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Jui za tydzień drugi
Ochł Film Festiwal
Znowu

będzie

co

oglądać

Do zorganizowania drugiej edycji festiwalu zachęcił nas zeszłoroczny sukces pierwszej jego edycji, który pakazal, że jest duże zapotrzebowanie na
tego rodzaju imprezy - powiedział w
rozmowie z Nowym Łowiczaninem
Marcin Kosiorek z Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Bez nazwy". Od I lutego do 25 lutego w łowickim kinie
„Bzura" trwać będzie IT Och Film Festiwal. Chcemy pokazywać dobre filmy,
zarówno nowe jak i stare, różniące się
w swoim przekazie od domimljącego

na sali kina „Bzura"

. obecnie kina komercyjnego - dodaje
prezes DKF Artur Michalak. Na rozpoczęcie festiwalu zobaczyć będzie moż
na film pochodzący z ubiegłego roku:
Tytus Andronikus - Wódz Legionów
Rzymskich z Anthony Hopkinsem i Jessicą Lange w rolach głównych. Reży
serem filmu jest Julie Taymor. Drugim
filmem wyświetlanym w ramach festiwalu, w niedzielę 4 lutego, będzie
paradokumentalna opowieść o legendzie muzyki rockowej, brytyjskiej grudok. na str. 4
pie Sex Pistols.

W niedzielę

interesujący

muzyki poważnej
z cyklu „Burmistrz miasta zaprasza" odbędzie się w najbliższą n~edzielę 28
stycznia o godzinie 18.00 w sali barokowej łowickiego muzeum. Koncert
organizowany jest przez Łowicki Ośrodek Kultury przy współudziale Łowiekiego Towarzystwa Muzycznego iin.
Mikołaja Zieleńskiego - ale jego wyjątkowość powodowana jest tym, że zaprezentują się w nim łowiccy artyści
wykonujący muzykę klasyczną. Na
fortepianie zagrają Dorota Mazurkiewicz i Włodzimierz Sieczkowski, ipie-

dogadał się

wejścia kapitałowego

Dobra muzyka
wrodzimym wykonaniu
Niezwykły koncert

Ostateczna decyzja o zmianach wła
z Francuzami w sprawie ich
do Syntexu. Pensje za grudzień snościowych w spółce miała być podjęta 22 grudnia. Byłam umówiona, że
w końcu wczoraj wypłacono, ale co będzie dalej? Czy informację o wyniku rozmów przekaże
tworzona przez trzech łowickich przedsiębiorców gru- mi tłumaczka - wspomina Ewa Niepa Kapitałowa uratuje zmierzającą do upadku fabrykę? dzielska, przewodnicząca synteksow-

Bosteels nie

koncert w muzeum

mezzosopran Anna Niekraś i
sopran Aleksandra Jaworska. Piersza
trójka wykonawców to absolwenci
Akademi Muzycznej w Łodzi. Wszyscy,
oprócz Anny Niekraś, ukończyli łowic
kie ognisko muzyczne. Muzycy wy konają utwory wybitnych kompozytorów:
Wolfganga Amadeusza Mozarta, Fryderyka Chopina, Ludwika van Beetbovena, C.Ch.W. Glucka. Koncert poprowadzi Agnieszka Łazińska z Łowickie
go Towarzystwa Muzycznego. Wstęp na
koncert jest bezpłatny.
(aw)
wać bądą

Pod presją związkowców i czekają
cej na zewnątrz sali obrad, zgromadzonej niemal w komplecie i wzburzonej
załogi, belgijscy właściciele Syntexu zadeklarowali w ubiegły czwartek 18
stycznia, na posiedzeniu rady nadzorczej,
swą gotowość podjęcia negocjacji z jakimikolwiek osobami, gotowymi zainwestować swój kapitał w łowicką spół kę. Zobowiązanie, podpisane przez
głównego właściciela Marca Bosteelsa,
dyrektora ekonomicznego Dannyego De
Cauwer i zarządzającego na bieżąco Syntexem Georgesa Malflieta nie zawiera
przy tym zastrzeżenia o gotowości sprzedaży tylko mniejszościowych udziałów,
co otwiera drogę do zmiany właściciela
i - być może - uratowania zakładów.

Sytuacja Syntexu jest bowiem zła - i
choć było o tym wiadomo od kilku
miesięcy, choć w październiku kierownictwo firmy podjęło decyzję o zwolnieniu z pracy 200 osób - powaga sytuacji stała sięjeszcze bardziej oczywista dopiero pod sam koniec grudnia.
Do tej pory prezes Malfliet zapewniał
załogę i jej przedstawiciela w radzie
nadzorczej, a także wszystkie trzy działające w firmie związki zawodowe o
tym, że daleko zaawansowane są rozmowy z potencjalnym inwestorem kapitałowym, który wspomógłby Bosteelsa w wyprowadzaniu firmy na proste tory. Także w kontaktach z „Nowym
Łowiczaninem" potwierdzał, że Bonneterie Bosteels-De Smeth (BBDS), wła
ściciel ponad 75% akcji Syntexu jest w
trakcie rozmów z różnymi podmiotami
zainteresowanymi objęciem części akcji spółki. Nie chciał jednak podawać
informacji o tym, kim byłby ewentualny inwestor, ani jaką częścią akcji byłby zainteresowany.
nieoficjalnych informacji wia
domo, że Łowicz odwiedzali
przedstawiciele francuskiego
producenta Jacquemard, również nieoficjalnie wiadomo też, że Bosteels
chciał się jednak pozbyć tylko mniejszościowego, 20%-wego pakietu udziałów. Prezes Malfliet informował łowic
kich związkowców, że rozmowy z
Francuzami są bardzo daleko zaawansowane, ca więcej: że wszystkie zmiany restrukturyzacyjne przez niego przygotowywane mająjużna względzie sytuację fabryki po wejściu drugiego,
obok Bosteelsa inwestora.

Z

Rozpoczął się

czas zabaw studniówkowych, pierwsze odbyły się w minioną sobotę. Więcej - czytaj na str. 18.

skiego związku zawodowego zrzeszonego w OPZZ - Czekałam tego dnia
do 9 wieczorem. Na próżno. Tłumacz
ka przedzwoniła do niej dopiero po
świętach, 27 czy 28 grudnia, przekazu- ·
jąc wieść, że grupa Jacquemard nie
podjęła jeszcze decyzji. Ze negocjacje
się załamały wyszło na jaw ostatecznie
2 stycznia. Także owego 2 stycznia okazało się, że belgijski właściciel nie przekazał na konto firmy pieniędzy na odprawy dla zwolnionej ostatecznie z
dniem 19 grudnia grupy ok. 200 pracowników - mimo że wcześniej drogą
faksową zapewniał, iż potrzebne i zagwarantowane w październikowym porozumieniu ze związkami kwoty zostaną przekazane najpóźniej w ostatnim
dniu ubiegłego roku.
alfliet spotkał się ze zwol
nionymi pracownikami 3
stycznia i zapewniał, że do
końca stycznia wypłacona zostanie
pierwsza część odprawy, którą proponuje wypłacać w pięciu ratach. Potwierdził to potem pisemnie w indywidualnych listach, adresowanych do każde
go zwolnionego. To jednak nie uspokoiło nastrojów, przeciwnie: niedotrzymanie przez właściciela warunków porozumienia stało się dla pracowników
powodem do składania pozwów do
Sądu Pracy (do dziś wpłynęło ich 160,
pierwsze rozprawy zapowiedziano na
dziś, 25 stycznia, kolejne na 8 lutego),
a dla związków zawodowych, w „Synteksie" działających od lat ramię w ramię , powodem do wejścia z dniem
2 stycznia w spór zbiorowy z dyrekcją.
Nie był to powód jedyny, zakład . bowiem, mimo że przekazał pracownikom
przed Bożym Narodzeniem z Zakłado
wego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
bony towarowe do PSS za 300 zł i do
Realu za 21 O zł. , to jednak nadal zalega
z wypłatami z tego funduszu.
Od chwili wejścia w spór zbiorowy
wydarzenia zaczęły następować po sodok. na str. 4
bie lawinowo.
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PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": a PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KONSKI TARG 1; a KWIACIARNIA IKEBANA NA
NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; • MINI-MARKET, UL ARMU KRAJOWEJ 14 A; a SKLEP OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; W KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWIC!;; W BIURO KREDYTOWE
„TARA", TARGOWICA MIEJSKA PAW. A, • SKLEP P.JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; •SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE • SKLEP P.PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH •SKLEP
P.BURDKI W CZATOLINIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ l'łA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE
I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. GORTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI 17 W BOLIMOWIE; • SKLEP P. WODZVNSKIEGO
W ROGÓŹNIE; a SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM a SKLEP P. SAWICKIEGO PRZV UL KOŚCIELNEJ W BIELAWACH; • SKLEP P. FIGAlA W NIEBOROWIE; • SKLEP P. CHARĄŻKI W ZDUNACH 1A
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Do USC ze znaczkiem
W związku ze zmianami kompetencji
podatkowych samorządów od począt
ku stycznia tego roku w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Łowiczu nie można już
kupić tzw. znaczków opłaty skarbowej.
Zgodnie z nowymi przepisami urzęd
nik, który kasuje znaczek skarbowy nie
może go jednocześnie sprzedawać. Opła
ta skarbowa w tej formie zawsze była
dochodem miasta, jednak do końca ubiegłego roku organem podatkowym był
Urząd SkarboWY. Od początku stycznia 200 I roku organem podatkowym jest
samorząd miejski.
Najbliższym miejscem, w którym
można nabyć znaczki skarbowe jest więc
kasa Urzędu Miejskiego (ratusz przy
Starym Rynku I), oprócz tego banki i
Starostwo Powiatowe przy ulicy Stanisławskiego 30.

Kilka godzin pracy musieli poświęcić w ubiegły piątek pracownicy Oddziału Wodociągów i Kanalizacji łowickiego
Zakładu Usług Komunalnych na wymianę uszkodzonejzasuwy na wodociągu znajdującym się pod Alejami Sienkiewicza.
Uszkodzenie było drobne, ale skutkijego nieusunięcia, mogłyby być katastrofalne. Na jezdni tworzyłoby się lodowisko
i o wypadek nie trudno... - powiedział nam kierownik łowickich wodociągowców Zbigniew Bochenek.

komputerowych będzie można w godzinach I O.OO - 18.00, od poniedziałku do
piątku. Sale komputerowe szkoły na
Blichu mieszczą się w budynku internatu, w dwóch salach są łącznie 22 komputery.
(aw)

GOK Kocierzew

·Prezentacia przyrządów do masaiu
Gminny Ośrodek Kultury w Kocierzewie, wszystkich zaprasza zainteresowanych prezentacją przyrządów do wykonywania masaży leczniczych, 30 stycznia (we wtorek) o godz. 17.00 do swojej
siedziby w Boczkach Chełmońskich.
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Przyrządy te zaprezentuje firma Zepter, której przedstawiciele zapoznają
zgromadzonych z ich zastosowaniem
oraz zademonstrują działnie. Na miejscu będzie możliwość nabycia wybranego przyrządu.
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• 16 stycznia o godz. I.OO w m. Zielkowice funkcjonariusze KPP ujawnili
podczas kontroli drogowej rowerzysty
Grzegorza K. iż znajduje si<; w stanic nictrzcżwym (1,08 promila)
• 16 stycznia o godz. 5.30 PSP Łowicz
tut. KPP o pożarze budynku
mieszkalnego Józefa Sz. w m. Jastrz<(bia

pwiadomiła

• W tym samym dniu o godz. 8.25 w
m. Skowroda Północna miał miejsce wypadek drogowy, gdzie kierujący samochodm Skoda Elżbita S. z niewyjaśnio
nych dotychczas przyczyn zjechała do
rowu i uderzyła w drzewo.
• 16 stycznia o godz. 16.40 w Łowi
czu przy ul. Jana Pawła II miał miejsce
wypadek drogowy, gdzie kierujący samochodem Fiat 126 p Damian S. nic ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i potrącił rowcrzystk<; Zofi<; D„ która przewieziona została do szpitala.
• W tym samym dniu o godz 23.30 funkcjonariusze ujawnili podczas kontroli drogowej nictrzcżwcgo rowcrzyst<; Tadeusza K.

•w

nocy z 16 i 17 stycznia w Łazinie
gm. Bielawy miało miejsce włamanie do
sklepu GS „Sch" Bielawy.
• 17 stycznia o godz. 10.20 w m Łysz
kowice miał miejsce wypadek drogowy,
gdzie kierujący Żukiem Franiciszck Sz.
potrącił podczas manewru wyprzedzania
rowcrzyst<; Jana K.
• W tym samym dniu o godz. 17.30
Zofia P. powiadomił tut. KPP o kradzieży roweru
• 17 stycznia funkcjonariusze tut.
KPP na terenie działania ujawnili pod-

pojazdami w stanic nietrzeźwym.
• 18 stycznia o godz. 12.15 Ludwik K
powiadomił tut. KPP o kradzieży roweru
górskiego w Łowiczu przy ul. Radzieckiej.
• 18 stycznia o godz. 21.30 tut. KPP
została powiadomiona o pożarze w m.
Kn;pa baru malej gastronomii Piotra J.

• 19 stycznia o godz. 16.30 Czesław
M. powiadomił tut. KPP o kradzieży z
jego warsztatu w Zielkowicach szlifierki i
wiertarki.
• W nocy z 19 na 20 stycznia w Ło
wiczu przy ul. Browarnej miało miejsce
włamanie do biura rachunkowego łupem
złodziei padły dwa komputery.
• 20 stycznia o godz. 0.45 w Łowiczu
przy ul. Starzyńskiego miała miejsce kradzież samochodu Cinquecento.
• W nocy z 20 na 21 stycznia w m.
Reczyce miało miejsce włamanie do garażu i kradzież z parkującego tam samochodu Fiat 126 p koła i gaśnicy na szkod<; Marianny M.
·
• W nocy z 20 na 21 stycznia w Ło
wiczu przy ul. Klickiego miało miejsce
włamanie do sklepu „Stihl"
• 21 stycznia o godz. 12.00 Ryszard
B. powiadomił tut. KPP o włamaniu do
jego piwnicy na os. Dąbrowskiego
• 22 stycznia o godz. 13.30 Renata K.
tut. KPP o kradzieży sprzed
SP nr 2 jej roweru górskiego
powiadomiła

• 22 stycznia o godz. 14.00 Joanna S.
o włamaniu do jej piwnicy
na os. Dąbrowskiego i kradzieży roweru
górskiego
powiadomiła

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w
ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z

Komendą Powiatową

Poli-

cji w Łowiczu.
Opracował

Szkolenie wChąśnie

Chcemy przybliżyć rolnikom zagad- Zabosta, Danutę Kowalską oraz wsponienia związane z zasadami księgowi mnianego Stanisława Olęckiego, a sfinanści, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sowane jest przez Agencje Modernizarozliczania się z podatku VAT- powie- cji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Z biedział nam Stanisław Olęcki, który we giem czasu do naszego rolnictwa wejdą
wtorek 30 stycznia o godzinie IO.OO, w zasady księgowości na wzór rolnictwa
GOKSiR w Chąśnie poprowadzi bez- Unii Europejskiej, umiejętność prowaW środę 17 stycznia około godziny płatne szkolenie dla wszystkich zaintedzenia jej będzie niezbędna - mówi Sta20.00 samochód ciężarowy z wrocław resowanych rolników z terenu
gminy. nisław Olęcki. Prelegenci mogą przeproskimi numerami i z dużym kontenerem
Tematem szkolenia będzie „Uproszczona wadzic szkolenie w każdej gminie jeżeli
próbował wjechać w wąską ul. Pijarską
rachunkowość rolna i podatek VAT". tylko będzie istniało zainteresowanie
od strony Al. Sienkiewicza. Wjazd oczyProwadzone
ono będzie przez nauczy- rolników.
wiście się nie udał, zakręt jest tam zbyt
ciasny, kierowcy poszukującemu wyjaz- cieli szkoły rolniczej na Blichu: Jerzego
(aw)
du na Łódź musiał pomóc przejeżdżają
cy przypadkiem radiowóz. Kolejny przykład jak źle oznakowane jest miasto.

Za ciasno

Internet na ferie
W czasie ferii w Zespole Szkół Rolniczych na Blichu w Łowiczu, wszyscy
chętni będą mogli skorzystać z sali internetowej. Oferta obejmuje nie tylko
uczniów szkoły, ale również osoby z
zewnątrz. Godzina korzystania z internetu kosztuje 2 złote. Korzystać z sal

Przypomnijmy, że opłatę skarbową
za czynności urzędowe w postaci znaczka stosuje się w przypadkach, kiedy jest
ona niższa od I OO złotych (np. od podań, zaświadczeń, poświadczeń, wypisów itp). Powyżej tej kwoty opłata skarbowa jest pobierana w gotówce.
·
Do tej pory znaczek skarbowy moż
na było kupić na miejscu w Urzędzie
Stanu Cywilnego, co z pewnością wielu
osobom zaoszczędziło niepotrzebnego
biegania od urzędu do urzędu. Przypomnijmy, że kasa Urzędu Miejskiego znajduje się w budynku ratusza, zaś Urząd
Stanu Cywilnego w budynku muzeum
(wejście od strony ulicy 3 Maja). Cóż
nowe przepisy, ustalone dla wszystkich
samorządów odgórnie najwyrażniej nie
sprzyjają petentom.
(mak)

asp. sztab. Witold Janeczek

Z Syntexu po pomoc

WGóry Stołowe
33 osoby z pa'rafii św. Ducha wraz z
Krzysztofem Wasiakiem wyjadą na pierwszy tydzień ferii do Karło
wa w Górach Stołowych. W skład wchodzą członkowie grupy „Z Maryją", ale
nie tylko. Z łowiczanami pojadą także
grupy feriowiczów ze Skierniewic i z
Góry św. Małgorzaty. W planach, poza
zwiedzeniem okolicy, miejsca w którym
będą wypoczywać, mają również przejście na stronę czeską.
(aw)
księdzem

Wystarczył niecały tydzień opóżnie są w stanie nic zaoszczędzić ... Kilka dni
nia w wypłatach dla pracowników ło opóźnienia i powstają problemy - usły
wickiego Syntexu, żeby do Miejskiego szeliśmy komentarz pracownika socjalOśrodka Pomocy Społecznej zaczęły się nego z ośrodka pomocy.
zgłaszać rodziny pracowników tego zaW przypadku wyjątkowo trudnej sykładu z prośbą o pomoc finansową. Do tuacji MOPS nie odmówi pomocy, nalepiątku, 19 stycznia (czyli cztery dni po ży jednak pami<ctać, że przyznane środ
terminie wypłat) do ośrodka pomocy ki będą tylko pomocą podstawową. Na
zgłosiło się siedem osób, których ma- opłaty (np. za mieszkanie, prąd itp) na
łżonkowie bądź żony pracują w Synte- pewno nie wystarczy.
xie. To świadczy o tym, że ci ludzie żyją
Więcej o Syntexie na str. I i 4.
ze swoich wypłat od 15 do 15-tego i nie
(mak)

KOLEJNY TIR ,
tUPEM BANDYTOW
Ciężarowa

Scania z naczepą zapo brzegi odkurzaczami i expresami do kawy firmy Philips została porwana z drogi numer 2 (trasa z Warszawy do Poznania) w pobliżu miejscowości
Patoki. Do momentu zamykania
tego numeru Nowego Łowiczani
na (około tydzień czasu po zdarzeniu) policji jeszcze nie udało się
odnaleźć samochodu i przewożo
nego w nim ładunku.
Jedynym materiałem, na którym mogą
opierać się policjanci są zeznania kie.rowcy - mieszkańca Jabłonnej (niedaleko Warszawy), który został porwany
razem z TIR-em, spojony alkoholem i
wypuszczony po kilkunastu godzinach
od napadu w pobliżu Wołomina. Dopiero stamtąd zadzwonił do swojej żony,
która również telefonicznie zgłosiła w
środę, 17 stycznia godzinach popołu
dniowych napad w jednostce policji w
Sochaczewie. Ze względu na fakt, że do
napadu doszło w powiecie łowickim ostatecznie śledztwo i wszelkie materiały w
tej sprawie przekazane zostały do łowic
kiej Komendy Powiatowej Policji.
ładowaną

w

Według zeznań kierowcy - pracownika sochaczewskiej firmy spedycyjnej wyjechał on z domu w nocy z piątku na
sobotę (12113 stycznia) do Białegosto
ku, skąd miał zabrać transport odkurzaczy i expresów do kawy firmy Philips.
Potem pojechał do Urzędu Celnego w
Warszawie, gdzie zostawił naczepę z
towarem na parkingu, zaś sam pojechał
ciągnikiem siodłowym do domu do Jabłonnej niedaleko Warszawy. Towar miał
trafić do odbiorcy we Francji. W poniedziałek, 15 stycznia pojechał do Warszawy po oclony towar, odebrał naczepę i wrócił do Sochaczewa - do bazy
samochodowej firmy przewozowej.
Potem ponownie udał się do domu w
Jabłonnej i wyjechał w trasę dopiero w
nocy (około godziny I .OO) z poniedziałku na wtorek (15116 stycznia). Będąc
już na trasie numer 2, kierowca poczuł
duże zmęczenie i senność, więc postanowił przerwać podróż i wyspać się.
Skręcił na parking przy stacji paliw w
pobliżu Sochaczewa i tam spał w samochodzie do około 9.00 rano. Przed godziną 1O.OO ruszył w dalszą podróż Uechał w stronę Łowicza). Około godziny
IO.OO zadzwonił do niego kolega, w trak-

cie rozmowy kierowca usłyszał huk i
nagle zablokowały się hamulce w naczepie. Mniej więcej w tym samym momencie widział postać na jezdni pomię
dzy kabiną a naczepą. Kierowca myślał,
że kogoś potrącił. Zatrzymał samochód,
wysiadł z kabiny i poszedł na tył pojazdu. Tam jak spod ziemi pojawiło się czterech mężczyzn. Kierowca został obezwładniony i wrzucony na leżankę w samochodzie. W czasie podróży słyszał
rozmowy przez telefon komórkowy, że
wszystko jest w porządku i akcja udała
się. Kierowca miał oczy zaklejone szeroką, nieprzezroczystą taśmą. Był przewożony dwoma samochodami - najpierw
TIR-em, potem samochodem osobowym. Przestępcy kazali mu pić alkohol, potem w bliżej nieokreślonych okolicznościach znalazł się na dworcu PKP
w Wołominie ...
Straty określono w EURO: 41 tysię
cy EURO towar, 200 tysięcy EURO
samochód i 40 tysięcy EURO naczepa.
EURO kosztuje w granicach 4 złotych.
Nie jest to pierwszy napad na TIR-a,
który zdarzył się na trasie numer 2 w
granicach powiatu łowickiego.
(mak)
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Nieborów

Dyrektorzy będą oceniani
Zarząd Gminy Nieborów na swym
posiedzeniu 19 stycznia zapoznał się z
procedurą wystawiania ocen dyrektorom placówek oświatowych według zasad zawartych w znowelizowanej Karcie Nauczyciela. Według no...;ych przepisów dyrektor nie może ponownie startować w konkursie na stanowisko dyrektora, nie mając wystawionej oceny za
dotychczasową pracę. Na dzień dzisiejs;ry wniosek o wystawienie oceny złożyła
dyrektor Szkoły Podstawowej w Bednarach, a w nąjbliżs;rym czasie spodziewa-

my się takich wniosków od dyrektorów
obu naszych gimnazjów, ponieważ tam
bądą ogłoszone konkursy - mówi wójt
gminy Nieborów Andrzej Werle - Uruchomiliśmy procedurę oceniania, a jej
wyniki poznamy do końca marca, by w
kwietniu ogłosić konkursy.
W wystawianiu ocen bierze udział kuratorium oświaty, które ocenia pracę danego dyrektora pod względem dydaktycznym oraz zarząd gminy - pod względem
działalności społeczno-gospodarczej.
(ąj)

Będzie

specialny
kurs MZK do ,,Tróiki''
Chciał,

ale nie dal rady... W pojednyku na
(Fot. Adam Waligórski)

ręce

Agata Wróbel bez problemu pokonała próbującego jej

stawić czoła

młodzieńca.

NAJSILNIEJSZA POLKA
BYtA W tOWICZU
Bardziej popularna niż Nowicki, ale mniej niż Kusznierewicz
W niecodziennej scenerii „chińskiego rnisteczka" przygotowywanej do studniówki
odbyło się w piątkowe popołudnie
(I 9 stycznia) na sali gimnastycznej LO
im. Chełmońskiego w Łowiczu spotkanie
ze srebrną medalistką z Sydney w podnoszeniu ci~w-Agatą Wróbel. Chociaż na
sali przeważały panie, kilka osób przed rozpoczęciem spotkania stwierdziło: Jest wię
cej osób niż na Nowickim, ale mniej niż na
Kusznierewiczu ... , co sugeruje, że popularność tej młodej zawodniczki jest wśród mło
dzieży Łowicza dość duża.

To znana osoba i ciekawa, nie znałam jej
w Sydney - mówiła w czasie prawie godzinnego oczekiwania na przyjazd Agaty Wróbel i innych zaproszonych gości uczennica I c LO im Cheł
mońskiego Katarzyna Gładka. Koleżanka
Kasi z klasy Agata Urbanek przyzgaje,
że wcześniej styszała o Agacie Wróbel,
ale przed olimpiadą nie była jeszcze tak znaną zawodniczką jak obecnie. Dziewczęta
przyznały, że były też na porzednich spotkaniach z olipijczykami, formuła tych spotkań bardzo im się podoba ijeśli będą kolejne
spotkania, na pewno na nie przyjdą.
„Spotkarua z Olimpijczykami" odbywają się dzięki wielkiemu zaangażowaniu
Krzysztofa Miklasa, absolwenta tego wła
śnie łowickiego ogólniaka, oraz Wojciecha Urbanka, znanego łowickiego miło
śnika sportu. Wraz z Agatą do „Chełmoń
skiego" przybyli: Aleksandra Klejnowska, która zajęła piąte miejsce w ostatnich
Igrzyskach Olimpijskich, oraz trener rewcześniej, przed olimpiadą

Specjalny poranny kurs autobusowy
uruchomi łowicki Miejski Zakład Komunikacyj ny z przeznaczeniem dla
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3
mieszkających wzdłuż ulicy Poznańskiej. O uruchomienie takiego kursu apelowali rodzice za p~średnictwem dyrekcji szkoły. Uruchomienie_ nowego kursu
porannego nie wpłynie na zmiany normalnego rozkładu jazdy autobusów miejskich. Autobus będzie jechał od pętli

przy ulicy Poznańskiej w stronę SP 3
najpierw ulicą Poznańską, potem obwodnicą, ulicąBlich, Seminaryjną i Grunwaldzką. Trasę taką wybrano ze wzglę
dów bezpieczeństwa, autobus omija
zjazd z ulicy Poznańskiej w ulicę Grunwaldzką. Kurs będzie uruchomiony po
feriach zimowych. Cena biletu miesięcz
nego ustalona została w wysokości 20
złotych.

(mak)

Dziś

spotkanie
na temat albumu o bazylice

prezentacji polski kobiet Ryszard Sośko. niczego w tych przygotowaniach nie zabraŁowicki Klub Katolicki organizuje mu - Marek Wojtylak i ks. Stanisław
Główną atrakcją była oczywiście Agata kło dba Zakład Płytek Ceramicznych
Wróbel, skromna góralka z Jeleśni w Beski- w Opocznie, który jest głównym sponso- dzisiaj tj. 25 stycznia br. spotkanie pro- Majkut.
Dodatkową atrakcją spotkania będzie
dzie Żywieckim, obecnie bardzo popularna rem naszych kobiet dźwigających ciężary. mocyjne albumu pt. „Bazylika Katedralna
w
Łowiczu
pw.
Wniebowzięcia
Najmała
wystawa pocztówek przedstawiaNa zakończenie swojego wystąpienia tre(patrz wielki artykuł jej poświęcony w ostatnich „Wysokich obcasach" - niedzielnym ner Sośko przypomniał wszystkim zgro- świętszej Marii Panny". Spotkanie roz- jących Io-wicką katedrę z kolekcji Andodatku „Gazety Wyborczej") mimo mło madzonym, a była to całkiem pokaźna gru- pocznie się o godz. 18.30 w siedzibie drzeja Chmielewskiego i Edwarda Midego wieku ma już ona na swoim koncie pa, rekordy życiowe Agaty. W rwaniu pod- klubu na Starym Rynku 19. W spotka- ziołka.
(mwk)
wiele medali z imprez rangi mistrzostw Eu- niosła ona 132,5 kg., natomiast w podrzucie niu wezmą udział współautorzy alburopy, świata oraz igrzysk olimpijskich. Przy- 162,5 kg. Dla większości zwykłych osób to
pomnijmy tylko, że w Sydney zdobyła ona ciężary wprost nie do pomyślenia, natomiast
srebrny medal, a ponadto w swoim dorobku dla Agaty to już normalność.
Obydwie dziewczyny odpowiadały
ma kilkanaście krążków z najcenniejszych
w trakcie spotkania na wiele pytań, ale najJeżeli tylko łowicki grafik Jacek Rut- no w dniach 8 - 1 I grudnia w ŁOK, realikruszców.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpie więcej zadowolenia sprawił wszystkim po- kowski znajdzie czas na wykonanie zatorem był Jarosław Szutowicz. Na
nia trenera Sośko, który przypomniał kibi- jedynek na rękę z jednym z uczniów. Za- okładki płyta kompaktowa z nagrania- płycie znajduje się 27 utworów 10 wycom, że dziewczęta na bieżąco trenują teraz kończył on się oczywiście zwycięstwem mi łowickich zespołówfolklorystycznych konawców. Wśród nich znaleźć można
w Siedlcach oraz uczęszczają do tamtejszej naszej najsilniejszej reprezentantki. Poraż będzie do kupienia - mówi dyrektor Ło oberki, polki, przyśpiewki pochodzące
ogrodniczej szkoły średniej . Swoją edukację ka w tej potyczce na pewno ujmy nie przy- wickiego Ośrodka Kultury - wydawcy z terenów Ziemi Łowickiej. Płyta wynosi, a w ręcz przeciwnie. W przyszłości płyty - Maciej Malangiewicz. Płyta jest szła w nakładzie I OOO egzemplarzy.
odbywają indywidualnym tokiem nauczania, co jest uwarunkowane wielkim nakła dostarczyć może wiele miłych wspomnień. już gotowa, czeka tylko na okładkę. Na Sprzedawana będzie w cenie około 20
Spotkanie, podczas którego Agata mó- wkładce załączonej do wydawnictwa złotych, w miejscach, w których do tej
dem treningowym, które dziewczęta muszą
wiłam.in. o wzruszeniu, jakiego doznaje znajdą się fotografie wykonawców, ich pory sprzedawane były inne wydawzrealizować. A trzeba zaznaczyć, że trenują
się stając na olimpijskim podium w pol- biografie i składy kapel, kontaktowe nictwa ŁOK. Wydawca stara się o wprobardzo intensywnie. lch normalny tydzień
skich barwach upłynęło w bardZo miłej numery telefonów do każdej z kapel oraz wadzenie płyty do sieci Empik i proskłada się z trzech dni, w których o swoją
atmosferze, a na jego zakończenie wielbi- tekst o łowickiej sztuce ludowej. mocje CD w II programie Polskiego Raformę dbają trzy razy dziennie, przez kolejciele talentu Agaty i jej koleżanki mieli ni Wszystkie teksty na wkładce tłumaczo dia.
ne trzy dni trenują dwa razy, natomiast w
lada gratkę. Przez kilkadziesiąt minut oby- ne są na język angielski, w przekładzie
Na pytanie zadane przez NŁ dlacze- pozostałych trzech dniach do sali treningo- ·
dwie składały autografy.
Ewy Rogowskiej - Tylman. Płyta tło go tak późno powstała płyta reprezenwej przychodzą tylko raz.
Kogo teraz panowie Miklas i Urbanek czona była w zakładach w Łasku.
tująca łowicki folklor, dyrektor MalanTaki cykl treningowy jest nieodzowny,
sprowadzą do Łowicza? Jest to wielka
Pomysł nagrania i wydania płyty na- giewicz odpowiada: To pytanie do mojeżeli myśli się o najwyższych laurach, a na
niewiadoma, ale zapewne nie będzie to rodził się w wakacje, we wrześniu odby- ich poprzedników. Dobrze, że wyszła tetakie stać jest zarówno Agatę, co zresztąjuż
osoba tuzinkowa i na spotkanie z nią ło się spotkanie kierowników kapel, któ- raz, zespołówfolklorystycznych jest dwa
udowodniła, oraz jej koleżankę Aleksandrę.
warto będzie się udać.
rym pomysł się spodobał - wspomina ra;ry mniej niż 1O lat temu - dodaje.
W tej chwili obydwie dziewczyny przygo(sk, mwk) Maciej Malangiewicz. Nagrań dokona(aw)
towują się do Mistrzostw Świata, na które
wyjadą z myślą o zdobyciu medali. Aby -----------------------------------------~

„towickie granie" i.ui

niedługo

ZSZ nr4

ZwiąŻek gmin wokół Łodzi
Dziś (25 stycznia) w Łowiczu będzie gościł Włodzimierz Fisiak, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Łódzkiego. O godzinie 11.00 spotka się

on ze starostą Cezarym Dzierżkiem, o godzinie 12.00 z burmistrzemRyszardem
Budzałkiem. Głównym tematem rozmów podczas spotkań będzie rozwój Związku
Gmin Regionu Łódzkiego. Związek powstał w I 993 roku, aktualnie należy
do niego 67 gmin, gminy zainteresowane przystąpieniem mogą się kontaktować
z sekretariatem ZGRŁ pod nr tel. t042) 211 15 52.
(aj)

Ksero za pieniądze z balu
Gimnazjum w Kocierzewie w najbliższym czasie wzbogaci się o kserokopiarzostanie ona zakupiona za wpływy z balu sylwestrowego organizowanego
przez Komitet Rodzicielski. Uważam, że kserokopiarka jest bardzo potrzebna
w szkole i cieszę się, że dzięki rodzicom będziemy wreszcie ją mieli - mówi
dyrektor gimnazjum Krystyna Pastwa.
·
(aj)
kę,

Waldek Kurczak w finale
25 lutego odbędzie się finał Konkursu
Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim
organizowanym przez Łódzki Klub Biznesu. Wśród 20 finalistów znalazł się
Waldemar Kurczak uczeń klasy IV „Fb"
Liceum Ekonomicznego w Łowiczu.
Konkurs ten obejmuje trzy obszary
tematyczne: -ogólna wiedza ekonomiczna i finansowa, -strategia rozwoju województwa łódzkiego, -aktualna sytuacja
społeczno-gospodarcza w regionie łódz
kim. Rozpoczął się on 26 października
etapem szkolnym, w którym wzięło
udział 20 uczniów z łowickiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 4, natomiast
z terenu całego regionu w pierwszym

etapie wzięło udział łącznie 1400 osób.
Do etapu drugiego odbywającego się 13
grudnia w Łodzi zakwalifikowano 270
uczniów. Dwoje z nich, Dorota Królikowska i Waldemar Kurczak, to uczniowie IV
klasy Liceum Ekonomicznego w Łowi
czu. Waldemar Kurczak znalazł się_ w
dwudziestce najlepszych z regionu dzię
ki czemu zakwalifikował się do finału.
W pierwszym i drugim etapie uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwią
zać test, w którym należało się wykazać
znajomością wskazanych przez organizatora obszarów tematycznych, natomiastfinaliści musząpr;rygotować opracowanie zagadnienia również wybrane-

go ze wskazanych przez Klub Biznesu. Jest
to trudny konkurs.już test na szczeblu szkolnym był bardzo stresujący, ponieważ za
każdą błędną odpowiedź dostawało się

tzw. punkty ujemne. Pr;rygotowanie pracy finałowej wymaga od ucznia już
ogromnej wied;ry i pracy - uważa Janina
Mierzejewska-Majcherek, nauczyciel
przedmiotów zawodowych w ZSZ
nr 4, opiekun uczestników konkursti.
Waldemar Kurczak przygotowuje się
do finału z tematu: Znaczenie swobodnego
przepływu kapitału dla rozwoju powiatów
o charakterze rolniczo-przemysłowym.
Zagadnienie to zostanie opracowane na
przykładzie powiatu łowickiego.
(aj)
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SYNTEX NA KRAW~DZI
. Komitet tworzony obrad stali i czekali na ich wyniki
przez wszystkie 3 niemal wszyscy pracownicy
związki: branżowy, spółki. Obecny na radzie Mare
Solidarność i autonomiczny za- Bosteels, główny akcjonariusz
powiedziały i w dniach I O i 11
zakładów, zgodził się na udział
stycznia przeprowadziły refe- w posiedzeniu związkowców, a
rendum, w sprawie przyjęcia for- ci zasypali wprost zarząd i jego
my strajku jako drogi protestu. osobiście lawiną pytań dotyczą
W referendum wzięło udział 3 58 cych sytuacji finansowej firmy.
pracowników, czyli 82% ogólnej
la związkowców, któ
liczby 434 zatrudnionych. 345 z
rzy od miesięcy regu
nich, czyli 96% wypowiedziało
lamie spotykali się z
się za strajkiem, tylko 13 osób
prezesem Malflietem, było oczybyło przeciwnych.
wiste, że wyjściem z trudnej syDo strajku od razu nie przy- tuacji, oprócz wdrożenia prograstąpiono, gdyż dla ledwie wiążą
mu restrukturyzacji zaakceptocych koniec z końcem pracow- wanego w październikowym ponic byłaby to najtrudniejsza for- rozumieniu, jest zapewnienie
ma protestu - lecz od 12 stycznia Syntexowi nowego, bogatego
ogłoszono pogotowie strajkowe,
udziałowca, który dałby pienią
oflagowano zakład i wywieszono dze na promocję, rozwój, na roztransparenty żądające „pracy i ruszanie produkcji. Polityka kiepłacy", rozpoczynając w ten sporownictwa firmy była natomiast
sób akcję protestacyjną.
taka, że nie tylko nie zainwestoego samego dnia, w pią wano obiecywanego na począt
tek 12 stycznia dyrek ku miliona dolarów, nie tylko nie
cja oddziału regionalne- transferowano żadnych pienię
go banku Pekao SA w Łodzi, a dzy z Belgii do Polski, a na miejściślej Komitet Kredytowy w
scu opierano się wyłącznie na
Wydziale Restrukturyzacji tegoż kredytach w polskim banku, to
oddziału podjął decyzję o „uru- jeszcze pieniędzmi z Polski podchomieniu pełnomocnictw do ra- reperowywano sytuację firmy w
chunku" Syntexu, co oznacza Belgii, a być może i kupionych
inaczej zablokowanie przez bank przez nią, a bankrutujących zatego konta dla ochrony własnych kładów w Rumunii. Do dziś bowierzytelności, czyli dla ochro- wiem BBDS jest winna Syntexony możliwości odzyskania tych wi 1,3 mln.zł. za wyprodukowapieniędzy, które bank przedsię ne w Łowiczu, według belgijskich
biorstwu pożyczył. Rachunek wzorów i na zachodnie rynki
Syntexu był na cenzurowanym wysłane a nie zapłacone skarpejuż od sierpnia, od tego czasu ty. Irytacja załogi tym postępo
bezpośredni nadzór nad prowa- waniem doprowadziła do tego, źe
dzeniem tego rachunku przejęła gdy przed około dwoma tygoz rąk I Oddziału Pekao SA w dniami prezes Maltliet chciał
Łowiczu wspomniana centrala wysłać na Zachód kolejną cięża
regionalna w Łodzi. Powodem rówkę z transportem ok. 40 tybyły złe wyniki finansowe i zwią sięcy par - związkowcy wstrzyzany z nimi wzrost zadłużenia mali transport, grożąc zgłosze
Syntexu. Przedsiębiorstwo, któ- niem do prokuratury takich pore (po Wyjściu, dzięki ugodzie czynań jako działania na szkodę
bankowej z roku 1996, z po- spółki.
rytyce poddają związ
przednich długów) przed sprzekowcy także sposób
dażą w ręce belgijskie pod koniec

T

zarządzania spółką.
roku 1998 przynosiło już niewiel-przyp. red.) umie(prezesa
Jego
ki zysk, w roku 1999 zanotowajętności oceniamy bardzo nisko ło już straty rzędu 4 mln.zł. W
mówi przewodniczący związ
roku ubiegłym straty były jeszków autonomicznych w zakła
cze większe, choć ich wysokość
dzie Zbigniew Trojanowski. Ewa
nie jest nam dokładnie znana.
Niedzielska przyznaje, że wszyNa trzeci dzień po zablokowascy właściwie wiązali z Belgami
niu konta, po weekendzie, preduże nadzieje, ale się przeliczyli.
zes wraz z dyrektorem d.s. fiSzczególne rozgoryczenie budzi
nansowych byli z interwencją w i jako potwierdzenie miernego zaŁodzi, ale nic nie wskórali. Narządzania jest przez związkow
zajutrz, we wtorek 16 stycznia ców traktowane korzystanie
dyrektor d.s. personalnych Da- przez prezesa przy każdej okariusz Zawisza zmuszony był po- zji z zewnętrznych, bardzo drowiadomić przedstawicieli załogi,
gich firm consultingowych oraz
że pieniądze na wypłaty, które wysokie koszty utrzymania jego
miały być 17 stycznia - są zablo- samego - prezesa Malfliet, który
kowane. Na pytanie kiedy wy- nocuje w drogim hotelu Chopin
płaty będą możliwe - odpowie- w Sochaczewie i praktycznie co
dzieć nie potrafił.
tydzień lata samolotem do Belgii
- oczywiście na koszt firmy. JaRADA NADZORCZA
cek Sikora z synteksowskiej SoPRZY ZAŁODZE
lidarności ocenia, że miesięczne
To przelało szalę goryczy. koszty utrzymania zarządu starZwiązkowcy zażądali, by ich 6- czyłyby na zapewnienie surowosobowa reprezentacja była obec- ca na niemal trzy dni produkcji.
·'Tla na posi.edzeniu rady nadzorDeterminacja związków, któczej przedsiębiorstwa, które re teraz pilnują, by z zakładu nie
zwołane miało być na 18 stycz- wyprowadzono przypadkiem jania, nomen omen zaledwie dzień kichś maszyn czy innych skład
po 31 rocznicy uruchomienia za- ników majątku, co pomniejszykładów. Od godziny 14.30., gdy łoby jego wartość, świadomość
posiedzenie się zaczęło , poza salą tego, że za drzwiami czeka kilka-

Plan kolędy wparafiach wŁowiczu
Parafia katedralna

Parafia

• 25.01 czwartek, godz.16.00ul.
Ż~i i Wigury, Baczyńskiego
• 26.01 piątek, godz. 16.00 ul.
Ikara, Dedala, Arkadyjska, Po. przeczna, Bajana, Skalskiego,

Chystusa Dobrego
Pasterza

Warchołowskiego, Skarżyńskiego

• 27.01 sobota, godz. IO.OO
ul. Mostowa, 3 Maja, Tkaczew,
Zduńska, Stary Rynek. Rozkład
na przyszły tydzień nie jest jeszcze znany.

Parafia

D

św.

Ducha

set osób żywotnie zainteresowanych sytuacją zakładu, który jest
w stanie produkować 40 tysięcy
par skarpet dziennie, a w którym
produkcja już właściwie zamiera, bezpośrednia konfrontacja ze
zdenerwowaną załogą - wszystko to być może wpłynęło na to,
że Bosteels dostrzegł dramatyzm
sytuacji i zdecydował się podpisać wspomnianą na wstępie deklarację o gotowości rozmów z
każdym zainteresowanym inwestorem finansowym. Także na
czwartkowym posiedzeniu rady
nadzorczej obiecał, że do godziny 13.00. dnia następnego, 19
stycznia, przekaże z Belgii pieniądze na zaległe, grudniowe
wypłaty. Kopię przelewu na
konto Syntexu na kwotę 2 milionów franków belgijskich dyrektor Zawisza pokazał przewodniczącym wszystkich trzech
związków rzeczywiście w pią
tek o godzinie 12.54. Po przebyciu drogi z banku do banku pieniądze te trafiły ostatecznie do
rąk pracowników dopiero wczoraj, w środę 24 stycznia.

innej sferze gospodarki. Nie jest
wykluczone rozszerzenie jej składu i powiększenie kapitału, ale
nie jest to też zbyt prawdopodobne i nie jest to warunkiem
przejęcia pakietu akcji BBSB grupa już i w tym składzie jest
dostatecznie silna. Grupa nie
chce jednak - jak się dowiaduje-'
my - prowadzić negocjacji z Belgami inaczej jak za pośrednic
twem banku, który mając pełno
mocnictwa do rachunku spółki
dzierży w ręku potężny instrument nacisku. Czy więc Belgowie z „Syntexu" odejdą? Jeśli nie,
to kogo dopuszcząjako partnera
- i czy kogokolwiek znajdą? A
jeśli odejdą, to za jaką cenę pozbędą się akcji firmy, której moż
liwości wykorzystać nie potrafili, a za którą przed z górą trzema laty zapłacili 3 miliony dolarów? Wreszcie: czy zakłady na
Powstańców staną się na powrót
polską - tyle że teraz już prywatną - własnością? Odpowiedzi
na te pytania przynieść mogąjuż
najbliższe tygodnie.
Wojciech Waligórski

Z POWROTEM
W POLSKIE RECE?
Ten przelew oczywiście niczego nie załatwia, z tego wszyscy
zdają sobie sprawę, ale deklaracja o gotowości do rozmów o
zbyciu udziałów jest już bardziej
istotna. Może się ona okazać kolejnym strzępem papieru bez
pokrycia, ale nie musi. Tym bardziej, że stroną zainteresowaną
sanacją sytuacji w Syn teksie jest
bank. Dyrektor I Oddziału Pekao ~A w Łowiczu Krzysztof
Górski także był obecny na
czwartkowej radzie nadzorczej i
nie ukrywał, że powstaje w Ło
wiczu grupa kapitałowa zainte~
resowana przejęciem już nie
większości, ale wprost wszystkich akcji Bosteelsa w spółce. W
rozmowie z „Nowym Łowicza
ninem" Górski potwierdził tylko, że grupa ta podtrzymuje chęć
rozmów o przejęciu „Syntexu",
ale odmówił zdradzania innych
szczegółów.

Z nieoficjalnych informacji
wynika, że grupę tworzą na razie trzy osoby, w tym jedna z
branży, jedna mająca wielkie doświadczenie handlowe oraz jedna działająca dotąd w zupełnie

• 25. OI czwartek, godz .
15.00 ul.Łódzka, Makowiska,
Prymasowska,
• 26.01 piątek, godz. 15.00
ul. Jana Pawła TI, Tuszewska
• 27.01 sobota, godz. 9.00
wsie Jamno, Grodze Nowe
• 29.01 poniedziałek, godz.
15.00 ul. Łyszkowicka.
Rozkład na wtorek i dni następne nie jest znany.

• W czwartek, 25 stycznia
Górki od ulicy
Górnej do Jastrzębskiej. Począ
Parafia Matki Bożej
tek kolędy o godzinie 16.00.
• W piątek, 26 stycznia - od
Nieustającej
godziny 16.00 - ul. Nowy Rynek.
• W sobotę, 27 stycznia-od 9.00
Pomocy
-ul.: Bielawska, Kurkowa, Browar• 25.01 czwartek, godz.
na, Sienkiewicza i z.duńska.
• Po południu, od godziny 15.00 ul. Dębowa, Dolna - nu16.00: Stanisławskiego, Wojska mery parzyste
• 26.01 piątek, godz. 15.00
Polskiego i Krakowska.
• Sobota będzie ostatnim dniem ul. Wierzbowa, Brzozowa. W tej
wizyt duszpasterskich w tym roku parafii kolęda kończy się już w
piątek.
w parafii św. Ducha
'-------------------------'
księża odwiedzą

Płace za grudzień trafiają już do rąk zatrudnionych w Syntexie,
ale protest trwa - bo jego powody są głębsze niż niewypłacenie
jednych poborów.

ŁOWICZANIN

dok. ze str. i

Och! Film Festiwal
Wściekłość

i brud - bo taki ty-

tuł nosi film, jest kolejną próbą od-

tworzenia krótkiej historii tego
kontrowersyjnego zespołu.
W czwartek 8 lutego zobaczyć
będzie można najnowszą ekranizację powieści George Orwella
Folwark zwierzęcy w reżyseri Johna Stephensona. Jest to lektura
szkolna i film chciaż z tego powodu jest wart obejrzenia. Jednym z
najciekawszych filmów ostatnich
miesięcy jest Tańcząc w ciemnościach, reżyserem jego jest Lars
von Trier, w rolach głównych
występuje islandzka piosenkarka
Bjork i Catherine Deneuve. Polską filmotekę reprezentował bę

dzie film Jana Jakuba Kolskiego
Daleko od okna. Przed wyświe
tleniem tego obrazu planowane
jest spotkanie z jednym z aktorów grających główną rolę w fil-

mie, w tej chwili trwają ostatnie
uzgodnienia.
To nie wszystkie atrakcje czekające na wielbicieli kina w lutym.
Festiwalowi towarzyszyć będą
koncerty na których zaprezentują się m.in. Dyliżans i Wszystkie
W schody Słońca oraz koncert muzyki filmowej Wojciecha Konikiewicza.
Bilet na każdy film kosztować
będzie 8 złotych, do każdego biletu Łowicki Ośrodek Kultury dokłada 2 złote. Więcej o festiwalu
w następnym numerze NŁ, który
jest patronem medialnym tego
wydarzenia. Także w następnym
numerze „Lumiernik" - comiesięczna autonomiczna strona w
N.Ł., redagowana przez animatorów DKF, a więc i organizatorów
festiwalu.
(aw)

HURTOWNIA CERAMICZNO•BUDOwLANA
Łowicz, ul. Nadbzurzańska 41
Tel.(046) 837-88-13

Poleca po atrakcyjnych cenach:

~
KOLO

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

•:•

••llR••

Hurtownia czynna w godz. 7" -18", soboty

t' .14··

NA TERENIE· U>WICZA TRANSPORT GRATIS
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POLICJANCI
•

ZOSTANĄ

Wszelkie prace przy budynku ZSZ nr 4 przy ulicy Kaliskiej mają

być ukończone-do końca

kwietnia.

„EKONOMIK"
B~DZIE

CIEPLEJSZY

Zaledwie kilka lat po zakończeniu budowy konieczne jest docieplenie
budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy Kaliskiej
definitywnie za- Rejonowy dopuścił obiekt do użytko
ocieple- wania. Starostwo przejmując inwestyniem budynku Zespołu Szkół Zawodo- cję zobowiązało się do wykonania zawych nr 4 w Łowiczu. Wykonawcąjest znaczonych w protokole prac.
firma BUDOWA z Łowicza, która przy
GOŁYM OKIEM
sprzyjających warunkach atmosferyczkoń
do
inwestycję
nych ma zrealizować
WIDAĆ BRAKI
ca kwietnia 200 I. Do wykonania jest kaTymczasem firma Budowa rozponalizacja deszczowa i sanitarna, dociekońcowego
planie budynku i elewacja, główne wej- czynająca teraz realizację
zgłosiła inwestorowi
inwestycji
etapu
ście i chodnik od strony ul. Kaliskiej,
faktycza także wyjście awaryjne od strony ba- rozbieżności między stanem
przedstawioną dokumentacją
a
nym,
senu - za łączną kwotę 382 tys. 260 zł.
budynku, jakie rozpoznała podczas proNajwięcej środków - 235 tys. zł uzytzw. izolacji
skano od Wojewódzkiego Funduszu wadzenia prac. Są to: brak
około 20 m, nieodcinku
na
fundamentu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
okien i ich nieprawidłowe
Wodnej, na 50 tys. zł dofinansował bu- docieplenie
utrudniające wykonanie doosadzenie
dowę Urząd Wojewódzki (dotacja łódz
kiego kuratorium), 45 tys. zł to dofinan- cieplenia. Ponadto stwierdzono 12 cm
·sowanie z Rady Rodziców przy ZSZ różnicy w pionie budynu, co również
U)!konawnr 4, reszta - 52.060 zł zostanie dofinan- utrudnia prowadzenie prac.
ca zauważył braki i niedociągnięcia
sowana z budżetu starostwa.
wskazując jednocześnie jak należy je naSą to przede wszystkim prace, na które
prawić. Uważam, że są Io sprawy, które
zaznakuratorium nie miało pieniędzy.
zdarzają się przy tego typu inweczone w protokole przy odbiorze budyn- często
a ich eliminacja nie podniesie
stycjach,
ku - mówi dyrektor Wydziału Edukacji
prac w starostwie Mirosław Kret - Niestety. znacząco kosztów prowadzonych
Dzierżek. To,
Cezary
starosta
twierdzi
inwestycja prowadzona była w okresie
że budynekjest niedocieplony odczuwaliprzejściowym. Wraz z wejściem w życie
ustawy administracyjnej (o utworzeniu sa- my właściwie od samego początku jego
morządu powiatowego), zostaliśmy praw- użytkowania, w klasach panował chłód, oknanie zmuszeni do przejęcia tej inwestycji mi dosłownie wwiewało zimne powietrze, a
w zastanym I stycznia 1999 roku stanie w piwnicy była wilgoć-mówi Zofia Szalkiei od tego czasu czynimy starania, byją zre- wicz dyrektor ZSZ nr 4 w Łowiczu.
Starostwo zdecydowało się również na
alizować do końca - kontynuje dyrektor.
Przypomnijmy, prace przy budynku docieplenie przedmiotowego budynku.
ZSZ nr 4 trwały od 5 września 1995 Korzystając z uzyskanych środków chcieroku do 18 listopada 1998 roku. 21 grud- libyśmy definitywnie zakończyćjuż inweni a 1998 roku wizytowali budowę stycję na ul. Kaliskiej, a ocieplenie jest
przedstawiciele komisji odbiorowej konieczne, po to, byśmy mogli mówić
(Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlo- o racjonalnej gospodarce ciepłem, by
we z Łowicza - wykonawca, Wojewódz- w budynku było cieplej - mówi starosta
ki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod- Cezary Dzierżek. Otrzymaliśmy pienią
nych, Państwowy Inspektorat Pracy, dze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Komenda Rejonowa Państwowej Stra- Środowiska, uważam więc, że dociepleży Pożarnej, Terenowa Stacja Sanitar- niejest tu jak najbardziej na miejscu, nie
no-Epidemiologiczna, przedstawiciele pociąga za sobą dodatkowych kosztów.
U rządu Rejonowego w Łowiczu, Kura- a przyniesie efekty w postaci niższych opłat
torium Oświaty w Skierniewicach oraz za zużycie energii cieplnej i dodatkowego
dyrektor ZSZ nr 4). Ponieważ komisja zabezpieczenia budynku przed niszczenie stwierdziła większych usterek, de- niem - mówi Paweł Lisowski, członek
cyzją z dnia 30 grudnia 1998 roku, Urząd zarządu powiatu.
Trwają prace mające

kończyć inwestycję związaną z

Jak poinformował nas Tadeusz Miksa
dyrektor Wydziału ArchitektonicznoBudowlanego w starostwie powiatowym:
Współczynnik przenikalności ciepła

dla ścian „ Ekonomika" wynosi 0,55
(kW/m 1xK), uwzględniając, że przy spoinach, wieńcach, mostkach i innych połą
czeniach może on wynosić do 0,65.
Na dzień dzisiejszy rozporządzenie ministra z 1997 roku dla budynków użytecz
ności publicznej z otworami okiennymi
i drzwiowymi zakłada maksymalny współczynnik 0,55, natomiast bez otworów 0,45.
W latach 1994 - 95, kiedy wydano
pozwolenie na budowę przedmiotowego
budynku, przepisy te były regulowane
tzw. normą i zezwalały na wprowadzenie w budynkach użyteczności publicznej w ścianach zewnętrznych bez otworów okiennych i drzwiowych maksyma/- .
nego współczynnika 0,55, a dla ścian
z takimi otworami 0,65. Im współczyn
nik przenikalności niższy, tym oszczęd
ność energii większa, dlatego uważam,
że docieplenie „ Ekonomika" nam się
opłaci poprzez oszczędności jakie przyniesie - mówi Tadeusz Miksa.
(aj)

OSKARZENI
licjantów są różne wersje tego samego
wydarzenia. Zauważają to przełożeni
policjantów. Komendant Adam Ruta postanawia wszcząć wewnętrzne śledztwo
i zawiesza dwóch policjantów w służ
bie. Kilka dni później dochodzi do incydentu i do rękoczynu w pokoju komendanta. Zawieszony w służbie policjant
nie wytrzymuje nerwowo i dochodzi
do szarpaniny. Sprawą zajmuje się sochaczewska Prokuratura Rejonowa
(ze względu na miejsce zamieszkania policjanta). Dopiero po Z'akończeniu tej sprawy na korzyść komendanta do łowickiej
Prokuratury Rejonowej wpływa z KPP
w Łowiczu (6 pażdziemika 2000 roku)
zawiadomienie o popełnieniu przez
dwóch policjantów przestępstwa polegającego na sfałszowaniu dokumentów.
Policja nie może sobie pozwolić, żeby
w swoich szeregach mieć przestępców.
To jest dobry przykład sprawowania
właściwego nadzoru nad podwładnymi.
Doniesienie do prokuratury wpłynęło
od nas - policji - i to bardzo dobrze.
Nasze środowisko musi być· czyste... tłumaczy komendant Adam Ruta, który
bezpośrednio ujawnił fakt podrobienia
dokumentów.
Śledztwo zostało przedłużone z uwagi
na konieczność zasięgnięcia opinii biegłego grafologa w sprawie podpisów policjantów na służbowych notatkach. Policjanci są nadal zawieszeni w służbie.
Ich zwolnienie ze służby może zostać
wykonane dopiero po prawomocnym
orzeczeniu sądu w tej sprawie.
(mak)

Już ponad trzy miesiące trwa śledz
two przeciwko dwóm zawieszonym
w służbie policjantom z łowickiej Komendy Powiatowej Policji, którzy podejrzewani są o sfałszowanie dokumentów. Przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów ścigane jest z urzę
du. Oprócz tego Komenda Wojewódzka
Policji w Łodzi prowadzi wewnętrzne
postępowanie dyscyplinarne. Dwóm
policjantom, którzy aż po kilkanaście
lat służyli w KPP w Łowiczu grozi dyscyplinarne zwolnienie ze służby oraz
kara pozbawienia wolności od 3 do 5 lat
(art. 270KKparagraf1).
Sprawa miała swój początek sierpniowej nocy ubiegłego roku. Wtedy to patrol policyjny zatrzymał przy ulicy Generała Klickiego do rutynowej kontroli
dwa samochody osobowe. Kierowca
jednego z nich (Bogumił G.) nie miał prawa jazdy, kierowca drugiego z zatrzymanych pojazdów (Gabriel P.) był
w stanie nietrzeźwym.
Bogumił G. nie chciał wysiąść z samochodu i poddać się kontroli. Wtedy
kontrolujący go policjanci wezwali przez
radiotelefon posiłki z komendy. Na ulicę Gen. Klickiego przyjechał patrol,
w skład którego wchodził jeden z aktualnie zawieszonych policjantów. Okazuje
się, że zatrzymanymi mężczyźni byli znajomymi tego policjanta. Po krótkiej rozmowie policjantów z mężczyzną dochodzi między nimi do porozumienia i męż
czyźni odjeżdżają w swoje strony.
Po dokonaniu rozliczeń ze służby
okazuje się, że w raportach róźnych po-

Czy miasto będzie musiało
budować drogę doiazdowq?
Radni obradujący na zwołanej na dzisiaj, czwartek 25 stycznia sesji Rady
Miejskiej, mają przyjąć lub odrzucić projekt uchwały o przystąpieniu do sporzą
dzenia zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego miasta w rejonie ul. Prymasowskiej w Łowiczu. Uchwała jest
o tyle waźna, że dotyczyć ma terenów
przede wszystkim po zachodniej stronie
obwodnicy, między ruinami zamku prymasowskiego a ul. Łęczycką. Tereny te
nie dość, że dotąd są przeznaczone
na cele rolne, to na dodatek nie mają w tej
chwili dogodnych dojazdów do nich,
a gdyby takowe miały i gdyby przeznaczenie zmieniły, stałyby się dużo bardziej atrakcyjne gospodarczo. Jedna
z tamtejszych działek należy do radnego
Tadeusza Śliwińskiego. Ustanowienie dojazdów możliwe jest tylko na drodze

zmiany planu - i o to

właśnie wnioskują

właściciele.

Czy jednak - nawet jeśli rada do spozmiany przystąpi - spełnią się
ich oczekiwania? Projektant sporządza
jący plan musi uzyskać na swe koncepcje zgodę Zarządu Dróg Krajowych, gospodarza szosy, a ten z pewnością nie
będzie zainteresowany zwiększaniem ilości zjazdów i skrzyżowań na drodze, która
ma przecież pozostać obwodnicą.
Do wykorzystania gospodarczego tych
terenów konieczne więc może się okazać
wybudowanie odrębnej drogi dojazdowej
- a to obciąży finansowo miasto. Z drugiej strony dobre zagospodarowanie tych
działek może w przyszłości polepszyć
wizerunek miasta, od tej strony prezentującego się raczej szpetnie. Radni będą
(wal)
mieli o czym dyskutować.
rządzania

NA.JTANSZE I NA.JLE
KASY FISKALNE
Programowanie, szkolenie i fiska
sa fiskalna ii
K
poniż::ej 500 zł! ~
OPTIMUS-/C FRIGO:

ZŁ*

*Cena netto

Zapraszamy:

• 2500 kodów
• cicha I wydajna drukarka tennlczna
• czytelne komunikaty
w Języku polskim
• współpraca z:
- komputerem
- czytnikiem
• kodów kreskowych
- wagą elektroniczną

Poniedziałek - Piątak: 9'..'...17'..'..

Sobota: 9'..'...14'..'..

Cena: 499,50 ZŁ I *

Biuro Handlowe PC-Marbo http://www.pcmarbo.com.pl e-mall: pcmarbo@onetpl
Salon sprzedaży: Łowicz, ul. Zgoda 35, tel.(046) 837 49 86, 830 21 69, 830 21 70
Serwis: ŁoWicz, ul. Gen. Sikorskiego 5, tel.(046) 837 61 97, 0602310244
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Na spotkaniach dyskutowali
m.in.: Jacek Podleśny ...

Do ferii przebywający w Szkole Podstawowej w Kompinie mogli cieszyć oko
dekoracją szkolnego korytarza wykonaną przez uczniów całej szkoły. Szkolny
korytarz został udekorowany już w
grudniu, kiedy to ogłoszono konkurs na
świąteczno - zimową dekorację. Adresowany był on do wszystkich uczniów
szkoły. Każda klasa miała wyznaczony
odcinek, którym się zajmowała.
Zaangażowanie i pomysłowość
uczniów wprawiła w zdumienie nauczycieli i odwiedzają'cych szkołę rodziców
oraz sprawiła nie lada problem komisji
konkursowej, która po długich naradach

uwagi jakie usłyszy zostaną wykorzystane na przyszłość.
Pierwszy głos zabrał Stanisław Mrozowicz. Chciałem, żeby pan prezes wyjaśni/ jakie zebranie ma umocowanie formalno-prawne i dlaczego nie jest to zebranie grop członkowskich jak chcieliśmy
zbierając podpisy. Idąc na spotkanie widziałem się z ludźmi, którzy mówili, po co
tu mam przychodzić, skoro spotkanie nie
ma żadnego umocowania prawnego mówił Mrozowicz. Wśród kilku kwestii
jakie poruszył znalazły się między innymi sprawa upolitycznienia spółdzielni
przez jedną partię (SLD - przyp. red), co
spowodowało, że Mrozowicz zrezygnował z członkowstwa w radzie nadzorczej.
Zwrócił uwagę na ordynację wyborczą,
która powoduje, że osoby nie wybrane
na delegatów w walnym zgromadzeniu

spółdzielni dostają się

do rady nadzorczej. Pytał dlaczego PSS płaci mniej za
wynajmowanie lokalów spółdzielni niż
inni dzierżawcy. Przez ostatnie JO lat na
Bratkowicach niewiele zrobiono, ustalając cenę za ogrzewanie, Bratkowice wrzucono razem z innym osiedlami ogrzewanymi przez kotłownie olejowe, których
koszt ogrzewania jest droższy niż na naszym osiedlu - mówił dalej Mrozowicz.
Zebranie zostało zwołane, bo zebrane podpisy były dla nas znakiem, że jest
potrzeba porozmawiania o sprawach
dotyczących ciepła. Zebrania grup człon
kowskich zwołane mogą zostać przez zarząd lub radę nadzorczą. Podpisy były
zbierane przez nieformalną grupę wypowiadającą się w imieniu całej spółdziel
ni. Znaleźć można podpisy osób, które
mają względem nas wysokie zadłużenia.

W radzie spółdzielni nie ma żadnych podziałów partyjnych, wszyscy jej członko
wie zostali wybrani w demokratycznych
wyborach - odpowiadał prezes. Zdementował również pogłoskę o preferencyjnych cenach obowiązujących przy wynajmowaniu lokali przez PSS.
Chcemy poznać wszystkie koszty spółdzielni, funkcjonowania zarządu, rady
nadzorczej. Chcemy wiedzieć czy nasze
pieniądze gdzieś nie uciekają, płacone
przez nas koszty porównać z innymi osiedlami, może się okazać, że odłączenie się
od dużej spółdzielni będzie dla nas korzystniejsze - żądał z kolei Jacek Podleśny.

Nie mamy wyodrębnionych kosztów
poszczególnych spółdzielni, nie prowadzimy również osobnej ewidencji kosztów
rady czy zarządu.
dok. na str. 19

Oferujemy pracę w dziale technologii i rozwoju. Zadaniem pracownika będzie projektowanie urządzeń
maszyn w programie AutoCad, tworzenie niezbędnej dokumentacji oraz monitorowanie
stanu istniejących form.

wymagania:

minimum wykształcenie średnie z zakresu mechaniki lub budowy maszyn (mile widziane wyższe)
w projektowaniu części maszyn
bardzo dobra znajomość programu AutoCad
znajomość języka angielskiego
doświadczenie

dyspozycyjność

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, jak najszybciej przyślij do nas swoją aplikację
(CV, list motywacyjny, fotografię) na adres:
(Dział

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
wesele łowickie w wykonaniu
uczniów naszej szkoły- mówi za pośred
nictwem Nowego Łowiczanina dyrektor ZSP w Błędowie Zbigniew Mostowski. W sobotę o godzinie 15.00 w sali
szkoły w Błędowie, wystawione zostanie po raz drugi wesele łowickie. Występ zaplanowany został z myślą o rodzicach uczniów, jednak obejrzeć go bę
dzie mógł każdy, kto przyjdzie do szkoły. W ten sam dzień w szkole ogranizowana będzie choinka dla uczniów, dzię
ki czemu w szkole zawita św. Mikołaj
rozdając prezenty najmłodszym, którzy
rozpoczną zabawę już od godziny
12.00. Gimnazjaliści bawić się będą od
godziny 17.00. Wszyscy uczniowie po
zabawie zostaną odwiezieni do domów
szkolnym autobusem.
(aw)
zobaczyć

~-mm
Łowicz,

formujących, części

„FERROXCUBE Polska" Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 2, 96-1 QO Skierniewice
fax (046) 834-00-35.

Poprawiny wesela
wBłędowie

... wiceprezes Sylwester Bieniek (siedzi)
i prezes Armand Ruta.

Mrozowicz (stoi) ...

·TECHNOLOG - KONSTRUKTOR (KOD TR)

Personalny);

ul. Ciemna 3
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~Tel. (046)837-62-64, 0-608-554-707 ~
PASZE, KONCENTRATY,
PREMIKSY, PREPARATY
MINERALNO-WITAMINOWE
I MLEKOZASTĘPCZE
firm NEOROL i SANO
poleca hurtownia Łaźniki 11
tel. (046) 838-72-94, 0-501-613-045
Pasze luzem z

Prosimy o dopisanie kodu stanowiska i zamieszczenie klauzuli:
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr _133 poz. 883)".

.Wyrażam zgodę

zrobiła furorę

zdecydowała się przyznać równorzędne

. producent rdzeni magnetycznych z siedzibą w Skierniewicach
poszukuje pracownika na stanowisko

-

Dekoracia

pierwsze miejsce i nagrody w postaci sło
dyczy - wszystkim klasom. Społeczność
szkolna postanowiła również nie rozstawać się z dekoracją przez cały styczeń.
(aj)

„FERROXCUBE POLSKA" Sp. z o.o.

Główne

ł.OWICZANIN

SP Kompina

LUDZIE MOWILI
NIE TYLKO O CIEPLE
W przeciwieństwie do zorganizowanego w ubiegły wtorek spotkania z
mieszkańcami osiedli Noakowskiego,
Broniewskiego i bloku przy Ciemnej, o
którym pisaliśmy w poprzednim numerze NŁ, na spotkanie z mieszkańcami
Bratkowic, w środę 17 stycznia, przyszło mniej osób. Sala wypełniona była
w połowie, jednak nie wszyscy zostali
do końca. Rozpoczął prezes ŁSM Armand Ruta informując przybyłych o
zasadach rozliczeń za ciepło. Prezes
mówił o poprzednim okresie grzewczym, w którym 40 budynków na osiedlu wykazało oszczędności. Mieszkań
com wypłacone zostało blisko 220.000
złotych, oczywiście są również mieszkańcy z niedopłatą, stanowią jednak
mniejszość. Wpłynąć na to mogły warunki pogodowe, jak również dozowanie ciepła do własnych potrzeb przez
mieszkańców. Ostatni kwartał ubiegłe
go roku zaskoczył nas jeszcze mniejszym
zużyciem ciep/a. W porównaniu z tym
samym okresem roku poprzedniego budynki zużyły blisko 25% mniej energii,
rekordowy jest blok numer 43, w którym zużycie energii cieplnej spadło o
50% - mówił na spotkaniu prezes Ruta.
Ostatnia podwyżka, jaką wprowadził
dostawca ciepła dla 15 budynków na
Bratkowicach oznaczała obniżkę opła
ty, do czego przyczyniło się zamontowanie zaworów i liczników cieplnych.
Na końcu swojego pierwszego podczas
zebrania wystąpienia prezes poinfonnował o przyczynie zorganizowania zebrania, czyli piśmie podpisanym przez
177 mieszkańców z 9 bloków domagających się zebrania grup członkowskich.
Ruta zastrzegł, otwierając dyskusję, że

nowy

25.01.200 I r.

dostawą

do klienta.

POSZUKUJEMY LOKALNYCH
DYSTRYBUTORÓW

R-152

P.W. „Estar" Sp. z o.o.
EXPORT-IMPORT

Oferuje w

ciągłej sprzedaży

. SAMOCHODY
POWYPADKOWE
po atrakcyjnych cenach
Miesięcznie 4 dostawy
Kompleksowe naprawy

ł{orn\s
sarnochod6VI

95-200 Pabianice
0421213-07-83, 0-601-221·941 ~
ul. Piłsudskiego 34 0421215-28-01, 0-601-255-590 ..:
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JAK SOBIE RADZIC
Z PODZIELNIKAMI?
Najlepsze byłyby elektroniczne
podzielniki kosztów,
ale spółdzielnia takich nie zamontowała.
Sednem problemów, związanych
z rozliczeniami za ciepło, dostarczane do bloków Łowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, jest niemożność
sprawiedliwego rozdzielenia kosztów na poszczególne mieszkania.
Służyć temu mają tzw. „podzielniki
kosztów", montowane na kaloryferach. Jak jednak dowodzą ostatnie
protesty mieszkańców i dyskusje na
spotkaniach z zarządem spółdziel
ni, wyliczenia, do których służą, ~ą
przez część mieszkańców kwestionowane.
Otóż, podkreślając, że od jakiejś
formy pomiaru rzeczywistego zużycia odwrotu nie ma, że system
ryczałtowy był jeszcze gorszy, warto
zaznaczyć, że system podzielników
daje też tylko przybliżenie rzeczywistych wielkości zużycia ciepła.
Nigdy nie uda się sprawiedliwie podzielić kosztów ogrzewania pomieszczeń wspólnych, użytkowa
nych przez wszystkich , jako że
wszyscy nigdy nie będą z nich korzystać w tym samym stopniu. Po
drugie: podzielniki, mające określić
jaką część ciepła wypromieniował

dany kaloryfer - a sumarycznie całe
mieszkanie - też są urządzeniami
ułomnymi. Stosunkowo najlepsze
byłyby podzielniki elektroniczne,
mało czułe na temperaturę zewnętrz
ną, zaczynające pomiar dopiero
w chwili, gdy zaczyna grzać kaloryfer. Takie istnieją, są jednak kilkakrotnie droższe od typowych, tzw.
cieczowych lub wyparkowych,
kosztują bowiem ok. 60-65 zł. Więk
szość spółdzielni, w tym łowicka

ŁSM, nie chcąc wchodzić w momencie opomiarowywania sieci w duże
koszty, instaluje tańsze podzielniki
cieczowe - a te z kolei wyparowują
ciecz przez cały czas, najwięcej wtedy, gdy kaloryfer grzeje - ale nie tylko. Mając świadomość ich wadliwości, niektórzy członkowie tych spół
dzielni, w których do opomiarowania zużycia miano dopiero przystą
pić, \\'.Olą ich nie instalować w ogóle,
pozostając przy rozliczeniu ryczał
towym.
Tak postąpili na przykład ostatnio lokatorzy niewielkiej spółdziel
ni „Fortuna" w Głownie, których do
podzielników nie zdołał przekonać
jej prezes.
Takie decyzje nie wydają się rozsądne , mimo wszystko podzielniki
cieczowe, choć niedoskonałe, zmuszają do pewnej oszczędności i ją
umożliwiają. Sensowniejsze wydaje
się zminimalizowanie wpływu czynników, które powodują, że ich wskazania są· przekłamane. Co więc robić? Można zalecić, by:
* Nie dopuszczać do zbytniego
nagrzania pomieszczeń bezpośred
nim światłem słonecznym w ciągu
lata;
* W żadnym przypadku nie obudowywać grzejników;
* Unikać zasłaniania grzejników
długimi kotarami;
* Nie ustawiać mebli zbyt blisko
grzejników, bo to też utrudnia cyrkulację powietrza;
* Wietrzyć pokoje intensywnie a
krótko.
(wal)

Kierowcy nie zwracają uwagi na stojący przy zatoczce parkingowej, na ulicy Kaliskiej, znak nakazujący równolegle ustawianie samochodów na tym parkingu. Samochody ustawiane prostopadle do drogi nie mieszczą się na
dosyć małym parkingu i wystają na ulicę, stanowiąc utrudnienie i zagrożenie dla samochodów jaqących ulicą.

Gmina Kiernozia

Dlaaego zabrano
wodomierze?
W umowie z firmą wymieniającą wodomierze, zaznaczone było, że zdemontowane
wodomierze firma zabierze.dla siebie - mówił prezes ŁSM Armand Ruta, na spotkaniu
z mieszkańcami osiedla Bratkowice w śro
dę, 17 stycznia, odpowiadając na pytanie
jednego z mieszkańców, dlaczego zabrane
zostały kupione przez niego wodomierze.
Wymiana, przeprowadzona w ubiegłym
roku, spowodowana była końcem okresu legalizacji dla blisko 90 % wodomierzy, zamontowanych w mieszkaniach. Wcześniej
montowane wodomierze, kupowane przez
lokatorów, były różnej produkcji, zdarzały
się wodomierze nieposiadające polskiej legalizacji. Dodatkowo często mieszkańcy na
własną rękę próbowali zmniejszyć opiaty.
blokując urządzenia liczące. W nowych aparatach jest to niemożliwe - mówił Armand
Ruta. Za nowe, jednolite liczniki, mieszkań
cy nie płacili. Dzięki przekazaniu firmie starych urządzeń, koszt wymiany był mniejszy.

.. .

Od lutego firma Eko - Serwis z Kutna
co miesiąc wywoziła śmieci z terenu gminy Kiernozia. Około 200 osób podpisało indywidualne umowy cywilno
- prawne na odbiór odpadów. Pojemniki z
tworzywa sztucznego o pojemności 120
lub 240 litrów, są przez firmę dzierżawio
ne klientom. Śmieci będą odbierane raz w
miesiącu, terminy są zaznaezne w kalendarzykach, jakie każdy z klientów EkoSerwisu otrzymał po podpisaniu umowy.
W tym roku pojemniki z odpadami będą
opróżniane na terenie gminy Kiernozia zawsze w czwartek w terminach: I lutego, I
marca, 26 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca,
19 lipca, 16 sierpnia, 13 września, 11 paź
dziernika, 8 listopada, 6 grudnia. Akcja
wywożenia śmieci na koszt gminy zaplabędzie

nowana na czwartek, 17 stycznia, trwała
o dzień dłużej. Początkowo w urzędzie
gminy zakładano, że śmieci będzie z terenu całej gminy tyle, że zmieszczą się
w jednym samochodzie, który ma ładow
ność 6,5 tony. Tymczasem tylko z Kiernozi jednego dnia wywieziono na wysypisko w Słubicach 3 samochody - w sumie
17,8 tony.
Firma Eko - Serwis nie prowadzi sprzedaży pojemników, koszt wywozu z dzierżawą wynosi za pojemnik 120-litrowy
- 7, 02 zł, za 240-litrowy - 11,60 zł. Jeżeli
jednak klienci kupią odpowiedni pojemnik w innym miejscu, to za sam wywóz
śmieci będą płacić 4 zł za mały pojemnik
i 8 zł za duży.
(mwk)

Programy do drukowania przelewów
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tOWICKA SPÓtDZIELNIA MIESZKANIOWA
- KIEDY B~DZIE LEPIEJ?
Rada Nadzorcza spółdzielni lekceważy przepisy, nie działa w obronie interesów członków - pisze Jerzy Jurewicz.
•

W minionym roku pragnąłem wymieokna, bo mieszkam w mieszkaniu
spółdzielczym na os. Tkaczew od blisko
40 lat i przez ten długi czas administracja
spółdzielni nie interesowała się tą (i nie
tylko) sprawą. Po moim zgłoszeniu się
do biura spółdzielni w dniu 20 stycznia
2000 roku, upoważniony pracownik spisał protokół „na okoliczność sprawdzenia stanu technicznego lokalu mieszkalnego ... ". Stwierdzono w nim, że „„. stolarka jest zniszczona, skrzydła są powypaczane, pomiędzy skrzydłami a ośnież
nicami są szczeliny powodujące przecieki i przewiewy. Stolarka kwalifikuje się
do wymiany („.) Wymiany dokona lokator we własnym zakresie, na swój koszt,
zachowując dotychczasowy wygląd architektoniczny stolarki. Dofinansowanie
w wysokości 50% kosztów wymiany
stolarki drewnianej, standartowej wg. cen
średnich Sekocenbudu z kwartału, w którym dokonana ZOitała wymiana, na zasadach obowiązujących w S-ni, może nastąpić w latach następnych pod warunkiem, że w planie remontów będą zagwarantowane środki finansowe na ten cel...".
Protokół podpisał pracownik spółdzielni
ds. stanu technicznego i ja. ·
Nie dawały mi spokoju warunki
stawiane przez spółdzielnię. Niby dlaczego wyłożone przeze mnie pieniądze
na poprawę stanu technicznego mieszkania mają być mi wypłacone (w niewielkiej części) po roku, albo i po kilku latach? Kto i jakie korzyści osiągnie? Przecież Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, zgodnie ze statutem, ma obowiązek
tworzyć fundusze celowe, a wśród nich
fundusz remontowo-konserwacyjny.
Znam spółdzielnie, które wymianę stolarki okiennej finansują z ww. funduszu
w całaści ponoszonych kosztów,
a wymiany dokonują tylko tam, gdzie zachodzi konieczna potrzeba. W Łowiczu
nić

przeważającą część płaci użytkownik

mieszkania. Dla administracji spółdzielni
na pewno jest to bardzo wygodne i opła
calne. Wygląda to tak, jakby członkowie
ŁSM, udzielali pożyczek na jej działał-

ność. A oprocentowanie włożonej gotówki? Kilkanaście lat przepracowałem społecz
nie na rzecz spółdzielczości. Wiem, że pojedynczo nieV{iele można zdziałać, ale są ciała
społeczne, od których należy domagać się
solidnej. kontroli i nadzoru. To przez nas
wybrani przedstawiciele.
Przejrzałem przepisy wewnętrzne
ŁSM i w oparciu o nie stwierdziłem,
z całą odpowiedzialnością, że Zarząd
ŁSM w omawianej kwestii postępował
nielegalnie, bez akceptacji Rady Nadzorczej. We wrześniu ubiegłego roku zwróci„
łem się do spółdzielnini o pokrywanie
z należnej mi sumy bieżących rat czynszowych. Reakcja była odmowna i natychmiastowa. Odpowiedziano mi, że
„na czynsz będę mógł przeznaczyć należność w chwili, gdy kwota definitywnie zostanie postawiona (mi) do dyspozycji". Kto podpisał pismo w imieniu Zarządu nie wiem, bo dwa podpisy nieczytelne.
Do dziś oczekuję na przekazaniemi „dofinansowania". Czekam już prawie rok!
Wobec niestosowania się Zarządu spółdzielni do regulaminu ustalonego przez
jej Radę Nadzorczą, o zaistniałej sytuacji,
przedstawiając fakty, powiadomiłem na
piśmie Radę Nadzorczą (w dniu 16 X
2000 r. )- prosząc o solidne zbadanie sprawy i zajęcie stanowiska.
Zdziwiłem się ogromnie, kiedy 11 stycznia 200 I r. otrzymałem odpowiedź, z której
wynika, że Rada Nadzorcza „„. po przeanalizowaniu zarzutów„. uznaje działania za
zasadne i zgodne(???) z przyjętym przez
RNŁSM regulaminem„.".
Niestety, z prawdą to się zupełnie nie
pokrywa. Przytaczam fragn1enty regulaminu:

- §5: administracja obowiązana jest
o stan techniczny budynkóHc„
- §6: do obowiązków spółdzielni w zakresie napraw wnętrz lokali należy...
. „ j) wymiana stolarki okiennej w 50%
kosztów jej wymfony. zakwalifikowanej
przez komisję spółdzielni z uwzględnie
niem środków zarezerwowanych w planie remontów na dany rok gosp.

