
Oddział Zamkn i ęty, legendarnej grupy z lat 80.
13.20 Doktor z alpejskiej
wioski
14.0S Powrót
do Sherwood
1~.30 Mogę wsrystko
- magazyn dla młodzieży
15.00 Sukces
-serial prod. polskiej
15.30 Na maksa
16.00 Panorama
16.10 Na dobre i na złe
- serial prod. polskiej

15.oo
1S.10
15.25
15.55

Wiadomości

Europa regionów
360 stopni dookoła

Reportaż
ciała

16.15 Auto-mix
16.30 Moda na sukces
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania
18.00 Dwadzieścia jeden
- teleturniej
18.35 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Hańba I chwała
-serial prod. USA
Po wykonaniu zadania Catherine wraca do Anglii.
Major Tom O'Neill , jej były
kochanek, składa propozycję małżeństwa , ona jednak
odrzuca oświadczyny. Alianci zaczynają się orientować,
że hitlerowcy muszą mieć
swego informatora we francuskim ruchu oporu . Podejrzenie pada na Paula, który
zostaje weZNany do Landynu.
21.00 Ewa Bem
-koncert
22.25 Monitor
Wiadomości

22.50 Sportowy flesz

7.00 Diabelski Młyn 7.40
Minisport+ 7.45 Łapu
capu 7.50 Aktualności fil·
mowe a.OO Chińskie skrzydła a.25 Wędrowny asceta
9.20 Kolor odwagi 10.50
Sprawa na pierwszą stronę
12.50 Bracia Newton 14.50
Marzenia na Gwiazdkę 16.20
Deser 16.30 Wing Commander 1a.10 Przyjaciele VI
1a.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 Klub +
20.05 Piłkarskie Oscary
2001 21.15 Taxi 22.45 Rozprawa 0.25 Sexcetera Show
1.25 Deser 1.35 Noc w haremie 3.20 Jesus Chris! Superstar 5.05 Aids - wielkie
5.35 Amnestia

kończenie

9.00 Turbo 9.25 Ciekawostki 9.55 Zakręcone opowieści 10.20 ·Dzikie Discovery
10.50 Odkrywanie historii
11.45 Samoloty i samochody 12.10 Lekarze dzikich
zwierząt 12.40 Wojenne
miesiące 13.30 Wewnątrz
ośmiokąta 14.25 Planeta
żywioł 15.15 Wojna Stalina
z Niemcami 16.10 Święto
smakoszy 16.35 Łodie marzeń 17.30 Kraina samochodów 1a.00 Zaginione skarby 19.00 Dzikie Discovery
20.00 Największe kradzieże
21.00 Początki ludzkości
22.00 Łowca krokodyli 23.00
Godzina z przypływem adernaliny O.OO Strefa mocy 2.00
Odkrywanie historii 3.00 Za-
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23.00 Belfer
-film sens prod. USA;
{tylko dla dorosłych)
Robert Mandel powraca w
swoim filmie do kontrowersyjnego tematu ze zrealizowanej czterdzieści lat
wcześniej .Szkolnej dżungli"
Richarda Brooksa, którą
krytyka nazwała wówczas
.dramatem z przesianiem
społecznym".

0.55 Egzekucja
-film fab. prod. USA

-film fabularny

2.20 Adres: Kibuc

3.40 Zakończenie

23.35 Kronika Rajdu
Paryż • Dakar
23.45 Okowokozżywiołem
-serial dokumentalny
020 Taffin
-film fabularny
2.00 Zakończenie

życia?

Bruno nle potrafi pogodzić 22.05 Istota
sprawiedliwości
się z tym , co stało się w
- film sensacyjny
jego życiu osobistym i rodzinnym. Przyjaciele próbu- Sławny pisarz Austin Blair
ją pomóc mu wybrnąć z wychodzi z ekskluzywnej restauracji i czeka na taksównaprawdę trudnej sytuacji.
Doktor Pawica zaprasza Zo- kę. Nagle podchodzi doń
młody mężczyzna i kilkoma
się i Julkę na wyprawę do
Zakopanego. Zosia zasta- strzałami z pistoletu zabija
nawia się jednak, czy po- . go. Potem z tej samej browinna zgodzić się na wspól- ni popełnia samobójstwo.
ny wyjazd . Krzysztof prosi Wkrótce morderca zostaje
zidentyfikowany. To Bliot BurMagdę o jeszcze jedną
gess, wywodzący się z barszansę , ale dziewczyna nie
wierzy już w szczerość jego dzo zamożnej rodziny. Dlaczego zabił człowieka, któuczuć. Przyjaciel postanawia za wszelką cenę prze- rego w ogóle nie znał? Dlamu za- czego sam pozbawił się
Europejczycy
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomanla
Sukces
- serial prod. polskiej
Bazar- magazyn
komsumentów kultury
Spotkanie z Balladą:
Wesele
w Kopydłowie
Dwójkomania
Panorama
Sport-telegram
Prognoza pogody
Paragraf148

konać ją. że może

ufać.

17.00
17.30
1821
18.30
18.50
18.55
1925
20.00

2050
21.00
21.20
2126
21.30

7.00 Bajki małego czarodzieja - serial anim. 7.25
Babcia 7.35 Opowieści róż
nej treści a.oo Msza świę
ta dla chorych a.30 Kassandra - film obycz. 9.30
Lubię dom i ogród - maga·
zyn 9.45 To jest temat
10.00 Radio Romans 10.30
Bywalec 10.45 Telekurier mag. reppoiterów 11.15
Mike Hammer 12.05 U siebie 12.30 Europa w zagrodzie - program etniczny
13.00 Świat cudów - serial
13.30 Seniorzy - pr. dla ludzi starszych 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10
Projektantki - serial obyczajowy 14.35 Klan 15.00
Eneduerabe 15.05 Klub Filipa 15.40 Szklane koncerty 16.15 W królestwi ducha gór 16.30 Plecak pełen przygód 17.00 Lubię
dom i ogród 17.15 Bywalec 17.30 Bezpieczne łódz
kie 1a.oo ŁWD 1a.20. Pią
tek - koniec i początek
19.00 Film fabularny 21.05
Miłość i namiętność - telenowela 21.30 ŁWD 22.00
To jest temat 22.15 Ksią
żki z górnej półki 22.20
Mieszkaj lepiej 22.30 Autostrada 22.50 Sport na luzie 23.15 Jazz nocą - pro·
gram muzyczny 0.05 Program na jutro

WOT
różnej

4

treści

7.00 Bajki małego czarodzieja 7.25 Babcia 7.35
Opowieści

a.oo Telewizyjny numer warszawski 8.25 Sekrety„. 8.30
Kassandra 9.30 Lubię dom
i ogród 9.45 To jest temat
10.00 Radio Romans 10.30
Studio reportażu 10.45 Telekurier 11.15 Mike Hammer 12.00 U siebie 12.30
Europa w zagrodzie 13.00
Świat cudów 13.30 Seniorzy 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki 14.35 Klan 15.00 Eneduerabe 15.05 Klub jilipa
15.30 Wiadomości Kuriera 15.35 Rozmowa dnia
15.55 Gość WOT 16.00 Powiaty 16.20 Gość WOT
16.30 Plecak pełen przygód 17.00 Lubię dom i ogród 17.15 Co, gdzie, kiedy? 17 .30 Telewizyjny Kurier Mazowiecki i pogoda
17.45 Sekrety 17.50 Sport
18.00 Kurier 18.20 Wieści
z ratusza 18.35 Pracy abecadło 18.50 Z archiwum kuriera 19.00 Siatkówka 21.00
Miłość i namiętność - film
fabularny prod. meksykań
skiej 21.30 Kurier 21.35
Sport 21.40 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.15
Mieszkaj lepiej - magazyn
22.50 Sport na luzie 23.15
Jazz nocą - program muzyczny 0.1 O Zakończenie
programu

17.15 Wiadomości lokalne
17.25 Dzieci i ryby„. 17.35
Forum Łowicza 17.57 Drzwi
1718.02 Bajki18.10 Mały myśliwy 19.08 Zemsta 20.25
Mocne rozmowy Marka Kotańskiego 21.27 Dru-ga B serial 21.55 stara latarnia
22.15Zjakzdrowie22.31 Dla
ciebie

TELEWIZJA ŁOWICZ
9.00 Telezakupy 10.15 Bajki
dla dzieci 11.02 Stany Zjednoczone przystępują do
wojny 12.10 Gen. Tadeusz
Bór-Komorowski 13:00 Bajki
dla dzieci 13.30 Różni ludzie, różne sprawy 14.00
Życie zwierząt 14.21 Koleś
trafia do muzeum 14.25 INFOR 14.33 Prawo ziemi

13

G'f!?J@~~lf
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 ŚjYlatwedług
Bundych
7.25 Pokemon
-serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
.- serial komediowy
8.30 Wysoka fala
-serial przygodowy
9.30 Zbuntowany anioł
10.20 Fiorella
- serial obyczajowy
11.15 Pogromcy zła
12.05 Wesoły wdowiec
12.30 Życiowaszansa
13.30 Adam i Ewa
-serial prod. polskiej
14.30 4x4
15.00 Batman
-serial animowany
15.30 lnfonnacje

6.00 Kawa ery herbata
7.45 Magaryn Polonijny
z Wielkiej Brytanii
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Przegląd Prasy
Polonijnej
9.00 Zabawa
z balwankiem
- program dla dzieci
9.30 Baśniowa kraina
Braci Grimm
9.55 Patrzę na ciebie
Marysiu- film fab.
prod. polskiej
11.30 Dialogi
z przeszłością

~
""""""

7.00 Top Shop 7.35 Księga
Dżuaji 8.00 Top Shop 12.00
Cierpieć z miłości - telenowela 13.00 Top Shop 18.00
Cierpieć z miłości - telenowela 19.15 Top Shop 20..30
Mecz koszykówki 22.25 Top
Shop 0.1 O Hot Shop 0.50
Playboy
,...***,...

-;..,..,..,,.
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8.30 Rajd Paryż-Dakar 9.00
Narciarstwo alpejskie 11.00
Piłka nożna 13.00 Narciarstwo alpejskie 14.00 Skoki
narciarskie 16.00 Piłka noż
na 1a.00 Sporty ekstremalne 1a.30 Narciarstwo alpejskie 19.30 Łyżwiarstwo szybkie 20.00 Boks 22.30 Rajd
Paryż-Dakar 2001 23.00 Wiadomości 23.15 Monter Motors 23.45 Narciarstwo alpejskie 0.45 Rajd Paryż-Dakar
2001 1.15 Wiadomości

księżniczka

15.55 Słodka trucizna
-serial obyczajowy
16.45 Xena, wojownicza
-serial przygodowy
17.45 Fiorella
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.05 Zbuntowanyanloł
- serial obyczajowy
20.00 Adam i Ewa
-serial obyczajowy
20.30 Rodzina zastępcza
- selial komediowy
prod. polskiej
21.00 Dziki Bill
- film prod. USA,
reż. Walter Hill,
wylt Jeff Bridges,
Elen Barkin:John Hurt

iirvli
Western oparty na biografii sławnego pioniera i sze-

12.00 Wiadomości
12.10 Sportowy tydzień
13.00 Klan
13.20 Ze sztuką na ty
14.15 Polskl dokument
telewizyjny
15.00 Wiadomości
15.10 Chrząszcz brzmi
w trzcinie ...
-program poradnikowy
15.30 SalonLwowski
15.45 Rozmowa dnia
16.05 Tajemnice annii
16.25 Raj- magazyn
17.00 Teleexpress
17.15 AlaiAs
17.45 żegnaj Rockefeller
-serial prod. polskiej
18.15 Zaproszenie

a:lUI:'

6.00 Teledyski 6.10 Maria
Emilia 6.55 Odjazdowe kreskówki - filmy animowane a.05
Czy boisz się ci emności? serial dla młodzieży 8.30 Katalina i Sebastian 9.15 Gra w
przeboje 9.45 Podaj dalej teleturniej 10.15 Lista zobowiązań 11.05 Mantis - serial
fantastycznonaukowy 11.50 Kobieta zwana Jackie - miniserial biograficzny 12.40 Teleshopping 13.40 Katalina i Sebastian 14.25 Maria Emilia
15.15 Odjazdowe kreskówki
16.25 Czy boisz się ciemności? 16.50 Mantis - serial fantastyczno-naukowy
17.40
Czynnik PSI IV 18.30 Gra w
przeboje 19.00 W akcji - magazyn sensacji 19.30 Podaj
dalej 20.05 Mamo, chcę być
z tobą - dramat obyczajowy
21.50 Blisko aebie - reportaż
22.45 Prawo i bezprawie 23.35
McCall - serial sensacyjny
0.25 Sexplozja 0.40 W akcji
1.00 Powtórki

ryfa Jamesa' Butlera .Dzi·
kiego Billa Hickoka, jego
ukochanej zwanej Calamity
Jane; Buffalo Billa i innych
malowniczych postaci z Dzikiego Zachodu.
21.30 Losowanie LOTIO
i Szczęśliwego

Numerka

22.50 lnfonnacje
i biznes infonnacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Polityczne
graffiti
23.30 Tel · 'ne
Bi:§iledcze
O.OO Ludzie Tajfuna
- serial science-fiction
0.55 Różowa
landrynka
1.25 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

Wiadomości

18.35 Klan
19.00 Wieści polonijne
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+ Sport
20.00 Królowa Bona
- serial blograflCZny
prod. polskiej
20.50 Forum Polonijne
-widov.isko publicystyczne
21.35 Beata Rybotycka
22.20 Teledyski na życzenie
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Forum
23A5 Ogród
sztuki
0.30 Monitor

k©

ale kino!

a.oo Królowa Krystyna - dramatprod. USA 9.40 Dokument: Brad Pitt - Przystojniak z Hollywood 10.35 Pierścień księżnej Anny przygodowy - film prod. polskiej
12.15 Purpurowy deszcz film prod. USA 14.05 Wielki
napad na pociąg - komedia
15.55 Germinal - dramat
prod. francuskiej
18.30
Szczęściarz Antoni - komedia prod . . polskiej 20.00
Banda czarnej chusty - film
przygodowy 21.45 Pojedynek 23.25 Dokument: Michelle Pfeiffer 23.55 Wielka
wygrana - komedia prod.
USA 1.20 Dokument: Portret grupy pod nieobecność
ministra 2.25 Zemsta - komedia 4.00 Magazyn filmowy: Morderstwo pierwszego
stopnia 4.25 Dolina szczę
- komedia pro,dukcji polskiej

