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Dwóch zamaskowanych ,
młodych mężczyzn, z twarzami zakrytymi czapkami
kominiarkami z otworami na
oczy, dokonało w niedzielę,
4 lutego, brutalnego napadu na samotnie mieszkają
cą
w Kocierzewie Północ
Próba przed pierwszym festiwalowym filmem • Tytus Andronikus''.
Jacek Florczak zakłada film do projektora. O tym, jak się rozpoczął nym 75-letnią Stefanię K.
Na razie jeszcze poszkodowana nie

Och! Film Festiwal czytaj na stronie 2.

ustaliła co zginęło z domu. Na pewno nre
była to duża kwota pieniędzy, ponieważ

Dll·upla bez p·1wa
Niewłaściwe

zachowanie młodzieży,
w Dziupli zmusiło nas do
podjęcia decyzji zakazującej sprzedaży
alkoholu w tej kawiarni - powiedział nam
dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury
Maciej Malangiewicz. Decyzja o zakazie
sprzedaży i spożywania alkoholu w kawiarni „Dziupla" przy LOK podjęta została przez dyrektora placówki w uzgodni en iu z Zarządem Miasta Łowicza.
Sprzedaż zostanie wstrzymana po 30
dniach od wydania decyzji przez dyrekbawiącej się
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wybili szybkę w drzwiach prowadzących
do mieszkania i kluczem otworzyli te drzwi.
W tym czasie 75-letnia kobieta już zasypiała i ze snu wyrwał ją hałas. Zanim zdążyła
zareagować, napadło na nią dwóch młodych
mężczyzn i po chwili skrępowali ją wyrwanym z gniazdka kablem telefonicznym.
Sprawcy zażądali wskazania miejsca, w którym schowane są pieniądze. Kobietajednak
nie miała w tym czasie pieniędzy w domu.
Jeden ze sprawców plądrował mieszkanie.
Po kilku minutach zostawili skrępowaną
starszą kobietę i wybiegli w mieszkania .
Policji nie udało się dotąd ustalić, czy przestępców coś wystraszyło, czy też nie znaleźli ich zdaniem nic wartościowego i postanowili uciekać z miejsca przestępstwa Dopiero następnego dnia rano Stefanii K udało
się uwolnić z więzów i pójść do sąsiadki,
skąd zadzwoniono najpierw na pogotowie
ratunkowe i policję. Kobieta z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala i została zatrzy-

mana na obserwację, czy nie ma np. wstrzą

śnięcia mózgu. Jej życiu nie zagraża niebez-

pieczeństwo.

Do chwili zamykania tego numeru NL
policjajeszcze nie ustaliła, co zginęło z mieszkania. Nie został też sporządzony portret
pamięciowy, ponieważ przestępcy twarze
mieli zakryte kominiarkami. Z zeznań osoby pokrzywdzonej wynika, że byli to ludzie młodzi. Gówniarze nie wiedzą co robią
i nie zdają sobie sprawy. jak surowa jest za
coś takiego kara. Za taki napad można spokojnie w sądzie dostać 5 - 6 lat. Za dwadzieścia złotych. .. Jak ich zatrzymamy to sąd
z reguły decyduje się na tymczasowe aresztowanie, a to już nie są żarty. .. - powiedział
nam jeden z funkcjonariuszy operacyjnych
łowickiej Komendy Powiatowej Policji.
Istotnie - zagrożenie karą przy takich
przestępstwach (art 280 § 1 Kodeksu
Karnego) ustawodawca określił od 2
do 12 lat pozbawienia wolności. (mak)

pem w wysokosct zaledwie 20 złotych.
Grozi im za to kara pozbawienia wolności od lat dwóch do dwunastu.
tora LOK. Otrzymanie decyzji spodzieDo napadu doszło w nocy z niedzieli na
wane jest w najbliższym czasie, do chwi- poniedziałek(4/5 lutego) pomiędzy godziną
li zamknięcia tego numeru jeszcze nie zo- 22.00 a północą. Dwaj nieznani sprawcy
stała ajentom lokalu dostarczona.
Kawiarnia nadal będzie działała, będzie
można wypić kawę lub herbatę, zjeść
ciastko. Dodatkowo od wtorku, 6 lutego
wprowadzono zakaz palenia w przedsionku wejścia do Icina, w miejscu gdzie
znajduje się kasa biletowa. Zakaz palenia
W ciągu zaledwie kilku dni inspektoobowiązuje więc w całym ośrodku.
rzy
łowickiej Stacji Sanitarno - Epidemio(aw)
logicznej skontrolowali ponad 50 placóSześcioosobową grupę przestępców
Sprawcami tego i innych już udowodwek, w których zachodziło podejrzenie z Żychlina
zatrzymali w czwartek, 1 lu- nionych napadów są mieszkańcy Żychli
obrotu produktami spożywczymi zawie- tego policjanci z Kutna.
Są to między in- na w wieku od 16 do 20 lat - wszyscy
rającymi żelatynę wołową z krajów obję
nymi sprawcy brutalnego napadu na sklep bezrobotni. Na pomysł działalności przetych embargiem w związku z chorobą w Czerniewie (gmina
Kiernozia), o któ- stępczej - napadania na sklepy, stacje benwą ani srodków do życia. Solidaryzując
szalonych krów. Przypomnijmy, że są to rym pisaliśmy w poprzednim
numerze zynowe itp. - wpadli podczas spożywa
się z nimi Polski Czerwony Krzyż prosi
Niemcy, Francja i Anglia. Z trzech skle- Nowego Łowiczanina (NL nr 5 z
1 lutego. nia alkoholu w jednym z barów w Ży
o wpłaty finansowe na konto BIG Bank
pów spożywczych wycofanych zostało 2001 r.) w artykule Nie było do śmiechu. chlinie.
dok. na str. 2
Gdański SA I oddział Warszawa 116 60
łcilkaset sztuk rozpuszczalnych gum do
10 29 - 30206050 z dopiskiem „Indie".
żucia Mamba, kilka torebek żelatyny spoWpłat można również dokonywać w plażywczej i barszcz biały w proszku. Nie
cówkach PCK na terenie całego kraju. oznacza
to jednak, że w wycofanych
W Łowiczu pieniądze można wpłacać z obrotu produktach znajdował
się tzw.
W placówkach oświatowych prowa- łach i placówkach oświatowych (Spebezpośrednio w siedzibie PCK przy uliprion BSE odpowiedzialny za przeno- dzonych przez powiat najniższe wyna- cjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcy Nowy Rynek 5.
(aw) szenie się choroby szalonych krów. Jest grodzenie w I kategorii
zaszeregowania cze w Łowiczu, Kiernozi, Poradnia Psyto działanie prewencyjne podyktowane będzie wynosiło od 1 stycznia 2001 roku chologiczno - Pedagogiczna). Miesięczrozporządzeniem Wojewódzkiego In- 500 zł. Głosowanie nad taką uchwałą ne stawki wynagrodzenia zasadniczego
spektora Sanitarnego w Lodzi. Łowicki odbyło się na ostatniej sesji Rady Po- są sumą najniższej stawki i iloczynu łicz
Sanepid wysłał już oficjalne pismo do wiatu w środę 31 stycznia. Stawka ta by punktów ustalonych dla każdej z kawszystkich placówek handlowych z za- dotyczy pracowników nie będących na- regorii zaszeregowania. Wartość jednekazem sprzedaży produktów, w których uczycielami, a zatrudnionych w szko- go punktu wynosi 3 zł.
(mwk)
wykorzystywano żelatynę z Niemiec,
Anglii i Francji. Dotyczy to na przykład ~---------------------------
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Mamba wycofana
ze sprzedaiy

Sprawcy napadu

w Czerniewie zatrzymani

Pomóżmy ofiarom trzęsienia ziemi
W

ciągu

zaledwie trzech tygodni ZaPolskiego Czerwonego
Krzyża zwraca się ponownie z prośbą
o pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Indiach. W wyniku trzęsienia ziemi, które
nawiedziło północno - zachodni stan Gudżarat w Indiach w piątek, 26 stycznia,
kilkanaście tysięcy osób poniosło śmierć,
a wiele jest uznanych za zaginionych. Pozostali przy życiu nie mają dachu nad głorząd Główny
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Ustalono nainiisze wynagodzenie
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Informatora nie będzie

~lJWiat;

Witaj w Plusie
groszy za SMS
Łowicz,
jui od

godzin darmowych
rozmów
zł

16 markowych

modcll telefonów

Stary Rynek 8

tel./fax (046) 837 42 49, O601 318 927

W sprzedaży także zestawy Simplus
Szctególy oferty w Regulaminie ProruorjL Podane ceny nie zawleraja
podatku VAT. Oplata aktywacyjna 15 1l • VAT doliczana do pi•1ws~ego rachunku..

O likwidacji Informatora Samorządo
wego Łowicz i zmianie fonny organizacji
polityki informacyjnej miasta postanowił na posiedzeniu we wtorek, 30 stycznia łowicki Zarząd Miasta. Dotychczasowy redaktor naczelny infonnatora zostanie zatrudniony jako urzędnik w Wydziale
Analiz i Promocji Urzędu Miejskiego.

W ciągu najbliższego miesiąca zarząd zamierza wypracować nową formę polityki
informacyjnej. Rozważane będzie m.in.
wydawanie darmowego biuletynu informacyjnego (np. raz w miesiącu). Wydawanie informatora samorządowego Ło
wicz pochłaniało rocznie z budżetu miasta blisko milion złotych.
(mak)

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWłĘŃ GAZÓW ?.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA
.IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ;• ll11Nl-MARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A;• KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24. RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE;• 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. SURDKI W CZATOLINIE a KIOSK0 P. t.AZIKOWSKIEJ
NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; •SKLEP
P. BEJOY w OSTROWIE: • SKLEP P. GOJ
PARMIE ; • SKLEP P. MARCZAKA w KRĘPIE I OOMANIEWłcACH; .• SKLEP P. KoWALCZVKA PRZY UL. GŁOWACKIEGOWŁ, Y$ZKOWICACH;. SKLEP P. GORTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI
17 W BOLIMOWIE; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŹNIE; a SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCfEUłYM •SKLEP P. SAWICKIEGO PRZV Ul. KOŚCIELNEJ W BIELAWACH;• SKLEP
P. FIGATA W NIEBOROWIE; •SKLEP P. CHARĄŻKI
W ZDUNACH 1A; •SKLEP P. SZWAROCKIEJ W $.IERŻNIKACH; •SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; a SKLEP P. SZUFLIŃSIQEGO W BŁĘDOWIE; a SKLEP P. SZKOP W ARKADII;
a SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; a SKLEP
P. DZIEDZIC W MYSŁAKOWIE; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNVM JÓZEFÓW; a SKLEP P. SZYMAŃSKIEJ W WEJSCACH
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ŁOWICZANIN

Wl~CEJ PRZEST~PSTW
Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łowickiego był jednym z tematów
omawianyc h w czasie sesji Rady Powiatu w środę, 31 stycznia.
z radnych otrzymał przygoto- riał daje nadzieję na wykrycie sprawców.
W ubiegłym roku miało miejsce jedno
przez łowicką policję informację o
stanie bezpieczeństwa i porządku pu- zabójstwo, którego sprawca został ustablicznego oraz skuteczności działania po- lony. Zakończono też 7 innych spraw (z
licji na terenie powiatu łowickiego za 2000 lat poprzednich). Sprawcy wszystkich
rok. Jak wynika z zawartych w niej da- tych przestępstw zostali wykryci. Innynych (... ): od 4 lat na terenie działania mi przestępstwami, których ilość rośnie
KPP w Łowiczu odnotowywanyjest wzrost są przestępstwa gospodarcze. Zanotowaprzestępczo.\:ci i należy przewidywać, że no ich 126 czyli o 23 % więcej niż rok
przestępczość, zwłaszcza o charakterze wcześniej. Postępowania w tych spawach
prowadzi KPP w Łowiczu oraz komisakryminalnym będzie rosnąć .
W 2000 roku odnotowano 1608 prze- riaty we wszystkich gminach.
2000 rok był dla policji okresem wielu
stępstw, wykrywalność w tym czasie
wynosiła 59,8 % tzn. wykryto spraw- przekształc;eń organizacyjnych, a wszystców 967 przestępstw. Rok wcześniej kie zadania realizowane były przez 148
stwierdzono 1412 przestępstw, a wykry- pracowników mundurowych i 12 cywilnych. Policja zabezpieczała też wszystwalność wynosiła 55,9 %.
Z analizy danych dotyczących prze- kie imprezy, jakie odbywały się w miestępstw wynika, że na terenie powiatu ście np. 20 meczów piłkarskich rozegranastąpił ponad 1O % spadek ilości kara- nych przez Pelikan, wizyty kandydatów
dzieży z włamaniem - 500 zdarzeń i 436 na prezydenta, uroczystości kościelne i
masowe. W czasie tych wszystkich imwszczętych postępowań, których wykrywalność wynosiła 30, 1%. Stwierdzo- prez nie zanotowano zbiorowych zakłó
no też ·spadek kradzieży samochodów - ceń porządku. Policjanci z Łowicza pro43, z czego prowadzono 32 postępowa wadzili 14 postępowań dotyczących cunia, wykrywalność - 27,3 %. Innymi nie- dzoziemców, deportowano z terytorium
bezpiecznymi przestępstwami są rozbo- Polski obywatela Armenii po odbyciu
je i wymuszenia rozbójnicze. Zdarzeń ta- przez niego kary pozbawienia wolności
kich było 51, a ich wykrywalność 82, 7 w łowickim więzieniu. Cztery postępo
%. Wśród nich są rozboje na trasach, wania dotyczyły obywateli Sri Lanki niewykonane zużyciem broni palnej. W 2000 legalnie przebywających w Polsce, poroku miały miejsce 2 tego typu napady i zostałe to podejrzenia o prowadzeniu dziajest to o połowę mniej niż w 1999 roku. łalności przestępczej wobec obywateli
Nadal jest prowadzone dochodzenie w Armenii i C1ruzji.
W bieżącycm roku KPP w Łowiczu
jednym z tych przypadków. Zdaniem
policji zgromadzony na ten temat mate- planuje m.in. zwiększenie liczby etatów
Każdy

waną

cywilnych, zwiększenie liczby patroli w
mieście (również patroli z wyszkolonymi psami), zaktywizować pracę dzielnicowych, podjąć i kontynuować działania
profilaktyczno - wykrywcze.
Radny Marian Bielecki pytał komendanta Adama Rutę czy Łowicz jest wolny od grup przestępczych i czy pirotechnika używana w czasie różnych imprez nie jest niebezpieczna. W odpowiedzi usłyszał, że policja ma informacje, że
mieszkańcy Łowicza mogą należeć do
grup przestępczych działających na terenie innych miast, a obecność w Łowiczu
innych osób „podejrzanych" o działanie
w takich grupach jest monitorowana
przez policję. Natomiast jeżeli chodzi
o petardy i inne tego typu materiały, to
miasto może wydać zakaz ich używania,
ale jeśli pokazy są robione sporadycznie
i są krótkotrwałe, to nie stanowią dużego
zagrożenia, a podkreślają rangę uroczy-

W poniedziałek, 5 lutego uruchomiono ekspozyturę banku PKO BP przy Starym Rynku 14. Ekspozytura czynna jest odpo17iedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 17.00 i w soboty od 9.00 do 13.00. Dokonywać można wszelkich
transakcji bankowych związanych z wpłatami, wypłatami, zaciąganiem kredytów,
obsługą kont osobistych. Jeszcze w tym tygodniu zostanie uruchomiony bankomat znajdujący się w przedsionku pomieszczenia. Będzie czynny całą dobę.

stości.

Radny Wacław Witwicki prosił
o sprawdzenie i podanie do wiadomości,
ile było w ubiegłym roku przypadków
udzielania pomocy np. ambulatoryjnej
uczniom, którzy byli pod działaniem narkotyków i jaka jest rzeczywista prawda
o dealerach. Jakie jest to zagrożenie w Ło
wiczu, ponieważ każdy z dyrektorów
mówi, że u niego w szkole nie ma takiego
problemu? Na to pytanie w czasie sesji
31 stycznia nikt nie odpowiedział. Temat
ten powróci przy kolejnej rozmowie na
(mwk)
temat bezpieczeństwa.

Och! Film
Festiwal trwa
Od czwartku, 1 lutego, możemy uczestniczyć w TI edycji Och! Film Festiwalu, który, jak pokazała inauguracja, cieszy się tak

samo dużym zainteresowaniem jak edycja

Kanalizacia Zachodniei i Wiśniowei
Oddział Wodociągów i Kanalizacji ło
wickiego Zakładu Usług Komunalnych
otrzymał od łowickiego Zarządu Miasta (wtorek, 23 stycznia 2001r.) zlecenie kontynuowania budowy kanalizacji
sanitarnej w dzielnicy domków jednorodzinnych Górki w Łowiczu.
W pierwszym terminie, czyli już na wiosnę, mają rozpocząć się prace ziemne w ulicy Zachodniej oraz w ulicy Wiśniowej. Łącz
nie będzie trzeba tam ułożyć 231 metrów
sanitarnego kolektora ściekowego wraz z tzw.
przykanalikami do granic poszczególnych
posesji. Za wykonanie tych robót łowicki
ZUK otrzyma od miasta wynagrodzenie
w wysokości 80 tysięcy zł brutto.
Prace związane z układaniem rur kanalizacji sanitarnej na tych ulicach mogą być
utrudnione ze względu na konieczność wy-

• 30 stycznia o godzinie 22. I O Arkadiusz
M. powiadomił tutejszą KPP o włamaniu do
fiala 126p zaparkowanego przy ulicy Dworcowej. Sprawcy ukradli koło zapasowe i gaśnic<; o łącznej wartości 300 złotych.
• 30 stycznia - nieznani sprawcy po wybiciu trójkątnej szyby w fiacie I 26p dostali
si<; do wrn;trza skąd skradli akumulator na
szkod<; Józefa R. w wysokości I OO złotych.
• W nocy z 30 na 31 stycznia w Chruśli
nie miało miejsce włamanie do zabudowań
gospodarczych Andrzeja Ł., skąd nieznani
sprawcy skradli dwa cielaki.
• Tej samej nocy nn sprawcy po wyważeniu okna i przcci<;ciu kraty dostali si<; do
pomieszczeń biurowych firmy Eltmark, skąd
skradli sprz<;I komputerowy na szkod<; Michała B. w wysokości 3.800 złolych.
• 31 stycznia nn sprawcy dosiali si<; do
piwnicy na os. Starzyilskicgo, skąd skradli
rower górski na szkod<; Jana K.
• I lutego w Popowic (gm. Łowicz) nn
sprawcy po wyważeniu okna dostali sii; do
wni;lrza mieszkania, skąd skradli wkład kominowy na szkod<; Tomasza S. w wyso.kości 2.000 złotych.

konywania głębokich wykopów (na«Jet
ponad trzy metry) oraz wąskie ulice. Ziemięzwykopów pod układanie rur kanalizacJ'.inych każdorazowo trzeba wywozić wywrotkami poza obręb ulicy i po ułożeniu
kanalizacji przywieźć. Powoduje to podrożenie inwestycji i jej wydłużenie w czasie.
Drugim istotnym elementem, który wpły
wa na znaczny koszt kanalizowania osiedla
domków jednorodzinnych Górki, jest konieczność układania rur na znacznych głę
bokościach. Wiąże się to z odwadnianiem
gruntów. Z reguły wystarcza zastosowanie
pomp, pracujących przez całą dobę z tzw.
igłofiltrami odsysającymi wodę z gruntu,
umieszczonymi symetrycznie wzdłuż linii
wykopu, po jego obydwu stronach. W czę
ści osiedla Górki kilkudniowe pompowanie
wody gruntowej nie pomogło i należało
• 2 lutego w Bąkowic Górnym nn sprawcy dokonali kradzieży fiala I 26p na szkodi;
Wojciecha T. w wysokości 11 tys. zł.
• 2 lutego na os. Bratkowice w Łowiczu
nieznani sprawcy skradli skrzynk<; ze zwrolami gazel na szkodi; Haliny B.
• 2 lutego na os. Dąbrowskiego w Łowi
czu nieznani sprawcy skradli z parkingu osiedlowego samochód fial I 25p na szkodi; Małgorzaty A. w wysokości 2 tysii;cy złotych.
• 2 lutego około godziny 12.00 do ksii;gami weszła nieznana kobieta z paczką
i powołując si<; na znajomość z właścicielką
przekazała sprzedawczyni paczki; z firankami, za które zażądała 480 złotych. Pieniądze otrzymała. Po przyjściu do pracy
właścicielki okazało sic;, że nigdy nic zamawiała u nikogo firanek. Towar został wyceniony na ok. I OO zł.
• 2 lutego na os. Dąbrowskiego nieznani
sprawcy z osiedlowego parkingu skradli samochód fiat 126p na szkodi; Anny W.
• 3 lutego w Łyszkowicach nieznani
sprawcy po wyrwaniu kłódki dostali sii; do
garaży, gdzie po wybiciu szyby w samochodzie fial J26p skradli akumulator, klucze i
głośniki na szkod<; Józefa W. w wys. 600 zł.
• 3 lutego około godziny 19.00 Maciej
Sz. powiadomił o kradzieży telefonu komórkowego o wartości 270 złotych.
Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc
w wm sprawach prosimy o osobisty lub
telefo11icz11y kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.
Opracowal. asp. sztab. Witold Janeczek

wykopać specjalne głębinowe - kilkunasto-

metrowej głębokości - studnie odwadniają
ce. Koszt wydrążenia takiej studni (w zależności od głębokości, warunków gruntowych itp.) to nawet kilka tysięcy złotych.
Studnie odwadniające obejmują promieniem
swojego działania grunt odległy od nich
o około 15 metrów. Oznacza to, że w przypadku dużych ilości wody gruntowej nale(mak)
ży je nabijać co około 30 metrów.