Rada nie ma podstaw i uprawnień do zmiany tych przepisów z mocą wsteczną. Otrzymałem odpowiedź obrażającą, nieprawdziwą, na odczepnego. Tak to działają samorządy, przedstawiciele wybrani przez człon
ków spółdzielni z przekonaniem, że będą
działać na korzyść wyborców. Jak widać
w Łowiczu jest chyba inaczej.
Okazało się, że nie tylko Zarząd nie zna
i nie stosuje się do wiążących przepisów,
Zarząd spółdzielni nie stosuje się do
tych przepisów, znalazł sobie korzyst- Rada Nadzorcza również. Statut uchwaloniejsze, pozaregulaminowe rozwiązanie. ny przez zebranie przedstawicieli w dniu
Regulamin określający zakres obowiąz 30 VI 1995 r. (§4 p-kt 3) nakazuje ,,R.N. j~st
ków spółdzielni i członków zamieszka- zobowiązana rozpatrzeć odwołanie człon
łych w lokalach spółdzielczych doty- ka w ciągu 90 dni od dnia jego wniesienia
czący napraw i konserwacji wewnątrz i doręczyć odwołującemu się odpis uchwalokalu i rozliczeń spółdzielni z członka ły wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14
mi zwalniającymi lokale mieszkalne przy- dni od dnia jej podjęcia". Z otrzymanego
jęła Rada poprzednich kadencji w dniu 18 przeze mnie w dniu 11 stycznia 200 I r.
X 1996 r. Aktualna (niedawno wybrana) pisma od R.N. ŁSM I.dz. NSl409212000
z przeznaczeniem na ten cel (bez naprawy
wewnąttz lokalu po wymianie stolarki).
1I. Obowiązki użylkowników lokali
mieszkalnych: §11 p-kt 2 k - wymiana
okien i drzwi balkonowych w przypadku
stwierdzenia przez komisję S-ni niewła
ściwego ich konse1wowania: 1 - pokrycie 50% kosztów wymiany stolarki okiennej (koszt stolarki plus jej montaż).

Jerzy Jurewicz

r:=;:;::;:::=;-;;;:::;:::;~:'.':::'.':::;::;"::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.':::'.'::~

dbać

Mieszkańcy gminy Zduny skarżą się na zie oznakowanie dróg przechodzących przez gminę, szczególnie
na trasie nr 2.Jest tam zbyt ma/o znaków ograniczających prędkość.Ciągle przejeżdżające sznury pędzących
samochodów uniemożliwiają wyjechanie z drogi podrzędnej lub nawet przejście na drugą stronę.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

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

To

z 18.12.2000 r. nie wynika, ani kto pismo
podpisał, ani kiedy (data) sprawę stawiano na Radzie, nie mówiąc już o braku treści uchwały, daty jej podjęcia i uzasadnienia.To uprawnia mnie do odwołania się
(w trybie §49 p-kt 4 Statutu) do zebrania
przedstawicieli i to właśnie niniejszym
publicznie czynię.
Na dochodzenie praw brakuje mi i nerwów i pieniędzy. Chyba, żp sprawą ponownie zajęłaby się Rada Nadzorcza, przy
udziale radcy prawnego, który powinien
dbać nie tylko o sprawy Zarządu spółdziel
ni, ale i członków spółdzielni. To przecież
my, spÓłdzielcy opłacamy pracę adnlinistracji, rady, zarządu i w części przedstawicieli
Rady Nadzorczej.
Chciałbym być dobrze zrozumianym!
Czy kiedyś będzie lepiej?

ł.owicz,

ir830-20-91

ni. Klickiego 22e/f

O ulgi podatkowe.
O ks.iążeczki mieszkaniowe
2
2
O 4 mieszkania: 33,00 m ; 41,5 m ; 52,4 m2 , 62,9 m2
PROMOCJA CENOWA DO 31 STYCZNIA
Telefon kontaktowy: Dariusz Karski - 0-601-926-577 R-119

o:r~j~'~J'łl~go~ ~ją~c

do.JQa~:my i. ęgząmmdwrw~,tęp.DJd.ł.
ną ~t\tkłę; ~it1~ę; uoz~Jvio

l@fl@m) - Łowicz,

ul. Zgoda 16
R-61

I

zajęcia odbywają się w soboty i niedziele po trzy godziny z przedmiotu
łódź,

tel. (0-42) 635-40-35 w godz. 9. 00-14. OO; (0-42) 640-49-02 w godz. 18. 00-21. OO
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Ferie w szkołach
wtow iczu
inaczej zainteresowani uczniowie
bądą spotykali się z opiekunami, zgłę
biając dodatkowe partie materiału .
Szkoła ta jako j~dyna w mieście
z klas zaplanowały sobie
Niektóre
wychodzi z propozycjami spędzenia
w szkole we wła
spotkania
„feryjne"
czasu wolnego od zajęć szkolnych nie
tylko do grona swoich uczniów. Fe- snych gronach, czas ten zagospodarie z Bogiem realizowane będą od 29 rują na rozmowy, zabawy, urządza
stycznia do 2 lutego, w godz. od I O.OO nie wnętrz klasowych, itp.
do 14.00. Do udziału w nich zachęca
SP4
ni są wszyscy uczniowie kia~ II, III,
Na chwilę zamykania tego numeru plan
IV, V, VI z łowickich szkół - organizatorzy UKS - Pijarski Klub Sportowy ferii w SP 4 nie był jeszcze ustalony.
W gimnazjach nr 2 i nr 3 nie przyproszą jedynie o przyniesienie tenisówek lub trampek. Każdego dnia gotowano specjalnych ofertferyjzajęcia będą rozpoczynały się o godz. nych. Dyrektor Gimnazjum nr 3 TaIO.OO modlitwą, później Guż o godz. deusz Rutkowski zapewnił, że o ile
I O. I O) w zależności od zainteresowań będzie zainteresowanie, chętnie udoi ochoty uczestnicy będą korzystać stępni salę gimnastyczną swoim
z: sali video, sali plastycznej, sali te- uczniom
nisa stołowego, no i oczywiście z sali
W ŚREDNICH:
gimnastycznej - wszystko do godz.
NIEWIELE
14.00. Ostatni dzień spotkań - pią
Naprzeciw zainteresowaniom
tek, 2 lutego !lla być podsumowaniem
wspólnie spędzonego czasu. Roz- uczniów wyszedł Zespół Szkół Zapocznie się on o I I .OO krótką mszą wodowych nr I, gdzie podczas ferii
św., po czym około 11.20 wszyscy uczniowie będą mieli do dyspozycji
komsię spotkają by porozmawiać, podzie- salę gimnastyczną, praco:wnię
bibliotelić się wrażeniami i spostrzeżeniami puterową z internetem oraz
kę i czytelnię. Nauczyciele dyżurują
po wspólnie spędzonym tygodniu.
cy przygotują dla nich odpowiednie
zajęcia. Z przedferyjnych deklaracji
SP 1
Uczniowie SP I przez pierwszy uczniów wynika, że najwięcej amatydzień ferii i połowę drugiego (29 - torów ma internet.
W ZSZ nr 2, nr 3, nr 4 nie przygo31stycznia)wgodz.od9 .00do12.00
żadnej oferty na ferie, podobtowano
będą mieli możliwość korzystania
nie w LO im. J. Chełmońskiego i w
z sali gimnastycznej.
LO przy „Medyku".
Dużo więcej o pianych na ferie w
SP2
placówkach oświatowych
innych
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
na terenie Łowicza
2 pod okiem dyżurujących nauczy- i kulturalnych
w obszernym bloku na str.
okolic
i
cieli w pierwszym tygodniu ferii (29
14, 15 i 16.
styczeń - 2 luty, po 4 godziny zajęć
dziennie) będą mieli możliwość korzystania z zajęć sportowych, zajęć informatycznych oraz konkursów i zabaw.

NA „FERIE Z BOGIEM"
ZAPRASZA PIJARSKA

Udekorowany odznaką I stopnia HDK Mirosław Kostyra odbiera gratulacje z rąk burmistrza Ryszarda Budzałka i przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Górskiego. W głębi Wiesław Wilk, przewodniczący Okręgowej Rady HDK.

,

NAGRODY DLA KRWIODAWCOW
I ZWVCl~ZCÓW KONKURSU SZKOLNEGO
PCK, PCK
Cały rok akcję ma.
Więc oddawaj krew swoją.
Inni ludzie się nie boją.
To jeden z wierszyków nagrodzonych
w konkursie pod hasłem Krew - Darem
Życia, napisany przez ucznia la Gimnazjum nr 2 w Łowiczu Przemysława Tybusia. W poniedziałek 22 stycznia w sali
Urzędu Miejskiego w Łowiczu, odbyło
się spotkanie Honorowych Dawców Krwi
PCK z burmistrzem Ryszardem Budzałkiem i przewodniczącym rady miasta
Krzysztofem Górskim. W zeszłym roku
w Łowiczu zebrano 646 litrów krwi, ze
statystyk wynika, że w ciągu roku oddało
ją 1400 osób , w ciągu miesiąca oddaje
116 osób - powiedziała w swoim wystą
pieniu Maria Jagodzińska, opiekująca się
klubem Honorowych Dawców Krwi w
Łowiczu. Na spotkaniu przyznano odznaczenia dla krwiodawców, wręczali je burmistrz i przewodniczący rady miasta.

Nagrodę HDK I stopnia, za oddanie 19
litrów krwi otrzymał Mirosław Kostyra.
Laureat oddaje krew od 1987 roku, pierwszy raz oddał gdy potrzebna była dla jego
ojca, później oddawał już nie wiedząc do
kogo trafii. Oddaje krew bo jest potrzebna
dla ratowania życia innych - powiedział
nam krótko o swojej decyzji.
Odznakę II stopnia przyznawaną za oddanie ponad 12 litrów krwi otrzymali Stanisław Kardas i Zbigniew Bończak. Odznaki III stopnia dostali Mariusz Bończak,
Jolanta Kwiatkowska, Paweł Płuszka,
Anna Wojda i Piotr Golisz. Złote odznaki
PCK otrzymali Mariusz Wojtowski, Anna
Dylik i Iwona Dylik. Dyplomy z podzię
kowaniami otrzymali Eugeniusz Kowalski i Tadeusz Podwysocki. Podziękowa
nie za wkład w rozwój i propagowanie
honorowego krwiodawstwa PCK otrzymała Telewizja Kablowa Media Com i redakcja Nowego Łowiczanina. Roztrzygnięty został też konkurs organizowany

przez PCK jesienią ubiegłego roku dla
uczniów gimnazjum. Celem konkursu było
uświadomienie młodzieży jak istotną rolę
w ratowaniu życia odgrywa ludzka krew.
Zadaniem konkursu było opracowanie
hasła, wiersza, sloganu, które najpełniej i
najlepiej odzwierciedla humanitarną nisję
HDK w ratowaniu życia. Na konkurs nadesłano 96 prac, z czego aż 60 prac stanowiły prace z powiatu łowickiego. Z ośmu
wyróżnionych prac 6 pochodziło z łowic
kiego. Trzy nagrody powędrowały do
Gimnazjum nr I, dostali je Dorota Dałek,
Piotr Miedzianowski i Mariusz Urbanek.
Z gimnazjum nr 2 wyróżnienie dostał
wspomniany Przemysław Tybuś, z gimnazjum w Błędowie Sylwia Duklas i z klas
gimnazjum uczących się w Mastkach Wioletta Pęczek.
Dziękuję za dar waszej krwi w imieniu
tych coją dostali - podziękował na zakoń
czenie odznaczonym krwiodawcom bur(aw)
mistrz Ryszard Budzałek.

Zagrai wszachył

Pan Adam Piorun wraz z Klubem
SP3
W Szkole Podstawowej nr 3 rów- sportowym działającym przy szkonież nie będzie pusto. Do dyspozy- łach pijarskich zapraszają wszystkich
cji zainteresowanych będzie sala gim- chętnych - od najmłodszych aż do
nastyczna. Ponadto dobrym zwycza- wieku 16 lat - na turniej szachowy
jem w „Trójce" jest wykorzystywa- wnajbliższąsbbotę27 stycznia. Wię
nie wolnego czasu w trakcie ferii na cej szczegółów - w rubryce „N a Skróprzygotowania do konkursów i olim- ty... " na str. 36. „Nowy Łowiczanin"
piad, tym razem również nie będzie funduje część nagród w tym turnieju.

GBP w Nieborowie

~OTOI!- l:KSPrl!T J!> Pa!~E~:.POLSKA Ferie w·Nieborowie, Arkadii,

(

BIURO
RZECZOZN AWCÓW SAMOCHO DOWYCH

Bobrownikach i Kompinie

TEL. (046) 832 44 81 FAX (046) 834 85 05
96-1 OO Skierniewice ul. Wagnera 1/2

WYKONUJEMY:
•
•
•
•
•
•
•
•

ekspertyzy powypadkowe, z użyciem systemów Audatex oraz Autowert - Eurotax;
wyceny wartości rynkowej pojazdów do celów ubezpieczenia, leasingu, amortyzacji,
celnych, skarbowych;
kompleksowe oceny stanu technicznego pojazdu;
kosztorysy napraw i weryfikacje kosztorysów (także dla potrzeb ubezpieczeniowych};
pomoc w likwidacji szkód powypadkowych, doradztwo w rozliczeniach z towarzystwami
ubezpieczeniowymi;
oceny pojazdów po przebudowach;
weryfikacje danych technicznych i numerowych w przypadku niezgodności z dokumentacją;
inne oceny i opinie merytorycznie związane z motoryzacją.

POSIADAMY PRZEDSTAWICIELI W:

ŁOWICZU,

SOCHACZEWIE

ŻVRARDOWIE

SKIERNIEWICACH

R-110

SPRZEDAM SILNIK

do Nissana Sunny
silnika: 1,7 cm 3
• Przebieg: 50.000 km.
•Pojemność

Kontakt: tel. (046) 838-46-10

o 601 358 325
o 502 259 439
o 601 352 704

KOMPLEKSOWE BUDOWlllCTWO

JEDIORODZlnnE

MAREK ŁAZĘCKI - t.ch. bud. z

upraw.

tel. 0-804-982- 885

Nowe, ciepłe technologie, poroterm, ytong,
posadzki, tynki, gipsy, kosztorysy; Faktury VAT

~

Bardzo ciekawią, różnorodną i edukacyjną ofertę przygotowała dla „ferjującej" młodzieży Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie.
Pierwszy tydzień ferii, od 30 stycznia do 2 lutego (od godz.IO.OO do 14.00) dla wszystkich, którzy zechcą spędzić je z biblioteką upłynie pod ha-:
słem Podróże z baśni do baśni.
W programie zjęć przewidziano baśniowy quiz
- Ja już to czytałem ... (konkurs z nagrodami), wycieczkę do muzeum w Nieborowie i Arkadii - Pałac od „ kuchni", zajęcia plastyczne - Papierowy
zawrót głowy oraz liczne gry planszowe.
Drugi tydzień od 5 do 9 lutego (od godz. 9.00 do
13.00) ma upłynąć pod hasłem W stronę zdrowia
i fantazji. Na ten czas zaplanowano: Fantazje plastyczne -malowanie na szkle - zimowe krajobrazy,
Poznajemy zabytki - bezpłatna wycieczka autokarowa dla uczestników ferii w bibliotece, Bawmy się zdrowo - gry, zabawy, krzyżówki, kalambury, filmy.
Przewidziano również podsumowanie ferii w bibliotece w trakcie którego zostaną ogłoszone wy-

niki konkursów, wręczone nagrody i upominki oraz
zainaugurowana wystawa prac plastycznych powstałych w trakcie zajęć.
Funkcjonujące na terenie gminy trzy filie biblioteczne również przygotowały feryjną ofertę dla
swoich czytelników.
·Filia w Arkadii pod hasłem Bawmy się w poniedziałki, wtorki i piątki zaptrasza na: „zabawę z
kredką", „kalambury" i „zgaduj- zgadulę".
Filia w Bobrownikach pod hasłem Zabawa w
bibliotece w środy, czwartki i piątki oferuje: papieroplastykę - czy to papier?, zabawy słowem - kalambury, krzyżówki, maluj z nami - krajobrazy
zimą oraz gry planszowe.
Bardzo atrakcyjną i różnorodną ofertę ph. Nie
tylko z książką przygotowała filia w Komp inie (od
wtorku do piątku w godz. IO.OO do 14.00).W programie znalazły się: Jeden z dziesięciu - teleturniej,
gry planszowe, Czy znasz te baśnie? - opowiadanie baśni, ilustracja baśniowych opowieści, Mistrz
ortografii - konkurs ortograficzny, karta walentyn(aj)
kowa, projekcje bajek i baśni .
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ODN organizuje kurs

dla wychowawców
kolonii

Akcie przeciw używkom
ruszaiq w lutym

„Nie truj się" - to hasło ogólOśrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach orga- nopolskiej akcji, kierowanej do
nizuje kolejny cykl kursów dla uczniów gimnazjów, ich rodziwychowawców kolonii, obozów ców i nauczycieli. Inicjatorami
stacjonarnych lub wędrownych. i głównymi organizatorami przedNajbliższy termin rozpoczęcia sięwzięcia są - Państwowa Agenkursu jest planowany w drugiej de- cja Rozwiązywania Problemów
kadzie lutego. Zajęcia będą się od- Alkoholowych i warszawskie
bywać w ODN, w godzinach po- Centrum Onkologii. Akcja ta zopołudniowych. Kurs obejmuje 36 stała zaplanowana na cały 2001
godzin zajęć, tematyka ma być rok, w mimoną niedzielę rozpobardzo szeroka, od zagadnień częto kampanię w ogólnopolz psychologii, pedagogiki i komu- skich mediach.
nikowania, aż do zajęć warsztato„Nie truj się" ma na celu uczulić
wych w grupie z zakresu sportu,
młodzież na szkodliwość używek
turystyki i kulturoznawstwa.
oraz uświadomić skalę ich popuKoszt uczestniczenia w kursie
larności. W ramach akcji gimnazjawynosi 130 zł.
liści mają otrzymać specjalnie
Istnieje możliwość zorganizoprzygotowane teczki, w których
wania takiego kursu w Łowiczu,
znajdą się materiały (ulotki, ksią
jeżeli będzie chętnych około 20
żeczki, biuletyny, kaseta video),
osób.
których
głównym przesłaniem jest
Szczegółowych informacji
ostrzeżenie
i powstrzymanie mło
udziela ODN w Skierniewicach al.
Niepodległości 4 lub pod nr tel. dzieży przed używkami. W najbliższym czasie będziemy kontak833-40-04.
(mwk) tować się z Paiistwową Agencją

WKiernozi
będzie iaśniei
Rozpoczęto już

Gimnazjaliści przy

komputerach. Na pienvszym planie pracuje Justyna Skoneczna z kl. le

montowanie
lamp oświetleniowych na terenie
Kiernozi. W tym rófru zostanie
założonych 145 lamp na drogach
powiatowych w Kiernozi i w
miejscowościach przyległych .

W pierwszej

Gimnazjum nr 1

kolejności

zostanie

dokończone oświetlenie dróg po-

INFORMATY
KA
•

wiatowych w Kiernozi, na k!órych w ubiegłym roku założono
90 nowych lamp. Montaż wykonuje Zakład Energetyczny
z Gostynina - konserwator
oświetlenia na terenie gminy.
(mwk)

Seligów

Dochód z ~alu był mnieiszy,
ale wystarczył na meble
Na zorganizowanym w ostat- Mimo to udało się zarobić 3600
ni wieczór 2000 r. balu sylwe- zł, za które zostały już zakupiostrowym w Szkole Postawowej ne meble do gabinetu dyrekora
w Seligowie, bawiło się 50 par, szkoły.
chętnych było mniej niż w ubieW ubiegłym roku pracownicy
głym roku.
i rodzice zorganizowali po raz
Zdaniem organizatorów przy- pierwszy bardzo udany bal sylczynąjest nie najlepsza sytuacja westrowy. Dochód z niego był
finansowa wielu rodzin. Impre- większy i został wtedy przeznaza organizowana w Seligowie była czony na zakup komputera dla
jedną z tańszych, koszt zapro- szkoły.
szenia dla 2 osób wynosił 200 zł.
(mwk)

WCIĄZ „NA TOPIE"

Od kilku tygodni uczniowie .
Gimnazjum nr 1, chcący popracować samodzielnie przy komputerze, mogą to zrobić w jednej
z pracowni komputerowych
w każdą drugą sobotę miesiąca.
Wystarczy zapisać si_ę wcześniej
w sekretariacie szkoły... i można
poszaleć . Zajęcia odbywają się

w godzinach 8.30 - 10.30. Są to
dwie grupy, z których każda
może pracować przy komputerze przez godzinę. Chętnych jest
bardzo dużo - mówi nauczycielka informatyki w Gimnazjum nr
I , Teresa Mróz. - Czasami przychodzi więcej osób, niż się zapisało. Jeżeli ktoś z późniejszej grupy nie przyjdzie, to uczniowie chętc
nie zostają jeszcze przez godzinę. Uczniowie są dość samodzielni, czasami proszą o pomoc .
W programie gimnazjum w klasie I nie ma w ogóle informatyki,
w klasach Il są 2 godziny tego
przedmiotu, w m klasie ma być
tylko jedna. Teorii w programie
nauczania informatyki nie ma
dużo - mówi Teresa Mróz. - Są
podstawowe zasady pracy przy
k€Jmputerze, podstawowe zagadnienia z budowy komputera, ale
samego Internetu nie jest dużo.
A jednak najsilniejszym magnesem, jaki przyciąga uczniów
do pracowni w sobotni poranek,
wydaje się być właśnie Internet.
Do sąsiedniej pracowni kompu-

terowej, w której nie ma Internetu, ale są gry komputerowe, jest
mniej chętnych.
Część dzieci jest dobrze zorientowana, ale są i takie, dla których
jest to pierwszy kontakt z komputerem. Nawet jeżeli w ich domach jest komputer, to nie znaczy, że ucze1i naprawdę się na nim
czegoś uczy, że korzysta z programów użytkowych - mówi nauczycielka.
Czego szukają i co spodziewają
się znaleźć w sieci gimnazjaliści?
Infomacji o zespołach muzycznych szukała w internecie
Agnieszka Ignaczak - uczennica
klasy I c. Jestem na zajęciach
pierwszy raz, w domu mam komputer i Internet. Szukam informacji o zespołach, nie znam adresów, korzystam z wyszukiwarki.
Rodzice pozwalają mi korzystać,
ale z pewnym ograniczeniem
- mówi Agnieszka.
Koleżanka Agnieszki z tej samej klasy - Karolina Dołhań, też
chodzi na zajęcia kółka informatycznego. Na monitorze komputera, przy którym siedzi, widnieje
strona ze zdjęciem jej klasy - I c.
Chłopcy zrobili ją z pomocą nauczyciela, jeszcze kilka dni temu
tej strony nie było, jest jeszcze
w trakcie pracy, są tutąj zdjęcia
klas, plan lekcji- mówi Karolina.
Teresa Mróz dodaje, że najbardziej zaangażowani w wykony-

wanie tych szkolnych stron są
Rafał Kuśmider z klasy II ei Łu
kasz Klepacki z Il h. Karolina
próbowała otworzyć jedną ze
stron gazetki szkolnej „Gimświat", na której można zamieścić pozdrowienia, ale nie udało
się, prawdopodobnie źle podała
adres, ponownie próbuje. Wcześniej wydrukowała informacje o
H. Sienkiewiczu, potrzebne do
jednego ze szkolnych konkursów.
Informacji o Sienkiewiczu szukają też chłopcy z Ie i Ie, w wyszukiwarce napisali: H. Sienkiewicz + biografia, komputer znalazł ponad 71 tys. plików, jest
w czym wybierać ...
Oprócz zajęć sobotnich i lekcji informatyki uczniowie Gimnazjum nr 1 uczęszczają na kół
ko informatyczne. Z formy tej
korzysta, uwaga, aż 120 osób
pracujących w 7 grupach! W pracowni internetowej jest 10 komputerów połączonych w sieć.
Sieć działa w oparciu o system
Windows NT z nakładką SBS.
W starszej pracowni zainstalowano 8 komputerów, króre też
pracują w sieci, opierają się na
systemie Windows 98.
W każdą drugą sobotę miesią
ca młodzież korzysta z internetu
pod opieką nauczycieli informatyki - Teresy Mróz lub Bogusła
waJareckiego.
(mwk)

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, by uzyskać materiały
i informacje, potrzebne do wdrożenia tej akcji w naszych gimnazjach - powiedziała nam Joanna
Bobrowska, członek Miejskiej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
,,Powstrzymać przemoc wobec dzieci" to hasło drugiej akcji,
jaką w lutym zamierza rozpocząć
Miejska Komisja ds. Rozwiązy
wania Problemów Alkoholowych. Ambasadorami tej akcji na
naszym terenie zostaną Elżbieta
Karwant i Elżbieta Szachogłu
chowicz, które odbędą szkolenie
w tym kierunku. Pierwszy etap
tego przedsięwzięcia to cykl debat, przeprowadzonych w śro
dowisku lokalnym, mających na
celu uzmysłowienie skali problemu i wypracowanie działań, ząiie
rzaj ących do jego złagodzenia
i opanowania.
(aj)

RENAULT thalia.

Poważny

samochód.
Śmieszna cena.

Poważny samochód. 510 I przestrzeni bagaż-0wej, 2 poduszki powietrzne w wyposazernu
standardowym, mocny silnik 1.4 16V 98 KM o znakomitych osiągach. I ten duży, wyjątkowy
i godny zaufania samochód możesz mieć za cenę, przy której. prawdę mówiąc, trudno zachować
powagę. Tym bardziej, że oferujemy Ci super atrakcyjny kredyt, którego śmiesznie mała rata
wynosi od 236 zt* miesięcznie.
www.renault.com.pl
• w ramach kredytu multiwybór na 2 lata przy wp1acie własnej 50%

!hm mdl Crndit Pols ka
..... • ..... „.„.

Filia WIERNICKI s.c.

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

12-letnia gwarancja antykorozyjna

WIERNICKI s.c.
99-400 Łowicz,
ul. Poznańska 120
Tel. (0-46) 837·93·63
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Specjalny pśrodek Szkolno - Wychowawczy

•

DOCENIAJĄ KAZDĄ
80 dzieci dojeżdżających codziennie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu pochodzi z rodzin, które znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Dzieci
przebywające w internacie (około 40
osób) również w większości pochodzą
z niezamożnych rodzin, ale ich sytuacja
jest nieco inna. Mieszkając od poniedziałku do piątku w internacie jedzą w nim
codziennie 3 posiłki. Natomiast dzieci
dojeżdżające wychodzące z domu niekiedy około godz. 6.00, często nie jedzą
wcześniej śniadania, a do domu wracają
nawet po godz. 17.00.
Wykładnikiem sytuacji finasowej rodziców może być fakt, że dotychczas
około 3 % rodziców zapłaciło składkę
na komitet rodzicielski, której wysokość
zaproponowano na 40 zł w ciągu roku
szkolnego, ale jeżeli składkę tę wpłaci
20 % rodziców, będzie to ocenione jako
dobry wynik.
Obiad w szkole jest więc dla więk
szości podopiecznych tego ośrodka jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia.
Niektóre dzieci po przyjściu do szkoły
idą najpierw na §wietlicę, aby zobaczyć,
co będzie na obiad i nie mogą się doczekać długiej przerwy- mówi Lucyna Wieczorek, wicedyrektor ośrodka Na .fylvienie dzieci w ośrodku nie ma środków
budżetowych, są jedynie pieniądze
z MOPS lub gminnych ośrodków pomocy społecznej. Niestety, pieniędzy tych
nie wystarcza na pokrycie kosztów posiłków dla wszystkich dzieci.
Szkoła posiada wprawdzie wierne grono sponsorów, którzy od lat pomagają
w dożywianiu dzieci, prawdopodobnie
jednak trudna sytuacja niektórych firm
jest przyczyną znacznego uszczuplenia
tego grona: od I wrześn.ia 2000 roku
około 50 % sponsorów wycofało się
z tej formy pomocy. Tymczasem, jak
mówi Lucyna Wieczorek - Liczba dzieci
potrzebujących pomocy zwiększa się, co
może wynikać z pogarszania się sytuacji
finasowej rodzin i z tego, że żywność

POMOC

został

ostateczny cennik

.możliwości mogą skorzystać mieszkań

Jak widać dzieciom apetyty dopisują i szkole zależy, aby posiłek im zagwarantować.
drożeje. Ośrodek

docenia pomoc, jaką
dotychczas etrzymał - bardzo cenną
i codzienną pomoc ofenrją ośrodkowi od
dawna np. PSS Społem i OSM w Łowi
czu - ale nadal potrzebuje firm i osób
fizycznych, które zechcą pomóc. Sąsia
dująca z ośrodkiem firma „Beetex" co
roku zakupuje cenny sprzęt potrzebny
dzieciom.

POJAWILI SIĘ NOWI
CHĘTNI NIEŚĆ POMOC
W listopadzie br. SOSW nawiązał
z Liceum Ekonomicznym
(ZSZ nr 4), oferowana przez młodzież
forma pomocy polega na częstym odwiedzaniu uczniów w internacie - śred
nio 2- 3 razy w tygodniu. Licealiści pomagają dzieciom odrabiać lekcje, bawią
się, na jedno z ostatnich grudniowych
współpracę

spotkań

przyszli z gitarą i uczyli swoich młodszych kolegów kolęd. Pierwszą
wspólną imprezą były Andrzejki, specjalnie przygotowane dla dzieci z internatu. W imprezie brało udział 20 dzieci
z młodszych grup, w „ekonomiku" czuli się wspaniale jako goście, każdy z nich
dostał maskotkę i słodycze. Taka forma
intergracji bardzo odpowiada pracownikom ośrodka, którzy zgodzili się na nią
pod warunkiem, że młodzież będzie
przychodzić bez przymusu, bez wyznaczania dyżurów. Narzucona jest tylko
pora odwiedzania dzieci po godzinie
15.00 w dni nauki oprócz piątków.
Na podobnej zasadzie od kilku lat do
internatu przychodzą studenci III roku
pedagogiki MWSH-P. Studenci bardzo
chętnie korzystają z tejformy. sami ucząc
się w praktyce sposobu pracy, oglądają
zeszyty, książki - mówi dyrektor ośrod-

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH w Kocierzewie
tel. (0-46) 838-48-29, woj

przetarg nieograniczony na

łódzkie

sprzedaż

Wyposażenia

99-400Łowicz

ul. Armii Krajowej 22 a
tel. (046) 837-45-34, 837-34-78

l:azienek HURT DETAL

iczne - import Hiszpania - 300 wzorów; - kraj - 1OO wzorów
• gresy
•fugi, kl
R-1<;11

~
,

prawy, listwy

y

Ceresit

• wanny, brodziki, k~bipY, ~azienkowe, umywalki WC kompakt
łazienkowa ·
._._,t~„,

J I~armatura

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

OPAłOWY

REALIZUJEMY KAŻDE ZAMÓWIENIE
1RANSPORT NA TERENIE tOWICZA GRATIS!!!

EKOTERM PLUS
O Gwarantowana jakość
O Krótki termin realizacji

----------•

nw. maszyn:

./ Szczegółowa oferta sprzedaży znajduje się w SKR Kocierzew.
./Przetarg odbędzie się w dniu 31.1.2001 r. o godz. 10.00 w SKR Kocierzew.
,/ Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 10%
wartości w kasie SKR do godz. 9.30 przed przetargiem.
./ Sprzęt można oglądać w dniu 30.1.2001 r. w godz. od 7.00 do godz. 14.00.
./ Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

ka Zbigniew Sitkowki. - Mają niewiele
dlatego taka forma
kontaktów im odpowiada.
W 2000 roku ośrodek nawiązał współ
pracę z samorządem osiedla nr 6, pierwszą wspólnie przygotowaną imprezą był
Dzień Dziecka w hali OSiR, kolejna tego
typu impreza - tym razem choinkowa
- dla dzieci z internatu i pobliskiej dzielnicy odbędzie się prawdopodobnie
w styczniu 200 I roku.
W grudniu młodzież z ZSZ nr 2 oraz
LO w Zdunach przekazała szkole uzbierane dzięki własnej inicjatywie zabawki, książki i przybory szkolne. Zabawki
dla dzieci z ośrodka zakupiła też firma
Partners, która niedawno pojawiła się
w Łowiczu. Przedstawiciele tej firmy
przyjechali z pierwszymi prezentami
w poniedziałek, 18 grudnia.
(mwk)

zajęć praktycznych,

cy części największego łowickiego osiedla mieszkaniowego - Bratkowice, już
w najbliższych tygodniach mieszkańcy
osiedla Konopnickiej. W drugiej połowie
roku firma zamierza Żająć się wybudowaniem infrastruktury na osiedlach Starzyńskiego i Dąbrowskiego. Które z tych
osiedli jako pierwsze będzie okablowane,
zależy od ilości chętnych.na skorzystanie z usługi. W tym roku firma zamierza
podłączyć 200 - 250 abonentów indywidualnych, w ciągu dwóch najbliższych lat
około 500 osób. Jednorazowa opłata za
instalację dostępu do Internetu za pośred
nictwem MEDIA COM SA, została skalkulowana na 300 złotych netto (366 zło
tych z podatkiem VAT), ryczałtowa opła
ta miesięczna za korzystanie z łącza - 75
złotych netto (91,50 zł z podatkiem
VAT). Przypomnijmy, że opłata za udostępnienie SDI (usługa TP SA, będąca ryczałtowym dostępem do sieci) wynosi
999 złotych (z VAT-em), miesięczna opła
ta - 160 złotych (z VAT-em).
W ramach abonamentu MEDIA COM
SA zamierza wkrótce udostępniać możli
wość założenia konta poczty elektronicznej (bez ograniczenia pojemności) I OMb na umieszczenie niekomercyjnej witryny
www, dostęp do 3 serwisów gier i dostęp
do portalu lokalnego.
Pierwsze łącza na osiedlu Bratkowice
już działają.
(mak)

To REX

PHU

•Samochód żuk - 2 szt. •Kosiarka rotacyjna Z-036 -1 szt.

OLEJ

Ustalony już

podłączenia klientów indywidualnych do

sieci Internet przez działającą w Łowiczu
firmę MEDIA COM SA. Opłaty za
podłączenie łącza stałego o progowej przepustowości 140 kilobitów, są zdecydowanie konkurencyjne wobec oferty Telekomunikacji Polskiej SA, o nazwie SDI
(Szybki dostęp do Internetu). Dla osób
często korzystających z sieci dostęp ryczałtowy jest bardziej opłacalny niż korzystanie z łączy komutowanych krajowego operatora telekomunikacyjnego (numer dostępowy 0-202122), gdzie opłaty
są uzależnione od czasu połączenia.
Skorzystać z oferty mogą tylko niektórzy mieszkańcy Łowicza, do których
provider (MEDIA COM SA) doprowadzi odpowiednie łącza. Na razie z takiej

Około

ogłasza

Internet tańszy
niż wTP SA

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

O Bardzo atrakcyjne ceny
O Dla stałych klientów rabat

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

FIRMA DOMITECH OFERUJE TANIE:
kotły C.O. na węgiel, miał, olej, gaz •
bojlery, podgrzewacze
grzejniki, pompy, zawory • rury i kształtki z miedzi i tworzywa
kominki grzewcze •
energetyzery - urządzenie zmniejszające
zużyc!e o 20% oleju opałowego i gazu butlowego.

•
•
•

PROPONUJEMY TAKŻE TANI MONTAŻ ORAZ SERWIS
Zapraszamy: PHU DOM/TECH, ul. Klickiego 66
(obok Punktu Skupu Metali Kolorowych}

R-139

R-26
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ORDYNATOR WIERNl.CKI ODEBRAt POROD
Otwarte Dni w salonie Renault. Noworodkiem był model Thalia.
Sprawcą poczęcia był zespół konstruktorów Renault, matką jedna z fabryk koncernu a odbierającym dla łowic
kiej klienteli - właściciel salonu przy
Poznańskiej sprzedającego samochody
tej marki - Stefan Wiernicki. Na zamkniętym pokazie w piątek wieczorem
przed rozpoczęciem Dni Otwartych
Drzwi, narodziny nowej gwiazdy szos
- jak nazwano model Thalia - zaaranżo
.wano w „położniczej" scenerii, kryjąc
z początku samochód za szpitalnymi parawanami. Oprócz tego był i kwartet kameralny i zaproszony, trzyosobowy
zespół baletowy. A potem ... Potem
w ciągu zaledwie dwóch dni, łowicki salon odwiedziło około 600 osób. Wprowadzenie do sprzedaży tego samochodu
przyciągnęło wiele osób do salonu.
W tym roku odwiedziło nas zdecydowanie więcej osób niż podczas poprzednich
otwartych drzwi, w ubiegłym roku. Nasi
pracownicy cały czas udzielali porad... powiedział nam Stefan Wiernicki. Nowy
model jest reklamowany w mediach
jako poważny samochód ze śmiesznie
małą ceną.

Zainteresowanie klientów nie skupiało
jednak tylko na tej jednej marce.
Oglądane były z zainteresowaniem
wszystkie modele samochodów wystawione w salonie . .Każda z osób, które
odwiedziły salon przy ulicy Poznańskiej
miała okazję nie tylko wsiąść do wybranego samochodu, ale również zajrzeć
pod maskę i do bagażnika oraz posłu
chać rad specjalisty - sprzedawcy, który opowie o poszczególnych elementach
samochodu.
Zawsze przychodzimy na otwarte
drzwi do różnych salonów, żeby pooglą
dać dokładnie samochody, wziąć prosię

spekty. Syn ma 12 lat i jest pasjonatem
motoryzacji, aja jestem w tym przypadku jako osoba towarzysząca. Renault jest
bardzo ładny i z tego co się orientuję
to są dobre samochody. Na pewno jednak nie kupimy sobie takiego ze względu
na cenę. Jeździmy 6-letnim maluchem
i na razie te jest szczyt naszych możliwo
ści - powiedział nam Stanisław Pająk
z osiedla Bratkowice spotkany przed
salonem.
Część osób skorzystała od razu
z możliwości jazdy próbnej nowym modelem, ci którzy nie zdążyli wypróbować Thalii w weekend zostali umówieni
na inny termin. Będzie wtedy okazja spokojnie usiąść i dłużej porozmawiać
o samochodzie, przedstawić jego wszystkie atuty, możliwości ... - usłyszeliśmy
w salonie.
Podczas odwiedzin w salonie Stefana
Wiernickiego można było równie~wziąć
udział w ciekawym konkursie z jeszcze
ciekawszymi nagrodami. Należało
zabawnie dokończyć Balladę o dużych
i małych będącą odzwierciedleniem
haseł reklamowych tego modelu (porównanie małej ceny z wielkością
samochodu).
Po wpisaniu danych osobowych
i wrzuceniu kuponu do urny należy tylko czekać na decyzjęjury konkursowego, które wybierze trzy najciekawsze
rymowanki i nagrodzi je samochodem
Renault Thalia.
Wiele osób brało kupony do domu,
żeby w spokoju zastanowić się nad dokończeniem ballady. Wszak jury nie bę
dzie losowało zwycięzcy tylko wybierze trzy najlepsze wypowiedzi.
Każdy kto odwiedził salon Renault
i miał okazję widzieć nowy model sa-

mochodu (Thalia) musiał zwrócić uwagę na wyjątkowo dużą pojemność bagażnika tego samochodu. Thalia jest wyposażona w bagażnik o pojemności
aż 510 litrów, co stanowi największą
pojemność w tej kategorii pojazdów.
Bagażnik o porównywalnej pojemności znajduje się na przykład w samochodzie Renault Classic, który należy
do zdecydowanie wyższej grupy cenowej. Zaletąjest również to, że jego otwarcie nie powoduje żadnych zmian tern-

peratury, poziomu hałasu czy przedostawania się zapachów do wnętrza samochodu.
Przedstawiciele koncernu zwracają
uwagę, że niższa cena pojazdu nie została osiągnięta poprzez zredukowanie
systemu zabezpieczeń czynnych
i biernych. Jest to samochód rodzinny i
warto sobie uzmysłowić, że nasza rodzina będzie w nim bezpieczna - twierdzi
Stefan Wiernicki.
(mak)

Ferie wgórach
Już w najbliższą niedzielę kilkunastosobowa grupa młodzieży z parafii
w Kocierzewie wyjedzie w Góry Świę
tokrzyskie, gdzie spędzi pierwszy tydzień ferii. Głównym organizatorem
wyjazdu jest ks. Piotr - wikariusz
w parafii. Uczestnicy to przede wszystkim młodzież z gminnego gimnazjum
należąca do grupy oazowej. Będzie
to pierwszy wspólny wyjazd oazy,
działającej przy parafii od grudnia ubiegłego roku.
(aj)

· Będzie angielski w Nieborowie
Wszystko wskazuje na to, że już w
lutym ruszą lekcje angielskiego w nieborówskim GQK. Zainteresowanie lekcjami zgłaszane jest już od dość dawna. Na
dzień dzisiejszy chęć rozpoczęcia nauki
od podstaw deklaruje kilkanaście osób.
Przez długi czas dyrektor ośrodka kultury miała problemy ze znalezieniem lektora. Aktualnie zgłosiła się osoba z od-

powiednimi kwalifikapjami do prowadzenia nauki tego języka i w najbliższej
przyszłości planowane jest spotkanie
organizacyjne.
Wstępnie proponuje się 12 zł od jednej osoby za godzinę nauki. Wszyscy
którzy byliby zainteresowani mogą zgła
szać się do GOK w Nieborowie.
(aj)

Nadal nie wiadomo do której gminy,
Zduny czy Żychlin, należy 300 metrowy odcinek drogi łączącej Wiskiennicę
Górną z Wiskiennicą Dolną. We wtorek
16 stycznia odbyło się spotkanie wójta
grniny Zduny Jarosława Kwiatkowskiego z burmistrzem Żychlina Zdzisławem
Machtałowiczem. Na spotkaniu przedstawiono mapy geodezyjne. Na mapach
będących w posiadaniu Zdun wynika, że
odcinek należy do Żychlina, natomiast na
mapach żychlińskich, że do Zdun. Wła-

Czy będq dwie inwestycie
drogowe w ramach kontraktu
woiewódzkiego?
Starostwo łowickie przesłało 10
stycznia do Urzędu Wojewódzkiego propozycje zadań z zakresu infrastruktury drogowej, które chciałoby zrealizować w ramach kontraktu wojewódzkiego.
Zaproponowaliśmy wojewodzie
dwa zadania, które swoim zasię
giem i znaczeniem zdecydowanie
wychodzą poza nasz powiat. Ze
wstępnych informacji jakie udało
nam się uzyskać wynika, że dla naszego powiatu w kontrakcie na infrastrukturę drogową przewidziano około 1,5 mln. zl. Jednak nie
mamy jeszcze potwierdzenia, czy
zadania te zostaną zaakceptowane

Personel przedstawia nowo narodzone dziecko. W głębi ono: Thalia.

Powiaty rozstrzygną
czyia iest droga

Parafia Kocierzew

Kolorowe stroje i uśmiechnięte buzie roztańczonych dzieci - tak można
w kilku słowach określić zabawę choinkową dla najmłodszych uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej imie{lia Matki Bożej Królowej Pokoju. Młodsza część
podstawówki rozpoczęła zabawęjuż o godzinie 10. OO rano - w scenerii, mają
cejprzypominać las, a częściowo i w strojach do lasu nawiązujących.
(mak)

~I

i ile ostaecznie otrzymamy na nie
środków.

Odpowiedzi od wojewody spodziewamy się do końca stycznia - mówi Paweł Lisowski czło
nek Zarządu Powiatu sprawujący
nadzór nad Powiatowym Zarzą
dem Dróg.
W swojej propozycji powiat proponuje kontynuację inwestycji na
drodze Wszeliwy - Bargowie, tym
razem rozbudowywana byłaby droga od Wszeliw do ul. Armii Krajowej. LColejne zadanie to in.westycja
w ciągu drogowym łączącym nasz
powiat z powiatem kutnowskim:
Łowicz - Klewków - Złaków Kościelny - Łaźniki - Śleszyn.
(aj)

dze gmin mają zwrócić się o roztrzygnię
cie tego problemu dó wydziałów zajmujących się geodezją w swoich starostwach.
Gminie Zduny zależy na roztrzygnięciu
tej sprawy, ponieważ mieszkańcy wiosek chcą zrobienia drogi, którą często
przejeżdżają. Blisko kilometrowy odcinek
drogi leży na styku trzech gmin. Jeżeli okaże się, że sporny odcinek należy do gminy
Zduny,drogazostaniezrobionawtymroku.
Roztrzygniępie sporu spodziewane jest w
najbliższych tygodniach.
(aw)

~
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Szybował ·nad mf)im podwórkiem
Skoki Adama Małysza w Salt Lake City oglądała na własne oczy i w dopingu gardło zdzierała Anna Kubica.
Ku olbrzymiej radości Polaków
w kraju i za granicą Adam Małysz
wygrał kolejne zawody w klasyfikacji
Pucharu Świata!
Tym razem i ja miałam przyjemność
oglądania najsłynniejszego ostatnio Polaka. Zawody na 120 metrowej skoczni odbywały się w Ośrodku Sportów
Olimpijskich w Park City, tuż obok Salt
Lake City, czyli niemalże na moim podwórku. Lokalni Polacy już od tygodnia nawołyWali się wzajemnie naspotkanie pod skocznią, z nadzieją,
że wspaniała forma Małysza przyczyni się do jego kolejnego zwycięstwa.
Jak już wszyscy wiemy, udało się!
Polak po raz kolejny zdystansował
swoich rywali.
Ale opowiem Państwu od początku.
Sobotni poranek był słoneczny i bezchmurny. Nocą spadł świeży śnieg
i słońce oślepiało podwójnie, odbijając
się od białego puchu. Jechaliśmy do
Park City autostradą wijącą się wśród
gór, mijając po drodze wiele ośrodków
przygotowujących się do nadchodzą
cej olimpiady. Ośrodek Sportów Zimowych, teraz przemianowany na Ośro
dek Sportów Olimpijskich, znajduje się
w malowniczo położonym Park City.
To miasteczko przypominające rozsła
wione Aspen, słynne wśród gwiazd filmowych i osobistości życia politycznego. Przez ostatnie dwa lata prezydent
Clinton spędzał tutaj swoje zimowe
wakacje. Ośrodek Sportów Olimpijskich
znajduje się tuż przy wjeździe do miasta. Na jego terenie, gdy tylko zostawiliśmy nasze samochody na parkingu i roz-

Udrapowany w polską flagę góral w re- jest to dodatkowe utrudnienie. W pierwgionalnym stroju podskakiwał niczym w szej rundzie Małysz wystartował
rytm zbójnickiego. AdamMałysz pocho- z opóźnieniem . Spowodowane było ono
przerwaniem zawodów po bardzo daledzi z Wisły, czyżby jakiś jego krajan?
Wojciech Fortuna, nasz jedyny mistrz kim skoku Austriaka Loitzla (134 m).
Sędziowie, obawiając się, że przy taolimpijski z Sapporo, przyleciał z Chicago. Wraz z resztą widowni bardzo kich warunkach Polak mógłby polecieć
przeżywał występ Adama Małysza. na bardzo niebezpieczną odległość 140

Adam Małysz tuż po zwycięskim skoku w obiektywie naszej korespondentki.
Małysz

przez dwa dni treningów nie
szansy, dwukrotpoczęliśmy półgodzinną wspinaczkę nie bijąc rekord skoczni, skokami na odpod skocznię, powitali nas szwajcarscy ległość 129.5 i 131.5 m. Ale wiadomo,
trębacze. Prawdziwi! Nie znali nawet że zawody niosą za sobą zupełnie inne
słowa po angielsku! Czyżby przyjecha- obciążenie psychiczne niż trening. Jak
li tutaj aby na wielkich rogach kibicować sobie z tym poradzi?
120 metrowa skocznia w Park City,
swoim zawodnikom?
Kiedy dotarliśmy pod skocznię na znajdująca się na wysokości 2400 metrybunach było już mnóstwo Polaków. trów nad poziomem morza, jest najwyWłaściwie oprócz reklam widać tam żej położonym tego rodzaju obiektem
było jedynie polskie flagi. Polacy na trasie Pucharu Świata. I chociaż nie
z Utah, Kalifornii i Chicago z niecier- jest to jeszcze wysokość, na której brapliwością czekali na swojego bohatera. kuje człowiekowi powietrza, ale zawsze
dawał rywalom żadnej

metrów, zdecydowali się na przerwanie
konkurencji, skrócenie rozbiegu o 1.5 m.
i rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Jako
pierwsi z polskiej drużyny skakali Wojciech Skupień i Robert Mateja - obydwaj
bardzo gorąco oklaskiwani. Później już
wszyscy czekaliśmy na Małysza.
Kiedy ogłoszono, że pozostała tylko
dziesiątka najlepszych na świecie, napię
cie potężnie wzrosło. Ale wcale nie skakali dobrze. Tłumaczono to zbyt silnym
wiatrem, niepotrzebnym skróceniem rozbiegu, zdekoncentrowaniem spowodowanym przedłużaniem się zawodów.

~ STllDIO Mflll

~

Aż wreszcie usłyszeliśmy „Jako ostatni zawodnik pie1wszej kolejki wystąpi klasyfikowany obecnie na pierwszym miejscu reprezentant Polski, Adam Małysz"
Zamarliśmy i patrzyliśmy jak sunie
po rozbiegu, jak wybija się z progu i jak
szybuje, do 120 m, dalej, dalej, dalej ... !
W pierwszej kolejce Polak wylądował
na 129 .5 metrach, miażdżąco dystansując rywali. Załopotały na wietrze biało
czerwone flagi, poderwał sie olbrzymi
wrzask. „Adam! Adam! Adam!"
Adam Małysz bardzo skromnie pomachał nam ręką i szybciutko zaczął iść
w kierunku wyciągu. Przed nim jeszcze
jeden skok. Ale i tam nie pozwolił nikomu zakrólować. Tego dnia władcą krokwi był on.
W drugiej kolejce, ku niedowierzaniu
oczekujących na dole współzawodników,
Adam Małysz osiągnął odległość 133,5
metrów i to w niemal perfekcyjnym pod
względem technicznym skoku. Obserwujący to wszystko
Wojciech Fortuna nie krył wzruszenia: „ Ten chłopak jest fantastyczny.

Z całego serca życzę mu, aby za rok na
tym obiekcie, w czasie igrzysk olimpijskich, wygrał złoto. Będzie to dokładnie
w trzydzieści lat po moim olimpijskim
skoku".
Polacy oszaleli. Okrzykom „Adam!
Adam!" i śpiewom „Sto lat" nie było
końca.

Nasz bohater okazał się bardzo
skromnym człowiekiem, niezwykle
spokojnie i mądrze odpowiadającym na
pytania dziennikarzy. Cieszył się bardzo z tego zwycięstwa a my razem
z nim. Tak rzadko mamy w Utah moż
liwość przeżywania podobnych, narodowych emocji.
Nie wiem jak reszta utańskiej Polonii, ale ja mam na najbliższe dni dwa
bojowe zadania: po pierwsze dowie-·
dzieć się w jaki sposób mogę zdobyć
bilety na konkurs skoków podczas nadchodzącej zimowej olimpiady. A po
drugie wyleczyć potężną chrypę, jakiej nabawiłam się na skutek euforycznych okrzyków.
Anna Kubica

GRAND PRIX W SALONACH FIATA
od 10 stycznia 2001
Wybieraiąc dla siebie ieden z modeli Fiata
sprawdź liczbę chorągiewek na samochodzie,
a dowiesz się ile żyskuiesz przy zakupie

KUCHENNYCH

96-100 Skiem;ewice, ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom), tef.lfax (046) 832-53-32, 0-601-937-622

UNO - 3000 zł taniej
Seicento · Punto · 4000 zł taniej
Siena · Palio · 5000 taniej
Bravo · Marea · Multipla
- 7000 zł taniej

Konkursy, Nagrody, Niespodzianki
Weź udział w jeździe próbnej, napisz hasło reklamowe dla Fiata i wygraj wspaniałą
nagrodę. N a zwycięzców czekają trzy samochody:

Seicento Sporting, Punto HGT, Bravo GT
oraz -20 wycieczek na wyścigi Grand Prix San Marino
a takie gry komputerowe Formuły 1.
*ilość

Formuły

1,

samochodów promocji ograniczona; dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2000 roku
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WKAIDY DZIEN ATRAKCJE

na zimowe ferie

Kultury w Zdunach zyta w pizzerii. Zapisów i wpłat dokow czasie ferii wiele atrakcji nywać można do dnia 29 stycznia. K?szt
dla dzięci. Każdego dnia ferii chętni mogą wycieczki -13 złotych. Wyjazd planuje się
wziąć udział w zajęciach tematycznych, o godzinie 9.30.
Piątek 2 lutego wypełnią projekcje filwycieczkach, projekcjach filmów.
Już w pierwszy dzień ferii, w ponie- mów video: o godzinie 12.00 dla dzieci
działek 29 stycznia o godzinie 12.00 od- a 3 godziny później - dla młodzieży.
Sobota 3 lutego stanie pod znakiem turbędą się zajęcia filmowe dla osób posiadających kamery video. Spotkanie to niej u bilarda, który rozpocznie się
poprowadzi profesjonalna operatorka i o godzinie 12.00. Dla zwycięzców przemontażystka Grażyna Nowak, zajmującą widziano nagrody.
W poniedziałek 5 lutego, w drugim tysię tym na codzień. Tematem spotkania
będą podstawowe zasady filmowania i po- godniu ferii odbędąsięzajęcia fotograficzne pod hasłem „Jak dobrze fotograsługiwania się kamerą.
Drugiego dnia, we wtorek 30 stycznia, fować". Spotkanie poprowadzi plastyk z
również o godzinie 12.00 odbędzie się spo- Łowicza Jerzy Dołhań. Zapozna on chęt
tkanie z Małgorzatą Milczarek, instruk- nych z zasadami posługiwania się konwentorem teatralnym. Dowiedzieć się bę cjonalnymi i automatomatycznymi apadzie można o teatrze, teatrze lalek, anima- tatami fotograficznymi.Początek zajęć
cji, zabawach w teatrzyk i wszystkim co - godzina 12.00.
Następnego dnia uczniowie będą mogli
tego dotyczy.
W środę 31 stycznia o godzinie 12.00 spotkać się z plastykiem Elżbietą Lerozpoczną się zajęcia modelarskie wandowską. Poprowadzi ona zajęcia zaprowadzone przez zajmującego się ama- tytuowane „Zaproszenie na bal". Uczesttorsko modelarstwem Wiktora Mazurkie- nicy wykonywać będą dekoracje oraz
wicza. Ośrodek zapewnia materiały, na różnorodne ozdoby karnawałowe
których będzie można poznawać tajniki na bal, który odgędzie się na zakończenie
sklejania. Po południu, o godzinie 16.00 ferii.
Na środę 7 lutego zaplanowano drugą
na dużym ekranie objazdowego kina odbędzie się projekcja filmu „Aniołki wycieczkę, którą zorganizuje GOK.
Charliego". Bilet wstępu na film kosz- Tym razem będzie to wyjazd do „Regionalnego Centrum Edukacji Ekolotuje 5 złotych.
W czwartek 1 lutego zorganizowana gicznej" w Budach Grabskich. W planie
zostanie wycieczka do Nieborowa, w jest spacer po Bolimowskim Parku
planach jest zwiedzanie pałacu oraz wi- Narodowym, obejrzenie filmu przyrod-

niczego oraz ognisko z kiełbaskami. Koszt
wycieczki podobnie jak wcześniejszej
wynosi 13 złotych. Zapisy chętnych
i wpłaty pieniędzy będą zbierane do soboty 3 lutego.
W czwartek 8 lutego o godzinie I I.OO
odbędzie się spotkanie ze stylistką
Marią Bieleńską. Spotkanie adresowane
jest do dziewczyn, które będą mogły obejrzeć zawodowy pokaz makijażu i pos~u
chać porad wizażystki.
Tego samego o godzinie 12.00 rozpocznie się turniej gry w „cymbergaja" na
stole pneumatycznym „Tajfun".
W drugi piątek ferii, podobnie jak tydzień wcześniej wyświetlane będą filmy
video dla dzieci i młodzieży.
Na zakończenie przewidziano karnawałowy bal przebierańców z udziałem aktorów teatru „Arlekin" z Łodzi. Wstęp na
bal kosztuje 2 złote. Bawiące się dzieci
będą mogły skorzystać z czynnego podczas zabawy sklepiku z napojami i słody
czami. Po zakończeniu balu będzie możli
wość zakupu filmu nakręconego podczas
imprezy.
Poza tymi wszystkimi atrakcjami codziennie GOK zaprasza na bilard, cymbergaja, gry stolikowe i telewizyjne oraz
do biblioteki i wypożyczalni kaset video.
Ponadto ośrodek proponuje tenis stoło
wy w Szkole Podstawowej w Zdunach i
spotkanie chóru, do którego cały czas
można się zgłaszać (zapisy w GOK).
(aw)

GBP w Nieborowie

Sobota

Gminny

Ośrodek

Ferie w Nieborowie, Arkadii,
Choinka
Bobrownikach i Kompinie no rozpoczęcie ferii
Bardzo ciekawą, różnorodną i edukacyjdla ,,feriującej"
młodzieży Gminna Biblioteka Publiczna
w Nieborowie.
Pierwszy tydzień ferii, od 30 stycznia
do 2 lutego (od godz. I O.OO do 14.00) dla
wszystkich, którzy zechcą spędzić je z biblioteką upłynie pod hasłem Podróże z baśni do baśni. W programie zjęć przewidziano baśniowy quiz - Ja już to czyta/em„.
(konkurs z nagrodami), wycieczkę do muzeum w Nieborowie i Arkadii - Pa/ac od
„ kuchni", zajęcia plastyczne -Papierowy
zawrót głowy oraz liczne gry planszowe.
Drugi tydzień od 5 do 9 lutego (od godz.
9.00 do 13.00) ma upłynąć pod hasłem
W stronę zdrowia i fantazji. Na ten czas
zaplanowano: Fantazje plastyczne -malowanie na szkle, zimowe krajobrazy, Poznajemy zabytki - bezpłatna wycieczka autokarowa dla uczestników ferii w bibliotece, Bawmy się zdrowo - gry, zabawy,
krzyżówki, kalambury, filmy.
Przewidziano również podsumowanie
ferii w bibliotece, w trakcie którego zostaną ogłoszone wyniki konkursów, wręczo
ne nagrody i upominki oraz zainauguroną ofertę przygotowała

wana wystawa prac plastycznych powstałych w trakcie zajęć.
Funkcjonujące na terenie gminy trzy filie biblioteczne również przygotowały
feryjną ofertę dla swoich czytelników.
Filia w Arkadii pod hasłem Bawmy się
w poniedziałki, wtorki i piątki zaprasza
na: „zabawę z kredką", „kalambury" i ,,zgaduj - zgadulę".
Filia w Bobrownikach pod hasłem 7-abawa w bibliotece w środy, czwartki i piątl<:i
oferuje: papieroplastykę - czy to papier?,
zabawy słowem - kalambury, krzyżówki,
maluj z nami - krajobrazy zimą oraz gry
planszowe.
Bardzo atrakcyjną i różnorodną ofertę Nie tylko z książką przygotowała filia
w Kompinie (od wtorku do piątku w godz.
od IO.OO do 14.00).
W programie znalazły się: teleturniej
Jeden z dziesięciu, gry planszowe, opowiadanie baśni i ilustracje baśniowych
opowieści do tematu: Czy znasz te baś
nie?, konkurs ortograficzny - Mistrz ortografii , karta walentynkowa, projekcje
bajek i baśni.
(aj)

, Ferie w gminie Domaniewice
Przez cały okres ferii zimowych (oprócz sobót i niedziel) dzieci mogą brać
udział w zajęciach organizowanych przez
SP w Skaratkach w godz. 9.00 - 13.00.
Dzieci będą miały opiekę. W zależnoś
ci od ilości chętnych będą organizowane zajęcia sportowe, zabawy, gry. W godzinach od I I.OO do 12.00 będzie moż
na spróbować gry w tenisa stołowego,
a w godz. 12.00 - 13.00 - w szachy.
Zorganizowane zjęcia sportowe z ele-

mentami gry w siatkówkę i koszykówkę są planowane we wtorki i czwartki
w godz. 13.00 - 15.00.
Jeżeli tylko będą chętni i rodzice dowiozą dzieci na miejsce, planowane jest
zorganizowanie zajęć informatycznych w
szkole w Domaniewicach. Przez cały
okres ferii czynna będzie biblioteka, udostępnione będą też dzieciom gry: darts i
tenis stołowy.
(mwk)
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Zabawa choinkowa w Szkole Podstawowej w Sobocie, która rozpocznie ferie zimowe, planowana jest na sobotę27 stycznia. Dzieci bawić się zacznąjuż od godziny I I .OO. Planowane są występy artystyczne związane z tematyką choin\cowo zimową, przygotowane przez uczniów klas
III i VL Rada Rodziców przygotuje dla
każdej klasy skromny poczestunek. Zabawa odbywać się będzie przy zespole muzycznym grającym na żywo. Dzieci skła
dały się po IO złotych, z pieniędzy tych
sfinansowane zostaną zespół i posiłek.
Tym uczniom, których nie stać na taki
wydatek składkę zapłaciła Rada Rodziców,
która po zabawie choinkowej zorganizuje
też spotkanie z nauczycielami. Szkoła nie
przewiduje żadnych innych form wypo(aw)
czynku dla uczniów podczas ferii.

Łowicki Ośrodek

Kultury wpasow plan zajęć na ferie wcześniej
planowane imprezy. Po ostatnim dniu
nauki szkolnej, w piątek 26 stycznia
młodzież będzie mogła zabawić się na
koncercie rock'nrollowym w kawiarni Dziupla. W ramach sceny mło
dych wystąpi zespół ze Skierniewic
„Twister". Koncert rozpocznie się
o godzinie 19.00, a wstęp będzie kosztował 4 złote. W sobotę o 14.00 odbę
dą się próby młodych zespołów muzycznych funkcjonujących przy Ło
wickim Ośrodku Kultury. W niedzielę łowiczanie będą mogli wybrać się
na koncert muzyki-poważnej i posłuchać utworów Beethovena i Chopina w wykonaniu muzyków pochodzących z Łowicza: Doroty Mazurkiewicz, Wojciecha Sieczkowskiego,
Anny Niekraś i Aleksandry Jaworskiej. (więcej o tym koncercie na str. I)
Koncert organizowany jest w cyklu
„Burmistrz Miasta Zaprasza",
a rozpocznie się o godzinie 18.00.
Każdego dnia między IO.OO a 12.00
uczniowie będą mogli pograć w gry
planszowe, które są w posiadaniu
placówki, oczywiście w pomieszczeniach kawiarni Dziupla. W poniedziałek o godzinie 16.00 można będzie
wziąść udział w zajęciach koła fotograficznego. We wtorek 30 stycznia o godzinie 12.00 w kinie Bzura
odbędą sie projekcje filmów dla
dzieci. W obecnym czasie nie sąjesz
cze znane tytuły jakie będzie można
zobaczyć. Wstęp na filmy jest bezpłatny. Od wtorku do soboty w pierwszym tygodniu ferii o godzine 14.00
odbywać sitt będą próby zespołów
muzycznych.
We wtorek wieczorem o godz. 20.00
w ramach wieczorków jazzowych
wał

wystąpi Wiesław Kuś

ze swoim zespoO.P. New Orleans Blues Band.
W środę 31 stycznia odbędą się zaję
cia koła plastycznego. W czwartek
I lutego odbędzie się pierwsza projekcja
filmu wyświetlanego w ramach Och!
Film Festival. O go8zinie 19.00 zobaczyć będzie można film,,Tyn.JS Andronikus - wódz rzymskich legionów''. Bilet wstępu kosztuje 8 złotych. W piątek
2 stycznia o godzinie 16.00 odbędą się
zajęcia koła fotograficznego. W niedzielę 4 lu.tego o godzinie 19.00 kolejny
film w ramach Och! Film Festiwal.
Tym razem będzie to biografia legendy brytyjskiej muzyki - punkowej
grupy Sex Pistols. W drugim tygodniu ferii, podobnie jak w pierwszym,
od poniedziałku do piątku w godzinach I O.OO - 12.00 będzie można
pograć w gry planszowe. Poza tym
w poniedziałek 5 i w piątek 9 lutego
o 16.00 odbędą się zajęcia koła fotograficznego. We wtorek 6 lutego
o godzinie 12.00 projekcje filmów
dla dzieci, wstęp wolny. Od wtorku 6 lutego do piątku 8 lutego o godzinie 16.00 ćwiczyć będą zespoły
młodzieżowe. W środę 7 lutego
o 16.00 spotkają się uczestnicy koła
plastycznego.
„Folwark zwierzęcy" to następny
film festiwalowy, jaki będzie można
zobaczyć w czwartek w drugim tygodniu ferii. Na zakończenie ferii, w sobotę IO lutego, o godzinie 19.00 koncert zespołu „Dyliżans" w Dziupli,
a w niedzielę 11 lutego o godzinie
19. OO projekcja filmów kina niemego z podkładem muzycznym
granym przez autentycznego trapera Macieja Cugowskiego. Więcej na
ten ostatni temat w następnym nu(aw)
merze NŁ.

łem

Z Korabki do Słodyczek
Dla tych, którzy zostają na miejscu - świetlica
Pomimo planowanego na drugi tyferii (po 4 lutym) rozpoczę
cia prac przy wykonaniu posadzki w
kościele, młodzież będzie mogła korzystać z pomieszczeń Centrum Formacji Młodzieży. Świetlica będzie
czynna codziennie od godz 11.00 dotąd dokąt będą chętni. Jeżeli spadnie
śnieg, planowane jest zorganizowanie
kuligu dla dzieci.
W pierszym tygodniu ferii, w terminie od 28 stycznia do 3 lutego, grupa młodzieży z ks. Wiesławem Frelkiem pojedzie na ferie do Słodyczek
godzień

Zakopanego. Początkowo planowano, że wyjedzie 20 dzieci, ale

koło

że chętnych było więcej, zwiększo

no grupę do 30 osób. Nadrugim turnusie zimowiska - od 4 do IOlutego,
taką samą liczbą dzieci będą się opiekować ks. Tomasz Jackowski i
ks.Sławomir Sobierajski. Chętnych
nie brakuje - mówi organizator wyjazdów do Słodyczek ks. Wiesław
Frelek. Koszt pobytu wraz z przejazdem dla I dziecka wynosi tylko
200 zł.
(mwk)

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

Gmina Bolimów

Ferie

rozpoczną się choinką

Początek ferii zimowych będzie w
Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie mocno zaakcentowany. Już w
piątek, 27 stycznia zorganizowana bę
dzie o godzinie 16.00 zabawa choinkowa. Przewidziane są na niej liczne konkursy z nagrodami.
W czasie ferii bolimowski GOK
otwarty jest do godziny 21.00. Dyrekcja zastanawiała się nad dłuższym
otwarciem ośrodka, jednak z uwagi na
to, że podczas ferii korzysta z niego
głównie młodzież gimnazjalna i dzieci>
ze szkół podstawowych, pomysł został odrzucony.
Podczas ferii bolimowski GOK
umożfiwi wszystkim zainteresowa-

nym dostęp do dwóch konsoli gier telewizyjnych i do komputera. Jeżeli
wszystko ułoży się zgodnie z założe
niami w GOK na ferie będą dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Oprócz tego tradycyjnie bilard, piłkarzyki, warcaby, gry planszowe, tenis stołowy itp. Jeżeli będzie
wystarczająca liczba chętnych ąrgani
zowane będą turnieje w tych dyscyplinach.
Wszystko zależy od tego kto przyjdzie i co młodzież będzie chciała robić.„ - usłyszeliśmy w bolimowskim
GOK. Część wstępnie zaplanowanych
imprez uzależniona jest od pogody. Jeżeli spadnie śnieg zostanie zorganizo-

wany kulig z ogniskiem, pieczeniem
kiełbasek itp. Alternatywą mogą być
na przykład zajęcia plastyczne.
Zajęcia podczas ferii zimowych proponowane przez bolimowski GOK zawsze cieszą się dużym powodzeniem
wśród dzieci i młodzieży. Na tym
przykładzie widać, że niepotrzebne
jest określanie sztywnych ram tego co
ma się w ośrodku w ferie wydarzyć.
Dwa lata temu podsłuchałam nieopatrznie rozmowę dwóch chłopców:
„ Dobrze, że się kończą te ferie to się
odpocznie od tych wszystkich zajęć„. "
- powiedziała nam kierowniczka bolimowskiego GOK Irena Śmigiera-Mi
(mak)
lewska.

25.01.2001 r.

Gmina Kiernozia

SP i Gimnazium proponuią
W pierwszy dzień ferii - 29 stycznia
nie będzie zajęć, aby nauczyciele i rodzice
mogli się_ wyspać . W kolejne dni zaplano'
wano bogaty program:
30 stycznia godz. 9.00-11.00 Mistrzostwa Gimnazjum w piłce koszykowej, w godz. 11.00-13.00 Mistrzostwa
Szkoły Podstawowej w piłce koszykowej
31 stycznia godz. 9.00 - 13.00 Konkurs plastyczny Impresje zimowe
W czwartek 1 lutego zaplanowano zajęcia na basenie w Łowiczu , dzieci i mło
dzież przyjadą na basen szkolnym autobusem, zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej planowane są w godz. 9.00 11.30, dla gimnazjalistów 10.00 - 12.30.
Zajęcia zatytułowane Satyra w literaturze polskiej odbędą się_ w piątek 2 lutego
w godz. 9.00 - 13.00, będzie to literackie
przygotowanie do występów w czasie
ogniska planowanego na zakończenie fe-

5 lutego odbędą się_
zajęcia sportowe dla dzieci starszych
w godz. 9.00 - 11.00 oraz gry i zabawy
sportowe na wesoło dla dzieci młodszych
- w godz. I I .OO - 13.00. Zajęcia komputerowe pt. Tajniki internetu dla uczniów szkoły podstawowej odbędą się we wtorek
6 lutego w godz. 9.00 - 11.00, a dla gimnazjalistów - w godz. 11.00 - 13.00.
7 lutego w godz. 9.00 - 13.00 odbywać się będą zajęcia sportowe (na śniegu,
o ile spadnie lub na sali gimnastycznej
i siłowni) oraz przygotowania do ogniska. W czwartek 8 lutego w godz. 9.00
do 13.00 odbędzie się ognisko na zakoń
czenie feńi połączone z występami mło
dzieży i wręczeniem nagród. W zależno
ści od aury ognisko może się_ odbyć na
szkolnym boisku, albo poza Kiernozią jeżeli spadnie śnieg i będzie możliwe zor(mwk)
ganizowanie kuligu.
rii. W

poniedziałek

Gimnazium nr 1 w towiczu
UczniowieGimnazjumnr 1 bę_dąmogli
uczestniczyć w zajęciach organizowanych
na terenie szkoły w czasie pierwszego tygodnia trwania ferii zimowych.
W poniedziałek 29 stycznia odbywać
się_ będą w godz. 9.00 - 11.00 zajęcia pt.
Z matematyką na ty w sali nr 6, w godz.
1 I .OO - 12.00 zajęcia koła matematycznego w sali nr 6, a komputerowego w godz.
9.00 - 12.00 w sali nr 20. Zajęcia sportowo - rekreacyjne na sali gimnastycznej
planowane są w godz. 10.30 - 12.00.
We wtorek 30 stycznia zajęcia pt.
Z chemią na ty odbędą się_ w godz. 9.00 1O.OO w sali nr I 2, komputerowe w sali nr

odbędą się_

w godzinach 9.00 - I 0.30.
Zajęcia sportowo - rekreacyjne na sali gimnastycznej będą w godz. 1O.OO - I 1.30.
W środę_ 31 stycznia w sali nr 12 odbędą się zajęcia Z chemią na ty w godz.
9.00 - 1O.OO, zajęcia na basenie planowane są w godz. 9.00 - IO.OO, a sportowo rekreacyjne na sali gimnastycznej w godz.
I 0.30 - 12.00.
W czwartek 1 lutego zajęcia informatyczne w sali komputerowej nr 20 będą
trwać w godz. 9.00 - I 0.30.
W poniedziałek 5 lutego w szkolnej
bibliotece odbędą się_ w godz. IO.OO - 12.00
zajęcia pt. Moje książki i czasopisma.
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GOK Kiernozia
też zaprasza
W czasie ferii zimowych będzie
czynna świetlica, każdy chętny bę
dzie mógł grać w tenisa stołowego ,
gry telewizyjne, komputerowe
i planszowe. W każdej chwili będzie
można malować i rysować. W czasie
ferii rozpoczną się_ też pierwsze rozgrywki do organizowanej już po raz
trzeci kla~yfikacji na najwszechstonniejszego sportowca gminy Kiernozia. Zimowymi konkurencjami są
szachy, warcaby i tenis stołowy.
Turnieje odbywać się_ będą w 2 kategoriach wiekowych - do I 6 roku ży
cia i w kategońi open. Turniej tenisa
stołowego w grach pojedynczych
rozpocznie się_ w poniedziałek 29
stycznia od godz. I I.OO dla młod
szych uczestników i od 15.00 dla
starszych. O tych samych godzinach
rozpoczną się pozostałe turnieje:
szachowy i warcabowy będzie rozgrywany we wtorek 30 stycznia,
a tenis stołowy debel - 31 stycznia.
(mwk)

Internet na ferie
W czasie ferii w Zespole Szkół
Rolniczych na Blichu w Łowiczu
wszyscy chętni będą mogli skorzystać z sali internetowej. Oferta obejmuje nie tylko uczniów szkoły, ale
również osoby z zewnątrz. Godzina korzystania z internetu kosztuje
2 złote. Korzystać z sal komputerowych będzie można w godzinach
IO.OO - 18.00, od poniedziałku do
piątku. Sale komputerowe szkoły na
Blichu mieszczą się_ w budynku internatu, w dwóch salach są łącznie
(aw)
22 komputery.

Polskie tańce narodowe były tematem występu tej sympatycznej pary tancerzy z Zepolu Pieśni i Tańca „Polonez" z Łodzi. Spotkanie z tancerzami odbyło
się w LO im. J. Chełmońskiego we wtorek, 16 stycznia. Widownią była młodzież
(mwk)
wszystkich klas pierwszych tej szkoły.

Od dziewczyny do dornu,

z dornu do pracy,
dzieci do szkoły
a nawet teściową na dworzec (by

się

spóźniła)

nie

zawiozą

niezawodnie
zawsze Twoje i zawsze do usług

Tylko
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Business Lider
prowadzi w interesach.
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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 dyspozycji będą także overdraft i kredyty udzielane sz.ybko i przy minimalnym zabezpieczeniu. A do większości operacji wystarczy Twój
komputer. Aby poznać szczegóły, przyjdż lub zadzwoń.

I n f 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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* CO

ROBIĆ W FERIE

* CO

ROBIĆ W FERIE

SP Kocierzew

Być

moie

będzie

Od 29 stycznia aż do 9 lutego (oprócz sobót i
niedziel), zainteresowani feryjną ofertą szkoły będą
mogli odwiedzić ją w godz. od 9.00 do 13.00 i wziąć
udział w zabawach świetlicowych, konkursach plastycznych, obejrzeć bajki. Miłośnicy sportu będą
mieli do dyspozycji salę gimnastyczną. Ponadto planowana jest autokarowa wycieczka do Sromowa lub
do Łowicza (ostateczna decyzja o trasie wyjazu jeszcze nie zapadła). Oferta kocierzewskiej „podsta~ów-

kulig

ki" przygotowana jest także na ewentualność powrotu
zimowej aury. Otóż gdyby pojawił się śnieg, uczestnicy szkolnych ferii mogł liczyć na niezłą frajdę - kulig
zakończony ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
Program ferii u/ożyliśmy przede wszystkim z myślą o
uczniach naszej szkoły.jednak gdyby przyszli gimnazjaliści lub nasi byli uczniowie, którzy teraz kształcą się w
szkołach średnich będzie nam bardzo miło - mówi Lu(aj)
cynaPalka, dyrddrrSPw Kociem:wie.

* CO

ROBIĆ W FERIE *

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

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

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

ORGANIZUJE KURSY:

ORGANIZUJE KURSY:
1. KWAUFIKACYJNE {CZELADNICZOMISTRZOWSKIE) W ZAWODACH:

1. KOMPUTEROWY
DLA POCZĄTKUJĄCYCH
2. KOMPUTEROWY
DLA ZAAWANSOWANYCH
3. KOMPUTEROWY
- KORZYSTANIE Z INTERNETU

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

.

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:

GOK Kocierzew

Dla kaidego

coś

Obszerną ofertę przygotował

podczas tegorocznych ferii Gminny Ośrodek Kultury w Kocierzewie. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie filii ośrod
ka w Boczkach Chełmońskich.
Rozpoczną się one 30 stycznia, kiedy to w godzinach 9.00 - 13.00 odbędą się zajęcia plastyczne
pod hasłem Ilustrujemy nasze ulubione lektury. W
środę, 31 stycznia w godz. IO.OO do 14.00 bądzie
można wziąć udział w „Spotkaniu z filmami Disney.
Na czwartek, 1 lutego przewidziano turniej warcab
(godz. IO.OO - 14.00). Piątek jest zarezerwowany
dla zespołu Boczki Chełmońskie, który właśnie tego
dnia odbywa tam próby (tak będzie również w ferie), dlatego dzień 2 lutego dla uczestników ferii z
ośrodkiem został zaplanowany w plenerze - będzie

Ferie w

interesuiqcego
kulig (o ile spadnie śnieg) oraz ognisko z pieczeniem
kiełbasek. W sobotę odbędą się zajęcia świetlicowe.
Drugi tydzień ferii z ośrodkiem w Kocierzewie
rozpocznie się we wtorek, 6 lutego, od turnieju o
mistrzostwo w grach planszowych (początek o
godz. I I .OO). W środę, 7 lutego w cyklu perełki polskiego kina, GOK proponuje telewizyjną wersję
„Pana Tadeusza". Czwartek, 8 lutego został zarezerwowany na dyskotekę. Planowane godziny zabawy
to 14.00 - 21.00. Bardzo atrakcyjnie przedstawia się
ostatni dzień ferii - piątek 9 lutego. O 11.00 rozpoczną się zajęcia plastyczne ph. Ciekawostki z papieru i bibuły, natomiast od 15.00 wszyscy chętni
będą mogli skorzystać z lekcji tańca ludowego.
Do woli korzystać będzie można z bilarda i tenisa

Chąśnie

wszystkie dzieci z terenu gminy Chąśno. Poza tym
GOK otwarty jest w godzinach 11.00 - 17.30, w tym
czasie będzie można przyjść pograć w dostępne gry.
Dyrektor placówki Renata Stanisławska planuje zorgazowany dla dzieci w poniedziałek 5 lutego. Początek nizowanie turniejów, gry w bilard, rozgrywek tenisa
(aw)
balu przewidziano na godzinę 14.00, a zapraszane są stołowego, turnieju szachowego.