ścia

•

6.05 W niewoli uczuć - serial
obyczajowy 6.45 Telesklep
7.00 Omer - serial animowany 7.25 Alf - serial komediowy 7.50 Szaleństwa Alvina
wiewiórki • serial animowany
a.15 Przygody kapitana Simiana 8.35 Piotruś Pan 8.55
Rozmowy w toku 9.40 Valeria
- serial obyczajowy 10.30 Telesklep 11.30 Zakazane uczucia - serial obyczajowy 12.20
Agent - epilog 13.20 O co
chodzi? - teleturniej 13.50
Omer - serial dla dziec 14.15
Szaleństwa Alvina wiewiórki
14.40 Przygody kapitana Simiana - serial dla dziec 15.30
Magazyn NBA 16.00 Alf - serial komediowy 16.30 TVN
Fakty 16.50 Valeria - serial
obyczajowy 17.45 Wizjer tvn
1a.15 Rozmowy w toku 19.00
TVN Fakty 19.25 Sport 19.30
Pogoda 19.35 W niewoli
uczuć - serial 20.30 Wiezienie sekretów • film sens .
prod. USA 22.20 Na ratunek
- serial 22.50 TVN Fakty 23.00
Kropka nad i 23.20 Agent 0.10
Drew Carey Show - serial
komediowy prod. USA 1.10
Supergliny 2.1 O Granie na za.
wola nie

a

6.00 Magazyn muzyczny 7.00
DOM Muratora 7.30 Muzyczne listy a.30 Garfield - serial
animowany dla dzieci 9.0'0
Gęsia skórka ~ serial dla dzieci 9.30 Najemnicy - serial akcji
10.30 Allo, Allo - serial komediowy 11.00 Oh Baby - serial 11.30 M.A.S.H. - serial
komediowy 12.00 Czułość i
kłamstwa - serial obyczajowy
12.30 Star Trek: Voyager
13.25 DOM Muratora 13.55
Magazyn muzyczny 14.45 MuZyczne listy 15.35 Kosmiczne wojny 3 - serial dla dzieci
16.35 Czułość i kłamstwa
17 .05 Alło, Alło _ serial komediowy 17.45 Dziennik 18.00
Simon - serial 18.30 Viper 2 serial sensacyjny 19.30 Różowe lata siedemdziesiąte serial komediowy 20.00 Świat
wedug Kiepskich - serial komediowy prod. polskiej 20.30
Dziennik 20.42 Informacje
sportowe 20.45 Zagrajmy w
"Potwory i labuirynt" 22.50
Magazyn sportowy 23.10 Na
tropie zbrodni - dramat policyjny 1.05 Spotkajmy się program rozrywkowy 1.30 VIP
- magazyn ciekawostek i sensacji. 1.450 Muzyczne listy
2.40 Strefa P - mag . muzyczny 3.30 Zakończenie
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; Wieści z Głowna i Strykowa

dok. ze s/1'. 9

Dobry uczynek
Kacpra B.

Gdy wreszcie podniósł głowę znad czarnych ,

eleganckich trzewików, poczuł , że trzeżwieje w
niespotykanym tempie. Zza zakrętu wyszła prosto

Oniemiały mężczyzna patrzył, jak postać w

na niego Śmierć.

białej szacie, z czarnymi, trupimi oczodołami i

wymachując kosą, lekko krąży po całej szerokości

B. stał jak wkopany w ziemię, a Śmierć się zbliżała.

chodnika, by uniemożliwić mu ucieczkę. Kacper

Po głowie przelatywały mu najróżniejsze myśli.
Wreszcie, sam nie wiedząc czemu, poczuł przypływ

całej siły pchnął Śmierć, która była już przed nim

szalonej odwagi i rozpaczy. Nie chce umierać! Z

i próbowała go sięgnąć kosą, po czym wyminął ją
i zaczął uciekać. Gnai tak, że mistrzowie olimpijscy

się - warto wiedzieć, czy kosa nie wisi jednak nad

to przy nim pętaki - ale spotkanie ze Śmiercią
robi wrażenie. Po kilkudziesięciu metrach obejrzał

karkiem - i zobaczył pustą ulicę . Straszna zjawa
zniknęła. I wtedy pan B. przekonał się, że bieganie
bez patrzenia przed siebie nie jest bezpieczne.

Z głuchym odgłosem, całą siłą swych 85
kilogramów, wpadł na coś. Owo „coś" stęknęło i

się, że to Śmierć, ale dobiegające z ziemi klątwy

upadło . Kacper B. w pierwszej chwili przestraszył

nie pasowały jakoś do jej wizerunku. To sprawiło,
że już spokojnie przyjrzał się poszkodowanemu.

Choć nie był to święty Mikołaj, miał ze sobą

pokaźnych rozmiarów wór, który w czasie upadku

•

dok. na str. 16

bagażu wysunęła się czapka z lisa oraz markowe

właściciela także padł na chodnik. Ze środka tego

wideo, byle jak oplątane kablami.

FAKTY, OPINIE, PLOTKI
-

FORTEL LIDERA ...

Tak jak wyżej zatytułował tygodnik „Wprost"
ocenę sytuacji w AWS . I napisał: „Czas pracuje na
korzyść Mariana Krzaklewskiego. Przy obecnym
poziomie poparcia dla AWS tylko politycy z czoI. k · r
b
h
·
·
I'
ow 1 1st wy orczyc przetrwają na sceme po 1tycznej. Mało prawdopodobne Jest bowiem pozyskanie nowych wyborców, a dotychczasowi zdecydowanie wolą Krzaklewskiego i Buzka niż Plażyńskiego i Rokitę„."

... I REPLIKA MARSZAŁKA

Marszałek Sejmu Maciej Płażyński , animator
koalicji AWS, składającej się tymczasem z SKL J.
M. Rokity oraz PPChD, w rozmowie z tygodnikiem „Przegląd" powiedział: „Gzyteiność prawicy

zadawała„."

jeśt bardzo potrzebna, bo to, co jest teraz, jest
niezrozumiałe dla elektoratu i prowadzi do takiej
sytuacji , że SLD wygra najbliższe wybory, a AWS
w obecnej postaci będzie walczyła albo o IO, albo
o 15 procent. Walka o I 0-15 procent mnie nie

Je<fyneczk.a

Pogoda
Zwlerukl c;udakl

14.05 Magla kina
-serial dokumentalny
14.30 Euro.Quiz
-program dla młodzieży

~

7.30 Dziennik krajowy.
7.&J Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 M jak miłość
-serial prod. polskiej
9.15 Gdziediabełmówi
dobranoc
10.05 Detektywi
ostatniej szansy
-serial prod. USA
W miasteczku już od dawna nic ciekawego się nie
wy(larzyło . Mali detektywi
wyruszają na poszukiwanie
sprawy, która wymagałaby
rozwiązania . Niestety, nie
znajdują żadnego tropu. Zapowiada się kolejny, nudny
· dzień. Nagle Mike podczas
codziennego obchodu zauważa obcy samochód transportowy i kręcących się koIo niego facetów, wyglądających na złodziei.
11.00 Magazyn Expresu
Reporterów
11.55 Famlllada
·teleturniej
12.25 Tunlo,
ach ten Tunio
13.20 Doktor z alpejskiej
wioski- seńal

TVP8

13.40 Naturomania
13..45 Zwierzęta świata:
Inteligencja zwierząt
-serial dokumentalny
14.15 Naturomania
14.20 Spacery z dzladkiem
14.35 Pląta pora roku
14.50 Naturomanla
15.00 Wiadomości
15.10 Czas NATO
15.30 Pegaz

-feleroweładOOJ'nentalna

z

Bajeczki Jedyneczkl
Tajemnicza kobieta
Mamy dziecko
koszyka
pani Wandzi
11.30 U siebie-reportaż
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 12.20 do Unii
12.45 Klan
-telenowela prod. polskiej
'13.10 Klinlkacudów

8.42
8.45
9.10
9.45
10.00
10.50
11.10

8.25

Giełda
8.30 Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata
7.35 Telezakupy
7.50 Szkoła na fali
-serial przygodowy
8.15 KrakOYISkle
Prtedmleścle 27

Wtorek

15.00 Złotopolscy
-telenowela
prod. polskiej
15.30 Krzyżówka szczęścia
16.00 Panorama
16.10 Na dobre I na złe
-serial prod. polskiej
Pani Burczykowa jest już po
operacji. Zabieg był bardzo
poważny, teraz czekają pacjentkę trudne dni rehabilitacji. Doktor Pawica opiekuje się Agatą Kwiecińską i
jej matką. Dla Agaty najważniejsza jest możliwość
spędzania każdej wolnej
chwili z mamą, której nie
poświęcała nigdy zbyt wiele czasu . Mikołaj Mellado
pomaga Monice w prowadzeniu w szpitalu grup terapeutycznych dla ludzi z
zaburzeniami osobowości.
17.05 Parafia 2001
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden
z dzleslęclu
- teleturniej
19.25 Z głębi serca
20.00 Polska bez fikcji:
Egzekucja
-film dokumentalny
20.50 Dw6jkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport- telegram

16.00 Raj
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
Sheila dowiaduje się. t.e Lauren Fenmore nie przyjedzie
na pokaz. Oddycha z ulgą.
Sally Spectra nieoczekiwanie zwołuje konferencję prasową. Obwieszcza wszem i
wobec, że sukces pokazu
zależy od Karen. Zaskoczona dziewczyna nie bardzo
wie, jak zareagować. Jack
Hamilton domaga się, żeby
Sally wstrzymala pokaz.
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Klan; telenowela
18.00 Jaka to melodia?
18.30 Rower Błażeja
19.GO Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport + pogoda
20.10 Sprawiedliwość
na 18kolach
-serial sensacyjny
Michael poznaje pewną kobietę , której mąż zginął w
wypadku. Okoliczności jego
tajemniczej śmierci budzą
wiele wątpliwości . Prowadząc prywatne śledztwo Gates trafia na trop, który wiedzie do biura szeryfa. Okazuje się, że urzędnicy pań-

-film fabularny
.Generał" to utrzymana w
realistycznej tonacji, podkreślanej przez czarno-biale zdjęcia, opowieść o życiu głośnego irlandzkiego
złodzieja, Martina Cahilla,
który przez 20 lat ukradł
ponad 60 mln dolarów i już
za życia stal się legendą.
Zyskał sławę i przydomek
,Generała' niezwykle pomysłowymi, śmałymi akcjami
włamań i napadów rabunkowych dokonanych przez
jego ludzi z zadziwiającą
precyzją i rozmachem. Nic
w nich nie było z prymitywnego bandytyzmu czy gangsterskiej .mokrej roboty',
przypominały raczej wojskową operację z kamuflażem
i dokładnym .timingiem•.
0.35 Wieczór artystyczny:
Wszystko
co ludzkie
1.35 Agent 86
-serial komed'IOW)'
2.00 Zakończenie
programu

Generał

21.26 Pogoda
21.35 Wieczór
zJaglelskim
22.15 Kronika Rajdu
Paryż· Dakar
22.30 Wleczórfilmowy
Kocham Kino:

1.35

Zakończenie

z

23.0S Ostatnie takie lato
0.40 Komedianci
1.05 koszyka„.
1.25 Oczywiste
nieoczywiste:
Kultura Łemków

22.55 Sportowy flesz

Wiadomości

20.55 Dziennik telewizyjny
·program
Jacka Fedorowicza
21.10 Czas na dokument
Można 'tu odnaleść wszystko, czym żyje polskie rolnictwo, z czym się zmaga i
w czym odnajduje nadzieję
na lepszą przyszlość. Jest
tu trwanie na roli bez cienia
myśli o jej porzuceniu, jest
przymus bycia rolnikiem,
ale i świadomy wybór. Jest
upór, biedowanie, walka o
byt, spokojne dorabianie się,
poszukiwanie sposobów na
·· dobrobyt i autentyczne bogactwo. Jest też świado
mość nieuniknionych zmian,
których wymaga nasze aspirowanie do Unii Europejskiej.
21.40 Forum
22.30 Monitor

stępczym.
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9.00 Turbo 9.25 Ciekawostki
9.55 Dzikie Discovery 10.50
Odkrywanie histońi 11.45 Pogromcy korków 12.1 O Podróżnicy w czasie 12.40 Śmi
glowce na patrolu 1425 przetrwanie 15.15 Tydzień w piekle 16.10 Łodzie marzeń 16.35
Zielona wioska 17.05 Turbo
17.30 Ciekawostki Discovery 18.oo Okno na świat 19.oo
Dzikie Discovery 20.00 Pasjonaci z wyboru 20.30 Ciekawostki Discovery 21.00
Niezwykle projekty 22.00
Wynalazki stare jak świat:
Życie w mieście 23.00 Kompania .P" O.OO Strefa mocy:
Narzędzia wojny 1.00 Strefa
mocy: Czołgi 2.00 Odkrywanie historii 3.00 Zakończenie
programu

CHANNEL

-

ueru

7.00 Diabelski Młyn 7.40
Minisport+ 7.45 Łapu Capu 7.50 Aktualności filmowe 8.00 Chińskie skrzydła
8.25 Cybernet 8.50 Aktualności filmowe 9.20 Fałszywa
ofiara - thńller 11.10 Kod porozumienia 12.35 Deser 12.45
W nurtach życia 14.35 Zakochani są między nami 15.50
Ptaszek na uwięzi 17.40 Na
ratunek planecie · 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 Claire
Dolan - dramat 21.35 Star
Trek 9 23.15 Indeks - film
obyczajowy prod. polskiej
0.50 Sexcetera Show 1.50
Odlotowy duet 3.10 Bulwar
Zachodzącego Słońca 5.00
Między piekłem a niebem