Byliśmy ostrożni

ubiegłoroczna.

.

Oficjalne otwarcie poprzedziły kilkumiesięczne starania o sprowadzenie filmów. Tuż
przed premierą pierwszego filmu wyświetlanego w ramach festiwalu, odbyła si(( próba emisji filmu. W kabinie projekcyjnej kinooperatorzy próbowali dobrać jak najlepsze parametry ustawienia dźwięku i obrazu
wyświetlanego filmu. Kilka minut przed rozpoczęciem projekcji nie można było znaleźć
wolnego miejsca na sali kinowej. Festiwal
rozpoczął się melodią z filmu Romana Polańskiego Dziecko Rosemmy wykonaną na
saksofonie przez Konrada Panka. Oficjalnego otwarcia dokonali kierujący łowickim
Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Bez
Nazwy" Artur Michalak, Marcin Kosiorek,
Andrzej Gomoła. Przed premierąpierwszego filmu -ekranizacji krwawej sztuki Wiliama Szekspira 1jltus Andronikus - Władca
Legionów Rzymskich prelekcję wygłosił kierownik Filmoteki Narodowej Grzegorz Pień-

Bardzo trudne warunki na drogach spa:.
wodowane zamarzającym deszczem, który przez kilka godzin w poniedziałek 5
lutego powodował gołoledź, nie miały odzwierciedlenia w szpitalnych ani policyj- dok. ze str. I
nych statystykach. Nie doszło tego dnia
do żadnego wypadku drogowego, zanotowano kilka stłuczek na takim poziomie,
jak w inne dni. Tego dnia na oddziale chirurgii łowickiego szpitala założono gips
jednej osobie, która z powodu ślizgawicy

kowski. Przedstawił w skrócie historię ekranizacji sztuk wybitnego angielskiego dramaturga. Pierwsza ekranizacja Romeo iJuliipowstała w 1912 roku i trwała zaledwie 17
minut Sztuka Tytus Andmnikus nie była
wcześniej filmowana.
Drugim filmem, jaki został wyświetlony
w ramach festiwalu, był dokument o grupie
Sex Pistols Wściekłość i brud. Reżyser tego
filmu Julien Temple po raz drugi wrócił do
tego samego tematu, 20 lat wcześniej zrealizował również dokument o tej kontrowersyjnej grupie pod tytułem Wielkie mck '11 'm//owe oszustwo. Najnowszy film nie wnosił
wiele nowych faktów, których nie znałby
fan tej grupy, jednak dla osób, które po raz
pierwszy zetknęły się z twórczością Sex
Pistols, mógł być interesujący.
Dziś, czyli w czwartek, 8 lutego zobaczyć będzie można najnowszą ekranizacje
powieści Georga OrwellaFo/wark zwierzę
cy. Produkcja tego filmu kosztowała 24 miliony dolarów, jak mówi większość recenzentów autor powieści byłby z niej dwnny.
Co zobaczymy w kolejnych dniach festi(aw)
wałowych - czytaj na stronie 20.

Sprawcy napadu w Czerniewie
zatrzymani•

złamała rękę. Było lepiej niż dwa dni wczekiedy warunki były dużo lepsze -

śniej,

mówi ordynator oddziału chirurgii dr
Adam Rogowski - Tylman, przypuszczając, że tego dnia by l iśmy naprawdę wyjątkowo ostrożni.

Już płoną łąki
Nie było w ostatnim czasie dużego po· żaru, pojawiło się za to niespotykane
o tej porze zjawisko wypalania nieużyt
ków. W ubiegłym tygodniu strażacy wzywani byli cztery razy do płonących ścier
nisk. Największy pożar strawił około
hektara nieużytków. Wypalanie traw zazwyczaj rozpoczyna się na wiosnę, najwięcej przypadków zdarza się w kwietniu. Akcje gaszenia takich pożarów nie
należą do trudnych i straż bez trudu radzi
sobie w takich przypadkach. Pożary nie
przynoszą żadnych strat materialnych,
niszcząjednak florę i fałnę, wyjaławiając
gleby, ze szkodą dla przyszłych plonów.

Ich pierwszą ofiarą był w niedzielę, 21
stycznia bieżącego roku, pracownik miejscowej stacji paliw, którego pobili kijem baseballowym. Wtedy skradli 300 złotych i
aparat telefoniczny. Dwa dni póżniej napastnicy pojawili się w sklepie spożywczym w
Żychlinie. Zastraszona sprzedawczyni oddała im 470 złotych znajdujące się w kasie.
W środę, 24 stycznia, odwiedzili sklep w
Czerniewie (gmina Kiernozia). Tym razem
pobili właściciela sklepu i dwóch klientów.
Zdemolowali sklep i potłukli szybę
w stojącym przed sklepem samochodzie
seicento, należącym do właściciela. Zabrali
pieniądze, papierosy i telefon komórkowy
właściciela sklepu (szczegóły tego napadu
w poprzednim NŁ).
W piątek, 26 stycznia, wtargnęli do baru
przy trasie nr 2 (z Warszawy do Poznania)
w pobliżu Kutna. Po zastraszeniu pracownicy ukradli kasę fiskalną, ponad 3.600 zło
tych oraz telefon komórkowy, który wyrwali barmance, gdy ta chciała zadzwonić na
policję. Zawsze byli zamaskowani, na twarz.e mieli naciągnięte czapki kominiarki, ubra-

ni byli na sportowo w ciemne stroje. Oprócz
kijów baseballowych używali atrapy broni
palnej, która mogła sprawiać wrażenie prawdziwego pistoletu. Wszyscy wcześniej byli
już karani, między innymi za rozboje. Policjanci zabezpieczyli użyte do dokonywania przestępstw kije, kominiarki, atrapy broni palnej oraz skradzionego 20 stycznia
w Żychlinie fiata 125powartościokolo I.OOO
złotych . Właśnie tym samochodem sprawcy jeździli na akcje.
Udało się odzyskać kasę fiskalną z baru
w Kutnie oraz telefony komórkowe. Pienią
dze młodzieńcy wydawali na bieżąco - głów
nie na alkohol w miejscowych barach.
Dwaj 16-latkowie przekazani zostali pod
jurysdykcję Sądu Rodzinnego, który umieścił ich do czasu ostatecznego rozstrzygnię
cia sprawy w schronisku dla nieletnich. W
stosunku do pozostałej czwórki przestęp
ców sąd zastosował tymczasowy areszt na
okres trzech miesięcy. Policjanci nie wykluczają, że grupa sześciu młodzieńców z Ży
chlina dokonała szeregu innych przestępstw
(mak)
na terenie kilku powiatów.

~
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WICIE ZUKA NIE ODDA
Burzliwy przebieg miało zebranie sprawozdawczo-wyborcze (za
okres od 3 marca 2000 roku do 2
lutego 2001) jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wiciu. Członko
wie OSP stawili się na zebranie
w 100%, ogólnie w zebraniu uczestniczyło blisko 1OO osób. Tematem, który zdominował spotkanie,
była podjęta przez Radę Gminy Kocierzew (14 głosów za) 28 listopada 2000 roku uchwała o przekazaniu z OSP Wicie do urzędu gminy samochodu Żuk, po uprzednim
uregulowaniu finansowych zobowiązań związanych z zakupem
przez wspomnianą jednostkę samochodu marki Mercedes.
Zaczęło się sympatycznie, bo od wrę
czenia odznaczeń dla najbardziej zasłu
żonych dla jednostki druhów. Odznaczenia z rąk prezesa Zarządu Powiatowego OSP Zdzisława Bednarka oraz
wójta gminy Kocierzew Południowy
Roberta Sikorskiego otrzymali: Piotr Kosiorek, Krzysztof Łopata, Marek Ziółkowski, Dariusz Pawlina, Waldemar Lesiewicz, Paweł Gajewski, Krzysztof Kukieła, Sławomir Łopata, Waldemar Wojciechowski, Marian Łopata.
Przewodniczącym zebrania został Józef Siekiera. Józef Brzozowski - prezes
OSP Wicie odczytał zgromadzonym
sprawozdanie z działalności OSP. Prezes Brzozowski informował, ro.in.:
Sprowadzony, przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi
ska, w 1999 roku do jednostki w Wiciu
samochód Mercedes, 13 października
2000 roku brał udział w akcji gaśniczej
i dzięki temu nie doszło do spalenia gospodarstwa w Wiciu (za wzorowe przeprowadzenie tej akcji jednostka OSP
w Wiciu otrzymała list gratulacyjny od
komendanta PSP w Łowiczu Romana
Rześnego - przyp. red.).
Rozliczenie z WFOŚ zostało uregulowane i samochód Mercedes jestjuź cal-

•

kowicie własnością OSP Wicie. W 2000
roku za własne fundusze - 5.510 zł, został zakupiony i we własnym zakresie
wyremontowany samochód Magirus,
który na dzień dzisiejszy przygotowany
jest do akcji. Ubolewamy nad brakiem
zrozumienia ze strony Rady Gminy Kocierzew oraz zarządu gminy dla naszych
starań, a wręcz stwarzaniem nam trudności. Najednej z sesji Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o zabranie nam
samochodu Żuk, który w 1975 roku
otrzymaliśmy z jednostki PSP w Skierniewicach. Nie jest nam wiadomo, aby
kiedykolwiek miało miejsce odebranie
samochodu jednostce, która bardzo dobrze spełnia swe statutowe zadania. Spra-

wozdawca wspomniał również o sukcesach młodzieżowych drużyn pożarni
czych w zawodach sportowo-pożarni
czych na terenie gminy i powiatu.
Podsumowano także budżet jednostki za miniony okres sprawozdawczy. Na
dzień 1 kwietnia 2000 jednostka posiadała na koncie w banku 4L18 gr, natomiast w kasie 312 zł, na 2 lutego 2001
posiada 1089 zł na koncie i 480 zł w
kasie. Ogólnie za miniony czas wykonano dochody na kwotę 22.666 zł (w tym
najwięcej, bo po 5.000 zł stanowią dotacje z Zarządu Głównego OSP oraz z Komendy Głównej PSP), natomiast wydatki wyniosły ogólnie 21.412 zł (najwięcej
przeznaczono na samochód Magirus:
5.51 O zł - zakup, 8.118 - remont).
Panie wójcie, co ja tu słyszę, chce nam
pan zabrać szkolę, samochód,
nam pan domy pozabiera? -

niedługo
wygłosił

jeden z uczestników zebrania,
który skutecznie trzymał się jej przez
przez całe zebranie, powtarzając jąjesz
cze kilka razy.
Dyskusję na temat sprawozdania rozpoczął Waldemar Wojciechowski zwracając się z pytaniem do obecnego naspotkaniu przewodniczącego rady gminy
Romana Kwaska: Jakie sąpodstawy, by
przenieść Żuka na innąjednostkę? Roswą tezę

man Kwasek odczytał fragment protokołu z sesji, która odbyła się 28 listopada, dotyczący uchwały podjętej przez
radnych, na wniosek Komisji Rewizyjnej. Uchwała mówi o przekazaniu na
rzecz gminy z jednostki OSP Wicie
Żuka, po uregulowaniu wydatków zwią
zanych z zakupem Mercedesa i rozdysponowanie go dla innej jednostki na terenie gminy, która nie ma samochodu.
Wielokrotnie, takźe na tej sali, padały
stwierdzenia, że nikt w Wiciu nie ma zamiaru trzymać trzech samochodów, bo
są dwa garaże. Radny Brzozowski jako
przedstawiciel tej społeczności również
zapewniał, że nie ma nic przeciwko przekazaniu samochodu po uregulowaniu
sprawy Mercedesa - zajął stanowisko
wójt Robert Sikorski. Moglibyśmy rozmawiać, gdyby gmina dofinansowała
nam Mercedesa, ale sprawa nie została
załatwiona i uważam, że ta dyskusja nie
ma sensu -. mówił Józef Brzozowski.
Ile gmina dofinansowała Mercedesa?
- padło pytanie z sali. Rada uważała, że
Żuka należy przekazać i podjęła uchwalę. Były głosy, że bardziej zależy wam na
Magirusie i Mercedesie, a trzeciego nie
macie gdzie trzymać. Nikt nie przyjdzie
z komornikiem i Żuka wam nie zabierze
- kontynuował wójt Sikorski. Mowy nie
mal - wyrwało się z tłumu. Przed sesją
28 listopada na Zarządzie Gminnym
OSPpadł wniosek: macie trzy samochody, może byście udostępnili Żuka innej
jednostce, która nie ma samochodu.
- Uważam, że inne jednostki stać na to,
by sobie kupiły samochody, a Komisja
Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem bezprawnie. Garaż na Żuka to my mamy,
nie mamy na Magirusa - mówił sołtys
Wicia Jan Siekiera. Najaką sumę dofinansował nas Zarząd Gminy? - pojawiło się ponownie pytanie z sali. Prezes
Pawlak powiedział, że wójt nie ma prawa zabrać naszego samochodu - wtrą
cił ktoś

inny.

na ulicach

się łowiczanom podobał.

W programie

znalazła się też „Aria na strunie G" - Jana

Sebastiana Bacha oraz dwie obyczajowe
anegdoty w wykonaniu Andrzeja Krajewskiego. Opowiastkę pt. Korzyści z uprzejmości zakończył kłaniając się w pas i
mówiąc: Moje uszanowanie! Opowiadała ona o wiosce na południu Polski, w
której „bardzo żle się działo". Z powodu
licznych skarg wiernych Pan Jezus postanowił udać się na ziemię osobiście i
sprawdzić, jakie są tego przyczyny. W
żadnym z kilku domów nie otworzono
mu drzwi, w jednym kobieta biła masło i
myślała, że do drzwi puka sąsiadka, więc
jej nie otworzyła, bo ta pora.fi zjeść pól
masła. W drugim mąż bil żonę, ale przecież

nie po raz pierwszy, dobrze sam sobie dawał radę i nie potrzebował nikogo
do pomocy. W trzecim było świniobicie,

szy mnie bardzo, żejesteście staroświec ale zabito świnię, która przyszła od jedcy i przyszliście dzisiaj z gromnicami. W nego z sąsiadów, nie otworzono w obaswoim bardzo osobistym kazaniu mówił wie, że może znalazł się jej właściciel, a
też, że niegdyś zapalona gromnica chro- po salcesonach i kiełbasach nikt swojej
niła dom przed uderzeniem pioruna lub sztuki nie pozna. Gdy Pan Jezus· opusz-

ludzi przed atakiem wilków.
czał wioskę zasmucony, rozpoznał go
Muzycy przyjechali do Łowicza dwo- wreszcie ślepiec i zapytał, dlaczego wyW związku z przyjściem w pierw- ma autokarami, a ich instrumenty jeżdża zasmucony. Od tego czasu w wioszych dniach lutego mroźnej i śnieźnej i sprzęt nagłaśniający podróżował dwo- sce ludzie każdemu nieznajomemu w pas
zimy, a cztery dni później odwilży, wiele ma wojskowymi samochodami ciężaro się kłaniają mówiąc: Moje uszanowanie!
(mwk)
wymi. Koncert kilkunastu k?lęd bardzo
łowickich ulic zatonęło w błocie. Jedną
z nich jest ulica Turystyczna. Mieszkańcy od dawna starali się o utwardzenie nawierzchni, próbowali powołać
społeczny komitet, zabrakło jednak dostatecznej liczby mieszkańców. W najbliższym czasie ruszą prace na ulicy
Klickiego, czy przy tej okazji nie można
by było pociągnąć prac dalej i zrobić też
naszą ulicę? - pytają mieszkańcy Tury-

... jednakjuż kilka dni później- we wtorek, 6 lutego, tak wyglądała większość
nieutwardznych dróg naszego miasta.

"Woiskowe" kolędy
w katedrze

Już po raz czwarty w Święto Ofiar~
wania Pańskiego przyjechała do Łowi
cza Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki. Orkiestra pod batutą Grzegorza Mielimąki
zagrała całą oprawę muzyczną mszy św.
o godz. 18.00 w bazylice katedralnej w
Łowiczu, a pod koniec nabożeństwa 45
minutowy koncert. Ks. bp Józef Zawitkowski odprawiający w piątek 2 lutego
wieczorną mszę pobłogosławił wiernych
dopiero po zakończeniu koncertu. Zdecydowana większość osób pozostała do
końca koncertu, być może nawet celowo
przychodząc na wieczorne nabożeństwo,
aby po raz ostatni w kończącym się okredok. na str. 5 sie bożonarodzeniowym posłuchać kolęd. Nabożeństwo i koncert zakończyła
pieśń ,,Boże coś Polskę". W swoim kazaniu ks. bp Zawitkowski mówił m. in.: Cie-

Błoto
·"

Barbara Żarnowiecka (sopran) śpiewa kolędę „ Gdy śliczna Panna".

stycznej.
Trudno było przejść także przez ulicę Adama Asnyka, tuż przy cmentarzu
parafii św. Ducha. Ludzie chodzą tuż przy
naszym ogrodzeniu - mówiła w rozmowie ·z NŁ mieszkanka tej ulicy.
Z problemem tym od dawna borykają się także mieszkańcy domków jednorodzinnych na osiedlu Górki. We wtorek, 6 lutego, nawet kierowcy jadący ulicą Spokojną woleli omijać głębsze kału
że z uwagi na troskę o zawieszenie pojazdów i niebezpieczeństwo zakopania
się w grząskim błocie. Mieszkańcy Górek wybierając się do miasta zabierają
często ze sobą buty na zmianę ...
Ulic wymagających utwardzenia jest
w Łowiczu dużo więcej.
(aw, mak)
a

'
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Za wod9 i ścieki
droiei o 10%
Podwyżka cen wody została uchwalona na sesji
Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek, 25 stycznia.

Radni 15 głosami poparcia (8 wstrzymujących się) przyjęli proponowaną

przez Zarząd Miasta i zgodną z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych około I 0% podwyżkę cen za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę miasta i za ścieki wprowadzane
do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
Opłaty za lm3 wody dostarczanej odbiorcom w zależności od wykorzystania
kształtują się następująco:

- na potrzeby gospodarstw domowych
- 1,40 zł/m3
- na cele produkcyjne, w których woda
wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi lub farmakologicznymi - 1,98 zł/m 3

- na pozostałe ·cele produkcyjne 2,53 zł/m 3
- na cele socjalne, zaopatrzenie: zakładów
służby zdrowia, domów pomocy społecz
nej, placówek opiekuńczo-wychowaw
czych, więziennictwa, sił zbrojnych, ogródków działkowych, utrzymania zieleni i czystości w miastach, produkcji płodów rolnych i hodowli- 1,81 zł/m3 .
Opłaty pobierane za wprowadzenie 1
m3 ścieków do kanalizacji miejskiej ustalono w następującej wysokości:
- od gospodarstw domowych - 1',40zł/m3
- od przemysłu - 2,97 zł/m3
- pozostałych jednostek - 1,98 zł/m 3
Do podanych cen należy doliczyć 7%
(aj)
podatek VAT.
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Gmina Nieborów