PrzezcałyokresferiiGminnyOśrodekKulturySportu i Rekreacji w Chąśnie podobnie jak w latach ubiegłych zadba o uczniów, uprzyjemniając wolny czas.
Najciekawszy będzie chyba bal przebierańców organi-

Szkoły

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

4. KSIĘGOWOŚCI
KOMPUTEROWEJ
5. INNE WEDŁUG POTRZEB

Promocyjne ceny,
nauczycieli
i młodzieży.
Zapraszamy

zniżki dla

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

I(

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH
./kroju, modelowania i szycia

nia z zajęć rekreacyjno-sportowych na sali gimnastycznej. Ponadto gimnazjaliści będą mieli możli
wość uczestnictwa w swoich ulubionych zajęciach,
przygotowano m.in. spotkanie z literaturą, spotkanie z
Unią, a także chór, infonnatyka, itp. Uczniowie SP będą
przygotowywać się do konkursu o krajach Unii Europejskiej. Klasy O- m wybierają się na wycieczkę do lasu
i odwiedzą gospodarstwo państwa Klimczak z Bednar,
w którym można obejrzeć wspaniałe konie i kozy. Niektórzy uczniowie oprócz oddawania się rozrywkom,
będą pod fachowym okiem opiekunów przygotowywać się do konkursów takich jak Mistrz ortogra(aj)
fii czy_ matematyczny Kangur.

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

NIE PRZEGAP OKAZJI !!!

inżynieryjno-technicznej

Klennasz odbędzie się w Domu Nauczycie/a
przy ul. Slenldewlcza 12 w Łowiczu
w dniu 26 stycznia 2001 roku od godz. 10 do 17.

./dla osób kierujących pracownikami

6.INNE

Zapraszamy

EKOTERM PLUS
Produkt
Naftowego
Koncernu
Polskiego

,..,.......

IV - VI odbędą się 31 stycznia i 2 lutego w godz.
IO.OO - 12.00, a przygotowania do konkursu „Kangur matematyczny" 30 stycznia i I lutego od godz.
11.00. Jeżeli będą chętni, w drugim tygodniu ferii
planowana jest też dla dzieci młodszych (z klas I III) jednodniowa wycieczka autokarowa do Warszawy, m. in. na seans do trójwymiarowego kina.
Zajęci w GOK odbywać się będą od wtorku do
piątku przez okres całych ferii. 30.01 w godz. 11.00
- 13.00 planowana jest projekcja bajek, od 13.00 16.00 „Papierowe Zoo"- zajęcia z origami. 31.01 w
gody. I I.OO - 13.00 - „Od przysłowia do przysło
wia" - quizy w bibliotece, a w gody. 13.00 - 16.00
zajęcia plastzczne „Maska karnawałowa" .
(mwk)

Łyszkowice: propozycie na dwa tygodnie
Poniedziałek, 5 lutego - turniej rzucania lotką do tarczy. DlauczniówklasJV- VI rozpoczęcie o godz. 13.00,
a dla dzieci starszych o godz. 15.00. Wtorek, 6 lutegokonkurs gry w .bilarda dla uczniów szkół podstawowych, rozpoczęcie o godz. 12.00. Środa, 7 lutego - od
godz. 12.00 turniej bilardowy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Czwartek, 8 lutego dyskoteka w godz.
16.00-20.00. Piątek, 9 lutego - w godz. 13.00 - 14.30
konkurs plastyczny pt. ,,Zima w oczach dziecka".

Organizatorzy zapewniają boki do rysowania, dzieci
swoje farby, kredki. Tego samego dnia od
godz. 16.00 prowadzony będzie turniej szachowy.
Sobota, IO lutego - od godz. 14.00 turniej tenisa stoło
wego dla dzieci niezrzeszonych w sekcji tenisowej SP
w Łyszkowicach.
Gimnazjum będzie prowadziło zajęcia sportowe, tematczyne i przygotowania do konkursów codziennie
w godz. IO.OO - 13.00.
przynoszą

Będą zaięcia wBocheniu i Dąbkowicach
Żadnych zajęć feryjnych nie będzie natomiast
Zajęcia sportowe i komputerowe planowane są
podczas ferii w Szkole Podstawowej w Bocheniu i w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Popowie.
Są to szkoły, do których większość dzieci dojeżdża
Dąbkowicach Dol11ych, w gminie Łowicz. W momenciezan1ykania tego numeru „NL" szczegółowy har- i organizowanie wypoczynku wiązałoby się z komonogran1 tych zaj<(ć jeszcze nie był znany. Informacji niecznością zapewnienia dowozu uczniów.
(mak)
należy więc zasi~ać bezpośrednio w szkołach.

ZAPRASZAMY

....------------.
1Biuro Podatkowe'
R-159

I Łowicz, ul. Skarżyńskiego 10 I
I te/. (0-46) 837-44-04, kom. 0-602-619-880 I
I
I - księgi rachunkowe
I
I - księgi przychodów
I
I - ryczałty
I - deklaracje podatkowe I
I
- deklaracje ZUS
I
I - rozliczenia roczne
I
16.00,
od
piątku
do
I od poniedziałku
L--~~'!.!!_d s.~-~~
FIRMA PASZOWA

· Domaniewice: nie tylko lodowisko
Główną atrakcją ferii w Domaniewicach będzie
lodowisko. W chwili zamykania tego numeru „NL"
temperatura była ujemna i od kilku dni można było
już ślizgać się na przygotowanej specjalnie tafli.
Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i przy stołach do ping- ponga będą prowadzone codziennie od
w godz. 9.00- 13.00. W piątek, 2 lutego w SP godz.
IO.OO - 12.00 odbędą się zabawy dydaktyczne o
tematyce ekologicznej i geograficznej adresowane do
uczniów klas IV - VI. Jednym z tematów tych zajęć
mają być różne formy spędzania zimy przez zwierzęta. Próba przedstawienia o Syzyfie, którego premiera planowana jest już po feriach, odbędą się 30
stycznia i I lutego w godz. IO.OO - 12.00. Zajęcia
wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas

11

Oferujemy w bardzo niskich cenach:
płaszcze I kurtki wełniane, damskie i męskie.
Ponadto ciekawa oferta żakietów,
spodni i spódnic.

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

R-101

•

~1łoO''sł.'ł\··

1

w Nieborowie i Bed~arach

Sportowe ferie zaplanowano w szkołach w Nieborowie i w Bednarach.
Przez całe najbliższe dwa tygodnie,w godzinach
od 9.00 do 13.00 w sali sportowej przy SP Nieborów pod okiem nauczycieli dyżurujących będą prawdopodobnie zajęcia rekreacyjno-sportowe. Rozgrywki i zajęcia zostaną dopasowane do zainteresowań
uczestników. Gimnazjum i SP w Bednarach poprowadyą wspólnie atrakcje dla swoich uczniów przez
całe ferie w godz. od IO.OO do 13.00. W pierwszym
tygodniu (oprócz środy) gospodarzem będzie gimnazjum, w drugim gimnazjum. Zasadniczo codziennie zainteresowani będą mieli możliwość korzysta-
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ORLEN

zatrudni męiczyznę
·handlowca

Oferuje

do pracy w braniy rolniczei

PHU OLGAZ
•
•
•
•

Wymagania:
- wykształcenie min. średnie rolnicze
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w pracy z rolnikami min. 2 lata
- wiek 25-40 lat

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

Oferty wyłącznie pisemne
(CV i list motywacyjny) na adres:

Tel. (046) 837-62-63, 0602-325-782
\ •.....••..••...•..••.•.. „ ••.••.•......• „ •.....•....•••.•.••..•.•....•.• ~~~---····

:z

Wena s.c. 99-400 Łowicz, ul. Małszyce 9 ~

OLEI OPBOIY Elfidl

PLUS OFEIDIE FIBll
ECO·TRANS u.~
·dostawy autocysternami wyposaionymł
w węte wydawcze 60 m
• krótki czas oczekiwania na dostawę
·upusty dla .młych odbiorców
• katdorazowa dostawa posiada atest

kolory i wzory

GRANIT· LASTRYKO
PIWNICE - tel. 0421719-14-03,
0-601-263-599
Zamówienia do 1 Ili 2001 r.
do 20 % taniej

GR-7

Zamówienia prosimy kierować
pod nr tel. 0461831-01-81,
kom. o-601·151-595, o-601-303·251

SKUPUJEMY OLEJ
PRZEPRACOWANY
w konkurencyjnych cenach

StanlsławPacler
P.P.H.U.
Oferuje usługi w zakresie: - projektowania
- doradztwa - nadzoru - kontroli i pomiarów

STANLEY

DODATKOWO UZVSKAJĄPAŃS1WO RABAT
NA PRODUKTY PETRO-OIL I BORYSZEW S.A.

Instalacji elekt111oCznych
Stacji transformatorowych
Linii niskiego napięcia Linii SN 15kV
99-400t.owicz, Dluga22A,
tel.lfax837-40-36, tel. kom. 0-603-653-025

różne

P.H.U. „M-HO" S.C., ł.OWIC2, J.. H~ Y.12•
(0-l/6) gr-1-~-gz. 0~0(;-l{J0-?20
~

~

u.

CHROŃMY ŚRODOWISKO ! w
~

REKLAMA , 17
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Towarzystwo Obrotu
,
,

Nieruchomościami

AGRO-ŁODZ spółka

z o.o.

działając

w imieniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 19 października 1991 r. „o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa" - tekst jednolity w Dz.U. nr 57/95, z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 49/99,

ogłasza

na

przetarg ustny licytacyjny

sprzedaż nieruchomości

położonych

na terenie miasta ŁOWICZA woj. łódzkie
zgodnie z wykazem z 30.09.2000 r. ·

ilol«fTERAKOTY
TE91111';''
po liliA ttM6:
';'1 li ~ ~ 11 llJ
•
•
•
•
•

Glazurę

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

do pomieszczeń gospodarczych

Nii TERENIE MIASTA TRANSPORT GRATIS Ili
Łowicz,

ul. Poznańska 42 (naprzeciwko stacji benzynowej „Haczykowscy")

tel. (046) 830·33-88

nr

Pow.

UŻYTKI

Cena

Wadium

Minimalne

działki

działki

(ha)

wywoławcza

(zł}

postąpienie

1555

0,2828 ha

RIVb-0,0181; B/RIVb-0,0751;

4.500,-

500,-

100,-

12.500,-

1.500,-

200,-

do dnia 06 lutego 2001 r. publikowany jest na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu MiejskiegO w Głownie przy ul. Młynarskiej 15,
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Głowna,

4.000,-

400,-

100,-

przeznaczonej do oddania w

OBRĘB

(zł)

KORAB KA

HURTOWNIA GLAZURY

(zł)

RV-0,0523; RVl-0, 1373

1732/2

1,3798 ha

R-149

ZARZĄD

MIASTA

GŁOWNA

informuje,

że

Rllla-0,5067; Rlllb-0,0577;
RIVa-0, 1979; RIVb-0,5134;
Pslll-0,0958; rowy-0,0083

1753

0,7420 ha

RIVb-0,4510; RV-0,2910

1807

0,1782 ha

ŁIV-0,1782

1.000,-

100,-

50,-

1808

0,7745 ha

RV-0,3869; RVl-0,3876

4.000,-

400,-

100,-

1822

0,3708 ha

ŁIV-0,3708

3.500,-

400,-

100,-

1836

0,5496 ha

RV-0,1361; RVl-0,4135

2.500,-

300,-

100,-

1837

0,5593 ha

RV-0, 1336; RVl-0,4257

2.500,-

300,-

100,-

1838

0,1020 ha

RV-0,0174; RVl-0,0846

800,-

100,-

50,-

1840

0,1893 ha

RV-0,0045; RVl-0,1848

1.000,-

100,-

50,-

1844

2,0142 ha

Nieużytek

7.000,-

700,-

200,-

RV-0,0768

1.000,-

100,-

50,-

RV-0,0474; RVl-0, 1078;

5.oqo.-

500,-

100,-

- 2,0142

dzierżawę

w trybie przetargowym
(na okres do 3 lat), położonej w Głownie
nad zalewem wodnym „MROŻYCZKA"

Bliższvch informacji udziela: ·
Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głownie (tel. 0421719-11-42)

Zespół Szkół

Kształcenia Ustawicznego
Blich 10, tel. (046)8373705, 83733 77

Rolnicze Centrum

wŁowiczuul.

Starorzecze Bzury

KOSTKA

4840/2
4864

0,0768 ha

. 0,6141 ha

4861

0,5565 ha

PslV-0,2770; PsV-0,0516;

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

LsV-0,1303

•księgowych

3.000,-

RV-0,04622; RVl-0,2970;

300,-

100,-

•agent ochrony
• obsługa kas fiskalnych
•kombajnistów
• B.H.P.

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

.

PslV-0,2133

4837/2

0,0914 ha

RV-0,0914

4954

1,1748 ha

t:IV-1,1748

4775/2

0,8875 ha

RV-0,72051; RVl-0,1670

.

1.000,-

1'00,-

50,-

5.000,-

500,-

100,-

5.000,-

500,-

100,-

Przetarg ustny licytacyjny odbędzie się w dniu 13 lutego 2001 r.
o godz. 14°0 w siedzibie Urzędu Gminy w ŁOWICZU ul. Długa 12.
• W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza nieruchomości położone są:
działka nr 1555 - tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej.
Pozostałe działki z obrębu Korabka i wszystkie z obrębu Kostka - tereny gruntów rolnych.
•W/wym. nieruchomości mają urządzone księgi wieczyste nr 20852; 19462; 7460; 10730;
11189; 21680 prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu .
• Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium komisji przetargowej
do godz. 1330 lub przelewem na konto T.O.N. AGRO-ŁÓDŹ PKO BP O/Pabianice
10203437-187730-270-1 oraz okazanie komisji przetargowej potwierdzonego dowodu wpłaty.
• Dowód wpłaty wadium musi dokładnie określać położenie i nr nieruchomości.
• Wadium
nabycia,

wpłacone
zaś

przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny
pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

•Wadium przepada na rzecz TO.N. AGRO-ŁÓDŹ w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna - sprzedaży oraz, gdy żaden z uczestników
przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
• W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
Podmioty zagraniczne i cudzoziemcy winni przedłożyć odpowiednie zezwolenie
stosownie do przepisów opublikowanych w Dz.U. nr 26 z 1997 r. poz. 143 i Dz.U. nr 54
z 1996 r. poz. 245. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem
przetargu przed jego rozpoczęciem. Granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie przez AWRSP ani organizatora przetargu.
•

Oględzin nieruchomości z udziałem pracownika TON ,,Agro-Łódź" można dokonać w dniu
02.02.2001 r. w godzinach 9-12 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu się zainteresowanego.

• Wylicytowana za każdą nieruchomość kwota jest
rialnej umowy sprzedaży.

płatna

jednorazowo przed zawarciem nota-

•Szczegółowe

informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie T.O.N.AGROŁÓDŹ w Pabianicach ul. Partyzancka 105/127, tel./fax (042) 227-15-17 lub 0-603-251-448.

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od jego
przeprowadzenia bez podania przyczyn
oraz nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej.

R-145

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM PLUS

•!• Dostawa autocysterną posiadającą wąż wydawczy długości 60 metrów
•!• Jakość potwierdzona atestem
•!• Atrakcyjne ceny
OFERUJE: JANUSZ WOJDA,

tel. (0-46) 837-14-93, 0-602-501-532R-67

KORY C.O.
Wielopaliwowe KUMULATOR(drewno, węgiel, miał, trociny) na miał węglowy typu
GENERATOR, elektryczne wodne ELEKTRONIC CLASIC i LUX oraz kotły c.o.
jako kominki grzewcze z szybą do ogrzewania budynków mieszkalnych.
Zapraszamy do firmyDOMITECH, Łowicz, ul. Klickiego 66
1
tel. 837-61-09 I'1obok punktu skupu metali kolorowvch
„J'
I

Biuro Podatkowo-Prawne

OMEGA
Łowicz,

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

- księgi rachunkowe
- książki przychodów
- ryczałty
- deklaracje podatkowe
- deklaracje ZUS
- rozliczenia roczne
- doradztwo prawne
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
wgodz. 9-16
R-84
•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,

•PODŁOŻA ORGANICZNE
(włókno

kokosowe firmy CERES),

•NAWOZY OGRODNICZE
- szeroki asortyment,

Ceny producenta!
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
R·100
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36

SPRZEDAŻ

-om'„ '7

•

PA

n.IJ

R-148

NOWO OTWARTY SALON
Odzieży żałobnej

i wizytowej

·garsonki
·marynarki
·suknie
·spódnice
· duże rozmiary i niskie ceny
BROWARNA 10A, 837~77-45

R-114

,

NAJTANSZE"

NAWOZY~~

DESKI
~~
KROKWIE~~

Możliwość dowozu na miejsce ~ ~
Dąbkowice Górne 44,

(046) 838-90-46

SPRZEDAM AUDI A4
pojemność

silnika 1,8 cm 3 ; kolor: zielony
metalik; rok produkcji: 04/1997;
przebieg: 140.000 km
(pierwszy właściciel, bez wypadku, dwie
poduszki powietrzne, zamek elektryczny,
szyby elektryczne, ABS, oryginalny lakier)

Kontakt: tel. (046) 838-46-10

~

18

25.01.200 I r.

MATURY
Trzy studniówki: w Liceum Ogólimienia Józefa Chełmońskiego, w Ekonomiku i w Medyku odbyły się w ostatnią sobotę,
20 stycznia. Wszystkie rozpoczęły
się punktualnie o godzinie 18.00 i
trwały do białego rana.
nokształcącym

Część młodzieży

pierwszy raz uczestbalu, na którym strojem obowiązkowym jest dla panów garnitur, dla pań suknia balowa.
Uczniowie Ekonomika, podobnie jak
w ubiegłym roku, przygotowali na potrzeby balu studniówkowego dużą halę
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy
Jana Pawła IT w Łowiczu. Już wejście z
korytarza na główną salę było przy~tro
jone balonami ułożonymi w kształcie kiści winogrona. Duża sala była podzielona
siatką maskującą na dwie części: jadalną
oraz tę, na której można było potańczyć.
Wystrój sali był utrzymany w tonacji zielonej. Duży, biały napis Studniówka 200 I
przypominał najakim balu jesteśmy. Ścia
ny oraz część widowni zasłonięta była
naciągniętą na linkach siatką maskującą,
na której zawieszone były balony i papierowe liście imitujące winogrona. Bal
studniówkowy rozpoczął się o godzinie
18.00 tradycyjnym polonezem. Każda
klasa tańczyła go osobno i dzięki temu
większość rodziców mogla zobaczyć
swoje pociechy podczas tanecznych popisów. Do tańca przygrywał zespół mło
dzieżowy ze Skierniewic.
W balu wzięło udział, łącznie z zaproszonymi gośćmi ponad 450 osób, odliczanie do matury obowiązuje natomiast
150 uczniów tej szkoły. Przygotowaniem
menu zajęli się rodzice. Ki !ka minut przed
wla.friwym polonezem, który mogli obejrzeć rodzice i zaproszeni goście, każda z
klas odbyła próbę tańca z zaproszonymi
partnerami. Z racji pojawienia się osób,
które nie znały układu tańca próby nie
wypadały najlepiej, za to już polonez,
którym rozpoczął się bal studniówkowy
niczyła

w

dużym

BOJ~ SI~

znakomicie i każda z klas otrzybrawa. Dziewczyny.ja was
w ogóle nie mogę rozpoznać w tych pięk
nych strojach. Jłjlglądaciefantastycznie...
- zachwalała uczestniczki balu dyrektor
Zofia Szalkiewicz.
Mam trochę tremę przed polonezem,
malwy boję się jak diah/i, a tutaj trzeba
się dobrze_ bawić.„ Pie1wszy raz jestem
na balu, na któ1ym trzeba być w garniturze i zacho11ywać się inaczej niż normalnie. Jestem przyzivyczajony do większego·
luzu, ale jako.~ Io pewnie p1wżyjemy. Na
razie jest sztywno, ale później musi się
rozkręcić. Przepraszam, umie może Pan
wiązać krawat .. ? Jako.f chyba nie leży
takjak potrzeba ... - zwierzał się i prosił o
pomoc tegoroczny maturzysta Artur.
Polonezem Soplicowo z filmu „Pan
Tadeusz" Wajdy rozpoczęła się studniówka w Liceum Ogólnokształcącym
mieszczącym się przy ulicy Ułańskiej w
Łowiczu. Ze względu na niewielkie rozmiary sali również i tu każda z klas zatańczyła poloneza osobno. Podobnie jak
w ubiegłych latach w pierwszych parach
poprowadzili poloneza przez kilka taktów dyrektor Tadeusz Żaczek i jego zastępczyni Grażyna Tomczyk. Sala gimnastyczna w Medyku była ustrojona w
kolorach białym i niebieskim, dominują
cym elementem były balony w tych barwach. Do tańca przygrywał zespół lnes
z Łowicza. Bal w tej szkole był mniejszy
niż w Ekonomiku (łącznie około 200
osób) i dlatego nie było konieczności
wynajmowania innej sali. Podczas poloneza na sali panował spory tłok ze wzglę
du na fakt, że większość rodziców chciała
zobaczyć pierwszy dorosły bal swoich pociech. W korytarzu spotkaliśmy miedzy innymi prezesa Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Armanda Rutę - Syn będzie w tym
roku zdawał maturę... - wyjaśnił nam swoją
obecność w tym miejscu.
Po kilkunastominutowym polonezie
uczniów i zaproszonych gości powitał

JAK DIABLI •••

wypadł

mała gromkie

dyrektor Tadeusz Żaczek: Do matury
108 dni - wyliczał.
Życzę wam, żebyście wszyscy zdali egzamin maturalny. Wśród zaproszonych gości znalazł się między innymi przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gór-·
ski oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu starostwa Mirosław Kret.
Pierwszym tańcem po oficjalnych przemówieniach był walczyk, do którego zaproszeni zostali również nauczyciele i
goście. Potem wszyscy zgodnie zasiedli
do stołów.
Jestem w tej szkole jako osoba zaproszona. Za tydzień razem z moją dziewczyną będziemy bawili się u mnie w szkole.
Maturąjeszcze się niewiele przejmujemy.
Teraz jest bal, trzeba się dobrze bawić
i przez chwilę chociaż zapomnieć. Czas
na naukę przyjdzie dopiero od poniedzia-

zostało dokładnie

!ku. Nauczyciele nie pozwolą nam zapo- non. Zabawa trwała do białego rana, nao tym, że za trochę ponad I OO dni stępnego dnia były poprawiny. W balu

mnieć

jest matura ... - prorokował Paweł - tego- uczestniczyło ponad 300 osób. W tym
roku w LO Chełmońskiego maturę będzie
roczny maturzysta.
Następnego dnia uczniowie zaplano- zdawać 157 uczniów. W tej szkole wśród
wali studniówkowe poprawiny, tym ra- zaproszonych gości znaleźli się między
zem już przy muzyce dyskotekowej od- innymi burmistrz Łowicza Ryszard Butwarzanej z magnetofonu. Ponieważ w dzałek i starosta Cezary Dzierżek.
Dzisiaj jestem u córki w ogólniaku,
poniedziałek należało przyjść do szkoły,
a za tydzień syn idziejako osoba towarzypoprawiny trwały znacznie krócej.
W najstarszym łowickim Liceum Ogól- sząca w szkole w Skierniewicach. Niech
nokształcącym w Łowiczu - im. Józefa się dzieci bawią póki mają na Io czas, ale
Chełmońskiego bal rozpoczął się również po kieszeni oberwałem nieźle. Sukienka
o godzinie 18.00 polonezem Ogińskiego dla córki, buty. dla syna nowy garnitur
Powrót do Ojczyzny. Dyrektor Henryk i prawie tysiąc dwieście złotych trzeba
Zasępa tradycyjni wygłosił formułę Po- by/o w sklepach zostawić. Żeby chociaż
loneza czas zacząć i tym samym rozpo- było wiadomo, że maturę zda dobrze ... czął bal. Sala gimnastyczna była przy- komentował jeden z rodziców opuszstrojona na wzór chińskiego miasteczka, czających łowicki ogólniak po obejrze(mak)
do tańca przygrywał łowicki zespół Ka- niu poloneza.

Można zatańczyć z profesorem
Studniówki wlowickiej„Handlówce" wspomina Czesław Su!
„Studniówka" to impreza wytworna,
zawsze do tak zwanych „wielkich dni" w Zespole.Szkól Zawodowych
nr 4 w Łowiczu. Kiedy zapanowała moda
na studniówki - nie wiadomo. Przed wojną, a także w latach 40-tych i do polowy
50-tych, bawiono się na balach maturalnych.
Organizowano je już po zdaniu egzaminu
dojrzałości. W ten sposób maturzyści że
gnali się ze szkolą.
Dyrektorka ZSZ nr 4 w Łowiczu wyciąga z archiwum stare czarno-białe zdję
cie z 1955 r. Chłopcy ubrani w ciemne
garnitury, dziewczyny w balowych sukniach. Tańczą sambę na jednym z ostatnich w „Handlówce" balu maturalnym.
Studniówki zastąpiły bale maturalne na
przełomie lat 50 i 60. Wiele się od tamtych czasów zmieniło.
Ze względu na brak własnej sali gimnastycznej klasy maturalne bawiły się w
wynajętych salach Straży Pożarnej, ZPP
.,Syntex'', ZPOW, w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, Szkole Podstawowej nr 3 w Łowiczu. Na studniówce
bawi się od 100 do 450 osób. Impreza
przeważnie odbywa się na przełomie
stycznia lub lutego, przynajmniej na „sto
dni" przed terminem egzaminu dojrzało
ści. Przeżyłem w sumie ponad 40 studniówek. Towarzyszyła im zawsze bogata dekoracja pomieszczeń, przygotowanych do zabawy tanecznej oraz przyj<(cia młodzieży, nauczycieli i zaproszonależąca

nych gości. Na przestrzeni lat studniówki zmieniały swoją choreograficzną i muzyczną oprawę.

Stosownie do zwyczaju i tradycji oboodpowiednie ubiory,
licujące z godnością ucznia, oraz podniosły nastrój i miła atmosfera, nacechowana

wiązują oczywiście

życzliwością.

Przez lata najbardziej zmienił się ubiór
maturzystów, a zwłaszcza maturzystek.
Kiedyś występowały w obowiązkowym
stroju - białej bluzce i granatowej lub czarnej spódnicy. Nie można się było malować.

- Teraz dziewczyny tak są wymalowane, że nieraz wyglądają starzej od nauczycielek. - A jeśli chodzi o ubiór (dominują: tafty, satyny, gipiury) to czasem
wypadamy przy nich jak ubogie krewne
- mówią dziś nauczycielki. I rzeczywiście, za studniówkową sukienkę trzeba
dziś zapłacić kilkaset złotych.
Studniówka jest imprezą dość kosztowną, w jej organizowaniu i dofinansowaniu pomaga Komitet Rodzicielski zjednoczesnym włączeniem do pracy znacznej liczby rodziców i uczniów klas maturalnych. Wszelkie przygotowania organizacyjne i program głównych uroczystości są realizowane znacznie wcześniej
po to, aby w dniu imprezy wszystko
odbyło się zgodnie z tradycją. W tym
czasie uczniowie klas maturalnych żyją
„studniówką". Na parę tygodni przed jej

terminem ćwiczą pilnie pod kierunkiem
nauczycieli wf. poloneza i inne tańce towarzyskie.
Sama uroczystość odbywa się w porze wieczorowej przy stwarzającym nastrój oświetleniu w niepowtarzalnej atmosferze. Impreza zwykle rozpoczyna
się przemówieniem dyrektora szkoły, ale
najbardziej wzrusza widok dostojnie kroczących w polonezowym korowodzie
dziewcząt i chłopców, który wprowadza
uczestników zabawy w podniosły nastrój
w duchu narodowej tradycji. Każdą

studniówkę rozpoczynało się zwykle polonezem K.M. Ogińskiego (urodzonego
w Guzowie pod Żyrardowem - twórcy poloneza „Pożegnanie Ojczyzny"). Czasy się
jednakzmieniają-terazmłodzieżcorazczę
ściej wybiera poloneza Wojciecha Kilara
z wajdowskiej ekranizacji „Pana Tadeusza".
Większość studniówek rozpoczyna się
lampką szampana, 30 lat temu byłoby to
•nie do pomyślenia. ·
Główną atrakcją każdej studniówki jest
zazwyczaj szkolny kabaret. Można w
nim bowiem zawsze „dołożyć" nauczy-

cielom. Tradycyjnie młodzież bawi nauczycieli zawsze doskonale przygotowaną szopką, w której dowolnie drwi
sobie z belferskich przywar, a oko
uczniów jest bystre„. Młodzież przygotowuje wiele niespodzianek z dedykacjami dla „ciała pedagogicznego". Przypomina mi się fragment szopki z byłych
studniówek... „a nasz profesor S. jest elegancik, bo ma zawsze wyprasowane
spodnie w kancik„."
Za każdym razem z ogromną satysfakcją obserwuję młodzież na studniówkach i stwierdzam, że potrafi ona kulturalnie się bawić i odpowiednio zachowywać, wtedy myślę z zadowoleniem, że
w tym jest także odrobina naszej wspólnej pracy wychowawczej.
Można by sądzić, że po tylu latach
mogło nastąpić pewne zmęczenie tego
rodzaju ceremoniami, ale nic podobnego,
za każdym razem jest to nowe i równie
świeże przeżycie. Pierwsze studniówki
wspomina się z sentymentem, ale ostatnie również.
Choć zmieniają się mody, czasy, gusty,
to maturzyści wciąż czekają na studniówki. Nie uważają, że to przeżytek - można
·przynajmniej pobawić się z nauczycielami. Zgodnie żałują tylko, że zaraz po studniówkowej zabawie czas dzielący ich od
matury - pierwszego dojrzałego egzaminu
- zaczyna płynąć jakby szybciej.
Czesław Sui

25.01.2001 r.
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NA.JBLIŻSZYCH

STANISUW ZIELIŃSKI (1920-20001
Stanisław Zieliński urodził się

dzie1920 roku jako trzecie dziecko Ewy i Andrzeja Zielińskich.
Do roku 1941 mieszkał w Głownie, gdzie
już od piętnastego roku życia pracował
w Zakładach Norblina, tj. w później
szych Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych. Początkowo zajmował stanowisko pomocnika kowala, a następ
nie przed samym wybuchem wojny został hartowniczym. Zajmował się hartowaniem gotowych już części wytwarzanych w zakładach. W roku 1939 w czasie kampanii wrześniowej chcąc się zaciągnąć do wojska, wyruszył wraz
z dwoma kolegami: Janem Zdanowskim
i Stanisławem Wojdą w poszukiwaniu
jakiegoś oddziału, który zechciałby ich
przyjąć. Zawędrowali wówczas aż
do Warszawy, gdzie w czasie oblężenia
pełnili pomocniczą służbę w jednostce
obrony przeciwlotniczej, zaś po upadku stolicy powrócili w listopadzie
1939 roku dó Głowna. Wtedy też pan
Stanisław podjął powtórnie pracę w zakładach Norblina, które to wówczas zajmowały się produkcją części dla niemieckiego przemysłu wojennego. Z tego też
powodu jako podejrzany o sabotaż,
w maju 1941 roku został zwolniony
z pracy, a po kilku dniach aresztowany
i osadzony w więzieniu. Po krótkim
śledztwie, które nic nie wykazało został
wysłany do Niemiec na roboty przymusowe.
Przez pierwsze dwa lata pracował
w zakładach zbrojeniowych w Essen,
gdzie w roku 1943 został ranny w nogę,
co spowodowało że został przeniesiony do pracy na wieś jako robotnik rolny. Pod koniec roku 1944 pan Stanisław
powrócił do Głowna na urlop, jakiego
siątego października

dok. ze st1: 6

mu udzielił niemiecki gospodarz.
Za namową całej rodziny nie powrócił
już do Niemiec, do końca okupacji ukrywał się u gospodarzy w okolicznych
wsiach.
W roku 1946 zawarł związek małżeń
ski z mieszkającą w Głownie, a pochod:i;ącą z Warszawy (wywiezioną
po upadku powstania) Alicją Motylewską. Pani Alicja wywieziona została
wraz z matką i mieszkała kątem u rodziny Janickich zamieszkujących poży
dowski budynek w okolicy dzisiejszego
szpitala.
Państwo Zielińscy dochowali się trojga dzieci, z których dwoje mieszka obec-·
nie w Łodzi, a syn Piotr w Głownie
na ulicy Sikorskiego. Tam też co roku
na wigilii spotykała się cała rodzina pana
Stanisława . Te spotkania to było co.f niesamowitego, coś co całą rodzinę do siebie bardzo zbliżało. Już na kilka dni przed
świętami, podczas robienia zakupów myśleliśmy o zbliżającym się spotkaniu, wiedzieli.fmy że .fwięta znowu spędzimy razem i z tego chyba się cieszyliśmy bardziej niż z samych świąt - mówi pan Piotr.
Podobne spotkania miały miejsce 8 maja
- okazją do nich były imieniny pana Stanisława. Ojciec zawsze był głową rodziny, wszyscy czuliśmy wobec niego szacunek i przywiązanie. Bardzo go kochaliśmy, dla nas dzieci był wyrocznią, bardzo się liczyliśmy z jego zdaniem - potwierdzia słowa pana Piotra jego młod
sza siostra, Marianna.
Pan Stanisław pracował w Miejskim
Przedsiębiorstwie Kanalizacyjnym
w Łodzi. Po zakończeniu wojny, w roku
1946 rozpoczął naukę w wieczorowej
szkole średniej w Łodzi, którą ukończył
w roku 1948, a rok później zdał maturę.

Początkowo pracował

w przedsiębior
stwie komunikacyjnym, jednak po kilku latach przesz~dł do pracy w wodociągach, którym pozostał wierny aż
do swego przejścia na emeryturę, w roku
1990. W roku 1960 Stanisław Zieliński
postanowił podjąć studia zaoczne na
Politechnice Łódzkiej, były to 3,5-letnie studia inżynierskie, po ukończeniu
których pan Stanisław uzyskał tytuł inżyniera gospodarki wodnej. Batdzo mu
to pomogło w pracy zawodowej,
po uzyskaniu tego tytułu objął stanowisko kierownika dyspozytorni okręgu
Łódź - Bałuty.
Po przejściu na emeryturę w roku
1990 pan Stanisław odkrył w sobie nową
pasję. Była nią niewielka działka leżąca
w pobliżu Głowna, którą państwo Zielińscy nabyli w połowie lat osiemdziesiątych. Właściwie to nie była nowa pasja - stwierdził syn Piotr. - Ojciec zawsze lubi/ tam przebywać, lecz nigdy nie
miał czasu, gdyż zbytnio się poświęca/
pracy zawodowej. Dopiero po przejściu
na emeryturę mógł jej poświęcić każdą
wolną chwilę i tak w/a.foie robi/, przebywając na działce praktycznie od wiosny
do jesieni. W ca/ej rodzinie słynne były
jego truskawki, a także inne owoce,
które z zapałem uprawiał.
To dziwne, że dziadziuś choć miał już
ostatnio 80 lat, nadal mia/ w sobie tyle
siły i hartu. Prawie nie chorował, niejeden miody mógłby mu pozazdrościć
zdrowia . O takich jak on mówi się,
że byli zrobieni z -dobrej przedwojennej
gliny - wspomina wnuczka Marta.
Śmierć przyszła niespodziewanie.
Stanisław Zieliński zmarł na zawał serca
2 lipca 2000 roku.
(fe/)
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ludzie mówili nie tylko o cieple
Cało.fr kosztów spółdzielni zostaje
wykazana w rocznym wyniku finansowym.
Zgadza się, że czę.ść pieniędzy z Bratkowic
Zt:lSila remonty budynków na innnych osiedlach,jest to naturalne działanie spóldzielnitłumaczył Annand Ruta. Jeżeli nazwał pan
ludzi, którzy podpisali się pod listem to nie
należy ich posądzać o zie intencje - mówił
jeden z uczestników spotkania. Nikogo o
zie intencje nie posądzamy. poważnie traktujemy każde podpisy. bez względu czy będzie
ich IO czy 150. Jest to dla nas sygnał, na
któ1y zwrócimy uwagę- odpowiadał prezes.
Cenę ciepłajakąp/acimy za energię cieplną
porównać można do ceny paliwa w Polsce.
ZECwŁowiczujest monopolistą, wiadomo
jak się kształtują relacje w takich przypadkach. Sprawy jakie próbują pwistwo poniszać poddane zostaną rozpatrzeniu na walnym zebraniu w czenvcu - mówił społeczny
członek zarządu

Eugeniusz Bobrowski.

Chciałem się spytać dlaczego nie ma p1zed-

stawicieli z rady nadzorczej z naszego osiedla i dlaczego do rady dostał się człowiek,
któ1y nie został wybrany na delegata? - py-

niczych, w taki sam sposób rozliczają się
członkowie spółdzielni w Kutnie, od nie-

dawna w Skierniewicach.
Spotkanie zakończyło się przedstawieniem przez prezesa wiadomości na temat
zadłużenia mieszkańców Bratkowic. Łącz
na suma na koniec listopada wynosi
280.000 złotych na czynszu i I 05.000
złotych w opłatach za wodę, czyli razem
385.000 złotych. Zadłużenie ponad 70
osób wynosi powyżej 1OOO złotych. Rekordzista winien jest spółdzielni 15000,
na stare pieniądze I 50mln złotych. Spółdzielnia będzie stosować w stosunku do
dłużników wszystkie dostępne środki z
wykluczeniem z grona członków i eksmisją do mieszkania zastępczego włącznie.
Na pytanie co należałoby zrobić w tym
roku na osiedlu, zebrani stwierdzili, że
najpilniejszą rzeczą jest wyremontowanie chodników i wykonanie większej ilości zatoczek parkingowych.
Na zakończenie Armand Ruta powrócił do sprawy ewentualnego rozbicia spółdzielni. Może doprowadzić nas to do krachu w warunkach naszej malej spółdziel
ni. Obecnie jest możliwość przerzucania
kosztów co pomaga szczególnie przy remontach starszych blokó'A~ kiedy powstanie kilka małych spółdzielni koszty ich
utrzymania wzrosną - argumentował.
Przypomnijmy, że znowelizowana ostatnio ustawa daje członkom spółdzielni
możliwość odłączenia się od niej nawet
pojedynczymi blokami, tworzenia wspólnot mieszkaniowych i samodzielnego gospodarowania.

tał Stefan Gumiński, powracając do tematu
czerwcowych wyborów do rady nadzorczej.
Członkiem rady nie musi być osoba wybrana z delegatów na walne zgromadzenie, kandydatura musi być zgłoszona na walnym zebraniu pizez inną osobę i umotywowana dlaczego - tłumaczył Ruta. Pan dobiera do rady
takich ludzi, którzy panu odpowiadają grzmiał z sali Gumiński.
Prezes tłumaczył również o systemie
dwuczłonowym, czyli opłaty stałej i elementu zmiennego jaki obowiązuje przy
rozliczaniu za ciepło w Łowiczu. Wyjaś niał, że znajduje on zastosowanie we
Podczas następnego spotkania,
wszystkich przedsiębiorstwach ciepłow- z mieszkańcami osiedla Starzyńskie-

go - w czwartek 18 stycznia sala była
prawie pełna, nikt jednak nie musiał stać
na korytarzu. Podobnie jak na innych
spotkaniach wśród niezadowolonych z
rozliczeń lokatorów pojawiały się emocje i ogólnie na sali panowała nerwowa
atmosfera.
Pan Pernak z osiedla Starzyńskiego
kwestionował prowadzenie odczytów z
podzielników kosztów zainstalowanych
na kaloryferach. W opisywanym przez
niego przypadku aż trzy osoby sprawdzały stan cieczy w kapilarze podzielnika i każda z tych trzech osób odczytała
go nieco inaczej. Z tego prostego przykładu widać, że odczyty z podzielników
kosztów mogą być bardzo nieprecyzyjne. Rozwiązaniem tego problemu mogły
by \lyć podzielniki elektroniczne, sąjed
nak zdecydowanie droższe. Spółdzielnia
zamontowała je tylko w jednym budynku - opomiarowanym na samym końcu,
przed poprzednim sezonem grzewczym
- przy Starym Rynku w Łowiczu. W budynku jest zaledwie kilkanaście mieszkań.
Podczas spotkania prezes Armand
Ruta obwieścił, że spółdzielnia ma zamiar opracować i wydrukować specjalną
ulotkę dla mieszkańców, w której szczegółowo omówione mają być zasady posługiwania się termoregulatorem zamontowanym przed grzejnikiem oraz sposoby odczytywania i kontrolowania odparowania cieczy z kapilary w podzielniku
kosztów.
Oprócz tego mieszkańcy osiedla Starzyńskiego pytali o kontenery na śmieci
stojące nieopodal osiedlowych budynków. Czy to prawda, że miasto będzie
chciało pobierać od spółdz ielni opiaty za
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(7.01.2001 r. - 20.01.2001 r.)

7 stycznia: Marianna Dróżka, I. 72, Strzcbicszcw; Wiktoria Kubisiak, I. 90,
Bobrowniki; Pełka Marianna, I. 92, Złaków Borowy. 8 stycznia: Marian Kuciński, I. 70, Strzcbicszcw; Anna Witkowska, I. 91, Domaniewice; Władysław
Madanowski , I. 79, Skowroda Płn.; Jan Kołaczyński, 1.8 ł, Nicspusza Wieś.
9 stycznia: Józefa Marczak, I. 80, Głowno. 10 stycznia: Lucyna Gajdowicz,
I. 89, Chruślc. 11 stycznia: Helena Borkowska, I. 78, Brodny Józefów; Pelagia
Anna Nowacka, I. 80, Głowno. 12 stycznia: Anna Zaborowska, I. 89, Sobota.
13 stycznia: Ewa Jaskólska, I. 55, Łódź; Honorata Wieczorek, I. 95, Łowicz;
Henryk Franciszek Duczmal, I. 63, Łowicz . 14 stycznia: Stanisław Brzozowski,
I. 80, Ostrowiec; Stanisław Jan Rybicki, I. 65, Bobrowniki. 15 stycznia: Bronisława Rozum, I. 80, Bobrowniki. Eugeniusz Jan Golis, I. 54, Łowicz. 17 stycznia: Zofia Haczykowska, I. 68, Gągolin Południowy; Marian Piekacz, 1.50,
Łowicz, Henryk Kazimierski, I. 81, Łowicz. 18 stycznia: Jan Hermanowicz,
I. 82, Nieborów; Stanisław Kubiak, I. 78, Brzozów; Zofia Sumińska, I. 73, Grudzc
Nowe. 19 stycznia. Józefa Grzegorek, I. 83, Łowicz, Józefa dobrogowska, I. 82,
Złaków Borowy. 20 stycznia: Kazimiera Wojciechowska, I. 73, Głowno.

Kochajmy ludzi, tak szybko
Ks. Twardowski

odchodzą...

Z głębokim żalem żegnamy

ś.p. HENRYKA

KAZIMIERSKIEGO
żołnierza AK, prawego człowieka,

dobrego Polaka, zawsze czynnego
w pracy społecznej dla dobra Ojczyzny
Łączy się

w serdecznym bólu z bliskimi zmarłego

R-157

Jan Kazimierski z Warszawy

Serdeczne podziękowanie rodzinie,
przyjaciołom, znajomym, współpracownikom,
sąsiadom i wszystkim tym, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze naszej Mamy

ś.p. BRONISUWY

RAZUM

składają:

córka z

mężem

GR-9

ustawienie ich w tym miejscach? - spytał
jeden z mieszkańców osiedla. Odpowiedź
na to pytanie jest prosta: właścicielem
kontenerów jest Zakład Oczyszczania
Miasta ...
Ciecz z podzielników kosztów jest podobno szkodliwa dla zdrowia psychicznego. Jak komuś za dużojej wyparuje to
staje się bardzo nerwowy... - żartowali w
kuluarach spotkania mieszkańcy.
Część mieszkańców wyszła ze spotkania niezadowolona. Przecież one nic
nie dadzą. To są zwykle spotkania informacyjne, można sobie ponarzekać i tyle.
Dopiero jak przyjdzie zastanowienie po
takim spotkaniu to człowiek sobie pluje w
brodę, że się niepotrzebnie denerwował i
żadnego efektu przecież z tego nie będzie...
- powiedział nam uczestnik czwartkowego spotkania z lokatorami ·z osiedla Starzyńskiego.

Ostatnie z zaplanowanych spotkań
mieszkaniowej z
mieszkańcami odbyło się w piątek, 19
stycznia. Do siedziby spółdzielni na
Starzyńskiego zostali zaproszeni mieszkańcy osiedla Dąbrowskiego w Ło
wiczu. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób, a więc na sali obrad były
jeszcze wolne miejsca siedzące. Spotkanie miało spokojny przebieg, referat na
temat rozliczeń zużycia energii cieplnej
nie wzbudził wśród mieszkańców więk
szych emocji.
Na tym osiedlu temat ten nie jest traktowany jako wielka kość niezgody.
Mieszkańcy po tłumaczeniach i tych spotkaniach zaczynają rozumieć i potwierdzają, że trzeba po prostu się przyzwyczaić do nowych rozliczeń - uważa prezes ŁSM Armand Ruta.
Podobnie jak na poprzednich spotkaniach poruszane były również tematy
porządkowe i związane z eksploatacją
zarządu spółdzielni

spółdzielni.

W nawiązaniu do
cieplnej w poszczególnych blokach padła propozycja wymiany wszystkich drzwi wejściowych do
klatek schodowych na osiedlu Dąbrow
skiego. Decyzję w takiej sprawie musi
podjąć Rada Nadzorcza spółdzielni ustalając plan remontów w zasobach spółdziel
czych na bieżący rok. Ma to być wykonane na posiedzeniu rady, która zaplanowana jest na 31 stycznia bieżącego roku.
Z wstępnych założeń jednak drzwi wejściowe do klatek schodowych mają być
wymienione najpierw na całym osiedlu
Noakowskiego i Broniewskiego.
Poruszany był również temat dopłat
ŁSM do wymiany stolarki okiennej na
koszt użytkownika lokalu. W takich przypadkach spółdzielnia -zwraca połowę poniesionych przez lokatora kosztów (według przedstawionych faktur). Należy
jednak pamiętać, że czas oczekiwania na
zwrot połowy kosztów jest coraz dłuż
szy (patrz także tekst Jerzego Jurewicza
na str. 8). Powód tego jest, zdaniem prezesa, prozaiczny: Spółdzielnia mieszkaniowa nie może przeznaczać na ten cel
większych środków, ponieważ ma również inne wydatki. W ubiegłym roku przeznaczono na dopłaty 390 tysięcy złotych.
Zaspokoiło to potrzeby osób, które zło
żyły stosowne dokumenty w ŁSM (dotyczące wymiany stolarki okiennej) do
czerwca 1999 roku. Czas oczekiwania na
zwrot możę więc przedłużyć się nawet
ponad dwa lata.
Podobnie jak na poprzednich zebraniach prezes Armand Ruta przedstawił
wysokość zadłużenia członków spółdzielni mieszkających na tym osiedlu.
Według danych na koniec ubiegłego roku
(łącznie z zaległościami opłat za wodę)
wynosi ono na osiedlu Dąbrowskiego
około 185 tysięcy złotych .
(aw. mak)
zasobów

oszczędzania energii
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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 poniedziałek od 13.00 do 15.00, w
czwartek od 15.00 do 17.00

INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:

Informacje:

Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Urząd Miejski: Sekretariat 837-69-5 I, 830-91-07,
830-91-08
Wydział Geodezji 837-50-15;
Urząd Stanu Cywilnego 837-34-8 I;
Księgowość 837-34-09;
Skarbnik miasta 830-9 I- I6;
Wydział Spraw Komunalnych 837-43-94,
830-91-43, 830-91-46, 830-91-47, 830-91-45,
830-91-48;
Wydział Spraw Społecznych 830-91-19, 830-91-10;
Wydział Spraw Obywatelskich 830-91-25,
830-91-26, 830-91-27;
Wydział Spraw Lokalnych i Działalności
Gospodarczej 837-37-47, 830-91-20, 830-91-21,
830-91-22;
Wydział Inwestycji i remontów 837-41-62,
830-91-39, 830-91-40
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17.00;
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00 dnia następnego;
Zakład Obsługi Przedszkoli 837-57-72;
Biuro Rady 830-91-06, 830-91-11;
Wydział Analiz i Promocji 830-91-18;
Wydział Organizacyjny 837-43-04, 830-91-09;
Sekretarz miasta 837-41-63
Urząd Skarbowy 837-65-05
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP nr 4), tel. 837-6692, czynny: codziennie w godz. 15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA „Pasiaczek", Lowicz, ul. 3 Maja 2), czynny:
pn„ czw., pl w godz. 16.00-19.00

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

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy
719-19-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń- 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Urzędu Pracy
w Zgierzu 719-84-22
Urząd "M iejski 719-80-02
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

Filia Powiatowego

Informacje
w Głownie:
Informacja PKP 719-10-17
Informacja PKS 631-97-06

Ceny

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

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

w niedziele i

Imprezy sportowe:

~

Czwartek.25stycznia·
• godz. I 9.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - „Bez
Nazwy" prezentuje: Czas cyganów - reż. Emir
Kusturica.
Pj~tek, 26 stycznia:
•godz. 17.00- ,,Zasady walki" - film sens. prod. USA.
Sobota-środa. 27-31 stycznia;
• godz. 17.OO i 19.OO- ,,Zasady walki" - film sens. prod.
USA.

Inne:
Pi~tek.

26 stycznia:
• godz. 19.00, kawiarnia Dziupla - koncert w ramach Sceny Młodych. Wystąpi skierniewicki
zespół Twister grający czystego rockandrolla,
wstęp 4 zł.
Niedziela. 28 stycznia:
•godz. 18.00, muzeum, koncert z cyklu „Burmistrz
Miasta zaprasza", w którym utwory Chopina,
Beethovena, Mozarta, Pucciniego .zaprezentują
młodzi wykonawcy łowiccy- Dorota Mazurkiewicz, Włodzimierz Sieczkowski, Aleksandra
Jaworska, Anna Niekraś. Wstęp wolny.
Wtorek. 30 stycznia:
• godz. 20.00, Dziupla, spotkanie Klubu Jazzu
Tradycyjnego. Wystąpi „O.P. New Orleans
Blues Band". Wstęp wolny.

- Gabinet zabiegowy:

protetyka
- Dermatolog

pn.- pt. 8.00-19.00,
sb. 8.00-12.00
wt„ czw. 8.00-12.00,

I

i w (jfownie:

l(jno Bzura:

Apteki:

KQONIKA
WYPADKÓW
MIL08NYCH
urotfzi[i się w Łowiczu

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

nocne:
czw. 25.01. Bonifraterska 2 tel. 837-45-55
pt 26.01. Stary Rynek I 7 tel. 837-42-93
sb. 27.01. Kostka I
tel. 837-51-32
ndz. 28.01. Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
pon. 29.01. 3 Maja 15
tel. 0-601-781-708
wt 30.01. Stary Rynek 14 tel. 837-40-91
śr.
31.01. Kostka I
tel. 837-51-32
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku do soboty
w godz. od 8.00 do 20.00
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27 czynna:
od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00,
w niedziele w godz. 9.00-15.00
Apteka ,,Malwa", ul. Nowy Rynek 36,
czynna w sobotę 8.00-20.00, niedzielę 8.00-14.00.

Lowig-dyżury

śr. 12.30-ł6.00

Głownie:

Bełchów: pn. - pt 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pl 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. I0.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12: pn.-pt 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00 ·

święta:

pn„ śr. 15.00-19.00
pn. I 5.00-18.00,
śr. 8.00-12.00
- Rehabilitant:
pn. 12.30-15.00;
śr. 12.00-15.00
- Urolog:
śr. 13.30-15.30
- Chirurg:
codziennie 10.30-14.30
- Ortopeda:
pn. 13.00-15.00
- Reumatolog:
czw. 8.00-13.00
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul.
Kopernika 19,
tel. 719-10-27

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

czw. 8.00-15.00
wt. 8.00-14.00;
pl 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. 8.00-1 I.OO
pn. 13.00-16.00;
- Chirurg
śr. 13.00-16.00
pl 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt, śr. 11.00-13.00; czw„ pl I0.00-11.00

CÓRECZKI
- państwu Zając z Goleńska
- państwu Czarneckim z Rulic
- państwu Kośmider z Goleńska
- państwu Sobczak z Bełchowa
- państwu Traut z Grudz Starych
- państwu Miziołek z Kompiny
- państwu Mycka z Łowicza
- państwu Organiściak ze Świeryża
- państwu Tomanik z Wrzeczka
SYNKOWIE
- państwu Górczyńskim z Łowicza
- państwu Bartosiewicz z Janowic
- państwu Cęcelek z Łowicza
- państwu Sobczak z Dzierzgówka
- państwu Filipek z Dzierzgówka
- państwu Panak z Bobrowej
- państwu Puszcz z Łowicza

śfu6owali

sobie:

- Agnieszka Wojda z Soboty
i Daniel Kurkowski z Łowicza
- Anna Kurkiewicz z Humina
i Sławomir Lemieszek z Gurdybanowa
- Marzena Iwona Warszawska
z Łowicza i Jarosław Bernard
Tkaczz Łowicza

Bądźmy

czuini
w czasie ferii

Policyjna akcja „Bezpieczne ferie"
od 26 stycznia do 11 lutego. W tym czasie nasilone będą kontrole
czw. 25.01. ul. Kopernika 19
pojazdów przewożących dzieci na wytel. 719-20-12
pt. 26.01. ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
poczynek. W czasie kontroli policja bę
sob. 27.01. ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
Dyżury przychodni w Strykowie:
dzie zwracać uwagę przede wszystkim
ndz. 28.01. ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
pn. 29.01. ul. Kopernika 19
na trzeźwość kierowcy, stan technicztel. 719-20-12
- Lekarz ogólny
pon„ wt. 8.00-18.00,
wt 30.0 I. ul. Kopernika 19
tel. 7 I 9-20-12
ny pojazdu, bezpieczną prędkość, miejśr. 8.00-12.00, 15.00-18.00
śr.
31.01. ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
czw. 8.00-14.00
sce postoju. Policja apeluje do organizaw każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
pl 8.00-12.00, 15.00-18.00
Apteki pełnią dyżury:
torów wyjazdów, aby w przypadku
sb. 8.00-12.00
w dni powszednie od godz. 19.00 do 8.00 dnia wątpliwości dotyczących stanu kierow- Pediatra:
pn. 8.00 - I I.OO
następnego; w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia
wt„śr. cz. 8.00-1 O.OO, 13.00-16.00
cy natychmiast zawiadamiać policję,
następnego;w niedzielę od godz. 8.00 do 8.00 dnia
pt. 8.00-1 o.oo, 13.00-15.00
która przyjedzie i sprawdzi trzeźwość
następnego
pn„ pt. 14.00-19.00
- Okulista:
Apteka w Bratoszewicach czynna: od poniedziałku kierowcy.
- Ginekolog:
pn„ czw. 8.00- I2.00
do soboty w godz. 8.00-14.00, dyżur 4 i 5 września
wt. 15.00-18.00
Stan techniczny autobusu też warto
Apteki w Strykowie czynne: ul. Kolejowa I I: pn. śr. 12.00-16.00; pt. 11.00-14.00
pn. 8.00-15.00; wt. 8.00-16.00 pt. 9.00-17.00, ul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-18.00, sprawdzić (jest to odpłatne), nawet jeśr. 8.00-15.00; czw. 8.00-16.00,
sb. 8.00-14.00;
żeli dowód rejestracyjny jest aktualny.
Zajmuje się tym do godz. 22.00 stacja
na Nadbzurzańskiej.
Głownie

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- I O

przychodni WZ w Głownie:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
·Lekarz ogólny:
pn. - pt. 8.00-19.00
- Pediatra:
pn. - pt. 8.00-19.00
- Okulista:
pn„ śr„ pt. 8.00-13.00
- Ginekolog:
pn„ 9.00-16.00,
wt. 8.00-12.30,
śr., pt. 8.00-16.00,
czw. 12.00-18.00,
- Stomatolog:
pn„ czw. 8.00-18.00,
śr„ pt. 8.00-13.00
wt. 8.00-15.30

żywności:

święte

- Neurolog:
- Laryngolog:

Naprawa telefonów 924

Dyżury

Msze

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
IO.OO, I 1.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
•Kościół Ó.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
• Kościół św. Leonarda:
niedziele IO.OO, I 1.30, 17.00

- Dermatolog:

Informacje w Strykowie:
Pogotowia w

- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h)
- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatoriwn Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pedianyczne Ambulatoriwn Pomocy Doraźnej, ul.
Świętojańska 113.B, tel. 837-39-61; czynne: przyję
cia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8;
przyjęcia dzieci do 16 r.ż.-w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pedianycznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakładów.
•Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6, tel. 837-36-51

(dane z 22 stycznia) w

będzie trwać

Dyżury aptek
w Głownie:

iw

Łowiczu

(mwk)

i w Strykowie

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

Żywiec wieprzowy:

249
1,75
1,50

2,ao
1,40
1,20

14,30
11,30

łopatka

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa

zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

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

14,20
7 60
a 10
11,40
7 ao
440
3,00
6,50
13,00
1,35
2,00

masło śmietankowe

masło roślinne

olej
jaja
twaróg

1 67
4,10
0,45
7,72

3,00
1 90
3,30

240
1,90
1,3-1,5
0,50
o.ao
13,5-15
11 5-13
a.0-9,0
a-10 5
1a,50
6 70
900
11,00
770
4 70
3,50
6,00
13,50
9,50
2,60
2.ao
1 75
3,2-4,0
,2a-0,37

270
2,20
1,20

2,66
1,93
1,50

260
1,93
1,40
0,90

2,40

2,49
1,75

260
1,93
1,50

2,60

,5

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

1,40/2kg

2,30
1,a9
0,40
0,60

13,50
1390
10,90
7 70
19,00
610

20,00
650
aoo
12,00
700
450

9,40

9,ao

9,ao
670
4 70
3,20
6,ao
12,ao
9,ao

13,50

7 70
19,90
970
a80
10,30
7 oo

4
3,20
6,ao
13,50
9ao

2,70

13,90

14,50
13,00

795

a.s-10.0
12,50
19,40
6,50
9,70

21,00

710
59a
3,90
5,90

11,40
6,ao
4,40
3,00
6,50
15
a,90
1,35
2,00

7,40
5,00
3,00
6,20

7,50
9aO
10,50
660
400
5,70
12,30
1,35
2,35

4,20
0,40

0,42
7,73

0,40
7,30

040
773

Żywiec wołowy:

•

• Mirowski (22.01);
byki 3, 1O-3,20 zVkg;
•Domaniewice (23.01 );
byki 3,00 zł/kg; krowy 2, 1Ozł/kg;

OFERTY PRACY

a60

9,40

11,60

9,70
700
420
3,00
6,50

7,80
4,50

5,40

Powiatowy U~d Pracy w Łowiczu
(stan na 23.01.2001 r.)

5 05

13,15

11,50
9- 9 50

9,40
1,20

2,40
2,40

2,20
2,30

16

1-60

1,29
2,15

2,40
1,67
4,19
0,39
7,72

• Mirowski (22.01 ); 3,80 zł/kg;
•Domaniewice (23.01);4,00 zł/kg;
• ePZH Głowno (22.01 ); 3,91 zł/kg;

1 65
3,70
0,40

0,38

3,50. 3,ao
0,2)-0,32 0,35

790

a,60

7,ao

152
3,07

a,40
1,20
2,00
1,90
160
3,10
0,30
7,50

·aaa
1 20
2,25
2,30
1 50
3,20
0,33
7,50

• sprzedawca
• informatyk
•kucharz
• agent ubezpieczeniowy
• mechanik maszyn dziewiarskich
• malarz konstrukcji stalowych
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela
telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt
osobisty.

25.01.2001
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SKARB ROLNIKA •

•

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WODR BRATOSZEWICZE
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 19.01.2001 r.
q
q
q
q
q
q

żyto

jęczmień

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

15 szt
15 szt

jabłka

kalafior
kapusta czerwona
kapusta biała
kapusta pekińska
marchew
pieczarki

kg
kg
szt

kg
kg
szt

kg
kg
szt

kg
kg

56,00
56,00
68,00
55,00
60,00
30,00
4,80
6,00
0,80
1,00
0,60
2,00
1,00
2,50
0,50
0,20
1,50
1,00
5,50

pietruszka
pomidory
papryka czerwona
por
seler
seler
kapusta kiszona
ogórek długi
brukselka

aNia
cortland
gala
gloster
jonogold
ligo!
lobo
Mclntosh
miód lipowy
miód wielokwiatowy

kg
kg
kg
szt

kg
szt

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

3,00
10,00
12,00
1,00
3,00
1,00
2,00
8,00
2,00
1,30
1,00
1,50
1,50
1,20
1,50
0,80
1,00
21,00
24,00

•

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na
którym każdy może wpisać treść życzeń, jakiez różnych okazji:
imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak po prostu „od serca" chce komuś przekazać. 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 poniedzia·
łku, godz~h.30.

Tłumy

nie gromadziły się na Sta1ym Rynku, ale w tak mroźny dzie1i trudno

było się

temu

f

dziwić

CUDOWNY tOWICZ?
Bryczki na ulicach, chałupa na rynku, mobilizacja dzwoniących zrobiły swoje.
W telefonicznej rywalizacji Łowicz wygrał z Karpaczem.
Czy rzeczywiście jesteśmy miastem bardziej atrakcyjnym niż dysponujący
11 tysiącami miejsc noclegawych Karpacz?

Z okazji 18 urodzin Asi G. samych sło
URODZINOWE
necznych dni, szóstek w szkole życzy
Z okazji 18 urodzin Tomaszowi Warac- brat Jacek z Anią i dziećmi.
kiemu z Przemysłowa wszystkiego
IMIENINOWE
najlepszego życzy Kaśka M

Chałupa wiejska i drewniana studnia
budowana przez Zakład Usług Komunalnych na środku Starego Rynku; w
organizację programu zaangażowana
większość pracowników Urzędu Miejskiego, starostwa i jednostek podległych;
festyn na dworze w środku stycznia,
pod ratuszowym zegarem wielki transparent z numerem O- 700.„ - wszystko
to na potrzeby promocji Łowicza w proI DZIADKA
gramie telewizyjnym Tu i tam, który był
Wszystkiego najlepszego z okazji 19
urodzin Jankowi i Przemkowi życzą Z okazji Dnia Babci i Dziadka dużo zdro- emitowany w ostatnią niedzielę w teleKasia i Marzena.
wia państwu Maslichom życzą Ewelina, wizyjnym programie regionalnym.
Podczas dwóch bloków antenowych
Kochanemu Damianowi Kierus z okazji Magda, Artur i Darek.
(w godzinach od 11.30 do 12.30 oraz od
13 urodzin wszystkiego najlepszego i W Dniu Babci i Dziadka zdrowia, speŁowicz rywalizował i
dobrych stopni w szkole życzą dziad- łnienia marzeń dla babci i dziadka życzy 15.30 do 16.00)
był porównywany z Karpaczem. Telekowie.
Patrycja, i Justyna Boczek.
widzowie mogli, dzwoniąc pod numery
audiotele, oddawać swoje głosy na miasto, które ich zdaniem jest ładniejsze i
które warto odwiedzić. Kosztowało to
71 groszy z podatkiem VAT. Łowicz w
Doi::tJBl IKACJI W'iLMERZE 5/01 (111)0 I ue, 6/01(811) D
tej telewizyjnej rywalizacji zdecydowaTrr<.c................................................................................................................................................................
nie wygrał. Pod numer audiotele odpowiadający Łowiczowi zadzwoniło 5996
osób, za Karpaczem głosowała około
Imię i nazwisko ..•.........•...............................•••..•.... ... ......••...... .
połowa tej liczby osób - 2740.
Adres ...................................................................... „ .......... .
Festyn oraz pierwszy blok antenowy rozpoczął się paradą na Starym
Rynku w wykonaniu orkiestry dętej OSP
z Łyszkowic. Chwilę później, podczas
Notowanie 248 z dnia 20 stycznia
gdy spikerka w telewizji mówiła o tym,
poprzednie
że będzie to próba pokazania Łowicza
ilość
notowanie
tytuł
wykonawca
od innej strony - nie kojarzenia go z
4
6
- Być tak blisko
l. Kasia Kowalska

Kochanej Sławce z okazji 20-tych uro- Serdeczne życzenia imieninowe i zdania
dzin, zdrowia, szczęścia i pociechy z matury kochanemu Mariuszowi Kamiń
skiemu z Sliwic życzą wujek, ciocia z
Kamilka życzą: Rodzice i Lucyna.
kami/em oraz dziadkowie.
- -Kochanej przyjaciółce „Sarence" spclnienia wszystkich zachcianek z okazji 18- Dla Jarosława Kucińskiego z okazji imienin i urodzin wszystkiego najlepszego tch urodzin życzy Piotrek.
śle żona Bogusia.
Z okazji 25 urudzin Bożenie Bruc ze
Świeryża wszystkiego najlepszego,
DZIEN BABCI
dużo zdrowia - życzy rodzina.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

Lista przebojów RADIA PLUS

2. Katarzyna Kowalska
3. Mysłowitz
4.
S.
6.
7.
8.
9.
I O.
I I.
12.
13.
14.
15.

Anita Lipnicka
HA-DWA-O!
Gołce Orkiestra
BAJM
Elektryczne gitary
Anita Lipnicka
BAJM
Mietek Szcześniak
Elektryczne Gitary
Grejfruit
Stachursky
Golec Orkiestra

- Nobady
- Dla Ciebie
•
-

Jestem powietrzem
Magia świąt
Ściernisko

Modlitwa o Złoty Deszcz
Napady
Ballada dla śpiącej Królewny
Szklanka wody
Spoza Nas
Nowa Gwiazda
Ocal mnie przed...
Czuj<( i wiem
Kocham GwiazdkQ

4
3

15

l
2
N
5
7
N
8
N

11

15

15

N
9

N
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6
4
N
6
5
N
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W tej studni wody nie było ...

Te bryczki nikogo na codzień po Łowiczu nie wożą, ale dla potrzeb telewizji się
przydały

folklorem, w tle telewidzowie zobaczyli
Pomimo tej
gafy w ciągu kilkunastu pierwszych sekund trwania programu Łowicz dostał już
kilka głosów od telewidzów. Po chWili
różnica pomiędzy ilością osób glosujących
na Łowicz i Karpacz była jeszcze więk
sza. Łowicz: 82, Karpacz: 3... Późniejsza
rywalizacja była bardziej zacięta: raz prowadził Łowicz, innym razem Karpacz.
W telewizji mogliśmy zobaczyć Ło
wicz pokazany od jak najlepszej stro-

tańczący zespółBlichowiacy.

ny. Mnóstwo zabytków godnych zwiedzenia, baza i bogata oferta turystyczna, również bryczki jeżdżące ulicami
miasta - bryczki, których przecież nigdy u nas nie ma, a które ściągnięte zo- stały tylko na czas trwania programu ze
stadniny w Walewicach, kilka zespołów
folklorystycznych, aktywnie działający
twórcy ludowi, zespoły młodzieżowe
itp. Nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że na ekranie wyglądało to dużo lepiej niż w rzeczywistości,
W czasie przerwy w programie telewizyjnym na rynku Starego Miasta cały
czas trwał festyn. Pomimo mrozu publiczność i tak dopisała. Przez cały czas
na Rynku było około I OO - 150 osób.
Pod koniec festynu, około godziny 16.00 ......_
liczba osób znacznie wzrosła - zaplanowane było bowiem losowanie nagród, w
tym wycieczki do Włoch, telewizora,
telefonów komórkowych, żelazka itp.
Aby wziąć udział w losowaniu należało
wykupić los w cenie 2 złotych, nagrody
fundowali sponsorzy. Wycieczkę w .... _
pierwszym losowaniu wygrał starosta
łowicki Cezary Dzierżek, jednak zrezygnował z niej i przeznaczył do ponownego losowania.
Jeszcze tego samego dnia do burmistrza Łowicza Ryszarda Budzałka zadzwonił z gratulacjami burmistrz Karpacza - Bogdan Malinowski.
(mak)
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SAMOCHODOWE
Ford Scorpio 2,8, 1986 rok, pełny wtrysk, centralny
zamek, wspomaganie, ABS, instalacja gazowa,
S7yberdach, elektryczne szyby, autoalarm, radio
- sprLedam - okazja. Tel. 0602-804-647.
VW Passat 1,9 TD sedan, 1994 rok, czarny metalik,
wspomaganie, elektryczne lusterka, szyby i szyberdach, centralny zamek, regulowana kierownica,
Tywnlock, alufelgi, hak holowniczy, radiomagnetofon, cena 26.500 zl - sprzedam. Tel. 0601-310-375
CS Volvo Fl2 - sprzedam. Tel. 0608-491-623.
Żuk, skrzynia, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-24-68 po 20.00.

Punto 1200, 1997 rok, bogate wyposażenie
- tanio sprzedam. Tel. 0602-615-694.
CC 900, 1996 rok - sprzedam. Tel. 0461838-79-27.
Żuk, 1985 rok - sprzedam. Tel. 046/838-64-59.

Daewoo Nubira 2,0 CDX, 1998199 r, 5-<lrzwiowy,
czarny metalik, instalacja gazowa, ABS, klimatyzacja, el. szyby, lusterka, autoalarm, 60 tys km, gwarancja i program bczplatnej obstugi do grudnia 200 I
- sprzedam. Tel. 046/838-98-30. 0603-591-513.
Żuk skrzyniowiec - sprzedam.
· Tel. 046/838-75-17 po 17.00.

126p, 1994 rok - sprzedam. Tel. 046/838-67-95.

:.a--

Star 200 - sprzedam. Malszyce 2a.
Żuk, 1986 r - sprzedam. Bednaiy. Tel.' 838-62-23.

Urbańszczyzna

3.

Fiat Tipo 1,6, 1992 rok, I rejestracja 1993 rok,
cena 9.500 zł, przebieg 149.000, centralny zamek,
elektryczne szyby, wspomaganie kierownicy
- sprzedam. Tel. 0605-695-889, 0606-131-242.

Fiat Punto SX, 1998 rok, szary metalik - sprzedam.
Tel. 046/838-34-35, 0607-183-029.

Sprzedam dom murowany z działką 1500 m' w
Bełchowie. Tel. 046/837-52-24 lub 0601-688-405.

VW Golf li, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0502-853-581, 046/838-33-58.

Sprzedam działkę budowlaną 1200 m',
Nadbzurzariska 28A. Tel. 0604-832-133.

Fiat 126p, 1993 rok, szaiy turkus - sprzedam.
Tel. 046/837-84-53.

Żuk - lzokar na gaz, 1985 rok, po remoncie
- sprzedam. Tel. 042nl 9-18-06.

Sprzedam M-4 na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-71-19.

Motocykl Suzuki GSX 750F, 1994 rok, przebieg
15 tys. km, cena do uzgodnienia - sprzedam lub
zamienię. Tel. 0608-311-278 lub 046/837-15-28.

Łada

126p, 1986 rok - sprzedam. Tel. 0608-398-789.

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

Wartburg, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-21-42.

Star - sprzedam na

I 26p, 1996 rok, 45 tys. km - sprzedam.
Tel. 0608-719-744.

VW Passat combi, 1984 rok diesel - sprzedam.
Płaskocin 37.

126p, 1988 rok - sprzedam. Tel. 046/837-44-30,
090-21-31-61.

126p, 1984 rok, w dobrym stanie - sprzedam.
Tel. 046/837-26-74.

Seat Cordoba I ,8i, 1994 rok, 21.500 zł, wspomaganie, elektryczne szyby, lusterka, centralny zamek,
szyberdach, alufelgi, przebieg 74.000 km
- sprzedam. Tel. 046/838-55-74.

części.

Tel. 0461838-43-0 I.

Opel Kadett 1,3, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/833-51-91.
CC 900, 1998 rok - sprzedam. Tel. 0601-694-180.

Fiat I 25p, 1989 rok, stan dobiy - sprzedam.
Tel. 046/837-93-51.

Polonez 1600, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-65-08.

I 26p, 1996 rok - sprzedam. Wygoda 45a.

Ford Escort 1,3, 1993 rok, z salonu, 5-<lrzwiowy,
czerwony - sprzedam. Tel. 046/837-65-68.

Opel Astra I ,7D - sprzedam. Tel. 0607-328-028.
Renault Clio 1,2, 1996 rok, 88.000 km, 3-<lrzwiowy, błękitny metalik, bogate wyposażenie, stan
bardzo dobiy, I właściciel, cena 18.000 zł
do negocjacji. Tel. 046/837-32-62.

Mercedes 200E, 1991 rok, klimatyzacja, ABS,
automat - sprzedam. Tel. 0604-978-264.
Polonez Caro, 1993 rok; Peugeot 306 I9D,
1995 rok. Tel. 046/839-62-45.
Lada Samara 1500, 1989 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 046/837-S2-88.
I26p, 1987 rok - sprzedam. S.ierzchów 66.
iel. 046/838-63-98.
Polonez Atu Plus, 1997 rok + instalacja gazowa
- sprzedam. Tel. 0601-593-170.

CC lub 126p po wypadku Tel. 0602-274-938.

126p, 1997 rok - sprzedam. Tel. 046/856-90-42.
I26p, 1994 rok, niebieski, stan dobiy - sprzedam.
Tel. 046/837-28-76, 0602-192-488.
Toyota Corolla 1,6 Si, 1997 rok, bogate
wyposażenie. Tel. 046/831-83-01.

126p, 1988 rok - sprzedam. Tel. 046/838-74-69.
126 EL, 1996 rok, I właściciel, niebieski
- sprzedam. Tel. 046/830-33-21 lub 0502-901-868.
Renault Megane, 1997/98 rok, I właściciel,
z salonu. Tel. 046/83Ui3-20, 0607-491-155.
126 el, 1995 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 046/838-59-03.
VW LT 35, 1992 rok, izoterma na
- sprzedam. Tel. 0604-078-564.

bliżniakach

MAN 6-1 OO, 1991 rok, izoterma - sprzedam.
Tel. 0604-078-564.
Fiat Tempra, 1991 rok, poj. 1600, bordo
- sprzedam. Tel. 046/837-05-33 po 16.00.
Opel Omega 8,8 2L, gaz - sprzedam.
Tel. 046/837-73-29.
CC 900, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-03-83 po 16.00.
Trabant combi, 1987 rok oraz dużo
- sprzedam. Tel. 0603-753-973.

części

Żuk - sprzedam. Mysiaków 119.

Tel. 046/838-50-86.
I26p, 1998 rok - sprzedam. Wygoda 49.
Lada 21 06, 1991 rok, stan bardzo dobiy, nowe opony, garażowany - pilnie sprzedam. Tel. 837-48-76.
Fial Uno 900, 1991 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-82-53.

I26p, 1991 rok, 2500
Tel. 046/837-41-34.

zł,

Polonez 1,5 GLE, 83 tys. km - sprzedam.
Tel. 046/833-74-14.

Favońt,

1991 rok. Tel. 0421719-19-68.

2107, 1988 rok, stan dobiy - sprzedam.
Tel. 0605-578-493.

Sprzedam silnik Lejland po kapitalnym remoncie.
Tel. 046/838-49-87.
Kupię

Polonez, Cinquecento, 126p.
Tel. 0602-621-470.

2 x I26p, 198~. 1980 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-18-00.

Nysa, 1976 rok, stan dobiy - sprzedam.
Tel. 046/838-81-05.

Sprzedam

części

automatyczną.

do Audi 80 oraz skrzynię
Tel. 0461837-94-21.

Sprzedam skrzynię biegów 5 do Poloneza.
Tel. 046/837-90-13.

Fiat 126 bis - sprzedam. Tel. 0601-946-286.

Sprzedam silnik do Żuka i skrzynię biegów.
Tel. 046/838-45-78.
Sprzedam silnik trabanta. Tel. 046/837-74-20.

I26p, 1993 rok, lekko uszkodzony przód
- sprzedam. Łowicz, ul. Brzozowa 2.

CC 704, 1993 rok - sprzedam. Tel. 0602-274-938.

Fiat I25p, 1980 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-61-69.

Star 200 i Skodę - sprzedam pilnie.
Tel. 0241277-64-24 po 19.00.
Fiat I26p, 1990 rok, wersja eksportowa, stan bardzo
dobiy, mały przebieg - sprzedam. Bednaiy
Kolonia 149. Tel. CJ;16/838-65-13.
Skoda Favońt 136L, 1991/92 rok - sprzedam.
Reczyce 71. Tel. 046/838-37-58.
Żuk

blaszak - tanio wynajmę. Tel. 0604-287-665.

Żuk blaszak, 1989 rok, stan dobiy - sprzedam.

Przyczepę campingową

N- I26e, 1986 rok,
garażowana, zadbana - tanio sprzedam.
Tel. 0602-726-377.

GARAŻE

Polonez Caro, 1992 rok - sprzedam.

Mysłaków

Sprzedam działkę 7 arów w Zdunach Kościelnych.
Tel. 046/839-19-17 po 19.00.
Sprzedam działkę os. Górki. Tel. 046/838-49-59
po 19.00.
Sprzedam tanio działkę w Łowiczu, 1500 m'.
Tel. 0461837-36-49.
Sprzedam dom. Tel. 0608-491-623.

Sprzedam solidny duży dom na atrakcyjnej
Tel. 0461837-00-10 po 17.00, 0601-254-571.
Sprzedam M-4 na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-73-72.
Sprzedam dom, Górki, wieczorem.
Tel. 0461838-20-79.
Sprzedam gospodarstwo rolrle z budynkami
lub sam dom w Stachlewie. Tel. 0606-226-121.
Sprzedam działkę 700 m'.
Łowicz, ul. Bolimowska 53.
Sprzedam mieszkanie 38,5 1112 na os. Tkaczew,
parter, cegła. Tel. 046/837-20-09 po 16.00.
Sprzedam lub wynajmę sklep na Bratkowicach.
Tel. 0608-487-531.

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

Sprzedam mieszkanie 39 m' os. Bratkowice,
I piętro, wyremontowane do zamieszkania,
cena 1.700 zVm'. Tel. 046/837-27-21 po 19.00.

Opel Kalibra, 1993 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-26-35.

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

Sprzedam działkę budowlaną, Otolice.
Tel. 046/837-15-38.

CC 704, 1995 rok - sprzedam. Zawady 38.

Wynajmę garaże.

Mercedes 124 2,5D, 1987 rok, bialy, 20.000
- sprzedam. Tel. 046/838-26-54 wieczorem,
838-26-22 w godz. 8.00-12.00.

Tel. 046/837-14-70, 837-15-71.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice, obok cmentarza.
Tel. 046/837-24-1 O.

zł

Poszukuję do wynajęcia garaż na os. Kostka
lub okolice. Tel. 046/837-57-94 po 16.00.

Żuk, 1981 rok - pilnie sprzedam. Zabostów
Mały

162.

Sprzedam 2,5 ha ziemi w miejscowości Piaski
przy drodze do Bolimowa Tel. 046/838-58-38.

Peugeot 15 1,9 benzyna i gaz, 1982 rok; Zetor K25
z silnikiem Perkinsa - sprzedam. Nowe Zduny 59a

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAż

19.

Tel. 0604-287-665.
Star 200 3W - sprzedam. Tel. 046/838-27-84.

Działkę przy trasie Plecka Dąbrowa 1,32 ha.
Tel. 046/838-58-36.

działce w Łowiczu, skanalizowany, 2 garaże.

Skrzynia biegów do I26p i inne części, po naprawie.
Tel. 0421719-19-68.

Samara, po wypadku, silnik po kapitalnym
remoncie - sprzedam. Tel. 0608-211-666.

Sprzedam działkę budowlaną na os. Mań i
Walewskiej w Kiernozi. Tel. 024/277-93-19.

Kupię felgi piasty opony IO x 15.
Tel. 046/838-84-54.

Fiat Ducato 14 2,5 TDI, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.

Wartburg 1,3, 1990 rok, gaz po wypadku.
Tel. 0606-381-643.

Zamienię dom piętrowy na parterowy.
Tel. 046/837-08-98.

Sprzedam lub wydzierżawię lokal o pow. 40,2 m'.
Tel. 046/837-48-82 wieczorem.

FSO Polonez, 1990 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-83-11.

Łada

Sprzedam działkę 3600 m2 w Łowiczu przy
ul. Warszawskiej. Tel. 046/837-97-03.

Sprzedam nadbudówkę do Polonez Trucka,
wymiary 2 x 1,5 m, stan bardzo dobiy.
Tel. 046/838-46-51.

CC 700, 1994 rok, zielony metalik - sprzedam.
Tel. 046/838-83-68.

I26p, 1991 rok - sprzedam. Czatolin 31.
Tel. 046/838-80-71.

Sprzedam lub zamienię budynek mieszkalny,
Kiernozia. Tel. 0603-993-056.

Sprzedam mieszkanie 75 m'. Tel. 0604-978-264.

Polonez Caro Plus GSI, 1998 rok - sprzedam,
raty lub zamiana (Seicento, Fiat Punto).
Tel. 0608-717-359.

1992 rok - sprzedam.
Tel. 0501-373-043.

Sprzedam działkę budowlaną w centrum miasta.
Tel. 0600-235-160.