Programy pog~ - nie kodowane

[af•!f'C,!S j1
Łódź

WOT

TELEWIZJA ŁOWICZ

9.00 Telezakupy 10.15 Bajki dy - mag. kulturalny 17.35
11.02 Bonanza 12.00 Druga Przegląd tygodnia 17.56 KoB - seńal 1228 Ja i on 13.00 !eś gasi pragnienie 18.02 BajDwa koty 1pies 13.11 Tydzień ki 18.13 Tydzień przygód w
przygód w Afryce 13.20 Pro- Afryce 18.22Bajki18.30 Trudszę slonia 13.30 Dzikie i oswo- ne lllZITlONy 19.08 Prawo ziejone 14.00 Świat dalekich •mi 20.25 Jazz w muzeum
podróży 14.25 INFOR 14.33 21.17 Koleś pracuje 21.21
Zemsta 17.15 Wiadomości Druga B 21.47 Moje życie to
lokalne 17.25 Co, gdzie, kie- film 22.15 Różni ludzie.„

l

7.00 Antek Mrówka - serial 7.00 Antek Mrówka 7.30
animowany 7.25 Wakat 7.35 Zwierzątka ze sklepiku 8.00
Telewizyjny numer warszawZwierzątka ze sklepiku • serial animowany 8.00 Łódzki ski 8.05 Pracy abecadło 8.15
Klub Partamentamy 8.30 Ka- Raport ekologiczny 8.25 Sessandra - serial fabularny krety Warszawy i Mazow9.30 Spotkania z taaaką ry- sza 8.30 Kassandra 9.30
Spotkania z taaaką rybą
bą - magazyn wędkarski 9.45
To jest temat 10.00 Radio 9.45 To jest temat 1O.OO
Romans - serial prod. pol- Radio Romans 10.30 Po
skiej 10.30 Nauka i kamera Wielkiej Orkiestrze Świą
10.45 Echa regionów 11.15 tecznej Pomocy - reportaż
Alternatywy 4 - komedia 'TVP 10.45 Echa regionów 11.15
12.20 Muzyka - łączy poko- Alternatywy 4 12.15 Muzy13.00
lenia!? 13.05 Amerykańskie ka - łączy pokolenia?!
Amerykańskie marzenia 14.00
marzenia 14.00 Kalejdoskop
Kalejdoskop regionalny 14.10
regionalny 14.1 O Projektantki
Projektantki 14.35 Klan - te- serial 14.35 Klan - telenolenowela 15.00 Eneduerawela 15.00Eneduerabe15.05
be 15.05 Zaczarowany świat...
Zaczarowany świat - pro15.30 Wiadomości kuriera
gram dla dzieci 15.45 Por15.35 Rozmowa dnia 15.55
trety reżyserów filmowych Dawna Warszawa 16.15 Wi16.05 Żywe pomniki 16.30 wat Akademia 16.30 PrzyPrzyjaciele zwierząt 17.00 jaciele zwierząt 17.00 SpoSpotkania z taaaką rybą 17.15 tkania z taaaką rybą 17.15
Nauka i kamera 17.30 Mię Gość WOT 17.30 Kurier
dzy Wartą a Pilicą 18.00 17.45 Sekrety W-wy i MaŁWD - wydanie główne 18.20 zowsza 17.50 Sport 18.00
Łódzki Wieczór ParlamenKurier 18.20 Mediator 18.40
tarny 19.00 Mówi Denis - Studio reporta:tu 18.55 GoTelekurier
20.35
komedia
ść WOT 19.00 Mówi Denis
21.05 Miłość i namiętność - 20.35 Telekurier 21.00 Miserial obyczajowy prod. mek- lość i namiętność 21.30
sykańskiej 21.30 ŁW'D 22.00
Kurier i pogoda 21.35 Sport
To jest temat 22.15 Odkryj 21.40 Rozmowa dnia 22.00
nowy swiat - magazyn 22.35 To jest temat 22.15 Odkryj
Dona Fl()ra i jej dwóch mę nowy świat 22.30 Dona Flora
żów - film fabularny O.OS
i jej dwóch mężów 0.05 ZaProgram na jutro
kończenie programu

TV

Kocham kino - „ Generał" - film fabularny prod. angielsko-irlandzkiej, reż. John Boorman, wyk. Brendan G!eson, John Voight i inni.
Emisja: wtorek, 9 stycznia, TVP 2, godz. 22.30.
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stwowi mają powiązania z
miejscowym światem prze-

9 stycznia 2001 r.

Giełda
Wieści Polonijne

o.oo

18.00 Ludzie listy piszą
18.20 Telezakupy
18.35 Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej
19.00 Wieści polonijne
Jedynki
14.20 Studnia· mag. folkowy 19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
15.00 Wiadomości
19.55 Pogoda+ sport
15.15 Małe Formy
Wielkich Mistrzów
20.00 Polonica: Powrót
Arsena Lupin
15.35 Rozmowa dnia
21.00 Hity satelity
16.00 Credo 2000
21.15 MdM
16.25 Parnas Literacki:
21.40 Iga Cembrzyńska
Kazimierz
22.30 Panorama
Wierzyński
• 22.50 Sport-telegram
16.35 Hity satelity
23.00 Porozmawiajmy
17.00 Teleexpress
Szpital Dzieciątka
17.15 Pokaż, co potrafisz
Jezus-telenowela dok.
17.50 Tut-Turynka- program
0.30 Monitor
dla dzieci

12.10 Polski dokument
telewizyjny
13.00 Złotopolscy
13.35 Tygodnik polityczny

swego życia.
1.40 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

pełnić najtrudniejszą misję

21.30 Loso~.a.r.le*TTO
;
I Szc:z#tlwe
Numerłclf •. · ·
22.45 Informacje •
I biznes Informacje
23.00 Prognoza pogody
23.10 Polltycznegraffltl
23.25 Różowa landrynka
23.55 Zemsta jastrzębia
-thriller
Brytyjski as wywiadu, będący mistrzem walki wręcz śledzi w Montrealu morderców
brala.Pochwyconyprzezgang
powiązany ze skorumpowanymi urzędnikami, musi wy-

rządzie.

terrorystycznych wtyczek w

'

a

6.05 W niewoli uczuć 6.45
Telesklep 7.00 Przygody Mikołaja 7.25 Alf - serial komediowy 7.30 Szaleństwa
Alvina wiewiórki 8.15 Olivier
Twist 8.35 Piotruś Pan - serial anim. 9.00 Rozmowy w
toku 9.45 Valeria 10.35 Telesklep 11.20 Zakazane
uczucia 12.20 Centrum nadziei - serial dokumentalnofabularny 12.50 Kuroń raz mag. kulinarny 13.20 Pepsi
Chart 13.so Przygody Mikolaja - śerial anim. 14.15
Szaleństwa Alvina wiewiórki .
14.40 Oliver Twist - serial
anim. 15.05 Piotruś Pan
15.30 Szalony świat - serial
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 19.00 'TVN Fakty
19.25 Sport 19.30 Pogoda
19.35 W niewoli uczuć serial obyczajowy 20.30 Milionerzy - teleturniej 21.20
Psy - film sensacyjny prod.
polskiej 23.25 Noktowizjer magazyn dla ludzi o mocnych nerwach O.OO Zapach
cyklonu - film sens. 1.40
Nagie igraszki - film erotyczny 3.1 O Granie na zawołanie - pr. rozrywkowy

DAC •••

kawałkiem kiełbasy.

Od wielu lat przyjąłem taką zasadę - nie z
powodu tchórzostwa czy obawy przed czymkolwiek, ale z powodu najprostszej uczciwości
- żeby nie mówić o sytuacji w polskim kinie i
teatrze, ponieważ nie jest to moja codzienność.
Ufam moim kolegom z kinematografii i teatru to są ludzie, którzy wiedzą, jak ma się rozwijać
kino i teatr; robią, co mogą, a czasami osiągają
wręcz fenomenalne sukcesy, z czego jestem
dumny i szczęśliwy. Natomiast mogę mówić o
konkretach, o warunkach pracy. Uważam, że
pracuje' się lepiej. Przestrzega się planu pracy,
lepiej jest z punktualnością i ekipa wreszcie
dostaje nom1alne posiłki na planie. W tej chwili
już nie można zadowolić nas byle zupą czy

• Od pewnego czasu znowu dość czę
sto gra Pan w polskich filmach i odwiedza
kraj. Jak postrzega Pan sytuację w naszym filmie i teatrze?

człowieka.

granej przez ciebie roli". Jeżeli nigdy nie zgwałciłem kobiety, to jak mam grać scenę gwałtu?
Jeżeli kogoś nie zabiłem.„ Ja myślę, że to pytanie jest związane z informacją dotyczącą mojego życia, to znaczy z faktem, że byłem uwię
ziony. Ale to było nieporównywalne i dzisiaj
patrzę ze spokojem na ten okres mojego czt.eromiesięcznego uwięzienia w 1968 roku. Chociaż
myślę, że my, aktorzy, świadomie lub nieświa
domie korzystamy ze wszystkiego, co nam
przyniósł los, ale to przecież dotyczy każdego

obraźnia, wiedza o człowieku, ma się ujawnić w

Z kolei drudzy podpowiadają: „Twoja wy-
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6.00 Strefa P - Magazyn
• Jako członek zespołu Comedie Framuzyczny 7.00 A ku ku - pr. nVaise nie ogranicza się Pan tylko do prarozrywkowy 7.30 Muzyczne
cy aktora, z tego co mi wiadomo, również
listy 8.30 Kosmiczne wojny
nieobce są Panu mechanizmy ekonomicz- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - ·serial animowany 9.00 Goosebumps - seriale dla dzie- ne tego teatru. Czy w kontekście tej wie1 ci 9.30 JAG - Wojskowe Biu- dzy widzi Pan szansę, by w Polsce utrzyro Śledcze 10.30 Allo, Allo - mało się tyle teatrów repertuarowych, gdy
ale kino!
6.15 Maria
7.00 Top Shop 7.35 Księga 6.00 Teledyski
8.00 Komedianty - film oby- 1 serial komediowy 11.00 Si- praktycznie każde większe miasto ma
Od7.00
telenowela
Emilia
dżungli - film animowany dla
jazdowe kreskówki 8.00 Czy czajowy prod. polskiej, reż. , mon - serial 11.30 Różowe własną scenę?
dzieci 8.10 Top Shop 12.00
.
d
.
.
.. .
boisz się ciemności? - se- Marta Kaniewska, wyk. Ewa lata siedemdziesiąte -cseo pow1emaczeJ,
Jest
We
d'
R , · k
k B b
·k
telenowCierpieć z miłości .
.
. ale mogę
.
.
. • FranCJI
rial dla młodzieży 8.30 Ka: Radz1 OW:\ a, ar ara a- na1 orne 1owy 12.00 zuela 13.00 Top Shop 18.00
taki system Jak w
talina i Sebastian - teleno- chwalska Józef Kondrat i łość i kłamstwa 12.30 Star dziec, ze W Niemczech Jest
Cierpieć z miłości - telenowwela 9.15 Gra w przeboje - inni 9.50 °Dokument: reży- Trek: Voyager 13.25 A ku Polsce. Zobaczymy„. To pytanie trzeba będzie
ela 19.15 Top Shop 20.30
teleturniej muzyczny 9.45 serzy: Steven Spilberg 10.50 ku - pr. rozrywkowy 13.55 zadawać stale. Oczywiście, łatwo było mówić
ZlodziEj • film sens. 2225 Top
Podaj dalej 10.15 Lista zo- Wystarczy być - komedio- Strefa P - mag. muzyczny po 1989 roku, że trzeba likwidować teatry, że o
Shop 22.55 Auto Salon 23.30
dramat prod. USA 12.55 Ma- 14.45 Muzyczne listy 15.35 utrzymaniu się sceny powinien decydować
bowiązań - serial 11.00 ManHot Shop 23.50 Playboy
tis 11.50 Klaun - serial sens. gazyn filmowy 13.20 Nitti - Garfield - serial animowany , aspekt finansowy. Ale tu nie ma prostych od.........,..,..
12.35 Teleshopping 13.40 prawa ręka Ala Capone - I, 16.05 Goosebumps 16.35 powiedziani recept. Na całym świecie do sztuO!/ililS1111111
Katalina i Sebastian - tele- film prod. USA 15.00 Do- Drogówka - mag. policyjny k'1 · d 0 kł d
a a.
"' "'
się
nowela 14.25 Maria Emilia - kumen!: Sean Connery 15.50 17.05 Allo, Allo - 'serial ko• W zawodzie aktorskim osiągnął Pan
8.30 Rajd paryż-Dakar 9.00 telenowela 15.15 Odjazdo- Purpurowy deszcz - musi- mediowy17.45Dziennik18.00 ,
Biathlon 9.45 Skoki narciar- we kreskówki 16.25 Czy bo- cal 17.40 W 80 dni dookoła ' Grace w oplach - serial ko- bardzo wiele. Jakie Pan jeszcze widzi
skie 10.30 Kombinacja nor- isz się ciemności 16.50 świata - film przygodowy mediowy 18.30 Nejemnicy przed sobą cele?
weska 11.15 Biathlon 12.15 Mantis - serial 17.40 Lista 20.00 Wróć, Jimmy Deanie 19.30 M.A.S.H. - serial koPragnę dać wykształcenie moim dzieciom.
Saneczkarstwo 12.45 Komb~ zobowiązań -serial 18.30 Gra - komediodramat prod. USA mediowy 20.00 Baza Pennacja norweska 13.30 Biath- w przeboje 19.00 W akcji - 21.50 Johnny przystojnla- sacola - serial akcji 20.50
• A w kategoriach zawodowych? ,
.
,
,.
·
.
lon 14.30 Tenis 18.00 Skoki magazyn sensacji 19.30 Po- czek - film sensacyjny prod. " Dziennik 20.58 Informacje
~hctałbym bardzo zagrac Jakąs.wazną rolę w
narciarskie 19.30 Piłka nożna daj dalej 20.05 Mężczyźni - USA 23.25 Queimada! _ sportowe 21 .05 świat według .
22.30 Rąd P<Yyi-Oakar 23.00 komedia 21.45 Chłopak zwa- dramat prod. wlosko-francu- Kiepskich 21.40 Feralna · waznym przedstaw1enm na sceme Teatru NaWiadomości 23.15 Skoki narny nienawiść - film sensa- skiej 1.15 Serpico - film niedziela. thriller 23.30 Kot · rodowego, chciałbym wyreżyserować lub przy- ·
ciarskie: Puchar świata 0.45 cyjny 23.30 Szczury na- sensacyjny prod. USA 3.25 1 Fritz - film animowany 1.00 · najmniej spowodować wystawienie „Dziadów"
Rajd Paryż-Dakar 1.15 Wia- brzeża 0.15 Sexplozja 0.30 W Dama Kameliowa - dramat Spotkajmy się 1.30 VIP 1.40 ~ we Francji„ . Dużo, dużo rzeczy jest jeszcze do
domości 1.30 Zakończenie proakcji 1.00 Mroczna prze- prod. USA 5.1 O Magazyn • Muzyczne listy 2.40 Magazyn , zrobienia.
Rozmawiał: Piotr K. Piotrowslii
filmowy: Alicia Silverstone 1 muzyczny 3.30 Zakończenie •
szłość 3.45 Powtórki
gramu ·