DOBRA SIEC SZKOt
Zagadnienia oświatowe zdominowały ty kształcenia, brak pelnoetatowo zatrudostatnie posiedzenie Rady Gminy Nie- nionych nauczycieli, brak wzajemnej ryborów, które odbyło się w środę 31 stycz- walizacji podczas zajęć wśród młodzieży,
nia. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o która idzie następnie do dużej liczebnie
likwidacji z dniem 31 sierpnia 200 I Szko- klasy w gimnazjum. Poza tym wiele inły Podstawowej w Kompinie. Od I wrze- nych niedogodności np. organizacja gośnia obwód po zlikwidowanej szkole (te- dzin wychowania fizycznego. Sytuacja
ren wsi Patoki i Kompina) przejmie Szko- związana z niżem demograficznym dotyła Podstawowa w Bednarach.
ka całego województwa i należy pamięGmina Nieborów chcąc stworzyć opty- tać, że również w waszej gminie jeżeli nie
malną sieć szkól powinna mieć maksy- przed tą, to przed następną radą stanie
ma/nie 2 gimnazja i 5 szkól podstawo- problem likwidacji szkól. 1fy jako gmina
wych. Podejmując decyzję o likwidacji jesteście z jednej strony w sytuacji komszkoły w Kompinie gmina zmierza w kie- fortowej bo dajecie mlodzeży szansę ksztarunku optymalizacji tej sieci - powiedzia- lcenia wdobrych warunkach, a z drugiej
ła uczestnicząca sesji wicekurator łódz- strony w sytuacji trudnej, pqnieważ trudkiego kuratorium Dorota Szafran.
no się wyzbywać dobrego mienia, a takie
Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół zagrożenie pojawi się za 4-5 lat. Dlatego
podstawowych, w których uczy się 798 trzeba sieć szkól stale monitorować- móuczniów klas podstawowych oraz 127 wiła wicekurator Dorota Szafran.
uczniów klas „O" oraz dwa gimnazja, w
Wójt Andrzej Werle zwrócił się do wiktórych uczy się 31 O uczniów.
cekurator Szafran z zapytaniem o szanse
W sprawie likwidacji szkoły w Kompi- gminy na dofinansowanie z budżetu marnie i przeniesienia do tamtego budynku szalka województwa prowadzonej przez
gimnazjum z Bednar prowadziliśmy kon- gminę inwestycji rozbudowy gimnazjum
sultacje środowiskowe. W tym roku szkol- w Dzierzgówku.
nym do szkoły w Kompinie uczęszcza 51
Inwestycja związana z rozbudową czę
dzieci. W związku z tak niską liczbą· ści dydaktycznej i budową sali gimnauczniów koszt utrzymania tej szkoły jest stycznej dla gimnazjum w Dzierzgówku
wysoki, decyzja o likwidacji była najbar- rozpoczęła się w lipcu 2000 roku. Jej zadziej racjonalną decyzją. Przyczyniły się kończenie zostało zaplanowane na 2003.
do niej zie prognozy demograficzne oraz Prace związane z budową posuwają się
nowe zasady naliczania i przyznawania dość szybko. Aura do tej pory była sprzys11bwencji oświatowej, która w żaden spo- jająca w wyniku czego na 1 września plasób nie pozwoli/aby nam utrzymać tak ma- nujemy oddanie do użytku części dydaklej szkoły. Budynek. w którym znajduje się tycznej, agdybyudaloi1amsięzdobyćśrod
likwidowana szkoła ma bardzo wysoki stan- ki to do końca bieżącego roku zakończyli
dard dlatego uważam. że doskonale nada- byśmy cały obiekt, pozostawiając na 2002
je się dla gimnazjum w Bednarach, które rok urządzanie i wyposażanie sali -powieprzenosząc się do Kompiny polepszy swoje dział wójt. Koszt całości inwestycji wywanmki bytowe. Dlategojuż na następnej nosi I mln. 985 tys. zł. W 2000 roku wysesji planujemy podjęcie uchwały o prze- datkowano na ten cel 473 tys. zł, na ·2001
niesieniu gimnazjum z Bednar do Kompi- rok gmina zaplanowała 550 tys. zł, na dony - argumentował wójt Andrzej Werle. kończenie brakuje gminie 962 tys. zł.
Moim zdaniem decyzja o likwidacji szkoW budżecie wojewody na inwestycje
ły w Kompinie jest ze wszech miar uza- oświatowe zaplanowano IO mln. zł. Nie
sadniona. Wszystkie szkoły poniżej 60 znam natomiast wysokości środków przeuczniów nie mają przyszłości i powinny widzianych na inwestycje w budżecie Mizostać zlikwidowane. Utrzymywanie takich nisterstwa Edukacji Narodowej. Na tere.szkól to przede wszystkim ogromne kosz- nie województwa mamy 200 inwestycji, a
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Tylko 1.109,66 PLN

•

pieniądze

mamy na około 30. Pierwszym
warunkiem branym przez nas pod uwagę
przy rozdzielaniu przez nas tych środków
jest racjonalna sieć szkół. Ogólnie sieci
szkól podzieliliśmy na: optymalne, dobre
i poprawne. Na pomoc mogą liczyć jedynie gminy z siecią dobrą i optymalną. W
waszej gminie mamy do czynienia z siecią
dobrą. Drugim wanmkiem branym przez
nas pod uwagę jest zaangażowanie środ
ków własnych. Im jest ono większe tym
łatwiej o pomoc. Najłatwiej będzie otrzymać pieniądze na część dy[laktyczną budynku, najtrudniej na salę gimnastyczną.
Gdyby wasza gmina otrzymała jakieś
wsparcie to i tak nie nadejdzie ono wcześniej niż w kwietniu-odpowiedziała kurator Szafran.
Radny Andrzej Myczka zapytał: Na
jaką kwotę może gmina liczyć w związku
z rozbudową gimnazjum? Pytał również
,czy gmina otrzyma zwrot zaciągniętego w
wysokości 300 tys. zł kredyt na realizację
znowelizowanej Karty Nauczyciela.
Nie jestem w stanie teraz powiedzieć ile
pieniędzy może otrzymać gmina na realizację rozbudowy gimnazjum. Najprawdopodobniej rozdzielane kwoty będą mieści
ły się w przedziale od 100 do 350 tys. zł.
Jeżeli chodzi o kredyt to mogę zapewnić,
że wszystkie gminy, które nie otrzymały
pieniędzy na realizację karty i zaciągnęły
z tego tytułu kredyty otrzymają całkowity
ich zwrot wraz z odsetkami - wyjaśniła
wicekurator.
(aj)

Sprostowanie
Przepraszamy organizatorów i uczestników zabawy integracyjnej, która odbyła się 22 stycznia w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Ułańskiej za niefortunny podpis, który pojawił się pod zdję
ciem z imprezy. Uczestnicy qalu zamknęli
na moment oczy prawdopodobnie z powodu błysku flesza i osoba uzupełniająca
podpis pod zdjęciem wysnuła nieprawdziwy wniosek.
Redakcja

Gmina Nieborów

Grunty Skarbu Państwa
_pod oczyszczalnię
Rada Gminy Nieborów na ostatniej Drogowych. Gdy jednak koncepcja
sesji w środę, 31 stycznia jednogło budowy autostrady do Moskwy upaśnie powołała komisję inwentaryza- dla 7 ,9 ha gruntów zostało zkomunacyjną w składzie: Janusz Lenartowicz . lizowane i przeszło na własność gmi(radny, członek Zarządu Gminy), ny. Pozostała część - 14,3 ha zostało
Andrzej Papiernik (radny), Barbara w posiadaniu Skarbu Państwa jako zaWójcik (pracownik Urzędu Gminy), bezpieczenia zaplecza dla ewentualktóra podejmie czynności związane z nej budowy autostrady A-2.
przejęciem na rzecz gminy 14,3 ha
Jeszcze w tym tygodniu Zarząd
pow. gruntów znajdujących się w Be- Gminy Nieborów wystosuje wniosek
łchowie i będących w posiadaniu Skar- do wojewody łódzkiego o przekazabu Państwa. Gmina planuje wybudo- nie tych gruntów na własność gminie,
wanie na przedmiotowym terenie która chciałaby wykorzystać je na buoczyszczalni ścieków.
dowę oczyszczalni ścieków. Za takim
· są to dwie działki o pow. 0,3 ha i wykorzystaniem terenu przemawia jego
13,99 ha zlokalizowane w Bełchowie lokalizacja, ponieważ znajduje się on w
przy torach kolejowych. W latach sie- bezpośrednim sąsiedztwie największe
demdziesiątych Agencja Skarbu Pań go na terenie gminy skupiska ludności,
stwa wykupiła na tym terenie grunty którym jest Bełchów Osiedle oraz bezo łącznej pow. 21,20 ha, które miały pośrednie sąsiedztwo z rzeką Skierstanowić zaplecze związane z budo- niewką - argumentował Adam Janiak,
wą autostrady- „olimpijki", które było przewodniczący rady. Radni jednogło
zajmowane i wykorzystywane przez śnie poparli to stanowisko.
Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót
(aj)

Chcq odbudowy
mostu na Bzurze
Mieszkańcy Bednar (gm. Niebo- i deklarują swą pomoc przy budowie.
rów) nie rezygnują ze starań zmierza- W grudniu minionego roku wystąpili
jących do odbudowy mostu na rzece śmy do gminy z pismem o zadeklaroBzurze. Most ten został ostatecznie wanie w tegorocznym budżecie konzdemontowany w lipcu ubiegłego kretnych pieniędzy na odbudowę moroku. Zakaz wstępu na obiekt poja- stu, ale jeszcze nie otrzymaliśmy odwił się znacznie wcześniej, ze wzglę powiedzi. Jeżeli gmina nam nie pomodu na istniejącą groźbę jego zawale- że, będziemy szukać pieniędzy w ponia, jednak rzadko był on respekto- wiecie, a nawet w województwie- mówi
wany (najczęściej korzystali z niego sołtys Bednar Stanisław Nowak. Wójt
rolnicy przeprowadzając bydło na pa- gminy Andrzej Werle zapewnia, że
stwiska znajdujące się po drugiej stro- podejmowane są wszelkie kroki, by
nie rzeki).
most odbudować jak najtańszym koszW połowie roku konstrukcja uległa tem - Złożone jest podanie do Zarzą
takiemu zniszczeniu, że nie było moż du Miasta Warszawy o 44 metry przę
liwości korzystania z niej i podjęto seł z rozebranego mostu Syreny. Akostateczną decyzję o rozbiórce. Mie- tualnie czekamy na odpowiedź- mówi
szkańcy Bednar zawiązali Społeczny wójt .
Komitet budowy mostu w Bednarach
(aj)

miesięcznie
L.P. MARKA
VOLKSWAGEN BANK POLSKA
Bezpośredni w kontaktach

Nowy
SEAT .Toledo
Cena samochodu:
Wkład własny:
Wartość kredytu:

Okres kredytu:

52.990 zł
10.598 zł
42.392 zł
72 m-cy

Seat Kredyt

~

Rolnicze Centrum

Kształcenia

R-81

Ustawicznego

• agent ochrony
• obsługa kas fiskalnych
• kombajnistów

•księgowych

•B.H.P.

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

PLN

PRZEBIEG

FIAT PUNTO ELX 16V

2000

niebieski

45.000

35 km

2.

FIAT MULTIPLA

2000

wiśnia

49.900

2.000 km

3.

FIAT UNO 1,4

1994

biały

14.000

79.624 km

4.

FIATCC704

1995

czerwony

10.600

62.964 km

5.

FIATCC899

1994

zielony met.

12.075

80.000 km

6,

FIAT126P

1991

czerwony

2.800

96.852 km

Łowicz,

met.

ul. Blich 34, tel. 837-37-10

R·9

HURTOWNl.4 GLAZURY
I TEMKOTY
TtjllłRUll'>''
11 11

hlm po ///slld md:

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

•komputerowy dla początkujących
• komputerowy dla zaavvansovvanych
•komputerowy - korzystanie z intemetu

KOLOR

1.

POLMOBLICH,

Copi-Flex

wŁowiczuu/.

R. PROD.

Przyjmujemy samochody osobowe i dostawcze. Badania techniczne,
ocena stanu samochodu. RATY, LEASING NA MIEJSCU

SEAT

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

Zespół Szkół

ŁOWICZANIN

•
•
•
•
•

';';

~ ~•

!Il

Glazurę

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

NA TERENIE MIASTA TRANSPORT GRATIS Ili
..,,._

~

Łowicz, ul. Poznańska
tel. (046) 830-33-88

42

(naprzeciwko stacji benzynowej „Haczykowscy")
R·149
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ŁOWICZANIN
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WICIE ZUKA NIE ODDA
Chcielibyśmy się dowiedzieć,

ile na
dzisiejszy jest zakupione sprzęt14
na nasząjednostkę. W listopadzie skła
daliśmy zamówienie na 8 pozycji, z cze~o zostało zrealizowane 1,5 - Waldemar
Wojciechowski. Ja chciałbym, żeby ktoś
odpowiedział na pytanie, na jaką sumę
dofinansowała nas gmina przy Mercedesie? - pytał Jan Siekiera.Na kwotę zdecydowanie większą niż kwota, o którą
występowaliście - odpowiadał wójt Sikorski. - Każda kwota jest większa od
zera. Jeżeli od 1,5 roku na sesji było
przedstawiane stanowisko my od gminy
nie chcemy nic, Mercedesa kupimy za
swoje. My nie chcemy ani grosza, dajcie
nam tylko na delegacje, i tak kolejno na
badania techniczne i przewiezienie, na
zarejestrowanie, rachunki za 20.000 zł,
• rachunki za 20. OOO i sprzęt za 20.OOO zł
- tak zmienia się stanowisko Wicia. Kilka razy proponowałem, by ktoś postawił wniosek na sesji o zakup motoroli nikt się nie zdecydował. Realizacja zamówienia na 1,5 pozycji - to nie gmina
wycofała się z realizacji, tylko Wicie zrezygnowało ze sprzętu. Roman Kwasek
wyjaśniał: Gdyby rada gminy wiedziała,
że będzie miała partycypować w kosztach, byłoby inaczej, ale radni dowiedzieli
się o tym po fakcie i dlatego część rady
czuła się zbulwersowana. Przewodniczą
dzień

Podczas spotkania sala była pełna. Na zdjęciu, drugi od lewej, Roman Kwg.sek
- przewodniczący Rady Gminy Kocierzew.

Przeimowanie
maiqtku wciqi trwa
Zakończył się proces przejmowania
przez powiat mienia należącego do Zespołu Opieki Zdrowotnej. W styczniu
złożopo do wojewody łódzkiego wnioski
dotyczące 2 ostatnich ośrodków, których
stan prawny uniemożliwiał wcześniejsze
ich przejęcie - w Kiernozi i Bełchowie.
Do połowy stycznia wojewoda potwierdził decyzjami prawo do własności
16 nieruchomości. Do majątku powiatu
łowickiego należąjuż: ośrodek zdrowia
w Sobocie, Łyszkowicach, Nieborowie,
Kocierzewie, Domaniewicach, Zdunach,
Chąśnie, Bielawach, oddział fizykoterapii i rehabilitacji w Stanisławowie, przychodnia specjalistyczna na Starym Rynku w Łowiczu, Szpital Miejski, LO przy
ul. Bonifraterskiej, Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy w Kiert}ozi,
ZSZ nr 3 w Łowiczu przy ul. Powstań
ców, Zakład Anatomii i Histopatologii,
ZSR CKU na Blichu .. Do urzędu woje-

kowie, Woźniak Janusz - gospodarz.
Bardzo podobny przebieg miało głoso
wanie nad wyborem Komisji Rewizyjchowski.
Obecny na zebraniu Julian Nowak nej, która (również w skutek jednomyśl
prezes Zrządu Gminnego OSP w Ko- ności głosujących) pozostała w składzie
Na prywatne gabinety lekarskie zocierzewie Południowym powiedział: niezmienionym. Tworzą ją: Stanisław staną wynajęte pomieszczenia na druNikt nie wątpi, że Wicie jest najlepszą Wróbel, Wiesław Łacheta oraz Stanisław gim piętrze budynku przy ulicy Kaliskiej
jednostką w gminie. O waszym zaanga- Woźniak.
6, który jest wykorzystywany przez łoTo nie są wybory, wybory powinny być wicki Zespół Opieki Zdrowotnej. Budyżowaniu w sprawy straży świadczy tak
duża frekwencja na dzisiejszym zebra- tajne! Jak może ojciec kontrolować syna, nek ten miasto oddało ZOZ-owi na zasaniu. Jesteście jedynąjednostką zgłoszo teść zięcia, rodzina rodzinę! -zabrał głos dzie tzw. użyczenia, więc wszelkie decycy rady przypomniał również, że gmina ną z terenu gminy do Krajowego Syste- Ireneusz Słubik. Jak bym był Brzozow- zje związane z podnajmowaniem pozabezpieczyła dla OSP Wicie rachunki mu Ratowniczo - Gaśniczego i za Io za- skim, to bym się wstydził przyjąć stanona kwotę 5.300 zł i podkreślił, że w sto- angażowanie i osiągnięcia chciałbym wisko prezesa - dodał Franciszek Wrósunku do innych jednostek na terenie wam podziękować. Słowa uznania za bel po czym obaj opuścili salę obrad.
gminy, na które wydatkowano po JOOO, swoje osiągnięcia otrzymała jednostka Szkoda, że najpierw głosujecie, a potem
J I OO zł nie jest to suma nic nie znaczą w Wiciu także od prezesa Zarządu Po- pytacie i wyrażacie wątpliwości. JednoW piątek 9 lutego o godzinie 19.00 w
ca. Trudno jest mi w lej chwili wyroko- wiatowego OSP, który również był zdu- głośnie podjęliście decyzję, że glosowa- siedzibie łowickiej SLD przy ul. św Floriawać, na ile gmina będzie mogla wam po- miony tak liczną obecnością na zebraniu. nie będzie jawne i tak też się odbyło. Czy na, odbędzie się spotkanie z kandydatem na
móc w wyposażeniu Magirusa, ponieOstatecznie członkowie OSP w Wi- ojciec może być w Komisji Rewizyjnejjeśli posła, obecnym radnym sejmiku wojewódzważ nie mamy jeszcze uchwalonego bu- ciu jednogłośnie udzielili absolutorium syn jest kierowcą - myślę, że nie ma to kiego Waldemarem Grażką. Będzie on oddżetu - zakończył Roman Kwasek.
z fobą nic wspólnego - wyjaśniał druh powiadał na pytania dotyczące programu, z
zarządowi swojej jednostki.
jakim będzie startował w wyborach, zagadIreneusz Słubik zapytał, czy ureguloNastępnie członkowie jednostki pod- Zdzisław Bednarek.
wana jest sprawa własności działki OSP jęli decyzje Qednogłośna), że wybory
Wybór przedstawicieli na walne gmin- nień dotyczących młodzieży w tym prow Wiciu i czy można ubiegać się o po- nowego zarządu będą przeprowadzane ne zebranie Ochotniczych Straży Pożar gramie oraz problemów lokalnych.
Organizatorem spotkania jest Sojusz
zwolenie na budowę, by mieć gdzie or- w sposób jawny. Wniosek by zarząd nych również odbył się jednogłośnie,
Młodej Lewicy, który działa w Łowiczu od
wieKsięga
zarabiać.
i
wesela
ganizować
OSP Wicie pozostał w niezmienionym zostali nimi: Jan Brzozowski, Waldemar
czysta jest założona i nie ma prywatnych składzie również druhowie przyjęli jed- Lesiewicz, Jan Siekiera, Waldemar Woj- listopada ubiegłego roku. W stowarzyszemu deklaracje programowe złożyły
właścicieli, jednak sprawa własności nogłośnie. Tak więc zarząd tworzą: Jó- ciechowski, Józef Brzozowski, Jan
działki nie jest do końca uregulowana. zef Brzozowski - prezes, Wald~mar Brzozowski, Józef Kosiorek.
Ja bym się jednak zastanawia/, ozy war- Wojciechowski - wiceprezes, Jan Woź
Na zakończenie obrad walne zebranie
to budować nową salę, gdy mamy 3-4 niak - wiceprezes, Tomasz Drabiński - podjęło uchwałę stwierdzającą, że nie
wesela na rok - wyjaśniał Józef Brzo- skarbnik, Robert Siekiera - sekretarz, wyraża zgody na przekazanie samochozowski. Jeżeli będzie pozwolenie na bu- Marian Łopata oraz Jan Siekiera- człon- du Żuk dla innej jednostki.
(aj)
Do starosty powiatu łowickiego wpłynęło pismo z prośbą o wyrażenie zgody na
utworzenie gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego
podpisane przez ponad 170 osób z terenu
rniasta i okolic. W przedmiotowej prośbie
zainteresowani zwracają się o wyrażenie
zgodyna utworzenie dwóch ciągów klas gimWydział Edukacji, Kultury, Sportu nazjalnych przy LO. Chcemy, aóynasze dziei Turystyki łowickiego starostwa przeW środę, 24 stycznia zespół roboczy tów (wymieniane są stanowiska robot- słał do Ministerestwa Edukacji Narodods. tworzenia sieci szkół ponadgimna- nicze: szwaczka, sprzedawca, mura~, wej pismo z prośbą o naniesienie korekzjalnych w powiecie łowickim spotkał ogrodnik, kierowca, a także technik bu- ty do danych przekazanych Ministerstwu przez GUS, dotyczących liczby
się z potencjalnymi pracodawcami z tego dowlany i technik mechanik).
terenu. W spotkaniu uczestniczyło 22
Po feriach gimnazjaliści będą mogli uczniów w poszczególnych placówkach
pracodawców (rozesłano zaproszenia do wypowiedzieć się w ankiecie, poświę szkolnych i wychowawczych prowa85). Zarówno pracodawcy jak i dyrek- conej ich aspiracjom. Po przeanalizowa- dzonych przez powiat łowicki.
Okazało się, że liczba uczniów w natorzy szkół, obecni na spotkaniu, na- niu obu ankiet {dla gimnazjalistów
placówkach podana przez GUS
szych
rzekali na brak przepływu informacji. i dla pracodawców) zespół ds. tworzezaniżona. Korekta jest w tym przyjest
Do pracodawców nie dociera informacja nia sieci szkół ponadgimnazjalnych spopadku bardzo ważna, ponieważ na podo tym, jakich absolwentów przygoto- tka się ponownie, co najprawdopodobstawie tych danych Ministerstwo przywują szkoły na rynek pracy, natomiast niej nastąpi w marcu. Ostateczny kształt
gotuje dla nas wykaz zadań szkolnych
do szkół - na jakiego absolwenta jest za- sieci szkół powstanie do końca maja.
i pozaszkolnych oraz zostanie naliczona
potrzebowanie. Obie strony zadeklaroZ przeprowadzonych rozmów wynidla nas subwencja -mówi Mirosław Kret
wąły chęć podjęcia współpracy w celu ka, że szkolnictwo ponadgimnazjalne
dyrektor Wydziału Edukacji w starousprawnienia przepływu tej informacji. powinno zmierzać w kierunku ogólno- stwie. Okazuje się, że niedoszacowanie
Na spotkaniu dyskutowano także kształcącym, z ukierunkowaniem na do- w wyliczeniach GUS sięga 126 uczniów.
o wynikach ankiety, którą przeprowa- brą naukęjęzyków obcych, informatyki, O 40 uczniów zaniżona jest liczebność
dzono wśród 20 zakładów pra~y (9 a także przedsiębiorczości i tzw. bizne- w szkołach zawodowych, o 36 w OSW
- zakładów państwowych, I - społecz sowego myślenia. Dobrze przygotowa- w Kiernozi, a o 50 w szkole niepubliczny, 10 - prywatnych). Cztery z ankie- ny absolwent szkoły ponadgimnazjalnej nej ZDZ Zgoda. Przyczyną powyższych
towanych zakładów zapowiadają zwol- powinien również posiadać prawojazdy. pomyłek może być fakt, że Urząd statynienia w bieżącym roku od 1 do 1Oosób, Do tego zmierzamy tworząc sieć -powie- styczny dane dotyczące ilości uczniów
u trzech pojawia się możliwość tworze- dział Mirosław Kret, dyrektor Wydziału zbierał we wrześniu 2000 roku, kiedy jesznia nowych miejsc pracy. Osi61ll firm Edukacji w starostwie.
cze uczniowie byli przyjmowani do szkół
(aj) i zmieniali szkoły.
(aj)
widz; możliwość zatrudnienia absolwen-

wódzkiego złożono wnioski o przejęcie
kilkunastu innych obiektów: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Stanisław
skiego 30, Dom Pomocy Społecznej
w Borówku, Powiatowy Zarząd Dróg,
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kiernozi, ZSZ nr l w Łowi
czu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ZSZ nr 2, LO w Zdunach, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia i Oddział
Dziecięcy, LO przy Zespole Szkół Medycznych, Starostwo Powiatowe przy ul.
3 Maja 7. W trakcie opracowywania jest
dokumentacja dotycząca ZSR w Zduń
skiej Dąbrowie oraz Muzeum w Łowi
czu wraz ze skansenem w Maurzycach.
Jak wyjaśniał człorfek zarządu Ryszard
Deluga (w czasie sesji w środę 31 stycznia)
procedura ta trwa długo, ponieważ skomplikowane jest przygotowywanie dokumentacji, a w urzędzie wojwódzkim sprawy te
(mwk)
nie są załatwiane zbyt szybko.

dowę, zarząd będzie myślał o tym przed-

sięwzięciu -uzupełnił Waldemar Wojcie-

~rywatnie na piętrze .
mieszczeń należą do kompetencji Zarzą
du Miasta Łowicza. Na ostatnim posiedzeniu zarząd wydał pozytywną opinię
co do wynajęcia pomieszczeń na prywatne gabinety lekarskie. Na drugim piętrze
budynku przy ulicy Kaliskiej 6 znajdują
się pomieszczenia o łącznej powierzchni
(mak)
około 215 m2•

Młodzi lewicowcy spotkaiq się z Graikq
23 osoby. Wcześniej na podobnym spotkaniu gościł drugi kandydat z powiatu łowic
kiego Wojciech Olejniczak. Lewicowcy będą
próbowali sprowadzić do Łowicza łódzkie
go posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Andrzeja Pęczaka.
SML był wspólnie z SLD organizatorem
choinki dla dzieci, która odbyła się w sobotę,
3 lutego w sali OSiR. Młodzi socjaldemokraci nadal chcą współpracować z SLD,
uczestniczyć w cyklicznych imprezach takich jak ,,Majówka z SLD", ,,Biesiada Piw(aw)
na", czy wspomniana choinka.