Auto-skup - osobowe, cale i uszkodzone.
Tel. 0603-054-985.

możliwe

Łada- Samara,

Sprzedam lub zamienię kawalerkę.
Tel. 046/837-82-19, 0501-786-972.

Sprzedam tanio działkę rekreacyjną.
Tel. 046/837-78-25 wieczorem.

CC 700, 1994 rok - sprzedam. Tel. 0461837-57-91.

zielony.

zł,

Sprzedam las. Tel. 046/837-96-54.

Sprzedam przyczepkę ,,Kurczak z rożna".
Tel. 0603-767-378.

126p, 1987 rok - sprzedam. Tel. 046/837-94-99.

126p, 1996 rok, cena 5.200 zł - sprzedam.
Tel. 046/838-88-14 po 16.00.

zł

zł

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

Zastawa 11 OOP, 1980 rok - tanio sprzedam.
Tel. 024/277-95-60 wieczorem.

Jelcz 315 po kapitalnym remoncie, wywrotka trójstronna, skrzynia 5,20 x 2,50, skrzynia biegów
z półbiegami, opony radialne 30% zużycia, I0.500
zł, przyczepa GKB wywrotka 12 ton, 7.500 zł
- sprzedam. Tel. 0421719-17-69.

Sprzedam dom. Tel. 0608-193-629.

Sprzedam działkę w Zdunach przy trasie Warszawa
- Poznai1. Wiadomość: Maurzyce 56.

Peugeot Partner I,9D, 1996/97 rok, kupiony
w salonie, stan idealny. Tel. 0602-387-020.

CC 1994-'.1998 rok; Uno 1991-1998 rok;
Polonez 1,6 + gaz 1994-1998 rok oraz inne, raty.
Tel. 046/835-33-08.

Sprzedam działkę w Ostrowiu z zabudowaniami.
Tel. 046/837-14-70, 837-15-71.

Cinquecento 700, 1994 rok, zielony metalik.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

Kupię powypadkowe: japońskie, niemieckie i inne
marki, płatność gotówką. Tel. 046/837-46-96,
0606-854-452.

Mercedes 190 2,0D, grudzień 1990 rok, kość
- sprzedam. Tel. 0604-901-276.

- sprzedam. Tel. 0606-472-613.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 3200 m'
kolo Sochaczewa. Tel. 046/861-23-76.

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

VW Wento 1,8 GLX, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-90-56, 0608-420-169.

ro~

Tel. 0421719-25-45.

Sprzedam atrakcyjnie położone gospodarstwo w całości lub na działki, woda, las. Tel. 0606-336-405.

Ford Sierra 2,3 diesel sedan, 1998 rok, czerwony,
centralny zamek, immobilizer, I właściciel, 9.000 zł
- sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.

z gazem; Zetor K-25 z kultywatorem
- sprzedam. Tel. 046/837-30-56.

Fiat 126p, 1995

Samara 1300, czerwona, pięciobiegowa - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

Fiat 126p, 1986 rok+ części. Tel. 0421719-13-17.

Żuk

Punto S, 1998 rok, czerwony, garażowany, stan bardzo dobiy - sprzedam. Tel. 046/837-86-03 po 17.00.

Cinquecento 704, 1996 rok, czerwone, I wlaściciel
- sprzedam. Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

pilnie sprzedam dom, stan surowy zamknięty,
cena okazyjna, os. Górki. Tel. 0602-498-734.

Łada

Star 200, 1979 rok, mały przebieg, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/839-63-36.

Polonez 1,5, 1990 rok, stan dobiy - sprzedam.
Tel. 0606-880-378, 046/830-20-19.

Zamienię 85 m' w Skierniewicach na 60 m'
w Łowiczu. Tel. 046/832-73-90.

Ford Escort 1,6 ben. 1997 rok, niebieski, salonowy,
bogate wyposażenie - sprzedam. Tel. 0502-233-740.

Żuk blaszak, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-66-74.

Tel. 0461837-47-65.

Nysa - stan dobiy - sprzedam. Tel. 0421719-22-14,
0421710-83-33.

Skoda

Mitsubishi Colt poj, 1,2, 1987 rok, stan dobiy,
możliwość skredytowania - sprzedam.
Tel. 0601-816-282, 046/837-98-74.

kupię.

Sprzedam M-5 na os. Starzyr\skiego z garażem.
Tel. 046/837-68-39.

Peugeot 405 1,4 ben. 1994 rok, 13.000 zł,
czerwony - sprzedam. Tel. 046/855-09-15.

VW Transporter, 1982 rok, 1,6 benzyna, 4.500
- sprzedam. Tel. 046/835-12-48.

Seicento 900 -

Fiat 125p, 1986 rok, garażowany, stan bardzo dobiy.
Tel. 0421719-43-05.

Fiat Uno, 1995 rok, 1.4, 74 tys„ 13.500
czerwony, salon, garażowany - sprzedam.
Tel. 046/874-74-89.

VW Golf Ili, 1997 rok, silnik 1,8, benzyna
- sprzedam. Tel. 0601-390-743 po 16.00.

VW Garbus, 1973 rok, stan dobiy - sprzedam.
Tel. 046/837-26-83, 0601-356-970.

- sprzedam.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. IOha wraz
z budynaki, woda, telefon,c.o. oraz dmuchawę
ssąco tłoczącą, przyczepę samozbierającą, sterownik,
dojarkę Alfa Lava!, nowe skrzynki uniwersalne.
Tel. 024/282-21-85.

Opel Vectra l,7D, 1995 rok, mocno rozbita.
Tel. 046/831-83-01.

Hyundai Lantra I8GTI, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/833-46-50.

0604-456-751.

żółty

Fiat I 25p 1500, stan dobiy, po przeglądzie, 600
- sprzedam. Tel. 0421710-72-06.

zł

Opel Omega 2,3 turbo diesel, 9.500 zł, metalik,
salonowy - sprzedam. Tel. 0601-204-034.

słoniowa

Toyota Hiaca 2,4 D, 1986 rok. Tel. 0421719-39-63.

Ford Sierra, 1992 rok, metalik grafit, stan idealny,
cena 13 tys. zł do uzgodnienie - sprzedam.
Tel. 0421719-70-49.

CC 700, 1996 rok - sprzedam. Tel. 0461830-30-08.

I 26p, 1998 rok - sprzedam. Tel. 046/837-42-89,

zamienię

Żuk IO-letni, skrzyniowiec - sprzedam.

kupię.

Hyundai pony 1,5, 1991 rok, sedan, 8.500
- sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.

2 !07, 1992 rok - sprzedam lub
na 126p. Tel. 0421719-95-49.

Polonez Caro, 1992 rok, ciemna zieleń,
cena 3.500 zł - sprzedam. Tel. 0421719-21-89.

Fial Palio Weekend EL 1400, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-49-01, 0602-760-187.

Ford Ońon I,8d, 1990 rok - sprzedani.
Tel. 046/837-11-41.

--

Uno, 1996 rok - sprzedam.

126p el, 1997 rok, granatowy, przebieg 35 tys. km,
immobilizer, nowe opony - sprzedam.
Tel. 046/837-78-25 po 20.00.

Kawasaki 550 GPZ, 1985 rok, stan bardzo dobiy
- pilnie sprzedam. Tel. 0609-171-745.

--

Fiat Uno I,7D. Tel. 046/838-58-36.

VW Garbus 1303, 1972 rok, poj. 1300, złoty
metalik - sprzedam. Tel. 0461837-14-44.

Fiat 126p, 1992 rok - sprzedam. Tel. 837-12-64.

---

Fial I26p, 1991 rok, 2.800 zl, piaskowy.
Tel. 046/837-62-23.

Fiat I26p, 1986 rok - sprzedam. Dziedzic,
Mysiaków.

Opel Vectra, 1992 rok, 1,6i - sprzedam.
Tel. 0604-518-794.

-. -

CC 11 OO sporting, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 024/277-93-19.

Opel Astra combi 1,6 I 6V, 1998 rok, 56 tys. km,
pełne wyposażenie, granatowy, stan idealny, garażowany, I właściciel - sprzedam. Tel. 0606-314-317.

Punto 55SX, 1997 rok, zielony metalik - sprzedam.
Tel. 0606-336-405.

-

Polonez Caro, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-89-46 po 16.00.

Polonez Truck 1,9D, 1992193 rok, stan bardzo
dobiy - sprzedam. Tel. 0241277-95-85,
0607-554-162.

Łowicz - dziaka przemysłowa 5203 1112 przy

llyundai Lantra 1,6 16V, 1993 rok, biały.
Tel. 046/838-02-29.

Seicento 900 S, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-25-5) po 17.00 lub 0606-682-993.

126p, 1985 rok, stan dobiy; Skoda 105S- sprzedam
w całości lub na części . Tel. 046/861-25-05.

Polonez, 1993 r, skladak, gaz, multilock, hak, oznakowany, czerwony, 4200 zl. Tel. 837-71-72.

I26p, 1987 rok; Żuk - sprzedam.
Tel. 046/838-64-02.

Polonez Caro 1,6 GLE, 1994 rok - sprzedam
lub zamienię na mniejszy. Tel. 0606-523-143.

ul. Bolimowskiej (wyjazd na Skierniewice).
Tel. 0221831-43-94, 0221621-76-67.

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

Sprzedam dom i I ha ziemi razem lub osobno.
Tel. 046/838-11-71.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1,41 ha przy CPN
Klewków, trasa Poznańska. Tel. 0461837-18-71.
Pilnie działkę budowlaną 8000 m'. Strzelcew,
droga asfaltowa, woda. prąd, telefon, 1,50 zł/m'.
Tel. 046/837-66-83.
Sprzedam bardzo pilnie sklep przenośny o wym.
5x8 m w bardzo dobrym stanie. Tel. 0608-717-359.
Sprzedam lub zamienię 51 m' cegła, parter na małą
Tel. 046/837-49-20 po 19.00,
0501 -384-919.
kawalerkę.

Sprzedam działkę o pow. 0,70 ha w okolicach
Łowicza. Tel. 046/837-15-67 wieczorem.
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Sprzedam dom wolnostoj ący dobrze utrzymany
z zagospodarowanym Ob'T'odem, działka ogrodzona,
2 garaże, si la. Tel. 0501-065-616.
Sprzedam szklarnię o pow. 500 m'.
Tel. 046/837-63-32.

Tanio sprzedam atrakcyjną dzialkę budowlaną
1410 m'. Osiny 53. Tel. 0421719-14-57.
Brzeziny M-3 - sprzedam lub zamienię na podobne
w Glownie lub "strykowie. Tel. 0601-974-199.

M4, 49 m'. Glowno - sprzedam lub zamienię
na mniejsze na I piętrze. Tel. 0501-629-509.

Sprzedam mieszkanie własnościowe (60m2)
Glowno. Tel. 0421710-7246.
(60m2)

osiedle Kopernika.
Sprzedam M4
Tel. 0421719-31-15. 719-17-04, 0503-913434.
4,36 ha. Tel. 0606-538-599.

Sprzedam 39m', osiedle Kopernika w Glownie.
Tel. 0'421719-18-89.
Zamienię

mieszkanie w Glownie 30m' na
Tel. 0421710-84-74.

większe.

Sprzedam mieszkanie wlasnościowe 40 m'
w nowym budownictwie, Glowno.
Tel. 042/719-26-30.
Sprzedam ladne mieszkanie: trzy pokoje + kuchnia
na osiedlu Sikorskiego. Tel. 0421719-22-92.

Sprzedam 1/2 bliźniaka w Glownie. 65 tys.
Tel. 0421719-27-96.

zł.

Sprzedam gospodarswto rolne 7,30 ha z zabudowaniami. Tel. 0421710-80-67, 046/838-38-90.
Sprzedam 1/2 bliźniaka w Glownie.
Tel. 0421719-5946. wieczorem.
M-3, 53 m2 lll piętro na os. Sikorskiego, rozkłado
we, duży balkon, 70.000 zł. Tel. 0421719-28-89.
Dzialka budowlana ok. 1700 m2 (Glowno), blisko
rynku, nad rzeką - sprzedam. lei. 0421719-28-89.

NIERUCHOMOŚCI

-KUPNO
Kupię działkę budowlaną.

Tel. 0606-112-193.

Kupi« dom lub mieszkanie w Łowiczu.
Tel. 0601-390-743 po 16.00.

mieszkanie najlepiej w starym
budownictwie. Tel. 0605-385489.

Sprzedam ziemniaki, marchew, buraczki, cebulę.
Tel. 046/838-13-62.

Sprzedam telewizor kolorowy Omega 25" z pilotem
oraz inne, magnetowidy. Tel. 0608-717-359.

Szukam domu do wynajęcia w Łowiczu lub okolicy
(może być do remontu). Tel. 0607-343-354.

Sprzedam maszynę do szycia.
Tel. 046/83743-46 po 20.00.

Sprzedam przecinarkę ścienną typ BSA 400,
palnik do spawania i cięcia typ PUZ 16A/YI2.
Tel. 046/838-57-24.

wynajęcia

45 m'. Tel. 0607-328-028.

Posiadam plac o pow. 1500 m' z dobrym podjazdem i miejscem do parkowania w centrum Łowicza.
W tylnej części placu znajduje się budynek z wolnymi pomieszczeniami: 47, 47, 39, 39 m2. Całość
lub w części wynajmę na dzialalność, oczekuję
propozycji. Tel. 046/837-6347 8.00-17.00,
046/837-83-28 po 20.00.
Do wynajęcia lokal o pow. 30 m' oraz działka
o pow. 500 m' pod dzialalność gospodarczą.
Łowicz, ul. Blich 2. Tel. 046/837-39-29.
Wynajmę

M-3, os. Bratkowice.
Tel. 042/213-80-38.

Kupię

mieszkanie 2-pokojowe 2840 m2
w Łowiczu. Tel. 046/837-65-94 po 20.00.
Kupię

maly dom lub mieszkanie w
Tel. 0604-727419.

Głownie.

Kupię dzialkę w centrum Glowna, samą lub
z budynkiem pod dzialalność gospodarcą
Tel. 0421679-29-72, 0603444-516.

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
30 i więcej miejsc noclegowych,
warunki dobre, tanio. Plac Przyrynek 11.
Tel. 046/837-99-16.
Wynajmę

Sprzedam tokarkę, frezarkę, wiertarkę slupową.
Tel. 046/837-52-55.

Sprzedam przeplywowy ogrzewacz wody
i piecyk gazowy. Tel. 0604-890-770.

Sprzedam tanio kuchnie węglowe prawe, piece
akumulacyjne, siatkę ogrodzeniową, rower składak.
Tel. 046/837-75-04, 0602-370470 .•

Tanio sprzedam hydrofor ocynk„ IOżeberek
żeliwnych, nowych; bojler 80 I, przeplywowy
ogrzewacz wody. Tel. 046/839-21-l O.

mieszkanie. Tel. 046/837-53-57.

Wynajmę

M-3, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-79-06 po 18.0.
Do wynajęcia lokal w centrum Łowicza, 65 m'.
Tel. 046/837-81-37.
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe.
Tel. 046/837-61-89.
Wydzierżawię budynek na działalność gospodarczą

(siła, woda) oraz plac z szerokim dostępem
do trasy przy ul. Poznańskiej w Łowiczu .
Tel. 046/837-3745 po 16.00.

Wydzier'.rawię

pawilon handlowy na targowicy.
Tel. 0461830-32-94.
Wynajmę lokal przy trasie 200 m, plac 3000m.
Tel. 046/838-90-60, 0603-324-884.

Sprzedam lodówko-zamrażarkę Candy.
Tel. 046/83742-08.

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

Wynajmę M4 - Szare Szeregi. Tel. 046/837-70-17,

Tanio sprzedam piecyk gazowy z butlą oraz piecyk
olejowy energooszczędny. Teł. 046/837-58-53.

lub kupię skromne, mnie mie$zkanie
w Łowiczu. Tel. 0221842-87-03, 0501-723-489.
0608423-775.
Do wynajęcia lokal w centrum miasta (Pannorama),
parter. Tel. 0605-539-234.

Do wynajęcia w centrum Glowna lokal
dzialalność (piętro).

Tel. 0421719-12-59.

Skup metali kolorowych.
Tel. 046/837-61-09.

Łowicz,

Kupię używany telefon komórkowy.
Tel. 0606-289-088.

Skup złomu, Małszyce 30 z dniem 1.1.2001 roku
przyjmuje nieodpłatnie samochody do złomowa
nia. Tel. 046/838-95-11, 0601-297-790.

Sprzedam półko-tapczan, biwko młodzieżowe
jasne, fotel rozkładany, drzwi wewnętrzne z szybą
i ościeżnicą stalową 0,70 x 2, drzwi zewnętrzne
z ościeżnicą częściowo szklone 0,92 x 2,35 prawe,
okna z ościeżnicą 0,52 x 0,85 (5 szt), waga dziesięt
na do 500 kg z odważnikami. Tel. 0461838-57-95.
Sprzedam telewizor Gnmdig 28" - tanio.
Tel. 046/837-25-15.

ś lubną.

Tel. 046/837-52-22.

Sprzedam hurtowo jabłka - tanio.
Tel. 046/837-63-74.
Sprzedam po I zł za sztukę komplet 465 plyt
analogowych w bardzo dobrym stanie z muzyką
poważną, dodam bezplalnie adapter do ich odtwarzania oraz plyly z muzyką POP z lat 60-80-tych,
120 sztuk. Tel. 046/837-41-74.

Pracy chalupniczej poszukuje: szycie (overlock,
stębnówka) lub łączenie, fonnowanie; wykaiiczanie

skarpet. Tel. 0461838-84-60.
Pracowaleś legalnie - Niemcy, Europa Zachodnia.
Odzyskujemy podatek. Tel. 071/385-20-18.

Zaopiekuję się dzieckiem.

Silniki elektryczne, wentylatory, motoreduktor,
pompa szambowa ciśnieniowa, waga. przekładnia,
motopompa, węże. Teł. 0421719-59-36.
Stępie

budowlane 2,5 do 3,00 300 sztuk, cena
3 zVsztukę - sprzedam. Tel: 0421719-60-10.

Zbiornik 15 m' na szambo. Tel. 0601-286499.
Sprzedam

bryczkę

2,5 tys. zl. Tel. 042/710-83-78.

PRACA
Po przeszkoleniu w dziale obslugi klienta.
Tel. 046/837-32-26.
Młodzież do sprzedaży kosmetyków Oriflame,

Tel. 0608-493-655.

Szukasz pracy? Zadzwoń! Prezenty
przez 6 miesięcy. Tel. 0421719-19-86
lub 0421719-21-92.

Ońflame.

Mechanika samochodowego
Tel. 0421719-29-37.

zatrudnię.

Avon poszukuje konś'ultanlek, prezenty.
Tel. 042/71944-47, 0608-256-691.
Zatrudnię szwaczki profecjonalnie szyjące
do zakładu gorseciarskiego w Głownie.
Tel. 0421719-33-80.

Mechanika samochodowego, samodzielnego
- zatrudnię. Tel. 042/71945-85 wieczorem.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85, 0608484-079.
Wideofilmowanie - profesjonalne - tanio.
Tel. 0601-ł57-630.
Wideofilmowanie „Kasia" - profesjonalnie,
solidnie, tanio. Tel. 046/837-87-68.
Wideofilmowanie. Tel.

046/837-3ł-73.

Wideofilmowanie Studio „ROMA", obróbka
komputerowa. Tel. 0461837-79-78, 0606-605-698.
Wideo - studio „MaJa" - cyfrowo,
komputerowo, tanio. Tel. 046/838-85-16.
Wideofilmowanie. Tel. 046/83849-38.
Wideofilmowanie, firma usługowa „Mewa'',
obróbka komputerowa, montaż cyfrowy.
Tel. 060ł-323-562, 046/837-77-75, 837-83-96.
Wideofilmowanie Studio ROMA, dwie kamery,
weselna, CD-ROM gratis.
Tel. 046/837-50-64, 837-79-78, 0606-605-698.
płyta

Wesela, uroczystości domowe, prace dyplomowe.
Tel. 046/837-52-23.
Wideofilmowanie, K. Bielecki. Tel. 0603-287456,
0421672-23-20.
Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-3ł-73.
Wideofilmowanie, dwie kamery. Tel. 0501-836-550.
Wideofilmowanie. Tel.

0608-38ł-435.

Wideofilmowanie. Tel. 046/837-75-58.

2 opony 28 x ł I. tel. 046/838-77-12.

Zatrudnię: blacharza, dekarza, glazurnika, murarza.
Tel. 0601-284-461.

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-79-81.

Sprzedam piec c.o„ olej, koks, zbiornik I0001,
podgrzewacz, 2 pompy. Tel. 046/838-38-93.

Rencista podejmie chalupnictwo oprócz szycia.
Tel. 0604-631-872.

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

Sprzedam gotową reklamę przy trasie Łódź
- Łowicz, na Krępie. Tel. 0604-287-665.

Inspektor BHP podejmie pracę. Tel. 0503-95148 ł.

Sprzedam tanio

Sprzedam suknię

Młody, dyspozycyjny kierowca kat. B, C
-poszukuje pracy. Tel. 046/837-79-21.

Studio filmów wideo „Kama''. Tel. 0604-591-295.

Kupię drzewo opałowe z przewozem.
Tel. 0421710-84-15.

Pila spalinowa, Polska - sprzedam.
Tel. 046/838-75-17 po 17.00.

Absolwentka szkoly średniej podejmie każdą prac~.
Tel. 046/837-94-86.

promocyjne wejścia, prezenty. Tel. 046/839-62-1 ł,
0604-511-574.

Sprzedam spawarkę ,,Bester SPB 315" - tanio.
Tel. 046/838-84-54.

Sprzedam tregry 14, 12 metrowe po 250 zVszt.
Tel. 046/838-11-91.

Dwa łóżeczka drewniane z materacykiem
- sprzedam. Tel. 046/838-75-53.

Sprzedam komputer FUłTSU z monitorem,
drukarką, skanerem (gwarancja). Tel. 0502-517428.

Sprzedam krowę. Nieborów ł 17.

Kupię grzejniki Faviera - nowe lub malo używane.
Tel. 0461830-33-55 lub 837-61-61 po 20.00.

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

5110. Tel. 0605-578-593.

Sprzedam tunel foliowy. Tel. 0606-240-554.

Sprzedam kontener handlowy. Tel. 0608-143436.

SPRZEDAŻ-RÓŻNE

Nokię

Sprzedam wypoczynek z weluru.
Tel. 0604-146-169.

Kupię używane grzejniki oliwne, pompę nową
c.o. Tel. 046/838-59-58 wieczorem.

KUPIĘ DREWNO ŚLIWKOWE,
CZEREŚNIOWE I Z ORZECHA
WŁOSKIEGO. TEL. 0502-517-428.

Sprzedam

Sprzedam motorower Ogar, motocykl WSK,
chłodnię 8-bańkową, mieszalnik MIKS.
Tel. 046/839-1848.

Klickiego 66.

Sprzedam: Nokia 511 O, dwie ładowarki, zestaw
sluchawkowy, pokrowiec. Tel. 0602-621470.

pokój, os. Brntkowice 1/16.

Sprzedam akordeon 80 basowy oraz wysokiej
klasy instrument elektryczny Roland R-38.
Tel. 046/838-15-50.

Zamrażarkę typ „Mors 122" - sprzedam.
Tel. 046/83744-50.

Sprawdzone, legalne finny poszukują pracowników
do montażu dlugopisów, zabawek, skakanek itp.
w domu. lnfonnacja bezpłatna. Zaadresowana koperta zwrotna, 2 naczki luzem po I zł. BHR „EVA",
ul. Bednarska 9/3. 00-31 OWarszawa.

Łyżwydziewczęcenr38-sprzedam .

Tapczan mlodzieżowy, rozkładany i chodzik
dziecięcy- sprzedam. Tel. 046/837-11-14.

Wynajmę

Do wynajęcia lokal przy ul. Dlugiej na działalność
gospodarczą. biuro. Tel. 046/830-31-72,
0606-994-276.

Wynajmę

Sprzedam regały sklepowe. Tel. 0604-978-264.

Sprzedam piece akumulacyjne, cena 50 zł.
Tel. 046/837-68-02.

Sprzedam roczny komputer bez monitora,
cena 1.400 zł. Tel. 046/83745-23.

Do wynajęcia lokal na gabinet lekarski.
Tel. 0601-688-561.

Tel. 046/837-19-06.

Sprzedam komputer Celeron 333.
Tel. 046/837-01-34, 0503-956-920.

Wynajmę

Do wynajęcia lokal sklepowy o pow. 74 m'
ul. Mostowa 28 ornz lokal biurowy o pow. 65 m'
przy ul. Podrzecznej 2 (po Nowym Łowiczaninie).
Tel. 046/83741-72, 046/837-37-28.

Lokale do wynajęcia Jf.lrter (76 m'. 49 m', 42 m2,
37m' ) i poddasze ok. IOO m2, w centrnm uslugowohandlowym w Łowiczu, róg Anni i Krajowej
i Nadbzurza1iskiej. Kontakt: 0601-255-307.

suknię ślubną.

Sprzedam procesor PentiU111 III 7,33 Mhz
z płytą główną. Tel. 046/838-92-65, 0503-686-232.

Tel. 046/837-74-20.

KUPNO - RÓŻNE

1,5 ha ziemi 5-6 klasy okolice
Dmosina. Tel. 0421652-3943 po 20.00.

Opony używane 6 szt„ 174no R-13.
Tel. 046/837-08-98.

Sprzedam przyczepkę bagażową do samochodu
osobowego, stelarz z plandeką odpinany,
zarejestrowana. Tel. 046/83746-77.

Sprzedam fonny do pustaków „6", „9" oraz wibrator
z silnikiem. Tel. 0461838-66-82.

Do wynajęcia maly pawilon 24 m2 na działalność
(Glowno, ul. Kopemika12). Tel. 042/719-24-38.

łub

Sprzedam 6 regalów sklepowych - bialych oraz
2 biurka przeszklone. Tel. 046/837-11-20 po 18.00.

Sprzedam tanio - suknię ślubną.
Tel. 046/838-4648.

Do wynajęcia M-3, Bratkowice.
Tel. 0461837-72-56 po 18.00.

Kupię domek parterowy lub mieszkanie
2-pokojowe. Tel. 046/837-ł3-75.

Kupię około

Sprzedani lodówkę i zamrażarkę.
Tel. 046/837-51-03 po 16.00.

Sprzedam telefon komórkowy Siemens C25,
cena 170 zl. Tel. 0607-551-029.

Komputer Pentium 166 MMx - color - 1200 zł.
Tel. 046/837-70-63, 0605-063-320.

na

(ilowna

Sprzedam kompakt Pionieera i magnetofon - tanio.
Tel. 0602-847435.

Nokia 611 O- sprzedam, gwarancja+ dodatki.
Tel. 0601-946-286.

Sprzedam tanio sprawną pompę do wody na
220V oraz hydrofor 3001. Tel. 0608-519463.

Kupię mieszkanie do 60 m2 na I piętrze.
Tel. 046/838-95-35.

mieszkanie 2-pokojowe lub dom parterowy
w okolicach Łowicza. Tel. 0605-553-628,
0602-614-823.

Sprzedam wyposażenie sklepu meblowego.
Tel. 0602-689429.

Sprzedam

Poszukuję mieszkania do wynajęcia.
Tel. 0421719-31-34 do 15.00.

Kupię

Sprzedam wykrywacz metali z dyskryminacją.
Tel. 0606-442-327.

Lokal do wynajęcia, ul. Nowy Rynek 31.
Tel. 046/83742-54.

Kupię dom parterowy w Łowiczu.
Tel. 046/837-88-66 do 17.00, 0604-083-348.

Dom parterowy w Łowiczu - kupię.
Tel. 046/837-6643.

Wiertarkę WS-15, spawarkę SPB-315, butlę
tlen-acetylen, palniki, reuktory. Tel. 0602-366-564.

Wynajmę

Do wynajęcia nowy kiosk na targowicy
z wyposażeniem. Tel. 046/837-1243.

Sprzedam działkę IO.OOO m2 dobry punkt
w Głownie. Tel. 0605-046-530.

Sprzedam meble kuchenne ze sprzętem AGD.
Tel. 0602-311-668.

Sprzedam sejf pancerny bankowy o wymiarach
1,20 x 0,70 x 0,70. Tel. 046/837-41-72.

Playstation, magnetowid, radiotelewizor.
Tel. 0604-998-376.

Pokój do wynajęcia. Tel. 046/83744-74.

Sprzedam lub wynajmę dom drewniany
w dzialką 560 m2, Glowno, ul. Zgierska 11.
Tel. 042/686-02-31.

Okazja: TV Philips 29'', IOO Hz, Hi-Fi,
magnetowid Philips Hi-Fi. Najwyższe modele. Na
wszystko 1,5 roku gwarancji. Tel. 046/837-0341.

Sprzedam sentyzator Casio. Tel. 0607-414-104.

Do

Sprzedam M4, 68 m' , Glowno.
Tel. 042/719-21-02.

ziemię

Wynajmę lokal handlowy o pow. 66 m'.
Plac Przyrynek. Tel. 0602-689429.
Wynajmę mieszkanie w blokach os. Bratkowice
dla dwóch studentek. Tel. 046/837-65-29 po 16.00.

Sprzedam kiosk handlowy przy dworcu
PKP w Bednarach. Tel. 046/838-6545.

Sprzedam

Wynajmę 2 pokoje z kuchnią w Łowiczu.
Tel. 0605-695-927.

do szycia, elektryczną,
Tel. 046/830-3046.

maszynę

wieloczynnościową.

Wzmacniacz Marshall Valvestate TM 80V model
8080, WAH-MAH Dunlop USA, procesor efektów
SGX NITRO ART USA. Tel. 0502-056-376.

Poprowa&ę księgowość, kardy, płace, rozliczenia
z ZUS, z Urzędem Skarbowym.
Tel. 046/837-73-88 wieczorem.
Zaopiekuję się

dzieckiem. Tel. 046/837-8043.

Rencistka podejmie pracę najchętniej w branży
dziewiarskiej. Tel. 0603-767-378.
Sprzątanie, imprezy, inne propozycje.

Tel. 046/837-96-54.
Zatrudnię sięjako

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Wykończenia

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

Boazeńa, panele, siding, podłogi, glazura,
terakota, płyta gipsowa, ścianki działowe, sufity
podwieszane, gładź, cyklinowanie.
Tel. 0461838-98-40 po ł 9.00.

opiekujna do dziecka.
Posiadam wyksztalcenie pedagogiczne.
Tel. 046/839-6ł-72.

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

Operator koparki poszukuje pracy - doświadczenie.
Tel. 0602-847435.

Sprzedam dźwignik warsztatowy.
Tel. 0603-653-032.

Finna zatrudni elektryka, frezera, ślusarza.
Tel. 046/838-88-70.

Sprzedam tunel foliowy 6,5 x 30.
Tel. 046/.838-51-31.

Szwaczka poszukuje pracy na overlock
lub stębnówkę. Tel. 0603429-728.

Sprzedam piec włoski olejowy i zbiornik
na olej 4001. Tel. 046/837-38-08.

Kierowca 40 lat kat. B, C, D, E dyspozycyjny,
paszport- poszukuje pracy. Tel. 0461838-89-30.

Wyprzedaż maszyn i sprzętu blacharskiego.

Absolwentka z dyplomem sprzedawcy szuka pracy.
Tel. 046/837-3948.

Remonty

Podejmę współpracę z dostawcą lakieru

poręczycieli.

i rozpuszczalnika Nitro. Oferty cenowe pod
nr lei. 046/837-56-00, 837-26-60 do 15.00.

Malowanie. Tel. 046/837-19-29.

Sprzedam pianino. Tel. 046/837-65-21.
Sprzedam telewizor kolorowy Fw1aj, używany.
Tel. 0461837-65-56..
Parnik elektryczny I001, nieużywany.
Tel. 046/838-81-05.
Kartę

Simplus - 30 zł. Tel. 0608-353-025.

-

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

Sprzedam akordeon Weltmaister 80; kamerę
Panasonic, dużą. Tel. 046/838-12-97.

Tel. 046/837-38-08.

-

Zagosopdarowywanie poddaszy, ocieplanie,
p1yty GK, panele ścienne, podłogowe, pokrycia
dachowe. Tel. 024/285-16-50, 0601-703-244.
Dachy, konslrukcje i pokrycia. Tel. 046/832-75-22. _..,
Profesjonalny montaż paneli podłogowych
i ściennych - tanio. Tel. 046/837-01-85 wieczorem,
0602-513-558.
Domofony, alarmy, bramy, drzwi garażowe
(montaż napędów). Tel. 046/837-ł5-85,
0603-709-316.
łazienek.

Tel. 046/837-19-29.

......

Kredytowanie remontów lazienek bez
Tel. 046/837-19-29.

Hydraulika. Tel. 0461837-19-29.

Podejmę pracę w charakterze opiekuna dla osoby
starszej+ dodatkowe prace. Tel. 046/837-93-30.

Remonty. Tel. 046/837-19-29.

Elektry!, grupa SEP ze stażem - szuka pracy.
Tel. 0241277-94-94.

Układanie glazury, terakoty, tapetowanie.
Tel. 046/838-20-56.

-

24
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Finna Elbo s.c. oferuje: docieplanie poddaszy,
montaż płyt gipsowYch, sufitów podwieszanych,
boazerii i podlóg"'panelowych. Tel. 0502-228-972,
0604-645-981.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu,
mozaiki, lakierowanie. Popów 43.
Tel. 0604-334-891.

...

Malowanie, tapetowanie, glazura, terakota,
Tel. 046/837-74-51.

gładź.

Zabidowa wnętrz, montaż boazerii, paneli.
Tel. 046/837-11-09.
Usługi hydrauliczne, profesjonalne wykonanie,
konkurencyjne ceny. Tel. 046/837-72-80.

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny
i kosztorysy. Tel. 046/837-78-38.

ZespółZespół

wesela, bale. Tel. 0605-283-913.

- bale, wesela. Tel. 046/837-80-84.

Sprzedam ciągnik Ursus 1222, 1985 rok, bronę
talerzową 3 m, pług 5-skibowy, Stara A-200,
1990 rok. Tel. 046/861-17-28.

Chą$no

Sprzedam śrutownik bijakowy z wydmuchem.
Tel. 046/838-64-59.

Profesjonalne systemy alarmowe.
Tel. 0421673-91--09, 0606-617-728, 0608-366-941.

Malowanie mieszkań, gładź gipsowa.
Tel. 046/839-60-12.

Glazura, terakota, tynki, posadzki, gipsy + VAT.
Tel. 046/838-06--05.

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

Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne,
glazura, terakota, gładź, panele, płyty GIK, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84 .

Glazura, terakota, montaż paneli ~ciennych,
podłogowych, sufity jxxliweszane, gładź gipsowa.
Tel. 046/837-91-41, 0607-728-362.

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów i tapicerek.

Siewnik zbożowy, zawieszany, przedłużony
_sprzedam. Rogóźno II 26 .
·

Projektowanie i wykonawstwo, przyłącz.a, elektroinstalacje, pomiary, automatyka, domofony.
Łowicz, os. Kostka 21128, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.

Glazura, terakota, gładż gipsowa, malowanie
- cena do ilzgodnienia. Tel. 046/837-95-43.

Tel. 0421719-22-47.
Zostań klientem potężnej firmy kosmetycznej
ATW Products. Tel. 0606-104-277, 0421710-70-39
do 19.00.

Sprzedam ładowacz Cyklop, nowy typ.
Tel 0461838-75-74.

Glazura, terakota. Tel. 046/839-62-30,
0606-428-162.
Glazura, terakota, tynki, posadzki, gipsy+ VAT.
Tel. 046/838-06-05.

Glazurnictwo. Tel. 042nJ0-81-61.
hydrauliczne: kotłownie olejowe
- montaż, serwis, komputerowa analiza spalin.
Tel. 0421719-34-04, 719-25-93, 0601-391-956,
0603-390-795.

Układanie:

Montaż

Usługi

Panele, boazerie, malowanie. Tel. 0461838-34--08.
paneli. Tel. 0421710-81-61.

Budowa kominków. Tel. 0421710-81-61.
Glazurnictwo. Tel. 0421710-81-61.

Glazura, terakota, gipsy - wykonam.
Tel. 0605-385-489.

INNE

Usługi

USŁUGI

hydrauliczne - pełny zakres.
Tel. 046/838-75-53.

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Tel. 046/838-70-32, 0602-681-541.

Cięcie

Usługi

betonu, wyburzanie.

T~.

046/838-68-45.

Profesjonalne projektowanie budynków i wnętrz
mieszkali, sklepów, biur, klubów (możliwość
wykonawstwa). Tel. 0461837-33-29, 0606-970-156.
FUR - świadczy usługi: docieplanie mieszkań,
malowanie, glazura, terakota, panele ścienne
i podłogowe, gładzie gipsowe itp.
Tel. 0604-580-213, 0461838-12-00.
Budowy domów. Tel. 0<!61838-76-65.

Glazura, terakota, malowanie, gładź, płyty kartonowo-gipsowe, układanie podłóg, panele ścienne
i podłogowe. Tel. 0461837-90-74, 0601-345-508.
Murówanie, tapetowanie, gładż gipsowa, panele.
Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Kompleksowe remonty pomieszczei1 i elewacji
budynki mieszkalne, biura, zakłady,
instalacje publiczne. Tel. 0602-587-936.

zewnętrznych,

Boazeria, panele, siding, terakota,
Tel. 0607-414-104.

gładzie

- tanio.

Tanio usługi hydrauliczne- pelen zakres.
Tel. 0609-158-772.
żaluzje poziome, pionowe, rolety materiałowe,
zewnętrzne. Montaż,

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

naprawa. Tel. 046/838-78-24,

0603-753-973.
Antywłamaniowe folie okienne oraz folie

zwykle (kolorowe), także samochodowe.
Tel. 046/838-78-24, 0603-753-973.
Bramy, kraty, ogrodzenia, ż.aluzje.
Tel. 046/856-42-28, 0601-591-471.
Usługi budowlane, wykończenia poddaszy, remonty
- solidnie. Tel. 046/838-50-50.
Usługi

hydrauliczne- pełny zakres.
Tel. 046/837-21-66.
Dachy, konstrukcja, naprawy i konserwacja.
Tel. 046/839-18-37, 0603-879-721.

czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodowej u klienta
- rachunki. Szczepanik, Bratkowice 19/9.
Tel. 0461837-73--07.
Przeprowadzki - transport cały kraj, całą dol><;.
Tel. 046/832-90-79, 0605-303-836.

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

„Efect" usługi hydrauliczne: niemiecka technologia
w polskim wykonaniu, referencje.
Tel. 0604-674-641.
Przedsiębiorstwo układania glazury i terakoty
od 18 zł+ VAT/m'. Tel. 0461837-19-29.

Sprzedam przyczepkę
Seligów 18.

W ciągłej sprzedaży koncentraty i pasze firmy
Neorol, premiksy Basf oraz śruty wysokobiałkowe;
szczególnie atrakcxjna oferta pasz pełnoporcjowych
dla trzody i bydła z dowozem. Złaków
Kościelny 73. Tel. 046/838-71-48 po 18.00,
0601-418-811.

ciągnikową

na

Komputerowe przepisywanie tekstów - szybko,
solidnie, skanowanie, język polski, angielski.
Tel. 046/837-46-85.
Komputeropisanie. Tel. 046/837-68-60.
Komputeropisanie. Tel. 046/837-70-63,
0605-069-320.
Pisanie i przepisywanie prac dyplomowych,
CV, podań. Tel. 0605-553-621.

Sprzedam C-360 3P, 1990 rok;
1989 rok: Tel. 0604-078-564.

kabinę;

Sprzedam zboże. Tel. 0604-526-273.
Sprzedam krowę na ocieleniu oraz roztrząsacza
-zgrabiarkę (piątkę). Tel. 046/837-07-54.

Sprzedam ciągnik C-360, Zetor721 I.
Tel. 046/838-90-06.

Cebula - kupię każdą ilość. Tel. 046/838-48-28
7.00 - 16.00.

Sprzedam Ursus C-360-3P, 1989 rok, prasę
1993 rok, kombajn Biz.on 50156. Tel. 838-92-69
po 19.00, 838-90-04, 0604-425-281.

Ciągnik
Teł.

C-355 z kabiną - sprzedam.
0461838--05-94.

Komputeropisanie. Tel. 046/837-68-60,
0501-546--069.

Sprzedam pług cztero_skibowy. Tel. 046/838-21-41.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 0461837-72-56 po 18.00.

Sprzedam Ursus 4512, 1990 rok, stan bardzo dobry.
Tel. 0461838-39-98.

Przepisywanie tekstów, grafika komputerowa,
wizytówki. Tel. 046/837-98-84, 0606-926-019.

Sprzedam przyczepkę 0,5 t, ruską.
Tel. 046/837-40-18.

·NAUKA
Maturzysto - kun; matematyki. Tel. 046/837-85-96.
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Korepetycje- matematyka, gimnazjum.
Tel. 046/837-37-M.
Matematyka. Tel. 0461837-85-96.

Twoje oczy. Twój optyk. Realizacja wszystkich
recept na okulary. Zniżki - rabaty. Łowicz, os. Dą
browskiego 24. Zapraszamy. Tel. 046/837-57-93.
Zespół muzyczny- bale, wesela.
Tel. 046/837-96-72, 0607-556-807.

Komputery - montaż, serwis. Tel. 0604-576-488.
Nowo otwarta kawiarnia internetowa, promocja
3 zł/godzinę, ul. Bolimowska I 4/l 8b Iv.
Tel. 046/830-34-77.
Firma E-Tech: projektowanie i montaż sieci komputerowych, strony www i konta pocztowe,
sprzedaż komputerów. Tel. 042/630-45-97.
Wizażystka - makijaż wieczorowy, ślubny
w domu klientki. Tel. 0604-181-9.19.

Super odchudzanie. Tel. 0604--065-357.
Wypracowania. Tel. 046/830-20-50.

Angielski dla dzieci (szkoła podstawowa).
Tel. 046/837-77-41.

Sprzedam ciągnik 3512,
Tel. 0601-306-070.

Sprzedam ciągnik Ursus C-360-3P, 1988 rok,
rozrzutnik jednoosiowy do obornika.
Wiadomość: Kocierzew Południowy 15.
Sprzedam krowy mleczne - 7 sztuk.
Tel. 046/861-25-51.

Ciągnik

2812, 1992 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 0602-178-244.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną typ Z 0-70.
Tel. 046/838-21-95.
Sprzedam schładzalnik mleka poj. 650 l.
Tel. 046/838-74-45.
Sprzedam przyczepę 4,5 t, opryskiwacz
ciągnikowy 3501. Tel. 046/837-14-54.

kupię

Ursus 914, !014.

Sprzedam jałówkę 300 kg. Tel. 046/838-45-98.
Sprzedam Cyklop nowy typ. Tel. 0602-709-962.
Sprzedam korzenie pietruszki. Uibanek, Rząśno 2.
Sprzedam słomę belowaną ze stodoły.
Tel. 046/838-45-73.
Sprzedam przyczepę sanok D-44B z oryginalnie
zamontowaną cysterną 300 ł, kwasoodporną.

Lasocin 12, gm. Kiernozia. Tel. 0241277-90-04.
Sprzedam 2 źróbki. Tel. 0241277-94-14.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, stan bardzo
dobry. Tel. 046/874-72-87 po !9.00.
Sprzedam chłodziarkę do mleka 40 I.
Tel. 046/838-57-87.
Sprzedam ladę, kopaczkę konną i
Tel. 0605-578-593.

ciagnikową.

Angielski, również dla dzieci. Tel. 0461837-53-15.
Nauka gry na instrumentach kla1;Yisz.owych.
Tel. 0461837-66-11, 0606-371-329.

Usrus C-360 3P, 1989 rok; prasę Z-224, 1993 rok
- sprzedam. Tel. 0461838-92-69, 0604-425-281.

Sprzedam schładzarkę do mleka poj. 330 I,
stan dobry. Tel. 0461874-74-22 (wiecz.orem).

Angielski - korepetycje. Tel. 046/837-64-35.

Sprzedam łubianki używane, drewniane
i plastikowe. Tel. 024/277-94-27 wiecz.orem.

Korepetycje z niemieckiego dla dzieci.
Tel. 046/837-61-61.
Korepetycje z informatyki. Tel. 046/837-98-84,
0606-926--019.

Język polski- korepetycje. Tel. 046/83f-56-84.
Matematyka, szkoła podstawowa i średnia
- studentka. Tel. 0421719-23-83.

Ubezpieczenia komunikacyjne i inne: Warta.
Łowicz, ul. Długa 20a. Tel. 046/837-45-27.

średnia,

Korepetycje (matematy'ka) - szkoła podstawowa,
studia - tanio. Tel. 042171942-55.

Lekcje i korepetycje z języka angielskiego
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tel. 0421719-19-05, 0605-523-374.

ROLNICZE

Sprzedam schładzarkę 160 I. Tel. 0241277-95-10
po 20.00.
Sprzedam kamionki do koryt do tuczników,
1,5 m długości, 40 szt. Tel. 0241277-91-31. •
Kupię słomę.

Tel. 0461838-72-67.

Sprzedam ciągnik MS 255 i dwukółkę.
Rogóźno 15.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy,
roczny, pięciogwiazdowy, przedtrząsacz do ziarna.
Tel. 046/838-64--02.
Sprzedam siano i słomę. Lisiewice Duże 24.
Tel. 046/838-20-48.

Kombajn ziemniaczany Anna, stan bdb - sp!Zedam.
Tel. 0461874-72-87 po 19.00.
Sprzedam

ciągnik

T-25. Tel. 0604-113-404.

Sprzedam klacz trzyletnią zażtebioną. 3 tys.
Tel. 0421710-83-78.

zł.

Siano prasowane, ziemniaki pastewne, mieszankę
zbożową. ruzrzutnik 2-osiowy, kultywator 18
z wałkiem. Tel. 0604-610-387. Kożle 30.
Kosiarkę ratacY.iną czeską.

Tel. 0421719-56-39.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową. Tel. 0605-578-493.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna i p~
wysokiego zgniotu polską. Tel. 0421719-71-35.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną czeską.
Tel. 0608-080-591.

·ZWIERZĘTA
---~

Sprzedam silnik po remoncie T-25. Popów 34.
Tel. 046/830-32-45.
Sprzedam ciągnik C-330 M, ł 990 rok,
I właściciel, stan bardzo dobry. Bogoria Górna 41.
Tel. 046/838-79-80.

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

Jednoosobowy zespół- przyjęcia, imprezy
okolicznościowe, wesela, tanio, profesjonalnie.
Tel. 046/837-66-1 I, 0606-371-329.

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

Projektowanie, nadzory, kosztorysowanie.
Tel. 046/837-79-05, 0605-370-070.

Składanie, modernizacja komputerów (FVAT).
Tel. 046/837-98-84, 0606-926-019.

Sprzedam Bizon, 1990 rok, prasę Z-224, 1987 rok• Sprzedam Orkan i śrutPwnik bijakowy.
i 1998 rok, Cyklop. Tel. 046/838-79-27.
Tel. 046/838-46-19.

ścianki działowe,

27.

Kombajn zbożowy Volvo S900, szerokość kosy
3,70 m, z kabiną, stan dobry, cena 17 tys.
Tel. 0421719-27-19.

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

Zespól muzyczny, długoletni staż,
profesjonalnie, rachunki. Tel. 0608-686-489.

Goleńsko

Tel. 046/838-12-37.

Sprzedam ziemniaki jadalne Mila.
Tel. 046/838-70-88 wieczorem.

Biuro Rachunkowe „Podatek" - ryczałt, księga,
VAT, ZUS, rozliczenia roczne-ceny konkurencyjne. Tel. 0461837-60-80.

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

Tel. 046/837-58-27.

- sprzedam.

Sprzedam ciągnik C-330. Tel. 046/838-22-59.

Język

polski - korepetycje, wypracowania.
Tel. 0604-828-861.

Przyczepę 6 t - sprzedam.
Jałówkę wysokocielną

Sprzedam dojarkę. Tel. 046/838-16-58 wiecz.orem.

Twoje oczy„. Twój okulista +Twój optyk lepiej widzisz. Łowicz, os. Dąbrowskiego 24.
Tel. 046/837-57-93.

Język

Sprzedam młodą, wysokocielną krowę.
Tel. 046/838-14-61.

kupię widły do ładowacza Tur. Tel. 046/838-78-54.

Sprzedam kombajn zbożowy, poi zawieszany
Z-020 do ciągnika. Tel. 046/838-89-42.

Biologia - przygotowania na studia.
Tel. 046/837-61-22.

Wózek widiowy Rak-7a - sprzedam.
Tel. 046/838-92-69, 0604-425-281.

Sprzedam IOt zboż.a: pszenica, żyto.
Tel. 046/830-33-21.

Niemiecki. Tel. 0604-216-728.

Angielski - korepetycje dla dzieci i dorosłych, tanio,
profesjonalnie, interesująco. Tel. 0502-559-183.

Wiadomość:

Nowy zgniatacz walcowy do ziarna - duż.a
wydajność- tanio sprzedam.
Tel. 046/837-54-53 po 18.00.

zamrażarek.

polski - korepetycje. Tel. 046/837-91-39.

Ursus C-360 do małego remontu.
Tel. 0608-420-169.

Sprzedam krowę po wycieleniu z cielakiem.
Parma 2 po 13.00.
Tel. 0461839-67-80.

Sprzedam suche wysłodki. Wyborów 78.
Tel. 0602-113-681.
.

Gładź, płyta

star 200,

Sprzedam kombajn buraczany K.lajne;
opryskiwacz300 I, zawieszany. Tel. 0461838-77-19.

Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe badanie
wzroku - niezrównana doskonałość. Łowicz,
os. Dąbrowskiego 24. Tel. 046/837-57-93.

Sprzedam ciągnik C-360-3P, 1988 rok.
Tel. 0241277-96-29.

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

KOMPUTERO
- PISANIE

Nowo otwarta siłownia oraz wypożyczalnia
kaset wideo i płyt DVD; cena promocyjne.
Bolimowska 14/18 b I. 010.

Tynki, wylewki - najtaniej. Tel. 0607-343-354.

podnośnik.

Sprzedam sadzarkę czeską. Tel. 046/838-71-03.

Matematyka, angielski. Tel. 0421719-12-88.
Remontowo-budowlane. Peh1y zakres,
teraz 20% taniej. Tel. 046/830-30--02.

Tel. 0501-944-705.

Język angielski - korepetytje.
Tel. 046/837-54-13 pok. 40 Ola.

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

do ciągnika 12,4/11-24.

Sprzedam prasę Z-22411. Tel. 046/838-75~94.

Naprawy bieżące ciągników, remonty kapitalne
silników C-330, C-360, ,,3", „4" cylindrowych
silników Perkins, gwarancja. Usługi u klienta.
Tel. 0605-695-936, 0461837-59-47.

- wesela, bale. Tel. 0461838-66-46.
Tel. 0607-267-271.

Tel. 046/838-60-08.

Kupię używaną oponę

Sprzedam siczkarnię do kukurydzy Z-350.
Tel. 0606-183-598.

Komputeropisanie. Tel. 0421719-31-43.

Cięcie drzew - rachw;ki.

Kupię sadzarkę do wyrzyw i sprzedam cebulę

dymkę.

Przekaz - leczenie energią Reiló i Seichim.
Tel. 0603-167-985.

Usługi

Zespół

Sprzedam przyczepkę SAM 0,5 t, wymiary
2,4 x 1,4. Tel. 0461837-18-71.

MANICURE, PEDICURE W DOMU U
KLIENTA. TEL. 042nt9-13-22, 0503-646-696.

Komputerowe przepisywanie prac - tanio.
Tel. 0461837-31-83 lub 0501-021-591.

transportowe- Renault Master, faktury VAT.
Tel. 0461837-55-36, 0607-406--024.

Sprzedam ziemniaki jadalne 5 ton.
Tel. 046/838-37-25.

Sprzedam suche wysłodki granulowane,
II 43. Tel. 046/837-12-02 po 15.00.

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy,
opryskiwacz sadowniczy Ślęża, sprzęt w bardzo
dobrym stanie. Tel. 0602-709-962.

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

Podciśnieniowe

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

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

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

Vertal: ż.aluzje-wewnętrzne,nawierzchniowe,
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.
parkiet, mozaika, panele, boazeria,
schody, cyklinowanie. Tel. 046/837-42-55,
0502-202-371.

-

Sprzedam krowę na wycieleniu ijałówkę wycieloną.
Tel. 046/838-67-49.

Instalacje elektryczne, hydrauliczne, remonty,
naprawy, glazura, terakota. Tel. 0461839-18-24.

Budowa kominków, ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.

-

Spawanie plastoków - zderzaków.
Tel. 046/837-26-35.

Sprzedam C-360, 914, przyczepa 6 i 8 ton,
Tur 2, basen 800 I. Tel. 0603-653-034.

Kompleksowe budownictwo jednorodzinne,
Marek Łazęcki - technik budowlany z uprawnieniami; nowe, cieple technologie, porotenn, ytong,
posadzki, tynki, gipsy, kosztorysy, faktury VAT.
Tel. 0604-962-885.

Montaż boazerii, panele ścienne, podłogowe,
PCV, wszelkie zabudowy wnętrz, schody, tralki,
luki, sufity podwieszanepłyta GK, wymiana okien
i drzwi. Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.

-

Masaż klasyczny-leczniczy, relaksujący,
kosmetyczny. Usprawnianie po udarach mózgu.
Tel. 046/837-74-48.

Szczenięta rotwailera-sprzedam.

Tel. 0461837-11 -14.
Owczarki niemieckie - sprzedam.
Tel. 046/837-31-24.

Sprzedam T-25, 1988 rok. Wygoda 56 po 16.00.

Owczarki niemieckie 2-miesięczne-sprzedam.
Tel. 046/838-35-75.

Przyczepa zbierająca T0-72, 1990 rok; Żuk blaszak,
1981 rok. Tel. 046/838-98-50.

Oddam psa w dobre ręce - za darmo (2 lata).
Tel. 0461837-58-02 wieczorem.
Sprzedam owczarka niemieckiego, jednoroczny,
ułożony. Tel. 046/837-01-01.
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Historię łowickiego rzemiosła

przedstawia Edward M. Tomczak. Cz. Ili

ływot
cechu sukienniczego

Krótki

Są niewidomi, ale śpiewać potrafią. Na zdjęciu kandydaci do wzięcia udziału w konkursie na królową balu czekają na swoją
kolej, aby zaśpiewać dowolną piosenkę.

BAL DLA 1OO DZIECI
Integracyjna impreza noworoczna dla
dzieci w budynku ZSM przy ul. Ułań
skiej została zorganizowana tym razem
w poniedziałek (22 stycznia), (w poprzednich latach dzieci były zapraszane w pią
tek - przyp. red.) aby wykorzystać dekoracje przygotowane na sobotnio - niedzielną imprezę studniówkową. W tegorocznym balu wzięło udział około 100 dzieci
oraz ich rodzice, opiekunowie. Wspólnie
bawiły się więc dzieci z łowickiego Stowarzyszenie Rodziców i Osób Działają
cych na Rzecz Dzieci z Chorobami Ukła
du Nerwowego, bywalcy świetlicy integracyjnej przy parafii św. Ducha w Łowi
czu, podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno
- Opiekuńczego dla Dzieci Niepełnospraw
nych w Skierniewicach (Stowarzyszenia
„Wspólna Troska") oraz osoby niezrzeszone, sympatycy szkoły i środowiska.
Organizatorami zabawy byli uczniowie
I i II roku wydziału terapii zajęciowej
Medycznego Studium Zawodowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz
wolontariusze - gupa młodzieży z klasy
la LO w ZSM absolwenci szkoły poma-

bezinteresownie w organizowaniu łnosprawnych działa na młodzież bardzo
integracyjnych imprez - Joanna Chorąż wychowawczo, a problemy .dorastania
stają się śmiesznie małe przy konfrontacji
ka, Monika Zyga.
Stroną muzyczną imprezy zajął się nie- z prawdziwymi życiowymi problemami
odpłatnie już po raz drugi dj Łukasz Kalic- niepełnosprawnych.
ki, wcześniej wystąpili „Blichowiacy".
DO KONKURSÓW
Jedna z nauczycielek czuwających nad
ZAPRASZANO WSZVSTKICH
przygotowaniem i przebiegiem imprezy
Uczniowie przeprowadzali kilka konMarzenna Piwowar (w przygotowanie
kursów, do każdego zapraszając jedną lub
zaangażowana była również Małgorzata
dwie osoby z każdej obecnej na sali plaZajączkowska) powiedziała NŁ, że celem
cówki. Konkursy cieszyły się powodzeimprezy jest próba integracji dzieci z róż
niem, wywoływały śmiech i brawa. Znanych środowisk. Jest to kierunek, który lazły się wśród nich konkurencje
także jak:
przygotowuje do pracy z osobami niepe- kto szybciej zje jabłko, zgaduj - zgadula,
łnosprawnymi- mówi dyrektor PCPR Bar- najzabawniejszy strój,
wybór króla i króbara Sikora - wspólnie z tą szkolą robimy lowej balu. Nagrodą dla pary tancerzy za
wiele imprez i nadal będą one organizo- zwycięstwo w konkursie tańca była bezwane. Szkoła ta jest w pełni przystosowa- płatna dowolna usługa fryzjerska w jedna do nauki osób niepełnosprawnych oraz nym z zakładów w Łowiczu. Lista sponorganizowania takich imprez.
sorów imprezy była dość długa, były
Zachęcamy naszych absolwentów LO do wśród nich np. 4 zakłady piekarniczo kontynuwania nauki w Medycznym Studium ciastkarskie, jak podkreślają organizatorzy,
Zawodowym - mówi dyrektor ZSM Tade- firmy chętnie pomagają w zorganizowausz Żaczek. Barbara Sikora podobnie jak niu takiej imprezy, pomimo, że na pewno
pozostali organizatorzy imprez uważa, że wiele razy są proszone o wsparcie róż
współpraca ze środowiskiem osób niepe- nych inicjatyw.
gający

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SC_H" W KIERNOZI

Pierwsza wiadomość o sukienniku
Rozwój handlu łowickiego, a szczew Łowiczu pochodzi z 13 81 r., był nim gólnie kontakty kupców łowickich z
Hanzelin występujący jako świadek w różnymi terenami Polski, spowodował
sprawie prowadzonej przez burmistrza konkurencyjność sprowadzanego sukimieniem Hanko (Hanco) i radnym Ste- na z Gdańska, Poznania i ze Śląska.
fanem Rusinem.
Dlatego w spisie z 1511-1512 r. wyNa rozwój produkcji sukienniczej stępuje tylko 8 sukienników, w tym
miał wpływ funkcjonujący młyn, gdyż czterech z nich posiadało krosna, a
posiadał on folusz służący do folowa- pozostali nie. Mistrzowie bez krosien
nia - ubijania sukna. Pierwsza wiado- płacili 1,5 grosza daniny na rzecz armość o istnieniu młyna na Bzurze na cybiskupa, a z krosnami 13,5 grosza
wysokości kościoła kolegiackiego po- za same krosna i 1,5 grosza normalnej
chodzi z 1342 r., nie wiadomo jednak opłaty. Mistrzowie bez krosien wyczy już wtedy młyn posiadał folusz. najmowali je u posiadających za odpoW 1414 r. arcybiskup Mikołaj Trąba wiednią opłatą. Sukiennicy płacili też
wydzierżawił młyn mieszczaninowi za prawo sprzedawania sukna w kraMikołajowi Trawie, wtedy młyn na mach ratuszowych w wysokości (od
pewno miał folusz, wykorzystywany wszystkich) 48 groszy, z czego 40 gronie tylko przez sukienników, ale i szy otrzymywały władze miejskie, a
przez garbarzy.
8 groszy wójt. Za przewóz sukna do
W niedługim czasie młyn posiadał młyna, gdzie znajdował się folusz, każ
szlifiernię wykorzystywaną przez dy sukiennik płacił 4 grosze ~d postaślusarzy i kowali. Pewną niedogodno- wu sukna. Sukiennicy płacili też pością dla korzystających z młyna była strzygaczowi sukna. Opłata ta musiadroga przebiegająca przez pola pro- ła być niemała, jeżeli postrzygacz pła
boszcza, który za przejazd pobierał cił daninę miastu w wysokości 6 grzyroczną opłatę.
wien. Koszt produkcji sukna był dość
Przywilej dla miasta z 1443 r. arcy- wysoki i łowiccy sukiennicy nie wybiskupa Wincentego Kota był jedno- trzymywali ktmkurencyjności sprowacześnie pierwszym dokumentem dla dzanego sukna.
cechu sukienniczego. Stwierdzał on:
W latach 1547-1548 odnotowano
-Aby nikt obcy poza jarmarkami nie przywóz ze Śląska 6 bel i I O postasprzedawał sukna na łokcie w mieście, wów sukna. W latach 1584-1585 z Popostawami jednak wolno sprzedawać znania przywiezionó 40 postawów
tylko w dni targowe, byle sukno było sukna. Dokładnej ewidencji nie prowapodlejsze lecz nie sfałszowane.
dzono, gdyż kupcy łowiccy zwolnieni
- Aby obywatele nie sprzedawali byli od opłat na komorach celnych. W
gdzie indziej sukna i innych towarów, rezultacie nastąpił całkowity upadek
jak tylko w kramach ijatkoch ratuszo- produkcji sukna w Łowiczu i w 1557 r.
wych.
w mieście nie było ani jednego sukien- Powołać tylko jednego postrzyga- nika. Jeden sukiennik został odnotocza sukna, który ma mieszkać w ratu- wany w 1685 r.
szu i oprócz niego inny tkacz w mieś
doc. dr Edward M. Tomczak
cie nie będzie miał prawa postrzygać • Bela 6 = 20 potawów
sukna.
Postaw= 32 łokcie

OPONY ZIMOWE

ogłasza

na dzień 31 stycznia 2001 r. o godz. 1O.OO
PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedał:

WYPRZEDA!

1. Samochód Star28 (1983 r.) Diesel, Nr. rej. PLM 2360
2. Przyczepa HL (1988 r.) 6 t. Nr rej. PLU 3127
3. Przyczepa 0468 (1988 r.) 4 t. Nr rej. PBW 0523

-

duiy~@I?

A.

3. Magazyn zbożowy.
4. Ciąg magazynów o pow. 500 m2 •

Bliższych infonnacji udziela Zarząd, tel. (024) 277-90-46 lub 277-91-15.

-

WZDffl@W

Ponadto Spółdzielnia SPRZEDA lub WYDZIERŻAWI:
1. Budynek po restauracji z działką 0,28 ha.
2. WytórnięNapojów-RozlewnięWin.

--

KLINKIERDWFI -

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

• Warunki przetargu określa regulamin przetargu do wglądu od 25 stycznia 2001 r.
na tablicy ogłoszeń w biurze GS.
• Pojazdymożnaoglądaćod25stycznia2001r.wdniroboczeodgodz.8.00do 14.00.
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SEMPERIT (S)

143

~~mw
Tel. (0-46) 838-79-12,
0-604-284-079

REDUKCJA 80%
Sugerowany rozmiar

L.P. MARKA

R.PROD.

KOLOR

1.

FIAT MULTIPLA

2000

wiśnia

2.

FIAT 126 P

1991

szary

3.

FIAT CC 704

1995

4.

FIATCC899

1994

met.

PLN

BARUM

DĘBICA

S.A.

PRZEBIEG

49.900

2.000 km

2.700

21.000 km

czerwony

10.600

62.964 km

zielony met.

12.075

80.000 km

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,-

przy ul.

Długiej 21

ZAPRASZA
PAŃSTWA .

DO ZAKUPÓW

OFERUJEMY:
• SZEROKI ASORTYMENI
• AIRAKCYJNE CENY

-

-
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BUDZICIE TYLKO POLITOWANIE
Na

krytykę

ze strony myśliwych, wyrażoną w opublikowanym w NŁ przed tygodniem artykule „Pan inżynier

nie lubi myśliwych", a napisaną przez prezesa Koła Łowieckiego „Nieborów" Henryka Florczaka,
odpowiada Mariusz Włodarczyk, autor wcześniejszego tekstu, krytykującego tzw. „etykę" myślistwa.
Przyznam, iż forma Pańskiej polemiki
mnie w pewnym stopniu.
Oczekiwałem oczywiście podobnej repliki, ale nie spodziewałem sięjej z Pańskiej
strony. Osobie piastującej tak odpowiedzialne stanowisko, zarówno w Kole Ło
wieckim, jak i w sferze zawodowej, zastosowanie podobnej formy odpowiedzi
po prostu nie przystoi ( ... ).
Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę Pana, iż mój poprzedni artykuł
nie był, cytuję; „gruntowną krytyką tego,
co robi Polski Związek Łowiecki, co robią myśliwi zrzeszeni w kołach łowiec
kich". Gdybym napisał taką analizę, nie
zamieściłbym jej w niniejszym tygodniku. Nie pozwoliłaby przede wszystkim
na to jej objętość. Przecenił więc Pan wagę
mojej wypowiedzi. Pozwolę sobie również zauważyć, iż cytowanie obszernych
fragmentów Ustaw)' Prawo Łowieckie
w tego typu opinii, jest rzeczą zbędną
i sugeruje, że tak naprawdę niewiele ma
Pan do powiedzenia. Wystarczyłoby powołać się na nią, a czytelnicy zainteresowani poruszanymi tam zagadnieniami
z pewnością zapoznaliby się z tak waż
nym aktem prawnym. Bezpodstawnie
zasugerował Pan, że nie miałem okazji zapoznania się ze wzmiankowaną ustawą.
Tutaj również się Pan myli. To właśnie
znajomość m.in. tego aktu prawnego pozwoliła mi napisać projekt dawno już zatwierdzonego rozporządzenia, a dotyczą
cego utworzeńia Zespołu Przyrodniczo
- Krajobrazowego „Nieborów". Nie byłem co prawda pomysłodawcą powoła
nia tej formy ochrony przyrody, ale to
dzięki mnie pewne koło myśliwskie nie
może już na tym obszarze polować. Proszę o tym pamiętać, zanim ponownie postawi mi Pan jakiś absurdalny zarzut.
Nie chcę zbytnio podważać Pańskiej
umiejętności czytania prostego tekstu,
ale.proszę zwrócić uwagę na fakt, iż
w napisanym przeze mnie artykule, nie
zaskoczyła

„

·-

-

-

ma

słowa

krytyki o prowadzonej przez
gospodarkce. Zawarte
w nim niepochlebne opinie dotyczą jedynie rozrywkowego aspektu urządza
nych przez myśliwych polowań oraz
okoliczności im towarzyszących. Tak
koła łowieckie

naprawdę głównym powodem napisania przeze mnie poprzedniego
artykułu był fakt zatrudnienia
w charakterze naganiaczy, czyli
aktywnych uczestników polowania, dzieci i młodzieży. Przyznaje Pan
również, że nieletni uczestnicy uprawianej przez Panów rozrywki, otrzymali
ekwiwalent pieniężny. Rozumiem wobec tego, że Pan, jako Prezes Koła Ło
wieckiego „Nieborów", dopełnił obowiązku sprawdzenia wieku nieletnich
uczestników nagonki, oraz zawarł z nimi
pisemną umowę, zgodnie z wymaganiami m.in. Kodeksu Pracy. Daleki jestem
od cytowania jakichkolwiek przepisów,
lecz pragnę zwrócić uwagę Czytelników,
że w charakterze naganiaczy zatrudniono dzieci.
Polowanie nie musi być niebezpieczne. Na zdjęciu: łowczy prowadzący polowanie udziela szczegółowego instruktażu
Proszę sięgnąć do wymienionego przeze mnie kodeksu i zapoznać się z dzia- ~zlonkom kola łowieckiego na temat bezpieczeństwa posługiwania się bronią myśliwską. Fotografia ze zbiorów Sławomira
łem, dotyczącym zatrudniania młodocia
Walczaka, autora polemicznego tekstu, który zamieszczamy obok.
nych oraz konsekwencjami, wynikają
cymi z Ignorowania pewnych zagadnień. długą historię, lecz dzisiaj uznawane jest przedniego artykułu, adekwatny chyba jest z etycznego punktu widzenia czynPróbuje Pan natomiast wzbudzić li- za bezwarunkowe zło. Wystarczyłoby, do omawianego przeze mnie problemu. nością dopuszczalną. Polecam wobec
tość w czytelniku, informując, że dla że powołałby się Pan w tym momencie A przecież zanegował Pan i w tej kwestii tego lekturę wydanego w 1998 roku
wielu z nich ciepły posiłek, który spo- na Rozporządzenie Ministra Ochrony moje doświadczenie, które nabyłem „Przewodnika po etyce", pod redakcją
żyli po polowaniu, był pierwszym od Środowiska, Zasobów Naturalnych w trakcie wieloletnich kontaktów z dzieć Petera Singera, jednego z najwybitniejszych, współczesnych etyków, zajmuwielu dni. Z tych jakże żałosnych argu- i Leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. mi i młodzieżą.
mentów wynika fakt, że do ciężkiego w sprawie szczegółowych zasad i waPrzejdę teraz do poruszanych w Pań jących się prawami zwierząt. Jeśli natowysiłku wykorzystaliście Panowie oso- runków wykonywania polowania oraz skiej polemice zagadnień etycznych. Na miast lektura tej książki okazałaby się
by już bardzo osłabione fizycznie. Czy obowiązku znakowania. Jeszcze raz Pana nieszczęście od dość dawna intere- dla Pana zbyt uciążliwa, polecam pozyjest to jeden z elementów tak zachwala- podkreślam, nie krytykuję tego, iż suję się kwestią moralnego statusu zwie- cję prof. dr bab. Jacka Hołówki, pt.
w trakcie polowania skorzystano z po- rząt, a tym samym etyczną stroną my- „Wybrane problemy moralne współcze
nej etyki myśliwskiej?
Uzasadniając użycie naganki, zasła mocy naganki, lecz fakt, iż posłużono ślistwa. Cytując encyklopedyczną sności - podręcznik do etyki dla klasy
nia się Pan wielowiekową tradycją. Po- się do tego celu osobami niepełnoletni wręcz definicję etyki, po raz kolejny IV szkoły średniej". Tymczasem spiepełnia Pan w tym momencie kolejny mi. To ten fakt uznałem za urągający wykazał się Pan ignorancją. W dość in- szę z wyjaśnieniem, że w zasadzie we
błąd, ponieważ długość tradycji wcale wszelkim zasadom wychowania „Wy- fantylny sposób, mieszając zupełnie wszystkich teoriach etycznych myśli
nie przemawia za jej kontynuacją. Nie- chowanie przez zabijanie, czyli zabawy różne pojęcia, próbuje Pan przekonać stwo określane jest jako tygiel żałosnych
wolnictwo ma przecież także bardzo starszych panów" - to tytuł mojego po- czytelników, iż polowanie dla rozrywki tradycji oraz marnych rytuałów.

• SZYLDY. TABLICE • NAetsY NA SAMOCHODACH • NADRUKI NA ODZIEŻY. STRONY INTERNETOWE.
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Zakład Budownictwa Ogólnego IZOL-BUD
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 22
tel. (046) 814-28-78, tel./fax. (046) 814-25-99
tel. kom. 0-601-208-393, 0-601-287-012

~~~~~~~~~~~
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EKSPERCI

INFOR ~u

doradzają

codziennie
w Waszej telew1zj1 kablowej . program Studio INFOR
w Waszej staq1 radiowej · Studio INFOR 1Porady Prawnika
Utworzona strefa
wodoodporna

osuszanie budowli metodą
infekcji krystalicznej
„im gorzej tym lepiej
stosując tę metodę zlikwidujesz
·
tanio i skutecznie
zwilgocenia
i zgrżybienia muru

-

-

AUTO - SZVBY

SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe,
Łódź,

·'·

ciężarowe

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

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

PROJEKTY BUDOWLANE

,,Prąszloś6''

ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)

.

~~~\)l~~~\)'\l'\\Ct~\}'l'\~

o_ .,...,~o'ti '< l>\lo

-"" . :\~~,...~

."'fi'

•AUDYTYENERGETYCZNEBUDYNKÓW
FHU, Łowicz, ul. Klickiego22A, te/.0461837-47-42 ~

codziennie: 22:10, 22:50, 10:00 i 15:00
w niedziele: INFORmator- tydzień 17:00 i 19:00

PRZEDSIĘBIORSlWO HANDLOWO·USŁUGOWO·PRODUKCYJNE

• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie. dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości

docieplanie ścian zewnętrznych
z pustką powietrzną oraz
stropodachów nieużytkowych
wentylowanych wełną,
mineralną Rockwol,
granulatem styropianowym
lub Ekofibrem ,_32

oraz są obecni na antenie Polsatu 2
programy:
o INFORmator prawny
o INFORmator ubezpieczeniowy
o INFORmator przedsiębiorcy
o INFORmatorfinansowy
o INFORrnator giełdowy

•

99-400 Łowicz, ul. Przemysłowa 5, tel. (0-46) 837.Jl-46
-5T

mnnlCURE. PEDICURE
wdomu ukhenta
tel. (042) 719-13-22, 0-503-646-696 ~~
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Czy

opadły

Panu

ręce? Jeśli

nie, to interaz jest na to odpowiedni moment... To właśnie zwyczaj
polowań dla rozrywki, któremu Panowie hołdujecie, jest tak powszechnie
k1ytykowany, a nie gospodarka łowiec
ka, na którą składa się dużo więcej elementów. Powoływanie się wobec
fonnuję, że właśnie

tego na tzw. etykę łowiecką, która jest jedynie zbiorem praw ustanowionych przez myśliwych, lecz
nie uznawanym przez przeważa
jącą część społeczeństwa, jest
wielkim nieporozumieniem. Oburza
się

Pan na to,

że krytykuję myśliwych,

zabawiających się

hucznie w lesie po zapolowaniu, fonnułując jednocześnie zarzut, że powinienem skupić
się na podobnie zachowujących się osobach, nie będących myśliwymi. Przyznam, iż to oskarżenie jest dla mnie szczególnie szokujące. Oznacza to, że wyznaje Pan orwellowską zasadę, iż „wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są
równiejsze od innych", czyli - tłumacząc
na język potoczny - mogę krytykować
wszystkich oprócz myśliwych. Nie sły
szał Pan o zasadzie wolności słowa? Jeśli
piszę artykuł o społeczności myśliwych,
to nie widzę powodu, dla którego miałbym wspominać o kimkolwiek innym.
Powiem więcej, opisane przeze mnie
zachowanie Pańskich kolegów oraz argumenty, których użył Pan w ich obronie, zupełnie dyskredytują Waszą działalność. Nie rozumiem również dlaczego uznał Pan, że zdanie, które pojawiło
się w napisanej przeze mnie polemice,
cytuję; „głęboką wiedzę na jakikolwiek
temat można zdobyć wyłącznie dzięki
wieloletnim studiom teoretycznym, popartym przynajmniej dwukrotnie dłuż
szą praktyką", odnoszę do siebie. Komentowałem w ten sposób projekt poszerzenia listy gatunków łownych o gakończonym

Symonides, zatytułowanego „Do myśli wu, jak wielcy łowcy w paleolicie lub profesor, pozwolę sobie ponownie zacywych - ku rozwadze" i zamieszczonego choćby średniowieczu. Zapominają, że tować jej słowa; „ ... Nie ma numeru „Łow
w numerze 2 z 1995 roku kwartalnika dla człowieka sprzed wieków upolowa- ca Polskiego" bez barwnych powiastek,
„Parki Narodowe". Ponieważ jawnie drwi nie zwierzęcia oznaczało zaspokojenie w których myśliwi najwyraźniej demonPan z uzyskanego przeze mnie tytułu in- podstawowych potrzeb bytowych ro- strują i pielęgnują swoje krwiożercze inżyniera ochrony środowiska (rozumiem, dziny, a mężczyzna - walczący nieomal stynkty. Oto parę przykładów: „ ...
że posiada Pan tytuł naukowy, który Pań
„{ ... ) przelaną krew zwierzęcia nazywacie 'farbą,
skim zdaniem upoważnia do tego typu
zachowania), pozwalam sobie na zacyto- serce - komorą, a oczy - świecami. Krew jednak nie
wanie słów osoby o większych kwalifiprzestaje być krwią, a bijące jeszcze przed chwilą
kacjach zawodowych i bardziej nobilituserce - sercem. Stworzyliście swój specyficzny ję
jącym tytule. Pani profesor pisze; „ ...
Coraz częściej myśliwym przypisuje się zyk, który pomaga Wam żyć w przekonaniu, że nalewinę za wyginięcie lub drastyczny spa- życie do jakiejś specjalnie uprzywilejowanej kasty".
dek populacji wielu gatunków ptaków
i ssaków, a ostatnio żąda się całkowitego gołymi rękoma - musiał być uosobie- Drżyjcie dziki, jelenie i reszta!" (Ł.P 2/
wstrzymania polowań -jak w liście ski e- niem siły i sprawności fizycznej.
93) I w tym samym numerze. „ ... Przyrowanym do najwyższych władz pańDzisiaj zdjęcie wystrojonego w ka- warł do drzewa, zwieszając mordkę po
pelusik i piórko myśliwego ze wspania- jednej, a kitępo drugiej stronie. „. Musiaochrona zwierząt poprzez strzelanie łą bronią na ramieniu i nogą opartą na łem kolejno odrywać, stawka po stawce,
jest tak samo nieprzekonywająca, jak ochrona lasu głowie ubitej sarenki, wzbudza uczucie aż spadł na ziemiti." Ciekawe, czy takie
litości dla zwierzęcia i politowania dla opowiadania podniecają myśliwych, poprzez rąbanie"
„dzielnego", choć często cherlawego sam- dobnie jak równie „męskie" określenia ści
mowość, właścicielem stawów. Stwier- stwowych i kościelnych przez grupę ca homo sapiens w środku Europy i w ganego i w końcu zabitego kozła, w stylu
dził on kategorycznie, że bardzo lubi wybitnych intelektualistów z Miłoszem, przededniu III milenium".
„cholerny szóstak" lub „przeklęty Kaszkormorany, bobry mu nie przeszkadza- Pendereckim i Turowiczem na czele. I choZarzucił mi Pan wprowadzanie niepo- telan" ( Ł.P 5/95). Czy ekstaza odczuwają, a jedyna grupa, której z radością by ciaż szefowie Polskiego Związku Łowiec trzebnej dramaturgii, kiedy nie nazwałem na przy zabijaniu zwierząt i widoku „farsię pozbył, to myśliwi. Jak mają się tak kiego namiętnie szennują hasłami troski sarniego dziecka koźlęciem. Nie wiem, czy by'', jakże często opisywana. przez mychętnie cytowane przez Pana artykuły o pi-zyrodęjako głównej idei poczynań my- zdaje Pan sobie sprawę, że celowo zasto- śliwych w „Łowcu
Polskim" może mieć
z Ustawy Prawo Łowieckie o ochronie śliwych, to jakoś ochrona zwierząt poprzez sowałem jeden z zabiegów „ożywiają cokolwiek wspólnego z ich „umiłowa
i zachowaniu różnorodności biologicz- strzelanie jest tak samo nieprzekonywająca, cych" narrację i miałem do tego pełne pra- niem" przyrody?".
nej do zgłoszonego przez myśliwych jak ochrona lasu poprzez rąbanie".
wo. Nie zmienia to jednak tego, iż koźlę
Na zakończenie pragnę z całą stanowprojektu poszerzenia listy gatunków?
Dalsza część artykułu profesor Ewy jest dzieckiem samy. Lubujecie się Pano- czością oświadczyć, iż zarówno do Pana
Stając w obronie myślistwa powołał Symonides jest w pewnym sensie for- wie w stosowaniu własnej terminologii,
jak i jakiegokolwiek człowieka, nie czuję
się Pan na ludzi różnych zawodów, tj. mą odezwy; „ ... Panowie! Zamiast bia- która tylko w niewielkim zakresie pokrynienawiści. Przeciwnie, głęboko wspórolnika, leśnika, księdza, anawetnaukow- dolić w listach do „Łowca Polskiego" wa się z obowiązującym mnie nazewnic- łczuję Panu i wszystkim myśliwym,
ców, biorących udział w polowaniach: niczym cnotliwe panienki do „kącika po- twem naukowym. I tak np. przelaną krew których niewłaściwe wychowanie oraz
Jest to chyba oczywiste, że w zasadzie rzuconych serc'', radzę po męsku spoj- zwierzęcia nazywacie farbą, serce - ko- wrodzone predyspozycje do zabijania,
każdy z myśliwych w zawodzie jakimś rzeć prawdzie w oczy i przestać się ba- morą, a oczy - świecami. Krew jednak skierowały na niewłaściwą drogę.
Poniepracować musi. Przykre natomiast jest wić w niewiniątka .... Nasi dzielni my- nie przestaje być krwią, a bijące jeszcze
waż o wiele bardziej współczuję uśmier
to, że tak szacowne profesje reprezentu- śliwi, wyposażeni w nowoczesne sztu- przed chwilą serce - sercem. Stworzyli- canym przez Was zwierzętom, nie zają ludzie, uprawiający tak ohydne rze- cery, dubeltówki, kniejówki i inne śmier ście swój specyficzny język, który pomierzam zrezygnować z ujawniania nemiosło, czyli myślistwo. Jestem w po- cionośne cacka, zaopatrzeni w lornetki maga Wam żyć w przekonaniu, że nalegatywnych aspektów łowiectwa.
siadaniu artykułu, napisanego przez i lunety, wspomagani przez naganki życie do jakiejś specjalnie uprzywilejoinż. ochrony .środowiska
wspominanąjuż przeze mnie prof. Ewę i wytresowane psiaki, są żądni podzi- wanej kasty. Dzięki uprzejmości pani
Mariusz Wlodarczyk
tunki, które jeszcze niedawno bliskie
Projekt ten
został zgłoszony przez myśliwych,
chociaż twierdzi Pan, że jest inaczej. Według Pana chęć taką zgłosili właściciele
stawów hodowlanych oraz sadów. Informuję wobec tego, że ponownie jest
Pan w błędzie. Miałem niedawno przyjemność przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z pełniącą do końca ubiegłego roku obowiązki przewodniczącego
Państwowej Rady Ochrony Przyrody,
panią prof. dr hab. Ewą Symonides. Potwierdziła w niej tezy, które przedstawiłem w poprzednim artykule. Przewidując jednocześnie podobną do Pańskiej
argumentację, przeprowadziłem wywiad
z pragnącym na razie zachować anonibyły całkowitego wyginięcia.