Ale heca
Tropiciele gwiazd
Miss Polonii
Polonica: Powrót
Arsena Lupin:
Le normand
11.0S Żydowskie miasto
w lublinie
11.30 Credo2000
12.00 Wiadomości

8.45
9.00
9.20
9.55
10.00

8.40

8.30 Wiadomości

Przedmieście 27

Literackie
8.15 Krakowskie

Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Telewizyjne

15.oo
15.30

12.05
12.30
13.30
14.30

9.30
10.20
11.15

15.55 Słodka trucizna
- serial obyczajowy
16.45 Wysokafala
17.45 Florełla
-serial obyczajowy
18.40 lnfonnacje
+ Kurier TV
19.05 Zbuntowany Anioł
20.00 AdamlEwa
- serial obyczajowy
księżniczka
1 20.30 Miodowe lata
Zbuntowany Anioł
-serial komediowy
;
Florena
'· 21.00 Komando Grom
Pogromcyzła
-film akcji
-serialsensacyjno
Były agent sil specjalnych
~
wraca do służby w jednostce
Seńalkomedlowy
szybkiego reagowania. JedŻycłowaszansa
nak tuż przed wejściem do
Disco Polo Live
akcji Komando Grom zosGraczykowie
taje rozwiązane, a życie age-serial komediowy
Pokemon-serial a'nim. ntów zagrożone. Uratować
ich może zdemaskowanie
lnfonnacje

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Światweglug
Bundych
7.25 Batman
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
-serial komediowy
8.30 Xena-wojownlcza

flil@~1i'
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Sobota
ITl\1PD
6.35 Wszystko o działce
i ogrodzie
6.55 Agrolinla
7.45 Tańce polskie:
Tańce sieradzkie
8.00 Zwierzęta świata:
Inteligencja
zwierząt

Lirogon jest mistrzem imitacji, jednym z najbieglejszych naśladowców w świe
cie przyrody. Około osiemdziesięciu procent wydawanych przez niego dźwięków
jest idealnym naśladownic
twem głosów innych gatunków ptactwa. Imitatorska perfekcja świadczy o wspaniałym ,uchu", doskonałej pamięci i nader przydatnej w
naturze umiejętności uczenia się. Ale łirogonowe popisy nie mają nic wspólnego z
dialogiem m ię dzygatunko
wym.
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 5·10-15-program
dla dzieci i młodzieży
9.00 Walt Disney
przedstawia:
Produkcje
Myszki Miki
9.30 Zamknięcie Drzwi
Świętych- transmisja

TVP8

zostają

7.00 Echa tygodnia
7.30 Tacysaml
8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,
lekarz medycyny
9.30 Gspodarlla
wDwójce
9.55 Koncert noworoczny
z Wiednia
" 10.30 Raj na ziemi
11.30 Kino bez rodziców:
Flinstonowle
11.55 Tom I Jerry
12.00 Kino bez rodziców:
Tajemnica Sagali
·serial przygodowy
Kuba i Jacek przenoszą się
do Biskupina, jednocześnie
cofając się w czasie do VII
w.p.n.e. Chłopcy poznają
swoją rówieśnicę Estoch i
znajdują w Biskupinie kolej·
ną część Sagali. Czczona
jest przez mieszkający tu lud
jako Serce Boga Słońca . Za
przywłaszczenie sobie kaskazani na
mienia

śmierć głodową.

rozryWKOW'f

12.30 Pariler Lewis
nigdy nie przegrywa
·serial prod. USA
13.00 Co ludzie powiedzą
-serial komedioy,y
13.30 Program
14.00 Arka Noego
14.30 Familiada

19.30 Wiadomości
19.51 Sport+ pogoda
20.05 Matchmaker
-film fabularny prod. USA
21.50 Ewa Bem -koncert
22.40 Sportowa sobota
23.00 Transmisja Pasterki
Prawoslawnej
O.OO Nocne rozmowy
0.45 Klan -telenowela
1.35 Wilczek
-film fabularny
Młoda Rosjanka Jelena wychodzi po siedmiu latach z
więzienia i jedzie do Niemiec, aby tam odszukać
swego synka Borysa, teraz
już 8-letniego, którego podczas jej pobytu za kratkami
adoptowała pewna niemiecka rodzina. Podstępem zdobywa adres jego nowych
rodziców - właścicieli malej
firmy ogrodniczej pod Kolonią. Na miejscu ze zdurnieniem odkrywa, że chłop
ca adoptował Michael, którego Jelena poznała w trakcie jego pobytu służbowe
go w Rosji i z którym przeżyła romans .
3.05 Zakończenie
programu

Mapeciątka

19.00 Wieczorynka:

6 stycznia 2001 r.
12.10 Walt Disney:
Randka z córką
prezydenta
13.00 Wiadomości
13.10 Anegdoty
prezydenckie
Longina Pastusiaka
13.20 Kamei tropi
najlepsze
światowe reklamy
Wpadki językowe i wizualne
·zdarzają się wszystkim, a
już na pewno ludziom pracującym przed i za kamerą. Tego typu zdarzenia, budzące zwykle powszechne
rozbawienie, będą tematem
tego wydania. Tomasz Kamei rozpoczyna emisję progra rnu w nowym roku od
pokazania kiksów, które zdarzyły się podczas realizacji
wyróżnych wcześniejszych

dań .

13.40 Turniej 4 skoczni
15.30 A to Polska właśnie
16.15 Lecznica pod
św. Franciszkiem
16.40 Lista przebojów
17.00 Teleexpress
1725 Kochamy
polskie seriale
17.55 MdM
1825 Od przedszkola
do Opola

2.15 Zakończenie
programu

- film fabularny

015 Karmlna

- serial prod. USA

2126 Prognoza
15.00 Złotopolscy
pogody
-telenowela prod. polskiej
21.35 Ludzie honoru
15.30 Tunio, ach ten
- film fabularny;
Tunio ·czyli 65 lat
reż. Bob Reiner,
na scenie hrabiego
wyk. Tom Cruise,
Wojciecha
Jad< Nidlołson
Dzieduszyckiego
16.30 Mjakmlłość-serial
prod. polskiej
Lucjan wybiera się do Gródka, by odwiedzić córkę. Maria jest w nie najlepszym
nastroju. Martwią ją liczne
kłopoty, które ostatnio spadły na rodzinę . Jest niemal
pewna, że Krzysztof ukry- 23.50 Kronika rajdu
Paryż- Dakar
wa przed nią jakiś poważny
O.OO Jak upolować
problem. Postanawia szczemężczyznę.„
rze i serio rozmówić się z
mężem .

17.20 Jazda kulturalna
18.00 Program
lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Sukces ·serial
prod. polskiej
1925 Studio sport:
Jeden na jeden
19.55 Tadeusza nikt
nie rusza; czyli 30 lat
w służbie telewizji
20.50 Słowo
na niedzielę
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram

6
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TV Łódź
WOT

„ Wilczek" - film fabulam_v prod. niemieckiej, reż. Margaret/ie 1•011
Trolla, H)k Susa11110 Simon, le11a Sto/ze, Be11ja111i11 .Katz i i1111i. Emisja:
sobota, 6 stycznia, TVP 1, godz. 1.35.

Programy pogrubione -nie kodowane

CHANNEL

ueru

7.00 Szczepan i Irenka 7.05
Łapu Capu 7.15 Minisport+
7.20 Diabelski Młyn 8.00
Teletubbies Ił 8.25 Spis cudzołożnic 9.30 Cybernet 9.55
American Graffiti 11.45 Nowe
wcielenie li 12.30 Rozkodowany Bugs Sunny 13.30
Przyjaciele VI 13.55 Szczepan i Irenka 14.00 13 Posterunek 2 14.30 Łapu Capu 14.40 Bliscy wrogowie
15.35 Fałszywa ofiara 17 .~0
Bracia Newton 19.30 Szeroki Horyzont 20.00 Dziewczyna marzeń 22.00 Pragnę
cię - dramat sensacyjny
23.25 Bulwar Zachodzące
go Słońca 1.15 Sexcetera
Show 2.15 Cienka czerwona linia 5.00 Liga angielska
- piłka nożna 6.45 Deser

7.00 Hallo Spencer - serial
animowany 7.25 Babcia
7.30 Fix, Foxi i przyjaciele
8.00 Powiaty 8.20 Podróże
z WOT 8.40 Co, gdzie, kiedy? 9.00 Ogrody bez granic 9.30 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 10.00 Josephine - serial 11.30 Polska, której nie widać 11.40
Złote rączki 12.05 Zaproszenie 12.30 Zdobywcy 13.20
Wielcy odkrywcy 14.15 Pogranicza medycyny 14.30
MINTY 14.55 Zwierzęta mroż
nej północy 15.25 Muzyka łączy pokolenia!? 16.15 Teletransmisja 16.40 Wieża
17.00 Z archiwum Kuriera
17.10 Z kabla wzięte 17.30
Wrożski Beat 17 .45 V-Jay
18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 18.20 Są takie miejsca - mag. kulturalny 18.40
20 lat później : wydarzenia
sprzed 20-stu lai utrwalone
w Polskiej Kronice Filmo~ 19.00 Zaślepienie 20.30
Reportaż z koncertu 21.00
Raport ekologiczny: w programie aktualne problemy
związane z ochroną środo
wiska i edukacją ekologiczną 21.10 Podróże z WOT -.
magazyn turystyczny 21.30
Wiadomości kuriera 21.35
Sport w WOT 22.00 Czas
pokuty 23.40 Ucieczka z Seraju - film fabularny 1.25
programu

~

9.00 Telezakupy 10.15 Bajki 13.30 Z jak zdrowie 13.46
Dla ciebie 14.00 $wiat dalekich podróży 14.22 Drzwi
17 14.25 INFOR 14.33 Zemsta 17.35 Życie zwierząt
17.57 Koleś odpoczywa

Różni

ludzie,

róż.ne

sprawy

we 21.56 Tu jestem! 22.15

18.02 Bajki 18.30 Podróż
nicy 18.57 Zwykła podróż
19.08 $wiat bez tajemnic
19.35 Abecadło kaszubskie
20.25 Zaćmienie częścio

TELEWIZJAŁOWICZ

Zakończenie

7.00 Hallo Spencer - serial
animowany 7.25 Babcia 7.30
Fix i Foxi i przyjaciele - serial animowany 8.00 Tysiąc
letni Gdańsk 8.30 Rodzinne dzień dobry 9.00 Ogrody bez granic 9.25 Książki
z górnej półki 9.30 Telewizyjny magazyn przyrodni~
czy 10.00 Josephine 11.30
Polska, której nie widać 11.40
Złote rączki 12.05 Zaproszenie 12.30 Książki z górnej
półki 12.30 Zdobywcy 13.25
Wielcy odkrywcy - angielski program podróżniczy
14.15 Pogranicza medycyny
14.30 MINTY - serial fabularny dla młodzieży 14.55
Zwierzęta mrożnej północy fiżskl serial dokumentalny
15.20 Wakat 15.30 Muzyka łączy pokolenia!? 16.15 Teletransmisja - magazyn dla
młodzieży 16.40 Wieża - teleturniej 17.00 Ptasie kolonie 17.30 Impresje - reportaż kulturalny 17.45 Katolicki tygodnik informacyjny
18.00 ŁWD 18.20 Łódź 3
proponuje 18.30 Magazyn
kulturainy 19.00 Kino wieczorne : Zaślepienie 20.30
Reportaż z koncertu 21.00
Program sportowy 21.35
By-walec 22-00 Książki z górnej półki 22.00 Czas pokuty
23.40 Ucieczka z Seraju - firn
fabularny 1.20 Program na
jutro
9.00 Turbo 9.25 Kraina samochodów 9.55 Dzikie Discovery 10.50 Zaginione skarny starożytności 11.45 Loty
testowe 12.40 Niesamowite maszyny: Siła mięśni 13.30
Czołgi: Stalowe Tygrysy 14.25
Te okropne windy 15.15 Zoofobia 16.1 O Na ratunek ogrodom: Cztery żywioły 16.35
, Zielona wioska 17.05 Odkrywanie historii: Statki kosmiczne 18.00 Wojenne miesiące - film dokumentalny
19.00 Pola bitew 20.00 Od
podszewki 21.00 Największe
kradzieże 22.00 Walka z nienawiścią 23.00 Z akt FBI O.OO
Godzina z przypływem adrenaliny 1.00 Noc zbrodni 1.30
Medycyna sądowa 2.00 Noc
zbrodni 3.00 Zakończenie

l
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-serial komediowy
Wysoka fala
-serial sensacyjny
Zbuntowany anioł
- serial obyczajowy
Fiorella
- serial obyczajowy
Zbuntowany anioł
- serial obyczajowy
Wesoły wdowiec
-serial komediowy
Magazyn sportowy
Adam I Ewa
-polski serial
ooyr;z;i'y;Nt-/

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Światwedług
Bundych
-serial komediowy
7.30 Pokemon
-serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
8.30
9.30
10.20
11.15
12.05
12.30
13.30

j

f\.rPOLONiA

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.40 Eurofolk
8.15 Krakowskie

Mówi się„.
Boże Narodzenie 2000
Wiadomości
Ludzie listy piszą

8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Pokaż, co potrafisz
9.20 Tut-Turynka
9.30 Fraglesy
9.55 Artystyczne tandemy
11.40 Galeria
12.00 Wiadomości
12.40 Klan
13.05 Szpital Dzieciątka
Jezus
13.35
13.55
15.00
15.15

POl.CIN1A

ą>
7.00 Top Shop 7.35 Księga
dżungli 8.10 Top Shop 12.00
Cierpieć z miłości 13.00 Top
Shop 18.00 Cierpieć z miłości
19.15 Top Shop 20.30 Żelazna
mafii 22.25 Top Shop 0.1 0
Hot Shop 0.50 Playboy
ręka

„„„
O!Ó!lsPllRT
--...,,,.. .......