170 podpisów wsprawie gimnazium

Pracodawcy

chcą wiedzieć więcei

Korekta
do danych GUS

ci mogły uczyć się w tej szkole przez 6 lat (3
lata w klasach gimnazjalnych i 3 lata w k/asach licealnych)- argumentowano w piśmie.
Teoretycznie i prawnie jest to inicjatywa do
zrealizowania, jednak potrzebne są pienią
dze, by zapewnić bazę i kadrę. Dlatego czekamy na decyzję miasta w tej sprawie - powiedział nam Mirosław Kret dyrektor Wydziału Edukacji w starostwie.

(aj)
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OBOWIĄZEK

Zapotrzebowanie

IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT
Od 1997 roku istnieje obowiązek nakła
dania zwierzętom znaku usznego, na którym oznaczony jest znak identyfikacyjny
specjalny dla każdego zwierzęcia. Znakiem
tym oznaczone powinno być każde zwierze wprowadzane do obrotu gospodarczego. Przepisy ustawy wprowadzające ten
nakaz nie są przestrzegane.
Obowiązek prowadzenia identyfikacji
zwierząt należy do zadań gminy. Do chwili
obecnej w powiecie łowickim jedynie gmina Łowicz zainteresowana była prowadzeniem identyfikacji. Na odbytym w poniedziałek, 22 stycznia spotkaniu z przedstawicielami weterynarii, urzędnicy dowiedzie!i się o związanych z identyfikacją
zwierząt działaniach.

Wpinany w ucho kolczyk, zawiera oznaczenie kraju, kod województwa, powiatu
i gminy oraz pięciocyfrowe oznaczenie
zwierzęcia. Oznaczenie to jest niepowtarzalne w skali całego kraju. Zwierzęta powinny być identyfikowane przez osobę
upoważnioną do tego przez gminę. Koszt
identyfikacji zwierząt ponosi hodowca.
W dokumentach zwierząt przechowywa-

Gmina

odnotowywany będzie
innemu hodowcy, padnięcie oraz ubój.
Informacje dotyczące obrotu znajdować
się bę_dą w regionalnym banku informacji,
połąOł':onym z centralnym bankiem informacji o obrocie zwierzętami. Identyfikacja
zwierząt pomóc może w zapobieganiu chorobom zakaźnym, szybkim dotarciu do
źródła choroby i hodowli z której pochodzi zarażone zwierze. Wprowadzanie do
obrotu zwierząt nie' oznakowanych stanowi zagrożenie dla konsumentów, ale również dla hodowców, którzy w ten sposób
mogą wprowadzić zarażone zwierzęta do
"".łasnej hodowli. Ważne jest to w obecnej
chwili - ·kiedy w Europie rozprzestrzenia
się „choroba wściekłych krów".
Do identyfikacji przekonać należy poza
u_rzędnikami również rolników, którzy
często z nieufnością odnoszą się do wszelkiego rodzaju obowiązków związanych
z identyfikacją - powiedział nam powiatowy inspektor weterynarii Jarosław
nych w

urzędzie

właściciel, sprzedaż zwierzęcia

Baczyński.

(aw)

na sport
Od początku stycznia przy SP
w Nieborowie działa Szkolny
Klub Sportowy, którego opiekunem jest nauczyciel wychowania
fizycznego Robert Chojnowski.
Klub prowadzi dwie sekcje: pił
ki nożnej i szachową. Mimo że
powstał niedawno, należy do niego 40 uczniów i wciąż zgłaszają
się nowi.
Zapotrzebowanie na sport istniało od zawsze w naszym środo
wisku, tym bardziej cieszymy się z
nowej sali -mówi Mirosława Szewczyk dyrektor SP w Nieborowie.
Sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej w Nieborowie cieszy się ogromną popularnością i
jest w pełni wykorzystywana tak. że w soboty. W godzinach popołudniowych korzystają z niej grupy rodziców uczniów tej szkoły
oraz jej absolwenci.
(aj)

Drewno
·zlasku mieiskiego
na sprzedaż

Chąśno

Metr przestrzenny drewna iglastego za 55 złotych plus należ
ność podatku VAT i 61 złotych
za metr przestrzenny drewna liściastego to ceny, za które można
Chąśnie II, Skowrodzie Północnej i Skownabyć drewno w lasku miejskim.
rodzie Południowej .
Sprzedawane drewno pochodzi z
W czwartek I lutego odbyło się w Wytrzebieży, czyli cięć sanitarnych
borowie, we wtorek 6 lutego w Karsznidrzewostanu mającego pwyżej 50
cach Dużych, w Przemysłowie odbędzie lat. Wspomniane ceny płaci się za
się dziś w czwartek 8 lutego. W Mastkach
drewno pozyskane własnymi
zwołano zebranie na wtorek 13 lutego, tu środkami . Jeżeli chce się skorzywyjątkowo zebranie odbędzie się w budyn- stać z pracy robotników zatrudku, gdzie mieści się sklep spożywczy, przy nionych w lesie, do każdego mewyjeździe do Niespuszy. Dwa dni później tra trzeba dopłacić 12 złotych .
odbędzie się zebranie w Niespuszy. Organi- Chętni powinni się zgłaszać do
zowane jest ono w Szkole Podstawowej w leśniczego Leszka SzychowskieMastkach. Ostatnie zebranie odbędzie się w go, to on wskazuje miejsca wyrę
Goleńsku we wtorek 20 lutego. Wszystkie bu. Leśniczy także odmierza
zebrania rozpoczynają się o godzinie 18.00. drewno i inkasuje należności .
(aw)
(aw)

OSP wybiera przewodniczqcych
Do 20-lutego trwać będą w gminie Chą
zebrania sprawozdawczo - wyborcze
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych .
Zebrania związane są z zakończeniem 6
kadencji zarządów jednostek. Na zebraniach
podsumowywana jest działalność zarzadu
przez okres całej kadencji, porównuje się
co zostało wykonane, a co planowano. Zarządowi udzielane jest absolutorium, za
wykonanie planu w poprzednim roku
i wybierany jest zarząd na nową kadencję.
Dotychczas w jednostkach, które dokonały już wyborów skład zarządµ pozostał
niezmieniony.
Zebrania sprawozdawczo wyborcze odbyły się do tej pory w Błędowie, Chąśnie,
śno

ŁOWICZANIN

SP Bocheń

Zabawa na 102
Podczas kilkugodzinnej imprezy choinkowej, która odbyła się 25 stycznia,
wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bocheniu (gmina Łowicz) miały
szansę zaprezentować na scenie strój,
w który się przebrały. Każdy rocznik
wybrał inny sposób na zaskoczenie pozostałych uczestników zabawy swoją
pomysłowością. yY przygotowywaniu
strojów często pomagali rodzice.
Uczniowie z zerówki przebrali się za
Chińczyków. Po chwili na scenie pojawiły się Smerfy, czyli uczniowie klasy
pierwszej. Zaraz po ich występie bocheńską szkołę opanowali ludożercy czyli drugoklasiści. Trzecioklasiści popisali się recytacją fraszek na tematy
szkolne i związane z życiem wsi. Klasa

zaprezentowała

piratów i zaUczniowie z kla~y piątej przebrali się za różne postacie
z bajek, zaś uczniowie klasy szóstej
wcielili się w diabły.
Tradycyjnie już w bocheńskiej szkole rodzice przygotowali wspaniały poczęstunek. Po występach dla dzieci rozpoczęła się dyskoteka, zaś zaproszeni
goście mogli spokojnie porozmawiać
przy herbacie i kawie. Z funduszy szkolnej Rady Rodziców zakupione zostały
paczki dla dzieci, które wręczył w trakcie imprezy sam Święty Mikołaj . Szkoda, że następna choinka dopiero za rok. ..
- wzdychali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bocheniu.
(mak)

czwarta

śpiewała znaną szantę.

Skaratki, gm. Domaniewice

Kolo ,Gospodyń Wieiskich
zaprasza na ostatki
Nawet IOO par może się bawić na balu,
który w ostatnią sobotę kanawału, 24
lutego, organizuje Koło Gospodyń Wiejskich w Skaratkach. Organizatorzy zapewniajązabawę przy muzyce na żywo,
oraz kilka dań gorących (4 lub 5). Cena
zaproszenia dla 2 osób jest niewygórowana i wynosi 100 zł (bez alkoholu),
a uczestnicy ostatniej zabawy sylwestrowej mają upust 50 %. Wszystko po
to, aby zachęcić jak największą liczbę
osób do zabawy. Ostatkowe bale były w
Skaratkach organizowane od wielu lat

Skup cebuli

- mówi Krystyna Burzyńska z KGW. Obecnie największą popularnością
cieszy się jednak Sylwester. Powitanie
Nowego Roku jest też jedyną okazją dla
koła na wypracowanie dochodu, który
może być później przeznaczony na inny
cel - np. pokaz kulinarny.
W tym roku jeden pokaz odbył się
już na początku stycznia, gospodynie
ze Skaratek przygotowały go pod kierunkiem instruktorki Wacławy Wojciechowskiej.
(mwk)

zakończony

Blisko 700 ton cebuli skupiła Gminna nej cebuli mieściła się w granicach 20-35
„Samopomoc Chłopska" groszy.
w Chąśnie. W ubiegłym tygodniu zakoń
W ubiegłym roku spółdzielnia rówczył się skup trwający od początku je- nież prowadziła skup cebuli. Skupiła jedsieni. Spółdzielnia prowadziła skup dla nak wiele mniej - około I 04 ton. Dzięki
warszawskiej spółki Agro SJ, która odbiorcy mogliśmy skupić więcej cebuli
sprzooawała cebule do Niemiec, Holan- - powiedział nam prezes GS „Samopodii i Wielkiej Brytanii. Cena skupowa- moc Chłopska" Edward Pawlina. (aw)
Spółdzi elnia

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
ł.owicz,

ul. Klickiego 22e/f
F~"

panele PCV mieszalnik farb
pokrycia dachowe
materiały termoizolacyjne
folie dachowe

PANELE PODŁOGOWEMDF PANELE ŚCIENNEMDF
płyta gipsowa LAFARGE

UWAGA! c::> BLUM
Mocowanie i osadzanie
okuć gratis

· . . '- PRODUCENT OKIEN I DRZWI
łitd-r:JMllX:.·
Z ALUMINIUM I PCV
~

DO l<OŃCA LUTEGO UPUST - 10·010 TANIEJ
montaż · transport · serwis
Okna o nietypowych wymiarach bez
PUNKT INFORMACYJNY -

Łowicz,

dopłat!

ul. 3 Maja 9

O książeczki mieszkaniowe
D ulgi podatkowe
2
2
O 4 mieszkania: 33,_0 0 m ; 41,5 m ; 52,4 m2 , 62,9 m2

.

PROMOCJA CENOWA PRZEDŁUŻONA DO 28 LUTEGO

Telefon kontaktowy: Dariusz Karski -0-601-926-577 R-119

7

8.02.2001 r.

W cenie lekarstw, które kupujemy w aptekach zawarte są ogromne kwoty, które koncerny farmaceutyczne
przeznaczają na zachęty dla lekarzy do wypisywania recept na leki przez nie produkowane
Przepraszam, ile? - 50 złotych mam
za lekarstwo ... Nie ma czegoś
tańszego? - tego typu pytania coraz czę
ściej zadawane są w łowickich aptekach. Często również okazuje się, że jest
lek tańszy o podobnym lub nawet
takim samym składzie i takim samym
działaniu na chory organizm. Dlaczego więc zdarzają się przypadki przepisywania przez lekarzy lekarstw drogich zamiast tańszych, często rodzimej
- polskiej produkcji zamienników? Skalę problemu próbowaliśmy zgłębić
u farmaceutów, właścicieli aptek oraz
u samych zainteresowanych czyli pacjentów i jednocześnie klientów łowic
kich aptek.
zapłacić

PROCEDER
POWSZECHNY, CZY NIE
Niektórzy aptekarze byli zdania, że
proceder o którym piszemy nie jest zbyt
powszechny lub zgoła nie występuje,
podczas gdy inni w swoich aptekach
wywieszająjednak instrukcje o tym, że
należy się spytać farmaceuty czy nie
ma zamiennika. Takiego zjawiska u nas
w aptece nie zauważyłam - mówi Mirosława Kolary z apteki przy ulicy Armii
Krajowej w Łowiczu. Przepisywanie
leków związane jest z chorobą i jej specyfiką. Przepisywane sa bardzo różne
leki w zależności od potrzeb. Jeżeli zdarzy się, że rachunek za receptę jest ll'.)'soki, sami proponujemy zmian_ę na tań
szy odpowiednik. Często jednak zdarza
się, że klienci mówią, że nie chcą innego
leku niż ten , który przepisał lekarz. Nie
widzę natomiast, żeby lekarze przepisywali leki jednejfirmy. Nie ma ll'.)'raźnego
ukienmkowania. Na przykład w grupie
leków na choroby reumatyczne są bardzo duże możliwo/;ci ll'.)'boru. Jedne leki
są tańsze, inne droższe. U mnie wszystkie schodzą ...
W aptece przy Starym Rynku 17 proponowana jest zmiana lekarstwa na
tańszy odpowiednik. Nie zawsze jednak - jak mówi personel - klienci chcą
dokonywać zmiany. Jest to - zdaniem
sprzedającyh - dowód zaufania do lekarza, który, zdaniem chorego, przepisując jakieś lekarstwo ma na celu wyłącz
nie szybkie i skuteczne wyleczenie pacjenta. Nie spotykamy się często z leczeniem drogimi preparatami. Według mnie
nie ma takiej ma11il!ry u łowickich lekarzy. nie ma takiej tendencji - usłyszeli
śmy w tej aptece. Zdaniem farmaceutów lekarze natomiast mają swoje ulubione lekarstwa i daje się zauważyć przyzwyczajenie w ich przepisywaniu w podobnych chorobach. To jest chyba tak,
że lekarze mają środki, którym zaufali
i dlatego j e przepisują ...
Nie odczuwam w aptece takiej prawidłowości, chociaż zdarza się, że są odpowiedniki droższych lekarstw. Zachę
canie lekarzy do przepisywania leków
konkretnej firmy j est naturalnym działan iem marketingowym. Muszą pok.1yć
się koszty produkcji, reklamy. telewizji...
Są przedstawiciele koncernów, którzy
biegają z długopisami, zachęcają, zostawiają prezenty. Dużo pewnie zależy
od tego jak często o sobie przypominają ... - tłumaczy właściciel apteki Słonecz,
ko u zbiegu ulicy Stanisławskiego
i Krakowskiej .

Aptekarze często sami proponują zamianę drogich lekarstw na tańsze odpowiedniki.

KTOŚ DAJE,
KTOŚ NIE DAJE NIC
Naturalne działania marketingowe... Czy
rzeczywiście naturalne? Znam temat. Na
przyklad za 1OO ll'.)'pisanych recept ll'.)'jazd lekarza do Zakopanego na darmowe, kilkudniowe seminarium. To jest
działanie marketingowefirmy farmaceutycznej, i co ciekawe, jest całkowicie legalne. Kolega w moim wieku jest lekarzem w Krakowie i proponował mi towarzyszenie mu w takim ll'.)'jeździe. Miałem tylko sprawiać wrażenie, że jestem
z branży. Ostateczniell'.)'jazd nie doszedł
do skutku, ponieważ to lekarstwo jest na
jakieś poważne choroby i jest rzadko
przepisywane... - opowiedział nam historię z końca ubiegłego roku 29-letni
mieszkaniec Łowicza. Lekarz, o którym
mowa jest wychowankiem łowickiej
szkoły średniej, potem studiował w
Akademii Medycznej w Łodzi.
Według „Rzeczpospolitej" firmy farmaceutyczne wydają na nakłanianie lekarzy do wypisywania recept na lekarstwa ich produkcji astronomiczną kwotę od 500 do 800 mln zł rocznie! Przy
tym, jak twierdzi Waldemar Roszkowski, prezes Polskiej Izby Przemysłu
Farmaceutycznegio i Sprzętu Medycznego Polfarmed, nie są to już kubeczki
i długopisy reklamowe, nie wystarczają
już wycieczki i szkolenia, teraz płaci się
już gotówką określoną sumę od danej
recepty. Bezpośredniego potwierdzenia
tych praktyk od lekarzy się nie uzyska,
zresztą - co zazi:iacza prezes Polfarmedu - nie wszyscy lekarze uczestniczą w
tego ty)1u promocjach, przez co handlowi przedstawiciele producentów leków
dzielą ich na „dobrych i złych respondentów". Pośrednio jednak niektórzy

z medyków przyznają, że system „zachęt" - przez Roszkowskiego nazywany wprost systemem korumpowania lekarzy - jest bardzo rozbudowany.
- Jeżeli jest na przykład pięć równoważnych preparatów w takiej samej albo
bardzo zbliżonej cenie, to co mi wtedy
szkodzi przepisać lek tejfirmy. która coś
daje mi w zamian - mówi jeden z łowic
kich lekarzy. Na przykład jedna firma
przywozi książki fachowe, prenumeruje
czasopisma, a cztery inne nie dają nic...
Zdaniem wspomnianego prezesa Polfarmedu praktyki stosowane przez koncerny farmaceutyczne są tak drogie, że
już nawet niektóre z nich zaczynają narzekać, że je na nie nie stać. A pacjentów ma być stać?
- A co ja mogę powiedzieć na ten temat? Lekarz przepisuje, to się pewnie
na tym zna. My pacjenci nie mamy takiej
wiedzy, że można coś innego zażywać.
Gdyby tak było, to nikt by do lekarzy nie
chodził tylko samemu leczył. W aptece
jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mi proponowano coś innego w zamian. Dla aptekarza też jest lepiej jak sprzeda droż
szy lek ma więcej pieniędzy w kasie powiedziała nam Pani Maria z osiedla
Noakowskiego, która kupowała tego dnia
w aptece maść rozgrzewającą - Od ponad roku kupuję zawsze, taką bo się w
moim przypadku sprawdzi/a ...
Antybiotyk dla męża kupowałam . Przepisany byłjakiś dobry, angielskiej firmy.
ale nie było go na składzie apteki i dostałam tańszy polski - tyle, że mniejszą
dawkę. Pani magister z apteki była tak
mila, że powiedziała mi, że jest coś zamiennego i powiedziala też jak to brać
powiedziała nam Jolanta Zakrzew~ka,
która kilka minut wcześniej kupowała
witaminę Ci paracetamol w aptece SioJ

neczko przy ulicy Stanisławskiego - Teraz też kupiłam polski Paracetamol zamiast angielskiego Panadolu. Trzeba popatrzeć na składniki i widać, że jest to
samo, tylko trochę inna nazwa i różnica
w cenie.
Recepty są tak ll'.)'pisane, że nie moż
na odczytać, jakieś znaczki a nie porząd
ne pisanie. Zresztą nawet jak się uda odczytać nazwę, to trzeba by szukać po encyklopediach lekarskich co to jest i czy
można coś innego brać. Zresztą w aptece nie_dostaniemy tego co chcemy. tylko
to z recepty... - tłumaczy Grzegorz Socha, który kupował w aptece polopirynę i pyralgin.
Doktor (..) to mi zawsze dobre leki
przepisuje i chyba te ta/isze. Siostra
z Kutna choruje na to samo i jak poszła
tam do lekarza, to jej przepisał zupełnie
co innego. Też pomagało, ale było droż
sze. Dopiero jak wzięła opakowania od
moich lekarstw i poszła do innego lekarza to jej te moje przepisał i też jej pomagają - powiedziała nam jeszcze inna pacjentka, pani Krystyna.
Jeszcze z lekarzem zadzierać, to nie
ma co ... Jak lekarz zaczyna ll'.)'pisywać
receptę to od razu mówię, żeby nie było
to coś drogiego, bo nie mam dużo pieniędzy i drogiego lekarstwa nie wykupię. Z emerytury 550 złotych to mnie na
opłaty i jedzenie stać a nie na chorowanie... - powiedział nam pan Stanisław.
Większość lekarzy zdaje sobie sprawę z tego, że dla jednych drogi lek nie
jest problemem, inni jednak nie mogą
sobie na taki pozwolić .
Ja zawsze sugeruję się ekonomiczny;
mi możliwościami pacjenta - mówi jeden z medyków. Niektórzy nie chcą tanich lekarstw. Na przykładjeżeli młody
biznesmen łowicki przychodzi do mnie

dzień wcześniej

i mówi, żeby mamusi
co najdroższe, bo
on ma pieniądze i nie będzie żałował...
Jak przychodzi biedna emerytka, która
ma 400 złotych co miesiąc, to tak dostosuję, żeby się zmieściła w niedużej kwocie. Przecież zapłakałaby się w aptece
gdyby musiała zostawić pól renty...

przepisywać wszystko

***

Kasa Chorych nie ma żadnych uprawnień do kwestionowania decyzji lekarzy.
Nie możemy ingerować u lekarza. Lekarz jest autonomiczny. Środowisko lekarskie musi samo odpowiedzieć sobie
na pytanie co jest właściwe... - powiedziano nam w biurze rzecznika Łódz
kiej Regionalnej Kasy Chorych - instytucji, którą promocyjne praktyki producentów farmaceutycznych uderzają
po kieszeni prawie tak, jak pacjentów.
W tym roku kalendarzowym na refundację lekarstw przepisywanych na
receptach Łódzka Regionalna Kasa Chorych przeznaczy 31 Omilionów złotych.
Jest to ponad 20 procent całego jej budżetu!