„ (... )

„

Dla większości znas strzelanie iest drugoplanowe
Ośmielam się polemizować

z Panem
pod tytułem: „Wychowanie przez zabijanie",
zamieszczonego w „Nowym Łowicza
ninie" dn. 07.12.2000 na str. 31.
Panie Inżynierze. Myśliwi od niepamiętnych czasów polowali na zwierzynę. Polują i będą polować. Niezależnie
od upodobań obywateli. Myśliostwo
było, jest i będzie. To jest jak z przysłowiem o lesie: „Nie było nas, był las nie będŻie nas, będzie las".
Gdyby za kilka lat rozwiązano Polski
Związek Łowiecki, to wzorem państw
Europy Zachodniej powstałby prywatny związek (stowarzyszenie), gdzie wielcy i bogaci obszarnicy ziemscy, mający
po kilka lub często kilkanaście tysięcy
hektarów pól i lasów, urządzają sobie
prywatne polowania (Eldorado). W imię
czego? Próżności ludzkiej? Czy udowodnienia, że gatunek homo-sapiens jest
ponad wszystkim istnieniem? Strzelano
do każdej zwierzyny, która pojawiła się
na muszce sztucera z lunetą w dzień,
czy urządzeniem noktowizyjnym w
nocy. W użycie poszła też broń gładko
lufowa, z której strzelano śrutem do
wszelkiego gatunku ptactwa zarówno
wodnego, jak i lądowego. Nie przestrzegano, niestety, tenninów ochronnych, w
których ściśle wyszczególnione są gatunki zwierząt łownych wraz z okresem,
kiedy można na nie polować, a kiedy
nie. W rezultacie doprowadziło to do drastycznego zmniejszenia się ilości populacji zwierzyny drobnej i grubej.
Mój znajomy, przyjaciel, opowiadał
mi, jak to przejechał całe terytorium Niemiec Zachodnich i nigdzie nie ujrzał skowronka, czy bociana, choć bardzo się o to
starał. Źle się dzieje, gdy np. Włosi strzelają do skowronków i szpaków, bo tyłInżynierem odnośnie artykułu

ko te gatunki ptaków występują dość
licznie na Półwyspie Apenińskim. Pytam się, co się stanie w przyszłości z
innymi gatunkami ptaków i ssaków?
Powielając błędy myśliwych w pań
stwach Europy Zachodniej, doprowadzi się w Polsce za kilka lub kilkanaście
lat do podobnych strat w faunie i awifaunie, bo rodzimych Rockefellerów
szykujących swe zapędy na zwierzynę
mamy już pod dostatkiem.
Dlatego jestem osobiście przekonany
co do istnienia Polskiego Związku Ło
wieckiego. Wtedy respektowane będzie
prawo łowieckie, którego powinien przestrzegać każdy myśliwy w Polsce. Oczywistym wydaje się fakt, że w każdej grupie społecznej są tzw. „ludzie i ludziska". Lecz, na Boga! Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Ja nie
będę w polemice z Panem Inżynierem
przytaczał niewiarygodnych historii
„wyssanych z palca". Uzewnętrznię tylko fakty oparte na prawdzie.
·
Znam bardzo dobrze problemy dyscyplinarne Pana L., który za nieprzestrzeganie Prawa Łowieckiego został
postawiony przed sądem koleżeńskim i
po krótkiej naradzie, wydalony z szeregów Koła Łowieckiego bez możliwości
odwołania się w Polskim Związku Ło
wieckim. Na szczęście są to nieliczne
przypadki. Większość myśliwych, których znam od ponad 30 lat, przestrzega
Prawa Łowieckiego, i wiem z doświad
czenia, że pozyskanie (odstrzelanie)
zwierząt jest dla nich naprawdę drugoplanowe. Na pierwszy plan wysuwa się
bycie razem w gronie swoich, wypróbowanych przyjaciół- Braci Łowieckiej,
jak sami się nazywają. Dokładnie tak
samo jak Wędkarskiej czy Kurkowej. Jest
to niewątpliwie pewien sposób na czyn-

ny kontakt z naturą. Odpoczynek po
ciężkich trudach pracy zawodowej. Zrozumiem tok myślenia Pana Inżyniera
Ochrony Środowiska, jeżeli jest wegetarianinem. Pominę wtedy problemy „elit
duchowych ludzkości", którzy z „miło
sierdziem ludzkim" składały baranka lub
jagnięjako ofiaręjuż za czasów Mojże
sza. Pominę też niesamowicie „olbrzymi" problem „dobrego gospodarza'', który w „chlewni uśmierca swoje zwierzę
(czytaj świnię)". Także kury, indyki,
kaczki, gęsi, oraz uwielbiane przez dzieci
króliki. Niech zrozumie Pan, że myśli
stwo to nie sport, ani tym bardziej „niebezpieczna zabawa starszych panów w
zabijanie", lecz jest w pełni pojętą, kompetentną gospodarką łowiecką, także leśną, gdzie zwierzyna ma przysłowio
wy dach nad gło-.yą. Myślistwem trudni
się wiele poważnych i odpowiedzialnych osobistości pracujących w nadleśnictwach. Jest ich w Polsce prawie 450,
zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Do nich zalicza się też Pan W., piszący artykuły przyrodnicze w Gazecie Wyborczej. Czasami
zastanawiam się, czy pisanie takich tekstów bulwersujących, krytycznych, ją
trzących środowisko myśliwych, nie jest
odwróceniem (kota ogonem) uwagi od
głównych problemów nurtujących społeczeństwo polskie? Np.: problem bezrobocia zwiększający się w zastraszają
cym tempie, problem głodujących emerytów i rencistów, którzy muszą przeżyć za 300 lub 400 zł miesięcznie, które
zafundował im Rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Po 40 latach czynnej pracy zawodowej mają wyżywić się, ubrać i
jeszcze w razie potrzeby leczyć. Ciągle
wlokący się od lat nierozwiązany problem koczujących tysięcy ludzi bezdom-

nych i wiele innych. Obiecano nam dru- ne lub Towarzystwo Opieki nad Zwiegą Japonię. A staniemy się Bangladeszem rzętami, wraz z Pierwszą Damą kina
lub Górną Woltą.
lat 60-tych, Francuzką, Brigitte Bardot,
Następnym przykładem mydlenia lu- zagorzałą obrończynią zwierząt. Pydziom oczu potwierdzającym moje przy- tam, gdzie była ta Pani, gdy jej popupuszczenia jest groteskowe wciskanie larność aktorska osiągała szczyty, a w
apelu pana Szczepana Kawskiego, wi- jej ojczystym kraju odstrzeliwano
ceprezesa Towarzystwa Opieki nad ·ostatnie wilki, czy rysie?
Zwierzętami we Wrocławiu. Otóż SzaA co do „wychowania nieletnich
nowny Prezes w liście otwartym do ro- przez zabijanie", to odsyłam Pana do
daków rozesłanym do mediów nawołu tygodniowego programu telewizyjnego,
je, by nie kupować żywych karpi i nie w którym znajdzie Pan wiele filmów

-

Marzenia Pana Inżyniera o „myśliwych, którzy już
nie strzelają" są raczej nierealne. Chyba, że za szkody płacić będą rolnikom organizacje ekologiczne lub
Towa~stwo Opieki nad Zwierzętami
przedłużać

im wigilijnych tortur (do siejących grozę zabijaniem, rozbojem
Super Express, 13 grudnia i gwałtem, które oglądają też edukowa2000 r.). Do jeszcze bardziej śmieszne ne przez Pana dzieci i młodzież .
go budowania całej tej szopki niech odeNie mogę też zgodzić się z wysuwaną
zwą się botanicy z apelem o niekupo- przez Pana tezą, co do przestrzegania
wanie ciętych kwiatów. Wracając do te- bezpieczeństwa przez myśliwych. Bymatu myśliwych, ekologicznie nastawio- łem nie tak dawno na polowaniu hubernych do środowiska, w którym polują: towskim i wiem, że bezpieczeństwo jest
nie powinno to nikogo dziwić, bo bar- najważniejsze. Wszyscy myśliwi dokład
dzo dobrze znają oni doświadczenia nie wykonywali polecenia łowczego proswoich odpowiedników w państwach wadzącego polowanie. Za najmniejszą
zachodnich. Starają się na każdym kro- niesubordynację groziły wysokie kary
ku swoich działań dla dobra przyrody pieniężne na rzecz koła łowieckiego.
być wiodącą grupą społeczną i z całą Przy tak skrupulatnym przestrzeganiu
stanowczością przestrzegają etyki i pra- zasad bezpieczeństwa na polowaniu
worządności łowieckiej. Utrzymanie możliwość postrzelenia Pana oraz kilrównowagi pomiędzy ilością zwierzy- korga innych spacerowiczów równa jest
ny a szkodami, jakie wyrządzają te zwie- zeru, gdy w Pana mniemaniu polowanie
rzęta w uprawach rolniczych, to zada- urasta do rangi np. wojny secesyjnej
nie myśliwych selekcyjnych z PZŁ, a Północ-Południe. Przykładem znów niech
nie kompanii wojska, czy hord kłusow będzie fakt, że od 1945 roku nie wydarzył
ników. Marzenia Pana Inżyniera o „my- się żaden wypadek na polowaniach w obśliwych, którzy juź nie strzelają" są ra- wodzie (rewirach) kół łowieckich na tereczej nierealne. Chyba, że za szkody pła nach powiatu łowickiego.
Slawomir WalcŻak
cić będą rolnikom organizacje ekologicz-

wiadomości

-
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WYSMIENITA ZABAWA
CHOINKOWA W SP 4

....

W połowie stycznia tradycyjnie już korzystać (jednak już odpłatnie) z zazaczyna się sezon zabaw choinkowych sobów szkolnego sklepiku.
Oczywiście nie mogło zabraknąć konw szkołach. W środę, 17 stycznia, bawili się uczniowie Szkoły Podstawowej kursów, największym powodzeniem cienr 4, od godz. IO.OO do 13.00 klasy szyły się konkursy taneczne, ale do inO-III, od 15.00 do 19.00 klasy IV - VI. nych - typu rzut kulą z gazety do celu
Jak zwykle w „Czwórce" nie zawio- - też nie brakowało chętnych. By wziąć
dły stroje, były wytworne balowe kre- udział w loterii fantowej, ustawiały się
acje oraz przebrania znane z bajek i ko- kolejki. Nie ma się czemu dzi_wić, bo
miksów. Młodzieżowy zespół muzycz- można było wygrać wiele ciekawych
ny przypadł do gustu wszystkim balo- drobiazgów, najwięcej oczywiście było
wiczom - toteż tańce nie ustawały na- maskotek, ale kredki, piłki, długopisy,
notesy, kostki do gry i słodycze, sprawet na chwilę.
Ze zregenerowaniem sił również nie wiały ogromną radość.
W organizacji imprezy i zabawianiu
było problemów, ponieważ wszyscy
mogli_ liczyć na jogurt z Bakomy, po- najmłodszych, tak jak w latach minionadto Rada Rodziców dla młodszej gru- nych, pomagali studenci n roku filologii
py zapewniła słodkie batoniki „Grześ'', polskiej z pobliskiego Kolegium Nauczya dla starszych napoje, natomiast szcze- cielskiego.
(aj)
gólnie spragnieni mogli przez cały czas

W kolejce po losy na loterię. Od-Zewej: Daria Kucińska, Agata Stokowska, Klaudia Bura

SP Dzierzgówek

„Straszna klasa"
dla babć i dziadków

„

-

Gimnazjum nr 1

Konkursy o Sienkiewiczu
ogłosił

....

-

Szampanem uczcili właściciele i pracownicy apteki Słoneczko, znajdującej
się u zbiegu ulicy Stanisławskiego i Krakowskiej, l OO dni, które minęły od jej
Przypomnijmy, że apteka
otwarcia.
najmniej jedną osobę. Konkurs czytelniczy przygotowują i przeprowadzają działa od 15 października ubiegłego roku.
Od początku bieżącego roku wydłu
nauczyciele. I etap - pisemny - będzie
zostały godziny pracy apteki w sożone
miał formę testu i jest planowany na 19
botę. Teraz jest otwarta, podobnie jak w
się
odbędzie
ustny
etap
lutego br., II
26 lutego br., każdy z uczestników bę normalne dni robocze, do godziny 20.00
dzie odpowiadał na wylosowane przez (tylko w niedzielę otwarta jest do 15.00).
Apteka nie ma natomiast wyznaczonych
siebie pytania.
Była to dziesiąta apW etapie ustnym weźmie udział dyżurów nocnych.
w Łowiczu. Niedługo po
otwarta
teka,
6 uczniów, którzy w etapie pisemnym
niej otwarta została kolejna apteka (jedeuzyskają maksymalną liczbę punktów.
nasta)- na osiedlu Bratkowice. Kiedy poZakres literatury, z jaką należy się
(mak)
wstaną następne?
zapoznać to: „Literatura Polska" PIW,
„Literatura Polska" Encyklopedia 2000,
B. Wachowicz „Marie jego -Zycia" oraz
„Dom Sienkiewicza'', S. Majchowski
„Pan Sienkiewicz". Z twórczości H. SienNa najbliższą sobotę, 27 stycznia biekiewicza są to następujące pozycje: żącego roku, w przedszkolu Wiosenka
„Krzyżacy", „W pustyni i w puszczy", na osiedlu Górki zaplanowana jest za„Orso'', fragmenty Trylogii, „Latarnik'', bawa noworoczna dla dzieci.
„Sachem'', „Bartek zwycięzca'', „Janko
Dzieci w wieku od 2 do 7 lat będą
'
Muzykant".
mogły bawić się od godziny 1O.OO do
19 stycznia został podsumowany 12.00, zaś dzieci w wieku od 8 do 14 lat
konkurs na gazetę klasową, poświęconą wgodzinachod 13.00do 15.00.NamiejHenrykowi Sienkiewiczowi, wygrała go scu można spodziewać się słodkiego
klasa Ig .•
poczęstunku oraz licznych konkursów
(mwk) i zabaw dla dzieci.
(mak)

samorzqd i nauczyciele

W gimnazjum w Alejach Sienkiewicza jak rodzinne klejnoty. Dobrze zamknięte
kilka konkursów, mających nie giną - ale też nie promieniują".
Jak w twoim rodzinnym domu podprzybliżyć uczniom postać Henryka Sienkiewicza, który prawdopodobnie zosta- trzymuje się polskie tradycje?
Prace należy oddać nauczycielom ję
nie w tym roku patronem szkoły.
Konkurs, ogłoszony przez samorząd zyka polskiego do 1 marca. Przy ocenie
szkolny, wprawdzie nie nawiązuje bez- będzie brana pod uwagę ich poprawność,
pośrednio do Sienkiewicza, ale niewy- oryginalność, ciekawe dygresje i humor.
Kolejny konkurs - plastyczny, jest adkluczone, że prace wykonane przez
uczniów, będą do tego tematu nawiązy resowany do uczniów różnych szkół,
wały. Należy dowolną techniką wyko- w wieku 11 - 19 lat. Tematem konkursu
nać projekt logo szkoły, format pracy są „Bohaterowie utworów Henryka Sienpowinien być nie mniejszy niż AS. Pra- kiewicza". Prace będą oceniane w 2 kace może każdy uczeń gimnazjum skła tegoriach wiekowych - 1 1-15 lat oraz
16-19 lat. Prace formatu A4, A3 lub A2
dać do 15 lutego, wyniki konkursu zostaną opublikowane w szkolnej gazetce mogą być wykonywane techniką malarską, jako rysunek lub collage. Prace pla„Gimświat".
Organizatorami konkursu literackiego styczne należy przesyłać do Gimnazjum
są nauczyciele języka polskiego Gimna- nr 1 do 9 marca br. Komisja konkursowa
zjum nr 1. Uczniowie mają w tym konku- wyłoni w każdej grupie wiekowej 3 najsie do wyboru 2 tematy pracy pisemnej: lepsze prace i przyzna wyróżnienia. Pra~ 1. „ Człowiek powinien starać się, by ce po zakończeniu konkursu zostaną na
terenie szkoły i będą tam eksponowane.
być coraz lepszym ".
Kolejny konkurs - czytelniczy - bę
Przeprowadź wywiad z Henrykiem
SienkieWiczem na tematjego życia, twór- dzie się składał z dwóch etapów. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoczości i działalności społecznej.
2. „ Tradycje można przechowywać tak, ły, każda klasa powinna wytypować co
ogłoszono

„Studniówka"
waptece

Zabawa na Górkach

W Szkole Podstawowej w Dzierzgówku nieco wcześniej niż to wynika
z kalendarza, bo już 16 stycznia - ale
wyjątkowo udanie - świętowano Dzień
Babci i Dzień Dziadka.
Na uroczystość przybyło ponad
sześćdziesiąt osób. Jest to duża gn1pa,
ale jestem przekonany, że nie mielibyśmy problemu z zachęceniem do odwiedzenia progów naszej szkoły jeszcze
większej liczby osób. Niestety, jesteśmy
zmuszeni przekładać naszą gościnność
na warunki lokalowe, które ograniczają nam ilość zaproszeń. Tym razem gościliśmy babcie i dziadków uczniów z
klas IV- VI. ponieważ w ubiegłym roku
swoich gości zapraszali uczniowie klas
O - 111. Muszę powiedzieć, że wszelkie
tego typu uroczystości cieszą się w naszej szkole ogromnym powodzeniem,
sądzę że dzieje się tak w dużej mierze
dzięki temu, iż spełniamy rolę swoistego ośrodka kultu1y, ponieważ w najbliższej pkolicy nie ma takiego miejsca,
gdzie ludzie mogliby się spotkać przy
kawie i miło spędzić czas - mówi dyrektor szkoły, Bolesław Kowalski.
Spotkanie rozpoczęło się o 12.30
i podczas trzech godzin jego trwania
nikt nie narzekał na brak atrakcji - dostarczyło ono wielu radości, wzruszeń
i przedniej zabawy jego uczestnikom.
Uczniowie klas czwartych zaprezentowali dwa przedstawienia. Pierwsza
inscenizacja to Bajka o Kopciuszku
- przygotowana pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, Bogusła
wy Salamon. Druga to Straszna klasa,
przygotowana pod kierunkiem opiekunki samorządu i nauczyciela świetli
cy, Dominiki Kolas. Swoje popisy zaprezentowali także piąto- i szóstoklasiści - laureaci szkolnych konkursów
na najlepszy układ taneczny. Oczywiście nie mogło zabraknąć konkursów dla
zaproszonych gości. Babcie i dziadkowie chętnie i licznie prezentowali swoje umiejętności w konkurencjach na najpiękniejszy taniec, przyśpiewkę, czy
najdłuższą obierzynę z jabłka.
Na koniec wszyscy zasiedli przy stole, gdzie posilając się ciastem i słody
czami, miło spędzili czas na rozmowach.
Goście otrzymali także prezenty
- stroiki - które pod kierunkiem nauczycielki plastyki, Elżbiety Lewandowskiej, uczniowie przygotowali samo(aj)
dzielnie.

729

25.01.2001 r.

nJASEtKA ·tOWICKIE" WWYDANIU KSIĄŻKOWYM Naiwięc;rsobraień
Wydawniczydebiut„Poligrafii"

Wiesława Kacprzaka

po"odu•ią

„Jasełka Łowickie"

pa specjalnie dla zespołu Koderki. W grudniu 1997 roku dostaliśmy od księdza biskupa tekst,
pierwsze przedstawienie wystawiliśmy w styczniu 1998 roku wspomina Marcin Klimczak, kierownik Koderek. Jasełka nawiązu
kupić można książkę ,,Jasełka ło- ją do łowickiej tradycji. Jak pisze
wickie dla Koderek" z tekstem ks. we wstępie autor, chciał ocalić troTymoteusza, (pseudonim ks. bp. chę naszych zwyczajów, melodii
Józefa Zawitkowskiego). Książ- i powiedzeń. Łączą się tam więc
ka wydana została przez najwięk- tematy biblijne, historyczne
wystawiane w latach 1998 - 1999 przez
zespół Koderki na sali kina Bzura
i przyciągające wtedy tłumy publiczności doczekały się wydania
książkowego. Od kilk;u dni w niektórych łowickich księgarniach

W pierwszej połowie stycznia
roku do łowickiej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wpłynęły aż 22 zgłoszenia wypadków. Głównie były
to upadki na śliskich nawierzchniach podwórek oraz upadki
z drabin w pomieszczeniach

obornika, udój, zabiegi weterynaryjne, wyprowadzanie bydła
na pastwiska. Niewielki wzrost
w porównaniu z ubiegłymi latami nastąpił w grupie wypadków
związanych z przenoszeniem
materiałów w sposób ręczny.
Pozostałą część wypadków staskładowych.
nowią poparzenia wodą z parniPo podsumowaniu zdarzeń ków, chłodnic ciągników, okalez ubiegłego roku okazało się, że czenia stóp ostrymi przedmioponad połowa wypadków to tarni wystającymi z podłoża.
właśnie upadki (na podwórkach,
W 2000 roku w Placówce Tew pomieszczeniach gospodar- renowej KRUS w Łowiczu zgło
skich, z drabin, na polu itp). Przy- szono tylko jeden wypadek
czynami tych zdarzeń są nierów- śmiertelny. Był to wypadek drone nawierzchnie podwórek, duży gowy związany z prowadzeniem
nieporządek w pomieszczeniach działalności rolniczej, zdarzył się
inwentarskich, zagracone ciągi ko- poza terenem gospodarstwa.
munikacyjne i bardzo zły stan
Wypadkom w roląictwie rówdrabin.
nież uległo sześcioro dzieci:
Wypadki spowodowane przez 12-latek upadł w oborze i doznał
pochwycenie i uderzenie rucho- urazu palca stopy, IS-latek domymi częściami maszyn i urzą- znał rany ciętej dłoni podczas
dzeń rolniczych powodują głów- rozdrabniania brukwi ·nożem,
nie urazy palców i rąk. Ze szcze- 14-latek złamał nogę podczas
gólną ostrożnością należy praco- przechodzenia do chlewni, 7-latwać z pilarką (krajzegą), na siew- kowi mechanizm kombajnu ziemniku, przy sadzarce, rozdrabnia- niaczanego pochwycił lewą rękę
czu do paszy. Tutaj razi brak (częściowa amputacja), 5-latek
wymaganych osłon na mechani- doznał rany ciętej twarzy wybizmach urządzeń ... - powiedział tą szybą w drzwiach budynku.
nam specjalista od spraw pre- - Najwięcej wypadków zdarzywencji łowickiej KRUS Grzegorz łosię w drugim kwartale - 78. TeŻebrowski.
renami najbardziej wypadkowyNa stałym poziomie utrzymu- mi były podobnie jak w poje się liczba wypadków, które przednich latach tereny gmin
powstały podczas obsługi zwie- Zduny, Bielawy i Kocierzew.
rząt gospodarskich - uprzątanie
(mak)
bieżącego

na w Jasełkach scena wizyty patamtym czasie była proroctwem, które spełniło się w roku
następnym . Koderki wystawiały
Jasełka kilka razy w Łowiczu, jak
również w innych miastach np.
w Kutnie.Książkę wydrukowano
w grudniu, na święta gotowe były
arkusze, między świętami a Nowym Rokiem została oprawiona.
Książka jest zszywana, wszystOkładka książki.
kie czynności związane z oprawą
wykonane zostały przez zaprzyszą łowicką drukarnię Poligrafia_ i współczesne, a niektóre aluzje
jaźnione z ,,Poligrafią'' Przedsię
Mamy możliwość wydawania ksią moga być zrozumiałe tylko dla biorstwo Wielobranżowe „Fożek i z tego skorzystaliśmy, dodat- łowiczan. Biskup pisząc jasełka z rum".
kowo z zespołem łączy mnie nić humorem i nutąfrywolności naAtrakcyjnie, na kredowym pasympatii. Osobiście pomagałem wiązał do wydarzeń jakie zaszły pierze, na którym wydana jest poprzy Jasełkach, nagrywałem w naszym mieście, do naszej łowic zycja, prezentują się zdjęcia fragprzedstawienie kamerą video. Po- kiej mentalności. Jest to pozycja mentów Jasełek robione przez
prosiłem więc biskupa Józefa Za- d,la osób, które widziały przedsta- Andrzeja Borka, Jacka Gruszwitkowskiego o dostarczenie tek- wienie, jak również dla tych, do czewskiego i Jana Zawitkowskiestu, na co przystał - mówi wy- których Jasełka w wydaniu ksiaż go. Tekst rozpisany jest na role,
dawca Wiesław Kacprzak. Jase- kowym trafią po raz pierwszy - na końcu podano również słowa
łka napisane zostały przez bisku- mówi Wiesław Kacprzak. Ukaza- i nuty pieśni śpiewanych w przedpieża,w

staw1eruu. Na takim wydawnictwie nie da się zarobić, czego nie
ukrywa Wiesław Kacprzak. Nakład książki wynosi 500 sztuk,
kosztuje ona 18 złotych, wydawca chce tylko zwrotu kosztów
produkcji. Książkę warto kupić
chociażby z tego powodu, że w
tym roku Koderki nie będą wystawiać tej sztuki, planują za to
nagranie profesjonalnej kasety video z tym programem i wydanie
jej. Nagrania mają się odbyć
w połowie roku.
Książka „Jasełka łowickie dla
Koderek" jest pierwszym wydawnictwem „Poligrafii". Wkrótce światło dzienne ujrzy druga
książka, którą będzie zbiór opowiadań Jerzego Gawrońskiego,
byłego dyrektora PBG, pod tytułem „Kadry życia". Autor od lat
zajmuje się pisaniem. Opowiadania, które zostaną wydane mówią
o latach 50 i 60, ukazują losy ludzi, którzy w swoim życiu muszą wybierać pomiędzy wyborem
dyktowanym przez własne sumienie, a tym co narzucał panują
cy wtedy system totalitarny.
Książka mówi o rozterkach ludzi
zmuszonych wtedy do wyboru,
o wpływie systemu na postępo
wanie jednostki, życie rodziny.
Część łowiczan dopatrzyć się bę

Gimnazjum nr 2

Wpływy

z loterii
na ukwiecenie szkoły
Samorząd Uczniowski i Rada
Rodziców były organizatorami
zabawy choinkowej, która odbyła
się 13 stycznia w Gimnazjum
nr 2 w Łowiczu. Zabawa rozpoczęła się o 16.00 i trwała do
20.00, ajej uczestnikom cały czas
dopisywały humory i nie brakowało entuzjazmu.
Prawdziwą furorę zrobiła loteria fantowa, w której można
było wygrać maskotki, koszulki,
czapeczki, zegar z pozytywką

i wiele innych ciekawych rzeczy.
Jeden los kosztował 2 zł, przygotowało ich do sprzedaży 100,
sprzedano oczywiście wszystkie i zarobiono 200 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na
ukwiecenie szkoły. Ogromnym
powodzeniem cieszyły się liczne konkursy np. śpiewanie tekstów z gazet z wykorzystaniem
melodii piosenki Stokrotka rosła
polna.
(aj)

Salwador potrzebuie pomocy

Polski Czerwony Krzyż zwradzie mogła w tych opowiadaniach
ca się z gorącą prośbą o pomoc
zdarzeń i postaci żyjących wtedy
ofiarom trzęsienia ziemi w Salw naszym mieście - zapowiada
wadorze. W wyniku tego kataWiesław Kacprzak. W chwili obecklizmu
kilkaset osób poniosło
nej książka jest na etapie korekty,
śmierć,
a
wiele jest zaginionych.
jeżeli drukarnia będzie miała tylko „wolne moce'', książka będzie Ci, którzy przeżyli, nie mają dadrukowana. Wyjdzie jeszcze zimą. chu nad głową, ani środków do
(aw) życia. Solidaryzując się z nimi

PCK prosi o wpłaty na konto
BIG Bank Gdański S.A. I oddział
Warszawa 116 O1O29 - 302 060
- 50, z dopiskiem Salwador.
Wpłat można dokonywać również bezpośrednio w siedzibie
PCK w Łowiczu na ulicy Nowy
Rynek 5.
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Z fiskusem nie na bakier - dla czvtelników Nł pisze doradca podatkowyAnna Leszczvńska

,

~TRUDNIEJ
ZmianywpodatkuVATwprowadzone ustawą z dnia 17 listopada
2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązujące
od 01.01.2001 r.
1. Zwolnienie podmiotowe ( obroty
nie przekraczające 10.000 EURO zamiast 80.000 zł.)
p

„

Zwolnienie podmiotowe od podatku
zapisane w art. 14 ust. I pkt. I ustawy o
VAT uzależnione jest od wielkości osią
gniętych przez podatnika obrotów w
poprzednim roku podatkowym. Limit ten
poprzednio wynosił 80.000 zł. W wyniku nowelizacji został on zmieniony na
10.000 EURO, przeliczone według śred
niego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października, w zaokrągleniu do I OO
zł. Równowartość I O.OOO EURO po zaokrągleniu do I OO zł. wyniosła 39.800 zł
- czyli limit obrotów uprawniający do
korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku został zmniejszony dwukrotnie. Podatnicy, którzy w 2000 r. nie
przekroczyli 39.800 zł. obrotu będą mogli w 200 I r. korzystać ze zwolnienia. Dla
pozostałych oznacza to obowiązek wejścia w podatek VAT.
Zmiana limitu odnosi się równieź do
podatników rozpoczynających działa!-

BYC ZWOLNIONYM ZVAT

nosc po I stycznia 200 I r. , którzy wybiorą zwolnienie od podatku na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy o VAT bowiem
będzie inny moment utraty tego zwolnienia (zwolnienie to podatnik tracić będzie
w momencie gdy kwota obrotów w stosunku do okresu prowadzonej działalno
ści przekroczy u niego równowartość
I O.OOO EURO ).

2. Odliczenie przy utracie zwolnienia
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 14 ust. 3 ustawy VAT podatnicy, którzy tracą zwolnienie podmiotowe
od podatku mogą za zgodą właściwego
urzędu skarbowego zmniejszyć podatek
należny o podatek naliczony, wynikają
cy z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia.

3.
ków

Objęcie

podatkiem VAT podatnina karcie podatkowej

będących

W ustawie przyjęto rozwiązanie, że
zwolnienie od podatku VAT przewidziane
dla podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej (zapisane w art. 14
ust. I pkt.2 ustawy o VAT) wygaśnie definitywnie I stycznia 2002 r. Natomiast dla

niektórych grup podatników zwolnienie
to utraci moc już od 1 stycznia 2001 r. I
tak, zgodnie z art. 14 ust. I b ustawy o VAT
zwolnienia nie stosuje się:
1) od I stycznia 2001 r. , w przypadku
podatników :

a) wykonujących czynności w zakresie handlu, w tym również obnośnego i
obwoźnego, oraz wykonujących usługi w
zakresie:
- gastronomii,
- mechaniki precyzyjnej,
- mechaniki maszyn biurowych,
- wyrobu i napraw wag,
- antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów,
- mycia oraz smarowania samochodów
i motocykli oraz innych usług związa
nych z ich naprawą,
- elektromechaniki, z wyjątkiem dźwi
gowej, chłodniczej i pojazdowej,
- rusznikarstwa,
- odświeżania i renowacji wyrobów
skórzanych i futrzarskich,
' - mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich,
- chemicznego czyszczenia i farbowania wyrobów innych niż futrzarskie,
·
- kuśnierstwa,
- rękawicznictwa - wyrób rękawiczek
skórzanych i skóropodobnych; z wyjąt
kiem roboczych, ochronnych i sportowych,
- wytwarzania szyldów,
- prania pierza i puchu,
którzy rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu
przed 2 marca 2000 r. i na dzień I marca
2000r. zatrudniali co najmniej 2 pracowni-

ków, w rozumieniu przepisów o karcie
podatkowej,
b) którzy rozpoczęli wykonywanie
czynności podlegających opodatkowaniu
w okresie od 2 marca do 31 grudnia 2000
r. i zatrudniali w jaki~olwiek czasie tego
okresu co najmniej 2 pracowników, w rozumieniu przepisów o karcie podatkowej, i wykonali czynności wymienione
w lit. a),
c) którzy rozpoczną wykonywanie
czynności podlegających opodatkowaniu
wykopo 31 grudnia 2000 r. i będą
nywali czynności wymienione w lit. a ),
2) od I stycznia 2002 r. w przypadku
pozostałych podatników.

Z katalogu usług opodatkowanyc
7% wykreślono w załączniku r
3 do ustawy o VAT pozycję 88, któr
obejmowała pranie, chemiczne czyszcz
nie i farbowanie. Usługi te więc od dnia
stycznia 200 I r. będą podlegały opoda1
kowaniu stawką podatkową, . tj. 22 %.
stawką

b) Sprzedaż drewna liściastego i igl
stego

Kolejna zmiana dotyczy sprzeda·
drewna liściastego i iglastego. Do koń
2000 r. sprzedaż ta nie była uznawana
działalność rolniczą i tym samym roln
kom ryczałtowym nie przysługiwał
tego tytułu zryczałtowany zwrot poda
ku. W wyniku nowelizacji definicja dzi
4. Obowiązek prowadzenia ewiden- łalności rolniczej obejmuje swoim zakr
cji sprzedaży
sem również sprzedaż drewna liściaste
Od I stycznia 200 I r. na podatnikach i iglastego w związku z czym rolnika
opłacających podatek dochodowy w for- ryczałtowym zostało przyznane pra
mie karty podatkowej, którzy korzystać do zryczałtowanego zwrotu podat
będą ze zwolnienia podmiotowego na przy sprzedaży tego drewna.
c) Budownictwo
podstawie art. 14 ust. I pkt I lub 2 albo
Utrzymana zostaje stawka 7 % na :
ust. 6 ustawy o VAT, ciążyć będzie obo- materiały i roboty budowlane
wiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Do tej pory ta grupa mienione w załączniku Nr 5 do usta
podatników była zwolniona ze wszyst- VAT,
- roboty budowlano - montażowe o
kich obowiązków ewidencyjnych w zakresie podatku VAT.
remonty związane z budownictwem mi
S. Zmiany w stawkach i zwolnie- kaniowym i infrastrukturą towarzyszą
niach przedmiotowych
- obiekty budownictwa mieszkaniow
a) Pranie oraz chemiczne czyszcze- go lub ich części, z wyjątkiem lokali
kowych.
nie i farbowanie

Kącik Muzvcznv

Wielkimi krokami zbliża się termin rozpoczęcia drugiej edycji Łowickiego Festiwalu Filmowego. Do tego czasu, kiedy to w kinie Bzura będziemy mogli zobaczyć naprawdę wybitne filmy zapalczywi nadbzurzańscy ·kinomani mają dwa wyjścia : uczęszczać na seanse proponowane przez miejscowy przybytek X Muzy lub
emigrować za chlebem (intelektualńym) w obce strony.
Niżej

podpisany powodowany

miło

ścią do miejsca zamieszkania stara się nie
zamieniać

naszego wysokiej klasy „Iluzjonu" na znacznie brzydsze łódzkie „Bałty ki" czy „Atlantyki". Jednak czasem
trzeba ruszyć w kinowy establishment
by stwierdzić co grają kiniarze na zachód
od Jamna.Właśnie powodowany rekonesansem włókienniczych repertuarów,
udałem sie do miasta Łodzi, i stwierdzam
że jest tam nieco więcej propozycji niż u
nas. Ograniczony upływającym czasem
oraz nienadzwyczajnym nastrojem, postanowiłem zdołować sięjeszcze bardziej
i wybrać najnowszy film najpiękniejszej
aktorki przełomów wieków Jenifer Lopez. Film nosi tytuł „Cela" i traktuje o
trudnej i niebezpiecznej pracy psychologa. Bo właśnie grana przez Latynoskę
pani psycholog, przy pomocy niekonwencjonalnych środków, musi dowiedzieć
się od bedącego w śpiączce mordercy
gdzie ukrył swoją ostatnią, być może ży
jącąjeszcze, ofiarę. Te niekonwencjonalne środki o których mowa, to połączenie
mózgów lekarki i zabójcy, którzy we snie
tworzą odrealniony, własny świat. Catherine Deane zdaje sobie sprawę, że wejście w podświadomość chorego psychicznie dewianta może mieć dla niej tragiczne
skutki, że·może po takiej terapii, otrzymać z mózgu mordercy najgorsze jego
cechy. Jednak oczywiście decyduje sie na
eksperyment, wierząc, że pomoże w uratowaniu niewinnej dziewczyny. A czeka

ją niechybna śmierć,

bowiem jej oprawca Carl Stagher (Vincent D«Onofiio), funduje swoim ofiarom wyrafinowany system tortur - zamknięte w wielkim akwarium napełnianym powoli wodą, czekają
na śmierć. Jak zwykle w takich przypadkach odchylenia zabójcy mają podłoże w
dzieciństwie, a to że morduje młode kobiety z wyjątkowym wyrachowaniem
spowodowane je~ laniem jakie sprawiał
mu tatuś lat dwadzieścia wstecz. Jest oczywiście w tym filmie dzielny agent FBI,
który nie śpi, nie je, tylko szuka zboczeńca. Peter Novak (Vince Vaughn} dla
dobra sprawy, również ryzykując zdrowiem, też podłącza się w podświdomość
zabójcy, a gdy znajdzie w niej jakiś ślad
zaginionej dziewczyny bezzwłocznie ruszy jej z pomocą.
„Cela" niestety nie jest filmem który
polecić mozna przyjacielowi (szybciej
komuś za kim się nie przepada). Reżyser
ukrywający się pod pseudonimem Tarsem ( moźna domyśleć się czemu nie podał swoich personaliów) epatuje nas barwną feerią sennych wizji uśpionych bohaterów i wyszukaną dewiacją mordercy.
Wydaje misie że po filme Davida Finchem „ Siedem" ciężko jest wymyśleć bardziej odrażające sposoby zabijania. Jednak zastępy „filmowców" głowią się nad
tym, jak by tu jeszcze zaskoczyć widza,
co by tu spłodzić aby w końcu kinomanii
dostali w salach filmowych torsji. W
„Celi" na przykład zabójca po powoi-

nym utopieniu swoich ofiar wisi nad nimi
na specjalnie skonstruowanej machinie, a
póżniej wykrawa im oczy itd. Sympatyczne, nie prawdaż?
Oczywiście nie należę do tych którzy
uważają, że kino powinno opowiadać
W niedzielę 4 lutego o godzinie 21.00, bliczność najbardziej rozbawił wyst
wyłącznie historie miodem i mlekiem pły
w TV 3 Łódź wyemitowany zostanie Jana Wojdaka z krakowskiej grupy „
nące ale sa chyba jakieś granice. Starając
program z cyklu „Gminobranie", nagry- wele". Jak sam powiedział artysta mi
się znaleźć pozytywy omawinego filmu
wany w sali łowickiego kina Bzura w okazję występu w Nowym Jorku, je
zwróciłem uwagę na jego stronę plastyczponiedziałek 22 stycznia. Koncert roz- nak wybrał Łowicz. Biesiadna atmosti
ną. Operator Paul Laufer idealnie oddał
począł się z małym poślizgiem po go- ra jaka zapanowała na sali przypomin
kolor snów śpiących bohaterów, ich okro- dzinie 18.00. uczestniczyli w nim za- klimat festiwalowy z kołysaniem się
pieństwa, strach i walkę Dobra ze Złym. proszeni goście, reprezentujący władze boki, klaskaniem w dłonie i „wkręcanie
Zresztą reżyser filmu, dla którego był to miasta i powiatu oraz miejscowych żaróweczek" łącznie. Program „Gmin '
fabularny debiut, zyskał wczesniej uzna- przedsiębiorców. Koncert rozpoczął branie" ma na celu promocję lokalny
nie jako autor reklam ówek i klipów, a występ Ewy Kuklińskiej. Zaprezento- przedsiębiorców, temu też służyło fin
więc zna silę dobrego operatora.
wali się również: Dziecięca Kapela Lu- łowe zaproszenie głównych sponsor
Drugim bezspornym atutem obrazu jest dowa „Łowiczanie", Witold Mariański na scenę i wspólne odśpiewanie piose
(a
udział w nim bezsprzecznie najseksowniej- oraz duet gitarowy „Po godzinach". Pu- kończącej program.
szej artystki ostatnich lat. Jenifer Lopez jest
piękną kobietą, ale poza urodą posiada to
Gmina Kiernozia
„coś", co zwala z nóg każdego faceta. Akurat omawiana pozycja nie przyniesie aktorce sławy stricte zawodowej, ale czasem mło
da aktorka musi wziąć udział w totalnym
W poniedziałek 22 stycznia br. odby- poznanie mieszkańców i radnych
gniocie by później wiedzieć jakich ról nie
ło się w Kiernozi dwugodzinne spotka- stopniem zaawansowania prac nad str
przyjmować. Dla głodnych talentu uroczej
nie na temat przygotowywanej staregii tegią. Konkretne wnioski ze sto
latynoski mam dobrą wiadomość: Lopez rozwoju gminy. Brało w nim udział po- mieszkańców dotyczące strategii
solidnie przepracowała kilka ostanich mie- nad 30 mieszkańców gminy oraz sołty- pojawiły się, duża część spotkanie p
sięcy więc zobaczymy ją w kilku nowych si, radni, przedstawiciele zakładów pra- święcona była rozmowom na temat r
filmach.
cy oraz jedna z konsultantek - prof. nictwa w kontekście integracji Polski
Nalezy mieć tylko nadzieję, że będą to Małgorzata Duczkowska - Piasecka. Unią Europejską. Na pytania dotyczą<
propozycje nieco ' ciekawsze od śpiącej Gmina Kiernozia jako teren typowo rol- obaw rolników i zagożeń dla rolnic
pani psycholog.„
niczy takim nadal pozostanie, a spotka- odpowiadała prof. M. Duczkowska
Bogusław Bończak nie miało na celu przede wszystkim za- Piasecka.
(mw

towicz znowu w telewizii

Nie tylko o strategii
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Szkoła

Podstawowa w Bocheniu

Udany Dzień Senióra
Dzień

Seniora, który odbył się w śro
17 stycznia w Szkole Podstawowej
w Bocheniu (gmina Łowicz) zgromadził
ponad 200 zaproszonych gości. Była to
impreza pokoleniowa, w której uczestniczyli dziadkowie, babcie, ale również
dzieci z rądzicami i kadra szkolna.
Impreza miała jeszcze charakter świą
teczny. W pierwszej, oficjalnej części z
programem przygotowanym na święta
wystąpili uczniowie bocheńskiej szkoły: śpiewali kolędy, przedstawiali scenki. W drugiej części wystąpił chór szkolny. W swoim repertuarze mają między
innymi piosenki popularnego zespołu
dziecięcego Arka Noego. Piosenki były
przez dzieci bardzo żywiołowo wykonane i podobały się wszystkim zaproszonym gościom. Nad całością organizacji spotkania czuwała Monika Bogusz
(uczy religii) i nauczyciel sztuki Jakub
Zaczkiewicz.
Po części artystycznej głos zabrał
ksiądz z miejscowej parafii. Chwilę póź
niej wszyscy przełamali się opłatkiem i
dę,

SPnr7

NAJCIEKAWSZE STROJE:
JAPONKA, ROBOT I••• KSIĄDZ
W zorganizowanej w miniony piątek
w SP nr 7 zabawie choinkowej brało
udział w sumie prawie 300 dzieci, oddzielnie bawiły się dzieci młodsze, ich
zabawa trwała do godz. 14.00, po 15.00
rozpoczął się bal uczniów klas starszych.
Przeznaczoną na imprezę kwotę w wysokości około 2 tys. zł rozdysponowano
inaczej niż w latach poprzednich, nie było
zespołu grającego na żywo. Zabawa odb]'Wała się przy sprzęcie muzycznym, a
uzbieraną kwotę przeznaczono na zakup
paczki dla każdego z dzieci i wykonanie
dekoracji na sali. Paczki rozdawał dzieciom Mikołaj, w czasie zabawy odbywały się też konkursy, w których można
było wygrać puzzle, książki, mazaki, sło-

dycze i inne nagrody ufundowane przez branie był jej, autorstwa a strój przygokilku sponsorów. Rozgrywano konkur- towała marna z pomocą Oli. Kimono się
sy sprawnościowe - bieg w workach, gające kostek było tak naprawdę szlafroprzeciąganie liny i typowy dla balu - kon- kiem, na który ponaklejano ozdoby i pokurs na najbardziej oryginalny strój. W grubiono talię. Marna z córką nie zapotym konkursie jury miało niełatwe zada- mniały też o charakterystycznym koku i
nie, bowiem na sali prawie. wszystkie orientalym makijażu. Robocik czyli Kondzieci pojawiły w przebraniach: Myszka rad powiedział, że pomysł na przebranie
Miki, Czerwony Kapturek, diabeł, klown, i wynonanie są autorstwa mamy. Jury wychłopiec w staju łowickim, księżniczki, różniło też za oryginalność przebranie
królewny, Batmany, kowboje, piraci i inne Dominika Pawlaka z klasy IIl A, który
filmowe i bajkowe postaci. Jako kryte- przebrał się za księdza. Stój stanowiła
rium pąyjęto samodzielnie wykonany czarna sukienka siostry Dominika i jego
strój, nagrody otrzymała Japonka z kla- ministrancka komża. Wszystkie iruie dziesy IlIA - Ola Maciejewska i futurystycz- ci, które przyszły na bal w przebraniu
ny robot z I B - Konrad Kwiatkowski. otrzymały symboliczne nagrody.
Jak nam powiedziała Ola pomysł na prze(mwk)

zasiedli do stołów. Przygotowaniem poczęstunku zajęli się rodzice, których
dzieci uczęszczają do szkoły w Bocheniu. Stoły wręcz uginały się pod różny
mi specjałami. Serwowano między innymi zupę grzybową, ryby, śledzie
przyrządzone na kilka sposobów, duży
wybór sałatek, ciast itp.
Część pieniędzy na zorganizowanie
Dnia Seniora w bocheńskiej szkole po- .
chodziła z funduszu Gminnego Ośrod
ka Pomocy Społecznej (gmina Łowicz).
Suto zastawione stoły i rodzinna atmosfera podczas spotkania sąjednak głów
nie zasługą rodziców, którzy już poprzedniego dnia zaczęli przygotowywać
imprezę. Jedne mamy zajęły się pieczeniem ciast, inne przygotowaniem sała
tek, zupy itd. Nie jest to pierwsza tego
lypu uroczystość w naszej szkole. Rodzice zawsze sąfantastyczni i stają na wysokości zadania ... - chwali_ współpracę
z rodzicami dyrektor szkoły Małgorza
ta Grażka.
(mak)

SP Bełchów

Moc atrakcii
dla babć i dziadków
Ostatnie tygodnie stycznia upływają
w szkołach pod znakiem obchodów Dnia
Babci i Dziadka. Nie inaczej było w
szkole w Bełchowie, w której uroczystości z tej okazji odbyły się I 8 stycznia. Każdy z uczniów zaprosił na uroczystość swoje babcie i dziadków, którzy licznie i chętnie skorzystali z zaproszenia.
W przygotowania włączyła się cała
społeczność szkolna i wszystko wypadło znakomicie. Były jasełka przygoto-

wane pod kierunkiem katechetki Boże
ny Szymajdy, ciasto i prezenty (papierowy kwiatek ze słodką niespodzianką)
wykonane przez uczniów pod kierunkiem nauczycielki techniki Aliny Gład
kiej, była również inscenizacja obyczajowa z życia szkoły pt. Po prostu zwyczajne dzieci pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Bożeny Modzelewskiej. Zaproszeni goście czuli i bawili
się doskonale.
(aj)

Przebierana choinka
Dzisiaj, czyli w czwartek, 25 stycz- choinka szkolna będzie dla najmłod
nia o godzinie 1O.OO, odbędzie się zaba- szych uczniów, którzy po raz pierwwa choinkowa w Szkole Podstawowej szy będą uczestniczyli w tak dużej zaw Bocheniu. Impreza będzie wyjątko bawie szkolnej.
wo kolorowa, ponieważ wscystkie dzieTego samego dnia o godz. 14.00
ci mają przebrać się za różne postacie w Szkole Podstawowej w Dąbkowicach
z bajek itp. W szyciu strojów oczywi- Dolnych odbędzie się Dzień Seniora. Na
ście pomogli rodzice. Ich zadaniem rów- spotkanie z uczniami zaproszone będą
nież było przygotowanie poczęstunku rodziny Polaków z Kazachstanu.
dla dzieci. Największym wydarzeniem
(mak)

DWOREK

Choinkowa zabawa na 102
99-411 Łowie%, ul. Strulecb 69
t•l.lfa (IJ•ł6) 837-66-76

Wspaniale wypadła zabawa choinkowa w łowickim przedszkolu nr 2 - Pod
tęczą, która odbyła się 18 stycznia. Dzieci bawiły się wyśmienicie, często angażując do tańca i konkursów swoich rodziców, babcie, opiekunów. Imprezę prowadził Maciej Duda z łódzkiej Agencji Impresaryjno - Artystycznej DUC-ART,
który w październiku minionego roku
gościł już jako magik w tym przedszkolu.
Zabawa trwała od 12.00 do 14.00 i
przez cały ten czas jej młodzi uczestnicy

byli pochłonięci propozycjami wodzireja. Byłó dmuchanie i malowanie balonów,
różnorodne konkursy taneczne, konkurs
na najdłuższy i najgłośniejszy krzyk, i
wiele, wiele innych - wszystkie konkurencje cieszyły się ogromnym powódzeniem. Nie zabraklo oczywiście św. Mikołaja, w którego postać wcielił się sam
prowadzący. Nie zapomniano również o
paczkach, w których oprócz słodyczy
każdy znalazł dla siebie niespodzianę. Dla
maluchów przygotowano pluszaki, zaś

dla starszaków niespodzianki

zostały

zróżnicowane, dziewczynk'i otrzymały

laleczki, chłopcy motocykle.
W przedszkolu nr 2 jest ji.tź tradycją,
że w trakcie karnawału oprócz zabawy
choinkowej organizowany jest także bal
przebierańców, w tym roku nie będzie
inaczej. Bal przebierańców odbędzie się w
lutym, u.§wietni go zespól muzyczny. Mam
nadzifję, że jak co roku będzie on udany i
zachwyci obwitością strojów- mówi dyrektor przedszkola Anna Jarosz.
(aj)
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Dr JANUSZ

UMOWA Z ŁÓDZKĄ REG. KASĄ CHORYCH

SKIEROWANIE• WIZYTA BEZPŁATNA

LEKARZ LARYNGOLOG I HOMEOPATA

JAROSŁAW CZAPLA

specjalista-ginekolog-położnik

PRZYJĘCIA

Łowicz,

panele PCV
.
.k f rb
mieszam
a
1
pokrycia dachowe
materiały termoizolacyjne
folie dachowe

dodatkowo: tel. 837-60-90
w poniedziałki i czwartki od 16 do 18
Łowicz ul. Starzyńskiego 3/3

Badania słuchu audiometrem

PANELE PODŁOGOWEMDF PANELE ŚCIENNEMDF
płyta gipsowa LAFARGE

•

R-111

ELZBIETA

GABm OKULISTYCZNY ZELAZOWSKA
lek. okulista St. KRAWCZIK
lek. okulista I. BIEGUSZEWSKA

ul. Seminaryjna 6, tel./fax (046)837-60-14

Tylko 680,37 PLN

piętro,

•

• 0rmec1.

Mocowanie i osadzanie
okuć gratis
ŁOWICZ,

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

Łowicz,

Adres domowy: Łowicz, Os. Bratkowice 34/28
tef. (046) 837-70-74
R-10

UWAGA! c:>BLUM
HURTOWNIA:

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00.

codziennie w godz. 8-14
ul. Ułańska 2/118
tel. kom. 0-602-580-567

Batbara I Wlodzlml•rz Łuczakowie

MALARSKI

R;S

czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

miesięcznie

parzysta sobota 11.00-13.00
Łowicz, Stary Rynek 8, tel. 0604-781·705, 0461837-63-08

od dn. 2.01.2001 przeniesiony
z ul. Sikorskiego 1
na ul. Kaliską 6, tel. 837-49-67

VOLKSWAGEN BANK POLSKA
Bezpośredni w kontaktach

spetjalista neurologu dziedęcei

Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza POZ
przyjmowani są bezpłatnie
:iJ
(w ramach urno~ z Łódzką Kasą Chorych)
~

R·

ORTODONCJA KONSULT4CJf
llk. STO~. lł'ł.ODKOWSKI P4ltlt
w gabinecie dr Martyniaka
Łowicz,

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

Nowy
SEAT Ibiza
Cena samochodu:
Wkład własny:

Wartość

kredytu:
Okres kredytu:

•

PIOTR CZYI

32.490 zł
6.468 zł
25.992 zł
72 m-cy

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

Seat Kredyt

Copi-Flex

GABIT mlMATOLOOI~

w 24 godziny od zamówienia

OKNO PCV - o 34 (146sx143SJ
już od 690 zł brutto .

lek. storn. EliBIETA SlYMAJDA
lek. storn. RENATA OłRÓŚCELEWSKA
poniedziałku

do

piątku.

8.00-11.00, 15.00 - 19.00

:
~

soboty - zapisy telefoniczne

•ul. Wojska rolsklego 1/5, ł.OWIC.Z:
: .
(róg stanlsławsklego)
:
:
teJ. 83()..2().62
R· :
78

............•..••••.....••••.•••..•..••..••..

0"'•

~L

,

ROLETY ZEWNĘTRZNE
-ALUMINIOWE, PCV
PCV - 90 zUm 2, aluminium - od 180 zUm2

• żALUZJE PIONOWE I POZIOME
• ROLETKI MATERIAŁOWE

• MARKIZV- TARASOWE I KOSZOWE
•RYNNY PCV-MARLEY

LEKARZ SPECJALISTA
PEDIATRA I LARYNGOLOG
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 ·

Gabinet czynny codziennie

Łowicz,

ul. Browarna 6 {obok sióstr)

LEKARZ STOMATOLOG

MflRĆfl,.

't.R l~SKfl•POTOCKfl
PRZY.JMYJE:
' .
.
- ponledziatek,, 14.00.,.17.00
-wtorek
10.00-17:00 .
:. środa
14.00-17.00
- czwartek
10.00-17.00
- piątek
10.00-17 .OO
·Łowicz; ·ul. Powstańców 2 (róg Jana Pawła li)

Tel. (0-46) 830-21-95

Iłowska

R-4?

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK

GABINET LEKARSKI
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
WIZVTY W DOMU CHOREGO

R-S3

SPECJALISTYCZNY GABINET
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KRYSTYNA
DIEHL-DROBNIK
• badania kierowców
PRZYJMUJE CODZIENNIE W GODZ.

• EKG
10-12, 16-19

Łowicz, ul. Turystyczna 4,
tel. 837-68-79, 0-603-709-329

•
<?'.... ~

LEKARZ
Z TYBETU
w gabinecie AKU -MED

NAWOZÓW, WĘGLA

a:

SKUP

ZŁOMU

Złaków Kościelny

107,

tel. (046)838-71-55, 0-604457-742

UWi!JJJ~$iYJJIJrJ ~

113, tel. 831-38-30

poniedziałek, godz. 1fiiQ

w godz. 8-14; 16·17

Skuteczne leczenie, akupunktura, masaże
wschodnie, ziołolecznictwo, zabieg antynikotynowy

niskie ceny

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

Academos,

piątku

SPRZEDAZ-

r00

Lek.med.MARCIN FAFLIK
specjalista
chirurg onkolog

do

Łowicz,

ul. Batalionów Chłopskich 1O

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

poniedziałku

Do końca lutego oznac.zenle stę:ł.enla
alergenów (20) po cenie promocyJneJ .,,
Tel. (042) 719-46-37 i po 18.00 719-30-96 ~

WOJ - KAT s.c.

~,~~OPTYK ~„~,.. ANDRZEJ GRABOWSKI
Krzysztof Szymczak

~

OKNA TYPOWE PCV,
DREWNIANE

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

czynny: od

~

Czynne od

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

SEFIT

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

~oWA.N)'

•

ffltM ©W~'if/X\©WW
DO kLfWKOWA WDNIU 24.02.20011l.
Zapewniamy: ~ .._ * '> „ I'
cztery dania gorące
0,5 I wódki " ł<' ił
f.
zimne zakąski
~ f\
•
\ \
napoje
„... " -k >)
• ··,: j
Cena 200 zł od pary /

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

R-144

Tel. (0-46) 838-99-28 / ~

Łowicz,

ul Krakowska 4, obok Kościoła św. Ducha

Zapisy: tel. (0-46) 837-21-59 po godz. 18.00;
tel. kom. 0-608-86-20-86

g

WYRÓB

PIECZĄTEK
ZP.P. J.1.ASKA, Łowicz, ul. Klickiego 13
tel. (0-46) 837-63-47
„_, ....

F.H.U. Gaj-Pol s.c.
Filia Skaratki 1OA, tel. 838-35-83

OFERUJE:
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Sport w gminie Zduny- 1. kolejka Amatorskiej Ligi Koszykówki „Zduny 2001"

NA ZELE
Zduny, 21 stycznia. Już kolejny rok
z rzędu w sali gimnastycznej Technikum
w Zduńskiej Dąbrowie ruszyły rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki.
Tym razem na starcie rywalizacji o miano najlepszego zespołu amatorskiego w
gminie Zduny stanęło osiem zespołów.
Nowością tegorocznych rozgrywek jest
fakt, że w zespołach nie występuje „legia cudzoziemska", tzn. grają tylko koszykarze, albo mieszkający na terenie
gminy, albo tacy, którzy kończyli zduń
ski „Ogólniak" lub technikum. Będzie to
zapewne miało wpływ na poziom tegorocznej rywalizacji, ale w dużej mierze
przyczyni się_ do gry większej ilo$i zawodników wiejskich.
W pierwszej kolejce tegorocznej ligi
odbyły się_ trzy mecze. Czwarty, pomiędzy Technikum Zduńska Dąbrowa a
Ekstremą Bogoria, został przełożony. W
meczach, które się odbyły najwyższe
zwycięstwo odniósł Metr Węgla i to on
został pierwszym liderem. Na drugim
miejscu plasuje się_ FiK Sport, a na trzecim KP Rycho.
• FiK SPORT- SASIEDZJ Jackowice 43:28 (5:9, 11 :6, 17:8, 10:5)
FiK Sport: Dawid Rełek I O, Adrian
Jarzębowski 6, Tomasz Bilski 5, Jedrzej
Marciniak 4 i Damian Urbanek 2 oraz
Michał Gładki 9 (I x3), Wojciech Florczak 7 i Piotr Kosmowski.
Sąsiedzi: Radosław Okraska 17 (lx3),
Marcin Okraska 5, Paweł Jankowski
3, Cezary Guzek 2 i Sebastian Kowalczyk I.
Mecz ten rozpoczął się zgodnie z planem, bo od prowadzenia teamu Wojciecha Florczaka. Jednak z każdą
minutą pierwszej kwarty Sąsiedzi radzili
sobie coraz lepiej i to oni tę częś~ gry
rozstrzygnęli na swoją korzyść .
W drugiej odsłonie meczu ponownie
trwała zacię'ta walka. Skuteczniejsi w niej
okazali się koszykarze FiK Sport. Pozwoliło im to na ponowne objęcie prowadzenia, co prawda tylko jednym punktem, ale to też jest coś. Decydującą czę
ścią meczu była trzecia kwarta, w której
młodzi koszykarze „sora" Florczaka odskoczyli na 10 „oczek". W ostatniej odsłonie meczu dołożyli jeszcze dziesięć
punktów, a Sąsiedzi tylko pięć . Dało to
ostatecznie 15 punktowe zwycięstwo.

Szachy-

•METR WĘGLA- GOK Bielawy
66:48 (9:13, 17:9, 16:17, 24:9)
Metr Węgla: Michał Sękalski 25
(lx3), Piotr Bryszewski 23, Łukasz
Gryglak I O, Zbigniew Rełek 5 i Marcin
Guzek ) oraz Marcin Kazimierczak 2.
GOK: Łukasz Zapisek 20 (5x3), Przemysław Grzegory 13 (3x), Arkadiusz
Wódka 13 (I x3), Paweł Kociak 2 i Marcin Zapisek.
Było to bardzo widowiskowe, emocjonujące i stojące na niezłym poziomie
spotkanie. Zwycięsko wyszli z niego
koszykarze zespołu Metr Węgla, ale
swój końcowy sukces przypieczętowali
dopiero w ostatniej kwarcie spotkania.
Mecz rozpoczął się dość nieoczekiwanie, bo od prowadzenia po pierwszych dziesięciu minutach gry zespołu
GOK-u Bielawy. Nie ma co ukrywać,
że zdecydowanym faworytem tego spotkania byli koszykarze Metr Węgla, w
szeregach których występują tak dobrzy
zawodnicy jak Piotr Bryszewski
i Michał Sękalski.
W drugiej kwarcie ci drudzy zagrali
zdecydowanie skuteczniej i w połowie
meczu prowadzili 26:22. W następnej
części gry trwała nadal bardzo zacięta i
wyrównana walka. Było to możliwe w
dużej mierze dzięki bardzo dobrej skuteczności bielawskich koszykarzy w rzutach za trzy punkty. W całym spotkaniu
trafili oni 9 „trójek", a najwięcej Łukasz
Zapisek 5. Przed ostatnią kwarta Metr
Węgla miał trzy punkty przewagi. Zapowiadała się_ bardzo interesująca koń
cówka tego meczu. Ale niestety nic z
tego nie wyszło. Kilka skutecznych zagrań Sękalskiego i Bryszewskiego pozwoliło odskoczyć im na kilkanaście
punktów, a takiej straty rywale nie byli
już w stanie zniwelować, tym bardzie,
że ich próby rzutów za trzy punkty
były nie udane. Ostatecznie Metr Wę
gla wygrał to spotkanie różnicą 18
„oczek", co pozwoliło im objąć przodownictwo w tabeli po pierwszej serii

KP Rycho: Tomasz Zacharski 11,
Artur Białas 9 (lx3), Marcin Pykacz
8 (lx3), Marek Politowicz 8 i Marcin
Borowiecki 7 (I x3) oraz Michał Głowac
ki 4.
Bardzo wyrównany i zacięty mecz,
choć nie stojący na najwyższym poziomie, stoczyły zespoły Sponsora i KP
Rycho.
Niemal przez cały mecz, od chwili jego
rozpoczęcia, nieznaczną przewagę

utrzymywali ci drudzy. Gdy w połowie
drugiej kwarty Sponsor objął prowadzenie wydawało się, że go tak szybko nie
odda. Niestety rzut za trzy punkty
Marcina Borowieckiego ponownie
pozwolił KP Rycho .wyjść na prowadzenie.
W trzeciej kwarcie Sponsor dzięki
skutecznej grze Dawida Jarzębow
skiego po raz drugi miał więcej punk-

w teleturnieju „ Tu i tam''. Łowi
barwy AZS A WF Wa15zawa jest sportową wizynaszego miasta.

Rafał

czanin
tówką

Kazimierczak

także brał udział

reprezentujący

tów od rywala. Jednak znowu nie udało ~--------------------------
im się utrzymać zbyt długo. Udane zaFutsal - Finałowy Turniej Okręgu łódzkiego
grania Marcina Pykacza orazArtura
Białasa doprowadziły do pię_ciopunk
towego prowadzenia KP Rycho. W
ostatnie kwarcie dołożyli oni jeszcze
rywalom jedno „oczko" i ostatecznie
mecz ten zakończył się ich wygraną
47:41.
• TECHNIKUM Zduńska Dąbro
wa - EKSTREMA Bogoria- mecz został przełożony i odbędzie się w póź
Łódź, 20 stycznia. W hali sportowej śmy awansowali„. Teraz czeka nas
niejszym terminie.
łódzkiej „Wifamy" odbył się finałowy obrona tytułu mistrzów Polski w pi!ce
I. Metr Węgla LO
2 66:4&
turniej okręgu łódzkiego Międzyuczel nożnej pięcioosobowej, który zdobyliśmy
2. FiK Sport
2 43:28
nianej Ligi Futsalu, a w zawoduch tych dwa lata temu. Teraz mistrzostwa roz3. KP Rycho
2 47:41
wzięła udział najlepsza drużyna regionu grywane będą w Gorzowie Wielkopol4. Sponsor
I 41 :47
łowickiego - AZS Kolegium Nauczyciel- skim.
5. Sąsiedzi Jackowice
1 28:43
skiego w Łowiczu.
WYNIKI MECZÓW:
6. GOK Bielawy
I I 48:66
Zawody rozgrywane były systemem • AZS PL Łódź - AZS WSGK Kutno
7. Ekstrema Team 'Bogoria O O 0:0
8:2
„każdy z każdym", a łowicki zespół za8. Technikum Zd. Dąbrowa O O 0:0
notował _niestety komplet porażek. Sta- • AZS UL Łódź - AZS KN Łowicz
Najskuteczniejszym strzelcem po
ło się tak dlatego, że drużyna naszego
4:1 (2:1); br.: Paweł Kowalczyk.
pierwszej kolejce jest Michał Sękal
Kolegium pojechała do Łodzi w mocno •AZS KN Łowicz - AZS WSGK Kutski (Metr Węgla), który zdobył 25 punkosłabionym składzie ... W tym samym
no 3:4; br.: Paweł Kowalczyk 2
tów. O dwa punkty mniej zaliczył Piotr
i Daniel Płuszka.
czasie zespół łowickiego Pelikana rozBryszewski (Metr Węgla), a na trzecim miejscu z 20 punktami plasuje się grywał mecz sparingowy w Kutnie i na • AZS UL Łódź - AZS WSGK Kutno
turniej akademicki nie dojechali tak zna6:5
Łukasz Zapisek (GOK Bielawy).
spotkań.
czący gracze jalC Michał Adamczyk, • AZS PL Łódź - AZS UL Łódź 10:2
Ten ostatni jest najskuteczniejszym
• SPONSOR - KP RYCHO 41:47
w rzutach za trzy punkty. Ma on na Jarosław Walczak i Dawid Ługow • AZS PL Łódź - AZS KN Łowicz
(8:10, 17:17, 8:11, 8:9)
12:3; br.: Daniel Płuszka, Maciej Ko. Sponsor: Dawid Jarzębowski 14 swoim koncie 5 celnych trafień. Trzy ski. Nie grał także zawodnik Stali Głow
los
i Marcin Rychlewski .
no
Bartek
Koszelski
i
jak
się_
okazało
(lx3), Tomasz Górczyński 12, Mariusz celne rzuty zaliczył jego kolega z zeW Łodzi w zespole AZS KN grali:
„lista nieobecnych" okazała się zbyt dłu
Golis 8, Grzegorz Kołaczyński 5 i To- społu Przemysław Grzegory.
Paweł Pieniążek - Paweł Kowalczyk,
Sławomir Karmelita ga ...
masz Klimkiewicz oraz Dawid Gajda 2.
Duża strata - powiedział po turnieju Maciej Kolos, Daniel Płuszka, Piotr
Paweł Pieniążek. Szkoda„. Gdyby- Zrazek, Marcin Rychlewski i Sebastian
Paweł A. Doliński
śmy
pojechali w pełnym to na pewno by- Gajewski.
turniej styczniowy mistrzostw Łowicza

Osłabieni przegrali

wszystkie mecze

w blitzu na rok 2001

Mocny

początek

Łowicz, 8 stycznia. W pierwszym
turnieju z cyklu dziesięciu zawodów decydujących o Mistrzostwie Łowicza,
który tradycyjnie już rozgrywany był
w hali sportowej OSiR Nr I w Łowiczu,
wzięło udział aż siedemnastu zawodników. Najlepszym okazał się_ tym razem
Paweł Orzechowski, a bardzo dobre
drugie miejsce wywalczył czyniący stałe postępy - Paweł Wojciechowski.
Dopiero trzecie miejsce tym razem zajął
Zdzisław Orzechowski.
I. Paweł Orzechowski (2)
14

2. Paweł Wojciechowski (5)
3. Zdzisław Orzechowski (1)
4. Roman Zlmochocki (13)
5. Robert Chojnowski (IO)
Janusz Kaźmierczak (6),
Adam Piorun (7)
8. Tadeusz Wójcik (12)
9. Zdzisław Czyżak (4)
10. Zbigniew Gajewski (11)
11. Adam Kubera (20)
12. Błażej Czyżak (9)
13. Henryk Kwasiborski ( 15)
14. Ariel Brzozowski(-)

mlodzieiy
13
12,5
12
10,5
10,5
)0,5

9,5
8,5
7,5

7
5,5
4
3

Agata Piorun (25)
3
Grzegorz Marszałek (J 9)
3
17. Ryszard Ogońowski (-)
2
W tabeli za nazwiskiem w nawiasie miejsce w poprzedniej edycji turnieju i
ilość punktów w turnieju styczniowym.

*

Do piątku 26 stycznia 200 I roku moż
na się zgłaszać do turnieju Mistrzostw
Łowicza w szachach dwugodzinnych.
Tego dnia o godzinie 18.00 odbędzie się
losowanie, a pierwsze spotkanie rozgrywane bę_dą 2 lutego.
(pad)

· GOKZduny-feriezimowe '2001

Widzewiacy tym razem

wZdunach
Będzie to kolejna okazja dla fanatyków łódzkiego Widzewa na spotkanie
ze swoimi· pupilami „. Jedną z atrakcji
akcji feryjnej w gminie Zduny będzie
spotkanie z zawodnikami i działaczami
łódzkiej jedenastki. We wtorek 6 lutego
w Gminnym Ośrodku Sportu w Zdunach będzie można porozmawiać z tre-

nerem Markiem Koniarkiem, kierownikiem drużyny Tadeuszem Gapińskim oraz zawodnikami„. Swoje
przybycie na spotkanie zorganizowane przez Sławomira Wódkę zapowiedzieli Andrzej Michalczuk i Wa Idemar Krygier.
·
(p)
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Piłka siatkowa - 9.

kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza

•

PRZYSZtOSC CORAZ
19 stycznia. Coraz bliżej do
rozgrywek, które wyłonią nam
Mistrza Łowicza w piłce siatkowej. Do
końca II edycji ligi pozostały już tylko
cztery kolejki.
Poważnie o tym tytule mogą myśleć
zawodnicy Rzemiosła z Głowna, którzy w miniony piątek rozprawili się z
mistrzami poprzedniej edycji - Belferkiem. Liczyliśmy, że będzie to emocjonujący mecz jednak stało się zupełnie
inaczej. Nauczyciele nie nawiązali walki
ze swoim przeciwnikiem, który był tego
dnia dobrze dysponowany. Belferek nie
mógł sobie poradzić z bezbłędnie grają
cym atakiem Rzemiosła, który było trudno powstrzymać blokiem. Tak więc po
tym zwycięstwie ekipie z Głowna pozostały jeszcze tylko dwa dość trudne
mecze: 26 stycznia z Technikum i 16
lutego z Retkami.
Nie udało się zawodnikom ze Zduń
skiej Dąbrowy przerwać dobrej passy
LZS-u Retki. Tym razem po zaciętym
Łowicz,

końca

rywalom wygrywając do 15 i 21. Bez
niespodzianek przebiegała reszta spotkań w których wygrywali faworyci, no
może poza meczem Jednostki z Dragami, gdzie wynik nie był oczywisty. Jednak grające w osłabieniu Dragi nie stawiały dużego oporu wojskowym i przegrały wszystkie partie.
Młynek ponownie przegrał swój
mecz. Tym razem gładko poradzili z nim
sobie żawodnicy „Księżaka", którzy potrzebowali tylko 45 minut aby wygrać
3:0.
Podobny przebieg miał mecz Diabłów
z Przyszłością, która dzięki ostatnim
zwycięstwom awansowała już na 3 lokatę i ma duże szansę na zajęcie drugiego miejsca w lidze. Jednak przed nimi
jeszcze trzy ciężkie mecze: z Dzi-koś
cią, Belferkiem i z Technikum.
W piątek 26 stycznia rozegrana bę
dzie IO kolejka spotkań, a najciekawiej
zapowiada się pojedynek Technikum ze
Zduńskiej Dąbrowy z Rzemiosłem

Najwięcej emocji tym razem w derbach gminy Zduny. Bardziej
z Technikum 3: 1

Zespól Rzemiosła

~

Głowno

coraz bliżej

pojedynku LZS \vygrał 3: I i było to już
siódme zwycięstwo z rzędu tej ekipy.
Dużo emocji dostarczyli nam siatkarze
w pierwszej partii tego meczu, która
trwała dość długo i zakończyła się szczę
śliwie dla Retek, które wygrały ją dopiero przy stanie 30:28.
Drugi set nie był już tak zacięty i Technikum przegrało go do 18, natomiast
odwrotna sytuacja była w secie trzecim,
który Technikum wygrało do 18. Nie
sprawdziło tu się jednak powiedzenie,
że kto nie wygrywa 3:0 ten przegrywa
3 :2, ponieważ LZS zagrał bardzo dobrze
w czwartej odsłonie i nie dał swojemu
rywalowi najmniejszych szans wygrywając do 13.
Ciekawie zaczęło się spotkanie studentów AZS-u z Dzi-koś-cią. Studenci
w pierwszej partii prowadzili już 15:9,
następnie pozwolili przeciwnikowi doprowadzić do remisu 15: I 5, poczym
ponownie objęli prowadzenie 1-9: 15, lecz
nie potrafili tego wykorzystać i po kilku prostych błędach przegrali 23 :25 . W
secie drugim i trzecim Dzi-ko ś-ć zagrała
już na swoim poziomie i nie dała szans

ZEJ

tytułu

mistrzów Łowicza

mon Wójcik, Lukasz Kwestarz, Seba- 4. Technikum Zd. Dąbr. (3)
5. ZNP Belferek (5)
stian Przybyła, i Damian Pilich.
6. Dzi-koś-ć (7)
Przyszłość: Marcin Palczak, Michał
Omianowski, Wojciech Kutkowski, 7. TKKF „Księżak" (8)
Krzysztof Olko, Dariusz Balcerzak, i 8. AZS KN Łowicz (6)
9. JW Łowicz (9)
Marcin Rychlewski.
GOK Zduny (10)
IO.
• DRAGI-J. W. Łowicz 0:3 (18:25,
Il. Dragi (li)
20:25, 8:25)
Dragi: Bartłomiej Erchardt, Adńan 12. Diabły (12)
Pełka, Sebastian Dudek, Grzegorz Demczuk, Jakub Jędrzejewski, Karol Kocus,
Rafał Marat.
J.W.: Janusz Kop, Filip Wolny, Marek Laska, Michał Solarek, Bogdan Jackowski, Andrzej Staniaszek.
• DZI-KOŚ-Ć - AZS KN Łowicz
3:0 (25:23, 25:15, 25:21)
Dzi-koś-ć: Michał Kośmider, Grzegorz Stankiewicz, Bogdan Kośmider,
Radosław Kosiorek, Marcin Dubielak,
Witold Dzik, Witold Nodzak, Marcin
Kosiorek i Ryszard Gałaj.
AZS: Anna Folusiak, Adrianna Adamiak, Piotr Zrazek, Marcin Rusiecki,
Maciej Kolos, Paweł Pieniążek i Lukasz
Budner.

doświadczeni

8
8
8
8
8
8
8
8
9

14
13
13
13
13
Il
9
9
9

gracze LZS Retki ostatecznie wygrali

9 9 0:27
13. Młynek (13)
19:9
Mecze 1O. kolejki zostaną rozegrane
18:10
17:11 w piątek 26 stycznia. O godz. 18.30 za18:14 grają: AZS KN Łowicz-ZNP Belferek,
16:15 GOK Zduny - Młynek i J.W. Łowicz 14:16 Dzi-koś-ć, o godz. 20.00: Rzemiosło
4:21 Głowno - Technikum Zduńska Dąbro
6:22 wa, Przyszłość - Dragi i Diabły - TKKF
(zł)
4:27 „Księżak". Pauzuje: LZS Retki.

•ZNPBELFEREK-RZEMIOSŁO

Głowno. Czy młodzi Śiatkarze z Tech-

nikum

będą

potrafili nawiązać równoz doświadczoną ekipą z

rzędną walkę
Głowna?

Dużo emocji będzie w meczu AZS-u
z Belferkiem, ponieważ przyszli nauczyciele na pewno będą bardzo chcieli
wygrać to spotkanie, lecz z tak nierówną grą, jak do tej pory, nie będzie to takie

łatwe.

9. kolejka AMŁ:
•MLYNEK-TKKFKSIĘŻAK 0:3
(13:25, 15:25, 15:25)
Młynek: Sylwia Wróblewska, Robert
Nowak, Przemysław Walczak, Arkadiusz Anyszka, Przemysław Kołowa
cik, Marcin Kobierecki i Jerzy Domiń
czak.
TKKF: Sławomir Kucharek, Wojciech
Więckowski, Dariusz Wróbel, Włodzi
mierz Kłos, Cezary Znyk, Adam Jało
szyński i Maciej MÓńka.
• DIABŁY - PRZYSZŁOŚĆ 0:3
(10:25, 13:25, 12:25)
Diabły : Tadeusz Daszczyński, Karol
Joachimek, Andrzej Wyszogrodzki, Szy-

Głowno

0:3 (15:25, 15:25, 18:25)
Belferek: Tomasz Piasecki, Zbigniew
Łaziński, Konrad Stajuda, Jarosław
Woźniak, Tomasz Słoma, Zbigniew Konecki, Sebastian Jabłoński i Marek Sę
kalski.
Rzemiosło: Bartosz Gawroński, Zbigniew Włodarczyk, Piotr Włodarczyk,
Zdzisław Kujawiak, Jacek Markowicz,
Mirosław Godziszewski, Krzysztof
Bancerowski, Grzegorz Bednarek i Michał Stępniewski .

• TECHNIKUM Zduńska Dąbro
wa - LZS Retki 1:3 (28:30, 18:25,
25:18, 13:25) .
Technikum: Cezary Guzek, Grzegorz
Guzek, Daniel Gos, Cezary Gajda, Irek
Lewarski, Robert Szcześniak i Adam
Stępniak.

LZS: Jacek Koza, Mieczysław Anyszka, Paweł Kilimkiewicz, Tomasz Klimkiewicz, Adam Kotlarski, Robert Ignaczak, Janusz Muras i Sławomir Głowacki.
• GOK Zduny - pauzował
I. Rzemiosło Głowno (I) 9 18 27:2
9 16 24:8
2. LZS Retki (2)
8 15 21:6
3. Przyszłość (4)

LZS Retki awansowa/ na drugie. miejsce, ale dogonić
nie uda. „

Rzemiosła już się

chyba

nowy

ŁOWICZANIN
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MOGLI BYC W CZWORCE
Sierpc, 21 stycznia. Najmłodsi piPelikana tym razem wzięli udział
w turnieju w Sierpcu. Choć zaprezentowali się w nim całkiem poprawnie, to
zajęli dopiero 6 miejsce. A wszystko za
sprawą małej skuteczności i braku szczę

łkarze

ścia.