Zakończenie

8.30 Rajd Paryż-Daka r 9.00
Narciarstwo alpejskie 10.00
Kombinacja norweska 11.00
Biathlon 12.30 Tenis 13.30
Narciarstwo alpejskie 14.30
Skoki narciarskie 16.00 Tenis
stołowy 17 .OO Biathlon 18.00
Kombinacja norweska 19.00
Narciarstwo alpejskie 20.00
Łyżwiarstwo szybkie 20.30 Skoki narciarskie 22.30 Rajd Paryż - Dakar 23.00 Wiadomości 23.15 Piłka nożna 0.15 Łyż
wiarstwo szybkie 0.45 Rrljd
1.15 Wiadomo1.30

Paryż-Dakar

ści

anioł

14.30 Twój lekarz
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 Pakemon
15.30 Informacje
15.55 Słodka trucizna
- film prod. brazylijskiej
16AS Wysoka fala
-serial sensacyjny
17AS Fiorella
-serial obyczajowy
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.05 Zbuntowany
- serial obyczajowy
20.00 Życiowa szansa
-teleturniej
2Jl.55 Kod milczenia
-film prod. USA,
reż. Andrew Davis,
wyk. Chuck Norris,
Henry Silva,
Bert Remsen i inni

zdarzyć

15.35 Rozmowa dnia
16.00 Galeńa
16.30 Male ojczyzny
17.00 Teleexpress
17.15 Baśniowa kraina
braci Grimm
17AS Sportowy tydzień
18.35 Klan
19.05 Teledyski
na życzenie
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda
19.51 Sport
20.00 Patrzę na Ciebie
Marysiu
-film fab. prod. polskiej
21.30 I wszystko się może

CTJi:I)v

pięcem

6.00 Teledyski 6.05 Maria
Emilia - telenowela 6.40 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowany 8.05 Czy boisz
się ciemności? - serial dla
młodzieży 8.30 Katalina i
Sebastian - telenowela 9.15
Gra w przeboje - teleturniej
9.45 Podaj dalej 10.15 Lista zobowiązań - serial
sens. 11.00 Beatie Baw - film
przygodowy 12.35 Teleshopping 13.40 Katalina i Sebastian - telenowela 14.25
Maria Emilia - telenowela
15.15 Odjazdowe kreskówki
16.25 Czy boisz się ciemności? 16.50 Mantis 17 .40
Lista zobowiązań 18.30 Gra
w przeboje - teleturniej 19.00
W akcji 19.30 Podaj dalej
20.05 Pod napięciem - thriller prod. USA 21.45 Kobieta zwana Jackie 22.35 Rozterki serca 0.15 Sexplozja
0.30 W akcji 0.55 Pod na-

Eddie Cusak, nieskazitelnie
uczciwy sierżant chicagowskiej policji, samotnie występuje przeciwko gangowi
handlarzy narkotyków, przez
co naraża się zarówno mafijnym bossom jak i skorumpowanym przełożonym.
21.30 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka
22.50 Informacje i biznes
Informacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti
23.30 Bumerang
O.OO Hugo Pool
- film prod. USA,
reż. Robert Downey
seria'
1.35 Muzyka
na BIS
5.00 Pożegnanie

-koncert
Arity Lipnickiej
22.00 Dialogi
z przeszłością
22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram
23.00 Ze sztuką na ty
23.50 Portret zwycięzcy

Międzynarodowego

XIV

Wiadomości

Konkursu
Chopinowskiego
0.30 Monitor

1.00 Ludzie listy piszą
1.20 Przygody
Kota Filemona
1.30 Powtórili
programów

k0

ale kino!

8.00 Mata Hari - dramat
prod. USA 9.30 Dokument:
Sean Connery 10.20 W 80
dni dookoła świata - film
przygodowy 12.40 Film krótkometrażowy: Malveillos
12.50 Wróć, Jammy Deanie
- komediodramat 14.40 Jak
ptaki bez gniazd - dramat
16.40 Arizona Dream - dramat prod. francuskiej 19.00
Reżyserzy.
Dokument:
Steven Spielberg 20.00
Stella - komedia prod. USA
21.25 Czarodziejskie Boże
Narodzenie - musical prod.
USA 23.00 Magazyn filmowy: Prawdziwe kłamstwa
23.25 Johnny Przystojniaczek - film sensacyjny 0.55
Valmont - dramat prod.
USA 3.10 Komedianty - film
obyczajowy prod. polskiej,
reż. Marta Kaniewska 5.00
Magazyn filmowy: Michelle
Pfeiffer

i
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Dla ciała i ducha

ZIMOWE

mrozem, ale także przed szkodliwyn1
promieniowaniem. A zatem pomadki ochronne winny zawierać, oprócz

substan~ji utrzymujących wilgoć ta~
że olej kokosowy, naturalny wo~k

Nie osłonięta zimą skóra twarzy
jest najbardziej narażona na mróz i

wiatr. Ostty klimat powoduje jej zaczenvienienie i ściągnięcie. Nic zostawiajmy jej bezbronnej i chroómy

El FILTRY UV

pszczeli, witaminę

gmczołów łojowych) przed dziala.r

pieczyła skórę dłoni

Panie mające cerę dojrz'llłą·mogą

odpowiednimi preparatami.

bez obaw o tej porze roku stosować
kremy z ceramidami. Nawilżają one

niem mrozu. Pamiętaj, by zimą nip

(niewielka ilo~ć

Matka natura nie najlepiej zabei-

doskonale skórę i zapobiegają prze-

krążyć swobodnie!) i by po każdym

myciu rąk wcierać w nie specjah1e

nosić ciasnych rękawiczek (krew mqsi

••
kremy i balsamy pielęgnacyjne.
Zimą szczególnie starannie zajm.g ;

suszaniu. Paniom nieco młodszym
polecamy kremy ochronne. Zawie~

niejsze, mogą być używane jako pod-

jemy się odlaytymi, narażonymi na

rają one filtr słoneczny, a co najważ

kład pod makijaż.
Przy temperaturze powietrza po-

wielki błąd! Ukryta pod warstU:~
ubraó skóra ramion, pleców, nóg wiar
śnie teraz potrzebuje szczegó lnej tro-

mróz i wiatr, partiami skóry i częsró
zdarza się zapominać o reszcie. TQ

niżej zera koniecznie nośmy czapkę,

bo przez głowę ucieka 50 proc. ciepła. Nie jest jednak wskazane zakry-

wanie twarzy szalikiem czy kominiar-

ką. Oddech bowiem powoduje zbieranie się wilgoci pod ok1yciem i szyb-

ski. Nie dopuśćmy do jej przesuszet
nia. Raz w miesiącu zróbmy peeling
całego ciała, a codziennie wieczoreni

- Tomek pozostaje prt,r
swojej decyzji mieszkania
z dzieckiem u Marcysi· i
Michała. Teresa odziedziczyła cały majątek Igora.
Ela przedstawia Pawła księ
dzu Andrzejowi. OczysiZczona z zarzutów Wanda
rezygnuje z funkcji burJni,
strza 22.00 Talk show 22.30
Supergliny - magazyn policyjny ukazujący jak w co.dziennym życiu można zetknąć się z przestępczością
i jak sią przed nią bronić
23.00 TVN Fakty 23.1'0
Kropka nad i 23.30 Fakty,
ludzie. pieniądze O.OO Na
tropie agenta 0.30 Nie do
wiary 1.00 Automaniak 1.3Ó·
Multukino 2.00 Granie„. {"

nawilżajmy skórę balsamem. (PAI},

nielwie 13.50 Przygody Mikołaja - serial dla dzieci
14.15 Szaleństwa Alvina
wiewiórki - serial dla dzieci
14.40 Przygody kapitana Simiana - serial dla dzieci 15.05
Mecz NBA 16.00 Alf - serial
komediowy 16.30 TVN Fakty 16.50 Valeria - serial
obycz. 17.45 Na tropie
agenta - program rozrywkowy 18.15 Rozrnowywtokutalk show 19.00 TVN Fakty
19.35 W niewoli uczuć serial obyczajowy 20.30
Milionerzy - teleturniej 21.20
Miasteczko' - serial obyczajowy; Wanda nie może się
pogodzić z rozstaniem Tomka i Ireny. Żąda wyjaśnień,
które niczego nie zmieniają

Akcja nad Berlinem - se:
rial akcji prod. niemieckiej'
20.540 Dziennik 21.0S
Życia nie starczy - dramat
krymianlny prod. nierniec-'
kiej 23.05 Zagrajmy w "Pb~
twory i labirynt" - film fa-ri'
tastyczny 1. 15 Masquerade - serial prod. USA 2.1Ś
Spotkajmy się - program
rozrywkowy 2.45 VIP -.~
magazyn ciekawostek „·i
sensacji 2.55 Muzyczne li~
Sty 3.45 Strefa P - program
muzyczny 4.45 Zakończe-'
nie programu

.„

magazyn sportów ekstremalnych 12.30 Star Trek :
Voyager - serial fantastyczny 13.25 V max - magazyn
motoryzacyjny 13.55 Strefa P - magazyn muzyczny
14.45 Muzyczne listy - mrlgazyn muzyczny 15.35
Garfield - serial animowany dla dzieci 16.05 Gęsia
5kórka - serial animowany
dla dzieci 16.35 Czułość i
kłamstwa - serial prod. polskiej 17.05 Alla, alla - serial
komediowy 17.45 Oh, Baby
- serial komediowy 20.00

kie jej zamarzanie tuż przy skórze,
co może prowadzić do odmrożeń .
Delikatna skóra ust też \~ymaga
ochrony nie tylko przed wiatrem i

•

6.05 W niewoli uczuć - serial obyczajowy 6.45 Telesklep 7.00 Przygody Mikołaja - serial animowany 7.25
Alf - serial komediowy 7.50
Szaleństwa Alvina wiewiórki
- serial anim. 8. 15 Przygody kapitana Sirniana - serial dla dzieci 8.35 Piotruś
Pan - serial dla dzieci 8.55
Rozmowy w toku - talk show
9.40 Valeria - serial obyczajowy 10.30 Telesklep 11.30
Zakazane uczucia - serial
obyczajowy 12.20 Wybacz
mi - talk show 13.20 Ładny
dom - magazyn o budow-

a

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 7.00 V Max magazyn motoryzacyjny
8.30 Garfield - serial animowany dla dzieci 9.00 Gę
sia skórka - serial animowany dla dzieci· 9.30 Najemnicy - serial akcji prod.
USA 10.30 Alla, alla - serial komediowy 11.00 Grace w opalach 11.30 M.A.S.. H. - serial komediowy
prod. USA 12.00 Gillette -

l

11.55 Familiada
12.20 Co nam w duszy gra

sobą samą?

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
B.00 Program lokalny
8.30 Na dobre i na złe
9.25 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
10.10 Naszawielka
rodzina
-serial dokumentalny
10.35 Detektywi
ostatniej szansy:
Wielka stopa
-serial prod. USA
11.30 „Za ciosem"
cr;li krótki film
o boksowaniu
-film dokumentalny
~estawienie dwóch stron
życia bohaterki filmu szokuje. Wnętrze galerii sąsiaduje z salą treningową, obrazy dawnych mistrzów - z
bieganiną po ulicach, konfrontacją, szeregami policjantów, zadymą. Anna Michalska trenuje boks. Jest
też zapalonym kibicem łódzkiego .Widzewa". Wali w bę·
ben stojąc w tłumie wrzeszczących szalikowców. Krzyczy razem z nimi. Na mecz
idzie jak na wojnę. Bo to jest
w9jna: kibiców z kibicami,
kibiców z policją. A może i z

TVP8

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes- rolniczy
program informacyjny
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo
na świecie
12.45 Plebania-serial
prod. polskiej
13.15 Klinika cudów
- telenow(ła
clOO.rnerlana
13AO Ładna historia
13A5 Ocr;wis1e
nieoczywiste

serc

8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
·s.42 Pogoda
8.45 Noddy
·serial animowany
9.15 Jedyneczka
- program dla dzieci
9.50 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Tajemnicza kobieta
10.50 Międr.; nami
11.15 Gotowanie
naekranie
11,35 Klub samotnych

Przedmieście

6.00 Kawa er; herbata
7.30 Teler.akupy
7.50 Szkoła na fali
·serial prod. USA
8.15 Krakowskie

ffiVJPD

-reportaż

~uroexpress
Tajemnice Atacamy

Rynek

Wiadomości

16.00 Panorama
16.10 Na dobre i na złe
-serial prod. polskiej
17.05 Mały ojczyzny:
Ogryzek
i kwiat jabłoni

szczęścia

14.45 Ojczyzna
- polszczyzna
15.00 Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej
15.30 Krr.;źówka

Boźonarodmniowego

Oficjum

prawosławnego

Koncertowa prezentacja wieikich przebojów w nowych
opracowaniach i wykonaniach. Repertuar odwołuje
się do sentymentu, którym
darzymy piosenki stare i
nowe - czyli .Co nam w duszy gra'. Z tej okazji Orkiestra Zbigniewa Górnego
przemieni się w .Sentymental Band". Autorzy programu mówią, że są w wieku
określanym przez kolegów
z kabaretu .Elita" jako egzemplarze .mocno po wojsku", mają swój bagaż sentymentów, preferencji, gustów, wspomnień i czego
tam jeszcze.
13.10 Doktor
z alpejskiej wioski
13.55 Retransmisja

Zakończenie

Oparte na faktach
Mlędr.; nami
Plebania

0.40 Kino bez granic
-film fabularny
2.10 Zakończenie
programu

wędroY.iec

23.55 Wieczny

Paryż-Dakar

-komedia prod. polskiej,
reż Tadeusz Chmielewski,
wyk. Jerzy Turek,
Kazimierz Witkiewicz,
Halina Kowalska i inri
23.15 Ogród sztuk
-magazyn kulturalny
23.45 Kronika Rajdu

poniedziałku

program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomania
Va banque
Kościół i świat
Magazyn piłkarski
GOL
20.00 Szkolny wieczór
kabaretowy z Elitą
Nowy program satyryczny
wrociawskiego kabaretu Elita, w którym gospodarze i
goście w żartobliwy sposób
przekonują o edukacyjnych
walorach kabaretu.
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
2126 Pogoda
21.35 Nie lubię

17.30
1821
18.30
18.50
18.55
1925
19.35

23.00
0.25
0.45
1.35

22.50 Sportowy flesz

Wiadomości

samochodowi
·film dokumentalny
Biały dzień, centrum miasta. Alison zdążyła przejść
kilka kroków ku drzwiom stacji benzynowej, gdy usłyszafa za plecami ryk silnika
i pisk opon. Jej samochód
z wielkim przyspieszeniem
ruszał spod dystrybutora.
Po chwili zniknął z oczu zaszokowanej kobiety. Przeraziła ją nie tyle zuchwała kradzież, co paraliżujący strach
o życie dwuletniej córeczki,
pozostawionej na tylnym
siedzeniu wozu.
21.00 Teatrtelewizji:
Klub kawalerów
2215 Monitor