Od początku marca bieżącego roku
wchodzi w życie nowe rozporządzenie
o receptach lekarskich, które ma między
innymi przeciwdziałać nadmiernemu
wzrostowi kwoty refundacji leków. Ma
być to jednak tylko zabezpieczenie
przed próbami oszustw - recepty będą
drukowane na specjalnym papierze,
będzie na nich kod paskowy. Coraz
częściej również ministerstwo zdrowia aktualizuje spis leków objętych
refundacją. To jednak tylko półśrod
ki, bowiem leki objęte refundacją stanowią tylko część tego co przepisują
lekarze na receptach - i na co wydajemy pieniądze .
Marcin A. Kucharski
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MtODZI STROZAMI PORANKA
Ili TYSIĄCLECIA
W dniach od 25 do 28 stycznia w Siedlcach odbyło się Krajowe Forum Mło
dych. Inspiracją tego ogólnopolskiego
spotkania były słowa Jana Pawła II,
wypowiedziane w Rzymie podczas XV
Światowych Dni Młodzieży. W Forum
uczestniczyli przedstawiciele 38 diecezji oraz kilkunastu organizacji młodzie
żowych. Nasza diecezja reprezentowana
była przez Ewę Majer, Jacka Rybusa,
Patrycję Styczyńską, Elizę Wiśniewską

oraz diecezjalnego duszpasterza młodzie
ks. Leszka Niewiadomskiego.
Problematykę Forum stanowiła nowa
ewangelizacja u progu trzeciego tysiąc- .
lecia. W odkrywaniu jej różnych form
pomogły nam bardzo ciekawie przygotowane sesje prezentacyjne i dyskusyjne". Podejmowano tematy ukazujące obraz współczesnej młodzieży. Pojawiły
się liczne zasadnicze pytania: kogo
mamy w duszpasterskich kręgach, do
kogo nie docieramy, czy młodzież potrzebuje dzisiaj troski duszpasterskiej
itd. Jeden z głównych prelegentów ks.
prof. Krzysztof Pawlina przedstawił
rys atmosfery dorastania młodego poży,

kolenia. Z tej pogłębionej analizy wynika, że młodzież odchodzi od Boga i
Kościoła oraz coraz powszechniej nie
respektuje moralnych zasad chrześcijań
skich. Dowodem tego jest np. odchodzenie do sekt i uleganie niechrześcijań
skiemu stylowi życia, lansowanemu
przez liczne programy w mediach. W
trakcie wypowiedzi, młodzi uczestnicy
Forum podkreślili głęboki autentyzm
wiary, który cechuje Ojca Świętego Jana
Pawła II. Widać to wspaniale podczas
Światowych Dni Młodzieży, które co
dwa lata gromadzą ogromne rzesze mło
dych. W ewangelizacji współczesnej
młodzieży warto wziąć pod uwagę sło
wa McDonalds'a: „Ludzie chcą, aby ich
obsłużyć szybko i konkretnie".
Aby zwiększyć skuteczność i adekwatność działań duszpasterskich, wyodrębniono działy zajmujące się poszczególnymi problemami młodzieży.
Najważniejsze sekcje to: duchowości,
psychologiczno-socjologiczna, kultury,
pielgrzymek i spotkań ogólnopolskich,
środków przekazu, sportu oraz subkultur młodzieżowych. Jedną z form ewan-

SHiUZ

gelizacji, w której mogliśmy uczestniczyć, były widowiska teatralne. Przygotowane one były przez grupy mło
dzieżowe: Saruel (przedstawienie „Na
falach nirwany") oraz Teatr ES (przedstawienie „Przezroc2!ystość").
Uwieńczeniem Forum była Msza
Święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza prymasa Józefa Glempa. W trakcie tej szczegglnej Eucharystii delegacje z poszczególnych diecezji
otrzymały tzw. kaganki stróżów poranka trzeciego tysiąclecia. Kaganki są
rodzajem lamp, które symbolizują mło
dzież pragnącą podjąć światło wiary
udzielane przez Zmartwychwstałego
Chrystusa.
Uczestnictwo w Forum stało się dla
wszystkich inspiracją do jeszcze pełniej
szego zaangażowania w odkrywanie
bogactwa wiary w Chrystusa. Niech apel
papieża Jana Pawła II do włączenia się w
dzieło nowej ewangelizacji III Tysiąclecia
zostanie podjęty prze~ każdego młodego
człowieka. Bądżmy wspólnie stróżami
poranka nowego tysiąclecia wiary.
Eliza, Ewa, Patrycja i Jacek

Andrzej (z lewej)

wręcza

kosz kwiatów liderowi grupy - Jankowi.

Gmina Domaniewice

Nie piie od dwóch lat

Około 40 osób uczestniczyło we wtorek, 30 .st}'cznia w uroczystości z okazji
2 rocznicy abstynencji jednego z człon
ków Gminnej Grupy Abstynenckiej
„Przeminęło z wiatrem" • Andrzeja. Do
wzięcia udziału w uroczystości zostali
zaproszeni koledzy i koleżanki domaniewickich abstynentów z grup działających
w ościennych miejscowościach: z łowic
kiego „Pasiaczka", grupy „Nie ma mocnych" ze Zdun, głowieńskiego „Krokusa'', najbliższe rodziny i goście.
Spotkanie rozpoczęto otwartym meetingiem, który prowadził lider grupy Janek, później odbyła się uroczystość życzenia i upominki dla Andrzeja, któpamięta go jako młodego w weselu ło
ry wytrwał w trzeźwości 2 lata oraz
wickim.
przyjęcie - oczywiście bez alkoholu.
Jan Dudkiewicz - prezes Mazowiec- „Na nowo narodzony" 2 lata temu Ankiego Centrum Rozrodu Zwierząt po- drzej powiedział: Nie myślałem, ie kiewiedział, że nie rezygnuje się z „czło dyś przestanę pić. Jfydawalo mi się, że
wieka - instytucji" i wprawdzie dyrek- świat bez alkoholu nie jest ciekawy. Tetor wypracował już sobie emeryturę, ale raz dopiero zorientowałem się. ile stranadal będzie pracował.
ciłem przez to picie, które trwało kilkanaNa zakończenie życzeń starosta ło ście lat. Potrafię cieszyć się ze wszystkiewicki Cezary Dzierżek powiedział : sły go i z każdego dnia, który uda mi się przeszałem, ie pracuje pan nad wyproduko- żyć na trzeźwo. Życiejest piękne, ciekawe,
waniem byka w portkach łowickich, aby ale nie usiane różami. Róża ma więcej ka/promował nasz rejon. W odpowiedzi ców niż kwiatów, dlatego w życiu spotyka
usłyszał: on już jest ...
się więcej kłopotów niż radośoi. W tych
(mwk) kłopotach zawsze można znaleźć osoby,

Od zootechnika do dyrektora
List gratulacyjny, kwiaty i obraz nika, poprzez kierownika produkcji aż
wieloletni dyrektor Stacji Ho- do dyrektora.Funkcję tę pełnił 32 lata.
dowli i Unasienniania Zwierząt w Ło Był też posłem na sejm RP.
wiczu Ludomir Goździkiewicz podczas
Patrząc na niektórych radnych L.
ostatniej sesji rady powiatu, która od- Goździkiewicz mówił, że pamięta te
była się w środę, 31 stycznia. Okazją do osoby, gdy były jeszcze kilkuletnimi
życzeń i podziękowań za wieloletni dziećmi, a ich ojcowie byli pierwszymi
wkład we wdrażanie postępu rolnicze- inseminatorami na tym terenie. Łowil!kie
go było przejście Ludomira Goździkie to jest region, gdzie zawsze był wysoki
wicza na emeryturę z dniem 3 I grudnia poziom wyedukowania rolników i wiele
ubiegłego roku. L. Goździkiewicz przy- rzeczy łatwiej tu było wprowadzać- twierznał, że nadal zamierza być aktywny dzi emerytowany dyrektor SHiUZ.
zawodowo i społecznie.
Radny Andrzej Płacheta przypomiał,
Przez 38 lat pracy zawodowej praco- że pan Ludomir był nie tylko twórcą
wał na różnych szczeblach - od zootech- postępu genetycznego, ale wiele osób
otr.zymał

które mogą pomóc, wysłuchać problemów.
Zadowolony jestem, ie przYchodzę do grupy AA. gdzie można podzielić się swoimi
troskami. Tylko osoby z tej grupy potrafią
dokładnie zrozumieć drugiego człowieka.
Oni wiedzą, jak należy pomóc drugiej osobie. Chciałem podziękować za wsparcie
pani mgr Jolancie Bobrowskiej, Zbyszkowi, Zosi, Waldkowi ...
Andrzej przygotował dla Janka i Basi
kosz z różami i podziękował im za to, że
pomogli mu wydostać się z nałogu i cały
czas czuwają nad jego trzeźwością. Sam
też robię wszystko, aby wytrwać. Dziś,
kiedy patrzę na osoby pijane, to ciągle
myślę - jak oni wyglądają, ile. w swoim
życiu tracą i proszę Boga, aby mi pomógł
w przezwyciężeniu tmdności, abym był podobny do człowieka, a nie... do zwierzę
cia. Myślę, że ruch AA, w któ1ym uczestniczę pomoże mi wytrwać - powiedział
Andrzej.
Grupa ·„Przeminęło z wiatrem" spotyka się w każdy wtorek o godz. 16.30
w sali nr 7 w budynku GOK. Obecnie
lider grupy uczestniczy w programie
rozwoju osobistego, na który został skierowany przez gminę. W marcu planowana jest uroczystość z okazji 3 rocznicy powstania Gminnej Grupy Abstynenckiej w Domaniewicach.
(mwk)
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zajęcia odbywają się w soboty i niedziele po trzy godziny z przedmiotu
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96-1 OO Skierniewice ul. Wagnera 1/2
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BIURO
RZECZÓZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
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WVKONUJEMY:
• 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

:

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

J

tel. (0-42)635-40-35wgodz. 9.00-14.00;(0-42)640-49-02wgodz. 18.00-21.00
http.I/www.uni.lodz.pl!ulinfo!informator. htm
R. 142 ~

--------------------------

OLEJ

OPAłOWY

·EKOTERM PlUS
O Gwarantowana jakość
O Krótki termin realizacji

O Bardzo atrakcyjne ceny
~ Dla stałych klientów rabat

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

~
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WYCISNĄt 105
Trafionym pomysłem okazał się I ło
wicki turniej w wyciskaniu siłowym,
który odbył się w miniony czwartek, l
lutego w Fitness Club przy ul. Podrzecznej w Łowiczu. Przystąpić do rywalizacji mógł każdy kto wpłacił wpisowe w wysokości 3 zł . Do uczestnictwa zgłosiło się 20 osób, ale po szczegółowym zapoznaniu się z regulaminem konkursu 8 osób zrezygnowało.
Okazało się, że zwycięstwo nie będzie
tak proste jak niektórzy się spodziewa1i, bo laurów nie zgarniała ta osoba,
która „wycisnęła" najwięcej lecz ta, która zdobyła najwięcej punktów, które
wyliczano odejmując od „wyciśnię
tych" kilogramów wagę zawodnika.
Zawodnicy mieli równe szanse niezależnie od masy ciała. Przyznam się, że
zmartwił mnie taki obrót sprawy, tym
bardziej, że w zamiarze mam organizację ca/ego cyklu zawodów w wyciskaniu siłowym. W planach mam turniej
wiosenny i jesienny. Ale miło zaskoczyło
mnie zainteresowanie turniejem ze strony obse1watorów. Początek zawodów
zaplanowaliśmy na 16.00, a sala siłowni zaczęła wypełniać się już o 15.30.
Oprócz ćwiczących u nas przyszło sporo osób z zewnątrz. Wszyscy chcieli
przyjrzeć się 1ywa/izacji - powiedział
nam organizator turnieju Adam Stęp
niak, absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W dwunastce odważnych, którzy postanowili
stanąć w szranki konkursu - szóstka
to stali bywalcy Fitness Club.
Każdy z zawodników miał do wykorzystania trzy podejścia. Obciążniki
zakładano według uznania zawodników, którzy jak się najczęściej okazywało trafnie oceniali swoje możliwo
ści. Nad bezpieczeństwem zawodników
czuwały trzy asekurujące osoby. Atmosfera na sali, w k,.tórej odbywały się
zmagania, ze wszech miar zasługiwała
na miano sportowej. Mimo, że startujących było tylko dwunastu, to młodzi
łowiczanie (najczęściej przyjaciele i znajoini startujących) thimnie przybyli na
zawody. Liczni kibice i ciekawscy bacznie obserwowali startujących, entu-

Chąśno

Gmina

KG

Budynki po szkołach
•
wycenione

Dokonano już wyceny budynków po
filialnych na terenie gminy
Chąśno. Budynek po szkole w Przemysłowie wyceniono na 18.500 zł . Jest to
budynek drewnianej konstrukcji, powierzchnia zabudowy 74 m 2 działka na
której stoi szkoła ma powierzchnię
I .200m 2 • W budynku mieściły się 3 sale
lekcyjne, korytarz, kuchnia. W budynku jest instalacja elektryczna, wodna,
ogrzewanie piecami akumu lacyjnymi.
Budynek po szkole w Goleńsku wyceniono na 38.1 OO zł. Działka na której
stoi szkoła zajmuje powierzchnię
l .000m2 , powierzchnia użytkowa budynku - 126,8 m2 . W budynku jest odTurniej cieszył się sporym zainteresowaniem ...
budowany ganek, korytarz, trzy sale
lekcyjne, pokój nauczycieb;ki, łazienki
zjazm i emocje szczególnie widoczne były najprawdopodobniej tkwi przyczyna w
z we, instalacja elektryczna, kanalizana twarzach obserwatorów gdy zawodni- niskiej frekwencji startujących. Jestem
cyjna z własnym szambem, ciepła woda
cy zaliczali kolejne podejścia oraz przy na- przekonany, że obecni na zawodach natermy elektrycznej . Ogrzewanie piez
gradzaniu brawami po udanych próbach. brali pewności siebie, przekonali się do
kaloryfery żeliwne.
Najlepszy wynik - 35 punktów osią startu i w następnych edycjach frekwencja cem węglowym,
najdroższy budynek szkolny
i
Ostatni
gnął Adrian Majkowski wyciskając I 05 będzie o wiele 1iy.ższa. Już teraz wiele osób
kg, w nagrodę otrzymał odżywkę i kar- zgłaszało się z pytaniem kiedy kolejne zanet na siłownię za 60 zł. Drugie miejsce wody - powiedział Adam Stępniak.
Po zmaganiach na punkty, wszyscy
zajął Marcin Antosik zdobywając 28
punktów przy wyciśnięciu 11 O kg - jego obecni mogli w ramach specjalnej promonagroda to odżywka i karnet za 40 zł. Na cji skorzystać nieodpłatnie z siłowni. (aj)
trzecim miejscu uplasował się Michał
Pochodząca z Łyszkowic, a mieszkaKowalski, który zdobył 26 punktów za
jąca obecnie w Małszycach 35-letnia
wyciśnięcie I OO kg - w nagrodę otrzyMałgorzata Waracka pojedzie na zabieg
mał odżywkę.
radiostereoterapii, który ma być przePoziom zawodów oceniam jako dość
prowadzony w Anglii dopiero za 2 miedobry, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że
siące. W ostatnich dniach stycznia mąż
ich uczestnikami byli młodzi chłopcy
chorej dostał potwierdzenie terminu.
Zapraszamy wszystkich chętnych
uprawiający kulturystykę od kilku mieZabieg zostanie wykonany 30 marca.
sięcy. Odpowiedzialnie i sportowo po- rolników, którzy chcą poznać nowe
Z Łowicza M. Waracka wraz z mę
deszli do 1ywalizacji. Cieszy mnie fakt, technologie żywienia zwierząt na wyżem i opiekującym się w czasie podróże byli zadowoleni ze swoich wyników i kład do naszej szkoły - powiedział nam
ży neurochirurgiem wyjedzie 27 maruważam, że mają ku temu powody. Za- wicedyrektor ZSR na Blichu Stanisław
ca. O nagłej chorobie młodej kobiety
goo
lutego
12
poniedziałek,
W
Olęcki.
dowolony jestem również z postawy pupisaliśmy kilkakrotnie. Kobieta przebybliczności, która wspierała startują dzinie 9.00 odbędzie się wykład, tema5 lipca 2000 roku krwotok podkoła
cych. To wszystko utwierdziło mnie w tem którego będzie uprawa, ochrona
przekonaniu, że takie zawody są po- i kiszenie kukurydzy, pod względem morowy mózgu, od tego czasu przebymysłem trafionym, w związku z czym uzyskania paszy dla żywienia zwierząt. wa na zwolnieniu lekarskim. Jak mówi
obiecuję wszystkim zainteresowanym, Wykład poprowadzą przedstawiciele mąż chorej - Piotr Waracki - stan chorej
że kolejne edycje się odbędą. Tego typu firm nasiennych i środków ochrony się nie zmienia, nadal jej zachowanie wo(aw) bec otoczenia jest dość obojętne.
zawody są nowością w Łowiczu i tu roślin.
szkołach

Na leczenie do Anglii

Wykład

dla rolników
na Blichu

~n IGrupa PEKAO S.A.
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SRODKOW TRANSPORTU
KOMUNIKAT nr 1

Stopa bazowa stanowiąca
podstawę oprocentowania kursem walut:

USD - 5,74 °/o p·.a.
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1993 r.~ dla

każdego!

od 0,5% miesięcznie!

ul. Nowa 8, tel. (046) 837-62-25; ul.
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27, tel. (046) 837-60-04

• SZEROKI ASORTYMENT
• ATRAKCYJNE CENY

§'%-?o'<Q

~

Grupa KREDYT BANKU

Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej „AGROPOLISA" S.A.
Filia w Łowiczu ul. Browarna 1Oa, tel./fax. 046/830-33-85

PROPONUJEMY UBEZPIECZENIA NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH
./MAJĄTKOWE, OSOBOWE I KOMUNIKACYJNE
(OC, AC, NW, Zielona Karta, podmioty gospodarcze - ogień, kradzież, OC, rolne
- budynki, uprawy, bydło, trzoda, konie, maszyny, mieszkania - ogień, kradzież, inne)
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Szafy wnękowe z dnwiami
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABVDOWY WNĘTRZ
RAZ MEBLE KVCHENNE NA ZAMÓWIENI

MEBLE
Łowicz,

21

OFERUJEMY:

Agencja Kredytowo-Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
046/832-18-74, 832-26-48

RATY

Długiej

DO ZAKUPÓW

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

~~'O\ c,J>

MARK\ET
PAŃSTWA

R·4

w Oddziale Banku Pekao S.A. w Łowiczu

LEWl~ATAN
ZAPRASZA

NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
NA BUDOWĘ -j.w
NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
LEASING - środków trwałych

MARŻA BANKOWA od 4,5 %

Początkowo planowano przeprowadzenie operacji w klinice w Sheffield,
gdzie koszt miał wynieść około 8 tys.
funtów. Niestety w klinice tej jest obecnie przeprowadzany remont, który potrwa prawdopodobnie do lipca br. Dr
Andrzej Stawowy znalazł inną klinikę,
również w Anglii. Zmiana miejsca planowanego zabiegu łączy się też z więk
szym o 50 % kosztem, który wyniesie
12 tys. funtów czyli około 90 tys. zł.
Rodzina nadal gromadzi pieniędze potrzebne do ratowania życia - matki
dwojga dzieci.
Konto udostępniła Mazowiecka Fundacja Społeczno - Kulturalna
Bank PeKaO SA I Oddział Łowicz
10801486-127446-27006-803000
z dopiskiem: „Małgorzata W."

przy ul.