Swój start w turnieju rozpoczęli bardzo udanie, bo od zwycięstwa 2:0 nad
pierwszym zespołem gospodarzy.
Szczęśliwym strzelcem obydwu goli był
Patryk Demidowicz. Dalej było już trochę gorzej. W kolejnym meczu podopiecznym trenera Zbigniewa Zająca
przyszło się zmierzyć z piłkarzami Orlenu Płock. Po bardzo zaciętym spotkaniu, w którym łowiczanie wcale nie byli
gorsi, rywale naszych zawodników okazali się o jedną bramkę lepsi, a strzelili ja
dopiero w ostatnich sekundach gry.
Szkoda, bo jak się póżniej okazało miało
to istotny wpływ na układ grupowej
tabeli.
W ostatnim meczu w grupie „Pelikaniątka" zmierzyły sję z Mazurem II
Gostynin. Spotkanie to rozpoczęło się
dla nich bardzo pechowo. Szybko stracili gola i prawie przez cały mecz musieli odrabiać straty. W końcu to się udało
Demidowiczowi, ale i tak dało to podopiecznym trenera Zająca dopiero trzecie miejsce w grupie.
W spotkaniach o miejsca 5-8 łowicza
nom przyszło się zmierzyć z drugim
zespołem gospodarzy oraz KS Piaseczno. Z tymi pierwszymi nie było najlepiej i mecz ten zakończył się ostatecz-

nie porażką łowickiego zespołu0:2. Natomiast dużo lepiej zaprezentowali się
łowiczanie w spotkaniu przeciwko rówieśnikom z Piaseczna. Po golach Demidowicza oraz Radosława Domińczaka mecz rozstrzygnęli na swoją
korzyść. Dało im to ostatecznie szóste
miejsce w turnieju, które nie było odzwierciedleniem umiejętności podopiecznych trenera Zająca. Gdyby dopisało im więcej szczęścia to mogli up lasować się w pierwszej czwórce.
GRUPA „A ":
•STOCZNIOWIECPłock-MAZUR

I Gostynin 1:3;
• KASZTELAN II Sierpc - KS Piaseczno 2:2;
• MAZUR I Gostynin - KS Piaseczno 4:0;
• STOCZNIOWIEC Płock- KASZTELA II Sierpc 2:2;
• KASZTELA II Sierpc-MAZUR I
Gostynin 0:2;
•STOCZNIOWIEC Płock- KS Piaseczno 2:0;
GRUPA „B":
•KASZTELAN I Sierpc - PELIKAN
Łowicz 0:2; br.: Patryk Demi dowicz 2.
• MAZUR II Gostynin - ORLEN
Plock 1:O;
•PELIKAN Łowicz- ORLEN Płock
0:1;
•KASZTELANISierpc-MAZURII
Gostynin 1:2;
• MAZUR II Gostynin - PELIKAN
Łowicz 1:1; br.: Demidowicz.

Piłka nożna

• KASZTELA I Sierpc - ORLEN
Płock 0:0;
MECZ O MIEJSCA 5-8:
• PELIKAN Łowicz - KS Piaseczno
2:0; br.: Demidowiczi i Radosław
Domińczak.

• KASZTELAN I Sierpc- KASZTELAN II Sierpc 10:1;
•KASZTELANIISierpc-PELIKAN
Łowicz 2:0;
• KASZTELAN I Sierpc - KS Pia· seczno 1:1.
MECZ O MIEJSCA 1-4:
•MAZUR I Gostynin - MAZUR II
Gostynin 5:1;
• ORLEN Płock- STOCZNIOWIEC
Płock 0:2;
•MAZUR I Gostynin - ORLEN Płock
4:0;
•MAZUR II Gostynin - STOCZNIOWIEC Płock 1:1.
1. Mazur I Gostynin
5 15 18:2
2. Stoczniowiec Płock
5 8 8:6
3. Mazur II Gostynin
5 8 6:8
4. Orlen Płock
5 4 I:7
5. Kasztelan II Sierpc
5 8 16:7
6. Pelikan Łowicz
5 7 5:4
7. KS Piaseczno
5 2 3: 11
8. Kasztelan I Sierpc
5 2 3: 15
Pelikan występował w składzie: Rafał Zieliński i Bartosz Woźniak- Patryk
Demidowicz, Tomasz Węglewski, Tomasz Piechowski, Dominik Myczka,
Patryk Patos, Radosław Domińczak,
Przemysław Jankowski, Wojciech Gajewski i Krystian Grochowski. TrenerZbigniew Zając. Sławomir Karmelita
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Dwie poraiki,
a dopiero dziewiąte mieisce
Bełchatów,

21 stycznia. W minioną
trenera Henryka
Plichty po raz kolejny wzięli udział w
turnieju halowym. Tym razem udali się
do Bełchatowa, by tam sprawdzić swoje umiejętności.
Sprawdzian ten nie wypadł rewelacyjnie. Mimo tylko dwóch porażek w
siedmiu spotkaniach młodzi piłkarze ło
wickiego Pelikana zajęli dopiero dziewią
te miejsce w stawce 16 zespołów. Gdyby zagrali o wiele skuteczniej, wykorzystując chociażby część sytuacji strzeleckich jakie stworzyli, to na pewno
niedzielę podopieczni

uplasowali by

się

o kilka pozycji wy-

żej.

Łowiczanie bardzo dobrze rozpoczęli swój udział w bełchatowski turnieju.
Już w pierwszym meczu pokonali rówieśników z Wawelu Kraków 2: I po
golach Damiana Drzewica i Pawła
Dziadzieli. W kolejnym pojedynku
zmierzyli się z piłkarzami Aluminium
Konin. Spotkanie to zakończyło się podziałem punktów, a jedyną bramkę w
tym meczu na wagęjednego punktu zdoby! Andrzej Osowski.
Kolejny występ podopiecznych tre-

W silnie obsadzonym turnieju w Koninie młodzi gracze Pelikana nie zdziałali
za

dużo

nera Plichty zakończył się identycznym
wynikiem. Tym razem przeciwnikiem był
Ruch Chorzów, a gola strzelił Dziedziela.
Dopiero w czwartym meczu łowicza
nie zaznali goryczy porażki. Po wyrównanej grze ulegli oni drugiemu zespoło
wi gospodarzy 1:2. Jedynego gola dla
Pelikana strzelił Maciej Rybus.
Pierwsze zwycięstwo łowiczanie odnieśli w kolejnym meczu. Rywalem "Pelikaniątek" byli rówieśnicy łódzkiego
Startu. Po dwóch celnych strzałach Rybusa podopieczni trenera Plichty wygrali ten mecz 2:0.
Następny mecz nie był już tak szczę
śliwy dla piłkarzy łowickich. Po niezłej
grze musieli oni uznać wyższość zawodników łódzkiego ChKS-u, ulegając im
1:0.
W ostatnim swoim meczu łowicza
nom przyszło się zmierzyć z piłkarza
mi warszawskiego Sempa. Spotkanie to
zakończyło się wynikiem remisowym
I: I, a jedynego gola strzelił Konrad Bolimowski.
Dało to łowickiemu zespołowi dziewiąte miejsce w całym turnieju. N ie jest
to wynik rewelacyjny, ale zważywszy
na klasę rywali można być zadowolonym z postawy podopiecznych trenera
Plichty.
Zwycięzcą turnieju w Bełchatowie
zostali piłkarze ŁKS-u Łódź, którzy w
spotkaniu finałowym pokonali Aluminium Konin 2:0. Na trzecim miejscu
uplasował się łódzki Widzew po wygranej z gospodarzami imprezy I :O.
Sławomir Karmelita

Trener Henryk Plichta jadąc do Zgierza liczył chyba na więcej

Piłka nożna

- Turniej Finałowy o Puchar Marszałka
Województwa Łódzkiego - rocznik 1988

Jaka gra
·takie efekty••.
Zgierz, 14 stycznia. Nie zaliczą do
udanych swojego występu w Zgierzu
podopieczny trenera Henryka Plichty. Po bardzo słabej grze łowiczanie zajęli w nim ostatnie miejsce. Usprawiedliwieniem dla nich może być fakt, że
nie wystąpili w nim w swoim pełnym
składzie, brak między innymi Adriana
Feltynowskiego i przede wszystkim
Macieja Rybusa, ale mimo wszystko
i tak powinni zaprezentować się o wiele
lepiej.
Tak jak o rok starsi od nich koledzy,
również i oni trafili do bardzo silnej grupy, w której występowali Widzew Łódź,
GKS Bełchatów oraz AFO „Salos" Sieradz. Już w pierwszym swoim meczu
piłkarze trenera Plichty trafili na Widzew
i niestety przegrali go łatwo i wysoko,
bo-0:5. Łowiccy piłkarze zagrali bardzo
słabo w obronie, co miało decydujący
wpływ na końcowy wynik.
Również i w drugim spotkaniu „Pelikaniątka" popełniły wiele błędów w kryciu, co wykorzystali rówieśnicy z Be-

!chatowa, strzelając im trzy gole, nie tracąc przy tym żadnego.
Ostatni występ miał podratować trochę honor zespołu. Jednak nic z tych
rzeczy nie nastąpiło . Łowiczanie nie
poprawili gry obronnej, a i w ataku nie
zagrali o wiele lepiej. Ostatecznie ulegli
kolegom z Sieradza I :4, a honorowego i
jedynego gola w tym meczu dla zespoło
Pelikana strzelił Andrzej Osowski.
Porażka ta zepchnęła ostatecznie podopiecznych trenera Plichty ostatnie,
ósme miejsce w turnieju. Nie jest to
wynik do jakiego nas przyzwyczaiła ta
drużyna, ale i najlepszym trafiają się słab
sze chwile.
W zespole Pelikana występowali:
Michał Kocemba i Sebastian Gańczak Tomasz Wasilewski, Patryk Gawinek,
Damian Drzewie, Konrad Bolimowski,
Paweł Dziedziela, Andrzej Osowski,
Kamil Szymajda, Jakub Doroba, Maciej
Zieliński i Marcin Mrozowicz. Trenerem zespołu jest Henryk Plichta.
Sławomir Karmelita

dok. ze str. 36

lepsza gra
nii iei wynik
GRUPA „A ":
• UKS-SMS Łódź- WŁÓKNIARZ
•SMS-WŁÓKNIARZ Łódź-PELIKonstantynów 4:1;
KAN Łowicz 4:3; br.: Marcin Kosio- • SMS-WŁÓKNIARZ Łódź - GKS
rek 2 i Przemysław Urbanek.
Bełchatów 1:0;
• SOKÓŁ Aleksandrów - ChKS MECZ O 1. MIEJSCE:
Łódź 4:2;
• SOKÓŁ Aleksandrów- UKS-SMS
• SMS-WŁÓKNIARZ Łódź - SOŁódź 4:3.
KÓŁ Aleksandrów 2:3;
I. Sokół Aleksandrów
4 IO 12:8
•PELIKAN Łowicz- ChKS Łódź 4:0; 2. UKS-SMS Łódź
4 6 10:8
br.: Kosiorek 2 i Tomasz Ścibor 2.
3. SMS-Włókniarz Łódź
4 7 9:8
•SMS-WŁÓKNIARZ Łódź- ChKS 4. GKS Bełchatów
4 5 3:3
Łódź 2:2;
S. Pelikan I Łowicz
4 5 11:8
• PELIKAN Łowicz - SOKÓŁ Alek- 6. MOS Zduńska Wola
4 5 8:7
sandrów 1 :1; br.: Kosiorek.
7. ChKS Łódź
4 4 9:13
GRUPA„B":
8. Włókniarz Konstantynów 4
5:12
•UKS-SMS Łódź - MOS Zduńska
Pelikan występował w składzie: MaWola3:2;
teusz Zabost - Przemysław Urbanek,
• GKS Bełchatów - WŁÓKNIARZ Łukasz Białczak, Przemysław PomiaKonstantynów 1:1;
nowski, Tomasz Ścibor, Marcin Kosio• UKS-SMS Łódź - GKS Bełchatów rek, Jakub Jędrachowicz, Piotr Kołudzki ,
0:1;
Piotr Leszczyński, Tomasz Kolos, Sła
• MOS Zd~ńska Wola - WŁÓK womir Walczak i Paweł Jóźwiak. TreneNIARZ Konstantynów 2:0;
rem zespołu jest Witold Łon.
(sk)
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lepsza gra

nii iei wynik

Trener Mirosław Fiutkowski w Koninie znów musiał się sporo

Piłka nożna

natłumaczyć

swoim podopiecznym.

- 2. Ogólnopolski Turniej Trampkarzy Starszych
o Puchar Prezesa ZUO w Koninie

.

.

WO,
TYLKO JEDNO ZWVCl~ST
,
JEDEN REMIS I AZ Pl~C PORAZEK
Konin, 6-7 stycznia. W bardzo licznie i silnie obsadzonym turnieju wzięli
udział podopieczni trenera Mirosława
Fiutkowskiego. Aż szesnaście zespołów przystąpiło do walki o puchar prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów w
Koninie. Zakończył się on sukcesem Reprezentacji Wielkopolski, a łowicki zespół zakończył swój udział na 14. miejscu, odnoszą jedno zwycięstwo, jedną
porażkę oraz pięć razy schodził z boiska jako pokonany. Nie jest to rezultat
najlepszy, ale trzeba podkreślić, że „Pelikaniątkom" przyszło rywalizować naprawdę z klasowymi zespołami.
Już pierwszy mecz turnieju, jaki rozegrali podopieczni trenera Fiutkowskiego pokazał, że o niezły wynik będzie
bardzo trudno. Po nienajgorszej grze ło
wiczanie ulegli rówieśnikom z KS Piaseczno, a gole dla Pelikana strzelili: Ra·
fał Zwierz i Jakub Kaźmierczak.
W drugim meczu było już trochę lepiej,jednak i tym razem lepsi okazali się
przeciwnicy. Tym razem skuteczniejsi
okazali się piłkarze Olimpii Poznań, któ-

Na skróty ...
Młodzi szachiści
zagrają

w Pijarskiej

oraz bramce Rafała Mikulskiego, po
raz pierwszy i zarazem ostatni podopieczni trenera Fiutkowskiego schodzili
z boiska w r_oli zwycięzcy.
W kolejnym spotkaniu zaprezentowali się już zdecydowanie gorzej; co
odbiło się na końcowym wyniku. Posła
bej grze ulegli Orlenowi Płock 0:2. Dało
im to trzecie miejsce w tej grupie półfi
nałowej i zarazem prawo gry o 13 w całym turnieju. Rywalem Pelikana był zespół z Piaseczno. Podopieczni trenera
Fiutkowskiego zagrali w nim o wiele lepiej niż w grupie eliminacyjnej, ale i tak
musieli uznać wyższość rywala. Co
prawda miało to miejsce dopiero w rzutach karnych, bo w normalnym czasie
gry mecz ten zakończył się wynikiem
I: I, a bramkę strzelił Kaźmierczak.
W zespole Pelikana występowali:
Kamil Karmelita - Jakub Kaźmierczak,
Rafał Mikulski, Karol Parys, Łukasz
Wierzbicki, Jakub Papuga, Rafał Zwierz
i Damian Cegliński. Trenerm zespołu jest
Mirosław Fiutkowski.
Sławomir Karmelita

który podjął już treningi w zespole miar kontynuować karierę w Czarnych
trenera Marka Chojnackiego. Wcze- Bednary.
śniej podobny ruch uczynił Krzysztof
Huragan pod znakiem
Durka.

Wzmocnią głowieńską
„Stalówkę"?

Dosyć głośno mówi się o przejściu
kilku łowiczan do występującej w IV
lidze Stali Głowno. W rundzie wiosennej zagrają tam najprawdopodobniej:
Piotr Gawlik, Dominik Czeczko
(obaj KS „Pelikan") i Łukasz Kowalik
(ostatnio Huragan Bobrowniki). Natomiast wypożyczony ostatnio do Stali
piłkarz Pelikana - Sławomir Olszew·
ski - szuka sobie innego klubu. Kolejny
łowicki gracz, który zmienia barwy klubowe to Marcin Grzywacz, który
w rundzie rewanżowej występował bę
dzie na boiskach V ligi w ekipie łódz
IO.OO.
kiego Energetyka - klubu, który jest
Szal~hiec też powrócił... praktycznie „przechowalnią" dla uczKolejnym piłkarzem, który powrócił niów Szkoły Mistrzostwa Sportowego
do łowickiego Pelikana z Huraganu Bo- LO PZPN w Łodzi.Inny zawodnik
browniki jest Waldemar Szaleniec, Huraganu - Marcin Pińkowski ma za-

W sobotę 27 stycznia 2001 roku w
Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej
Pokoju odbędzie się organizowany przez
sekcję szachową UKS PKS Łowicz I.
Łowicki Turniej Juniorów w szachach
aktywnych ( 15 minut na partię dla każ
dego zawodnika systemem szwajcarskim
- 9 rund). Zawody zostaną rozegrane
w trzech kategoriach wiekowych: 1985
i młodsi, 1988 i młodsi oraz 1991 i młod
si, a wszelkich informacji udziela Adam
Piorun (tel. 837-47-42). Zgłoszenia do
godz. 9.30, a początek turnieju o godz.

.~

rzy co prawda tylko raz pokonali Ka·
mila Karmelitę, ale sami nie potrafili
tego uczynić.
O tym, czy łowiczanie będą grać o
miejsca 1-8, czy też 9-16, miał zadecydować ostatni mecz, w którym przyszło im się zmierzyć z gospodarzami turnieju. Niestety spotkanie to zakończy
ło się trzecią, kolejną porażką, tym razem 0:3. Dało to łowickiemu zespołowi
czwarte miejsce w grupie eliminacyjnej
i prawo gry o miejsca 9-16.
W tych grach podopieczni trenera
Fiutkowskiego zaprezentowali się już
zdecydowanie korzystniej i przede
wszystkim skuteczniej. W spotkaniu
z MKS Kutno padł wynik remisowy
2:2, a przy jeszcze lepszej skuteczności
powinni młodzi łowiczanie rozstrzygnąć
go na swoją korzyść. Gole w tym pojedynku strzeli: Karol Parys i Kaźmier
czak.
Chyba najlepszy mecz „Pelikaniątka"
rozegrały przeciwko łódzkiemu Widzewowi. Dzięki bardzo dobrej postawie
golkipera Pelikana - Kamila Karmelity

zapytania ...

Z Łódzkiego Okręgowego Związku
informacja, że o
ile ULKS ,,Huragan" nie uiści do 25 lutego 200 l roku zaległości finansowych to
zespół z Bobrownik zostanie relegowany z rozgrywek łódzkiej IV ligi ...
Piłki Nożnej napłynęła

Nowy klub
w Nieborowie

Łódź, 20 stycznia. Bardzo dobrze
zaprezentowali się podopieczni trenera
Witolda tona podczas turnieju organizowanego lłrzez Włókniarz Łódź. Niestety w parze z dobrą postawą nie poszedł dobry wynik. Łowiczanie zakoń
czyli swój udział na piątej pozycji, choć
równie dobrze mogli walczyć w spotkaniu finałowym o pierwsze miejsce. Ale
tak to w sporcie czasem bywa, że wynik końcowy nie odzwierciedla przebiegu gry.
Już w pierwszym meczu turnieju
podopiecznym trenera Łona przyszło
się zmierzyć z gospodarzami imprezy.
I nie wyszło to łowickim piłkarzom na
dobre, bo po kilku minutach gry przegrywali 0:4. Podziałało to bardzo mobilizująco, ale niestety brakło czasu by doprowadzić chociażby do wyrównania.
Po golach dwóch Marcina Kosiorka
oraz jednym Przemysława Urban·
ka „Pelikaniątka" były bliskie strzelenia wyrównującego. Niestety zabrakło
im czasu. Ale czasem tak bywa, że gospodarzom nawet „ściany pomagają".
Tym razem pomógł im sędzia, który nie
wiedząc dlaczego zakończył spotkanie
dwie minuty za wcześnie.
W drugim meczu grupowym łowicza
nom poszło już zdecydowanie lepiej.
Górowali oni zdecydowanie nad rywalami, a byli nimi piłkarze łódzkiego
ChKS-u i rozstrzygnęli to spotkanie na
swoją korzyść w stosunku 4:0. Po dwie
bramki strzelili: Kosiorek i Tomasz
Ścibor. Wynik mógł być jeszcze wyższy, bo łowiczanie trzykrotnie trafili
w poprzeczkę.

Ostatni, trzeci mecz grupowy łowic
kiego Pelikana miał zadecydować o kolejności w grupie. Podopiecznym trenera Łona do zajęcia pierwszego miejsca
potrzebne było zwycięstwo. Niestety
pojedynek z Sokołem Aleksandrów zakończył się podziałem punktów, co oznaczało, że to właśnie rywale uzyskali prawo gry w finale turnieju. Trochę szkoda
bo zwycięstwo było w zasięgu ręki.
O wszystkim zadecydowała szybko
stracona bramka, bo już w I. minucie
gry. Rywale cofnęli się do obrony i tylko sporadycznie z kontrataków próbowali zagrozić bramce Mateusza Zabosta. Taka postawa przeciwnika utrudniała zadanie łowickim piłkarzom, którzy rzucili się do odrabiania strat. Okazji było kilka, ale podopiecznym trenera Łona tylko raz udało się pokonać golkipera Sokoła. A dokonał tego „król
strzelców" turnieju Kosiorek. Porażka
ta oznaczała, że „Pelikaniątkom" pozostała walka tylko o piąte miejsce.
Przeciwnikiem łowickiego zespołu w
tym spotkaniu był zespół MOS-u Zduń
ska Wola. Zakończył się on wynikiem
remisowym 3:3 (br.: Kosiorek, Urbanek
i Piotr Kołudzki) i o wyłonieniu zwycięzcy musiały decydować rzuty karne.
Lepiej wykonywali je łowiczanie i to oni
ostatecznie zakończyli swój start w
łódzkim turnieju na piątej pozycji.
Na osłodę łowickim piłkarzom pozostał fakt, że Marcin Kosiorek, zdobywając 7 goli został „królem strzelców"
turnieju, a w nagrodę otrzymał futbodok. na str. 35
•
lówkę.

Tenis stołowy-10. i 11. kolejka li/ ligi mężczyzn

legion wygrywa
• UKS przegrywa.„
1O. kolejka 111 ligi:
• ULKS Łobudzice - UKS Bednary 10:3
Kolejna porażka drużyny trenera
Krzysztofa Placka. Tym razem jednak zespół UKS Bednary zmierzył się z
liderem III ligi tenisa stołowego męż
czyzn i ten wynik nie może być dla nikogo zaskoczeniem.
• LEGION Skierniewice - OPOKA Zduńska Wola 10:5
• M-GOK Biała Rawska - TKKF
Tomaszów Mazowiecki 1:10
•ELTAŁódź-MKSJEDYNKA II
Łódź 10:7
• MKS JEDYNKA III Łódź ENERGETYK II Łódź 10:5
Jl. kolejka lll ligi:
•UKS Bednary - LEGION Skierniewice 3:10
UKS: Mateusz Rudak I, Przemysław
Myczka i Krzysztof Placek.
Legion: Sebastian Góra 3, Paweł Pietrzykowski 3, Jacek Gędek I i Aleksander Wieteska I oraz debele Góra/Pietrzy-

Nauczyciel wychowania fizycznego
w Nieborowie - Robert Chojnowski,
utworzył przy miejscowej Szkole Podstawowej nowy klub- Uczniowski Klub
Sportowy „Pałac". Na razie mają tam
funcjonować dwie sekcje: piłki nożnej i
kowski I i Gędek/Wieteska 1.
szachowa. Prezesem klubu został wyBednary, 16 stycznia. Kolejnej pobrany znany działacz w gminnym środowisku sportowym_ Dariusz Kozioł, rażki drużyny trenera Krzysztofa Placa sekretarzem klubu została Anna ka można się było spodziewać. W 11.
kolejce zespół .z Bednar spotkał się z
•
Pach.
(p) jednym z faworytów tegorocznych roz-

grywek - Legionem Skierniewice. Ekipa
UKS Bednary w pojedynku z wiceliderem III ligi tenisa stołowego mężczyzn
była od początku skazana na porażkę
i ten wynik nie może być dla nikogo
zaskoczeniem.
• TKKF Tomaszów Mazowiecki OPOKA Zduńska Wola 10:5
• ULKS Łobudzice - MKS JEDYNKA ID Łódź 10:8
•·ENERGETYK II Łódź - ELTA
Łódź 5:10
•MKS JEDYNKA II Łódź - MGOK Biała Rawska 10:8
I. TKKFTomaszów Maz. (I) 11 20 106:42
2. Legion Skierniewice (2) 11 18 104:68
11 17 99:71
3. ULKS Łobudzice (3)
11 16 103:60
4. Elta Łódź (4)
5. MKS Jedynka II Łódź (6) 11 13 97:78
11 11 81:81
6. Energetyk II Łódź (5)
7. MKS Jedynka III Łódź (7) 11 9 82:93
11 4 51:95
8. UKS Bednary (8)
9. Opoka Zduńska Wola (9) 11 4 51:104
10.M-GOKBiałaRawska(JO) 11 O 34:110
.Kolejne mecze w III lidze zostanąro
zegrane w

niedzielę

11 lutego o godz.

11.00, a spotkają się wówczas: UKS
Bednary - TKKF, Legion - M-GOK,
ULKS Łobudzice - Jedynka II, Elta Jedynka III i Energetyk II - Opoka.
Paweł A. Doliński
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Koszykówka - 6. kolejka wojewódzkiej
ligi młodzików

Porażka,
ale ·chyba za wysoka
• PKK 99 Tuszyn - UMKS „OSiRLowicz 79:48 (21:12, 10:11,

Księżak"

23:6, 25:19).

W meczu z PKK 99 w Pabianicach, podobnie jak wcześniej w meczu w Łowiczu, kadeci „ Księżaka" wygrali zdecydowanie, choć tym razem było trochę trudniej

Koszykówka- 11. kolejka ligi wojewódzkiej kadetów

WYJAZDOWA WYGRANA
• PKK 99 Tuszyn - UMKS "OSiRLowicz 61:79 (20:21, 16:16,

Księżak"

6:24, 19:15).
UMKS: Piotr Górski 23 (lx3), Wojciech Tomaszkiewicz 14, Paweł Matyjaszkowicz 12 (I x3 ), Jarosław Święty
11 i Mariusz Tokarski 7 oraz Piotr Kostański 6, Karol Nowicki 3, Michał Rusiniak 2, Marcin Pieklak i Kamil Wię
cek.
Najwięcej dla PKK 99: Damian Łech
tański 23 i Mariusz Landos 16.
Pabianice, 21 stycznia. Zwycię
stwem zakończył się kolejny mecz podopiecznych trenera Zbigniewa Łaziń
skiego w walce o półfinał Mistrzostw
Polski. Tym razem młodzi łowiccy koszykarze wygrali spotkanie wyjazdowe
1 trzeba zaznaczyć, że końcowy sukces
nie przyszedł im łatwo. Przez dwie
kwarty toczyła się wyrównana walka i
dopiero trzecia•część gry przesądziła o
tym, że łowiczanie wyjechali z Pabianic
z kompletem punktów.
Podopieczni trenera Łazińskiego dość
nerwowo i pechowo rozpoczęli to spo-

tkanie. Już po czterech minutach gry gospodarze prowadzili 10:5. I nie było to
wcale ich zasługą, a nieporadnością ło
wiczan w sytuacjach podkoszowych.
Bardzo wiele niecelnych rzutów w idealnych sytuacjach przesądziło o takim,
a nie innym wyniku. Dopiero od 8. minuty „Księżacy" zaczęli odrabiać straty. Kilka celnych rzutów Pawła Matyjaszkowicza, Wojciecha Tomaszkiewicza oraz Piotra Górskiego pozwoliło na kilka sekund przed zakoń
czeniem tej części gry prowadzić 21: 17.
Jednak rzut "rozpaczy" jednego z koszykarzy tuszyńskiego zespołu doprowadził do tego, że łowiczanie pierwszą
kwartę wygrali tylko jednym punktem.
Drugie dziesięć minut bardzo przypominały przebieg gry pierwszych. Stąd
też różnica punktó..y między zespołami
nie uległa zmianie. Decydujące o końco
wym wyniku meczu okazały się minuty gry trzeciej kwarty.
Jeszcze w 24. minucie podopieczni
trenera Łazińskiego prowadzili tylko
44:40, ale od tego momentu pozwolili

gospodarzom na zdobycie tylko 3 punktów, sami natomiast rzucili ich 20.
Był to okres świetnej gry łowickiego zespołu. Kilka przechwytów Matyjaszkowicza i Jarosława Świętego pozwoliło na wyprowadzenie błyskawicz
nych i skutecznych kontrataków, które
kończyły się celnymi rzutami przede
wszystkim Tomaszkiewicza i Górskiego.
Ostatnia odsłona meczu była już tylko formalnością. W zdecydowanej więk
szości trener Łaziński dał pograć zmiennikom, którzy tak jak wcześniejszych
minutach gry, pokazali, że można na nich
liczyć. Mowa tu przede wszystkim o
Piotrze Kostańskim, Karolu Nowickim i Marcinie Pieklaku. Pozostali
również pokazali, że nie obce są im arkana koszykówki. Jest to bardzo ważne
w perspektywie decydujących spotkań
sezonu. Trzeba tylko liczyć, że wszyscy łowiccy koszykarze w następnych
spotkaniach zagrają nie gorzej i zdoby. wać będą kolejne punkty.

Koszykówka.- ligi wojewódzkie seniorów, kadetów,

,

3. mecz I fazy play-off: Start Łódź Trójka Sieradz 87:91 (po dwóch dogrywkach, stan rywalizacji: 2: I - awans Startu), II faza play-off: Start - Sokół-Pe
trogaz Pajęczńo 73:'p (stan rywalizacji
O: I), MKS Zgierz - Ósemka Skierniewice 72:66, Ósemka- MKS Zgierz 89:75
(stan rywalizacji I: I).
• JUNIORZY STARSI:
9. kolejka: Trójka Sieradz - ŁKS Łódź
70:86, UMKS Piotrcovia - Start Łódż
74:77, 10. kolejka: UMKS Piotrcovia Trójka 80:68, ŁKS - Start 79:73, 11.
kolejka: Trójka - Start 67:83, UMKS
Piotrcovia - ŁKS 74:84.
I. ŁKS Łódź (I}
9 16 600:536
2. UMKS Piotrcovia (2)
9 13 732:684
3. Start Łódź (3)
9 12 544:556
4. Trójka Sieradz (4)
9 11 704:803
•KADECI:
11. kolejka: UMKS Piotrcovia - Ósemka
II Skierniewice 91 :75, Ósemka I Skierniewice-ŁKS II Łódź 103:38,Real-ŁKSIŁódź
Start II Łódź 126:48, Start I Łódź - Start III
Łódźl02:55, PKK 99 Tuszyn - UMKS
„OSiR-Księżak'' Łowicz 61 :77.

I. Real-LKS I Łódź (I)
2. Start I Łódź (2)

młodzików i

Sławomir Karmelita

kadetek

IO 20 1063:406 Kutno 97:63, Widzew I - ŁKS 71:50, 11.
kolejka: MKS Kutno - Lechia 83:88, ŁKS 3. "OSiR-Księiak" Łowicz (3) 11 19 957:643 Widzew II 91 :59, Polfa- Widzew I 62:65.
4. Ósemka 1Skierniewice (4) 11 18 977:673 l. Polfa Pabianice(!)
1I 20 888:563
5. UMKS Piotrcovia (5)
li 17 919:815 2. WidzewIŁódź(2)
10 19 774:530
6. Start nŁódź (6)
Il 15 779:785 3.LechiaTomaszówMaz.(3)
10 17 644:640
7. LKS II Łódź (7)
IO 14 556:648 4.ŁKSLódź(4)
li 16 843:783
8. PKK 99 Tuszyn (8)
IO 14 777:768 5. MKS Kutno(5)
JO li 518:848
9. Ósemka II Skierniewice (9) IO 12 543:804 6. Widzewl1Łódź(6)
10 IO 526:837
IO. StartIIILódź(lO)
•KADETKI:
11 12 476:1229
11. UKS XLII LO Łódź (Il)
12. kolejka: UKS „Center-4 Club" Ło
8 9 243:663
•MŁODZICY:
wicz - MKS Pabianice 51:107, Widzew II
7. kolejka: Start IIIŁódź- PKK 99 Pabia- Łódź- Trójka Sieradz 67:60, MKS Kutnonice 53 :30, StartII-ŁKSŁódź54:52,StartI SKT Starachowice 74:33, ŁKS II Łódź Łódź - UMKS „OSiR-Księżak'' 36:84.
Widzew I Łódź 57 :92, ŁKS I Łódź- Lechia
I. Start 111Lódź(I)
7 14 554:301 Tomaszów Mazowiecki 63:28.
2. Start II Łódź (2)
l.MKSPabianice(l)
7 11 392:387
12 24 1091:492
3. ŁKS Łódź (3)
7 li 420:347 2. ŁKS I Łódź (2)
12 22 994:577
4. PKK 99 Pabianice (4)
7 I O 440:426 3. Widzew I Łódź (3)
12 22 980:570
5.•OSiR-Księżak" Lowicz(S)
7 10 518:438 4. Center-4 Club Łowicz (S)
12 20 729:740
6.Start1Lódź(6)
7 7 182:596 5. TrójkaSieradz(4)
12 18 860:902
6. MKS Kutno (7)
12 17 759:737
•JUNIORKI:
9. kolejka: ŁKS Łódź - Polfa Pabiani- 7. Lechia Tomaszów Maz. (6)
12 17 606:707
ce 81 :83, MKS Kutno - Widzew I Łódź
8.WidzewIILódź(lO)
12 13 558:991
40: I 05, Lechia Tomaszów Mazowiecki
9. LKS II Lódź(8)
11 12 583:939
- Widzew II Łódź 62:49, I O. kolejka: 10. SKT Starachowice (9) 11 12 375:859
Paweł A. Doliński
Polfa - Lechia 74:41, Widzew II - MKS

Il 20 977:751

pauzować.

Sławomir Karmelit

Os.emka na razie na remis
•III LIGA:

UMKS: Marek Słoma 22, Tomasz
Nowak 10, Piotr Zabost 7, Michał Wójcik 2 i Bartosz Włuczyński I oraz Sebastian Wojenka 6, Maciej Kołodziejczyk,
Piotr Kaczor i Adam Kowalik.
Najwięcej dla PKK 99: Paweł Senderowicz 24.
Pabianice, 13 stycznia. Niestety porażką zakończyło się wyjazdowe spotkanie podopiecznych trenera Andrzeja
Korejwo z zespołem PKK 99 Tuszyn. I
trzeba zai:naczyć, że była to przegrana
za wysoka, a w dużej mierze zależna była
od postawy pary sędziowskiej, która niestety nie miała dobrego oka, przede
wszystkim dla łowicjciego zespołu.
Gospodarze już od pierwszej minuty
chcieli pokazać, że mecz ten chcą rozstrzygnąć na swoją korzyść i pcttrzech
minutach gry prowadzili 9: I. Mimo usilnych starań "Księżaków" po pierwszych dziesięciu minutach przewagę te
utrzymali.
W drugiej kwarcie gra zdecydowanie
się wyrównała. Mimo słabego początku

w tej części gry od 15. minuty łowicza
nie byli stroną przeważającą. Nie zmieniło to jednak diametralnie wyniku.
Co prawda łowiczanie odrobili jeden
punkt, ale i tak tuszynianie mieli na swoim koncie o 8 „oczek" więcej.
Przełom w tym meczu nastąpił w trzeciej kwarcie, kiedy do gospodarze zdobyli 23 punkty, a podopieczni trenera
Korejwo tylko ~· Tak wysoka różnica
to między innymi zasługa sędziów, którzy wyraźnie faworyzowali gospodarzy, wydając kilka krzywdzących decyzji łowickich koŚzykarzy.
Czwarta część tego meczu to mimo
wszystko ambitna postawa „Księża
ków", którzy zmierzali do jak najmniejszych rozmiarów porażki. Nie udało się
zmniejszyć różnicy Płlnktowej, ale należy to przypisać osłabieniu jakiemu
uległ zespół, po kontuzjach podstawowych zawodników: Bartosza Włu
czyńskiego i Piotra Zabosta. Pierwszy doznał kontuzji stawu skokowego,
drugi natomiast nadgarstka. Obydwaj
będą przez najbliższych kilka tygodni

Po zwycięstwie w pierwszej rundzie 68: 50 łowiczanie w Pabianicach przegrali
trochę wyżej

Koszykówka - 7. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików

Zwycięstwo przyszło
dosyć łatwo .•.
• START I Łódź - UMKS "OSiRKsiężak" Łowicz

stawowych graczy, którzy zostali ostat-

36:84 (8:22, 14:21, nio wyeliminowani przez kontuzje

(Bartosza Włuczyńskiego i Piotra
UMKS: Marek Słoma 33, Tomasz Zabosta) młodzi gracze „Księżaka" od
Nowak 26, Michał Jachyra 12, Michał początku narzucili swoje warunki gry,
Wójcik 4 i Sebastian Wojenka 2 oraz Mi- prowadząc już w 7. minucie 15:2. Barchał Grażka 4, Sebastian Wojenka 2, dzo dobre spotkanie rozegrał powołany
Adam Kowalik 2, Maciej Kołodziejczyk ostatnio do kadry województwa łódz
I i Piotr Szczapa.
kiego Marek Słoma, a trener Korejwo
Najwięcej dla Startu I: Piotr Kasper- wyróżnił także Tomasza Nowaka
kiewicz 14.
oraz - zwłaszcza za grę w obronie na
Łódź, 20 stycznia. W 7. kolejce wo- „desce" - Michała Jachyrę. W drugiej
jewódzkiej ligi koszykówki młodzików kwarcie gra troszkę się wyrównała, ale
podopieczni trenera Andrzeja Korej- pozostałe znów należały do naszych
wo bez więksżych problemów poko- koszykarzy. Niektórych graczy - skonali o rok młodszych rywali ze Startu I mentował po meczu łowicki trener, na
Łódź. Już pierwsza kwarta pokazała, pewno stać na lepszą grę - myślę, że w
że mecz może się zakończyć tylko zde- następnych meczach będzie jeszcze lecydowanym zwycięstwem łowiczan. piej ...
Mimo braku w składzie dwóch podPaweł A Doliński

9:16, 5:25)
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Koszykówka - wojewódzka liga kadetek

Nie nawiązały walki z liderem

Inauguracja w nowym sportowym pubie na pewno się udała. Oby ta frekwencja się nie zmniejszyła ...

Darts - Otwarty Turniej ŁKD „Leg" Łowicz 501 d.o.

• UKS „Center-4 Club" Łowicz MKS Pabianice 107:51 (13:24, 11 :29,
15:26, 12:28)
UKS: Anna Kucharek 16, Agata Wysocka 14 (2x3), Ewelina Wieczorek 9,
Michalina Bejda 7, Karolina Fafińska 3
(lx3) oraz Karina Pach 2, Aleksandra
Cebula.
MKS Pabianice: Milena Szymańska
29, Marta Stefańczyk 29, Anna Słomiń
ska 8, Monika Lechowska 32, Paulina
Pawlik 5 oraz Magda Kowalska4, Marta Kędziora, Marta Mielczarek i Marta
Kostrzewa.
Łowicz, 20 stycznia. Drugiej poraż
ki w rundzie rewanżowej doznały podopieczne Cezarego Włuczyńskiego.
Przegrana ta była do przewidzenia, ponieważ ekipa MKS-u zajmuje pierwsze
miejsce w lidze, a niewiadome były tylko jej rozmiary. W meczu w Pabianicach
łowiczanki do przerwy spisywały się
całkiem dobrze i przegrywały tylko
7. punktami. Najgorzej wtedy zagrały
w kwarcie czwartej, przegrywając ją
35:6, a całe spotkanie 96:48.
Niestety w rewanżu w Łowiczu nie
udało się naszym zawodniczkom nawią
zać walki z rywalem i musiały pogodzić
się one z dość wysoką porażką- 107 :51.
· „Centerki" mogły być zadowolone
20
tylko z początku pierwszej kwarty. Cel16
nym rzutem za trzy punkty popisała
12
się Karolina Fafińska, ale był to jej
1O pierwsze i zarazem ostatnie trafienie
8 w całym meczu. Do 3. minuty łowiczanki
8
6
6
4
4
4
2
2
2

MACIEJ TURSKI ZNÓW NAJLEPSZY
Łowicz, 20 stycznia. Najlepszy obecnie dartcista Łowicza - Maciej Turski
dobrze rozpoczął także rok 2001. W
pierwszym Otwartym Turnieju Łowic
kiego Klubu Darta „Leg" w darcie 50 I
double out (żeby skończyć lega trzeba
na koniec trafić podwójną liczbę) dwukrotny mistrz Łowicza znowu okazał
się najlepszym, a swoją wielką klasę
Turski potwierdził w finale. W spotkaniu o pierwsze miejsce jego przeciwnikiem był Andrzej Pągowski, ale zawodnik ten niewiele miał tego dnia do
powiedzenia. Turski pierwszego lega
zakończył już w siódmej rundzie, a drugiego - jeszcze szybciej - bo w szóstej.
Nieco dłużej grał trzeci, ale i tak mistrz
okazał się w nim najlepszym.
Trzecie miejsce przypadło Pawłowi
Kuzie, a czwarty był Jacek Lebioda,
a miejsca 5-6 pozajmowali Arkadiusz
Marszałowski i Radosław Gębic
ki. Nagrody dla najlepszych zawodników turnieju, ufundowali właściciel Pubu

- Mieczysław Różycki oraz właści
ciel automatów - Adam Warzycha.
Turniej ten jednocześnie zainaugurował działanie nowego sportowego pubu
- w Łowiczu przy ul. Baczyńskiego 9
zawody rozgrywane były po raz pierwszy jednocześnie na trzech autoo,iatach,
a uczestnicy nie musieli tym razem za
każdym razem wrzucać monet ... Pub
ten nie posiada jeszcze swojej nazwy,
ale wkrótce zostanie ona już wybrana.
Napływają już pierwsze propozycje,
a dla pomysłodawcy najlepszej przewidywana jest specjalna nagroda.
Początek czwartej edycji Grand Prix
Łowicza planowane jest w połowie marca
2001, a wcześniej - bo już w najbliższą
sobotą 27 stycznia 2001 roku odbędą
się Mistrzostwa Łowicza w jednej
z odmian darta - „crickiecie". Początek
turnieju w Pubie na Baczyńskiego
o godz. 17.00, a wpisowe do turnieju
wynosi 10,00 zł dla członków ŁKD
,,Leg" i 15,00 dla pozostałych.

Wyniki OT ŁKD „Leg" 50 I do:
I. Maciej Turski „Leg" 5 5 l l: 2
2. Andrzej Pągowski 6 4 11 :7
3. Paweł Kuza „Leg" 5 3 7:4
4. Jacek Lebioda „Leg" 7 5 10:4
5. Arek Marszałowski 5 3 7:7
4 2 4:5
Radosław Gębicki
5 3 7:6
7. Zenon Jaska
4 2 4:5
Jacek Pytkowski
9. Dorota Turska „Leg" 4 2 6:4
3 l 4:4
Aneta Myczka
Jakub Lebioda „Leg" 3 l 3:4
3 l 2:5
Jacek Kocus
3 I 3:4
13. Grzegorz Wójcik
Mieczysław Różycki 2 O 0:4
2 O 2:4
15. Paweł Doliński
WaldemarSokól„Leg" 2 O 1:4
Robert Szczepański 2 O 0:4
Za nazwiskiem w poszczególnych kolumnach: ilość gier. ilość .zi.rycięstw, stosunek legów wygranych i przegranych
oraz punkty do ogólnopolskiego rankingu „RaDaR".
Paweł A. Doliński

prowadziły jeszcze 5:2, po dwóch celnych osobistych Anny Kucharek, która zdobyła najwięcej punktów dla swojej drużyny (16). Od 4. minuty dominowały już na parkiecie pabianiczanki,
które celnie trafiały z dystansu, a w koń
cówce, po kilku przechwytach, wyprowadzały skuteczne kontrataki i ostatecznie" pierwsza część gry .zakończyła się
rezultatem 13 :24.
W drugiej kwarcie znów zawodniczki
UKS-u miały dobry początek. w 4. minucie na tablicy widniał wynik 30:20
i nic nie zapowiadało tak dużej porażki.
Najgorszy okres gry podopieczne trenera Włuczyńskiego miały od 5. minuty. Nie trafiły do końca kwarty żadnego
kosza, odpuściły grę w obronie, a ry~
walki to wykorzystały i rzuciły 16
oczek. Pierwsza połowa zakończyła się
rezultatem 24:53.
Trzecia i czwarta kwarta miały podobny przebieg i niewiadome było tylko to czy zawodniczki z Pabianic będą
wstanie pokonać w tym meczu granicę
100 punktów. Gdy na 2. minuty przed
końcem był wynik 51 :94 wydawało się,
że „Centerki" nie dopuszczą do tego,
to rywalki mocno się zmobilizowały
i w tak krótkim okresie dorzuciły jeszcze 13 oczek.
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 107:51, a łowiczanki powinny' o
nim szybko zapomnieć i myśleć o lepszej postawie w nadchodzących pojeZbigniew Łaziński
dynkach.

Tenis stołowy- 6. kolejka IV ligi mężczyzn

·Inauguracja rundy

rewanżowej

doznali natomiast młodzi - Daniel
Kosiorek i Maciej Kalata. Remis
był także po deblach, kiedy to niespodziewanej porażki doznali Papuga
z Michałem Kalatą, którzy przegrali
pomimo prowadzenia w decydującym
secie już 18:12.
Po kolejnych grach nadal od stołów
z kolejnymi punktami odchodzili raz jedni, raz drugi ... 4:4, 5:4 i dopiero wówczas drgnęło ... Swoje pojedynki wygrali Jakub Parys i Łukasz Łebski
i gospodarze do końca już kontrolowali
przebieg spotkania, ostatecznie wygrywając 10:5.
•ZAWISZA Rzgów - LEGION II
Skierniewice 10:3; pkt.: Kacper Mroczek l, Michał Rurarz l i Tomasz Świer
czewski I.
• UKS SKOSZ Stare Skoszewy MKS JEDYNKA IV/XXXII LO TIT
Łódź 10:5
6 lO 50:29
I. Zawisza Rzgów (I)
2. "OSiR-Księżak" Łowicz (3) 6 9 56:44
6 8 50:38
3. MKS Jedynka IV Łódź (2)
4. UKSSkoszStareSkoszewy(4) 6 6 41:46
6 2 33:5 7
5. Miazga Brójce (5)
6 1 32:5 9
6. Legion n Skierniewice (6)
Spotkania Ckolejki spotkań w N lidze odbędą się dopiero w niedżielę 18
lutego, a spotkają słę wówczas: godz.
11.00: UKS Skosz - Zawisza, Jedynka
N - Miazga i godz. 16.00: Legion II · k" ·
UMKS " OSiR-Ks.ięza
•
Młody zespól UMKS „ OSiR-Księżak'! dobrze rozpoczą!Tirugą rundę w IV lidze.
L'::::===========================----------P~aw~el~A~.-=D~o:'..'.l'..'.:iń~ski~·:..J
• UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Ło
wicz - MIAZGA Brójce 10:5
„Księżak": Dawid Papuga 4 (2:0, 2: I,
2:0, 2:0), Roman Jagielski 3 (2:0, 2:0,
2:0), Maciej Kalata O (1:2), Daniel KosiorekO (0:2),ŁukaszŁebski I (0:2 i 2:0)
i Jakub Parys 1 (2: 1 i 0:2) oraz deble
Jagielski - Łebski 2: 1 (-18, l O, 7) i Papuga - Michał Kalata 1:2 (19, -13, 23).
Legion II: Lech Kołakowski 2, Kacper Mroczek 2, Kamil Pięta O i Piotr
Małyszko O oraz debel Kołakowski/
Mroczek 2:0 i Pięta/Małyszko 0:2.

•

Łowicz,

21 stycznia. Bardzo dobrze
N lidze tenisa stołowego mężczyzn rozpoczęli gracze
UMKS „OSiR-Księżak". Podopieczni
trenera Romana Jagielskiego odnieśli czwarte zwycięstwo w tym sezonie
w).grywając ponownie z Miazgą. Podobnie jak w pierwszym pojedynku tych
drużyn łowiczanie wygrali 10:5, choć
tym razem początek meczu nie wskazywał na tak wyraźne zwycięstwo. Po
pierwszych grach było 2:2: powygrywali Dawid Papuga i Jagielski, pora-

żek

rundę rewanżową w

Dziewiąte miejsce Maćka Turskiego w łódzkim turnieju to jak dotąd najwyższa
pozycja zawodnika ŁKD „ Leg".

Darts - 3. eliminacja Mistrzostw Województwa
Łódzkiego 501 d.o.

Niezły występ w ,,ch·ampionie'~
sklasyfikowany na miejscu 17-24, wśród
38 zawodników biorących udział w zawodach.
Przy okazji łowiczanie ściągnęli nad
Bzurę imprezę wagi wojewódzkiej. Już
wiadomo, że w sobotę 16 lutego w ło
wickim Pubie przy ul. Baczyńskiego
9 odbędzie się kolejna eliminacja.
Paweł A. Doliński
czan - miejsce 9-12, a Lebioda został

Łódź, 21 stycznia. Dwójka łowiczan:
Maciej Turski oraz Jacek Lebioda
wybrała się na rozgrywaną w łódzkim
Pubie „Champion" 3. Eliminację Mistrzostw Województwa Lódzkiego w
darcie 501 do. Ostatecznie lepszy rezultat osiągnął Turski, który zajął najlepsze jak dotąd.w elimina~jach łowi-
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Skoncentrować się na piłce
dzisiejszy planujemy, żeby
z graczy zagrał po 45 minut, tak
żeby zaliczyć przy okazji trening - przyjemny i z jakąś korzyścią na przyszłość. ..
Na

dzień

każdy

Sobotnie spotkanie w Kutnie rozgrywane było w niezłych, jak na tę porę roku, warunkach.

boisko nasza młodzież, to momentami
zespół z Kutna nas zdecydowanie przewyższał.

Boli mnie to, ja zawsze wychodziłem
z założenia, że niezależnie od tego, czy
• Na pewno dzisiaj wynik nie był się gra mecz kontrolny, czy się gra mię
rzeczą najważniejszą, ale porażka dzy sobą, czy jest to w końcu mecz miz MKS Kutno chyba chwały nie przy- strzowski trzeba zawsze dążyć do tego
żeby wygrać, to musi być we krwi zanosi ...
wodnika ...
Dla mnie wynik jest zawsze ważny!
• W czasie meczu skomentował
Po to się wychodzi na boisko żeby wydrużyna
grać ... Ale nie można robić tak prostych Pan dosadnie, że jest to
...
„dyskutantów"
błędów taktycznych - na tym etapie nie
Dosadnie, bo na boisko się wycho'"Y)'gląda, żeby zespół był źle przygotowany - w tym okresie wszystkie dru- dzi, żeby grać w piłkę , a nie dyskutożyny pracują praktycznie nad tymi sa- wać ... Zawsze to świadczy o słabości
mymi cechami, ale tu wychodzi mądrość dmżyny czy zawodników. Albo piłka
zespołu, taktyka, mądrość i wyszkole- nie ta, albo sędzia, albo boisko ... Wanie techniczne poszczególnych zawod- mnki są dla wszystkich takie same
ników. W dzisiejszym meczu nie było i w piłkę trzeba po prostu grać, jeżeli
jednak widać, który zespół gra w III li- chce się osiągnąć jakiś wynik, czy jakąś
dze, a który w czwartej ... Jeżeli chodzi korzyść ... Trzeba się skoncentrować na
•
nawet o drugą połowę, gdzie weszła na piłce, a potem są inne sprawy...

dok. ze str. 40

Pierwsze fragmenty spotkania nalena pewno do łowiczan. Kiedy nasz
zespół grał nominalnie „pierwszym"
składem było nieźle ... Już w 7. minucie
Adam Grad zdecydował się na strzał z
poza linii pola karnego, a piłka szybują
ca pod poprzeczkę kutnowskiej bramki
została sparowana przez młodego bramkarza MKS - Tomasza Staniszewskiego na poprzeczkę. Dziesięć minut
później łowiczanie wywalczyli rzut roż
ny, a piłkę z naro~nika boiska mocno
dośrodkował Michał Adamczyk.
Mocno bita futbolówka trafiła dokład
nie na głowę zamykającego akcję Grada,
ale jego strzał trafił prosto w ręce bramkarza. Z kolei w 25. minucie odważnie
między dwóch obrońców w pole karne
wpadł „Misiek" Adamczyk, ale w sytuacji sam na sam Tomasz Garwicki sę
dziujący to spotkanie odgwizdał rękę
jednego z obrońców i cofnął akcję przed
linię pola karnego. Z ostrego kąta w przeciwległy róg przymierzył Grad, ale znów
na posterunku był Staniszewski.
Pierwszy gol padł w końcu w 27. minucie. Pozostawiony bez opieki na lewym skrzydle Jarosław Walczak
pociągnął wzdłuż linii i wrzucił piłkę
wprost na głowę Grada, który nie miał
kłopotów z umieszczeniem piłki w narożniku bramki. Gol ten był ukoronowaniem sporej przewagi łowiczan, którzy przejęli zupełnie inicjatywę w środ. ku boiska, z rzadka pozwalając gospodarzom na przekroczenie linii środko
wej. Dosyć łatwo zawodnicy Pelikana
odbierali w tej strefie piłkę rywalom, ale
dobrze spisywał się także stoper MKS
- Łukasz Znyk, który raz po raz „czyżały

ścił" przedpole swojej bramki ... Dodajmy, że pierwszy strzał na naszą bramkę
kutnianie oddali dopiero w 31. minucie,
ale Maciej Sowiński nie miał problemów z uderzeniem doświadczonego
Andrzeja Majtczaka.
Później jeszcze dogodną sytuację miał
Artur Wyczałkowski, który po
wrzutce z prawej strony Krzysztofa
Durki mógł się spytać Staniszewskiego, w który róg ma mu strzelić, ale trafił
jednak wprost w golkipera. Pod koniec
pierwszej połowy łowiccy defensorzy
popełnili jednak poważny błąd. Ireneusz Łukawski, ubezpieczany jeszcze
przez grającego na stoperze Tomasza
Styszkę, nieudolnie blokował piłkę wychodzącą poza linię końcową, wyłuskał
mu ją ostatecznie Mariusz Borowski
i po chwili było już I: I. W sytuacji tej
można się także dopatrywać winy Sowińskiego. Niemniej do przerwy remis,
z którego na pewno bardziej mogli się
cieszyć miejscowi.
W dmgiej połowie oba zespoły zostały gruntownie przeformowane przez
obu szkoleniowców, ale po tym co pokazały obie drużyny w ciągu kolejnych
45 minut można powiedzieć, że jednak
bardziej wartościowych zmienników ma
chyba do dyspozycji trener Paweł Ślę
zak. Co prawda poziom spotkania
znacznie się obniżył za sprawą zawodników jednej i drugiej drużyny, ale mimo
wszystko więcej okazji na zmianę wyniku mieli jednak miejscowi. Kilka razy
mocno się zakotłowało w naszym polu
karnym, ale na szczęście kutnianie nie
potrafili tych dogodnych sytuacji wykorzystać. Z drugiej strony „biało-zie-

!oni" zdobyli nawet gola, kiedy w 60.
minucie Dawid Ługowski zagrał w
polu karnym do Marcina Salamona,
a ten z bliska strzelił tuż przy słupku,
ale sędzia bramki jednak nie uznał odgwizdując spalonego.
Ciekawie znów zrobiło się w samej
końcówce meczu. W 82. minucie Wyczałkowski prostopadłym podaniem
otworzył drogę do bramki Salamonowi,
ale młody łowicki napastnik w sytuacji
sam na sam z bramkarzem strzelił jednak tuż obok bramki. Wkrótce junior Tomasz Rembowski bardzo dobrze
dorzucił piłkę na głowę Wyczałkowskie
go, ale piłka znów o centymetry minęła
słupek MKS. Akcja przeniosła się pod
bramkę Pelikana, a szarżującego Tomasza Majtczaka nieprawidłowo w polu
karnym zablokował Waldemar Szaleniec, a sędzia nie miał w tej sytuacji
żadnych wątpliwości - wskazał na punkt
oddalony o jedenaście metrów od bramki Sowińskiego, a skutecznym egzekutorem rzutu karnego okazał się Wojciech Banasik. „Sowa" rzucił się w
swój prawy róg, a piłka wpadła do bramki
w przeciwległe „okienko".
Piłkarze Pelikana od poniedziałku rozpoczynają dziesięciodniowy obóz „dochodzący", który będzie się odbywał na
obiektach OSiR Łowicz, natomiast
MKS wyjeżdża na dwunastodniowy
obóz do Szklarskiej Poręby, który sfinansuje Urząd Miejski w Kutnie. Wcześniej,
bo już w sobotę 27 stycznia w Gomunicach o godz. 12.00, „biało-zieloni" rozegrają drugi mecz kontrolny - tym razem z
mającym ID-ligowe aspiracje StasiakiemPaweł A. Doliński
Bakpol.

ZAPOWIADAMY MECZ 9. KOLEJKI łLPNP

Czy Soiax li podtrzyma szansę na mistrzostwo?
• OLDBOY - SOJAX II Boczki
(sobota 27 stycznia, godzina 18.00).
Oldboy: Kamil Socha-Jacek Haczykowski, Dzidosław Żuberek, Leszek
Warchoł i Robert Stankiewicz.
Sojax II: Robert Nowogórski - Waldemar Kret, Aleksander Chojecki, Piotr
Linowiecki i Piotr Kacperski.
Spotkanie pomiędzy Sojaxem II a
Oldboyem ma zdecydowanie większe

Dla Oldboya to mecz praktycznie
znaczenie dla tych pierwszych. Jeżeli
myślą o walce o tytuł mistrzowski nie o prestiż. Nie mają już raczej szans na
mogą sobie pozwolić na jakąkolwiek stra- pudło, ale zapewne do ostatniej kolejki
tę punktów. W dwóch ostatnich spotka- walczyć będą o jak najwyższą lokatę.
niach odnieśli dwa zwycięstwa, jednak nie Ostanie dwa mecze zakończyli remisaprzyszły im one łatwo. Zarówno Turbo- mi, ale znając charakter tego zespołu,
Car jak i Rolmech-Czami Bednary dość będą chcieli jeszcze trochę „namieszać"
długo stawiały im zacięty i skuteczny tym najlepszym. Miejmy nadzieję, że
opór. Dopiero ostatnie minuty decydo- tak będzie, bo daje to szansę na ciekawe
(sk)
i widowiskowe spotkanie.
wały o ich końcowym sukcesie.

Trener Marek Chojnacki ma na razie do czynienia z
Czy uda mu się coś zmienić?

drużyną

„ dyskutantów".

ZAPOWIADAMY MECZ 10. KOLEJKI łLPNP

Kto zostanie mistrzem?
• SOJAX Jl Boczki - ABEX (niedziela 28 stycznia, godzina 18.00).
Sojax II: Robert Nowogórski - Waldemar Kret, Aleksander Chojecki, Piotr
Linowiecki i Piotr Kacperski.
Abex: Michał Michałowski - Arkadiusz Żaglewski, Jarosław Rachubiński,
Tomasz Gręda i Krzysztof Papuga.
Zapowiadając ten mecz jako mecż
kolejki, a nawet mecz sezonu, nie znamy wyników sobotniej 9. kolejki. Ale
zakładamy, że obydwa zespoły rozstrzygną spotkania na swoją korzyść
i ich bezpośredni pojedynek zadecyduje o tym, który z nich zostanie mistrzem
sezonu 2000/200 I.
Czy podopiecznych Marcinów:
Borka i Artura Kacprzaka będzie stać
na podtrzymanie passy spotkań bez
porażki? Czy Arkadiusz Żaglewski
i Tomasz Gręda oraz pozostali piłka
rze Abexu wytrzymają psychicznie napięcie walki o „koronę mistrzowską"?
Jeżeli tak, to będzie to ewenement w

historii rozgrywek łowickiej „halówki"
by beniaminek sięgnął po tytuł mistrzowski, ale trzeba podkreślić, że jak dotychczas j.est to zespól grający najrówniej
i to naprawdę na wysokim poziomie.
Drugi zespół Wiesława Dąbrow
skiego zrobi zapewrte wszystko by
mecz ten ozstrzygnąć na swoją korzyść.
Wiele zapewne zależeć będzie od postawy Roberta Nowogórskiego, który
jest bardzo silnym punktem zespołu. Ale
nie stracić zbyt wiele goli to piei;wsze
zadanie Sojaxu II, ale ważniejszym jest
strzelenie co najmniej o jednego gola wię
cej od przeciwnika. Czy stać będzie na to
Piotra Kacperskiego i Piotra Linowieckiego, piłkarzy, którzy są najskuteczniejsi w swoim zespole?
Na to i wcześniejsze pytania poznamy odpowiedź w najbliższą niedzielę.
Myślimy, że warto przyjść do hali OS iRu przy ulicy Jana Pawła II by na własne
oczy obejrzeć to arcyciekawe spotkaSławomir Karmelita
nie.

Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa'. Wydaje: Oficyna Wydawnicza ,Nowy Łowiczanin'. 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel.Ttax 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. Stale współpracuje: asp. sztab. Witold Janeczek (kronika policyjna), Renata Piechu! (kierownik oddziału w Głownie). Index: 326097 - dotyczy sieci „Ruch'. Redakcja zastrzega
sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51, tel. 830-34-08) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a,
codziennie w godz. 7-18, w soboty B-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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Skoncentrować
się na piłce
Pierwszy tegoroczny sparing łowicza nie wypadł
zbyt okazale. PÓdobnie jak przed poprzednią rundą
łowiczanie przegrali z kutnianami - wtedy było 0:1, teraz
1:2, ale decydujące bramki w obu przypadkach padały
z rzutów karnych. Po meczu MKS - Pelikan z trenerem
Markiem Chojnackim rozmawiał Paweł A. Doliński.
tycznie potrzeby, żeby on tu grał na tak
zmarzniętym boisku. Natomiast Michał
Piusiński, Marcin Owczarek i Marcin
z rundy
Pracowaliśmy przede wszystkim nad Majer leczą jeszcze kontuzję
forsojeszcze
co
ich
ma
Nie
jesiennej.
wytrzymałością i siłą. .. Teraz rozegraliśmy
okresie ... Niech oni sobie
pierwszą grę kontrolną, choć jesteśmy na wać w tym
innym etapie przygotowań. Po wstępnych jeszcze idą swoim cyklem, przygotowują
badaniach doszedłem do wniosku, że ten się trochę inaczej ...
• Za tydzień rozpoczyna się
zespół trzeba przygotować pod względem
wytrzymałościowym i siłowym i na tym obóz„.
się w tej chwili koncentrujemy . .. Dzi1tutaj będziemy mieli taką możliwość,
siej.:>zy sparing w Kutnie to taki prze- że wszyscy zawodnicy będą już trenorywnik, żeby przejrzeć kadrę piłkarską, wali ... Teraz jest tak, że niektórzy praktórą dysponujemy w nr lidze.
cują, niektórzy się uczą, a w tym okre• Minęły już nieco ponad dwa tygodnie pracy w Pelikanie ... Jak Pan
ocenia ten okres?

Trener Marek Chojnacki i jego zespól... W pierwszym meczu porażka, a jak będzie w lidze?

Piłka nożna-pierwszy sparing KS „Pelikan"

,

Z KUTNEM „POD GOR~"

• Dzisiaj grało aż siedemnastu
zawodników.„ Jak Pan myśli:
ilu z nich mogło by już teraz wyjść
w meczu Ili ligi na boisko?

Po pierwszej grze kontrolnej nie mogę
takiej analizy ... Widać
jednak, że czeka nas bardzo wiele pracy
pod względem taktycznym. Co prawda
Pelikan: Sowiński - Łukawski, Stysz- „zielonej" nawierzchni bocznego boiska większość z tych graczy występowała
• MKS Kutno • PELIKAN Łowicz
ko, Walczak - Błaszczyk, Durka, No- MKS. Z warunków moźna się cieszyć, już w lII lidze, ale zachowanie niektó2:1 (1:1)
O: 1 - Adam Grad (27, głową), 1: I - waclci, Wyczałkowski, Adamczyk - Sa- ale trener Marek Chojnacki, który rych zawodników trzeba zmienić. Jest
Mariusz Borowski (43), I :2 - Wojciech lamon, Grad. II połowa: Sowiński - Gą od początku stycznia prowadzi „biało sporo czasu, sporo gier kontrolnych, tak
secki, Szalaniec, Brzózka - Skowroński , zielonych" ma jednak sporo kłopotów że mam nadzieję, że to wszystko sobie
Banasik (86, kamy).
dopracujemy.
MKS: Staniszewski - Bukowicz, Znyk, Durka, Wyczałkowski, Michał Plichta - na głowie.
Porażka III-ligowego zespołu z zespoAndrzej Majtczak, Więcek - Motylewski, Salamon, Ługowski , Rembowski.
• Na początku spora grupa konSędziował: Tomasz Garwicki (Łęczyca). łem występującym na co dzień w IV tuzjowanych„.
Witczak, Mariusz Kaźmierczak, Stelmasiak,
Kutno, 20 stycznia. Trzeba się cie- lidze chwały na pewno nie przynosi ,
Marek Majtczak - Borowski, Walas. Il poSą to jeszcze zaszłości z tamtego sełowa: Staniszewski - Banasik, Znyk, To- szyć z aury jaka obecnie panuje ... ta różnica klasy powinna być wido- zonu ... Praktycznie dzisiaj mógł już grać
masz Majtczak, Marcin Kaźmierczak - W sobotę w czasie pierwszego sparingu czna na boisku, ale jej niestety widać Robert Stankiewicz, ale nie było prakKudelski, Mariusz Kaźmierczak, Witczak, Pelikana przed było co prawda mroźno, nie było .
ale mecz rozgrywany był na miejscami
Maciejewski - Walas, Rybicki.
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Platek. 26 sttcznia:
• lÓ.00-16.00~ hala sportowa OSiR
Nr l w Łowiąu, ul. Jana Pawła II 3; HaIowy Turniej Piłki Noźnej Policjantów;
• 11.00 - Starostwo Powiatowe w
Łowiczu, ul. 3 Maja 7; podsumowanie
osiągnięć sportowców powiatu łowickiego i współzawodnictwa szkół powiatu

łowickiego;
• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 10. kolejka
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej: godZ. 18.30: AZS KN Łowicz - ZNP Belferek, J.W. Łowicz - Dzikoś-ć , GOK Zduny - Młynek, godz.
20.00: Rzemiosło Głowno - Technikum
Zduńska Dąbrowa, Przyszłość - Dragi,
TKKF „Księżak" - Diabły. Pauza: LZS
Retki.
Sobota, 27 stycznia:
• 8.00-10.40 - hala sportowa OSiR Nr
l w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 1O. kolejka V ligi ŁLPNP: godz. 8.00: Płomień
Piotrowice- Bleblusie Lipnice, godz. 8.40:
Władcy Stefana _ Barsa Kutno, godz.
9.20: RTS II Gągolin _Hezbollah, godz.
i O.OO: Bacar _Kiepscy Witonia;
• l O.OO_ Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu, ul. Pijarska; 1. Łowicki Turniej Juniorów
w szachach aktywnych;
• 10.40-14.40 _hala sportowa OSiR
Nr l w Łowiczu, ul. Jana Pawła n 3; 9.
kolejkaIIlligiŁLPNP:godz. 10.40:ŁSA
„Księżak" - Agros-Fortuna II, godz.

11.20: FC „Zryw" - Lipecki, godz.
12.00: Klakson - Sojax ITI Boczki, godz.
,. 12.40: Attack Domaniewice - PSS „SpoIem", godz. 13 :20: Dax Głowno - KS
„Iskra", godz. 14.00: Amigo-Górki OM-Łożyska Bielawy. Pauza: MSM
„Szare Szeregi";

e 14.40-17.20 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8.
kolejka II ligi ŁLPNP: godz. 14.40: MC
Astra Zduny - FC „Chinatown", godz.
15.20: Orzeł Nieborów - Hurt-Metal,
godz. 16.00:0ldboy II - Damir, godz.
16.40: Zające - Alpinus;
• 17.20-21.20-halasportowaOSiR
Nr t w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
9. kolejka I ligi LLPNP: godz. 17.20:
Abex. Olimpia Chąśno, godz. 18.00:
Oldboy. Sojax II Boczki, godz. 18.40:
Turbo-Car Gutenów • Sojax I Boczki,
godz. 19.20: Rołmech-Czarni Bednary- Ipo, godz. 20.00: KS „Stefan"- Pędzące Imadła, godz. 20.40: „Agros-Fortuna" Łowicz. Dagram-AT;
• 17 .OO _ Pub _ Klub Darta w Łowi
czu, til. Baczyńskiego 9; I. Mistrzostwa
Łowicza w Dartcie „Crickiecie";
• 21.20-22.40 - hala sportowa OSiR
Nr l w Łowiczu, ul. Jana Pawła n 3; cd.
8. kolejka II ligi ŁLPNP : godz. 21.20:
Sąsiedzi - Naprzód Jamno, godz. 22.00:
VagatDomaniewice- Victoria Zabostów;
Niedziela. 28 stycznia:
• 9 .OO- l 6. 00 _ hala sportowa OSiR
Łowiczu , ul. Jana Pawła II 3;
Halowy Turniej Piłki Noźnej Sędziów
Piłkarskich „Kalosz '200 I" z udziałem
reprezentacji WS OZPN : grupa I - Warszawa, Płock, Sieradz i Skierniewice, grupa II -Łódź, Ciechanów i Piotrków Trybunalski.
• 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
10. kolejka I ligi ŁLPNP: godz. 16.00:
Sojax I Boczki-Pędzące Imadła, godz.
16.40: Dagram-AT - KS „Stefan",
godz.17.20: Olimpia Chąśno- „AgrosFortuna" Łowicz, godz.18.00: Sojax Il
Boczki - Abex, godz. 18.40: lpo - Old• boy, godz.19.20: Turbo-Car Gutenów Rolmech-Czarni Bednary;
.Jijtj,e~~- 1:!„HYc~Qi!lJ
• 9.00-13.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła U 3;

Nr 1 w

Akcja „Feriada'2001" - osiedlowy
turniej halowej piłki noźnej chłopców
z rocznika 1986/8 7;
• 10.00-13 .00 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcj'a
„Feriada'2001" - turniej mini-siatkówki
(trójki) dziewcząt do lat 18.00;
Wtorek. 30 stycznia:
• 9.00-13.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Akcja„Feriada'2001" -Amatorski Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłop
ców z rocznika 1988/87;
• 10.00-13.00 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja
„Feriada '200 l" - turniej siatko-nogi dla
chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych;
Środa. 31 stycznia:
• 9.00-13 .ÓO - bala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Akcja ,,Feriada'2001" - osiedlowy turniej halowej piłki nożnej chłopców ze
szkół ponadpodstawowych;
• 10.00-13 .00 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja
„Feriada'200 I'' - turniej mini-siatkówki
(trójki) dziewcząt z rocznika 1988/87;
Czwartek, 1 lutego:
• 9.00-13 .00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 \\'. Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Akcja „Feriada' 2001" - finał osiedlowego turnieju halowej piłki nożnej chłop
ców ze szkół ponadpodstawowych;
e l 0.00-13 .OO - hala OSiR Nr 2 w Ło
wiczu, ul. Topolowa 2; Akcja „Feriada'2001 " - turniej triobasketu dla dziewcząt i chłopców z rocznika 1986/87
Piatek. 2 lutego:
• 9.00-14.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Akcja „Feriada' 2001" - Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej rocznika l 988;
• 10.00-13.00 - hala sportowa OSiR Nr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa2; Akcja,,Feria~
da'200 l" - turniej triobasketu dla dziewcz4t
(p)
i chłopców z rocznika 1988/89;

się podejmować

sie mam nadzieję, że w tym okresie zrobimy tę najwaźniejszą pracę. Ja sobie
zaplanowałem mikrocykl uderzeniowy,
gdzie postawimy zawodnikom pewne
warunki , które oni muszą spełnić. Ci
którzy to wytrzymają podejrzewam, że
będą w kadrze III-ligowego zespołu.
• W okresie przygotowawczym
rozgrywane będą także kolejne
mecze sparingowe. Teraz wyjazd
do Gomunic.„
Te pierwsze mecze traktujemy, jako
przerywnik w tej ciężkiej pracy. W ostatnich pięciu grach kontrolnych to będzie
już ta skrystalizowana kadra i poszczególni zawodnicy będą grali już praktycznie po dziewięćdziesiąt minut, będą ewentualnie jakieś tam mniejsze zmiany ...
dok. na str. 39
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Sporo chmur z przejaśnieniami i lokalnymi opadami deszczu, od rana
możliwy deszcz ze śniegiem. Rano i podczas opadów miejscami drogi będą
śliskie!. Wiatr przeważnie południowy, umiarkowany 4 - 8 m/s. Temperatura
minimalna ok. 1 - (-1) sl C. Temperatura maksymalna ok. 2 - 4 sl C.
Spadek ciśnienia.
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Wtedy zauważył, że w jednej
z ran tkwi nóż. Wyciągnął zatem narzędzie zbrodni (ranny
zemdlał), złożył i schował do
kieszeni. Byli blisko przychodni (zresztą zamkniętej), gdy
Łódź
• PIĄTEK
obu panów zahamował raobok
66
~
będą
drogi
miejscami
Pochmurno z opadami deszczu. Podczas opadów
i karetka.
diowóz
Temperatura
śliskie!. Wiatr południowy, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis.
Pan Maciek ucieszył się - ale
minimalna ok. 3 - 1 sl C. Temperatura maksymalna ok. 3 - 5 st C. Spadek
ciśnienia.
na krótko. Po chwili leżał, przy•SOBOTA
2 6666 2
666
duszony do ziemi (pies szczęśliPłock
Sporo chmur i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Wiatr
dla siebie przesunął się gdzieś
wie
południowy, slaby i umiarkowany 3 - 8 m/s. Temperatura minimalna ok. 4 I
ku górze i lizał szyję swego nowe2 st C. Temperatura maksymalna ok. 5 - 7 st C. Wahania ciśnienia.
go właściciela) i obrzucany mało
• NIEDZIELA
uprzejmymi uwagami. Gdy znaDość pogodnie okresami sporo chmur i na wschodzie regionu możliwe
leziono w jego kieszeni zakrprzelotne opady deszczu. "Wiatr poludniowy i poludnictM:> - zachodni, slaby i
666
l
I
h,
umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 3- 1 st G. Temperatura Warszawa
wawiony nóż, pan K. miał
~
464
maksymalna ok. 5 - 7 sl C. Wzrost. ciśnienia.
przechlapane. Na nic zdały się
• PONIEDZIAŁEK
tłumaczenia, nikt go zresztą nie
Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów. Wiatr południowy, słaby i
słuchał. Policja dostała informaTemperatura
C.
st
O
2
ok.
minimalna
Temperatura
m/s.
7
3
na
umiarkowany
Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Gak
cję, że jeden obywatel drugiego
maksymalna ok. 2 - 4 st C. Wzrost. ciśnienia.
mapie), liczby górne -temperaturę maksymalną w dzień,
zaciukał właśnie nożem. Przy•WTOREK
liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
Dość pogodnie i bez opadów, po południu wzrost zachmurzenia do dużego.
jechała - i miała sprawcę wraz
Wiatr wschodni, slaby i umiarkowany 3 - 7 m/s. Temperatura minimalna ok.
z ofiarąjak na tacy. I pewnie pan
ciśnienia.
1 - (-1) st C. Temperatura maksymalna ok. 2 - 4 st C. Wahania
K. spędziłby trochę czasu za
•ŚRODA
zanim by się wszystko
kratkami,
Sporo chmur z przejaśnieniami i okresaNymi opadami deszczu, możliwy
wyjaśniło, gdyby nie kundel.
deszcz ze śniegiem. Wiatr półnoalo - zachodni, umiarkowany i dość silny 5
Zapiszczał, gdy już pana K.
-10 m/s. Temperatura minimalna ok. 2 - Ost C. Temperatura maksymalna
ok. 3 - 5 st C. Wzrost. ciśnienia.
prowadzono do auta. Więzień
wytłumaczył, że ma, bo znalazł,
biednego psa, trzeba by mu jeść
dać i w ogóle ... Jeden z funkcjonariuszy wydobył zwierzątko
zza kurtki. Wyrywało się z
nieoczekiwaną energią, rozWŁÓKNO tYIOWllE
li UlEI JlllJi PIZYUYN!
musz
BARWNll,
jazgotało. I wówcz.as podbiegła do
DIWllMlllll FIRBI
POPRAWEK
llOllT; IOSUll TIUJĄU Z
Ulll, IOllETUAŁO
251 ODlE6tOIC1
22
IODZlllJllllOWlllCH
radiowozu elegancko ubrana ko!NIMI
bieta. - Dorio! - krzyknęła. Pies
10!!.UZONI
MaSIO
oszalał ze szczęścia, rzucił się do
JBIEMMY
IOlllTOWE
DIOBIMI
llEllOPOUC• MIESIĄC
pani. - Skąd się tu wziął? lllEWll
lfl(ZIJ
01011
spytała. Pan K. wyjaśnił krótko,
!ló!mH
1111111
CZTTIJĄCA
61TUHÓI
IOllllllÓI
że znalazł zmarzniętego kundla,
nm
OWOCÓW
19
9
l.&IUDlll
wyrzuconego, chciał go zanieść
DUIA
do domu, nakarmić biedaka. Pani
MONETA
zaczęła się śmiać, tuląc brudasa
21• llEllJll
13
24
18
llllOGIEUI
pod futrem. - Ktoś rzucił peIOIOTI
MUODOWY
ZWIOllA
tardę, a on pobiegł, jak opętany,
DEMOIUIA llZTIODCA
IEITl
161
szukam go już ze trzy godziny.
ZWYIOONIA·
OOOMEI
A poza tym to cenne, rasowe
roru1.1m 11m1n
u~
llATlOW
zwierzę, bardzo mądre - dodała:
MEJ OROG1
llOCIJ
ZIOCZElllEC
1
Szybko okazało się, że litość dla
MA PIĘCIOLINII
psa to przepustka do wolności.
Pani mecenas Paula B. wzięła
MIEIDNIE Uli
12
sprawę w swoje ręce. Karetka
ltZEWÓD
GIZEIOWA
jeszcze nie odjechała, a ranny był
MUIO.
aa om
llCIJMY
przytomnym i uczciwym obywaDIUUllUI
17
11
telem, a nie jakąś ofiarą gangWALUTA
SIOUCA
sterskich porachunków. Zdołał
EUIOIEJIU
&UAM
10
podać nazwisko napastnika
I 41 14
I
(sąsiada - menela) i powiedzieć,
ADNOIACJI
IOWAIZYIZEDODllllOO
że ten śmierdzący piwem
HIEIOMUI
IElllU I
7
31
I
231
człowiek - czyli Maciej K. chciał go ratować.
Nieco później, niż zamierzał,
2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 11 o I 11 I 12 I 13 114 I 15
pan Maciek dotarł do siebie.
A taki był szczęśliwy, że nawet
Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
Rozwiązanie krzyżówki z nr 2 brzmi:
żona, zwykle sceptyczna, od razu
Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w tenninie do następnej
DNIA MINIONEGO W STO KONI NIE DOGONI
uwierzyła w całą historię. (PAI)
środy, 31 stycznia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz
S.S.
Nagrodę wylosował: Radosław Śmiałek z Łowicza
z hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.

przeważnie z południowego -zachodu.

znad zachodniej Europy. Napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza
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OPIS SYTUACJI SYNOPTYCZNEJ: W nadchodzących dniach pogodę w
regionie będzie kszlałtowal niż znad Szkotji, pod koniec terminu wpływ WfŻJJ
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Sławomir

Orzechowski

Krystyna Czubówna jest najbardziej znanym i lubianym prezenterem spośród prowadzących
programy informacyjne. Ostanio
otrzymałą nagrodę „TeleKamery
2001" w kategorii - Informacje.

Na antenie udzielałam.in. porad ... sercowych. Wkrótce Krystyna Czubówna bę
dzie obchodziła 25 lat pracy.
- A 'ponieważ Zl-1'.)!kle pracowałam na
dwóch etatach jednocześnie, w sumie
mam na swoim koncie pół wieku w zawodzie - śmieje się prezenterka.
Pierwszą ofertę pracy w TVP dostała
PÓŁ WIEKU PRACY
od Karola Sawickiego, szefa ówczesnej
Tymczasem popularna prezenterka „Panoramy Dnia". Koniecznie chciał ścią
długo broniła się przed pracą w telewizji. gnąć ją do czytania na wizji wiadomości.
Większość zawodowego życia spędziła Ona jednak twierdziła, że się do tego nie
w radiu i do dziś zresztą uważa, że jej nadaje. Że nie posiada odpowiedniej twamiejsce jest w dziupli lektorskiej. Wła rzy, a poza tym ma złą komunikację na
śnie tam czuje się najlepiej, na swoim Ursynów.
miejscu.
WSTĘP WZBRONIONY
W radiu zaczynała jako ... hostessa do
oprowadzania zagranicznych wycieczek.
Znana jest z dużego poczucia humoru.
Z czasem okazało się, że tych wycieczek Chętnie opowiada anegdotę, jak swego
nie ma za dużo, ale ona zdążyła już na- czasu - w Polskim Radiu - spadła jej na
wiązać koJ!takty z redakcjami i zaczęła głowę tabliczka z napisem: „Wstęp wzbroczytać teksty lektorskie. Została dzien- niony''. To był znak, że pora opuścić to
miejsce i odnależć się w telewizji. Pracę w
nikarką i lektorką w „Sygnałach dnia".