Złodzieje

rv

C:HANN'!l

wnątrz ośmiokąta

ł

9.00 Pola bitew 9.55 We10.50 Ło
wca krokodyli 11.45 Tajemnice natury 12.40 Discowery przedstawia: Tajemnice
wielkiego Muru Chińskiego
13.30 Tajemnice piramid 14.25
Zaginione skarby starożyt
ności 15.15 Początki ludzkości 16.10 Wyczarowane
z drewna: Zabawki 16.35 Na
ratunek ogrodom 17.05 Turbo 17 .30 Opowieść potwora
18.00 Przełamując barierę
dźwięku 19.00 Dzika Australia 20.00 Pogromcy korków
20.30 Opowieść potwora
21.00 Samotna planeta
22.00 Trzęsienie ziemi 23.00
Tydzień w piekle O.OO Strefa mocy 2.00 Odkrywanie
historii 3.00 Zakończenie

o~

7.00 Diabelski Młyn 7.40
Szczepan i Irenka 7.45 Ła
pu Capu 7 .50 Aktualności Filmowe 8.00 Teletubbies Jl 8_25 Przyjaciele VI
8.50 13 Posterunek 2 9.20
Spartakus 12.25 Wszystko
o Ewie 14.40 Sprawa na
pierwszą stronę 16.40 Ptaki 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 Bulwar Zachodzą
cego Słońca - dramat prod.
USA 21.50 Wędrowny asceta - film dokumentalny
22.45 Za ciosem - boks
23.40 Między piekłem a niebem - melodramat 1.45
Stan strachu 3.35 Adwokat
- dramat obyczajowy 5.30
Marzenia na gwiazdkę - komedia romantyczna

Programy pogrubione - niekodowane

{9'J!t'!TJ!Si
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bardzo
z nią spotkać.
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Miej ocr.;
szeroko otwarte:

Deptuła

Docent

chciałby się

Fałszywykadr

Ups and Downs

16.00 Tytkounas'
16.30 Moda na sukces
Sally pokazuje Stephanie
pierścionek zaręczonowy. Jest
w świetnej formie, triumfuje. Pewna siebie, uprzedza
rywalkę, że zamierza doprowadzić firmę jej męża do
upadku. Tymczasem Jack
dowiaduje się, że Sally ukradla projekty Forresterów.
Sprawy między Macy a jej
mężem wciąż nie układają
się najlepiej.
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Klan -telenowela
Monika odwiedza syna w
szpitalu. Daniel czuje się
znacznie lepiej. Najważniejsze, że skończyło się na
zapaleniu oskrzeli. Jutro, najdalej pojutrze zostanie wypisany do domu. Krystyna z zapałem tłumaczy kolejny rozdział powieści Vujkovicia. Pracę przerywa jej
telefon od Alicji z uczelni.

14.15
14AO
15.00
15.10
15.30
15.45

··- -

Poniedziałek

7.00 Wielka księga natury
7.25 Babcia 7.30 Znak orla
8.1 O 20 lat później 8.25
Sekrety 8.30 Kassandra 9.30
Leki z zielnej apteki 9.45 To
jest temat 10,00 Radio Romans 10.30 Wroński Beat
10.45 Psychiatria bez łęku
11.15 Rescue 77 12.15 Autostrada 12.45 Polska, której nie widać 13.00 Apetyt
na Azję 13.30 Zaproszenie
13.50 Bliżej prawa 14.00
Kalejdoskop regionalny 14.10
Projektantki 14.35Klan15.00
Eneduerabe 15.05 Magiczny
sklep zoologiczny 15.30 Kurier 15.35 Wierzę, wątpię .. .
16.00 Mikser16.20 Mój pies.. .
16.30 Harry i Hendersonowie 17.00 Leki z zielnej
apteki 17 .15 Po Wielkiej
Orkiestrze świątecznej Pomocy • reportaż 17.30 Kurier 17.45 Sekrety 17.50
Sport + Kurier 18.20 Obok
nas 18.40 Saga rodów 19.00
Serce w dłoni 20.40 Echa21.00
Miłość i. .. 21.30 Kurier +
Sport 21.40 Rozmowa dnia
2.00 To jest temat 22.20
Cyberix22.30 Film dok.23.00
Raport policyjny 23.15 Saga
rodów 23.30 Wroński Beat
23.45 V-Jay

9.00 Telezakupy 10.15 Dwa
koty i pies 10.26 Pomysłowy Dobromir 10.35 Proszę słonia
11.02 Kino radzieckie: Wielka Ojczyżniana 11.07 Bitwa
o Moskwę 12.22 Reportaż
13.00 Dwa koty i pies 13.11
Pomysłowy Dobromir 13.20
Proszę słonia 13.30 Podróż
nicy13.57 Zwykła podróż14.00
Co się stało? 14.25 INFOR
14.33 Peter Gunn 15.00 Mał
żeński ping-pong 15.14 Wieczory z gitarą w Cierszewie

17.15 Wiadomości lokalne
17.25 Serwis urzędu pracy
17 .35 Magazyn sportowy
18.02 Dwa koty i pies 18.13
Pomysłowy Dobromir - film
anim. dla dzieci•18.22 Proszę słonia 18.30 Różni ludzie, różne sprawy 19.08 Zemsta 20.25 Bonanza - serial 21.23 Kowalskiego droga do Unii 21.34 Bezpieczeństwo na drodze 21.39
Druga B 22.15 Dzikie i
oswojone

TELEWIZJA ŁOWICZ

7 .OO Wielka księga natury
7.25 Babcia - film dla dzieci
7.30 Znak orła - serial a.oo
Depozyt wiary 8.30 Kassandra 9.25 Książki z górnej
półki 9.30 Leki z zielnej apteki 9.45 To jest temat 10.00
Radio Romans 10.30 Reportaż 10.45 Psychiatria bez lę
ku 11.15 Rescue 77 12.00
Reportaż 12.15 Autostrada
12.45 Polska, której nie widać 13.00 Apetyt na Azję
13.30 Zaproszenie 13.50 Bliżej prawa 14.00 Kalejdoskop
regionalny 14.10 Projektantki 14.35 Klan 15.00 Eneduerabe 15.05 Magiczny sklep
zoologiczny 15.40 Gminobranie 16.30 Harry i Hendersonowie 17.00 Leki z zielnej apteki 17.15 Reportaż
17.30 ŁKP 18.00 ŁWD 18.20
Magazyn sportowy 18.45 Encyklopedia sportu 19.00 Serce
w dłoni 20.40 Echa regionów
- opinie reporterów 21.05 Miłość i namiętność - serial
fabularny prod. meksykań
skiej 21.30 ŁWD 22.00 To
jest temat - reportaż 22.2p
Cyberix - magazyn internetowy 22.30 Film dokumentalny 23.00 No survivors
23.50 Program na jutro

10

policjant John Track
szybko sięgać po

Rispolim

r:n&Z-0

ą>
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20.00 Polonica:
Zabić Sekala
- dramat prod. polsko
-<:zesko.slowacko
-francuskiej,
reż. Vladimir Micha lek,
wyk. Olaf Lubaszenko,
BogusłaW Linda,
Agnieszka Sitek i inni
21.50 Wesele-widowisko
muzyczne
22.31 Panorama
22.50 Sport· telegram
23.00 Bezludna wyspa
23.50 Sportowa sobota ,
O.OO Dziennik telewizyjny
-program
Jacka Fedorowicza
0.10 Powtórki programów

broń zostaje dyscyplinarnie
przeniesiony do jednostki
specjalnej. Tutaj bandytów
zwalcza się ich metodami i
nikt nie zdaje zbędnych pyta I).
0.15 Bal Mistrzów
Sportu
0.45 Ryzykowana
gra
-film prod. USA,
reż. Jefery Levy
i Daniel Sackheim.
wyk. Scott Bairstow,
D.B. Sweeney,
Terry O'Quinn i inni
0.40 Opowieści
z krypty
1.10 Playtloy
3.55 Muzyka
na BIS
5.00 Pożegnanie

ł

ł

•le kino!

""""""'
6.00 Teledyski 7.00 Odjaz.
8.00 Pierścień księżnej Anny
7.OO liop Sh op 7·35 Księga d
·
k k · k" fil
owe res ow 1· 1m~ am- - film przygodowy 9.40 Film
dżungli 8.10 Top Shop 12.00
Ty albo nikt 12.25 Ziemie mowane 10.25 Beczka sm1e- . krótkometrażowy: Wymótoskańskie 13.00 Top Shop _ chu - program rozrywkowy
wienie 10.00 Dokument:
18.00 Auto salon 18.30 Moc 10.50 Gra w przeboje 11.20
Portret grupy pod nieobecprezentów 19.20 Ziemie to- Mantis - serial fantastyczność ministra 11.05 No i
no-naukowy 12.10 Zróbmy
skańskie 20.00 Piaski Iwo
co doktorku? - komedia
Jimy 22.20 Top Shop 22.55 sobie dobrze - serial komeprod. USA 12.40 Magazyn
Lekcje prywatne 0.50 Hot diowy 12.35 Tajemnicza wyfilmowy: Z małego na duży
spa - serial przygodowy
Shop 1.20 Playboy
ekran 13.05 Arizona Dream
13.00 Ukryte miasto - se„„„
- dramat 15.25 Dokument:
Trze13.25
przygodowy
rial
ll!Ó!JsPoRr
„„„„ „
cia planeta od ·słońca - se- Reżyserzy: Milos Forman
8.30 Rajd Paryż-Dakar 9.00 rial komediowy 13.45 Męż 16.25 Przełomy Missouri Sporty ekstremalne 9.30 czyżni - komedia prod. USA western Hair - musical prod.
Narciarstwo alpejskie 10.30 15.25 Sea-Quest 16.15 Na USA 18.30 Zazie w metrze Skoki narciarskie 11.00 Bia- wariackich papierach 17 .05 komedia prod. francuskiej
thlon 11 .45 Narciarstwo al- Komando Małolat 17 .55 Wie- 20.00 Jankesi - film obyBiathlon czór z reklamą 18.30 Gra w czajowy 22.15 Dokument:
pejskie 13.15
14.00 Tenis 17.00 Narciar- przeboje 19.00 Zoom 19.30 Brad Pitt - Przystojniak z
stwo alpejskie 18.00 Skoki
Trzecia planeta od Słońca Hollywood 23.1O Cykl filmów
narciarskie 19.45 Biathlon
Maszyna marzeń - Pier Paolo Pasoloniego 1.00
20.00
21.00 Fitness 22.00 SporWszyscy mężczyźni są
ty ekstremalne 22.30 Rajd komedia 21.35 Chłopcy tacy sami - komedia 2.45
Paryż-Dakar 23.00 Wiado- film obycz. 23.10 Hotel Magazyn filmowy 3.10 AmarKomando
O.OO
obycz.
serial
mości 23.15 Skoki narciarski 0.45 Biathlon 1.15 Rajd Małolat 0.45 Latający Ho- cord - film obyczajowy 5.10
Magazyn filmowy
lender 2.1 O Hindenburg
Paryż-Dakar

Długosza

17.00 Teleexpress
17.15 Teraz polonica
17.25 Kamawałczyłi
Czadu Maryla (cz. 1)
18.15 Na dobre I na złe
- serial prod. polskiej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda
19.53 Sport

Kocham Polskę
Babar
Sensacje XX wieku
Nasz przyjaciel Mietek
·mój przyjaciel Papież
16.05 Magazyn Polonijny
z Danii
16.35 Literatura według

14.30
15.00
1525
15.50

lubiący

Młody

wyk Step'len Baklv.Yi,
OlazzParrinteri,
Tia Garere,Mchaeł

reż. Ken Sanzl,

16.45 Asyzklasy
17.45 Idź na całość
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.05 Zbuntowany anioł
- serial obyczajowy
20.00 Życiowaszansa
20.50 Graczykowie
- serial komediowy
21.20 Bal Mistrzów Sportu
21.30 LosowanieLOTIO
i Szczęśliwego
Numerka
22.30 Napiętnowane miasto
-film prod. USĄ

6.00 W słońcu i w deszczu
-serial prod. polskiej
7.00 Echa tygodnia
7.30 Klan
7.55 Polski dokument
telewizyjny
8.45 5-10-15
9.00 AlalAs:
Leśni przyjaciele
9.30 Zamknięcie Drzwi
Świętych -transmisja
12.05 Muzyka w Zamku
Królewskim
1225 Teatr dla Dzieci:
Alicja w Krainie
Czarów
13.00 Bajki zza okna
1325 Gościniec
13.55 Badziewiakowie

~

6.00 Disco Relax
7.00 Dyżurny Satyryk
Kraju
7.30 W drodze- magazyn
redakcji pr. katolickich
8.00 Faceciwczernl
8.30 Spider· Man
9.00 Godzilla
9.30 Power Rangers
-serial dla mlodzieży
10.00 Disco Polo Live
10.55 Zabawna dziewczyna
- film prod. USA,
reż William Wj.er
13.30 Zerwane więzi
14.30 4x4
15.00 Dyżurny satyryk kraju
15.30 Informacje
15A5 Prognoza pogody
15.50 Adam I Ewa
- polski serial

o[lll()~~'ll'
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Głowna i Strykowa

n0wy
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6.30 Po drugiej stronie lustra 7 .OO Droga do Avonlea - serial familijny 8.00
TV4 kropka pl - program internetowy 8.30 Od Afryki do
Afryki - tropem psa - film
dokumentalny 9.00 Program internetowy 10.30 Po
drugiej stronie lustra - serial fantastyczny 12.00 Sekrety watykańskie - film dokumentalny 12.30 V Max mag. motoryzacyjny 13.00
DOM Muratora 13.30 Podryw kontrolowany - program

a

8.00 Albert - serial animowany 8.25 Szaleństwa Alvina wiewiórki - serial dla dzieci 8.45 Mama, tata i ja teleturniej 9.10 Przygody
Kapitana Simana - serial dla
dzieci 9.35 Przygody Mikołaja - serial dla dzieci 10.00
Pepsi Chart - program
muzyczny 10.30 Gwiezdne
wrota - serial prod. USA
11.30 VIVA Polska - program muzyczny 13.30 Syn różowej pantery - komedia
prod. USA 15.20 Multikino
15.50 Brygada ratunkowa serial obyczajowy 16.45