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

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

CHF - 3,51 °/o p.a.
DEM i EURO - 4,77 °/o p.a.
Szczegółowe informacje można uzyskać

znajduje się w Wyborowie. Został wyceniony na 47 . 1OO zł. Działka na której
został pobudowany ma powierzchnię
około I OOO m 2, powierzchnia użytko 
wa 167,8 m 2 . W szkole podobnie jak
w· dwóch poprzednich były trzy sale
lekcyjne, pokój nauczycielski, ganek,
hall, łazienka z wc. Ogrzewanie z pieca
węglowego, kaloryfery żeliwne, ciepła
woda z kotłowni. Wyceny dokonał biegły rzeczozn~wca Jolanta DusZ)d<. Wycenione kwoty stawek to ceny wyjścio
we. O tym czy budynki zostaną przeznaczone do sprzedaży decyzja zapadnie po konsultacji z samorządem i
mieszkańcami wsi, w których znajdują
się budynki . Pieniądze otrzymane ze
sprzedaży przeznaczone zostaną na potrzeby mieszkańców tych wsi. Wcześniej gmina Chąśno chciała wydzierża
wić budynki pod działalność gośpodar
czą, nie znależli się jednak chętni.
(aw)

Nowy Rynek 16

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

CE~ŁA

·KLINKIEROWA
du[J
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~~~
Tel. (0-46) 838-79-12,
0-604-284-079
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KtUSOWNICY NIE PRZEJMUJ SI
W stawach na}eżących do miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu ryb łowić nie wolno, bo nie wiadomo też
w jakim one mogą być stanie zdrowia. O procederze, który mimo to tam sią odbywa pisze Mariusz Włodarczyk.
Podczas moich poszukiwań miejsc
przyrodniczo cennych, latem ubiegłego
roku, natknąłem się koło Łowicza na ,,nieoszlifowany diament". Wędrując wzdłuż
rzeki Bzury, doszedłem do zespołu stawów. Idąc dalej natknąłem się na lekko
przekrzywioną tabliczkę, na której przeczytałem, iż zarządza

nimi Zakład Usług

Komunalnych. Dowiedziałem się z niej
również, iż jeśli będę przebywał na groblach, kąpał się czy też łowił ryby, to
spotka mnie jakaś, bliżej nie określona
kara. Obszar ten, podczas pierwszej wizyty nie sprawiał zbyt korzystnego wrażenia. I prawdopodobnie w końcu zawróciłbym gdyby nie siedzący na tejże tablicy ptak, który o jej treści pojęcia zapewne nie miał. Nie mogłem podejść zbyt
blisko, ale dzięki lornetce udało mi się dość
dokładnie przyjrzeć ptaszynie - wszystko wskazywało, iż jest to krwawodziób,

więc stawy to raj dla przyrodnika - ornitologa, lecz również i dla ludzi innych profesji. Groble, na których podobno nie
wolno przebywać, wręcz obsadzone były
tzw. wędkarzami, łowiącymi ryby, których łowić nie wolno.
Kto wobec tego pilnuje obowiązku
przestrzegania przepisów tak skrzętnie
wypisanych na tablicach? Kto pilnuje
zakazu połowu ryb? A może wędkarze
posiadają jakieś specjalne zezwolenie,
umożliwiające ignorowanie stojących tutaj tablic informacyjnych? Nasunęło mi
sięjeszcze jedno pytanie - czy ryby odła
wiane w stawach,· których funkcją jest
doczyszczanie ścieków z oczyszczalni',
nie są szkodliwe dla zdiowia?
Miejska oczyszczalnia ścieków użyt
kuje tylko część z całego kompleksu stawów. Wszystkie znajdujące się na tym
terenie zbiorniki wodne, z przyrodnicze-

Młodociani poławiacze

gatunek raczej nie spotykany w tych oko·licach i niezbyt liczny w Polsce. Zatoczyłem lornetką szerszy krąg, głównie
z powodu dochodzących od strony najbliższego stawu dźwięków... i jakież było
moje zdziwienie, kiedy ujrzałem podrywające się do lotu niewielkie stadko batalionów, czymś najwyraźniej spłoszonych.
Batalion to gatunek ptaka, którego samce
w porze godowej są przepięknie ubarwione, każdy w inny sposób. Mienią się
różnokolorowymi kryzami na szyi oraz
niezwykle barwnymi puklami piór na gło
wie. Stawało się to coraz bardziej ciekawe. Widziałem także ro.in. remizy, bąki,
błotniaki, wąsatki, dudka i zimorodki.
Nagle, po batalionach, poderwały się spło
szone krwawodzioby. Sądziłem, że jakiś
drapieżnik korzystając z tego, iż w stawie spuszczono wodę, próbuje zdobyć
pożywienie ...
Zamiast oczekiwanego lisa, moje oczy
ujrzały wtedy brodzących wędkarzy, których obecność nie wpływała bynajmniej
uspakajająco na bytujące tutaj ptaki. Tak

go punktu widzenia stanowiąjeden funkcjonalny układ. Jeśli natomiast będziemy
rozpatrywać je pod względem przynależności administracyjnej oraz praw wła
sności, to okaże się, że są to dwie, nie
powiązane ze sobą strefy. Część stawów
jest użytkowana przez gospodarstwo rybackie, do Zakładu Usług Komunalnych
należy natomiast pozostałe dziesięć stawów, z których jeden na podstawie umowy na czas określony oddano do użytku
.Polskiemu ZwiązkoWi Wędkarskiemu.
Tymczasem wielokrotnie miałem okazję obserwować odłowy ryb na obszarze, na którym tego typu praktyki są zabronione. Niejednokrotnie, szczególnie po
spuszczeniu wody ryby były masowo
wyłapywane. Jeszcze w pażdzierniku
ubiegłego roku widziałem jak prawie nagi
młodzian taplał się w osuszonym stawie,
wyjmując je rękoma. Zastępca dyrektora
ZUK Tadeusz Dutkiewicz oraz Barbara
Durka i Cezary Kołodziejski z kierownictwa oczyszczalni przyznają, iż proceder kłusownictwa jest dla nich niezwy-

na stawach oczyszczalni w Łowiczu.

kle uciążliwy, nie tylko z powodu utraty
dużej ilości ryb, ale przede wszystkim
przez postępujące zaśmiecenie terenu
oraz niszczenie grobli. Duże ilości pokarmu, którym są nęcone ryby pogarszają
tempo oczyszczania ścieków.
Próbowano już zapobiec temu, zatrudniając pracownika, którego zadaniem było
czynne zapobieganie nielegalnym poło
wom oraz przebywaniu osób nieupoważ
nionych na obszarze stawów. Niestety,
ro.in. z racji przewagi ilościowej gildii
poławiaczy oraz znikomej szkodliwości
popełnianych przez nich wykroczeń, zarzucono ten pomysł.
Wyjściem z sytuacji mogą okazać się sami
„wędkarze". Jeśli uda im się w krótkim czasie wybrać wszystkie ryby, a wszystko
na to wskazuje, to problem niejako sam
ulegnie rozwiązaniu.
Ktoś może się spytać, skąd w zbiornikach wzięły się te nieszczęsne stworzenia? Otóż, zostały tam wpuszczone celowo, ponieważ usprawniają procesy
oczyszczania. Czy te nielegalnie poławia
ne ryby są przydatne do spożycia? Tego
moi rozmówcy nie potrafili powiedzieć,
ale też i nie musieli wiedzieć. W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków,
jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele
nieprzemysłowe jasno określono, jakie
badania i czego muszą być wykonywane.
Czyż trzeba dodawać, iż nie ma w nim
ani słowa na temat badania ryb?! Ci, którzy wbrew zakazowi, poławiająje a potem spożywają, ryzykują prawdopodobnie utratą zdrowia.

A MOŻE INACZEJ
TO WYKORZYSTAĆ?
Ilekroć wędrowałem w pobliżu tych
stawów w porze letniej, udawało mi się
wypatrzeć nowe, bardzo ciekawe gatun- ·
ki ptaków oraz okazów flory. Odnalazłem np. pewien ciekawy gatunek storczyka, rośliny objętej ochroną gatunkową. Utwierdziłem się wówczas w przekonaniu, iż. warto byłoby zastanowić się
nad dodatkowymi sposobami ochrony
tego miejsca. Wymagałoby to współpra-

Zdjęcie

wykonane latem.

cy wielu osób oraz instytucji. Otóż, czy cieli biologii oraz ich uczniów. Utworzenie warto zastanowić się nad pomysłem nie takiego parku na pewno przyczyniło
utworzenia na tym obszarze parku orni- by się do wzrostu dochodów obecnych
tologicznego? Warunki przyrodnicze, tzn. użytkowników tego obszaru. Uległaby
bogactwo ptaków oraz bliskie sąsiedztwo jednocześnie wzbogaceniu oferta turymiasta, czynią to rozwiązanie wręcz ide- . styczna miasta oraz regionu. Park ornitoalnym sposobem dodatkowego zagospo- logiczny byłby nowym, atrakcyjnym
darowania tego miejsca. Sądzę, iż istnieją miejscem dla czynnego wypoczynku,
ce formy użytkowania tego obszaru nie prawdopodobne stało by się stworzenie
kolidowałyby z tą, przeze mnie propo- tutaj nowych miejsc pracy. Takie miejsca
nowaną. Uważam też, że zainteresowa- jak grzyby po deszczu wyrastają na canie zarówno ze strony mieszkańców Ło łym świecie, ciesząc się ogromną popuwicza, jak i turystów doń przybywają larnością. Przykłady podobnych można
cych byłoby duże. Byłaby to również znaleźć również i w Polsce.
Mariusz Włodarczyk
wspaniała baza dydaktyczna dla nauczy-

Targowica Miejska w

ł,owiczu

Fn.x. (0-46) 838-15-22;
Tel. 0-602-623-115; 0-604-576-937

PROMOCJA!!!
Olej do silników wysokoprężnych:
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NA RAZIE NIE KUPOWAĆ?
Spotkanie w łKK na temat albumu o bazylice
Pierwsze tegoroczne spotkanie Ło·wickiego Klubu Katolickiego odbyło się
wieczorem w czwartek, 25 stycznia.
Celem tego spotkania miała być promocja albumu pt. „Bazylika katedralna
w Łowiczu pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny", który to został
wydany pod koniec ubiegłego roku przez
Pomorską Oficynę Wydawniczo - Reklamową z Bydgoszczy. Czy jednak była to
rzeczywiście promocja, czy antypromocja - trudno powiedzieć. O walorach albumu, ale też o niedociągnięciach i poważnych błędach, mówili w czasie spotkania autorzy tekstów - ks. Stanisław
Majkut, Marek Wojtylak oraz ks. Zbigniew Skielczyński - historyk biorący
udział w spotkaniu. Nie było natomiast
żadnego z przedstawicieli wydawnictwa.
Marek Wojtylak - dyrektor łowickie
go archiwum mówił: Ogromnie się cieszę, ie nasz gród doczekał się albumu
o bazylice. Mówiło się o tym już w latach
70-tych i 80-tych. Miał go przygotować
ks. dr Skiełczyński. W latach 90-tych
wydano dwukrotnie foldery, poświęcone
katedrze. W ubiegłym roku pojawił się
pienvszy przewodnik po katedrze. O innych wydawnictwach nie jest mi wiadomo.
Mój udział w tym albumie jest skromny i dość przypadkowy. jfydawcy zwrócili się z prośbą o wykorzystanie mojego
tekstu, któ1y znajduje się na stronach
internetowych Urzędu Miejskiego w Ło
wiczu. Zgodziłem się na to. Wcześniej
nie oglądałem albumu, nic nie wiedziałem o jego kształcie. Zawierzyłem autorom wiedząc, że jest to potrzebne.
Ks. Stanisław Majkut wyjaśniał, że
wszystkie sprawy wydawniczo - finansowe były w gestii wydawnictwa, które
zobowiązało się pozyskać pieniądze na
wydanie albumu. Kardyn·atny błąd pojawił się na stronie 66. Jest to informacja, że książę Józef Poniatowski spoczywa w łowickiej katedrze. Nie wiem,
jak Io się stało. Przedstawiciele wydawnictwa nie potrafili się z tego wytluma-

Seniorzy iadą
· do Strzegocina
tłusty

czwartek, 22 lutego, Polski
Emerytów i Rencistów organizuje wyjazd na bał karnawałowy do Domu
Pielgrzyma w Strzegocinie za Kutnem.
Chcieliśmy jechać tam na Sylwestra, ale
nam się nie udało, później próbowaliśmy
pojechać na spotkanie noworoczne w świę
to Trzech Króli, też nam się nie udało,
teraz wszystko wskazuje na to, że ten wyjazd dojdzie do skutku - mówi przewodnicząca związku w Łowiczu, Alicja Walas. Emeryci i renciści po drodze do Strzegocina odwiedzą muzeum w za,mku
w Oporowie. W .Strzegocinie seniorzy ·
zjedzą obiad i kolację, poza zabawą
uczestnicy zamierzają uczestniczyć
w nabożeństwie w miejscowej kaplicy.
Wyjazd swój zadeklarowało ponad 40
osób, jest więc już komplet. Koszt wycieczki i planowanego balu wynosi 32 zło
te. Wyjazd zaplanowano na godzinę 9.OO,
zbiórka przed łowicką siedzibą związku
(aw)
przy ulicy Stanisławskiego 24.
W

Związek

Raid Szlakiem
Partyzantów
Ks. dr Zbigniew Skielczyński czyta recenzję albumu swojego autorstwa,
prezes ŁKK - Jerzy Garczarczyk.
czyć. Tekst pocięli według uznania... Podpisami ząjęćjestem nieco zaskoczony. ale
album Io nie jest wydawnictwo encyklopedyczne. Podpisy mogłyby być lepsze
- zawierać daty, a tego nie ma - powiedział ks. Majkut.
Ks. Stanisław Majkut proponował,
aby album miał następujący układ: I
część - nawa północna, II - nawa głów
na, ill - nawa południowa, TV - pomieszczenia towarzyszące " fragmenty skarbca i kapitularza. Ks. Majkut mówił, że
obiektów w katedrze jest tak dużo, że
album mógłby być o wiele większy, droż
szy i niedobrze się stało, że pominięto
niektóre ważne obiekty. Jest wydrukowana errata, co jestjakimś zadośćuczy
nieniem. Jedynym plusem jest to, że tekst
jest w 3językach. W ostateczności może
my zaakceptować.

zamieszczoną

Do wypowiedzi na temat albumu zaproszono też ks. Zbigniewa Skiełczyń
skiego, który wprawdzie stwierdził, że
jego zdanie na temat albumu opublikowała już Masovia Mater, ostatecznie
zdecydował się tę recenzję przeczytać

i włączyć do polemiki.
Artykuł ks. Skielczyńskiego nosi tytuł
Stado szalonych „byków" w Łowiczu.
Autor przytacza w nim szereg rzeczowych „byków" czyli błędów, a sam tutu!
ma rozwinięcie już w pierwszym zdaniu:
Szalone krowy wydostały się z Anglii i teraz straszą zachodnią Europę. Do Łowi
cza dotarły „ byki" z Bydgoszczy.
Nie ze wszy_stkimi uwagami ks. Skiełczyńskiego zgadzał się ks. Majkut: Nie
będę bronił tego wydawnictwa do upad/ego, bo błędy są, o czym mówiłem.
Spotkanie zakończono wnioskiem, żeby

w piśmie „ Maso via Mater", obok

na razie albumu nie kupować - może bę
dzie tańszy. Czy jednak wydawnictwo
zdecyduje się wydać album ponownie
- tak jak sugerowali obecni na spotkaniu
ŁKK - ale już bez błędów, na razie nie
wiadomo. W czasie rozmowy z NŁ ks.
Skielczyński radził, że podpisy pod zdję
ciami można po prostu zakleić, aby na
nie nie patrzeć. „ ... w albumie panuje wielkie niechlujstwo w podpisach, dane podawane są przypadkowo, nieraz błędnie"
- pisze ks. dr Skiełczyński w swojej recenzji. Pod koniec artykułu autor zadaje
pytanie, jaki los spotka to wydawnictwo?
Ks. Skiełczyński sam jednak przyznał, że kupił albumy, nawet dwa, dla
siebie i swojej siostry. Uważa, że to
wspaniała sprawa móc patrzeć na niektóre obiekty, nie wychodząc z domu.
(mwk)

Dziesięciu członków Klubu Turystyki
Kolarskiej „Szprycha" uczestniczyło
w pierwszym rajdzie Szlakiem Partyzantów, który odbył się w ostatnią sobotę, 27
stycznia. ·uczestnicy rajdu pojechali najpierw pociągiem do Domaniewic. Ze stacji
PKP w Domaniewicach wyruszyli pieszo
do Lipiec Reymontowskich. Dopisała nam
pogoda. Idąc oglądalL~my sarny, ptactwo.
Trasa szlaku, którym szliśmy, jest urozmaicona, prowadzi pnez /asy.jest kilka wzniesień, obfituje w piękne krajobrazy - powiedział nam Eligiusz Piertrucha Ciekawym
miejscem jest np. pomnik postawiony na
pamiątkę odbierania zrzutów alianckich
w tym miejscu w czasie n wojny świato
wej. Około godziny 16.00 wycieczkowicze
dotarli do Lipiec Reymontowskich. Powrócili do Łowicza pociągiem. Następny rajd
członkowie planują na niedzielę, I I lutego.
Odbędzie się wtedy Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego do miejscowości Jachi-

-

I

nie takie

Zapraszamy na szkolenia z obsługi kas fiskalnych.
Wprogramie: prawne i techniczne aspekty użytkowania kas,
ćwiczenia praktyczne. Zapisy w siedzibie firmy.
t
...Jt..,J..•:-ł~--'IY1-~~~N'-'
Szczegóły znajdziesz

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.
ZapraszamydofirmyDOMITE CH, Łowicz, ul. Klickiego66
tel. 837-61-09 (obok punktu skupu metali kolorowych)

PROJEKTYBUDO\Nl..ANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
•AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42 ~

SPRZEDAŻ
• MONTAŻ

R-148

AUTO SZVBY·
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe,
Łódź,

ciężarowe

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

BIURO WDROŻEN I ZASTOSOWAN MIKROKOMPUTERÓW

K'l...UBINTERNETOVVV
STRONY WWW
POCZTA ELEKTRONICZNA
SZKOLENIA

CZĘŚCI VW BUS T.·4
BLACHY, LAMPY I INNE~

Firma ciepłownicza
poszukuje
młodego ambitnego

HANDLOWCA
Mile widziane:
- doświadczenie w handlu
w branży technicznej min. 2 lata
- wykształcenie średnie techniczne
- komunikatywność

C. V.

należy kierować

61 X

KOMPUTERY • KASY FISKALNE • INTERNET
OPROGRAMOWANIE DLA FIRM • SERWIS

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

KORY C.O.

(aw)

rri>w-Mogiły(gmimBolimów).

na adres:

„ECOTHERM" Sp. z o.o.
99-400 Łowicz,

ul. Jana Pawia 111731175

R-177

AUTORYZOWANY PARTNER

~~Q~2s·
PASZE, KONCENTRATY,
PREMIKSY, PREPARATY
MINERALNO-WITAMI NOWE
I MLEKOZASTĘPCZE
firm NEOROL i SANO

poleca hurtownia Łaźniki 11
tel. (046) 838-72-94, 0-501-613-045
Pasze luzem z

dostawą

do klienta.

POSZUKUJEMY LOKALNYCH
DYSTRYBUTORÓW R·152

KOMPLEKSOWE BUDOWftlCTWO
JEDIORODZlll E
MAREK
tel. o-804-982-885
ŁAZĘCKI

tech. bud. z upraw.