„Panoramie" zaproponował jej Marcin
Zimoch, który wtedy został poproszony przez Mariana Terleckiego o stworzenie alternatywnego dla „Wiadomości"
programu informacyjnego. Choć nie ma
najmniejszej wady wzroku, w „Panoramie" zawsze zakłada okulary.
- To zabieg czysto taktyczny -nie kryje
prezenterka. - Okulary noszę ze względu
na nieżyczliwe dla człowieka światło telewizyjne. Nawet gdy byłam młodsza
i nie miałam jeszcze zmarszczek, na ekranie widać było cienie pod oczami. Postanowiłam je ukryć i tak już zostało.
Krystyna Czubówna ma na swoim
koncie mnósti.vo nagród - m. in. aż trzy
Wiktory ('92, '95, '97). Najbardziej ceni
sobie nagrodę za ... fonię na wizji, którą
dostała od redakcji „Przekroju".
Pracuje dla pieniędzy. Sama też zresztą przyznaje, że gdyby tylko mogła, najchętniej spędzałaby czas na „nicnierodok. na str. 5
bieniu".

GtOS WPOLSKICH MEDIACH

Co Czubówna kryje za okularami?

„ Cud purymowy" - film fabularny prod. TVP- reż. Izabella Cywińska, l-1'.)!k. Danuta Stenka,
(na zdjęciu), Gr.zegor.z Małecki i inni. Emisja: poniedziałek, 29 stycznia, TVP 2, godz. 21.35.

Joe pracuje
na skromnej posadzie
w szkole, aż do chwili,
gdy nawiązuje
znajomość z matką
ucznia, szybko przekształconą w romans.
Zaczyna się lawirowanie między ...

UKŁADY

KUMPLOWSKIE

"

29 stycznia, niedziela
godz. 20.55, POLSAT;

strażakiem

Lyle Wilder jest
w Los
Angeles Mieszka
samotnie w willowej
podmiejskiej dzielnicy.
Zona opuściła go
i zabrała syna, nie
mogąc tolerować jego
sadystycznym metod
wychowawczych.

W NAPIĘCIU

27 stycznia, niedziela,
godz. 21.35, TVP1;

Dzieje pary nastolatków,
którzy biorą ślub
i porzucają swoje
rodzinne strony,
by wspólnie wieść trudne
i pełne niebezpieczeństw
życie osadników
w zupełnie jeszcze dzikiej
Dakocie.

NA PRERIACH
DAKOTY

27 stycznia, sobota
godz.10.40, POLSAT;

i poszanowaniem prawa.

sprawiedliwości

głębokim umiłowaniem

adwokatem, który trafił do
tego zawodu wiedziony
nie chęcią zysku, lecz

I SPRAWIEDLIWOŚĆ
DLA WSZVSTKICH
Arthur Kirkland jest
młodym, ambitnym

26 stycznia, piątek
godz. 22.00; TVP2;

TELEWIZJA ŁOWICZ;
FORUM ŁOWICZA •

26 stycznia, piątek
godz. 17 .35;

~

-~

-

25 stycznia 2001 r.
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Nash Bridges
-selial prod. USA
Nieznani sprawcy dokonują
zamachu na życie szefa
policji w San Francisco. W
trakcie śledztwa okazuje się,
że zamach ten stanowij ostrzeżenie ze strony działa
jącej w mieście azjatyckiej
mafii narkotykowej. Do akcji wkraczają więc pracownicy agencji do spraw zwalczania narkotyków.

kompanii. Matylda namawia
przyjaciela, by użył swej niezwyklej mocy i dał kolegom
nauczkę. W czasie lekcji ma.
tematyki, z którą ostatnio
Max miał kłopoty, chłopak
wykazuje nagle niesamowio nie-

15.oo
21.00 Sprawa dla reportera
21.30 Studio sport: ME

Wiadomości

Podczas lekcji historii przewyższa mądrością nawet nauczyci el a.
14.05 Klan- telenowela TVP
14.30 Zdrowie Ichoroba
- film dokumentalny
prod. angielskiej

przeciętnych zdolnościach.

15.10 Raport
z demokracji

-serial prod. USA
dookoła świata

16.50 The race· regaty
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynkl
17.35 Plebania
-serial prod. polskiej
Dwadzieścia Jeden

18.00

figurowym
Wiadomości

22.50 Sportowy flesz
23.00 Czas na •.•
kontrowersyjny
dokument:
Oscar

O.OO Film fabularny
1.30 Kamei tropi najlepsze

Nlemeyer
- fdm dokumentalny
prod. belgijskiej

18.35 Rower Błażeja
-program rriodzieżowy

-serial prod. angielskiej
1.40 Zakończenie
programu

vąt/

0.45 Koleje

~

0.15 lilaki- progam

bez fikcji
-film dokumentalny
Grzegorza Madeja

22.55 Bandycki Petersburg
23.50 Polska

ry w Ameryce pobił rekordy
oglądalności. Cieszył się dużym zainteresowaniem także wśród polskich widzów.
Przez 39 dni ekipa filmowa
rejestrowała kamerą zmagania 16 ochotników wybranych drogą eliminacji spośród tysięcy kandydatów,
którzy odpowiedzieli na
anons organizatrów niecodziennego konkursu. Stawką był milion dolarów. Zdobywca nagrody jest już znany.
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama .
21.20 Sport
-telegram
21.26 Pogoda
21.35 ZArthlwumX
-serial prod. USA
22.20 997 -magazyn
~

programu

światowe reklamy
Zakończenie

1.50

Kapłaństwo kobiet

z dziesięciu
-teleturniej
-reportaż

- film prod. USA
Ostatni odcinek programu
stacji telewizyjnej CBS, któ-

20.00 Ryzyka1CI

19.35

18.55 Jeden

18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania

lokalny

17.30 Program

sensacji naul<DN)l;h

17.05 Proton - magazyn

-serial prod. polskiej

lnazłe

16.00 Panorama
16.10 Na dobre

-serial prod. USA

15.10 Miami Sands

z Dwójką

14.50 Ferie

byćuczdwym?

Dziewczyna jest pełna zapału i pomysłów, chce dokonać wielkich zmian w gospodarstwie Bergera. Namawia go na zakup urządzeń
i przestawienie się na produkcję serów.
14.05 Ma_gla kina
-serial dok. prod. USA
14.30 Dzlecll ryby:
Czy warto

KJ Ipera

19.00 Wieczorynka:
Podróże kapitana

-teleturniej

wlyźwiarstwle

22.25 Monitor

'

15.30 Program kulturalny
16.00 Credo 2000
16.30 Moda na sukces

tą wiedzę, świadczącą

Czwartek
~

.,......,.,ffiV\,_..,.,....P_D_
6.00 Kawa czy herbata
Wiadomości

wtym
7.35 Telezakupy
7.50 Szkoła na faU
·serial prod. USA
Przedmieście 27
Giełda
Wiadomości

8.15 Krakowskie
8.25
8.30

8.42 Pogoda
8.45 Madellne
-serial arimowany
prod. franruskiej
9.10 Jedyneczka
9.40 Dam sobie radę
10.00 Buddy Faro
-serial prod. USA

10.50 Drogowskaz
11.20 Dzień
jak co dzień

Wiadomości

11.30 Historia z myszką
I komputerem

12.oo
12.10 Agrobiznes- rolniczy
program infoonacyjny
12.20 Horyzonty
Słonecznawłócznia

12A5 Fantaghlro- serial
prod. wloskiej
13.35
-serial prod.
pdsl«Hlierried

zwłaszcza

Max budzi się rano w złej
formie. Nie chce iść do
szkoły, ma dość wszystkieArtura i jego

go,

n.8
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
-telenowela prod. TVP
9.00 Gdzie diabeł
mówi dobranoc

9.50 Nasza
wielka rodzina
-selial prod.
~

Zwierzęta

-reportaż

·moja miłość

Toruń

-film fab. prod. USA

10.20 Pocahontas
12.00
12.15
I artyści
na arenie
1l15 Doktor z alpejskiej
wioski-serial prod.
rierrKo
-~

dentkę

Po licznych niepowodzeniach samotny rolnik Berger dochodzi do wniosku, że
nawet przez biuro matrymonialne nie znajdzie kobiety,
która poprowadziłaby z nim
gospodarstwo. Zniechęco
ny, traci zainteresowanie
pracą na roli. Jego nastawienie zmienia się, gdy
Franzi sprowadza na prakdo Sonnenstein sturolnictwa, Nicole.

tykę

2
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WOT

Łódź

TV

7.00 Ferdy 7.35 Czarodziejski Peryskop 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05
Tak czy inaczej 8.25 Sekrety W-wy i Mazowsza 8.30
Królowa serc 9.30 Integracja 10.00 Radio Romans
10.30 V-Jay 10.45 Telekurier 11.15 Lada dzień 12.00
Mieszkaj lepiej 12.15 Między
Odrą a Renem 12.30 Od
pucybuta do„. 13.00 Zwierzęta z bliska 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki 14.35 Klan 15.00
Mimi 15.30 Wiadomości Kuriera 15.35 Rozmowa dnia
15.55 Zagadkowe historie XX
stulecia 16.30 Harry i Hendersonowie 16.50 Bliżej prawa 17 .OO Integracja 17 .15
Gość WOT 17 .30 Telewizyjny
Kurier Mazowiecki 17.45 Sekrety Warszawy i Mazowsza
17.50 Sport 18.00 Kuńer i pogoda 18.20 Motor Sport 18.40
Studio reportażu 18.55 Gość
WOT 19.00 Kariera Emmy
Hearte 20.35 Telekurier 21.00
Miłość i namiętność 21.30
Telewizyjny Kurier Warszawski i pogoda 21.35 Sport
21.40 Rozmowa dnia 22.00
To jest temat 22.15 Ten sam
duch - program ekumeniczny 22.30 Pumkt, set, mecz
- magazyn siatkarski 23.1 O
Oblicza Watykanu - serial
dokumentalny O.OO Zakoń
czenie programu

się

stanie

światłość

21.;!0 Pierwsze niszczyciele 21.59 Miniatura filmowa
22.15 Różni ludzie„.

Niech

kalny 17.56 Koleś trenuje
18.02 Bajki 18.30 Z jak zdrowie 18.50 Z modą i urodą
19.08 Prawo ziemi 20.25

TELEWIZJA ŁOWICZ
9.00 Telezakupy 10.15 Hrabia Kaczula 11.02 Historia
niemoralna 13.00 Bajki 13.30
Trudne rozmowy 14.00 Świat
dalekich podróży 14.25 INFOR 14.33 Zemsta 17.15
lokalne 17.25
Sonda uliczna 17.35 Pr. IoWiadomości

7.00 Ferdy 7.35 Czarodziejski peryskop 8.00 Nasze
sprawy 8.30 Królowa serc
9.25 Książki z górnej półki
9.30 Integracja 9.45 To jest
temat 10.00 Radio Romans
10.30 Filmowa Encyklopedia Łodzi 10.45 Telekurier
11.10 Zwiastun 11.15 Lada
dzień 12.00 Mieszkaj lepiej
12.10 Książki z górnej półki
12.15 Między Odrą a Renem 12.30 Od Pucybuta
do„. 13.00 Zwierzęta z bliska 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki
14.35 Klan 15.00 Eneduerabe 15.05 Podróże Obieży
stopki 15.50 Podaj cegłę
16.30, Harry i Hendersonowie 16.50 Bliżej prawa 16.55
Książki z górnej półki 17.OO
Integracja 17.15 Filmowa
Encyklopedia Łodzi 17 .30
Nasze sprawy 18.00 Łódz
kie Wiadomości Dnia 18.20
Mieszadło 19.00 Kariera Emmy Heart 20.35 Telekurier
21.05 Miłość i namiętność
- telenowela 21.30 ŁWD
22.00 To jest temat - reportaż 22.1 O Książki z górnej półki 22 .15 Program
ekumeniczny 22.30 Magazyn
kulturalny 22.50 Punkt, set,
mecz - magazyn siatkarski
23.05 Zwiastun 23.10 Oblicza Watykanu O.OO Zakoń
czenie programu

„Miami Sands" - serial prod. USA - reż. Andrei Zinca, wyk. Jennifer Bini Taylor, Jackson Rose, James Hyde i inni. Emisja: czwartek,
25 stycznia, TVP 2, godz. 15.10.

,„,,„,,,5 jl
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7.00 Diabelski Młyn 7.40
Minisport+ 7 .45 Łapu Capu 7 .50 Aktualności 8.00
Chińskie skrzydła 8.25 Braterstwo 9.20 Stan strachu
11.05 Deser 11.20 Sposób
na blondynkę 13.15 Wszystko o mojej matce 14.55
Słodka trucizna 16.25 Cienie 17.15 Mistrzowie w świe
cie przyrody li 17 .45 Cybernet 18.10 Pinki i Mózg
18.35 Ostatni rezerwat 19.00
Diabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25. Diabelski
Młyn 19.40 Łapu Capu
19.45 Minlsport+ 19.50
Aktualności Filmowe 20.00
Moja kochana zabójczyni
21.30 Sprawa w Kapsztadzie 23.10 Noc w haremie
0.55 Bulwar Zachodzącego
Słońca 2.45 Wyścig z diabłem 4.15 Fałszywa ofiara
6.05 Żuławski o Żuławskim

°łJ!!!!9.00 Turbo 9.25 Ciekawoski Discovery 9.55 Dzikie
Discovery 10.50 Odkrywanie
historii 11.45 Wiatr w żag
lach 12.10 Katastrofa 12.40
Skrzydła 13.30 Tajemnice
natury 14.25 Od podszewki
15.15 Szpiedzy 16.10 Zielona wioska 16.35 Wyczarowane z drewna 17.05 Turbo 17 .30 Ciekawostki Discovery 18.00 Odkrywanie
historii 19.00 Zakręcone
opowieści 19.30 Dzikie Discovery 20.00 Samoloty i
samochody 20.30 Ciekawostki Discovery 21.00 Noc
zbrodni 23.00 Detektywi są
dowi 0.30 Wojenne miesią
oe 1.00 Strefa mocy 2.00
Odkrywanie historii

15

(J f.'i'©l~&.ii'
6.00 Piosenka
na życzenie

i 7.00 ŚY,;at
według Bundych
-serial komediowy
7.25 Batman
-serial animowany

75' Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
-serial komediowy

14.00
14.30
15.00
15.30
15.55
16.45
17.45

8.30 Xena, wojownicza
księżniczka

18.40

1S.OO

Dyżurny

satyryk kraju
Rodzina zastępcza
-serial obyczajowy
Pokemon
-serial arimowany
lnfonnacje
Słodka trucizna
-serial obyczajowy
Strażnik Teksasu
-serial sensacyjny
Fiorella
-serial obyczajowy
lnfonnacje
+Kurier TV
Zbuntowany anioł
, serial obyczajowy
prod. argentyńskiej
Adam IEwa
-serial obyczajowy 1VP

6.00 Teledyski 6.10 Maria
Emilia 6.55 Odjazdowe kreskówki 8.05 Czy boisz się
ciemności? - serial dla mło
dzieży 8.łO Katalina i Sebastian - telenowela 9.15
Gra w przeboje - teleturniej
9.45 Podaj dalej - teleturniej 10.15 Czynnik PSI li serial fantastyczno-naukowy 11.00 Mantis 11.50 Wzywam doktora Brucknera serial medyczny 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
Czynnik PSI li 18.30 Gra w
przeboje 19.00 W akcji 19.30
Podaj dalej 20.05 Synowie
mafii - film obycz. 21.55 52
minuty 22.55 Zróbcie mi
zdjęcie - dramat 0.40 Sexplozja 0.55 W akcji 1.15
Synowie mafii - film obycz.

Przygody Filemona

18.20 Telezakupy
18.35 Klan
19.00 Program
publicystyczny
19.15 Dobranocka:

Teleexpress
Program dla dzieci
Sklppy
-serial dla dzieci
Minlwyklady
o maxi sprawach

15.00 Wiadomości
15.15 Zaproszenie
15.35 Rozmowa dnia
16.00 Fronda
16.25 Reportaż:
17.00
17.15
17AO

dookoła ciała

14.35 360 stopni

-komedia prod. USA

20.30 Faceci z biglem

20.00

19.05

-serial przygodowy
9.30 Zbuntowany Anioł
-serial obyczajowy
-serial obyczajowy

10.20 Fiorella
prod. kanadyjskiej

11.15 Pogromcy zła-film
12.05 Wesoływdowlec
12.30 Życiowa szansa
13.30 4x4

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Program
publicystyczny

Wiadomości

Wieści Polonijne
Teleranek
Żegnaj Rockeffeler
Trzy młyny
Fronda

Wiadomości
Giełda

Przedmieście

8.15 Krakowskie
8.30
8.40
8.45
9.00
9.25
10.00
11.30
12.00

12.10 Piosenki Władysława
Szpilmana

Roberta Makłowicza

1l00 Klan
13.25 Forum
14.10 Podróźe kulinarne

ą>
""""""'

7.00 Generał Daimos 7.30
Przyjaciele 8.00 Top Shop 12.00
Cierpieć z miłości 13.10 Wę
drówki Guliwera 14.00 Top
Shop 18.00 Cierpieć z miłości
19.05 Prawo do narodzin 19.45
Top Shop 20.30 Don Camillo
22.20 Atak potworów 23.00 Top
Shop 0.10 Hot Shop

,..*w,...,..
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8.30 Narciarstwo alpejskie
9.30 Skoki narciarskie 10.30
Narciarstwo alpejskie
.30
Saneczkarstwo 12.00 Narciarstwo alpejskie 13.00 Snowboard 13.30 Magazyn olimpijski 14.00 Tenis 17.30 Narciarstwo alpejskie 19.00 Magazyn sportów motorowych
19.30 Trial 20.30 Łyżwiarstwo
figurowe 22.30 Narciarstwo
alpejskie 23.00 Wiadomości
23.15 Golf 0.15 Narciarstwe>
alpejskie 1.15 Wiadomości

Komedia parodiująca popularne seriale w rodzaju
"Hollywood za zamkniętymi
drzwiami". Producent i scenarzysta usiłują zebrać strzę
py nieukończonego jeszcze
filmu sztukując je własnymi
wspomnieniami.
21.30 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka

Śledcze

22.00 Telewtiyjne Biuro

infonnacje

22.30 lnfonnacje I biznes

-serial komediowy

22.45 Prognoza pogody
22.55 Polityczne graffiti
23.10 Graczykowie

o mnie?

23.40 Czy pamiętasz

Wiadomości

1.20 Muzyka na BIS

19.30
19.55
19.58
20.00
21.30

Pogoda
Sport
Warszawa w filmie:
Sonata Marymoncka
-film fab. prod. polskiej
Od La Scali
do Piwnicy
pod Baranami, czyli
pieśni Jana Kiepury

publicystyczny

22.00 Program

22.30 Panorama

22.50 Sport· telegram

Wiadomości

22.55 Linia specjalna
23.45 Dzieci
zamojszczyzny
0.30 Monitor

k0

ale kino!

8.00 Dolina szczęścia - komedia prod. polskiej 9.25
Europa, Europa - film obyczajowy 11.15 Dokument:
Adrian Lyne 12.20 Kandydat - film obyczajowy 14.10
Dokument: Reżyserzy: Barbara Streisand 15.15 Powrót - dramat 16.40 Dziupia - komediodramat 18.10
Podhale w ogniu - film historyczny 20.00 Sierotki dramat prod. USA 21.55
Dokument: Sidney Poitier
22.25 Awantura w Putman's Landing - ko[f\edia 0.10
Szczęśliwy człowiek - kornedia, reż. Lindsay Anderson,
wyk. Malcolm McDowell,
ralph Richardson i inni 3.05 .
Nadstaw uszu - komedio- 1
dramat, reż. Stephen Frears, obsada: Gary Oldman,
Alfred Molina, Vanessa Redgrave 4.55 Magazyn filmowy: Z małego na duży ekran

dok. ze st1: 13

nowy

.
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; WiCŚCi z Głowna i Strykowa

REZERWAT STARYCH CISÓW

łtach.

Od 1930 r. twórca odwiedzał to uroczysko - nazywał je „świętym gajem"
- i utrwalił na obrazach wizerunki starych cisów i sosen o niezwykłych kszta-

zawołanie

Zakończenie

22.20

20.00 Z archiwum X - serial
20.50 Dziennik 21.02 Informacje sportowe 21.05 Świat
według Kiepskich - serial
komediowy 21.40 Zaraza thriller prod. USA, reż. Armand Mastrojanni, wyk. Nicolette Shirdan. William D,eva ne, Stephen Caffrey i
inni 23.30 Czas Apokalipsy - film prod. USA 1.45
Spotkajmy się - progra'm
rozrywkowy· 2.15 VIP - mag.
ciekawostek 2.25 Muzyczne listy 3.25 Strefa P. 4.15
programu

nie na

1.30 Superwizjer 1.55 Gra-

Nocne rozmowy w toku - talk
show 23.00 TVN Fakty 23.10
Kropka nad i 23.30 Melrose
Place - serial. obycz. 0.30
Wizjer TVN 1.00 Urzekła mnie
Pańska historia - talk show

również nimfomanką

Steve pragnie napisać artykul o osobach przechodzą
cych terapię z powodu swojego uzależnienia od seksu.
Na jednym ze spotkań terapeutycznch poznaje atrakcyjną Katie, którą przedstawia Davidowi. David uważa,
że Katie jest inteligentna i
bardzo piękna. Steve ostrzega go jednak, że jest ona

Tomasz Sikorka

nia sąsiednich łąk i obniżenie wód gruntowych. Nie pomaga pobliskie jezioro, bowiem zniszczone zostały mikroorganizmy żyjące w strefie korzeni
cisów, bez których nie mogą się one
obyć. Inna przyczynąjest zanieczyszczenie powietrza, choć niewielkie w
tym rejonie, dla cisów jednak zabójcze.
Cisy dorastają do około 20 m wysokości i mają niezbyt rozległą koronę.
Kora na pniu ma barwę szarą i sama
się złuszcza. Drzewo nie ma w sobie
żywicy. Przez cały rok zachowuje
ciemnozielone, pokryte dość miękki
mi igłami gałęzie, które wiospą mają
nowe, jasnozielone przyrosty. Pięk
nie wygląda cis pokryty owocami małymi kulkami o intensywnej, czerwonej barwie, z charakterystycznym
wgłębieniem. Ze względu na zanikanie
gatunku cisy są pod ścisłą ochroną.
W Polsce jest tylko jeszcze kilka
niewielkich skupisk tych drzew - m.
in. koło Szczecinka oraz w Borach
Tucholskich. Największy okaz cisa,
którego pień ma ponad 5 metrów obwodu i prawdopodobnie liczy sobie
ponad tysiąc lat, rośnie w Henrykowie na Dolnym Śląsku.

za

Czułość i kłamstwa - serial
prod. polskiej 12.30 Hawaje
Pięć-Zero - serial kryminalny 13.25 Drogówka 13.55
Strefa P 14.45 Muzyczne
listy - magazyn muzyczny
15.35 Garfield - serial animowany 16.05 Gęsia skórka - serial animowany dla
dzieci 16.35 Czułość i kłam
stwa - serial prod. polskiej
17.05 Alle, allo 17.45 Dziennik 18.00 Oh Baby - serial
komediowy 18.30 Najemnicy - serial akcji 19.30 M.A.S.H.. - serial komediowy

skarbów 13.50 Omer - serial dla dzieci 14.15 Szaleństwa Alvina wiewiórki - serial anim. 14.40 Przygody
kapitana Simiana - serial
anim. 15.05 Piotruś Pan serial anim. dla dzieci 15.30
Szalony świat - serial komediowy 16.00 Krok
krokiem - serial komediowy
16.30 TVN Fakty 16.50 Rauzan - serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN 18.15
Rozmowy 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 - serial prod. USA;

Obecnie cisowy rezerwat jest najstarszym w Polsce i jednym z pierwszych leśnych terenów chroniących
ten coraz rzadszy w Europie gatunek
drzew. Jest w naszej krajowej skali jedną z największych atrakcji przyrodniczych Borów Tucholskich. Oprócz
cisów występują w nim licznie inne,
typowe dla polskiej przyrody gatunki
drzew i krzewów. Niestety, podczas
kolejnej - badania w rezerwacie trwają
systematycznie od 1928 r. - naukowej
inwentaryzacji w 1991 r. doliczono się
zaledwie 3559 cisów, w tym było niewiele młodych, liczących sobie po kilkadziesiąt lat okazów. Na szczęście
ponad tysiąc cisów to drzewa kilkusetletnie, pamiętające czasy Jagiellonów.
Zanikanie cisów na terenie tego
rezerwatu postępuje podobnie jak w
wielu innych rejonach Polski, a także
w krajach europejskich. Naukowcy,
badający rezerwat wierzch leski stwierdzi li, że najbardziej zaszkodziły mu
prowadzone wiele lat temu odwodnie-

•

6.05 W niewoli uczuć - serial obyczajowy 6.45 Telesklep 7.00 Krok za krokiem
- serial komediowy 7.25
Omer - serial dla dzieci 7 .50
Szaleństwa Alvina wiewiórki 8.15 Oliver Twist - serial
dla dzieci 8.35 Piotruś Pan
- serial dla dzieci 9.00 Niezwykła podróż Sindbada serial dla dzieci 9.20 Miody Robin Hood 10.00 Milionerzy 10.30 Telesklep
11.30 Zakazane uczucia serial obycz. 12.20 Na ratunek - serial fabularno-dokumentalny 12.50 Łowcy

a

6.00 Muzyczny VIP - magazyn ciekawostek 7.00
Drogówka - magazyn policyjny 8.30 Super Mario Bratchers 9.00 Gęsia skórka serial animowany dla dzieci 9.30 J.A.G. - Wojskowe
Biuro Śledcze - serial sensacyjny 10.30 Allo, allo - serial komediowy 11.00 Simon
- serial komediowy 11.30
Różowe lata siedemdziesią
te - serial komediowy 12.00

Kawaczyherbala

Sanożycle

12AS Fantaghlro
• seńal prod. YAoskiej
13.25 Słonecznawlócznla
• serial prod.
~
14.05 Klan
·telenowela 1VP
14.30 Cyberbelfer
14.45 Katalog

1225

- polszczyzna
15.10 Miami Sands
·serial prod. TVP
16.00 Panorama
16.10 Na dobre
i na złe- serial TVP
Elżbieta popada w poważne
tarapaty finansowe. Rozpaczliwie poszukuje pożycz·
ki. Wiele wskazuje na to, że
obecne problemy mają zwią·
zek z jej pobytem w bieszczadzkim ośrodku terapii.
Marek Nowak, już po operacji wyrostka robaczkowego,
leży w jednej sali z Hrabią.
który początkowo nie zna ta·
jemnicy pacjenta z sąsied·
niego łóżka. Jednak gdy
dowiaduje się, że Marek jest
nosicielem wirusa HIV, jego
postępowanie wobec sąsia
da zmienia się diametralnie.
17.0S Boże ratuj Rudaki
·program publicystyczny

Sejmu
14.55 Ojczyzna

9.00 Transmisja obrad

•telenowela

8.30 Złotopolscy

lokalny

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program

TVP§

Przyrodnie siostry: Marian
i Laura od czasu śmierci
ojca mieszkają w posiadło
ści wuja, barona Fairłie, w
Limmeridge. Marian jest
energiczna, gadatliwa i niezależna, Laura • spok°'1n.a,

prod. angielskiej

Na skraju Rudaków, wsi
położonej w dolinie świsło
czy, przy drodze stoi krzyż.
Przybito do niego tabliczkę
z napisem .Boże spasi Rudaki!". Przy tym krzyżu, zgodnie ze zwyczajem, zawsze
zatrzymuje się kondukt pogrzebowy.
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
19.25 1OO - lee le
Fllhannonll
Warszawskiej
19.55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
2.0.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport - telegram
21.26 Pogoda
21.35 Kobieta wbieli
-film fabularny

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Moje miasteczko
·serial prod. kanad}jskiej
9.10 Jecttr!eczka
zabytków
9.40 Dam sobie radę
15.00 Wiadomości
10.00 Statek miłości
15.10 Czas
•serial prod. USA
na komputer
.Słoneczna Księżniczka' wy- 15.30 Szerokie tory
pływa w rejs walentynkowy. 16.00 Kwadrat
Na pokładzie jest wiele sa· 16.30 Moda na sukces
motnych osób, pragnących 16.50 The Race· regaty
znaleźć partnera, a także za.
dookoła świata
kochanych, którzy chcą wziąć 17.00 Teleexpress
ślub. Kapitan nienawidzi tego 17.20 GośćJedynkl
święta, a musi udzielać ślu- 17.35 Klan-telenowela
bu wielu parom. Na domiar 18.00 Jakatomelodla?
złego dowiaduje się, że jego
-quizmuzyczny
była żona, która również pły· • 18.30 Rower Błażeja
nie statkiem, postanowiła 19.00 Wieczorynka
ponownie wyjść za mąż.
19.30 Wiadomości
10.50 ZUS radzi
19.56 Sport
11.0S Dom pełen zwierząt
211.01 Pogoda
11.20 Ekran z kwiatkiem
2.0.10 Okruchy życia:
11.25 Opowieścloewolucjl:
Odmlenlćlos
Niezwykła historia
·film fab. prod. USA.
myszy domowej
reż. Nick Cassavetes,
11.35 Tajemnlceannll
wykGenaRowlands
12.00 Wiadomości
Mildred, zamożna wdowa,
12.10 Agrobiznes
mieszka ze swoją dorosłą
12.2.0 Kontrasty -świat,
córką Ann Mary, ale stoludzle, pieniądze
sunki między nimi nie ukla-

8.25 Giełda

Przedmieście 27

Telezakupy
7.50 Szkoła na fall
8.15 Krakowskie

programu

przegląd
piłkarski
1.50 Zakończenie

0.40 Jankesi
I Konfederaci
·serial prod USA
115 Europejski

prod.USA

23.30 Auto
23A5 Wendetta-filmdok.

Różni je jeszcze jedno:
Laura odziedziczyła po matce duży majątek, Marian
jest zdana na łaskawość
wuja. Dbając o wykształce·
nie panien, wuj sprowadza
im nau;:zyciela rysunku, mło
dego, ale bardzo obiecują
cego malarza Waltera Hartrighta, który zakochuje się
w Laurze od pierwszego
wejrzenia.

łagodna , trochę nieśmiała .

najlepiej. Po kolej·
nej sprzeczce dziewczyna
wyprowadza się z domu.
Ukochany syn Mildred, Et·
han, jut wcześniej opuścił
rodzinne gniazdo, założył rodzinę i robi błyskotliwą ka·
rierę. Osamotniona, znudzona Mildred zaczyna opiekować się 6..fetnim J.J. • ci·
chym, nieśmiałym synkiem
sąsiadki, Moniki, która pra·
cuje całe dnie. Ojciec dzie·
eka, znęcający się nad oboj·
giem, opuścił ich i nie daje
znaku życia. Mildred wkrót·
ce staje się dla malca ulu·
bioną .ciocią" i bardzo się
do niego przywiązuje: czyta mu encyklopedię, kibi·
cuje podczas szkolnych za.
wodów, a na urodziny kupuje chłopcu wymarzony rower.
21.55 Kronika kryminalna
2225 Monitor
Wiadomości
22.50 Sportowyflesz
23.00 Gorąco polecam:
W pogoni za Amy
·film fab. prod. USA.
reż. Kevin Smith,
wyk. Ben Affleck
0.45 Kulisy PRL-u
1.10 Powtórki
1.35 Cafe·fln de Sicie
2.00 Zakończenie
programu

dają się

7.00 Quasimodo 7.20 Przygody Peli • film animowany
dla dzieci 7.30 Kłopoty z Zosią 8.00 Między Wartą a Pi·
licą 8.30 Królowa serc 9.25
Książki z górnej półki 9.30
Niefortunna czarownica •
serial 10.00 Radio Romans·
serial prod. polskiej 10.30
Dolinami rzek 10.45 Tele·
kurier 11.15 J.A.G. ·Wojskowe Biuro Śledcze • serial fabularny 12.00 Reportaż
12.10 Książki z górnej półki
12.15 Uśmiechnij się · kabaret Przechowalnia 13.00
Podróże kolejami Europy
13.30 Telewizyjny magazyn
przyrodniczy 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projek·
!antki 14.35 Klan 15.00 Ferie z Trójką 15.40 Incognito
15.55 Kazimierz· miasto
snów 16.30 High Fleyers
16.55 Książki z górnej półki
17.00 Skala historii 17.15
Encyklopedia sportu 17.30
Budżet nie tylko domowy
18.00 ŁWO 18.20 Podaj cegtę 19.00 Kino wieczorne:

Programy pogrubione· nie kodowane
7 .OO Diabelski Młyn 7 .40
Minisport + 7.45 Łapu capu 7.50 Aktualności Fil·
mowe 8.00 Rodzina piratów
8.25 Szeroki Horyzont 9.20
Star Trek 9 ·Rebelia 11.00
Sprawa w Kapsztadzie 12.40
Życie to jeden dzień 14.1 O
Zbyszek · film biograficzny
15.25 Witajcie w niezwyklej
krainie • komedia 17 .OO Pociąg do Hollywood · komedia 18.35 Ostatni rezerwat
19.00 Diabelski Młyn 19.20
Nie przegap 19.25 Diabelski Młyn 19.40 Łapu Capu
19.45 Minlsport+ 19.50 Ak·
tualności Filmowe 20.00
Pięć uderzeń serca 22.00
South Park IV 22.25 Superdeser 22.55 Dla wszystkich
nie starczy 0.35 Spartakus
3.40 Proste życie 5.10 Liga
angielska 6.50 Deser

WOT

-!!~

7.00 Quasimodo 7.30 Klopoty z Zosią • serial dla
dzieci 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05 Klient
8.25 Sekrety Warszawy i
Mazowsza 8.30 Królowa serc
9.30 Niefortunna czarownica 10.00 Radio Romans
10.30 Studio reportażu 10.45
Telekurier 11.15 JAG. - Woj·
skowe Biuro Śledcze 12.00
Reportaż 12.15 KabaretPrzechowalnia 13.00 Podróże
kolejami Europy 13.30 Te·
lewizyjny magazyn przyrod·
niczy 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki
14.35 Klan ·telenowela TVP
15.00 Ferie z Trójką 15.30
Wiadomości Kuriera 15.35
Rozmowa dnia 15.55 Przy·
gody Robin Hooda 16.30
High Fleyers 17.00 Skala
historii 17.15 Gość WOT
17.30 Kurier 17.45 Sekrety
W-wy i Mazowsza 18.00
Kurier 18.20 Na zdrowie
18.40 Tak czy inaczej 19.00
Anima Divise in due 20.35
9.00 Turbo 9.25 CiekawostTełekurier 21.00 Miłość i naki Discovery 9.55 Dzikie Di·
Nienawidzęaktor6w20.35Temiętność 21.30 Kurier 21.40
scovery 10.50 Odkrywanie
lekurier 21.05 Miłość i na- Rozmowa dnia 22.00 To jest
historii 11.45 Pasjonaci z
miętność 21.30 Łódzkie Wiatemat 22.15 Polacy XX wiewyboru 12.10 Jurassica 12.40
domości Dnia 22.j)O Stu·
ku 22.30 Wielki, mały biz·
Narzędzia wojny 13.30 Wiek
dio sport: mecz koszykówki, nes • mag. poradnikowo-inklonowania 14.25 Sto lat
kobiet: Polfa Pabianice • formacyjny 23.00 Auto ku·
15.15 Tajemnice Magii 16.10 ·
Kozaczka Zaporze 23.30 rier23.15 Teraz my23.30 Film
Na ratunek ogrodom 16.35
Kino mocne: Sekrety kobiet fabularny 0.35 Zakończenie
Święto smakoszy 17.05 Turbo 17.30 Ciekawostki DiscoTELEWIZJAŁOWICZ
very 18.00 Odkrywanie hi·
storii 19.00 Dzikie Discovery 20.00 Wiatr w żaglach 9.00 Telezakupy 10.15 Hra- cieczkę 14.25 Studio INFOR
20.30 Ciekawostki Discove- bia Kaczula 11.02 Jazz w 14.33 Prawo ziemi 17.15 Wiary 21.00 Poza prawdą 22.00 muzeum 11.45 Riff (odc. 10) dorności lokalne 17.25 Nowy
Od podszewki 23.00 Proto· 12.00 Druga B 1227 Repor· Łowiczanin zaprasza 17.35
kól 0.30 Hitlerjugend 1.00 taż 13.00 Hrabia Kaczula Program lokalny 18.02 HraStrefa mocy 2.00 Odkrywa- 13.30 Różni ludzie, różne bia Kaczula 19.08 Zemsta
nie historii 3.00 Zakończe sprawy 14.00 Życie zwierząt 20.25 Gniazdo 22.15 Trudne
14.21 Koleś jedzie na wy- rozmowy
nie programu

TV

Cf,!ł1t,!5jl

Łódź

„Jankesi i konfederaci"· serial prod. USA - reż. Andrew V. McLaglen, wyk. Stacy Kt:ach, Gregory Peck, Lloyd Bridges i inni. Emisja:
środa, 31 stycznia, TVP 2, godz. 0.40.

Piosenka
na życzenie

... ,...

8.30 Tenis: Turniej wielkoszlemowy Australian Open
15.00 Łyżwiarstwo figurowe:
Mistri;ostwa Europy w BratysłaWie 17.00 Tenis 19.00
Łyżwiarstwo figurowe 22.15
Tenis: Turniej wielkoszlemowy Australian Open 23.15
Wiadomości 23.30 Łyżwiar
stwo figurowe 1.15 Wiado·
mości 1.30 Zakończenie programu

....,...,,.

....***,..
OJli]j/SPQIF

7.00 Księga dżungli • film
animowany dla dzieci 7.30
Przyjaciele 8.00 Top Shop
12.00 Cierpieć z miłości
13.00 Guliwer • Kenia 14.00
Top Shop 18.00 Cierpieć z
m~ośei 19.05 Prawo do narodzin 19.45 Top Shop 20.30
Rashomon 22.20 Atak potworów 23.00 Top Shop 0.10
Hot Shop 0.50 Playboy • magazyn

~

Polaków w Gruzji
9.00 Klub Pana Rysia
9.30 Sklppy
10.00 Warszawa
wfilmle
11.30 Rozmowy
nanowywlek
12.00 Wiadomości
12.1 O Koń, który mówi czyli
trzy 5.Jatkl
Konia Polskiego
13.00 Złotopolscy

8.45 Potomkowie

Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda

6.00 Kawa czy herbata
7.40 Pasje Stanleya Cuby
8.15 Krakowskie

12.30 życlowaszansa
13.30 Disco Relax
14.30 Macie co chcecie

·serial komediowy

12.05 Wesolywdowlec

9.30 Zbuntowany anioł
·serial obyczajowy
10.20 Florella • serial obycz.
11.15 Pogromcy zła

·serial sensacyjny

7.00 ŚWlat według
'Budnych
·serial komediowy
7.25 Pokemon
·serial animowany
7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Skrzydła
• serial komediowy
8.30 Strażnik Teksasu

3

6.00 Teledyski 6.1 O Maria ·
Emilia 6.55 Odjazdowe kreskówki 8.05 Czy boisz się
ciemności? 8.30 KataJina
i Sebastian 9.15 Gra w przeboje · teleturniej 9.45 Podaj dalej· teleturniej 10.15
Czynnik PSI li 11.00 Mantis · serial fantastyczno-naukowy 11.50 Zwariowana ka·
mera 12.35 Teleshopping
13.40 Katalina i Sebastian
• telenowela 14.25 Maria
Emilia· telenowela 15.15
Odjazdowe kreskówki • seriale animowane 16.25 Czy
boisz się ciemności? 16.50
Mantis 17 .40 Czynnik PSI
li 18.30 Gra w przeboje
19.00 W akcji 19.30 Podaj
dalej 20.05 Columbo · serial kryminalny 21.50 Klaun
• serial •sens . 22.40 Wieczór z reklamą 23.15 Co- "
bra • serial 0.05 S.explozja
0.20 W akCJi 0.45 Columbo
2.15 Cobra 3.00 Szczury nabrzeża 3.45 Teleshopping 1

aJi:i:Y/

13.25 Ktokolwiek
widział, ktokowlek wie
14.2.0 Przysiółek
14.45 Ojczyzna
• polszczyzna
15.00 Wiadomości
15.10 Parafia Bełchatowska
15.35 Rozmowadnia
16.00 Rozmowy
nanowywlek
16.25 Magazyn
kulturalny
17.00 Teleexpress
17.15 Do góry nogami
17AO Tropiciele gwiazd
18.05 Salon Lwowski
18.20 Telezakupy
18.35 Złotopolscy
19.00 Polskie media w USA

21.20

2.0.30

20.00

19.05

18.40

17.45

księżniczka
• serial przygodowy
Florena
·serial obyczajowy
lnfonnacje
+Kurier TV
Zbuntowany anioł
- serial obyczajowy
Adam IEwa
• serial obyczajowy
Życiowa szansa
·teleturniej
Ally McBeal
· serial obyczajowy

wojownicza

15.30 lnfonnacje
15.55 Słodka
trucizna
·serial obyczajowy
16.45 Xena,

·serial animowany

1S.OO Batman

Suthertand, TinaAumoot
Muzyka
na bis

Dobranocka
Wiadomości

8.00 Dokument: Reżyserzy :
Robert Altman 9.00 Dolina
Szczęścia . komedia prod.
polskiej 10.20 Stella · ko·
media prod. USA 11 .45 Dokumet: Portret grupy pod
nieobecność min istra 12.50
Pani Delafield wychodzi za
mąż • komedia prod . USA
14.30 Dokument: Dustin
Hoffman 15.00 Zły los ·film
sensacyjny 16.45 Człowiek
bomba • thriller 18.20 Ze·
msta ·komedia prod. poiskiej 20.00 Nosorożec • film
obyczajowy 21.40 Tramwaj
zwany pożądaniem · dramat
prod. USA 23.45 Nadstaw
uszu· komediodramat 1.35
Dokument: Reżyserzy: Ba'r·
bara Streisand 2.35 Opowieści kanterberyjskie • film
erotyczny 4.25 Banda czarnej chusty· film przygodowy, reż. Robert Kinghts, ob·
sada: Mick Berry, Tood Car·
ty, Chris Mchallem, Amy
Marston i inni

•le kino!

k©

21.50 Muzyczne pocztówki
22.05 Anima
22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram
23.00 Pasterz -Prymas
Józef Glemp
23A5 Polski dokument
telewizyjny: Reduta
słowa ·film dok.
0.30 MonitorWladomości
1.00 ·Powtórki programów

rozstać

Pogoda+ sport
TeatrTelewlzji:
Gra kłamstw
·autor. Paul Wheeler
21.00 I tak się trudno

19.15
19.30
19.55
20.00

5.00 Pożegnanie
zwidzami

lOO

wykDooald

23.10 lnfonnacje
i biznes Informacje
23.25 Prognoza pogody
23.35 Polityczne
graffiti
23.50 Miodowe lata
• serial komediowy
0..20 Casanova
• film prod włoskiej,
reż Federico Fellini,

serial obyczajowy

·amerykański

Numerka
22.15 Ostry dyżur

i Szczęśliwego

21.30 Losowanie LOTTO

6.00 Strefa P. · magazyn
muzyczny 7.OO Gwiazdy Europy 7 .30 Muzyczne listy
8.30 Garfield · serial ani·
mowany dla dzieci 9.00 Gę·
sia skórka • serial dla dzieci
9.30 Najemnicy • serial ak·
cji 10.30 Allo , allo • serial
komediowy 11.00 Oh , baby
· serial komediowy 11.30
M.A.S.H. · serial komediowy 12.00 Czułość i kłam-

D

6.05 W niewoli uczuć • serial obyczajowy 6.45 Telesklep 7.00 Krok za krokiem
· serial anim. 7.25 Omer ·
serial dla dzieci 7.50 Szaleństwa Alvina wiewiórki •
serial anim. 8.15 Przygody
kapitana Simiana • serial
anim. 8.35 Piotruś Pan •
serial anim . 9.00 Niezwykła podróż Sinbada • serial
dla dzieci 9.45 Miody Robin Hood • serial dla dzieci
10.05 Max Glick · serial dla

•

siwa · serial prod . polskiej 19.30 Różowe lata siedem·
12.30 Hawaje · serial 13.25 dziesiąte · serial komedioGwiazdy Europy • teletur- wy 20.00 Świat według Kiepniej 13.55 Strefa P • maga- skich · serial komediowy
zyn muzyczny 14.45 Mu- 20.35 Netforce • serial 21.30
zyczne listy • magazyn mu- Amerykański Ninja 2 • film
zyczny 15.35 Super Mario akcji 23.15 Zabójcza intryBrothers • serial 16.05 Gę· ga • dramat erotyczny prod.
sia skórka • serial dla dzieci USA 1.05 Spotkajmy się •
16.35 Czułość i kłamstwa · program rozrywkowy 1.35
serial prod . polskiej 17 .05 VIP · magazyn ciekawos\ek
Allo, Allo • serial komedio- i sensacji 1.45 Muzyczne li·
W/ 17.45 Dziennik 18.00 Si- sty • program muzyczny 2.45
mon - serial komediowy 18.30 Strefa P. • magazyn muzyJ.A.G. • Wojskowe Biuro czny 3.35 Zakończenie, proŚledcze • serial sensacyjny gramu

zawołanie

Fakty 19.25 Sport 19.30
Pogoda 19.35 W niewoli
uczuć · serial obycz. 20.30
W pułapce milczenia •
film obyczajowy prod. USA;
Stephen ma dziewięć lat.
Mieszka wraz z rodzicami i
starszmi braćmi na farmie.
Pewnego dnia wracając ze
szkoły znajduje w potoku
zwłoki kolegi swojego brata,
zauważa również„. 22.20
Centrum nadziei 22.50 TVN
Fakty 23.00 Kropka nad i
23.20 Charing cross Road
84 · film obyczajowy 1.20
Wizjer TVN 2.05 Granie na

Męższczyznom jest on po,trzebny
do utrzymania witalności, w później
szym wieku chroni przed chorobami
prostaty. Kobietom ujmuje lat: opóź
nia proces starzenia, pomaga w odbudowie kości, chroni skórę przed nadmiernym wysuszaniem i utratą elastyczności , a więc zapobiega powstawaniu zmarszczek. Nerwuskom pomaga zapobiegać i leczyć chorobę wrzodową przewodu pokarmowego .
W spaniałą własnością cynkuj est to,
że nie sposób go przedawkować, nadmierna ilo ś ć zostaje usunięta z organizmu. Organizm przyswaja jedynie
10-40 procent cynku dostarczanego
wraz z pożywieniem. Do nadmiernej
utraty tego mikroelementu prowadzą
niskokaloryczne diety, nie bez znaczenia jest również palenie papierosów, które wraz z dymem dostarczają
antagonistę cynku • szkodliwy kadm.
Zaburzenie gospodarki cynkiem powoduj ą również antybiotyki , preparaty sterydowe, środki uspokajające
i nasenne oraz stres.
(PAI)

wą.

dzieci 10.30 Telesklep 11.30
Zakazane uczucia • serial
obycz. 12.20 Bevery Hills serial obycz. 13.25 Maraton uśmiechu 13.50 Omer
·serial anim. 14.15 Szaleń·
siwa Alvina wiewiórki • serial
anim. 14.40 Przygody kapi·
tana Simiana · serial anim.
15.05 Piotruś Pan • serial
animowany dla dzieci 15.30
Szalony świat • serial prod .
USA 16.00 Krok za krokiem
• serial komediowy 16.30
TVN Fakty i Pogoda 16.50
Rauzan • serial obyczajowy
17.45 Wizjer TVN 18.15
Rozmowy w toku 19.00 TVN

niej ilości cynku. Ten mikroelement
jest też potrzebny do prawidłowego
wzrostu, zdolności rozrodczych, ma
także korzystny wpływ na proces regeneracji tkanek i gojenie się ran.
Pierwszym objawem niedoboru
cynku może być suchość skóry,
zwiększenie zmarszczek oraz zajady. Brak tego mikroelementu przyczynia się do zmniejszenia pigmentacji, czyli siwienia i przerzedzenia
włosów, co w skarajnych przypadkach może prowadzić do całkowite
go wyłysienia. O brakach cynku
świadczą też zmiany struktury paznokci.
Cynk ma dobroczynny wpływ na
gojenie się ran. Rola tego pieiwiastk a poleg a również na zwalczaniu
wtórnego zakażenia bakteryjnego
przez utrzymanie w dobrej formie
korórek układu odpornościowego.
Szczególnie dotkliwie z powodu
jego braku cierpią nastolaki . Niedobór cynku powoduje, że zmiany trą
dzikowe, wywołane zachwianiem
rownowagi hormonalnej, są rozległe
i trudne do leczenia. Brak cynku uniemożliwia bowiem „uwalnianie" z wą
troby witaminy A, która przyspiesza gojenie zmian skórnych .

Niedobory cynku pogłębia dodatkowo jedzenie dużej ilości czekolady i
picie coca-coli. Dzieciom cynk zapewnia prawidłowy rozwój , ułatwia zapamiętywanie , koncentrację i chroni
przed tzw. nadpobudliwością nerwo-

DAJ SOBIE CYNK

Piękno naszej skóry zależy od
obecności w organiżmie odpowied-

ŁOWICZANIN

Głowna i Strykowa

nowy
z

Dla ciała i ducha

i WiCŚCi

Wiadomości

23.00

22.50
Sportowy flesz
Kuszenie losu
·film sens prod. USA,
6.00 Piosenka
ndycmnle

Twarzą twarz
z Europą

7.00 Bajki małego czarodzieja 7,30 Opowieści róż
nej treści 8.00 Telewizyjny
numer warszawski 8.05 Obok
nas 8.25 Sekrety Warsza·
Wf 8.30 Królowa serc 9.30
Niefortunna czarownica •
serial 10.00 Radio Romans
10.30 Studio reportażu 10.45
Tełekurier 11.15 Mike Hammer12.00Usiebie12.30 Europa w zagrodzie 13.00 świat
cud6w13.30 Babie lato 14.00
Kalejdoskop 14.10 Projek·
!antki 14.35 Klan 15.00 Ferie z Trójką 15.30 W,jjldo·
mości Kuriera 15.35 Rozmowa dnia 15.55 Gość WOT
16.00Telenowiny16.20 Gość
WOT 16.30 Plecak pełen
przygód 17.OO Lubię dom i
O!J'6d 17.15 Co, gdzie, kied'{? 17.30 Telewizyjny Ku-1
rier 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 Polska Liga Siat·
kówki 21.00 Mik>ść i namięt·
ność 21.30 Kurier 21.35
Sport 21.40 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.15
Mieszkaj lepiej • mag. 22.30
Autostrada • magazyn motoryzacyjny 22.50 Magazyn
sportowy 23.20 Jazz nocą
• program rozrywkowy

wo ziemi 17.15 Wiadomo·
ści lokalne 17 .25 Dzieci i
ryby„. 17.35 Forum Łowi·
cza 18.02 Hrabia Kaczula film animowany dla dzieci
19.08 Zemsta 20.27 Pokonać przemoc 21.27 Druga
B • serial 21.54 Reportaż
22.15 Z jak zdrowie 22.30 z
modą i urodą
1

• serial obycżajowy
Pogromcy zła
WGsolywdowlec

Życiowa szansa

• serial prod. polskiej

AdamlEwa

8.15

Przedmieście 27
Wiadomości

Krakowskie

~

15.55 Słodka trucizna

Florena

• serial przygodowy

księżniczka

-serial~owy

I'"' __. .
17AS

118.40 lnfonnacje
+KurlerTV
119.0S Zbuntowany anioł

-serial ob)'czajay,y
20.00 AdamlEwa

• serial obyczajowy
20.30 Rodzina zastępcza
• serial komedioy,y
prod' pol$kiej
21.00 Karate Kld 4:
Mistrz I uczennica
·film karate prod. USA,
reż. ChristopherCaln

14.15 Polski dokument
telewtzyjny:
Reduta słowa
15.00 Wiadomości
Salon

Lwowski

15.35 Rozmowa dnia
16.00 Kulisy wojska
16.25 Raj· magazyn katolicki
17.00 Teleexpress
17.15 Ala i As

15.15

Mistrz karate, Miyagi, wziął
pod opiekę dziewczynkę,
imieniem Julie. Sądził, że
poradzi sobie z nią bez tru-

•

„,..„,.....

„„„

~

6.00 Teledyski 6.10 Maria
7.00 General Daimos 7.30 · Emilia 7.00 Odjazdowe krePrzyjaciele 8.00 Top Shop skówki - filmy animowane
12.00 Cierpieć z m~ości. te- 8.05 Czy boisz się ciemnoleooNeła 13.10 Wędrówki Gu- śc1? • sena! dla młodzieży
liwera 14.00 Top Shop 18.00 8.30 Katahn.a 1 Sebastian
Cierpieć z miłości. teleno· 9.15.Gra .w przeb~J~ 9.45
weta 19.05 Prawo do narodzin I Podaj dalej· teleturniej 10.15
1945 Top Shop 2030 Mecz Czynnik PSI 11 11.05 Man·
.
·
, .
.
koszykówki 22.00 Atak pot· t1s - senal fantastyczno·
om„ 11 50 Kob'
worów 23.00 Top Shop 0.10 nau~„,
·
1eta zwa·
J k'
. . . b.
Hot Shop 0.50 Playboy
na .ac 1e • min1sena 1 10·
graficzny 12.40 Teleshop·
O!Ó!Jspoar
ping 13.40 Katalina i Seba·
stian 14.25 Maria Emilia
8.30 Narciarstwo alpejskie 15.15 Odjazdowe kreskówki
9.45 Tenis 10.45 Bobsleje 16.25 Czy boisz się ciem·
11.30 Narciarstwo alpejskie ności? 16.50 Mantis - se13.30 Piłka nożna 15.00 Ma- rial fantastyczno-naukoWf
gazyn 15.30 Lekka atletyka 17.40 Czynnik PSI 11 18.30
16.30 Sn<Młloard 17.30 Nar· Gra w przeboje 19.00 W
ciarstwo alpejskie18.15 Spor· akcji 19.30 Podaj dalej 20.05
ty ekstremalne 19.00 Łyż- ' Jesień Marty· dramat 21.45
wiarstwo szybkie 19.30 Trial Wzywam doktora Bruckera
20.30 Boks 22.30 Narciar· 22.40 Prawo i bezprawie
1
stwo alpejskie 23.00 Wiado- 23.30 McCall • serial senmości 23.15 ŻUżeł 0.15 Nar·
sacyjny 0.20 Sexplozja 0.35
ciarstwo 1.15 Wiadomości
W akcji 0.55 Powtórki

11

pogody

du, tymczasem okazało się
inaczej. Dorastająca Julie
dala mu niezłą szkolę ,Przetrwania"„.
21.30 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka
22.55 lnfonnacje
I biznes lnfonnacje
23.10 Prognoza

23.20 Polityczne
graffiti

~=ne

zabawy

23.35 Biuro ledcze
0.05 Smutnykonlec

- film dokumentalny
0.55 Różowa
landrynka
1.25 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
zwidzami Polsatu

19.55 Pogoda+ Sport
20.00 Trzymlyny
• serial prod. polskiej
21.00 Program
publicystyczny
21.30 Tadeusz Woźniak
·tak, tak ·to ptak

23.00 Forum

22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram

23A5 Okna

ale klnot

~

• l • <Z>

,
,
·
'
•

'

~

,
1'

i

8.00 Dokument: John Tra·
volta 825 Sieć_ film obycza.
joWJ 10 .40 Dokument: Dus·
tin Hofaman 11 .00 Pismak
• dramat prod. polskiej 13.0S
Konwój. film sensacyjny
14.50 Nosorożec _ film oby.
G
.
czajowy
16.30 ermina 1 •
f'J
d f
k. .
1m pro . rancus 1ej 19 ,05
D k
t· B d p·tt _ P •
o umen . ra
1
rzy
sto'niak z Holi ood 20.00
j
yw
.
Pa~· :.arsza~a be~ : 1.zy
• orne ia. pro · po s tej
21 35
·
~wycięstw.o • dramat
prod. niemieckiej ~ 3 · 10 Zły
los· film .sensacyjny. 0:50
Opowieści kanterberyjskie ·
film erotyczny, reż. Pier Pa·
olo (dla dorosłych) 2.40 Dokumen!: Steven Spielberg
3.40 Kochankowie z marony • film obyczajowy, reż.
Jerzy Zarzycki, obsada: Bar·
bara Horawianka, Andrzej
Antkowiak, Józef Łotysz ,

! Jan $widerski i inni

6.05 W niewoli uczuć • serial obycz. 6.45 Telesklep
7.OO Krok za krokiem - se·
rial komediowy 7.25 Omer •
serial dla dzieci 7.50 Szaleństwa Alvina wiewiórki • serial anim. 8.15 Przygody ka·
pitana Simiana 8.35 Piotruś
Pan 9.00 Niezwykla podróż
Sinbada 9.20 Miody Robinn
Hood 9.45 Milionerzy 10.30
Telesklep 11.30 Zakazane
uczucia - serial obycz. 12.20
Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy 13.20
O oo chodzi? 13.50 Omer serial dla dzieci 14.15 Szaleństwa Alvina wiewiórki
14.40 Przygody kapitana
Simiana - serial dla dzieci
15.05 Piotruś Pan 15.30
Magazyn NBA 16.00 Krok
za krokiem 16.30 TVN Fakty 16.50 Rauzan • serial
obyczajowy 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
20.30 Najwyższa cena •
film sens. prod . USA 22.20
Na ratunek 22.50 TVN Fakty 23.00 Kropka nad i 23.20
Drew Carey Show - serial
komediowy 23.55 Tenbit.pl
1.00 Wizjer tvn 1.30 Supęr
gliny 1.55 Muzyka

a

6.00 Magazyn muzycznY,
7.00 TV 4 kropka PL • ma·
gazyn muzyczny 7.30 Mu-

zyczne listy 8.30 Garfield •
serial anim . 9.00 Gęsia
skórka · serial dla dzieci
9.30 Najemnicy • serial ak·
cji 10.30 Allo , Allo • serial
komediowy 11 .00 Oh Baby
11.30 M.A.S.H. - serial ko·
mediowy 12.00 Czułość i
klamstwa-serialobycz. 12.30
Hawaje Pięć • Zero - serial
kryminalny 13.25 TV 4 krop• ka pl - magazyn interneto·
.
, Wf 13.55 Magazyn muzycz·
ny 14.45 Muzyczne listy
15.35 Super Marto Brothers
16.05 Gęsia skórka 16.35
Czułość i kłamstwa 17.05
Allo, Allo - serial komedio·
W/ 17.45 Dziennik 18.00 Si·
mon. serial 18.30 JAG .
Wojskowe Biuro Śledcze
' 19.30 Różowe lata siedem·
dziesiąte - serial komedio·
Wf 20.00 świat według Kiep; skich 20.30 Dziennik 20.45
Bitwa o Anglię • film wojen·
1
ny 23.20 Magazyn sporto·
wy 23.40 Zaraza · thriller
1.30 Spotkajmy się 2.00 Mu• zyczne listy 3.00 Strefa P.

17.35 Żegnaj Rockefeller
9.50 Kobieta
0.30 Monitor
-serial prod. polskiej
w kapeluszu
Wiadomości
18.00 Zaproszenie
11.30 Kulisy wojska
1.00 Wieści
18.20 Telezakupy
12.00 Wiadomości
polonijne
18.35 Klan
12.10 Sportowy
1.15 Kasztaniaki
19.00 Wieści polonijne
tydzień
1.30 Wiadomości
19.15 Dobranocka
13.00 Klan
1.55 Powtórki
19.30 Wiadomości
13.25 Ze sztuką na ty
programów
_ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....,_.

braci Grimm

8.40 Giełda
8.45 Wieści polonijne
9.00 Wszystko gra
9.15 Baśnlowakralna

8.30

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Magazyn polonijny
z Ameryki Północnej

lJVPOLON&

~ 5.30 lnfonnacje

-serial arimowany

14.30 4x4
15.00 Batman

11.15
12.os
12.30
13.30

9.30 Zbuntowany anioł
10.21 Florena

-serial sensacyjny

8.30 Stażnlk Teksasu

• serial komediowy

Skrzydla

7.50 Polityczne graffiti

•serial arimowany

Pokemon

6.00 Kawaczyherbata
7.35 Telezakupy
7.SI Szkoła na tall

·

7.00 ŚwlŚtwedług
Bundych

TomSizemore,

SharonSilne

Programy pogrubione -nie kodowane

7.OO Diabelski Młyn 7 .40
Minisport+ 7.45 Łapu ca·
pu 7.50 Aktualności fil·
mowe 8.00 Chińskie skrzy.
dla 8.25 Historia małego
Tito 9.25 Rozprawa • sen·
sacyjny 11.05 Lautrec 13.05
American Graffiti 14.55 Zby·
szek • biograficzny 16.05
Między piekłem a niebem
18.10 Przyjaciele VI 18.35
Ostatni rezerwat 19.00 Diabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
Młyn 19.40 Łapu capu
19.45 Mlnlsport + 19.50
Aktualności Filmowe 20.00
Klub + 20.05 Przypadkowa
dziewczyna 22.40 Żyć lepiej
• komedia 23.15 Osobliwo·
ści 2 0.35 Dusiciel z Bostonu 2.30 Ajlawju - komedio·
dramat 4.00 Pragnę cię 5.25
W kleszczach lęku

°l?!!H

9.00 Telezakupy 10.15 Hrabia Kaczula - film animowany 11.02 Niech się sta·
nie światłość 12.05 Pierwsze niszczyciele • okręty
RP 12.34 Miniatura filmowa
13.00 Hrabia Kaczula 13.30
Różni ludzie, różne spra·
wy 14.21 Koleś trenuje 14.25
Studio INFOR 14.33 Pra-

a.oo

ret Charles FlllCh,

„ Tylko ciemność" - film fabularny prod. hiszpańsko-kolumbijskiej;
reż. Ana Diez, wyk. Silvia Muni, Klara Badiola, Diego Achury i inni.
Emisja: piątek, 26 stycznia, TVP 1, godz. 2.15.

7.25

• program publicystyczny

]

9.00 Turbo 9.25 Ciekawostki 9.55 Zakręcone opowieści: Żaba 10.20 Dzikie Discovery 1O.SO Odkrywanie
historii 11AS Samoloty i samochody 12.10 Lekarze dzikich zwierząt 12.40 Wojen·
ne miesiące 13.05 Strefa
mocy 14.25 Planeta żywio
łów 15.15 Wojna Stalina z
Niemcami 16.10 Święto smakoszy 16.35 Łodzie marzeń
17.05 Turbo 17.30 Kraina
samochodów 18.00 Odkry·
wanie historii 19.00 Dzikie
Disoovery 20.00 Największe
kradzieże 21.00 Początki
ludzkości 22.00 Łowca krokodyli 23.00 Godzina z przypływem adrenaliny O.OO Strefa mocy 2.00 Odkrywanie
historii 3.00 Zakońci;enie
programu

WOT

wyk. Dylan McOermott,

15.50
Po pierwsze
środowisko

• magazyn ekologiczny

hiszpańsk!>-kdumtip;kiej

Los Angeles. Mierny hollywoodzki scenarzysta Bruce Simmons (Dylan McDermott),
dorabiający jako agent nieruchomości, zostaje wyrzu·
eony ze swego mieszkania.
Wprowadza się do opuszczonej starej rezydencji,
którą właśnie otrzymał na
sprzedaż od właściciela agencji, Stana Reeba (Ron Ka·
rabatsos). Tymczasem agent·
ka i była kochanka Simmonsa, Serena Black (Sharon
Black). zleca mu napisanie
scenariusza, który przynie·
sie gwarantowany sukces.
Niespodziewanie Bruce spo·
tyka dwoje tajemniczych turystów, któr.zy zdradzają mroczny sekret zamieszkiwane·
go przez niego dornu.
0.30 Program
~owy
2.15 Tylko ciemność
·film fab. prod.
3.50 Zakończenie
programu

.........

rman

15.25 Uprogu„.; Kobieto,
kim jesteś?

Przedmieście 27
Giełda

Wiadomości
Pogoda

16.10 Aufo.łnłx

16.ll Moda na sukces
·serial prod. USA
16.SI The Raca· regaty

Dwadzieścia jeden

·SeriallVP

dookoła świata
17.00 Teleexpress
17.21 GośćJedynkl
17.35 Plebania

1aoo

Barbara KrallćYma,

·teleturniej
18.35 Rower Bla!eja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Więzy krwi
·serial prod. polskiej,
reż. Marek Nowicki,
wyk. Krzysztof Jasiński,

Artur Dziu11T1an
21.0S Studio sport:
ME wlyiwlarstwle
figurowym:

Wiadomości

Brayslawa
22.25 Monitor

co

Okowoko
ii:ywiolem
·seńal dokumentalrrt
prod.~

0.30 Blmbrowy Interes
·film fab. prod. USA
2.05 Zakończenie

O.OO

będzie miał żonę, nie bedą Arthur Kirkland jest mło
dym, ambitnym adwoka·
się już widywać . Julie nie
wierzy, że to oznacza koniec tern, który trafił do tego za·
wodu wiedziony nie chęcią
ich związku.
zysku, lecz głębokim umi·
16.00 Panorama
!owaniem sprawiedliwości i
16.10 Na dobre I na złe
poszanowaniem prawa. Ale
-serial prod. polskiej
jego idealizm i bezkompro17.0S Poobu
misowość niejednokrotnie
stronach Odry
ściągają na niego kłopoty.
17.30 Program lokalny
Gdy sędzia Fleming odma18.21 Pogoda
wia rozpatrzenia złożonego
18.30 Panorama
po przewidzianym regularni·
18.50 Dwójkomanla
nowo terminie dowodu świa
18.55 Klinika
dczącego o niewinności jed·
pod Wlrwlgroszem
, nego z klientów Arthura,
- program ro'Zl'fłlkOW>J
Jeffa McCullaugha, i ska·
19.25 Telewizyjne
zuje go na 5 lat więzienia,
Wiadomości
wzburzony adwokat publicz·
nie posyła pod jego adre·
19.55
sem obelgi i pogróżki, za
sam trafia za kratki.

20.50
21.00
21.20

21.26
21.30

Literackie
Spotkanie
z Balladą:
Warszawa
da się lubić
Dwójkomanla
Panorama
Sport
-telegram
Prognoza pogody
Dziwny jest
ten świat

22.00 I sprawiedliwość
dla wszystkich
·film fab. prod. USA,
ret Noonan Jawlso,
wyk. Al Pacino,
JackArden,John Frsythe

TV Łódź
7.00 Bajki rnałego czarodzieja -serial anim. 7.300powieści różnej treści 8.00 Za·
uroczeni 8.30 Królowa serc
9.25 Książki z górnej półki
9.30 Lubię dom i ogród 9.45
To jest temat 10.00 Radio
Romans 10.30 Bywalec10AS
Telekurier • magazyn reporterów 11.15 Mike Hammer
12.00 U siebie 12.25 Książ·
ki z górnej półki 12.30 Eu·
ropa w zagrodzie • magazyn 13.00 Świat cudów 13.30
Babie lato 14.00 Kalejdo·
skop regionalny 14.1 O Projektantki - serial obyczajoW/ 14.35 Klan 15.00 Ene·
duerabe 15.05 Klub Filipa
15.40 Tysiącletni Gdańsk
16.05 Prawdą i pracą 16.30
Ple~k pełen przygód 16.55
Książki z górnej półki 17.OO
Lubię dom i ogród 17.15 By·
walec 17.30 Bezpieczne łó
dzkie 18.00 ŁWO 18.20 Plą·
tek • koniec i początek 19.00
Siatkówka 21.05 MUość i
namiętność - meksykański
serial fabularny 21.30 Łódz·
kie Wiadomości Dnia 22.00
To jest temat 22.10 Książ·
ki z górnej półki 22.15 Mieszkaj lepiej 22.30 Autostrada
22.50 Magazyn sportów zimoWfch 23.20 Jazz nocą - program muzyczny 0.1 O Pro·
gram na jutro

·serial prod. USA
Krakowskie

8.15

8.25
8.30

8..41
8.45 Rycerz Piotruś herbu
Trzy Jabłka
·serial arinowarrf
9.10 Je<fynecZlca
·program dla dzieci
9.40 Dam sobie radę
10.00 Buddy Faro
·serial prod. USA
10.50 Lecznica pod
św. Franciszkiem

• seńal dok. prod. TVP

się toczy

11.15 Taki jest świat
11.30 Historia kołem
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 Wielkie sprzątanie
12.45 Fantaghlro
·serial prod. YAoskiej ·
13.30 Słoneczna włócznia

paskoiliemed<iej

~setialprod.

14.0S Plebania

·Serial TVP

ABC refonny edukacji

14.30 Zapomniane
pracownie
14.50

TW8
7.30 Dzlennlkkrajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny

8.30 święta
wojna
·serial prod. polskiej
9.00 Wielka
odmiana
• seńal prod. australijskiej
9.50 Nasza wielka rodzina
•serial dok. prod. japońskiej
11AS Telekamely2001
13.15 Doktorzalpejsklej
wioski- serial prod.
nlemiedu>oostia
-"'1oskiej

·serial prod. USA

14.os Magla kina
14.30 Mogę wszystko
•magazyn dla mkxlzieży
14.50 Ferie z Dwójką
15.10 Miami Sands
Steven miał zawsze więcej
szczęścia w tyciu, niż przyrodni brat. Faworyzowany
przez ojca nigdy nie musiał
zabiegać o jego względy.
Tymczasem Michael musiał
walczyć o mijość ojcowską i
stale rywalizować ze Stevenem. I to właśnie brat zdobył kobietę, którą Michael
pokochał ponad wszystko.
Steven spotyka się z ko·
chanką, której wręcza poże
gnalny prezent. Teraz, gdy

i

nowy
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KRWAWA NIEWINNOŚĆ

Inżynier nie tolerował picia i palenia, a kto

przekroczył zakaz, wracał do kraju i nie miał czego szukać w firmie. Ale co to za poświęcenie w
porównaniu z pieniędzmi, które starczą na w ykończenie domu! Było pięknie i słonecznie (dla
postronnych - buro i ciemnawo), a pan K. rad

I ten świat zmaterializował mu się tuż pod

byłby przytulić do serca cały świat.

nogami w postaci ohydnego, trzęsącego się kundla.
Piesek był zabłocony, drżał z zimna, miał gładką
sierść, chyba wyskubaną, a wokół głowy jakby obrożę
ze szczeciny. - Paskudny jesteś, ale żeby zaraz
wyrzucać na taką pogodę - użalił się nad dolą
zwierzaka. Nachylił się, a psina sama wskoczyła mu
na ręce. Rozczuliło to pana Maćka, który schował
zwierzaka pod kurtkę. - Ogrzej się, w domu jeść
dostaniesz, będziesz lepiej wyglądać - obiecał psu.

sklepiku z karmą dla zwierząt- coś pokrace trzeba

Był już blisko domu, ale postanowił skręcić do

dać jeść. I tu znów ktoś potrzebujący pomocy
pojawił się na drodze pana K.
Za zakrętem, właśc»wie na środku chodnika,
leżał skulony, młody mężczyzna. Przechodni e
omijali pijaka szerokim łukiem. Ale ni~ pan
Maciek. Miał dziś zrozumienie dla każdego - może
facet opijał szczęśliwe wydarz enie i mu
zaszkodziło? Nachylił się nad człowiekiem, tak
jak przedtem nad psem - ale ostrożniej, żeby mu
zwierzak nie wypadł . Leżący odwrócił s i ę, złapał
pana K. słabo za rękę . Był cały zakrwaw iony, z
rany na szyi i piersi wąską strużką wc i ąż ci ekł a
krew: - Jezusie! - wezwał pomocy pan Maciek i
nie czekając na boską interwencję, podżwi gnął
rannego, na szczęście lekkiego cherlaka, na nogi.Idziemy, niedaleko jest przychodni;i, co ś z tym
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z poruszaniem nogami. Więc Maciej K. życzliwie

zrobią- zadecydował. Jednak ofiara miała problem

zaczął go targać do lekarza.

Król wziąłje pod ochronę

REZERWAT
STARYCH CISÓW

18,5

Od 1827 r. uroczysko nad jeziorem Mukrz w
nadleśnictwie Wierzchlas w Borach Tucholskich było
chronione ze względu na 5546 rosnących tutaj
pięknych cisów. Te twarde, ale bardzo elastyczne
drzewa iglaste dożywają sędziwego wieku. Ich drewno
w dawnych czasach służyło do wyrobu łuków, kusz,
oszczepów. Z tego powodu już w 1423 r. Władysław
Jagiełło zakazał je wycinać bez swej zgody i
sprzedawać jako cenny surowiec, m.in. Zakonowi

Początkowo chroniony teren miał ledwo

Krzyżackiemu.

ha, kiedy jednak okazało się, że jest to jedno z
największych w Europie skupi&k tych rzadkich drzew,
dla pełniejszej ochrony w 1956 r . powiększono
rezerwat do 86 ha. W granicach rezerwatu znalazło

się jezioro Mukrz i ogromne, już teraz dobrze
nawodnione, sąsiednie łąki. Rez erwat „Cisy
staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" nosi imię
wybitnego polskiego malarza, gdyż artysta cenił
sobie to miejsce.
dok. na str. 15
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10.55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
11.50 Studio sport: MŚ
w narciarstwie
alpejsklm
12.40 Famlliada
-teleturniej
13.os Doktor z alpejskie)
wioski- serial prod.
rief'nied<o.auslriacko
-l'Aoskiej
13.55 Magia kina· serial
dok.prod.USA
14.15 Euro· Quiz
14.45 Krzyżówka szczęścia

siadłości.

7.30 Dziennik krajowy
7.~ Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Mjak miłość
-serial TVP
9.15 Wielka odmiana
-serial prod. australijskiej
10.10 Okavango
-serial prod. USA .
Milhaike, dziewczynka z afry·
kańskiej wioski, zaprzyjaźni·
ła się z Nealy. Wkrótce okazuje się , że mala jest po·
ważn i e chora. Niestety, lekarze są bezsilni. Two Days,
dziadek dziewczynki, prosi o
'pomoc szamana. J.D. wciąż
nie traci nadziei, że uda mu
się kupić Okavango. Pozbawia Jacka i Jess l kę wody,
l i c ząc, że w ten sposób
zmusi ich do sprzedaży po-

·TVP8

6.00 Kawa C1:f herbata
7.35 Telezakupy
7.50 Szkoła na fali
· serial pn:ygodowy
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.41 Pogoda
8.45 Zwlert.aki cudaki
9.10 Jedyneczka
. ·program dla dzieci
9.40 Dam sobie radę
10.00 Statek miłości· serial
prod. USA
10.50 Domownik
11.10 Zgodnie
z prawem
11.30 Z Polski rodem
12.QO Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 12.20 do Unii
12.45 Fantaghiro
· serial prod. włoskiej
13.35 Słoneczna włócznia
·serial prod.
poisk<Hlierried<iej
14.0S Klan -telenowela
14.30 Zwierzęta świata:
Życie
w ciągłym biegu
·film dok. prod. angielskiej
15.00 Wiadomości
15.10 K\Jllsywojska
15.30 Pegaz

ftlVIPO

Wtorek

Sprawiedliwość
na18kołach

Sport+ pogoda

Wiadomości

Wieczorynka

RowerB/aźe)a

Teleexpress
Gość Jedynkl
Klan-telenowela
Jaka to melodia?

zaangażował

-

ueru

7.00 Diabelski Młyn 7.40
Mlnisport+ 7.45 Łapu Ca·
pu 7.50 Aktualności fil.
mowe 8.00 Rodzina pl·
ratów 8.25 Cybernet 8.50
Aktualności filmowe 9.20
Jesus Chris! Superstar 11.05
Senator Bulworth 12.50
Chłodny powiew 14.30 Am·
nestia 15.55 Deser 16.15
Sabrina 17.40 Raj na ziemi
18.35 Ostatni rezerwat 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
P i ąta zima magnetyzera
22.00 Przypadkowa dziew·
czyn a • komedia '23.35 Za·
gubione uczucia 0.50 Oso·
bowości 2.10 Malaria · film
obyczajowy 4.20 Święta
wojna · film dokumentalny
5.15 Salomon i Geanor

Programypogrubłone·nlekodowane

4
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L
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TV

Łódź
7.00 Animal Fairy Tales 7.30
Zwierzątka ze sklepiku 8.00
Telewizyjny numer warszaw·
ski 8.05 Pracy abecadło 8.15
Raport ekologiczny 8.25 Se·
krety Warszawy i Mazowsza 8.30 Królowa serc 9.30
Niefortunna czarownica 10.00
Radio Romans 10.30 Co,
gdzie, kiedy 10A5 Echa regionów 11.15 Alternatywy 4
12.20 Rozrywka 13.05 Amerykańskie marzenia 14.00
Kalejdoskop 14.10 Projektantki 14.35 Klan · telenowela lVP 15.00 Mimmi •
serial fabularny 15.30 Wia·
domości kuriera 15.35 Rozmowa dnia 15.55 Dawna
Warszawa 16.15 Wiwat Akademia 16.30 Przyjaciele
zwierząt 17.00 Spotkania z
taaaką rybą 17.15 Gość
WOT 17,30 Kurier 17.45
Sekrety W-wy I Mazowsza
18.00 Kurier 18.20 Klient
18.40 Studio reportażu 18.55
Gość WOT 19.00 Chłopcy
z Gramps 20.35 Tetekurier
21.00 Miłość i namiętność
21.30 Kurier i pogoda 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat • reportaż 22.15
Odkryj nowy świat • program
cykliczny poświęcony problemom organizacji pozarządowych 22.35 Film fa·
bularny 0.05 Saga nobli·
stbN 0.35 Zakończenie programu

WOT

9.00 Telezakupy 10.15 Hrabia Kaczula 11.02 Bonanza
12.00 Druga B • serial 12.27
Repa1aż 13.00 Hrabia Ka<21.1la 13.30 Dzikie i oswojone
14.00 Świat dalekich podróży
14.25 Studio INFOR 14.33
Zemsta 17.15 Wiadomości
lokalne 17..25 Co, gdzie, kle-

leś

tygodnia 17.56 K<>jedzie na wycieczkę 18.02
Hrabia Kaczula 18.30 Trudna rr:mrv:my 19.08 Prawo zlemi 20.25 Jazz w muzeum
21.06 Riff (odc. 10) 21.25
Druga B • serial 22.15 Różni
ludzie, różne sprawy

Przegląd

dy· magazyn loArałny 17.35

TELEWIZJAŁOWICZ

7.00 Animal Fairy Tales 7.10
Przygody Peti 7.30 Zwierząt
ka ze sklepiku • serial animowany 8.00 Łódzki Klub
Parlamentarny 8.30 Królowa serc 9.25 Książki z gór·
nej półki 9.30 Niefortunna
czarownica 10.00 Radio Romans • serial prod. polskiej
10.30 Nauka I kamera 10.45
Echa regionów 11.15 Alter·
natywy4·komedialVP12.15
Książki z górnej półki 12.20
Rozrywka 13.05 Amerykań·
skie marzenia 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki • serial fabularny
14.35 Klan • telenowela TVP
15.00 Mimmi • serial 15.35
Portrety reżyserów filmowych 15.55 Impresje 16.30
Przyjaciele zwierząt 16.55
Książki z górnej półki 17.00
Spotkania z taaaką rybą 17.15
Nauk~ I kamera 17.30 Mię·
dzy Wartą a Pilicą 18.00
ŁWD ·wydanie główne 18.20
Łódzki Wieczór Parlamentarny 19.00 Chłopcy dziadziusia 20.35 Telekurier 21.05
Miłość i namiętność 21.30
ŁWD 22.00 To jest temat
22.1 O Książki z górnej półki
22.15 Odkryj nowy świat •
cykliczny program poświę·
eony problemom organizacji pozarządowych 22.35
Kino mocne: Sekrety kobiet
23.50 Saga noblistów

reż.

Ray Argali,
wyk. Sigrid Thornton, David Wenham, John Howard i inni. Emisja:
wtorek, 3 O stycznia, TVP 2, godz. 9.15.