•

N ie ma wśród ekspertów jedno-

rozrywkowy 14.00 Abbot i odkrywają, że wbrew pozoCostello spotykają Jekyl- rom rozśmieszanie łudzi nie
la i Hyde'a - komedia sen- należy do najzabawniejszych
sacyjna 16.10 Luzik - se- zajęć 22.30 Obcy świat - serial dramatyczny 16.45 rial; Paul Turner, naukowiec
Czułość i kłamstwa - sepracujący dla armil Stanów
rial produkcji polskiej 17.45 Zjednoczonych, narażony na
Dziennik 17 .58 Informacje oddziaływanie broni chemiczsportowe 18.05 Tomek , nej podczas wojny w Zatoce,
Sawyer i Huckelberry - film spędza lata walcząc z wycień
przygodowy prod. USA czającą go chorobą. Pewne20.00 Puenta - komedio- go dnia niespodziewanie zjadramat; Gospodynie do- wia się u niego tajemnicza
mowa ze spokojnego New Japonka z lekarstwem... 23.30
Jersey i student medycy- Kot Fritz - film anim. 1.05 VIP
ny mają tę samą obsesję: • mag. ciekawostek i sensacji
koniecznie chcą być komi- 1.15 Strefa P - program mu- j
kami. Obydwoje również zyczny 2.05 Zakończenie

nia kariery. 23.25 Portret zabój cy - serial sensacyjny
0.20 Przybysz z Marsa horror komediowy prod.
USA. Prodeucent filmowy,
prawdziwy tuz w świecie kinematografii, ma poważne
kłopoty z urzędem podatkowym. Paradoksalnie przed
bankructwem
zupełnym
może go uratować jedynie
całkowita klapa. Musi więc
natychmiast znależć możli
wie najgorszy film i natychmiast podpisać umowę z
jego twórcą. Wtedy trafia na
Człowieka - homara, amatorski filmik zrealizowany -za
nieduży budżet. 2.05 Granie
na zawołanie - program muzyczny

gospodarki w roku przyszłym. Spory
makroekonomiczne mają w tym
przypadku bezpośredni związek z budżetem każdej niemal rodziny, gdyż
mniejszy dochód narodowy oznacza
niższe wydatki na oświatę, zdrowie,
świadczenia społeczne, na płace
w sferze budżetowej.
dok. na s/1: 9

myśiności w sprawie tempa rozwoju

tu.

spożycia indywidualnego spadło
w tym roku do 3,5 proc., zaś nakJadów brutto na środki trwałe do około
trzech procent. To osłabienie popytu wynika z niższej dynamiki wynagrodzeń w gospodarce narodowej,
spadku realnych świadczeń społecznych oraz mniejszego zainteresowania gospodarstw domowych kredytem
konsumpcyjnym, co pozostaje w ścisłym związku z wysoką ceną kredy-

tendencji nie równoważy bardziej
proeksportowe nastawienie przedsię
biorstw, szukających zbytu dla swoich wyrobów na rynkach zagranicznych. Dla ziiustrowa1~ia sytuacji wystarczy stwierdzić, że tempo wzrostu

Śniadanie do łóżka - film
obyczajowy prod. USA 18.30 Maraton uśmiechu program rozrywkowy 19.00
TVN Fakty 19.25 Sport
19.30 Pogoda 19.35 Milionerzy - teleturniej 20.25
Ostatni Don - miniserial
prod. USA 21.30 Przyjaciółka - film sensacyjny.
Healer i Zanne są zdolnymi studentkami, ponadto
mają piękne głosy i uwielbiają śpiewać. Jedna jest •
dobra i naiwna, druga zła i
występna. Healer chce
. pomóc Zanne, ta wykorzystuje jej dobre serce i
wkrótce pozbawia ją wszystkiego, przyjaciół, narzeczonego i możliwości zrobie-

dzi o bieżące tendencje i uwarunkowania, to.po podliczeniu wyników, uzyskanych od początku roku, rządowi
i niezależni eksperci zgodnie prognozują, że Produkt Krajowy Brutto zostanie w tym roku zwiększony o 4,5 5 proc. Na szczególną uwagę zasługuje
stwierdzenie, że maleje tempo wzrostu popytu krajowego, zarówno konsumpcyjnego jak i inwestycyjnego,
które narasta wolniej niż PKB. Tej

wego na mieszkańca, są raczej znane.
Polska pozostaje krajem ubogim, o niskiej konkurencyjności wyrobów. Stan
krajowej wytwórczości i jej miejsce na
światowym rynku wyznaczają dość
precyzyjne miary. Natomiast jeśli cho-

jące z przeliczenia dochodu narodo-

Otóz ogólne konstatacje, wynika-

200 i.

Ponieważ mniej dostojne daty
i rocznice bywały pretekstem do
refleksji, zatem tę właśnie - początek
XXI wieku - należy uznać za
szczególną okazję dla przypomnienia
miejsca polskiej gospodarki w
otoczeniu bliższym i dalszym oraz
zobrazowania warunków startu
i stawianych przed nią celów w roku

POWOLNE WEJŚCIE WXXI WIEK .

Ekonomika bez tajemnic

i WiEŚCi

6.3()
Proszęoodpowiedź?

Samotycle
prod. USA. reż. Robert

Niedziela
6.45

pałacu, jadają posiłki

w

olśniewającej sali restaura·
cyjnej, a czas umila im
słynna orkiestra Wallace'a
Halleya. Drugą i trzecią kła·
są podróżują biedni emigranci z Europy, tańcząc i
bawiąc się na swój sposób.
Płyną do ziemi obiecanej,
gdzie mają nadzieję rozpocząć nowe życie. Marzą o
bogactwie, wielkiej miłości i
lepszym losie dla swych
dzieci.
14.35 Studio sport:
Polska
Liga Siatkówki
Sensacje XX wieku
Teleexpress
Randkawclemno
Lokatorzy

16.35 Na dobre i nazłe
-serial TVP
Agnieszka długo i bezowocnie borykała się z klopota·
ml w szkole. Teraz osiąga
pierwszy, ciężko wywalczony sukces. Być może zna·
lazła wreszcie sposób, jak
pozbyć się problemów zwią-
zanych z nadmiarem nauki.
Mareczek zdobywa się na
odwagę i czyni siostrze
Bożence pierwsze śmiałe
wyznania. Jest jednak pełen obaw, jak wybranka za.
reaguje na jego deklarację .
W szpitalu w leśnej Górze
dochodzi do dramatycznej
sytuacji.
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla

ŚWłątecznejPomocy

wiada o wydarzeniach ostał·
niej nocy, którą spędził w
kasynie razem z Kacprem.
Wygrał w ruletkę pokaźną
sumę pieniędzy. Nieznajoma kobieta • zanim się zorientował • ukradła mu je
właśnie na Centralnym.
15.30 Wielka Orkiestra

16.30
17.00
17.20
18.05

trza

Wchodzącym na pokład lu·
dziom nawet nie zaświta
myśl, że większość z nich
wyrusza w swoją ostatnią
podróż w życiu . Górna pokłady pierwszej klasy zajmu·
je arystokratyczna śmietan·
ka Europy i Ameryki, ele·
ganccy panowie I wytworne
damy w luksusowych toaletach. Przechadzają się po
holu przypominająóym wnę

Li1bemm
wyk. Peter Gallagher
i inni

7.05 Za 1%'/ pl?eCiw
7.50 Brzydkie kaczątko

.sena arlmowany

GNiazdy,

8.15 Teleranek
8.45 Siódme niebo
• seńal prod. USA
9.30 Rejs 2000
• magazyn żeglarski
10.00

prod.UsA,

które nie gasną
• film muzyczny
reż. Richard Thorpe,
wyk. Elvis Presley

11.40 Magazyn
motoryzacyjny MOC
12.00 Otwarte drzwi
-wtymAnlołPańskl

12.40 Cz2st
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
13A5 Titanlc
·film fabula my

M8

Niezwykła 7

·serial prod. USA

lekarz medycyny

7.05 Twarze I maski
-serial TVP
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,

9.25
9.55 Ulica Sezamkowa
10.20 Wielka Orkiestra
ŚWlątecznej Pomocy
11.15 Wielka Orkiesta

ŚWląteczneJ.Pomocy

12.00 Nasz człowiek
wMarakeszu
·film fab. prod. angielskiej
13.30 Wielka Orkiestra
świątecznej Pomocy
14.QO 30 toni· lista, llsta
• lisla przebojów
14.30 Famlllada
·teleturniej
15.00 Złofopolscy
•telenoweła prod. polskiej
· Listonosz zostaje aresztowany na Dworcu Central·
nym za pobicie kobiety .
Rozpoznaje go Tomek Gabriel, który p.rzyszedł na
komisariat do ojca . Nie
może uwierzyć własnym

oczom, zdumiony wypytuje, co robi tam listonosz ze
Złotopolic. Pan Józef opo-

7 stycznia 2001 r.
18.35 śmlechuwarte
19.00 Wieczorynka:
Gumisie
19.30 Wiadomości
1951 Sport
19.56 Prognoza

pogody

6.00 Disco
Polo Live
7.00 Tw6j lekarz
7.20 Wystarczy
chc:łeć
7.30 Jesfaśrny
8.00 Faceclwciami
8.30 Spłdennan
9.00 Hugo

PCMW
Rangers

·12.15 Żandannlkosmicl
·film prod. francuskiej

• seńal kanediowy

I pizzeria

11.50 Oni, ona

·serial komediowy

11.20 Dhanna I Greg

•semii komediowy

9.55 Disco Relax
'10.55 Diabli nadall

9.30

20.05 Twarze I maski
• seńalTVP,

wyk. Kinga Preis,
Krzysztof Kolberger

tt

.
_f

• pi'O!J'8nl cla dzieci

ct-

11111~\ll

„ Titanic" - serial prod. USA - reż. Robert Lieberman, wyk. Cathrine
Zeta -Jones, Peter Gallagher, George C. Scot i inni. Emisja: niedziela,
7 stycznia, TVP 1, godz. 13.45.

~

.;.......____!

13.10 Grom wraju
14.45 La,rnpart

wyk. Laura Leighton,
Mchael Hayden i imi

AdamiEwa

~

myśliwy-film

. tajemniczy

15.50

• polski serial
~

• serial komed'IO'N'/

Rodmazastępc:za

16A5 Macie co chcecie

17.15

szansa

~

17A5 ldinacałość
18.40 lnfonnacje
IKurierTV
19.05

ŚWłąteczneJPomocy
19.10 Dobranocka:
Piotruś

Rycerz

herbu
Trzy Jabłka
19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda

w

1.20 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

19.53 Sport
20.00 Oliver,ollver
-dramatprod.francuskiej,

· olla
A~·
reż.....,,ieszkaH nd,
wyk. Franoois Cluzet

""". Roua

n
~.,.itte
.Jeanf~S~
iinni
21.40 Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
23.38 Panorama
O.OO Sport. telegram
0.05 Koń, który mówi t:zfll
trzy S.latkl
Konia Polskiego
1 OO Wielka
·
Orkiestra

Świątecznej

Pomocy
3.00 Powtórki
programów

1

I

l

ł

•

7.00 Telesklep 8.00 Albert.

o

serial anim. 8.20 Szaleństwa
Afvina Wiewiórki· serial dla
dzieci 8.45 Piotruś Pan • serial anim. 9.10 Przygody
kapitana Simiana ·serial.dla
d~ec1 9.~ Przygody Mik.o·
lafa • s~nal anim. 10.10 .Bhź·
maczki • serial komediowy
10 40
.I anie dla Rdobin
· d Wyzwf
Hoo a • 1m przygo owy
12.30 Ładny dom 13.00 Kuroń razi • magazyn kulinar·
co chodzi? •
ny 13.30
teleturniej 14.00 Łowcy skar·
bów. serial przyg. 14.55 Co
za tydzień 15.35 Wakacje w
Las Vegas • komedia 17.30
Ale Plama • program rozrywkowy 18.00 Agent • epi·
log 19.00 TVN Fakty, sport,
pogoda ~9.35 Milionerzy ~
teletum1ej 20.25 Wybacz m1
• .tal~o show 21.40 Pod na22 ·10
: talk show

u~.e~iZJer ·.~~g:i~·se;-

~ięciem

1
0
ie
saqi rozrywki Pl.
1 arna 23.40
wiary 23.10 Ae
.
. k
d
P
rezy enck1 po er • serial
sensacyjny prod. USA 0.35
Trzeba grać • filmobycz.
prod. USA 2.30 Granie na

zawołanie

a

6·30 Po d'.ugiej stronie lustra • serial fantastyczny
7.00 Droga do Avonlea •
serial familijny 8.00 Dialog

• program internetowy 8.30
V Max • magazyn motoryzacyjny 9.00 Sekrety watykańskie • film dokumental·
ny 9.30 Voltron • serial dla
dzieci 10.00 Rudzielec • se·
rial dla dzieci 10.30 Po dru-

.z

°

i WiCŚCi

nowy
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N1e~alezn1e od tego, czy w roku .200 I os1ą.~męty
~o.stanie gospodarczy wzrost · mierzony w1elko- ,

Zdaniem przedstawicieli rządu, które znalazło :
wyraz w projekcie budżetu na rok 2001 , produkt ':
krajowy brutto zośtanie w roku 200 I zwiększony q , •
pięć procent. Tymczasem ekonomiści z kręgów :
pozarządowych, w tym analitycy Banku Rozwoju :
' Eksportu, uznali ten skromny zamiar za przesadnie · :
optymistyczny. Ich zdaniem tempo narastania PKB :
spadnie do czterech procent i żadne środki natury ' •
fiskalnej czy monetarnej nie spowodujązwiększe- :
,
. dz .
..,.. b dz .
.
ma _te~pa. 10. ar o 1stome stw1er _eme, zazwy:: ,
czaj medocemane przez ludzi, dla ktorych lektura ~;
.
liczb pozo~taje zajęciem u~rzykrzonym. .
A przec1ez wyhamowanie gospodarki - 1 Produktu Krajowego - oznacza szereg dolegliwości , w ,
tym takie ograniczenie wzrostu płac w sferze bu- •
ł dżetowej i świadczeń emeryckich, które oznacza
praktyczne ich zamrożenie . Ponadto takie spo,
wolnienie ma ogromne znaczenie dla przyszłej po-.
· zycji Polski w Unii Europejskiej. Zmniejszenie dy-"
namiki o jeden punkt - z sześciu procent niedawno· '
prognozowanych do pięciu projektowanych - wy"
dłuży o jedenaście lat czas osiągnięcia zachodnio.:'
europejskiej średniej dochodu na mieszkańca. W
wariancie pięcioprocentowym termin ten przesu- ;
wasięnarok2035zroku2024 przewidywanymw ł
. •
•
.
modelu sześcioprocentowego wzrostu . Uzyskanie·
••
. .
. .
. .
.
standardu dochodu 1spozyc1a naJbiedmeJszych kra- ·-.
ku '
dłuży · d
I"
UE Gr „ p
„
~1ę o ro .
~CJI, ortuga 11 - .wy
•
jOW
2.017, n~to~1ast droga d~ najbogatszych wydłu~
f się do poi wieku. Przez wiele lat Polska pozostame
j~dnym z n~jubożs.zych członków w unijnej Euro- •
I pie. Natomrnst zejście do czterech procent PKB .
rocznie, gdyby pozostać przy tym tempie prze:z;
przyszłe dziesięciolecia, przesuwa czas osiągnięcia
poziomu życia w krajach bogatych fi.a koniec XXI •
wieku. Warto też pamiętać że bogate kraje Unii
.
'
. .
.
me będą stały w miejscu, by na nas zaczekac.„
.
.
. .
.