Nowe, ciepłe technologie, poroterm, ytong,
0
posadzki, tynki, gipsy, kosztorysy; Faktury VAT ~
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O swojej podróży przez Stany Zjednoczone w kabinie gigantycznej ciężarówki opowiadał „Nowemu Łowiczaninowi"
utytułowany fotografik, właściciel zakładu fotograficznego na Zduńskiej Jerzy Borecki.
Zawsze o tym marzyłem, nie było mi
to dotąd dane, więc gdy we wrześniu od
spotkanej na ulicy Aśki Boreckiej dowiedziałem się, że jej ojciec podróżuje po Stanach Zjednoczonych wielkim ciężarowym
truckiem, od razu wiedziałem, że będę
chciał jego wspomnień z tej wyprawy
posłuchać. Gdy Jerzy Borecki wrócił,
szybko okazało się, że truckowa wyprawa stanowiła tylko fragment jego amerykańskiego pobytu, niemniej fragment bodaj czy nie najciekawszy.
Wyjechał z Łowicza 15 sierpnia, a
pierwszoplanowym celem jego podróży
był ślub jego syna, znanego dobrze wielu
łowiczanom Macieja Boreckiego, który
wyjechawszy 2,5 roku temu do Kanady,
osiedlił się ostatecznie w Stanach i tam
poznał wybrankę swego życia, także Polkę, absolwentkę prawa jednego z uniwersytetów w 'Lublinie, teraz stawiającą
pierwsze kroki w amerykańskim świecie
prawniczym. Ślub był zaplanowany na
19 sierpnia, jednak Borecki z góry zakła
dał, że zatrzyma się w USA dłużej, na
tyle na ile pozwolą mu obowiązki w atelier na Zduńskiej. Chciał przede wszystkim fotografować amerykańską architekturę i zwiedzać nowojorskie muzea - bowiem Maciej Borecki właśnie w Nowym
Jorku się osiedlił. Po muzeach chodził
ponad tydzień, bowiem w jego ocenie są
one tak bogate, tak fascynujące, że mając
okazję zwiedzać je ze spokojem, samemu, wprost nie wypada poświęcać im
mniej niż cały dzień każdemu z osobna:
muzeum Guggenheima, Modern Art
Museum, Metropolitan Museum, wielkie muzeum brooklińskie, Muzeum Historii Naturalnej ... - to wszystko raj dla

Potęga tych wozów oszałamia. Między szoferką a kontenerem widoczna kabina. w której kierowca śpi. To i wszstkie inne zdjęcia są autorstwa Jerzego Boreckiego.
każdego, kto interesuje się sztuką i świa
tem go otaczającym. Stany Zjednoczone
są krajem młodym, niewiele ponad 200letnim, ale niech to nie myli, niech nie sugeruje, że w tamtejszych muzeach spotkać można tylko eksponaty, dzieła sztuki
z tych dwóch, trzech ostatnich stuleci.
Przeciwnie: bogactwo tego narodu sprawia, że zbiory światowego malarstwa i
rzeźby są tam gigantyczne. Nie ma zna-

mu do ubrania odpowiednio zakodowaną
która informuje elektroniczne
czujniki kto zacz, a ściślej czy za wejście
do tej akurat sali zapłacił czy nie. Niekiedy zresztą system ten wcale nie jest potrzebny, bowiem wstęp do części muzeów jest bezpłatny. Nic też dziwnego, źe
w salach spotyka się dziesiątki rodzin z
dziećmi - bo i o nich się myśli, szykując
dla nich dużo atrakcji na wypadek gdy się

nych twórców, którzy choć kilkoma eksponatami nie byliby reprezentowani -

znudzą.

twierdzi Jerzy Borecki.
Jednak nie tylko piękno tego, co tam
zgromadzono, zachwyciło przybysza z
Łowicza. Zródłem ogromnej satysfakcji
jest wykazywana na każdym kroku przez
właścicieli muzeów, troska o zwiedzają
cego. Ja, czyli człowiek, jestem najważ

Henryk Kaniecki zamienił mieszkanie przy Starym Rynku 13 w Łowiczu na życie kierowcy ciężarówki w USA, ale nie
Na zdjęciu: podczas postoju w trasie do Illinois.

żałuje.

.-

blaszkę,

GO WEST

Skończywszy peregrynacje po muzeach, a raczej zrezygnowawszy ze zwiedzania tych, które tylko pozornie są mniej
ciekawe, ruszył na zachód, ale nie pocią
giem czy wynajętym samochodem, lecz
prawie jak autostopowicz, w kabinie wielniejszy. Wszystko jest podporządkowane kiej ciężarówki. I ta podróż miała swój
moim potrzebom - komentuje Borecki aspekt łowicki: kierowcą był pan Henryk
sposób organizacji zwiedzania w amery- Kaniecki, który niegdyś przez kilka lat
kańskich placówkach muzealnych. mieszkał w jednej z kamienic na łowickim
Wszystko jest znakomicie oznakowane, Starym Rynku, a który dziś jeździ swą
nikt się nie błąka, co krok stoją kompute- ciężarówką w ramach wielkiej firmy transry, z których można się dowiedzieć wię portowej. Pracuje ciężko, w tym fachu
cej o epoce, z której pochodzą ekspono- liczy się przede wszystkim prestiż firwane obok dzieła i o ich twórcach, pod my, która musi być w stanie dostarczyć
rękąjest całe mnóstwo bezpłatnych, dru- klientowi zamówiony towar dokładnie na
kowanych informatorów. Przechodząc z umówione miejsce i dokładnie w ustalodziału do działu turysta nie musi się tru- nym czasie. Jak opowiadał Boreckiemu
dzić wyjmowaniem biletu by udowod- Henryk Kaniecki, nawet pięciominutowe
nić, że do danej sali ma prawo wejść, od spóźnienie oznacza utratę klienta na zarazu na początku bowiem przyczepiają wsze. Wyruszywszy w trasę, kierowca,
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chce zarobić, może się nie pojawiać
w domu nawet przez dwa miesiące. Zbliżając się do pierwszego celu załadowa
nym samochodem, za pomocą łączy komputerowych - bo terminal komputerowy
jest w każdej ciężarówce - kontaktuje się
z centralą i może dostać kolejne zlecenie,
z dokładnym opisem trasy a nawet trudności, jakie mogą go czekać na drodze.
Ruszając z Nowego Jorku np. na Florydę, może więc zostać potem skierowanym do Kalifornii, a w drodze powrotnej
zahaczyć jeszcze o Wielkie Jeziora. Przy
amerykańskich odległościach oznacza to
całe tygodnie w podróży.
Tak ciężka ptaca wymaga stworzenia
kierowcy maksymalnie komfortowych
warunków pracy - i Amerykanie stwarzają je z sobie właściwym rozmachem.
350-konny silnik wielkiej ciężarówki Kanieckiego marki Kenworth, dżwiga oprócz
jeśli

ładowni także przestronną, oczywiście
klimatyzowaną kabinę, zaopatrzoną

w
dwa wygodne łóżka z wywietrznikiem
przy każdym, wspomniany komputer,
radio i telewizor. Nic dziwnego, że kierowcy nigdy nie korzystają z hoteli. Ich
domem na noc stają się stop-trucks, gigantyczne, wyasfaltowane place postojowe mogące przyjąć po 150-200 cięża
rówek. Każde stanowisko postojowe ma
swoje gniazdo z prądem, do którego moż
na podłączyć kabinową instalację, ma też
gniazdo antenowe dla potrzeb kabinowego telewizora. Zwykle na środku placu
stoi kompleks gastronomiczno-usługowy
z gigantyczną restauracją, barem, sklepem
- wszystkie czynne oczywiście całą dobę
- prysznicami i całą bateńą, nieraz po 3040, aparatów telefonicznych - z których
większość jest ciągle zajęta przez kierowców. Na stop-trucku nie płaci się za postój i w.c., płaci się za to za prysznic i
wydaje pieniądze w sklepie i restauracji.
Nie są to jednak zakupy i posiłki drogie: o
ile w Nowym Jorku byle jaka kawa kosztuje półtora dolara, o tyle na takim parkingu za korzystanie do woli z przebogatego baru sałatkowego płaci się 5 dolarów, za dostęp do bufetu z daniami mię
snymi - dolarów 8. Najedzeni i wykąpani
kierowcy idą spać do swych kabin, przy
czym ani na moment - czy to w trakcie
posiłku, pogawędki przy piwie, t_oalety
czy rozmów telefonicznych nie.wyłączają
silnika samochodu. Co więcej, motory
pracują na wolnych obrot!lth także przez
całą noc, co jakoś nikomu nie przeszkadza w spaniu. Kierowcy tłumaczą ten

zwyczaj koniecznością zapewnienia możli
wości pracy klimatyzacji, ale zdaniem Jerzego Boreckiegojest to raczej maniera, przyzwyczajenie, styl podkreślający potęgę
maszyn na których pracują. Dodajmy od
siebie: także podkreślenie tego, jak tania
jest w Ameryce benzyna.
Rano, po przespanej mimo tego warkotu nocy, ruszą dalej. Jeszcze tylko ci z
południa - bo oni się w tym lubują - dadzą
buty do wyczyszczenia krążącemu po
placu pucybutowi i... - w drogę.
Napotkają w niej, jak wspomina Borecki, liczne kontrole, ale nie dokumentów, lecz ciężaru samochodu. Stanowiska
do ważenia rozmieszczone są gęsto, ża
den truck nie ma prawa ich ominąć, a za
przekroczenie dpuszczalnego obciążenia
na oś grożąprzewożnikowi surowe kary.

POLICJA JEST TAM,
GDZIE POWINNA BYC
Kary... Ich stosowanie budzi ostatnio
w Polsce wiele dyskusji. Kodeks kamy,
znowelizowany w 1997 roku przez opanowany wówczas przez SLD-owską lewicę Sejm, ograniczył ich górne granice,
złagodził do granic budzących dziś powszechne oburzenie. Wrażenie, jakie
wyniósł Jerzy Borecki z owej kilkudniowej podróży z niegdysiejszym łowicza
ninem na zachód, do stanu Illinois (tego,
w którym leży Chicago), a także z pobytu w Nowym Jorku jest takie, że konsekwentne stosowanie kar i sprawne działanie policji mogą sprawić, że w swoim
kraju obywatel może czuć się bezpiecznie. Przede wszystkim bezpiecznie czuje
się na drodze. Maksymalne dopuszczalne prędkości dla ciężarówek różnią się w
zależności od stanu, wynoszą od 50,
przez 55, aż po 65 mil na godzinę (I mila
to ok. 1,6 km. - przyp. red.). Samochody
osobowe mogąjeżdzić szybciej, w niektórych stanach na autostradach pozwala się im rozwinąć prędkość nawet do 85
mil/godz. Bez względu jednak na to, jaki
samochód przekroczy nakazaną pręd
kość, czy to będzie osobowy czy wielotonowy gigant, kary za to wykroczenie
są drakońskie. Złapanym być jest łatwo bo nie wszystkie samochody policyjne
są oznakowane, ponadto zdarzają się także kontrole z powietrza. Jeśli już policja
się ujawnia, to rzeczywiście wygląda tak
jak na filmach, zajeżdża z podobnym piskiem opon i na podobnie głośnym sygnale. A patrole zjawiają się błyskawicz-

nie tam gdzie cokolwiek się wydarzyło.
Wniosek - podsumowuje Borecki - prosty: tam gdzie trzeba i wtedy kiedy trzeba.
Stróże porządku są też tam gdzie trze-

ba i kiedy trzeba w Nowym Jorku. Ta
metropolia, z ktprej jeszcze w latach siedemdziesiątych uciekał kto żyw, bo tak
była opanowana przez uliczną przemoc,
po latach rządów prawicowego burmistrza Giulianiego stała się na powrót miastem bezpiecznym - i czystym. Co zadziałało? Kary i konsekwentne ich wymierzanie. Pod karą 1OO dolarów niewolno na nowojorskiej ulicy nieść w ręku
butelki lub puszki z jakimkolwiek alkoholem. Butelka musi być schowana w torbie - ale jeśli kontrola zobaczy, że niesiona w torbie flaszka została już otwarta także wymierzy karę. Zadnego alkoholu,
nawet w tym przypadku zamkniętego,
nie wolno przewozić w przedziale pasażerskim jakiegokolwiek samochodu wyłącznym miejscem do tego przeznaczonym jest bagażnik. Palenie papierosów w miejscu zakazanym jest w Nowym Jorku karane mandatem SO-dolarowym. Miejscem zakazanym jest na przykład metro - niegdyś cuchnące i pełne przestępców, dziś czyste, bez przerwy sprzą
tane - i bezpieczne. Zakaz przestrzeg;my
jest z zadziwiającą skrupulatnością, Jerzy Borecki widział, jak przy jednej ze
stacji spieszący się do kolejki mężczy
zna zapłacił mandat za to, że zgasił papierosa trochę za póżno, już po przekroczeniu drzwi wejściowych na stację.
Ale taka konsekwencja buduje szacunek dla prawa - to jedna z tych obserwacji, których warto nie parnijać snując opowieści z kraju za oceanem.
Wojciech Waligórski

Gigantyczne place postojowe są podzielone na odrębne stanowiska.
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O tym jak uczniowie spędzili wolny czas w wybranych miejscach w Łowiczu i okolicy informują reporterzy Nowego Łowiczanina
Szkoła

pijarska

Miłej i relaksującej atmosferze minęły
Ferie z Bogiem trwające od 22 do 26 stycznia w szkole pijarskiej. Właściwie nie było
dnia, żeby nie uczestniczyło w nich około pięćdziesięciu osób oczywiście zdecydowana większość to uczniowie szkoły
pijarskiej ale przyprowadzali także swoich przyjaciół i znajomych z innych ło
wickich placówek. Najwięcej amatorów
miała sala gimnastyczna i rozgrywki sportowe, nie brakowało chętnych do gry w
ping-ponga, piłkarzyki, szachy, czy warcaby. Zainteresowaniem szczególnie
wśród dziewcząt cieszyły się również zajęcia w sąli plastycznej, które pod fachowym okiem pani Teresy przygotowały
ro.in. przepiękny bukiet kwiatów z bibuły. Bardzo się cieszę że są takie ferie,
dzisiaj przyprowadziłam swoją koleżan
kę i przedstawię ją swojej pani - mówi
pierwszoklasistka Basia, która brała udział
we wszystkich zajęciach.

GOK w

Łyszkowicach

Na zajęcia przychodzi duża grupa chęt
nych - mówi kierownik GOK w Łyszko
wicach Waldemar Szbelski -nie tylko miejscowi, ale również z Łodzi, Łowicza innych miejscowości. Osoby spoza tereny
gminy mogą oczwiście brać udział w konkursach organizowanych w tym czasie.
Niektóre z nich już zostały rozegrane,
wśród młodszych uczestników (uczniowie klas IV - VI) turnieju w rzutach lotką
do tarczy zwyciężył Bartosz Bednarek,
Przemysław Szbelski zajął II miejsce,
Maria Oraczewska - III. W starszej grupie wiekowej najlepsi okazali się: Anetta
Zemełko - I miejsce, Kamil Kopczyński Il miejsce, Maciej Osówniak- III miejsce.
We wtorek 6 lutego rozegrano po raz
pierwszy turniej bilardowy dla ucznów
szkół podstawowych, zgłosiło się do niego 8 chętnych. Dotychczas w bilard grała
głównie młodzież starsza. W turnieju najlepsi okazali się: Kamil Szymajda- I miejsce, Michał Kocemba - II miejsce, Marek
Foks - III miejsce, Bartosz Bednarek- IY.
Uczestnicy mogą liczyć na nagrody,
zwycięzca ma prawo wybrać sobie nagrodę, najczęściej są to - piłki do koszykówki, do piłki nożnej, zestaw do gry
w kometkę, rakietki tenisowe, hankle.

Boczki

Chełmońskie

Sporym zainteresowaniem cieszą się
ferie organizowane w Boczkach Cheł
mońskich przez filię kocierzewskiego
Ośrodka Kultury. Wśród dużej grupy

uczestników zdecydowanie przeważa
a ich ulubiony sposób spę
dzania wolnego czasu to gra w bilard,
w ping-ponga i warcaby.
Nikogo więc nie zdziwiło duże zainteresowanie turniejem warcabowym,
który ?:Ostał rozegrany 5 lutego. Najlepszy w tej dziedzinie okazał się Tomasz
Nowak, drugie miejsce zajął Kacper Woliński, trzecie Konrad Kucharski, czwarte Daniel S11łek. Nagrodami za najlepsze
wyniki był sprzęt sportowy. Jeszcze
bardziej popularny okazał się turniej bilarda jednak jego wyniki będziemy mogli podać dopiero za tydzień.

ją chłopcy,

Sportowa rywalizacja
w GOK w Kiernozi
Bardzo dużo było chętnych w tym
roku do uczestniczenia w zajęciach organizowanych w czasie ferii przez Kiernozki GOK. Codziennie przychodziło
około 40 dzieci.
W turnieju tenisa stołowego w grze
pojedynczej uczestniczyło 60 osób startujących w 2 kategoriach wiekowych.
W turnieju szachowym i warcabowym
wzięło udział 50 zawodników. W turnieju deblowym tenisa stołowego rozegrano mecze tylko w młodszej kategorii
wiekowej, ponieważ na rozgrywki w kategorii open zabrakło czasu, odbędą się
w innym, jeszcze nie ustalonym terminie. Niekiedy zawody trwały nawet do
godz. 20.00 lub 21.00.
To wyjątkowy rok - mówi o frekwencji na zajęciach kierownik GOK Bożena
Olczak.
W świetlicy można obejrzeć wystawę prac plastycznych pt. „Moje ferie",
w czwartek świetlica będzie czynna w
godz. 11.00 - 15.00, ponieważ w godz.
15.00 - 18.00 trwać będzie spotkanie
koła emerytowanych nauczycieli. W pią
tek na świetlicę można przyjść w godz.
11.00 - 16.00, później rozpocznie się
turniej szachowy w kategorii open.

Kulig z prawdziwymi
końmi w Parmie

W pracowni plastycznej GOK w Domaniewicach dziewczęta prezentują przebrania na „ bal kosmiczny".
tego, że już przed południem padał drobny deszcz humory uczestnikom dopisywały. Kulig zakończył się posiłkiem skła
dającym się z grochówki, herbata była na
rozgrzewkę. Z powodu deszczu niestety
nie mogło odbyć się ognisko. Uczestnicy
warsztatów zdążyli natomiast ulepić dużego bałwana, niestety następnego dnia
niewiele już z niego zostało ... Najbliższą
planowaną imprezą w Parmie ma być bal
walentynkowy w środę, 14 lutego.