„ Wielka odmiana" - serial prod. australijskiej -

(ok. 1,5 mln z 6 mln dolaCHANNIL
rów, w jakich zamknął się
film,
Powstał
filmu).
budżet
9.00 Turbo 9.25 Ciekawostki
który trudno nazwać łatwym
9.55 Śm iertelnie niebezpiecz·
i przyjemnym w odbiorze: ne 10.50 Liniowce 11.45
nie pokrzepia na duchu, nie Pogromcy korków 12.1 O
daje nadziei na lepsze ju- Podróżnicy w czasie 12.40
tro .
· Sas Australia 13.30 Sa0.20 Wieczór artystyczny: motna planeta 14.25 PrzePuste niebo
trwanie 15.15 Tajemnice
1.25 Agent86- seńal
magii 16.10 Łodzie marzeń
komed'iowy prod. USA
16.35 Zielona wioska 17.05
Turbo 17.30 Ciekawostki Di·
scovery 18.00 Odkrywanie hi·
storii 19.00 Dzikie Disco·
very 20.00 Pasjonaci z wyboru 20.30 Ciekawostki Discovery 21.00 Wiek klono·
wania 22.00 Wynalazki 23.00
Kara śmierci O.OO Strefa
mocy: Narzędzia wojny:
Bitwy powietrzne; Czołgi; Liniowce 3.00 Zakończenie
1.50 Zakończenie
programu
programu

część własnych pieniędzy

i

wzięciem: stanął

za kamerą
w produkcję

pokierować całym przedsię

Oldman opisuje świat, jaki
z dzieciństwa:
brudne, komunalne bloki, alkoholizm, narkomania nieletnich, przemoc domowa.
Nie stara się jednak na siłę
epatować miejscowym Jol·
klorem". Obawiając się przerysowań c:z.y zbytniego sentymentalizmu, postanowił sam

zapam i ętał

·film fab. prod.
franruskiej
Przed Alice, młodą piasty·
czką z Paryża, otwiera się
możliwość zrobienia kariery
w Nowym Jorku. Związana
od pewnego czasu z mło·
dym bokserem Franckiem
dziewczyna waha się jednak,
c:z.y wyjechać za ocean. Kiedy Franck przeprowadza się
do niej, Alice ostatecznie re·
zygnuje z wyjazdu, aby zostać z ukochanym. Ich sielanka nie trwa jednak długo.
Pewnego deszczowego wieczoru zjawia się, Etsa, siostra, której Alice nie widzia·
la od dwóch lat.
0.45 Powtórtd
1.10 Zgodnie
z prawem
1.30 Oczywiste
nieOCl:(wiste
2.00 Zakończenie
programu

23.15 Do szaleństwa

alpejsklm

flesz

22.55 MŚ w narciarstwie

22.50 Sportowy

Wiadomości

21.30 Forum-program
publicyslpny
22.25 Monitor

'

15.15 Miami Sands
16.00 Panorama
16.10 Na dobre i na złe
-serial prod. polskiej
Beata zastanawia się , czy
Jacek dobrze zrobił dzwoniąc do matki w sprawie
Marka. Może lepiej było namówić brata, żeby sam się
z nią skontaktował. Dochodzi do małej sprzeczki. Po
południu Borecka odwiedza
Beatę,' podpytuje o kobietę, u której mieszka Marek.
W El-Medzie Paweł natyka
się na Joannę i Milosza.
Chłopak pyta, czy mógłby
go nazywać wujkiem. Joanna zaprasza Pawła po południu na kawę.
17.0S WokoliceStwórcy
17.30 Ptpgram lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 Jeden z dziesięciu
19.30 W rytmie Straussa
20.00 Linia specjalna
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.26 Pogoda
21.35 Wieczór
z Jagielskim
22.20 Wieczór filmowy:
Kocham kino:
Nic doustnie
·film fab. prod. USA

20.55 Dzieimlktelewfzyjny
·program
Jacka Fedorowicza
21.10 Kulturystyki-film
dok. prod. kanadyjskiej

17.00
17.20
17.35
18.00
18.30
19.00
19.30
19.56
20.10

dookoła świata

16.00 Raj
16.30 Moda na sukces
·serial prod. USA
16.50 The Race
-regaty

30 stycznia 2001 r.

·~

14.10 Kolędnicy znad Raby
14.35 Folkowe granie
14AS Parnas Literacki:
Julian Tuwim
15.00 Wiadomości
15.15 Anima:
Hieronim Neumann
15.35 Rozmowa dnia
16.00 Credo
16.25 Hity satelity
17.00 Teleexpress
17.15 Pokaż, co potrafisz
17AS Julek Izwierzęta
18.00 Krewni I znajomi
królika
18.20 Telezakupy
18.35 Złotopolscy
·telenowela prod. polskiej
19.00 Wieści polonijne

20.00 Adam IEwa
• serial obyczajowy
20.30 Miodowe lata
-serial komediowy
21.00 Twardziel
-film akcji,
reż. George Erschbamer

• tełenoYlela argentyńska

14.30 GraczykCNlie
•serial komediowy
1S.OO Pokemon
• serial rinOwany
15.30 lnfonnacje
15.55 Słodka trucizna
• serial obyczajowy
16.45 Stratnłk Teksasu
• serial sen$acyjny
17AS Florena
• serial obyczajowy
18.40 lnfonnacje
+Kurier TV
19.05 Zbuntowany anioł

~

Różowa

landrynka

Dobranocka

Wiadomości

Pogoda+ sport
Polonica: Powrót
Arsena Lupin
·serial kryminalny
Hity satelity
MdM
Ewa Bem • koncert
Panorama
Sport-telegram
Porozmawiajmy
Szpital Dzieciątka
Jezus- telenowela
Monitor

Wiadomości

1.00 Wieści polonijne
1.15 Powtórki
programów

0.30

22.50
23.00
O.OO

22.30

21.00
21.15
21.40

19.15
19.30
19.55
20.00

amazonkl
- thriller sclence-fictlon,
reż. Siu-Tung Ching
i Johny To,
wyk. Midlelle Yech,
Anita Mui i inni
1.40 Muzyka
na bis
5.00 Poiegnanle
z widzami

23.55 Atomowe

23.25

Numerka
22.45 lnfonnacje
I biznes lnfonnacje
23.00 Prognoza
pogody
23.10 Polityczne
graffiti

I Szczęśliwego

21.30 LosowanleLOTTO

a

zjer lVN 18.15 Rozmowy w
toku 19.00 TVN Fakty 19.35
W niewoli uczuć • serial obyczajowy 20.30 Milionerzy •
teleturniej 21.20 Najlepszy ·
z najlepszych Ili · film sen·
sacyjny 23.15 Noktowizjer •
magazyn dla ludzi o moc·
nych nerwach 23.50 Elektroniczna ruletka · horror USA
1.45 Calkowite obnażenie •
film erotyczny 3.1 O Granie
na zawołanie

I

I

GtOS.„

Gło'1\fna i Strykowa

Prezenterka zawsze uciekała spod wpływu matki. Pierwszą próbą było„. wstąpienie do zakonu.
Tak, tak, Krystyna Czubówna swego czasu znalazła się w klasztorze„.
W ostatniej klasie liceum uczestniczyła w zamkniętych rekolekcjach dla Sióstr Niepokalanek.
Została tam na kilka miesięcy, żeby - jak to po
latach określiła - poszukiwać prawdy.
W klasztorze, jak wszystkie siostry, miała swo- .
ją celę z twardym łóżkiem i krzyżem na białej
ścianie. Mama wielokrotnie dobijała się do klasztornej furtki. Siostry jednak nie chciały jej wpuścić. W końcu Krystyna Czubówna wróciła do
domu.
Czego nauczył ją pobyt w klasztorze?

UCIECZKA DO KLASZTORU

6.05 W niewoli uczuć 6.45
Telesklep 7.00 Krok za kroDo telewizyjnego studia zwykle wpada w ostatkiem 7.00 Omer 7·50 Sza·
· · chwt·1·1, tuz· prze d rozpoczęciem
I mej
leństwa Alvina wiewiórki 8.15
„ p anoramy" .
.
s·
..
Przygo dy Kap11ana 1m1ana N' k ' d d
fi' d
. h
d
• serial dla dzieci 8.35 Pio· ' te te Y. oprowa za~ sw~tc sze ow o s~truś Pan • serial anim. 9.00 1 łu, ale om doskonale zdają sobie sprawę z tego, ze
Niezwykła podróż Sinbada już jej nie zmienią. Taka już uroda Krystyny Czu9.25 Młody Robin Hood · bówny, mówią.
serial anim. 10.05 Max Glick
MIAŁA BYĆ AKTORKĄ
10.30 Telesklep 11.3'0 ZaMało kto wie że pochodząca z Nowego Sącza
kazane uczucia 12.20 Cen.
.
:
trum nadziei • serial doku·
mentalno-fabularn 12.50 Krysty~a Cz~bowna skrycie ~arzyła o karter.z~
kra~owskteJ
do
Kuroń raz. maga~n kuli- aktorkt. Chciała nawet zdawac.
narny 13.20 Nie do wiary PWST· była przekonana, ze studia aktorkte wzbo13.50 Omer. serial dla dzieci I gacają człowieka duchowo. Nie doszło do tego, bo
14.15 Szaleństwa Alvina jej mama, z wykształcenia pedagog, uznała, że
wiewiórki 14.40 Przygody Krystynę stać na więcej. Słowem, nie chciała mieć
kapitana Simiana • serial dlą w rodzinie komediantki. A że Krystyna Czubówdzieci 15.05 Piotruś Pan na do pewnego momentu była posłuszną córką,
· •.
.
15.30 Szalony świat 16.00
Krok za krokiem 16.30 lVN zrezygno~ała ze s"'.'oich marze.n i.zdawała na ~ansię jednak. Dopiero
dostała
Nte
Fakty i Pogoda 16.50 Rau· del zagramczny.
i studia prawnicze.
radiu
w
pracę
połączyła
później
zan • serial obycz. 17.45 Wi·

•

z

ą>
""""""
!·°'!

•

I·

1

r"-

' I

i

z

·

6.00 Strefa P. • magazyn
muzyczny 7.OO A ku ku • pr.
· Na pewno uświadomił mi, że na tym świecie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rozrywkowy 7.30 Muzyczne
porządku • ocenia Krystyna Czubówna. •
' listy 8.30 Super Mario Bro· nie ma
a(!)
Dowiedziałam się tam, że spokój wewnętrzny mogę
9.00
dzieci
dla
serial
thers
1
Gęsia skórka · serial dla znaleźć tylko poprzez sprawdzanie samej siebie.
ale kino!
, 6.00 Teledyski 6.1 o Maria
.
.
30
7
Księga dżungh · przy. Emilia • telenowela 6.55 Od· 8.00 Kochankowie z Marony dzieci 9.30 JAG · Wojsko· I że nie mogę niczego wymagać od innych, tylko
jac1ele 8.00 Top Shop 12.00 jazdowe kreskówki 8.05 Czy • film obyczajowy prod. poi· we Biuro Śledcze 10.30 Allo, od siebie. „ Bo tak już jest urządzony świat. „
Cierpieć z miłości · telenow- boisz się ciemności? .·se- skiej 9.40 Na pomoc lemin- allo ·serial komediowy 11.00
PRZYJAźŃ Z WRÓŻKĄ
efa 13.00 Guliwer 14.00 . T?p 1 rial dla młodzieży 8.30 Ka- gom • film krótkometrażowy Simon • serial komediowy
. .
.
.
•.
Shop 18.00 Cierpieć z miłoso talina i Sebastian • teleno· 9.55 Czarodziejskie Boże Na· 11.30 Różowe lata siedem·
Przed laty pewna wrozka przepow1edz1ała jej
b . • rodzenie. musical prod. USA dziesiąte 12.ao Czułość i •
el 915 G
19.05 Prawo do narodzin
C
'
ś
„
·
·
.
'
'k
·
rawprze Oje
w a .
19.45 Top Shop 20.30 Akt teleturniej muzyczny 9•45 11.30 Pełnia nad głowami. kłamstwa12.30Hawaje13.25 c1ęz 1e~c1e.1p~prawęs~aCJtnastaro c. zy~
oskarżenia 22.20 Atak pot- . Podaj dalej 10.15 czynnik komedia prod. polskiej, reż. A ku ku. program rozrywko- przepowtedma się sprawdziła? W pewnym sensie
worćw23.00 AutoSalon 23.30 PSI 11 11.00 Mantis 11.50 4 Andrzej Czekalski, wyk. Fran- wy 13.55 Strefa P - maga- · tak. W każdym razie dziś popularna prezenterka
Klaun. serial sens. 12.35 Te- ciszek Pieczka, K. Witkie- zyn muzyczny 14.45 Mu· ' prywatnie przyjaźni się ze słynną wróżką, która
Hot Shop 23.50 Playboy
1
leshopping 13.40 Katalina i wicz, Marian Opania i inni 1 zyczne listy 15.35 Garfield pod pseudonimem David Harkley stawia horo,..„,...
I Sebastian. telenowela 14.25 1 12.45 Jak ptaki bez gniazd· ·serial anim. 16.05 Gęsia 1 skopy w kolorowych magazynach.
ll!Ó!!sPoer
.
. .
.
ł
I h
p
1 Maria Emilia • telenowela 1 dramat prod. USA 14.45 skórka· serial dla dzieci 16.35 ·
„„„„„
0 17
atac rozsta a się ~ .m~wte:Oym męz8.30 Tenis 12.30 Sanecz· 15.15 Odjazdowe kreskówki Dokument: Michelle Pfeiffer Drogówka • magazyn poli· '
• 16.25 Czy boisz się ciem· 15.10 Germinal. dramat prod. ™ny 17.05 Allo Allo • se· czyzną. Skomentowała to mntej więcej tak: „Mar.
„
ł
· ·
·
ś · l'ł
· b'
•
-„
.
. .
karstwo 13.00 Łyżwiarstwo •
ności 16.50 Mantis. serial francuskiej 17.45 Jankesi - 1 rial komediowy 17.45 Dzien· meso ie po cie 1 am, to 1 mamie się wyspa am .
.
fi gurowe 16.30 Narc1arstwo
19 I · A · k
·k
ku
J h
.
b
fi
ę.
gmesz
etn1ą
•
_ę
cor
ka
tego zwłtąz . . m
alpejskie 17.30 Tenis 18.30 17.40 <;zynnik PSI li 18.30 ~ ~ o yczajowy,kre~'. ho ~ nik 18.00 Grace w opałach.
serial komediowy 18.30 Na- Jest też W aśc1c1e1 ą czeskiego temera.
f 1 Gra W przeboje 19.00 W • C esinger, wy · IC a!
Ł ż . tw fi
Jej hobby to„ . pielęgnacja kwiatów. Poświęca
Y wiars ko 1kgurowe„- a- akcji-magazynsensacji19.30 Gere , Vanessa Redgrave, jemnicy ·serial akcji 19.30
p
William Devane i inni 20 OO MA s H 20 oo B
woryc1 w on urenCj1 par p 0 d · d I · 20 o5 A
aza en· im sporo energii. Jest pedantką do tego stopnia
· · · · ·
·
.
mery·
aj a ej
eh 22.15 li · . T .
ta
'
~
·
·
ems. ur kańskie wakacje • komedia Pismak· dramat prod. poi- sacola • serial akcji 20.50 1 ·
neczny
niej wielkoszlemowy Austra~ prod. USA 21.50 Maska . skiej 21.55 Arizona Dream • • Dziennik 20.58 Sport 21.05 I ze p~eluszką na mokro ~c1era P?dłogę tak długo,
.
han Open 2~.15 Wiadomości dramat obyczajowy 23.55° dramat 0.15 Europa, Euro- Światwedlug Kiepskich21.40 az ptel~szka. po przetarcmjest biała„.
1
Słynie tez z twardych zasad. Postanowiła na
23.30 Łyżwiarstwo figurowe I Szczury nabrzeża 0.40 Sex- pa • film obyczajowy 2.05 Śmiertelny strach . thriller
·Mistrzostwa Europy w Bra~ , plozja 0.55 W akcji 1.20 I Kwiat tysiąca i jednej nocy. , 23.25 Odpływ 1.10 Spotkaj· I ~rzykład, że nig~y ~ie wys~i .w reklamie. I to za
tysławle 1.15 W1adomośc1 . Prywatna szkoła. komedia film erotyczny 4.10 Valmont 1 my się 1.40 VIP 1.50 Mu- • zadne, nawetnaJWtększe, ptemądze! (PAI) i
Marek Antoniewicz
I
· zyka 3.40 Zakończenie
dramat
1.30 Zakończenie programu i 2.45 Maska ·dramat

8.45
9.05
9.35
10.00

Polskie media w USA
Do góry nogami
Tropiciele gwiazd
Polonica: Powrót
Arsena Lupin
10.55 Arka Noego na bis
11.30 Credo
12.00 Wiadomości
12.10 Zapisanewmlodości
·film dokumentalny
1l00 Złotopolscy
13.25 Pasterz· Prymas
Józef Glemp

8.30

Przedmieście 27
Wiadomości
8.40 Giełda

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Magazyn kulturalny
8.15 Krakowskie

12.05 Wesolywdowiec
12.30 Życiowa szansa
13.30 Disco Polo Live

~

10.20 Fiorella
11.15 Pogromcyzla
-serial sensacyjno

anioł

·serial pn:ygodowy
9.30 Zbuntowany

księżniczka

Piosenka
na życzenie
śwtatwedług
Bundych
·serial komedjoy,y
7.25 Batman
7.50 PoUtyczne
graffiti
8.00 Skrzydła
- seńal komediowy
8.30 Xena-wo)ownlcza

i Wieści

• dok. ze str. I

nowy WWICZANIN

Sobota
ftlY!PD.
6.35 Wszystko o działce
I ogrodzie
7.30 Studio sport:

6.55 Agrolinla
Tenls

zdrowia

·Australian Open
9.05 Wiadomości
9.17 Pogoda
9.20 Ziarno- program
redaktji katolickiej
9A5 Walt Disney
przedstawia:
Produkcje
Myszki Miki
• seńal anim. prod. USA
10.10 Robinsonowie
z Beverly Hills
-film fab. prod. USA
11.00 Dr Quinn
·serial prod. USA
11A5 Sekrety

Echa tygodnia
Tacysaml
Program lokalny
Doogle Howser,

8

• seńal prod.
auslralijskiej

Południowych

12.00 Podrómlk
-magazyn turystyczny
12.25 Miiiard w rozum le
-teleturniej
13.DO Wiadomości
13.10 Anegdoty
prezydenckie
Longina Pastusiaka
13.20 Kronika filmowa
13.40 Opowieści z Mórz

7.00
7.30
aoo
9.05

lekarz medycyny

wDwójce

9.25 Gospodarka
9.50 Verdi ·Pogoń
za sławą- film
dok. prod. angielskiej
10.50 Raj na ziemi
-serial dok. prod. USA

powiedzą

11A5 Kino bez rodziców:
Fllnstonowie-serial
animowany prod. USA
12.10 Kino bez rodziców:
Tajemnica Sagall
-serial przygodowy
12.35 Parker Lewis
nigdy nie przegrywa
-serial prod. USA
13.o5 to ludzie
• serial komediowy
prod. angielskiej
13.35 Program
kulturalny

14.35

15.00
15.30
16.00

Bratysława

Lecznica pod św.
Franciszkiem
·serial dok. prod. TVP
Jeśli nie Oxford,
to co?· teleturniej
Lista przebojów
Studio sport:
ME wlyżwiarstwie
figurowym:
haterów popularnego serialu telewizyjnego ,Beztroskie
dni". odsłania międzypoko
leniowe nieporozumienia, róż
ne związki łączące rodziców
i ich dzieci, ukazuje cienie
i blaski wychowywania potomstwa.

Sportowa sobota
Łowca jeleni
·film fab. prod. USA
Bohaterami są trzej młodzi
robotnicy Mike (Robert De
Niro), Nick (Christopher Walken) i Steven (John Savage) pracujący w niebezpiecznych warunkach przy
piecu hutniczym. Powołani
do wojska przyjaciele jadą
do Wietnamu.
1.20 Klan -telenowela
2.35 Program rozrywkowy
4.05 Zakończenie
programu

.I.

6

TV Łódź
WOT

„ Łowca jeleni " - film fabularny prod. USA ·- reż. Michael Cimino,
wyk. Robert De Niro (na zdjęciu} , Me1yl Streep, John Cazale i inni.
Emisja: sobota, 27 stycznia, TVP 1, godz. 22.20.

Programy pogrubione· nie kodowane

rfflm;

7.00 Kaczorek Huey 7.35
Fix, Foxi i przyjaciele 8.00
Telenowiny 8.20 Podróże z
WOT 8.40 Co, gdzie, kiedy? 9.00 Ogrody bez granic 9.30 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 10.00 Josephine 11.30 Kumple z
woja 11.45 Złote rączki 12.10
Zaproszenie 12.30 Zdobywcy
13.20 Historia Wiadomości
14.15 Magazyn hokejowy
14.30 Minty 14.55 Zwierzęta mroźnej północy 15.30
Koncert 3 w 3 16.15 Teletransmisja 1.6AO Wieża
17.00 Z arc~1wu~ Kuriera
1!.10 Moda.1okohce 17.30
Lista przebojów 17.45 V..Jay
-nowościmuzyc:zne18.00Te

7.05 Łapu Capu • chochliki
telewizyjne 7.15 Minisport+
7.20 Diabelski Młyn 8.00 Teletubbies Ił 8.25 Spartakus - film kostiumowy 11.30
Deser 11 .40 Cienie 12.30
Rozkodowany Bugs Sunny 13.30 Przyjaciele VI
13.55 Łapu Capu 14.05
Cybemet 14.30 Raj na ziemi
15.25 Przed premierą 15.35
Pan Tadeusz • film kostiumowy prod. polskiej 18.1 OInna
sprawiedliwość -dramat 20.00
Dla wszystkich nie starczy
21 .40 Malaria • film obycz.
23.50 Morderstwa z uśmie
chem - film sens. 1.30 Kod
porozumienia 3.00 Kto zaCookie? 4.55 De·
ser 5.10 Liga hiszpańska

!!t'1

bił ciotkę

D~

9.00 Turbo 9.25 Kraina samochodów: Samochody wyś
cigowe 9.55 Dzikie Discovery: Dzika Azja 10.50 Odkrywanie historii 11.45 TSR
2 12.40 Niesamowite maszyny 13.30 Czołgi: Mistrzowie 14.25 Złączone od chwili
narodzin 15.15 Medyczne
przełomy 16.1O Na ratunek
ogrodom 16.35 Zielona wioska 17.05 Odkrywanie historii: Poszukiwania Liberty Bell
18.00 Wojenne miesiące
19.00 Pola bitew 20.00 Od
podszewki 21.00 Największe
kradzieże: Napad na galerię 22.00 Stulecie zwykłych ludzi 23.00 Z akt FBI O.OO Godzina z przypływem adrenaliny 1.00 Medycyna sądo
wa 2.00 Detektywi sądowi
3.00 Zakończenie

17.56 Koleś kocha przyradę 18.02 Hrabia Kaczula
18.30 Podróżnicy 18.55 Jasb 19.08 Świat bez tajemnic 19.35 Ziemia Królewskich Puszcz 20.25 Wampir z Feratu 22.15 Różni
ludzie, różne sprawy

TELl!WIZJA ŁOWICZ
9.00 Telezakupy 10.15 Hrabia Kaczula 11.00 Tato, nie
bój się dentysty 12.10 Reportaż 13.00Bajki13.30 Z jak
zdrowie 13.45Zmodąi urodą
14.00 Świat dalekich podróży 14.25 INFOR 14.33 Zemsta 17.35 Życie zwierząt

t

lewizyjny Kurier Warszawski 18.20 Są takie miejsca
• magazy~ ku.lturalny 18.40
20 lat pózniei: Wydarzenia
sprzed W:stu lat utrwalone
w Polskie) Kro~ice F1lmo:
Will 19.00 Kwiat pustyni
20 .40 Muzyka i przyjaźń: Biiiy
Harper i Piotr Wojtasik • reportaż z koncertu 21 ,00 Raport ekologiczny: w programie aktualne problemy zwią
zane z ochroną środowiska
i edukacją ekologiczną 21.10
Podróże z WOT. magazyn
turystyczny 21.30 Wiadomości kuriera 21.35 Sport w
WOT 22.00 Areszt domowy O.OO Zakończenie progra mu

7.00 Kaczorek Huey • serial animowany 7.35 Fixi,
Foxi i przyjaciele - serial animowany 8.00 Tysiącletni
Gdańsk 8.30 Rodzinne dzień
dobry 9.00 Ogrody bez granic • serial dokumentalny
9.25 Książki z górnej półki
9.30 Telewizyjny magazyn
przyrodniczy 10.00 Zwiastun 10.00 Josephine 11.30
Kumple z woja 11.45 Złote
rączki 12.10 Zaproszenie
12.30 Zdobywcy 13.20 Historia wiadomości 14.15 Magazyn hokejowy 14.30 Min·
ty. kino familijne 14.55 Zwierzęta mrożnej północy. serial dokumentalny 15.30
Vera Bila· koncert z Krakawa 16.15 Teletransmisja magazyn dla młodzieży 16.40
Teleturniej - wieża 17 .OO
Gdzie wiatr poniesie 17.30
Impresje • reportaż kulturai n 17 .45 Katolicki ty 0 _
g
.
.Y.
dnik mformacyiny .18 .~0
Łódzkie W1adomośc1 Oma
18.20 Łódź 3 proponuje
18.30 Ma.gazyn kul.turalny
19.00 Kwiat pustym 20.40
Muzyka i przyjaźń: Billy
Harper i Piotr Wojtasik • reportaż z koncertu 21.00
Mecz koszykówki kobiet
Potfa - Start Gdańsk 21.35
Bywalec 22.00 Areszt domowy 23.45 Program na
jutro

27 stycznia 2001 r.

17.00 Teleexpress
17.20 Kochllny
polskie seriale
17.50 Dziennik Telewizyjny
Jacka Fedorowicza
1815 Pokaż co potrafisz
-program
dla młodydi widzów
19.00 Wieczorynka:
Mapeciątka

19.30 Wiadomości
19.51 Sport+ pogoda
20.0S Rodzice I dzieci
-komedia prod. USĄ
reż. Ron Howard,
wyk. Steven Martin,
Maty Steenbutgen,
DiarreW'łilSi

Pełna humoru i ciepła hi·
storia pewnej sympatycznej amerykańskiej rodziny
Buckmanów. Ron Howard,
reżyser, aktor, producent,
twórca m.in. znanej komedii si .Kokon• i jeden z bo-

city wpada w oko Benowi, a
14.DO Arl<a Noego
próba pomocy ze strony
14.30 Famlllada
Noela przynosi opłakane
-teleturniej
skutki.
15.00 Złotopolscy
19.55 Jujka według Tyma
-telenowela lVP
20A5 Dwójkomanla
15.30 Wielka gra
20.50 Słowo na niedzielę
-teleturniej
21.00 Panorama
16.25 Mjak miłość- serial
21.20 Sport-telegram
prod. polskiej
Marek rozważa możliwość 21.26 Prognoza pogody
wyjazdu do Niemiec. Bar- 21.35 W napięciu
-film fabularny prod. USA
bara obiecuje mu, że porozmawia z ojcem na te- Lyłe Wilder jest strażakiem
mat przepisania gospodar- w Los Angeles, Mieszka
ki na syna. Nie wie jednak, samotnie w willowej podmiejjak pogodzić ewentualne po- skiej dzielnicy. Żona opuzostanie Marka w Grabinie ściła go i zabrała syna, nie
z planami Małgosi. Zamar- mogąc dłużej tolerować jego
twia się i niepokoi o przy- sadystycznych metod wychowawczych, surowych za.
szłość dzieci, zdając sobie
sad, chorobliwej pedanterii
sprawę, że znalezienie kompromisowego rozwiązania i kaznodziejskich pouczeń.
Lyłe bardzo to przeżył. Swe
będzie bardzo trudne.
frustracje wyładowuje w cią
17.20 Jazda kulturalna
głych utarczkach z sąsia
18.00 Program lokalny
dami - szczęśliwą rodziną
18.21 Pogoda
Bravertonów.
18.30 Panorama
23.00 Jak upolować
18.50 Dwójkomanla
mężczyznę„.
18.55 Feliclty - serial fab.
·serial prod. USA
prod.USA
Rodzice próbują wyjaśnić 23.25 Verdi - Brzemię
sławy· film dok.
.prawdziwe• powody wyjazprod. angielskiej
du Felicity do Nowego Jor015 Najeźdźca-film
ku. Zakulisowe działania ojca
s-f prod. USA
wprowadzają sporo zamie1.55 Zakończenie
szania w życie córki. Na
programu
dodatek przyjaciółka Feli-

ł

11
(i)-lfil@~'li'
6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Światwedług
Bundych
• serial komediowy
715 Pokemon
·serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
aoo Skrzydła
a30
9.30
10.20
11.15
12.05
12.30
13.30

- seńal komeófO'hY
Strażnik Teksasu
·serial sensacyjny
Zbuntowany anioł
• serial obyczajowy
Florella
·serial obyczajowy
Zbuntowany anioł
·serial obyczajowy
Wesoły wdowiec
·serial komediowy
Magazyn sportowy
AdamlEwa
• polski serial
~

\NrsotoNIA.
Przedmieście
Wiadomości
Giełda

6.00 Kawa CrJ herbata
7A5 Madonny polskie
8.15 Krakowskie

a30
8.40

tandemy

a45 Pokaż, co potrafisz
9.30 Fraglesy
10.00 Artystyczne

Jezus

11.30 Galeria
12.00 Wiadomości
12.10 Jujka według Tyma
13.00 Klan
·telenowela TVP
1315 Publicystyka
kulturalna
14.10 Szpital Dzieciątka

~

14.30 Twój lekarx
• magazyn medyczny
14.45 Wystarczychcieć
15.00
15.30
15.55
16A5
17A5
18.40
19.()5
20.00

20.55

Pakemon
Informacje
Słodka trucizna
- film prod. brazylijskiej
Strażnik teksasu
-serial sensacyjny
Florella
• serial obyczajowy
Informacje
+KurlerTV
Zbuntowany anioł
• serial obyczajowy
ŻycJowa szansa
• teleturniej
Top Gun
·film prod. USĄ
reż. Tony Scott,
wyk. Tom Cruise,
KeilyMcGllls,
Anthony Ett.Yards i inni

14.40 Ludzie listy piszą
15.00 Wiadomości
15.15 Mówi się„.
15.35 Rozmowa dnia
16.00 Galeria
16.25 Male ojczyzny:
Nlbyto nasze
·film dokumentalny
17.00 Teleexpress
17.15 Baśniowa kraina
braclGrjmm
17A5 Sportowy tydzień
18.35 Klan
18.55 Telezakupy
19.15 Dobranocka:
Przygody Kota
Fiiemona
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda

j

Wielki sukces kasowy lat
osiemdziesiątych i początek
gwiazdorskiej kariery Toma
Cruise·a. Młody pilot odby·
wa trening w szkole lotniczej. Rywalizuje z kolegami
o miano asa przestworzy
i romansuje z atrakcyjną panią instruktor.
21.30 Losowanie LOTIO
I Szczęśliwego
Numerka
23.00 Informacje I biznes
Informacje
23.15 Prognoza pogody
23.25 Polityczne graffiti
23.40 Bumerang
0.10 Magazyn
Teatru Otwartego
1.15 Muzyka
na bis
5.00 Pomgnanle
z widzami

reż. Stanisław Różewicz,

19.57 Sport
20.00 Kobieta w kapeluszu
·film fab. prod. polskiej,

Wiadomości

~

wyk. Hanna Mikuć,
Maria Czubasiewicz,
Barbara Dziekan i inni
21.40 Chcę Inaczej:
Izabella Trojanowska
22.00 Pr. publicystyczny
22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram
23.00 Ze sztuką na ty
23A5 Camerata
·magazyn muzyczny
0.30 Monitor

1.00 Ludzie listy piszą
1.20 Powtórtd programów

k0
ale kina/

I .

6.00 Teledyski 6.10 Maria '
6.35 Top Shop 7.00 Generał Em'f'a t I nowela 6 55 Od
8.00 Dokument: Portret gru11 - ee
od nieobecność mini. · . •
Daimos 7.30 Przyjaciele 8.00 .
.
iazdowe kreskówki · seriale PY P
Top Shop 12.00 Cierpieć z
animowany 8.05 Czy boisz stra 9·05 Pełnia nad głowamiłości 13.10 Wędrówki Gulisię ciemności?. serial dla I m1-komed1a10.20Dokument:
. er t E tw d
wera 14.00 Top Shop 18.00
młodzieży 8.30'Katalina i Se- I ReŻ yserzy. in as 00
• 11.20 Człowiek bomba •
.
Cierpieć z miłości 19.05 Prawo do narodzin 19.45 Top Shop bast1an • telenowela 9.15
, Gra w przeboje - teleturniej thr.iller 12 •55 Banda czar20.30 Grota Rekinów 22.20 945 Podaj· dalej' 1015 Czyn- nei chusty. film przygodo·
.
•
·
·
Atak potworów 23.00 Top Shop
nik PSI li • serial fantastycz- 1' wy 14.40 Stella • komedia
0.10 Hot Shop 0.50 Playboy
nonaukowy 11.05 Ciężka prod. USA 16.00 Dokudroga-film przygodowy12.35 ment: Reżyserzy: Robert
„. . „„,..
Teleshopping 13.40 Katalina i Altman 17.00 Szczęśliwy
D!l.i/ilSPOHf
....... .,..,,. ...
Sebastian. telenowela 14.25 człowiek • komedia prod.
Maria Emilia • telenowela 1 ukraińskiej 2o.oo ~ołnierz
15.15 Odjazdowe kreskówki mimo woh • komedia prod.
16.25 Czy boisz się ciem- USA 22.05 Pogoń za szczę1
ności? 16.50 Mantis 17.40 ściem ·film dokumentalny
1
Czynnik PSI li 18.30 Gra w 23.25 Kwiat tysiąca i jednej
przeboje. teleturniej 19.00 ·, nocy - film.erotyczny 1.30
W akcji 19.30 Podaj dalej Magazyn filmowy: Wodny
20.05 Królestwo niewido- świat 1.55 Znikający człomych - thriller 21.50 Kobie· ' wiek • komedia sensacyjta zwana Jackie 22.40 Ani- ny, reż. Maurice Philips 3.25
hilator - thriller 0.20 Sexplo- Dokument: Milos Forman
zja 0.35 "el akcji 0.55 Po- I 4.25 Dolina szczęścia - komedia prod. polska
wiórki
8.30 Skoki 1O.OO Narciarstwo
alpejskie 11.00 Kombinacja
norweska 12.00 Narciarstwo
alpejskie 13.30 Łyżwiarstwo
figurowe 15.00 Skoki 16.00
Tenis 17.00 Saneczkarstwo
17.30 Narciarstwo alpejskie
18.30 Piłka nożna 20.00 Mag.
What's UP 20.30 Tenis 21.30
Bobsleje 22.30 Narciarstwo
23.00 Wiadomości 23.15 Pił·
ka nożna 0.45 Mag. What's
UP 1.15 Wiadomości

j

l

·
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z Gło~na Lsyykowa

Porady Prawne

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

PRACOWNIKA NA URLOPIE BEZPUTNYM

Pracownik przebywa na rocznym urlopie bezpłatnym. W tym
okresie nie są odprowadzane
składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wiem, że miesiąc może on ko·
rzystać ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego bez opłaca
nia składki na to ubezpieczenie. Czy
pracownik przebywający na urlo·
pie bezpłatnym dłuższym niż jeden
sam za siebie opła·
na ubezpieczenie spo-

miesiąc może

cać składki

łeczne?

przeciętne miesięczne wynagro~c

mu ubezpieczeniu oraz członków jej
rodziny prawo to ustaje po upływie
30 dni od daty jej członkostwa w
kasie chorych (art. 8a ust. 4 ustawy).
Jeżeli pracownik przebywa na
urlopie bezpłatnym , nic pódlcga
obowiązkowi ubezpieczenia zdro wotnego z innego tytułu albo nic jest
członkiem rodziny (żona, dzieci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu),
to nie ma przeszkód, aby zgłosił się
do dobrowolnego ubezpieczenia
zdrowotnego i zawarł umowę z kasą
chorych. Będzie wówczas sam opła
cał składki na ubezpieczenie zdrowotne, bez pośrednictwa pracodawcy. Podstawą wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne będzie zdck I aro wa na kwota, nic niższa niż

nic w sektorze przedsiębiorstw za
poprzedni kwartał ogłaszane przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim".
Podstawa prawna: art8a ustawy z 6
lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz.
153 ze zm.).

Baby - serial komediowy
18.30 Najemnicy • serial
akcji 19.30 M.A.S.H. - serial komediowy 20.00 Ten
drugi • serial 20.50 Dziennik 21.02 Informacje sportowe 21.05 Nocna orchidea film akcji 22.55 Bitwa o Anglię - film wojenny prod.
angielskiej. reż. Guy Hamilton 1.35 Masquerade serial prod. USA 2.35 Spotkajmy się ' - program rozrywkowy 3.05 Strefa P • program muzyczny 3.55 Zakończenie programu

Ładny dom - magazyn o
sacji i rozrywki 18.15 Rozmobudownictwie 13.50 Omer • wy w toku - talk show 19.00
serial dla dzieci 14.15 Sza- TVN Fakty + Sport + Poleństwa Alvina wiewiórki - goda 19.35 W niewoli uczuć
serial dla dzieci 14.40 Przy- - serial obyczajowy 19.35
gody kapitana Simiana • se- Milioneizy - teleturniej 21.20
rial dla dzieci 15.05 Mecz NBA Miasteczko - serial obycza16.00 Krok za krokiem - jowy prod. polskiej 22.00
serial komediowy; Cody za. Urzekła mnie pańska histoczyna współpracować z ze- ria • talk show 22.30 Superspołem rockowym . Szybko
gliny - magazyn policyjny
zdobywa sympatię wokalist- 23.00 TVN Fakty 23.10 Kropki, która proponuje mu, by ka nad i 23.30 Fakty, lupojechał z grupą na tourdzie, pieniądze O.OO Co za
nee po kraju. Cody decy- tydzień • magazyn 0.30 Widuje jednak, iż nie jest go- zjer TVN 1.00 Automaniak
tów na to, by porzucić dom • magazyn motoryzacyjny
i zmienić tryb życia 16.30 1.30 Multikino • magazyn
TVN Fakty 16.50 Rauzan • filmowy 2.00 Granie na zaserial obyczajowy 17.45 Wi- wianie - program rozrywkozjer TVN • magazyn sen- wy

W myśl art. 8a ust. l ustawy z 6
lutego i 997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28,
poz. 153 ze zm.) obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi w kasie chorych i opłaceniu składki w terminie i
na zasadach określonych ustawą.
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu
w kasie chorych staje się jej człon
kiem i uzyskuje wraz z członkami
rodziny prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W przypadku osoby podlegającej obowiązkowe-

•

,

6.05 W niewoli uczuć - serial obyczajowy 6.45 Telesklep 7.OO Krok za krokiem
- serial animowany 7.25
Omer 7.50 Szaleństwa Alvina wiewiórki - serial anim.
8.15 Przygody kapitana Simiana. serial dla dzieci 8.35
. I dl d .
p· .ś p
iotru an • sena a ZJeci 9.00 Niezwykła podróż
Sinbada • serial dla dzieci
Ml d R b' H d.
o y o m oo
9.20
· I dl d · · 945 MT110sena a zieci ·
nerzy • teleturniej 10.30 Telesklep11.30Zakazaneuczu12 20
.
I b
c1a • sena o yczajowy .
Wybacz mi. talk show 13.20

i: . .

·

wy prod. USA 12.00 Gwiazdy Europy - teleturniej 12.30
Hawaje Pięć-Zero - serial
kryminalny 13.25 V Max mag. motoryzacyjny 13.55
Strefa P - magazyn muzyczny 14.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
15.35 Garfield - serial ani·
mowany dla dzieci 16.05
Gęsia skórka • serial animowany dla dzieci 16.35
Czułość i kłamstwa • serial
prod. polskiej 17.05 Allo,
alfo • serial komediowy
17.45 Dziennik 18.00 Oh

_,

...
...
6.00 Strefa p • magazyn
muzyczny 7.00 V Max •
magazyn motoryzacyjny 7.30
Muzyczne listy 8.30 Garfield - serial animowany dla
dzieci 9.00 Gęsia skórka·
1 serial animowany dla dzieci 9.30 Najemnicy • serial
akcji prod. USA 10.30 Allo,
· allo • serial komediowy
• 11.00 Grace w opałach serial komediowy 11.30
M.A.S.H. • serial komedio-

~

14.45 Na maksa

i

-teleturniej
13.15 Doktor
zalpejsklej włoski
14.00 Teatr dla dzieci:
Bajka, C1!Jll
o dwóch braciach

~

-serial lVP
Wielka
odmiana
-serial prod. australijskiej
.
Nasza wielka
rodzina
-serial prod. japońskiej
Okavango
-serial prod. USA
Film dokumentalny
Studio sport:
MŚ wnarciarstwie
alpejskim

lnazłe

Dzlennlk krajowy
Studio urody
Program lokalny
Na dobre

12.50 Famlllada

11.30
11.55

10.45

10.20

9.25

7.30
7!A
8.00
8.30

TVP8

10.55 Pod)ednymdachem
•ma9azyn rodzimy
11.15 Gotowanie
na ekranie
11.35 Czas seniora
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes- rolniczy
program informacyjny

9.15 Jectjneczka
-program dla dzieci
9.45 Dam sobie radę
10.00 Statek miłości
-serial prod. USA

8.42 Pogoda
8.45 Noddy
-serial arirooNarri

8.25

Giełda
8.30 Wiadomości

Pmmileścłe

6.00 Kawa C1!J herbata
7.35 Telezakupy
7!A Szkoła na fali
-serial prod. USA
8.15 Krakowskie

dookoła świata

GośćJedynkl

Teleexpress

l

kabaretowy

19.55 Elita-my wieczór

GOL

19.30 Magazyn piłkarski

I świat

15.15 Miami Sands
-serial prod. USA
Michael znajduje nowe mieszkanie i wyprowadza się z
domu przybranych rodziców.
Nawiązuje romans z agentką Biura Nieruchomości.
Laura nie może się doczekać dnia ślubu. Tymczasem Steven uwodzi pielę·
gniarki. Paul sugeruje, że
Laura powinna rzucić studia. Jej przyjaciółka, Cary,
poznaje Alexa, który zaczyna się nią bardzo interesować. Cary jest zachwycona, kiedy dostaje od niego
kwiaty. Zaprasza Alexa na
ślub Laury.
16.00 Panorama
16.10 Na dobre i na złe
·serial prod. polskiej
17.0S Małe ojczyzny:
·film dokumentalny
Klystyny Biguszewskiej
i Ryszarda Jaworskiego
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Va banque
19.20 Kościół

Klan -telenowela
Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Miej OC1!J
szeroko otwarte:
Człowiek, który
rozmawia z lwami
- film dokumentalny
prod. francuskiej

17.00
17.20
17.35
18.0ll

-serial prod.
pask<Hliemiedóej
14.115 Plebania- serial lVP
14.30 Falszywyka«
1S.OO Wiadomości
15.10 R)'nek
15.30 Euroexpress
15.45 Reportaż
16.05 Kulisy PRL-u
16.ll Moda na sukces
1651 The'Race ·regaty

włócznia

12.20 Kontrasty ·świat,
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo
na świecie
1245 Fantaghiro- serial
prod. vAoskiej
13.35 Słoneczna

Poniedziałek

C1'.•!ff•!C il

\

W!!!

•

Programy pogrubione - niekodowane

TV

Łódź

WOT

7.00 Wielka księga natury 7.00 Wielka księga natury
8.00 7.30 Znak orta 8.00 Telewi7.OO Diabelski Młyn 7.40 7.30 Znak orta - serial
Dialogi 8.30 Królowa serc zyjny numer warszawski
CaŁapu
7.45
Mlnisport+
8.05 20 lat póżniej 8.25
półki
pu 7.50 Aktualności filmo- 9.~5 Książki z górnej
9.30 Niefortunna czarowni- Sekrety 8.30 Królowa serc
we 8.00 Rodzina piratów
ca - serial 1O.OO Radio Ro- 9.30 Niefortunna czarowni8.25 Przyjaciele 8.50 Cienie
dachem
mans - serial prod. polskiej ca 10.00 Radio Romans 9.40 Pan Tadeusz - film ko1.25 Plebania
10.30 Reportaż 10.45 Kowal- serial prod. polskiej 10.30
na
Sposób
12.10
stiumowy
-seriallVP
ski i Szmidt 11.15 77 nara- Lista przebojów 10.45 Koblondynkę 14.05 Szkoła ka2.15 Zakończenie
tunek - serial fabularny 12.00 walski i Szmidt 11.15 n na
. detów 16.10 Dusiciel z Boprogramu
Reportaż 12.15 Autostrada - ratunek ·serial 12.15 Restonu 18.05 Aktualności filmagazyn 12.35 Książki z gór- portaż 12.45 Kumple z woja
mowe 18.35 Ostatni rezernej półki 13.00 Apetyt na 13.00 Apetyt na Azję 13.30
wat - serial dla dzieci 19.00
Zaproszenie 13.50 Bliżej
Azję 13.30 Zaproszenie 13.50
205' Dwójkomania
Diabelski Młyn 19.20 Nie
prawa 14.00 Kalejdoskop
Bliżej prawa 14.00 Kalejdo21.00 Panorama
przegap 19.25 Dlabelsk.i skop regionalny 14.10 Projek- regionalny 14.10 Projektant21.20 Sport-telegram
Młyn 19.40 Łapu Capu 19.45
tantki 14.35 Klan 15.00 Fe- ki 14.35 Klan 15.00 Ferie z
21.26 Pogoda
Minisport + 19.50 Aktual- rie z Trójką 15.40 Przystanek Trójką 15.30 Kurier 15.35
21.35 Cud Purymowy
ności filmowe 20.00 MorJeziorsko 16.00 Jan Matejko Wierzę, wątpię, szukam„.
- film fab. prod. lVP,
derstwa z uśmiechem 21.40 - Unia Lubelska 16.30 Ha"Y 16.00 Oskary biznesu 16.20
reż. Izabella Cywińska,
Olga Korbut - o gimnastyce i Hendersonowie 16.50 Ksią: Mój pies i inne zwierzaki
wyk. Sławomir
22.35 Za ciosem 23.30 Roz- żki z górnej półki 17.00 Leki z 16.30 Ha"Y i Hendersona·
Orzechowski,
prawa 1.15 Kolacja dla pal- zielnej apteki 17.15 Repor- wie 17.00 Leki zzielnej apteki
DMuta Stria,
natów 2.35 Bariera 3.55 Żyć taż 17.30 ŁKP 18.00 ŁWD 17.15 Co, gdzie, kiedy?
Grzegorz Malecki i inni
lepiej - komedia 5.30 Prywat- 18.20 Magazynsportowy18A5 17.30 Kurier 17.45 SekreJan Kochanowski, łódzki
ny detektyw - film sensacyj- Encyklopedia sportu 19.00 ty 18.00 Kurier 18.20 Banrobotnik w średnim wieku,
kier domowy 18.40 Warsza·
Przeklęty okręt 20.35 Echa
mieszka wraz z żoną i doro- ny
regionów - opinie reporterów wa znana i nieznana 19.00
słym synem w niewielkim,
21.05 Miłość i namiętność - Przeklęty okręt 20.35 Echa
skromnym mieszkaniu w
bloku. Jan pracuje w fabry- 9.00 ·Pola bitew 9.55 Wy- serial fabularny prod. mek- 21.00 Miłość i namiętność
ce, jego żona zajmuje się ścigi samochodowe 10.50 Ło sykańskiej 21.30 ŁWD 22.00 21.30 Kurier 21.40 Rozmodomem, a syn większość Wf;a krokodyli 11.45 Tajem- To jest temat - reportaż 22.10 wa dnia 22.00 To jest teczasu spędza z kolegami • nice natury 12.40 Discovery Książki z górnej półki 22.15 mat 22.15 Cyberix 22.30
kibicami jednego łódzkich przedstawia: Nefertiti, Klą Cybeńx 22.30 Magazyn ho- Magazyn hokejowy 23.00
klubów piłkarskich. Młodzi z twa Tutanhamona 15.15 Pod- kejowy 23.00 Terra X • wy- Raport policyjny 23.15 Wprawy w nieznane 23.55 Pro- wa znana i nieznana 23.30
zangażowaniem godnym lepróż ludzkoś~i 16.1 O WyczaMuzyka 23.45 V-JAY
gram na jutro
szej sprawy szukają okazji
rowane z drewna: Toaletka
do bójki z każdym, kto wej16.35 Na ratunek ogrodom
dzie im w drogę. Najchęt·
17.05Turt:>o17.30 Ciekawostki
TELEWIZJA ŁOWICZ
niej, rzecz jasna, z kibicami
Discovery 18.00 Liniowce:
innych drużyn.
9.00 Telezakupy Mango 10.15 Cierszewie 17 .15 WiadoDziewiczy rejs 19.00 Śmier
22.35 ObyNatel
Hrabia kaczula 11.02 Bitwa mości lokalne 17 .25 Sertelnie niebezpieczne 20.00
Poeta
o Moskwę 12.28 Reportaż wis pracy 17.35 Magazyn
Pogromcy korków 20.30 Cie·Zbigniew Herbert
13.00 Hrabia Kaczula ·film sportowy 18.02 Hrabia
kawostki Discovery 21.00
·film dok. prod. TVP
animowany dla dzieci 13.30 Kaczula 18.30 Różni luSamotna planeta: Afryka po23.55 Kino bez granic:
dzie, różne sprawy 19.08
Podróżnicy 13.50 Jasio 14.00
łudniowa 22.00 Przetrwanie:
Między wierszami
Tornado 23.00 Krzesło O.OO Co się stało? 14.25 Studio Zemsta (odc. 187) 20.25
-film fab. prod. USA
Strefa mocy 2.00 Odkrywa- INFOR 14.33 Peter Gunn Bona'nza • serial 21.25
1.35 Zakończenie
nie historii 3.00 Zakończe- 15.00 Małżeński ping-pong Druga B 22.15 Dzikie
programu
15.14 Wieczory z gitarą w oswojone
nie programu

w narciarstwie
alpejskim
23.15 Oparte na faktach:
Zbrodnia stulecia
- film fab. USA,
reż. Mark Rydeli,
wyk. Stephen Rea i inni
1.05 Pod jednym

22.50 !>portowy flesz
22.55 Mistrzostwa świata

tvladomości

do nadmiernego wysiłku.
21.0S Teatrtelewlzji:Skiz
-autor: Gabriela Zapolska
22.25 Monitor

spieszyć, zmuszać zwierząt

Bohater filmu już w wieku
osiemnastu lat odkrył w
sobie samorodny talent do
porozumiewania się ze zwierzętami. Odtąd stale doskonali swe umiejętności. Najbardziej lubi pracę z wielkimi kotami. Twierdzi, że tre·
sura nie polega na ,oduczaniu" - eliminacji naturalnych
instynktów swych podopiecznych, ale prZeciwnie, na
wykształcaniu u nich nowych
umiejętności. Nie wolno się

8.30 Skoki narciarskie: Puchar Świata 9.45 Bobsleje
11.00 Skoki narciarskie 12.00
Bobsleje 13.00 Tenis 14.30
Łyżwiarstwo figurowe 17.00
Skoki narciarskie 18.00 Narciarstwo alpejskie 20.30 Ły
żwiarstwo figurowe: Mistrzostwa Europy 22.00 Tenis
23.00 Wiadomości 23.15
Bobsleje 0.15 Narciarstwo
alpejskie 1.00 Skoki narciarskie: Puchar Świata 1.45
Wiadomości 2.00 Zakończe
nie programu

*....... **
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7.00 Księga dżungli 7.30
Przyjaciele 8.00 Top Shop
12.00 Ty albo nikt 12.25 Ziemie toskańskie 13.00 Guliwer 14.00 Top Shop 18.00
Auto salon 18.30 Young
Duke 19.20 Ziemie toskań
skie 20.00 Sierżant York
22.10 Tajemnice nocy 22.40
Krokodyl 0.20 Hot Shop

~
"""""""

historyczno.ł<UHuralny

13.0ll Skari>lec- magazyn

ogłoszenia

6.00 Wsłońculwdeszczu
-serial prod. polskiej
6.45 Nie tylko Wawel
7.00 Echa tygodnia
7.30 Klan
8.45 Paplerowyteatrzyk
8.55 Ala I As
9.20 Ziarno
9.45 UC1!JmY się polskiego
,10.15 Hity satelity
10.35 Wielki Koncert
Urodzinowy
w 80 rocznicę
urodzin Jana Pawła li
12.35 Teatr dla Dzieci:
W sprawie

6.00 Disco Relax
7.00 DyżumySatyryk
Kraju
7:Jl W drodze- magazyn
redakcji pr. katolickich
8.00 Faceciwczeml
8.30 Spider· Man
9.00 Godzilla
9.25 Power Rangers
-serial dla młodzieży
9.50 Disco Polo Live
10.40 Na preriach Dakoty
- film przygodowy USA,
reż. Michael O'Hertihy
Dzieje pary nastolatków,
którzy biorą ślub i porzucają swoje rodzinne strony, by
Wspólnie wieść trudne I peł
ne niebezpieczeństw życie
osadników w zupełnie jeszcze dzikiej Da kocie roku
1873.

7

4x4

ł

ka śmiechu - program rozrywkowy 10.45 Gra w prze,
boje 11.15 Mantis 12.00
Zróbmy sobie dobrze - serial komediowy 12.25 Tajemnicza wyspa - serial przygodowy 12.50 Ukryte miasto - serial przyg. 13.15 Trzecia planeta od Słońca V serial komediowy 13.40 Amerykańskie wakacje - komedia 15.20 SeaQuest 16.10
Na wariackich papierach
17 .OO Komando Małolat
17.55 Wieczór z reklamą
18.30 Gra w przeboje 19.00
W akcji 19.30 Trzecia planeta od Słońca 20.00 Księ
życ i Valentino - tragikomedia 21.50 Szkoła prywatna komedia prod. USA 23.25
Hotel 0.15 Komando Mało
lat 1.05 Zabójćza przeszłość
2.35 Nędznicy 4.50 Teleshopping

6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki 10.20 Becz-

13.30 Ptaki Wisły •
14.00 Badzlewlakowle
14.30 Kocham Polskę
-teleturniej
15.00 Babar
15.25 Sensacje XX wieku
15.50 Teraz Polonia:
Krystyna Prońko
16.05 Magazyn Polonijny•
z Ameryki Północnej
16.35 Studnia
17.00 Teleexpress
17.15 Muzyka łączy
pokolenia
18.15 Na dobre I na złe
-serial prod. polskiej
19.0S Galeria malarstwa
polskiego
19.15 Dobranocka

15.30 lnfonnacje
15.45 Prognoza pogody
155' AclamiEwa
-polski serial obycr.ajowy
16.45 Asy z klasy
17.45 Idź na całość
18AO lnfonnacje
+Kurier TV
19.05 Zbuntowany anioł
·serial obyaajowy

15.0ll Dyżumysatyrykkraju

14.30

wistością.

12.20 Dobry ksląże
Charlie
Szkocki książę Charles, zwany .Bonnie Prince Charlie",
żył w XVI wieku i oczywiście
brał udział w niekończących
się wojnych z Anglikami. Stal
się bohaterem legend, nie
zawsze zgodnych z rzeczy-

Opowleśclzkrypty

-serial s-f prod USA,

Pogoda
Sport
Seksmlsja
-komedia prod. polskiej,
reż Juliusz Machulsł<i
Tańczą mistrzowie
Świata Marcus
I Karen Hilton
Teraz Polonia
Panorama
Sport· telegram
JujkawedlugTyma
Sportowa sobota
Dziennik telewizyj11y
-program
Jacka Fedorowicza
Powtórki
programów

Wiadomości

8.00 Magazyn filmowy: Maska 8.25 Banda czarnej chusty - film przygodowy 1O.OO
Dokument: John Travolta
10.30 Awantura w Putman's
Landing - komedia prod.
USA 12.15 Znikający czło
wiek - komedia sensacyjna
13.45 Dokument: Brat Pitt
- Przystojniak z Hollywood
14.40 Kandydat • film obyczajowy 16.30 Szczęśliwy
człowiek - komedia 19.30
Dokument: Reżyserzy: Jodie Foster 20.00 Zwycięstwo
• dramat 21.40 Wystarczy
być - komediodramat 23.45
Opowieści kanterberyjskie film erotyczny 1.35 Dokument: Reżyserzy: Steven
Spielberg 2.35 Willy Nilly ~lm krótkometrażowy 2.50
Nadstaw uszu - komediodramat, reż. Stephen Frears 4.40 Dokument: Reżyserzy: Robert Altman

ale kino!

k©

0.25

23.00
23.55
0.05

22.50

22.30

22.10

21.55

19.30
195'
19.53
20.00

0.15 Playboy
3.15 Muzyka
na BIS
S.00 Pożegnanie
z widzami

23.45

22.50 Ryzykownagra

Numerka

I Szczęśliwego

-serial komediowy
21.20 El Marlachl
·film sensacyjny USA
Miody gitarzysta z ulicznego zespołu wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie zostaje wzięty za groźnego re·
wołwerowca i wplątany w lokalne porachunki.
21.30 Losowanie LOTTO

20.oo ŻycioWa szansa
205' Graczykowie

księża,

nowy
ŁOWICZANIN

parafie...

z Głowna .!._Strykowa

i

6.30 Po drugiej stronie lustra 7.00 Droga do Avonlea - serial familijny 8.00
1V 4 Kropka pl. - program
internetowy 8.30 Od Afryki
do Afryki - tropem psa • film dokumentalny 9.30 Voltron - serial animowany dla
dzieci 10.00 Rudzielec serial animowany dla dzieci 10.30 Po drugiej s,trnnie lu1
stra - serial fantastyczny
· 11.00 Droga do Avonlea • serial familijny 12.00 Sekrety watykańskie - film doku-

a

•

7.00 Telesklep 8.00 Albert •serial animowany dla dzieci 8.25 Szaleństwa Alvina
wiewiórki - serial animowany dla dzieci 8.45 Mama,
tata i ja - teleturniej 9.1 O
, Przygody Kapitana Simana - serial dla dzieci 9.35
Omer - serial dla dzieci 10.00
Gwiezdne wrota - serial
prod. USA 11.00 VIVA Polska - program muzyczny
13.00 Automaniak 13.30
Zacznijcie rewolucję beze
mnie - komedia prod. USA
15.20 Multikino • magazyn

mentalny 12.30 V Max - magazyn motoryzacyjny 13.00
'TV 4 Kropka pl. - magazyn
internetowy 13.30 Podryw
kontrolowany - program rozrywkowy 14.00 Porwana
przez Komanczów 15.45 Luzik - serial dramatyczny
16.45 Czułość i kłamstwa
- serial produkcji polskiej
17.45 Dziennik 17.58 Sport
18.05 Gang Olsena 14: Ostatnia misja Gangu Olsena 20.05 Mandingo - dramat kryminalny prod. USA;
Lata 40 XIX wieku, głębo
kie południe USA. Plantator Warren Maxwell trenu-

filmowy 15.50 Brygada ratunkowa - serial obyczajowy 16.45 Tajemnice sukcesu li - miniserial obyczajowy 18.30 Maraton uśmie
chu - program rozrywkowy
19.00 1VN Fakty 19.25
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Milionerzy - teleturniej 20.25
Ostatni Don - miniserial
prod. USA 21.25 Gorący
temat - film sensacyjny
prod. USA; Dziennikarka telewizyjna Marcy traci popularność. Aby podbudować
swoją pozycję zawodową i
zwiękzyć oglądalność musi
wyszperać jakąś sensacyjną historię. Dzięki anonimowej informacji Marcy

je swych niewolników do walki na pięści. Nie wie, że jego
córka Blanche ma romans z
jego najlepszym zawodnikiem
22.35 Obcy świat - serial dramatyczny prod. USA 23.35
Odpływ - film fabularny; Kapitan Chisholm decyduje się
objąć komendę podejrzanego żaglowca i doprowadzić
go do Australii. Załoga, zło
żona z typów spod ciemnej
gwiazdy, ma zupełnie inne
plany„. 1.25 Super VIP magazyn ciekawostek i sensacji 1.55 Strefa P - program muzyczny 2.45 Zakoó,
czenie programu

trafia do bostońskiego nocnego klubu, gdzie znajduje
siedem przeszytych kulami
ciał. Ta sprawa jawi się jako
prawdziwy dziennikarski raryt'as„. 23.20 Portret zabójcy - serial sensacyjny 0.15
Jeśli dziś wtorek, to na·
dal jesteśmy w Belgii - komedia prod. USA; Zwariowana satyra na przemysł
turystyczny i samych turystów, którzy niewiele się od
siebie różnią. Grupa Amerykanów zgłasza się do
udziału w wycieczce .Europa w 18 dni" podczas której
przeżywają przykrości i radości, kłócą się, gubią, zakochują.„ 2.20 Muzyka

Założona w 1830 r. w Stanach Zjed- Wrześni, „Adonai" we Wrocławiu,
noczonych sekta mormonów ma dzi- „Jordan" w Gdyni, „Horeb" w Żorach,
siaj w Polsce reprezentację 1 100 czy „Jeruzalem" w Żywcu liczą najcczłonków oraz 114 misjonarzy. Nato- zęściej od kilkunastu do kilkudziesjęciu
miast wyróżniający się aktywnością i członków.
Wyznania tradycji judaistycznej
ruchliwością badacze Pisma świętego
(dwa odłamy, z siedzibą zwierzchności grupują dziś w Polsce ok. 2 tys. wiw Krakowie i Bydgoszczy)-2,6 tysiąca ernych, głównie w Warszawie, na Mawyznawców, w tym najwięcej na te- zowszu i Dolnym Śląsku. Dziewięć
renie .województw małopolskiego, gmin tworzy Związek Gmin Wyzśląskiego i lubelskiego. Nawiązująca do naniowych Żydowskich z siedzibą w
16-wiecznych Braci Polskich protes- Warszawie. Pierwsi wyznawcy religii
tanck~ ,,Jednota" (z siedzibą zboru we mojżeszowej osiedlili się na stałe w
Polsce już przed 800 laty.
Wrocławiu) liczy ok. 200 wiernych,
Cztery odrębne wyznania tradycji
najwięcej w woj. dolnośląskim. Inne
wyznania, zaliczone przez GUS w muzułmańskiej na terenie Polski (naniedawno wydanym zestawieniu do jwiększe - to Muzułmański Związek
protestanckich, jak np. Kościół „wol- Religijny) - mają w sumie ok. 5 tys.
ni chrześcijanie", zbór „Syjon", misja wiernych, a najwięcej - w woj.
„Centrum służby życia", wspólnota białostockim, mazowieckim, pomor„Pojednanie", zbór ewangeliczny skim i lubuskim. Funkcjonują w naszym
„Agape", wspólnota unitarian, zbory kraju od 14 wieku.
dok. na str. 9
„Betel" w Warszawie, „Ichtus" we
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Bratysława

15.15 Studio sport:
MEwlytwlarstwle
figurowym:

•

_t_
W I W .WWW _J

14.00 30 toni· lista, lista
-flsta praeboj6w
14.30 Famlliada
-teletu miej
1S.OO Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej
Weronika jest w euforii, przyg9towuje wystawę w Pary·
żu. Z kolei Marylka nadal nie
wie, co zrobić z własnym fyciem. Wreszcie podejmuje
decyzję . Zrobi tak, jak prze·
powiedziała jej wrótka. Wyjdzie za mąż za Jasia. Waldek opowiada Dionizemu,
jak to naprawdę było z pro.
wystawy nad Se-

17.30
18.00
1821
18.30

Program lokalny
Pogoda
Panorama

7dnłświat

15.30 Bezludna wyspa
16.30 Na dobre I na zie
·serial prod. TVP

kwaną.

pozycją

i

mywanych od kilku lat przez
Indian białych zakładników.

- Pokazy mistrzów
17.00 Teleexpress
17.20 Randkawclemno
-quiz
18.0S Lokatorzy
-serial TVP
18.35 śmiechu warte
19.00 Wieczorynka:
Przygody Myszki Miki
I Kaczora Donalda
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza pogody

I

t:t.f.1#'
· · - -..~.:·'A
,
~,~~.
,.:~.. ' ąifl

zatapialny superliniowiec. Rozbitkowie przez kilka godzin
czekają w szalupach na ra·
tunek. Wielu z nich umiera
z wycieńczenia I chłodu. Ci,
którzy ocaleli, wracają do
Nowego Jorku. Wśród szczę
śliwców wysiadających na
ląd są Isabella, Alice z dzie..
ckiem. a także dziwnym zbiegiem okoliczności kieszonkowiec oraz jego ukochana.
14.30 Na wielkiej scenie:
· Longin Pastusiak

N,iedziela
6.30 Proszę o odpowiedź
6.40 Nasza gmina
7.20 Studio sport: Tenis
• program dla dzieci

8.40 Do góry nogami

motoryzac:y)ny MOC

9.05 Siódme niebo
·serial prod. USA
9.55 Gwiazdy, które nie
gasną- filmfabulamy
11.10 Magazyn
11.30 Relacjaz Oświęcimia

12.00 Otwarte drzwi
·w tym Anioł Pański
12.40 CDsi
13.00 Wiadomości
13.10 1)'dzleń

-serial prod. USA

13.45 Titanic

Rozgrywa się ostatni akt
tragedii słynnego transattantyka •Titanic". Statek idzie
na dno wraz z załogą i set·
kami pasaterów. Ratuje się
odpowiedzialny za katastrofę
dyrektor przeds i ęb iorstwa,
które mlalo eksploatować nie-

g ·
6.55 Twa12elmaskl
-serial TVP
7.55 Slowo
na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,

lekarz medycyny

Makłcwicla

-serial prod. USA
9.30 Nie tylko
dla komandosów:
Pantery w zasadzce
10.00 Ulica Sezamkowa
10.30 Kręclola
11.00 Podróte kulinarne
Roberta

przyrodnlcze-seńal

11.30 Wycieczki

dok: prod. angielskiej
12.00 Misja szeryfa
McCabe'a
·film fab. prod. USA
W małym miasteczku Tascosa na Dzikim Zachodzie
pędzi spokojny i szczęśliwy
fywot szeryf Guthrie McCa~e {James Stewart). Pew!1690 razu zjawia się w mieście porucznik amerykań
skiej armii, Jim Gary (Ri·
chard Widmark). Mają razem wyruszyć ze specjalną
misją na terytorium Komanczów, by uwolnić przetrzy-

jl

D~uerv_
9.00 Zabawa z naturą 9.55
Challenger 10.50 Od podszewki 11.45 Samotna planeta: Etiopia 12.40 Ziemski
rekord prędkości 13.30 Największe kradzieże 14.15
Chirurg serca 15.15 Wygnańcy - żyjący z trądem 16.1 O
święto smakoszy 16.35 Wyczarowane z drewna 17.05
Strefa mocy 18.00 Niesamowite maszyny 19.00 Łow
ca krokodyli 20.00 Stulecie
zwykłych ludzi 21.00 Disco:
very przedstawia: Neferiti
O.OO Podróż ludzkości: W poszukiwani.I początków czło
wieka 1.00 Planeta żywio
łów: Wulkan 2.00 Z akt FBI:
John Gotti - Skazany 3.00
Zakończen ie programu

CHANNU

7.00 Rozkodowany Bugs
8.00 Teletubbies 8.25 Mistrzowie w świecie przyrody
8.50 Obcy przybysze 10.20
Łapu Capu Extra 1O.SO Moja
kochana zabójczyni 12.20
Deser 12.30 Szeroki Horyzont 13.25 Aktualności 13.55
Deser 14.1 O W kleszczach
lęku 14.30 Raj na ziemi 15.45
Dar wolności 17.15 Senator Bulworth 19.00 Cybernet 19.30 Nie przegap 19.35
Pinky i Mózg 20.0ll Przyjaciele VI 20.25 Łapu Capu
20.35 Cienie 21.25 Deser
21.35 Sport+ 0.15 Salamon
i Gaenor 1.55 Fałszywa ofiara 3.45 Amnestia 5.1 O Deser 5.30 Pierwotna siła

Programy pogrubione- nie kodowane

rlfń!+;f!!S

TV

WOT

n~

skwę

to, nie bój się dentysty 16.40
Reportat 17.35 Co się stało? 18.02 Hrabia Kaczula
18.30 Dzikie i oswojone 19.08
Peter Gunn 19.35 Małżeń
ski ping-pong 19.-49 Wieczory z gitarą w Cierszewie
(odc. 4) 20.25 Bitwa o Mo.
(cz. 4) 22.15 Podróż·
22.35 Jasio

Kościół i świat 18.30 Podium 19.00Jeździectwo19.30
Żeglarstwo 20.00 Polska Liga Siatkówki: Morze Szczecin • Mostostal Kędzierzyn
Koi!e 21.00 Kościół i ~iat •
prOIJram katolicki 21.1 O Oskary biznesu 21.30 Wiadomości Kuriera 21.35 Sport w
WOT 22.00 Życiorysy z refrenem 22.30 Żywot Mateusza O.OO Zakończenie pro.

18.00KuńerWarsz.awskf18.10

Hallo KrzytbNka 17.15 Kabaret

7.00 Zuzia i jej przyjaciele serial kukiełkowy 7.35 Tajna
misja • serial fabularny 8.00
Moda i okolice 8.20 Są takie miejsca 8.40 Na zdrowie 9.00 Wierzę , wątp i ę ,
szukam · magazyn katolicki 9.30 Świat królika Piotrusia 10.00 Budujemy mosty teleturniej 10.30 Robin Hood 11.30 Magazyn turystyczny: Tu i tam 12.30 Mój
pies i Inne zwierzaki 12.40
Dawna Warszawa 13.00
Msza ~. 14.00 Z archiwum
Kuriera 14.10 Wiwat Akademia 14.30 Zwierzęta z bliska 15.25 Tu i tam - magazyn turystyczny 15.55 Sztuka i fycie 16.50 Teleturniej:

\

8.30 Telezakupy Mango 10.15
Hrabia Kaczula - serial animowany 11.02 Wampir z
Feratu 13.00 Hrabia Kaczula 13.30 Różni ludzie,
różne sprawy 14.00 Życie
zwierząt 14.21 Koleś kocha
przyrodę 14.33 Świat bez
tajemnic 15.00 Ziemia Królewskich Puszcz 15.30 Ta·

7.00 Zuzia i jej przyjaciele serial animowany dla dzie- '
ci 7.35 Tajna misja - serial
fabularny 8.00 Niedziela w
pościelach 8.30 Kraina Tośmo 9.00 Wierzę, wątpię,
szukam 9.25 Książki z górnej pólki 9.30 Świat królika
Piotrusia 1O.OO Zwiastun
10.00 Budujemy mosty 10.30
Robin Hood 11.20 Książki
z górnej półki 11.30 Magazyn turystyczny 12.35 Dzieje orta białego 13.00 Magazyn kulturalny 13.30 Mój
świat 14.00 Dialogi 14.30
Zwierzęta z bliska 15.1O ·
Książki z górnej półki 15.25
Magazyn turystyczny 15.55
Sztuka i życie - kanadyjski
serial fabularny 16.50 Te·
leturniej .Hallo krzyżówka"
17.10 Książki z górnej półki
17.15 Uśmiechnij się 18.00
Łódzkie Wiadomości Dnia
18.10 Sport 18.20 Łódź 3
proponuje 18.30 Podium
19.00 Piłka pięcioosobowa
19.55 Zwiastun 20.00 Siat·
kówka 21.00 Słódź nam tę
Łódź 21.30 Portrety reży·
serów filmowych 22.30 Ży·
wet Mateusza O.OO Program na jutro

Łódź

Gwiazdy, które nie gasną - „ Piosenka Briana" - film fab . prod. USA
·reż. Buzz Kulik, wyk. James Cann, Billy Dee Williams i inni. Emisja,
niedziela, 28 stycznia, TVP I, godz. 9.55.

28 stycznia 2001 r.
20.0S Twarze i maski:

Próba
• seńal prod. TVP
Sierpień 1980 roku. Witold
Szamot, który przeniósł się
do Częstochowy, gdzie występuje w teatrze i opiekuje
się żoną w zaawansowanej
ciąfy, dostaje propozycję
powrotu do stolicy. Ma grać
Solonego w .Trzech siostrach" Antoniegó Czecho.
wa. Szamot od dawna marzył o takiej szansie, więc,
mimo niechęci żony, przyj·
muje propozycję. Niestety,
niedługo wybuchają strajki
na Wybrzeżu, które coraz
bardziej absorbują zespól
Teatru Miejskiego.
21.35 ZWyczajnl
-niezwyczajni
22.15 Pegaz
22.45 Sportowa niedziela

23.05 Niezapomniane role:
reż. TomaszZygadło,

ćma
- dramat prod. polskiej,

selC

wyk. Roman Wilhelmi,
Iwona Bielska, Anna
Seniuk. Nela Obarska
0.50 Klub samotnych

1.10 Podróżomania- film
dok. prod. francuskiej
2.05 Zakończenie
programu

18.50 Dwójkomanla
18.55 święta wojna
-serial prod. polskiej
19.25 Niebieska Maryla
na bis
19.55 Jujka według Tyma
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.26 Prognoza pogody
21.30 Życie do poprawki
·serial prod. kanad;isklej
Chańie Winters, weteran woj-;
ny wietnamskiej, prowadzi
rodzinny interes • !iklep z
narzędziami. Pochłonięty pracą i swoją osobą nie okazuje m~oścl matce, choć ona
bar(!zo go kocha . Starsza
kobieta zawsze czeka na
jakiś mity gest ze strony
syna, ale on pozostaje obojętny. Nawet wówczas, gdy
ciężko chora przebywa w
szpitalu, Charliemu nie zależy na okazaniu jej choć
odrobiny ciepła.
22.20 Audloteletumlej
22.25 Zwienenla
kontrolowane
22.55 Rewelacja miesiąca
1.25 Ziemia • ostatnie
starcie -serial prod. USA
2.10 Zakończenie
pr09ramu
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. Joe pracuje na .skromnej
6.00 Disco
14.10 Grom w raju
posadzie w szkole, aż do
Polo live
15.0S ŚWlatwedlug
chwili, gdy nawiązuje znajo.
7.00 Ręce które leczą
Bundych
mość z matką ucznia, szyb- AJvina Wiewiórki - serial dla , tym kilku odmian buddyzmu i wyznań hinduistyc·
7.30 Jesteśmy
• serial komeóiowf
1
ko przekształconą w romans. dzieci .8A5 Piotruś Pan • se- znych. Najbardziej znane - to ,,Kryszna" (przeszło
8.00 Faceclwczeml
15.30 Informacje
d tle
y. .„ (p
• ) A
Zaczyna się lawirowanie nal anim. 9.10 Przygody ka- 1 5 ty
8.30 SpliSennan
15.45 Prognoza pogody
ona se .a
s. wy:mawcow • " gapa „ ogi
pitana Simiana - serial dla
między Emily i oficjalną na·
9.00 Hugo
15.50 AdamlEwa
dzieci 9.35 Omer • serial wyznawcow), „Karma Kagyu (ponad l OOO w1rzeczoną Canrie .
-progan da dzieci
• pOlski serial
anim. 9.55 Albert • serial 1 ernych), „Karma Kamtzang" (1 ,5 tys. wiernych),
21.30 Losowanie
9.30 Power Rangers
~
anim. 10.15 Bliźniaczki. se- dwa odłamy religii „Zen" (łącznie • ok. 120
LOTTO
·serial dla mlodzieży
16.45 Maclecochcecle
I Szczęśliwego
9.55 Disco Relax
17.15 Rodzina zastępcza
rial komediowy 10.50 To ro- wyznawców). Najbardziej z nich rozprzestrzeniona
Numerka
10.55 Sabrina, nastoletnia
• serial komediowY
dzinne • komedia prod. USA 1 „Kryszna" ma w Polsce S miejsc kultoWych, jest
.23.00 Na katdy
czara.vnlca
17.45 Idź na całość
12.30 Ładny dom 13.00 Ku- .' obecna we wszystkich wojewó~ach, a największą
temat
- serial komediowy
18.40 lnfonnacje
roń razi - magazyn kulinar- I liczbę wyznawców gromadzi na Dolnym Śląsku,
-talk show
11.20 Dharma IGreg
IKurier TV
ny 13.30 O co chodzi? • I w Małopolsce i w regionie gdańskim.
O.OO AFA
• serial komediowy
19.0S Życiowa szansa
teleturniej 14.00 Ł<YNcy skar- I Niektóre działające u nas religie zdają się
0.30 Magazyn
11.50 Oni, ona
20.00 Zerwanewlęzl
d ·· p ł ·
• k" h
• .d
·
bów-senal przygodowy14.55
sportowy
I pizzeria
20.55 Kumplowskie układy
Co za tydzień 15.25 Więcej I naw1~ac o pogans 1c tra ycjI ra~ ow1an.
1.30 Muzyka
-serial ~omedioy,y
-dramat prod. USA,
czadu! _ film młodzieżowy ~P· .zar:jes~owane p:ze~ 4 la~ ,~rzesz~e.R~dzna bis
12.15 Pierwsza liga
rei.. Glem Jordan,
17.25 Ale Plama _ program 1mej Wiary odwołuje się głowme do słonca jako
5.00 Pożegnanie
wyk. Richard Dreyfuss,
-nowy sezon
roZrfWkowy 17.55 Ananasy dawcy życia, ma ponad 140 wyznaw ców, a funkcz widzami
-film prod. USA
Susan Saandon i iri
z mojej klasy - program roz- I jonuje w 13 województwach, głównie w zachodni1
1 - rywkowy 19.00 TVN Fakty, opomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim.
„Ruch świadomości Baba Ji"; „ Misja pokoleń";
sport, pogoda 19.35 MilioTV POLONIA
6.10 Na dobre I na złe
14.25 Program fO"ZJYNkOWIJ 21.40 Piosenki Władysława nerzy - teleturniej 20.25 wspólnota „Dzong-czen"; „Związek Kwinarystów"
Wybacz mi - talk show 21.40 (w stadium organizacji); „Kościół Remonsnwitów"
Szpilmana
14.50 Biografie
-serial prod. polskiej
Pod napięcie.m • talk show I (również organizujący się dopiero, ale mający już
22.30 Panorama
16.00 Wieczór
7.05 Słowo na niedzielę
1 22 40
22 10
22.50 Sport
7.10 Magazyn Polonijny
z Jagielskim
d · . Superw zierA ·PI Nie setkę członków); nawiązujący do tybetańskich prak·
d
·telegram
kG d " 7
h 7 ·
. ..
k
o wiary 23.10 1e arna
z Ameryki Północnej
na bis
aru a ; ,,....groma zeme
k r , ty re 1tgijnyc ,,....wiąze
23.40 Prez d n ki
22.55 Dozwolone
17.00 Teleexpress
7.40 Album Mazowsza
''d
·
' mne
" ktore
· · " • to me
··s··1ostr Pl.
poe _ B rac11
yecwolności
sposro
o 1te1stow
0.35 Na granicy
od lat40-tu
17.15 Matki, tony
7.55 Parnas Literacki
23.45 Szwadrony śmierci: film obycz. 2.35 Granie na licznej kolekcji zrzeszeń o religijnym charakterze
8.10 Fraglesy
i kochanki
działających na terenie naszego kraju. Niektóre z
Katownia była taka..• zawołanie
·serial prod. angielskiej
18.10 Zaproszenie
-film dokumentalny
8.35 Niedzielne
18.30 Studia
nich- to prawdziwe efemerydy, funkcjonowały stomuzykowanie
-magazyn folkowy
s~
sunkowo krótko, by następnie przyłączyć się do
19.15 Dobranocka:
9.30 Złotopolscy
~
innych, bądź ulec likwidacji - jak np. zbór ewan0.10 Sportowa
10.20 Wspomnień czar:
Rycerz Piotruś
geliczny „Nazaret", czy , ;z. ielonoświątkowy Kościół
ntedziela
Śluby ułańskie
herbu Trzy Jabłka
• 0.30 Studia - magazyn
6.30 Po drugiej stronie lu- Przypowieści Salomona".
11.30 Relacja z Oświęcimia 19.30 Wiadomości
fokowy
W każdym razie · na brak pomysłowości w tej
19.50 Pogoda
stra - serial fantastyczny
12.00 Otwarte drzwi
1.15 Rycerz Piotruś
19.52 Sport
12AO
7.00 Droga do Avonlea - nader delikatnej dziedzinie narzekać nie można ...
CDsi
Herbu
13.00 Transmisja
20.00 Artystyczne
Karol Rzemieniecki
serial familijny 8.00 Gwiaz- 1
Trzy Jabłka
Niedzielnej Mszy
tandemy:
dy Europy - teleturniej 8.30 1 _._...,.,.........- -......~-~~
1.15 Powtórki
Wrzeciono czasu
Świętej
V Max - magazyn motoryprogramów
14.00 Galeria- reportaż
-film fab. prod. polskiej
zacyjny 9.00 Sekrety watyKundel, nóż dobre serce
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- kańskie - film dokumentalny 9.30 Voltron - serial dla
a<l>
~
~
dzieci 10.00 .Rudzielec • se~
~
nal dla dzieci 10.30 Po drual• kino!
Od" .
li d k"
.
.
1
·
ys 1.7·00 . Jaz 8.00 Magazyn filmowy: z • giej stronie lustra • serial 1
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