I

ne.go wanantu rządowego (5 pro~.). czy t~z pesy-

f scią ?.ocho?u narodowego· według „ optym.istycz-

.

I mistycznego ( 4 proc.) , sposobu wejsc1a w wiek XXI

Wiesław Wesołowski •

I nie można uznać za imponujący.(PAI)

z

·

Dobry uczynek
Kacpra B.

8~~~ k~:%sta . komedia prod. giej stronie lustra · serial
polskiej 9.35 Dokument: fantastyczny 11.00 Droga
Greta Garbo 10.00 · Wielki do Avonlea • serial . 12.00
napaq na pociąg • komedia Od Afryki do Afryki • tro·
11 .50 Magazyn filmowy: pe~ psa ·film dokumental·
Grub i chuds'zy 12.15 Ka· ny 13·.0 Kropka pl. • program internetowy Kumple •
.
y. . .
Po ośnieżonej ulicy wędrował nieco chwiejnym ·~
plan m1lośc1 • film b1ogra· film przygodowy 13.30 Gillete
ficzny 14.30 .Dokument: Re- _ magazyn sportów ekstre· krokiem zamyślony jegomość . Pr,zez chwilę, ;
żyserzy: Adnan Lyne 15.30 malnych 14.00 A ku ku. pro- dostrzegłszy wreszcie wzmożone opady białego :'
Pojedynek : dramat 17.10 gramrozrywkowy14.25Tomek puchu, próbował znależć czapkę, ale ręce ze zbyt.;
Magazyn filmowy: Multan ł Sawyer i Hucklebbery Finn dużym trudem szukały kieszeni, więc zrezygnował. ~·
17.3~ Wielka wygrana • ko- z powrotem w Hanniball • Mimo krążących po Jawi promili, 55- Iemi Kacper ::
media prod. USA 19.~0 film przygodowy 16.15 Pod· ł B. miał tylko jedną myśl która tłukła mu się •.
Dokumetn: Reżyserzy: Clm ryw kontrolowany • program 1 intensywnie po głowie. Oto b~ł już zapewne styczeń, ;
•
· ·
·
·
·
16A5 c tość ·
ozrywk
Eastwood 20.00 Ale H1tl
1 zatemzacząłs1ękolejnyrok,aonmepodjąłjeszcze .
zu
owy
r
.
· d nego •
· zro b'ł
· • 1· me
Germinal-dramat 22.35Tram- kłamstwa ser·1al prod · poi • noworocznych postanow1en
1 za
•
.
.
'k 17 58
k. · 17 45 D ·
waj zwany pożądaniem •
dobrego uczynku. To mogło przynieść pecha! Tak
·
zienm
•
s iej
.
·
· ·
· ·
·
· ·
·
dramat prod. USA 0.40 Tess Informacje sportowe 18.05 Puprzynajmniej twierdziła jego babka, aJeJ przestrogi,
dl d
k
• dramat prod . francuskiei·
b" ł
I b' ·
d ły
·
enta • ome o ramat prod.
X • zawsze się spraw za . naczn1e s a lej prze IJa o
h'
3.25 Spirala śmierci • film USA 20 30
,
. .
h b
. .
ś .
. d ś . d
arc 1wum
szpiegowski 5.00 Szczęściarz serial sens. 21.30 Drogówka stę o w1a om~ c1 P?czuc1e, .ze c y a powm1en
Antoni • komedia prod. poi- 22.00 Siedmiu wspaniałych b;Yć w do~u, bo zona się martwi. Kacper B . potknął
skiej, reż. Halina Bielińska, ~ 23.00 Net o.oo życia nie s~ę o rozwi~.e sznu~owadło. Z trudem udało mu
Wlodziemierz Haupe, obsa- ł starczy • dramat kryminał· się doprowadz1c obuwie do porządku.
dok. na sfl: I 3 :
da: Czesław Wołłejkp i inni I ny 2.00 VIP 2.10 Strefa P.

I ~
~
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8.30 Rajd Paryż· Dakar 9.00
Narciarstwo alpejskie 10.30
Kombinacja norweska 12.15
Narciarstwo alpejskie 13.15 1
Biat~lo~ 14.00 Narciarstwo
alpe1sk1e ~4.30 B1at~lon ·
15.15 Narc1a,rs"'.'o alpejskie '
16.00 Komb1naqa norweska ,
17.00 Tenis 18.30 Biathlon
19.30 Piłka nożna 21.30
samochodowe
Wyścigi
22.30 Rajd Paryż • Dakar
23.00 Wiadomości 23 .15
Magazyn. 23.45 Biathlon

";..,.. ,..*

{jlj:PISP!Mf

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 Masakra Fortu Apa- ,
che 22.25 TV Shop 0.10
Hot Shop 0.45 Playboy
,..,..,..

~

sportowy

Burzliwa miłość kalekiego
spadkobiercy teksańskiego
latyfunfium i dziewczynie
z dołów społecznych, która
pada ofiarą ksenofobii i atawistycznej nienawiści wobec
obcych .
21.30 Losowanie
LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka
22.40 Na każdy
temat
23A5 RFA
0.15 Magazyn
20.00 Z.erwane
v.1ęzl
20.55 W Imię miłości:
Teksańska tragedia
·film prod. USA,
reż. Bill D'Elia,

14.25 Wielka Orkiestra

WOT

6.10 Na dobre I nazłe

TV

Łódź

[lfm!U•!Sil

ŚWiątecznejPomocy

6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki • serial dla
dzieci 10.15 Beczka śmiechu
- serial rozrywkowy 10.45
SeaQuest . serial fantastycznonaukowy 11.35 Hotel •
serial obyczajowy 12.25
Maszyna marzeń • korne·
dia 13.55 Na wariackich pa·
pierach • serial 14.45 Władca zwierząt • serial fantasty 15.30 Potomkowie epoki lodowcowej • dokument
przyrodniczy 16.30 Feliks •
serial familijny 17 .20 Beatie
Bow. film przygodowy 19.00
akcji • magazyn sensacji 20.00 Latający Holender • thriller prod . USA
21 •40 Hindenburg • film
d USA 23 50
. ·
sens . pro. ·
Władca zwierząt. sen~I fantasty 0.35 Fehx • serial fa.
milijny 1.~5 W a~cji 2.15
Po~omkowie epoki lodowco-

·seńalprod.polskiej

P~ramy pogrubione· nie kodowane

wei 3.05 Teleshopping

14.SI Achcotobyłzarok
fi •
1510 BI
ogra e.
·
Warszawska Niobe
b
1""" Ch
rząszcz rzm 1
u.w
wtrzclnle
16.20 Zaproszenie
17.00 Teleexpress
17.15 Matkl żony
!kochanki
-serial prod. polskiej
18.10 Wielka Orkiestra

7.00 Zuzia i jej przyjaciele •
serial kukiełkowy 7.25 Babcia 7.30 Tajna misja • serial
fabularny a.oo kabla wzię
te 8.20 Są takie miejsca
8.40 Na zdrowie 9.00 Wie·
rzę, wątpię, szukam • magazyn katolicki 9.30 Opowieści mamy gęsi • film animowany 10.00 Budujemy mosty • teleturniej 10.30 Robin Hood 11.30 Gala muzyki Country 12.30 Mój pies„ .
12.40 Dawna Warszawa 13.00
Msza święta 14.00 Z archi·
wum Kuriera 14.10 Wiwat
Akademia 14.30 Zwierzęta
z bliska 15.30 Bułat Oku·
di.awa we Wrocławiu 15.50
Sztuka i życie 16.45 Teleturniej: Ziemia od innych droższa 17.15 Kabaret .Przechowalnia" 18.00 Kurier War·
szawski 18.10 Kościół i świat
18.30 Żużlowy karnawał 18.45
Gala Budo 19.00 Short •
Track 20.00 Światełko do
nieba20.30 Jeździectwo 21.00
Kościół i świat 21.10 Magazyn Mikser 21.30 Kurier 21.35
Sport 22.00 Powiedź to gło
śno • talk-show 22.40 Tornado 0.05 Zakończenie programu

Wiadomości

OAS Rajd Paryż-Dakar 1.15

7.05 Słowonanledzlelę
710 M H\mp oIon lj ny
ag_,„
.
z Danii
•'
740 Albummazowsza
.
8.05 fraglesy
-serialprod.angielskiej
8.30 Niedzielne
muzykowanie
9.30 Złotopolscy
10.20 Wielka Orkiestra
ŚWląteczenj Pomocy
10.55 Eurofolk •
11.15 Wielka Orkiestra
P"""""'
"'""l.UIWI"' ~„vv1
12.00 Otwartedrzwi
12.40 Cz2st
13.00 Transmisja
Niedzielnej Mszy
14.05 Galeria-reportaż

18.30 Dzikie i oswojone
1g.oa Peter Gunn (44) 19.35
Małżeński ping-pong 19.49
Wieczory z gitarą w Cierszewie (cz. 1) 20.25 Kino
radzieckie: Wielka Ojczyź
niana • Wiesław Kot zapra·
sza na film 20.32 Bitwa o
Moskwę (cz.1) 21.57 Repor·
22.15 Podróżnicy 22.37

7.00 Rozkodowany Bugs
Sunny 8.00 Teletubbies li
8.25 Mistrzowie w świe
cie przyrody 8.50 Sabrina
10.15 Kulawa owieczka 10.40
Ptaszek na uwięzi 12.30 Szeroki Horyzont 13.25 Aktualności Filmowe 13.55 Dotyk
miłości 16.00 Aids · wielkie
pieniądze, wielkie kontrowersje 17.25 Babe · świnka w
mieście 16.30 Pan Tadeusz
· film kostiumowy 19.00 Cybernet 19.30 Nie Przegap
19.35 Pinky i Mózg 20.00
Przyjaciele VI 20.25 Łapu
Capu 20.35 Cien ie 2 21.25
Sport+ 0.05 Morderca z Belfastu 1.45 Chłodny powiew
Oceanu 3.25 Zakochani są
między nami 4.40 Deser 5.00
Sprawa na pierwszą stronę

7.00 Zuzia I jej przyjaciele •
serial animowany dla dzieci 7.25 Babcia • film ani:
mowany dla dzieci 7.30 Taj·
na misja • serial fabularny
8.00 Kraina .Tośmo" 8.30
Niedziela w pościelach
9.00 Wierzę, wątpię, SZU·
kam 9.30 Książki z górnej
p6lki 9.30 Opowieści mamy
Gęsi 10.00 Wielka Orkie·
stra Świątecznej Pomocy
10.30 Robin Hood 11.30
Gala muzyki Country 12.20
Książki z górnej półki 12.40
Ssaki, ptaki i inne zwierzaki
13.00 Wielka Orkiestra
świątecznej Pomocy 13.30
Mój świat 14.00 Depozyt
wiary 14.30 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
15.30 Butan Okudżawa we
Wrocławiu 16.00 Sztuka i
życie • kanadyjski serial fa.
bularny 16.45 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia 18.10 Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy 20.30 Short Track
21.00 Gminobranie 22.00
Wielka Orkiestra Świątecz
nej Pomocy O.OO Program
na jutro

Zwykła podróż

9.00 Niezwykle projekty 9.55
Wynalazki stare jak świat
10.50 Od podszewki: Poker
11A5 Samotna planeta
12.40 Godzina z przypływem
Adrenaliny 13.30 Największa
kradzież 14.25 Czy niemożli·
we jest możliwe 16.10 Świę
to smakoszy 16.10 Strefa
mocy 16.35 Wyczarowane
z drewna 17.05 Flightpath
18.00 Niebezpieczne maszyny 19.00 Łowca kroko·
dyli 20.00 Stulecie zwykłych
Discovery
21.00
lrl!i
przedstawia: Tajemnice piramid O.OO Początki ludzkości : Kiedy w Chinach rzą
dziły Dinozaury 1.00 Planeta
żywiolów: Tornado 2.00 Z akt
FBI: Wynajęty Morderca 3.00 Zakończenie

taż

8.30Telezakupy10.15 Bajki
dla dzieci 11.02 Zaćmie·
nie częściowe 12.31 Tu jestem! 13.00 Bajki 13.30
Różni ludzie, różne sprawy 14.00 Życie zwierząt
14.22 Koleś odpoczywa
14.33 Świat bez tajemnic
14.56 Film animowany
15.15 Księga dżungli 17.35
Co się stało? 18.02 Bajki

z

reż. Feliksa Falk,

• _,

~ ~._,:~Y~
l·~ lJ..,'

~{_fJ} ·,~;~:'l
21.05 Film dokumentalny
21.30 Decyzja nalety
do Ciebie
22.15 Pegaz

22.45
23.05
Sportowa niedziela
Nlezpomnlane role:
Zjadacz dyń· film
fabularny prod. angielskiej

Zakończenie

• film dok. prod.francuskiej

1.00 Gwiazdy świecą nocą
1.20 Cyrk przyszłości

2.45

Świątecznej

18.55 Wielka Orkiestra
świątecznej Pomocy
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.26 Prognoza pogody
21.30 Życie do poprawki
·serial prod. kanad}iskiej
Bohaterką kolejnego odcinka serialu jest Dana Hancock, dziennikarka telewizyj·
na. Atrakcyjna i pełna wigoru kobieta powoli umiera
na raka, groźna choroba za.
atakowała już drugie płuco i
lekarze dają jej zaledwie trzy
miesiące życia. Mimo kry·
tycznego stanu zdrowia
Dana nie potrafi się uwol·
nić od nałogu, wciąż wypala dwie paczki dziennie.
Przypalając pewnego dnia
kolejnego papierosa, ginie
pod kolami ciężarówki.
Wielka Orkiestra

22.20

Pomocy
0.10 KronlkaRajdu
Paryt • Dakar
0.30 Ziemia
·ostatnie starcie

·serial prod. USA
1.55 Zakończenie
programu

'