GOK w Zdunach
Spotkanie z piłkarzami Widzewa
Łódź, które odbyło się we wtorek 6 lutego w GOK Zduny, było jedną z największych feryjnych atrakcji. Nie zaplanowano tego w przygotowanym
wcześniej programie ferii. Wtedywszystko było w trakcie /atwienia, nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy się to wszystko odbędzie - powiedział Nowemu Łowiczaniowi główny organizator spotkania Sławomir Wódka. Do Zdun przyjechali kierownik drużyny Tadeusz Glapiński oraz
dwóch piłkarzy Andrzej Michalczuk i
Waldemar Krygiel. Młodzi i starsi kibice
Widzewa mogli porozmawiać ze swoimi

Ostatnie w tym tygodniu podrygi
zimy (w poniedziałek, 5 lutego) wykorzystali na kulig uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej Tacy Sami w Parmie.
Sanki uczestników warsztatów podczepione zostały do bryczki, w którą zaprzęgniete były dwa konie ze stadniny
„
ulubieńcami.
w Nieborowie. Niestety na duże sanie
W GOK odbyły się planowane na
było za mało śniegu, ale mieliśmy wła
czas ferii zajęcia w każdym z nich uczestsne małe saneczki i było wspaniale... niczyło mniej więcej po dwadzieścia
opowiadają uczestnicy kuligu. Pomimo
osób. W pierwszym tygodniu odbyły
się zajęcia filmowe, teatralne, modelarskie. Szczególnie te ostatnie cieszyły się
dużym zainteresowaniem, oprócz licznego uczestnictwa chłopców, korzystały z nich również 2 dziewczyny. W śro
dę 31 stycznia zagościło w GOK kino
objazdowe z filmem „Aniołki Charliego", który obejrzało kilkanaście osób.
W czwartek odbyła się wycieczka do
pałacu w Nieborowie. W piątek 2 lutego dzieci mogły obejrzeć filmy wideo.
W sobotę odbył się otwarty turniej bilarda, zainteresowanie nim przeszło
wszelkie oczekiwania. W szranki zawodów staneło około 30 zawodników, którzy przez prawie 5 godzin walczyli o
zwycięstwo. Pierwsza trójka przedstawiała się następująco, zwyciężył Dawid
Białas, drugi był Bogumił Liwarski, trzeci
Kamil Kosmowski. We wtorek odbyły
się zajęcia plastyczne, na których pod

okiem plastyka Elżbiety Lewandowskiej które leżą ok. 20 km od Skierniewic.Będę
dzieci wykonywały dekoracje na sobotni jeszcze przychodził tutaj na zajęcia i do
bal przebierańców. Uwieńc:reniem imprez gimnazjum - deklaruje Przemek. Przed
feryjnych będzie zaplanowane na sobotę telewizorem nudzi mi się, wolę coś roo godzinie 11.00 karnawałowy bal prze- bić.
bierańców. W balu wezmą udział aktorzy
Dyrektor szkoły w Skaratkach - Ryz teatru ,,Arlekin" z Łodzi. Bilet wstępu szara Ogonowski przyznał, że prawdzikosztuje jedynie 2 złote. W programie tań wym przebojem ferii był elektroniczny
ce, zabawy, konkursy, sklepik z napojadarts - tzyli gra w rzucanie lotek do tarmi i słodyczami oraz możliwość zakupu
czy. Dzieci tak intensywnie grały w nią,
filmu z imprezy.
że połamały się rzutki i konieczne było
Dyskoteka w Bolimowie dokupienie nowych. Codziennie przychodziło na zajęcia minimum 20 dzieci Dyskoteką dla dzieci i młodzieży za- mówi Ogonowski.
kończą się ferie w Gminnym Ośrodku
Większość uczestników zajęć plaKultury w Bolimowie. Na razie jeszcze stycznych w domaniewickim GOK to
nie zostało ustalone czy dyskoteka od- jednocześnie członkowie zespołu ,,Kalibędzie się w najbliższą sobotę czy nie- na". Należy do niego uczennica klasy III
dzielę. Swoje sugestie na ten temat SP w Domaniewicach - Kasia Kujawiak:
uczestnicy zajęć feryjnych mogą zgła Przychodzę tutaj nieraz, mamy też tańce,
szać do kierownictwa GOIC.
lubię też zajęcia plastyczne.
Do tej pory bolimowski GOK zorgaKasia Kosiorek z klasy VI tej samej S'l'Jconizował w ferie turniej piłki halowej, na ły mówi, że w pracowni jest bardzo fajnie,
bieżąco odbywały się rozgrywki w te- pani (Renata Kowalewska- Sumera-pizyp.
nisa stołowego, spotkania sekcji taneczred) daje uczestnikom zajęć dużą swobodę.
nej.
Jak mówią dziewc7.C(la jedyny chłopak, któZainteresowanie feriami w ośrodku
ry przychodzi na zajęcia plastyczne - ich
było nieco mniejsze niż w ubiegłym roku.
,,rodzynek" - Mateusz Fabjański jestjednoKierownictwo placówki tłumaczy to
cześnie bardzo dobrym sportowcem i obec•pogodąifaktem,żewieledziecijestprze
nie przebywa na obozie sportowym w Biaziębionych i leży w łóżkach.
łymstoku. Ogkl!Jaiiśmy tutajfilmy na video-

Nie tylko na sportowo
w Domaniewicach
Ferie w Domaniewicach to przede
wszystkim lodowisko, na którym moż
na było jeździć do poniedziałku 5 lutego,
obecna zmiana pogody skłania do zajęć
pod dachem.
Wczoraj byłam na kuligu z siostrą cioteczną, która jest tu dzisiaj ze mną. Kulig
organizowałjej tata- Daniel Gajda z Domaniewic. W kuligu brało udział 14 osób
z klasy Va SP w Domaniewicach - opowiadają Daria Gajda i Karolina Karasekdwie pary dużych sań za ciągnikiem. Byliśmy w Czatolinie przy pomniku, na koniec było ognisko z pieczeniem kiełbasek,
gorącą harbatę mieliśmy w termosach.
Przemek Imiołek z Rogóźna jest
uczniem gimnazjum w Domaniewicach.
Część ferii spędzał wraz z bratem
ciotecznym u babci w Janisławicach,

bajki, „Kevin sam w domu", „Kevin w No"HYm lórku" - mówią dziewc7.C(la - praktycznie można tutaj spędzać czas odgodziny
11.00do17.00. Aleksandra Perlińska z IVa
mówi, że chodziła też na lodowisko, sarna
lub z koleżanką.
Małgorzta Redzisz z klasy VI woli
zajęcia w GOK niż w szkole, bo tutaj
można być dłużej. Bardzo lubimy tu być,
pani jest fajna, czasami jesteśmy tutaj
nawet do 19.00, wychodzimy dopiero
wtedy, gdy budynekjest zamykany.
Barbara Szymajda - kierownik GOK
w Domaniewicach przyznaje, że duża
grupa osób uczestniczy codziennie w
zajęciach, przychodzą do biblioteki,
przygotowywali się do balu, który odbędzie się już dziś o godz. 17.00. Czasami tak się czymś zajmą, że jest cicho,
jakby nikogo nie było, nawet filmy przeżywają tutaj inaczej niż w domu - mówi
Barbara Szymajda.
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GOK w Bielawach

SP w Bocheniu

W ferie młodzież mogła przyjść do
GOK Bielawy i spędzić tam wolny czas.
Czynna była i jest nadal świetlica, gdzie
pograć można w bilard, tenisa stołowe
go, gry planszowe, szachy. Odbyły się
również dwie projekcje filmów kina objazdowego. W pierwszym dniu ferii
w środę 31 stycznia obejrzeć można było
film Aniołki Charliego. Tydzień później
wyświetlony został film „Pieniądze to
nie wszystko". Bilety na seans kosztują
zaledwie 1 złotówkę. Pomimo tego na
pierwszym filmie było zaledwie 15
osób.

zainteresowaniem
organizowane w Szkole Podstawowej w Bocheniu (również
gmina Łowicz). Do dyspozycji dzieci
i młodzieży był stół ping-pongowy, sala
gimnastyczna i pracownia komputerowa. W tej szkole ferie zakończyły się
już wczoraj (w środę, 7 lutego). Każdy
dzień ferii w bocheńskiej szkole poświę
cony był innemu tematowi. Plan zajęć
był tak napięty, że dyrekcja postanowiła, że ostatnie dni ferii dzieci i młodzież
powinny wypełnić sobie we własnym
zakresie i odpocząć od szkoły.
W tym roku dzieci z Bochenia i okolic na zajęcia w sali informatycznej mogli przynieść swoje gry i programy.
Możliwe było również korzystanie z Internetu. Przecież ferie są po to, żeby odpoczywać, tak powiedział nam dyrektor. ..
- powiedział nam siedzący przed komputerem nad grą strategiczną Artu~.

SP w

Dąbkowicach

Codziennie na zajęcia feryjne proponowane przez Szkołę Podstawową
z Dąbkowic Dolnych przychodzi co najmniej 30 osób. Od godziny 9.00 do 13.00
wszyscy zainteresowani mogą korzystać z komputerów stojących w sali
informatycznej, stołu do ping-ponga
oraz gier i zabaw przygotowywanych
na szerokim, szkolnym korytarzu (unihokej itp).
Jestem bardzo zadowolony z tego, że
dzieci młodsze i starsze potrafią się ze
sobą porozumieć. Przychodzą do szkoły
podczas ferii nasi wychowankowie, którzy teraz uczą się w gimnazjum w Popowie. Technikum Mechanicznym i na Blichu. W tym roku w szkole nie ma żad
nych zgrzytów i dzieci i młodzież w róż
nym wieku ze sobą wspaniale współpra
cują - powiedział nam dyrektor SP
w Dąbkowicach Jacek Stelmaszewski.

Równie

dużym

cieszyły się ferie

Biblioteka
w Nieborowie
Nie brakuje chętnych na „feriowanie"
z Gminną Biblioteką Publiczną w Nieborowie. Regularnie zbiera się tam grupka osób, które z pełnym zaangażowa-.
niem biorą udział we wszystkich oferowanych zajęciach. Nie ma się czemu
dziwić, bo zabaw i atrakcji przygotowano naprawdę wiele, było już m.in.
rozwiązywanie krzyżówek, kalambury,
malowanie na szkle. Prace, które powstająpodczas zajęć, są na bieżąco eksponowane na bibliotecznej wystawce.

W szkole pijarskiej dziewczęta chętnie

przygotowywały

bukiety z kwiatów z bibuły...

W miniony wtorek feriowicze wybrali
się z wycieczką do Muzeum w Nieborowie, gdzie zwiedzili manufakturę i kilka sal muzealnych.
O tym, że odwiedzający bibliotekę
czują się tam doskonale, świadczy chociażby fakt, że mimo wcześniejszych
ustaleń, by dzień feryjny kończył się
o 14.00, regułą stało się wydłużanie go
do 15.00. Najczęściej właśnie około
14.00 okazuje się, że uczestnicy zabawy nie zkończyli jeszcze arcyinteresującej partyjki gier planszowych, czy innych równie ważnych zajęć.

Łódzki „Arlekin"
w nieborowskim GOK
Ogromną frajdę sprawił najmłodszym

uczestnikom ferii Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie zapraszając do swojej siedziby aktorów łódzkiego teatru
Arlekin. Wystawione w poniedziałek 5
lutego przedstawienie pt. „Urodziny
Baby Jagi" zachwyciło przedszkolną
publikę, która wypełniła ·„po brzegi"
salkę ośrodka kultury. Było wiele emocji, śmiechu i zabawy, ale znaleźli się
i tacy, którzy przestraszyli się „Baby
Jagi" - na szczęście liczne wesołe konkursy z nagrodami bardzo szybko „rozjaśniły zachmurzone" buzie. Po Wystę
pach bardzo zadowoleni widzowie nagrodzili artystów gromkimi brawami.
Anna Jatczak, Mirosława WolskaKobierecka, Marcin Kucharski,
Artur Wasielewski

-

Amatorów spędzenia wolnego czasu w Łowickim Ośrodku Kultury nie było
zbyt wielu. Na proponowane w godzinach 1O. OO - 12. OO gry planszowe przychodziło po kilka osób. Tych dwóch feriowiczów spotkaliśmy we wtorek 6 lutego.

Chętnych no wyiozd
do Słodyczek nie br_okowoło

W programie przygotowanym na ferie przez Łowicki Ośrodek Kultury jednym z punktów był pokaz filmów dla dzieci.
W piątek, 2 lutego, milusińscy wraz z opiekunami mogli za darmo zobaczyć bajki z Bolkiem i Lolkiem.

W czasie trwających jeszcze ferii z
wyjazdu do Słodyczek koło Zakopanego skorzysta około 60 uczniów gimnazjów i szkół średnich. Orgsnizatorem
tych wyjazdów jest ks. proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy ks. Wiesław Frelek. Pierwsza grupa mło
dzieży odpoczywała w Słodyczkach od
poniedziałku 29 stycznia, do Łowicza
wrócili w sobotę 3 lutego. Pierszego dnia
pobytu spadł pierwszy większy zimowy
śnieg - opowiada organizator - wyjścia
na szlaki z powodu świeżego śniegu były
dość niebezpieczne ze względu na zagrożenia lawinami. Udało sięjednak odwiedzić kilka miejsc: Byliśmy na Wiktorówkach u Królowej Tatr, na Rusinowej Po-

lanie, przeszliśmy część szlaku do Morskiego Oka. Byliśmy na Gubałówce, Butorowym Wierchu, w Kuźnicach w schronisku Brata Alberta i na Kalatówkach.
Uczestnicy zimowiska mieszkali w
domu u górali, sami przygotowywali posiłki dla siebie, każdy kolejno pełnił dyżur w kuchni, nad całością czuwała jedna z mam. Każdego dltia była też oczywiście Msza św.
W drugim tygodniu ferii również
do Słodyczek pojechała grupa młodzieży z
terenu dwóch łowickich parafii z Bratkowic i Korabki. W czasie drugiego turnusu
młodzieżą opiekują się księża Sławomir

Sobierajski i Tomasz Jackowski.
(mwk)

REKLAMA
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Nie zwlek~j !
Wybierz nasz Bank
MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A.
w

NZOZ #Kaliska* uprzejmie informuje pacjentów, iż od dnia 01 .02.2001

weiśde do Poradni - STARY RYNEK nr 16
Pracujemy w godz. 8.00-20.00, tel. 830-35-05, fax. 830-35-04
Zapraszamy do korzystania z naszych usług w ramach umowy
z Łódzką Regionalną Kasą Chorych

ul. Stanisławskiego 25
tel. 837-78-78, 837-78-88

Łowiczu,

0

+ atrakcyjne warunki kredytowania
- kredyty preferencyjne dla osób fizycznych
i prawnych - już od 5,38 %
- kredyty komercyjne - inwestycyjne, obrotowe,
gotówkowe, mieszkaniowe, hipoteczne
+korzystne lokowanie środków pieniężnych:
16,5% przy lokata9h 3 miesięcznych
- oprocentowanie stałe:
16,0% przy lokatach 1 miesięcznych
- oprocentowanie zmienne: 17,5% przy lokatach 24 miesięcznych
17,0% przy lokatach 12 miesięcznych
16,5% przy lokatach 6 miesięcznych
15,5% przy lokatach 3 miesięcznych
+ prowadzenie rachunków:
- oszczędnościowo rozliczeniowych dla osób fizycznych
oprocentowanych 11 %
- bieżących dla podmiotów gospodarczych
oprocentowanych 8,5 %

• Realizujemy rece ty

·

Łowicz, ul. Turystyczna 4,
tel. 837-68-79, 0-603-709-329

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

•

PIOTR CZYI

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

UMOWA Z ŁÓDZKĄ REG. KASĄ CHORYCH

SKIEROWANIE= WIZYTA

BEZPŁATNA

LEKARZ LARYNGOLOG I HOMEOPATA

~

a:

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

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

JAROSŁAW CZAPLA
PRZYJĘCIA

GABINET STOMATOLOGICZNY

codziennie w godz. 8-14
Łowicz, ul. Ułańska 2/118
tel. kom. 0-602-580-567

lek. storn. El.ŻBIETA SlYMAJDA
lek. storn. RENATA OłRÓŚOELEWSKA

dodatkowo: tel. 837-60-90
poniedziałki i czwartki od 16
Łowicz ul. Starzyńskiego 3/3

w

do 18

czynny: od poniedziałku do piątku
8.00-11.00, 15.00 -19.00
soboty - wcześniejsze zapisy telefoniczne.

Badania słuchu audiometrem
Adres domowy: Łowicz, Os. Bratkowice 34/28
R-10
teL (046) 837-70-74

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

ZAPRASZA!

if830-20-91

GABm OKULISTYCZNY

•ul. Wojska PolsklqJo 1/5, LOWICZ ~

(róg StanfsławskiqJo)

E

<:
R-21
......•.......................................
tel. 830-2()..62

•
•

lek. okulista St. KRAWCZ?K
lek. okulista I. BIEGUSZEWSKA

Z TYBETU
LEKARZ
w gabinecie AKU -MED

czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

Skuteczne leczenie, akupunktura, masaże
wschodnie, ziołolecznictwo, zabieg antynikotynowy
Łowicz, ul. Krakowska 4, obok Kościoła św. Ducha
Zapisy: tel. (0-46) 837-21-59 po godz. 18.00; :il
ci:
tel. kom. 0-608-86-20-86

od cln. 2.01.2001 przeniesiony
z ul. Sikorskiego 1
na ul. Kaliską 6, tel. 837-49-67
Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza POZ
o
przyjmowani są bezpłatnie
ii:
(w ramach umowy z Łódzką Kasą Chorych)

GABINET LEKARSKI
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
M~łszyce

Dr nauk medycznych

16, 99-400 Łowicz, teL 838-99-70

Przyjmuje: 8_00-10.00 i 18.00-19.00

.JOLANTA
PIETRZAK

~1~

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

I

•••
..,.,,.,_,~~

~

~OO -Łowicz,

ul. Zgoda 16

,

R-179

HURTOWNIA NAWOZOW
- POLIFOSKA - MOCZNIK
- SALETRA AMONOWA
- LUBOFOSKA - SALETRZAK
- /INNE
•

• EKG
• badania kierowców
w Gooz.10-12, 16-19

PRZYJMUJE CODZIENNIE

• osiadamy szeroki asortyment
opraw i szkieł okularowych
• Okulary do pracy pny komputerz
Łowicz, ul. Browarna 6 (obok sióstr)

przekonasz się sam!

!!

KRYSTYNA
DIEHL-DROBNIK

ze'lNIŻKĄ x Kjs Chorych,

Największy

To

~L

Krzysztof Szymczak

Zapewniamy fachową pomoc i szybką obsługę.
U nas miło a zarazem korzystnie.

Przyjdź,

SPECJALISTYCZNY GABINET
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

$-~VOPTYK ~,_~~

OFERUJEMY:

R-187

~o'WAN)'

~

BIELAWY
OTOLICE

"'r;-a:

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

•

•Dr med.

Ol!TODONCJ! KONSULT!CJr

ELZBIETA

ZELAZOWSKA

spetjalista neurologii dziedęcei
parzysta sobota 11.00-13.00
Łowicz,

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

• R-95

Firma

bieliźniarska

KRIS LINE

wykwalifikowane SZWACZKI
do szycia bielizny

NAJNIZSZE CENY!!!

AG ROL

Zapewniamy transport !
Oferuje: „Agro/" Janusz Wojda 99-400 Łowicz
Jastrzębia 95 (przy trasie Łowicz-Bielawy) .
R-lf#. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532, 0-602-216-670

oraz KROJCZEGO

Łowicz,

ul. Kaliska 5, tel. (0-46) 837-44-12,
R0501-707-969, 0602-243-836

Dr JANUSZ

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

Łowicz,
N

Te/./fax (0-42) 710-85-04 wew. 40 ~

MANICURE
PEDICURE
w domu u klienta

tel. (042) 719-13-22, 0-503-646-696

lfK.STO~.WłODKOWSKIP!lttł
w gabinecie dr Martyniaka

specjalista-ginekolog-położnik

ZATRUDNI
PILASZKÓW

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

!

R-111

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

STANLEY

Instalacji elektrycznych
Stacji transformatorowych
Linii niskiego napięcia Linii SN 15kV
99-400 Łowi=. Długa 22 A ,
tel.lfax 83 7-40-36, tel. kom. 0-603-653-025

~
~

REKLAMA

8.02 .200 I r.

17

DOM
•• POD PELIKANEM ••
95-015

Głowno,

ul. Westerplatte nr 4
tel. (0-42) 719-27-84, 719-39-99
0-604-27-42-33

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

• Oferujemy wygodne mieszka~ia: • Lokalizacja: Łowicz, ul. Tkaczew nr 4/6
• Budynek w technologii tradycyjnej, 4-kondygnacyjny
•Teren zagospodarowany, ogrodzony, parking
• Uwaga! Pozostało już tylko:
-parter 51,18 m 2
-1piętro59,65 m 2
- li piętro 49,50 m 2 ; 59,65 m 2
- poddasze 49,60 m 2; 56,50 m 2; 54,00 m 2 po 1.750 zł
-apartament dwupoziomowy (lip.+ poddasze) 81,20 m2
•Cena 1.850 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana do końca budowy)
• Raty (współpraca PKO SA Łowicz)
•OSTATNI ROK ULGI BUDOWLANEJ
• Termin oddania - czerwiec 2001 rok
• OSTATNI ROK STAWKI 0% VAT

TO JEST DLA PAŃSTWA SPOSÓB
NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

lnformade i Prezentacje
na terenie Łowicza:

Zakład Młynarsko-Piekarniczy
Młyn

prowadzi skup:
pszenicy konsumpcyjnej
•
•
pszenicy paszowej
żyta konsumpcyjnego
tel. 838-73-45

Przedstawiciel firmy

p. Andrzej Pomarański

R-208

tel. (0-46) 837-62-28
R-209

w Retkach

OPONY

r····-···@a:~JJ····-···1

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

EKOTERM PLUS
Produkt

l Polskiego Koncernu Naftowego
1--Su.o.-ger_ow--'any_roz_mi_ar--+-BA_RU_M-+D-'-ĘB_IC_AS--ł.
A.

j

· Poleca po atrakcyjnych cenach:
glazurę, terakotę

polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
·~•,•_•a.•.•
•!• kleje; fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Ceresit)
•:• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•:• gipsy, gładzie, masy wyrównające

•!•

•!•

płyty

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

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R.

12
13
13
13
13
14
14
15
14„C"
14„C"

85,145,104,128,148,·
189,185,228,220,248,·

~ ~
..::: 0::
~ (!)W

S:

Cl> -

11'~~ ~

ŻAGIEL

\ ..... „ .............................................................................
R~n !
.

~

RESTAURACJ~

•

7'' -14"
R-207

FIRMA KOMPUTEROWA "MAR·COM"
. drukarki
kompUt.,.,, monitory,
tllV

duży w.,1. •

.•,uor gier ki
oraz opronr. ompuferowych
a'imowania

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

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

•!• systemy kanalizacji PCV
Hurtownia czynna w godz. 1" -18", soboty

ORLEN
•
•
•
•

~·-

•:•artykuły

sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ście~ne, wyroby glazurnicze

~

PHU OLGAZ

.SANPLAsr

gipsowe KNAUF

,,.......
Oferuje

·- Z

- ~·~

~1_5_5/6_5_R~1_3~_1_40~,-~1_30~,·~

RATY

!C(

~

75,·
130,·
100,·
120,·
140,·
160,·
180,·
210,234,·
240,·

l

OPONY ZIMOWE WYPRZEDAZ
OKNA TYPOWE PCV,
DREWNIANE
w 24 godziny od zamówienia

OKNO PCV- o 34 (1465x1435J
już

od 690

zł

brutto

ROLETYZEVVNĘTRZNE

-ALUMIN/01/VE, PCV
PCV - 90

złlm',

aluminium • od 180

złlm'

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

WOJ - KAT s.c.
Łowicz,

ul. Nowy Rynek 29

tel./fax (046) 837-47-67

Skierniewice, ul. Kopernika 3
tel. (046) 834-83-95, tel./fax (046) 834-83-96 ci:

"U PANA TADEUSZA"
ul.

Główna

5, 99-434 Domaniewicach,
tef_ (046) 838-36-46

organizuje

!

*

B?A.Il

KARNAWAŁOWY
• I

S erwuJetny:
~c>'~
• dania gorące c_e:-.~c>~,
~
•dania zimne
,-::.~ ~
• ciasta • owoce ' '„
"ó
p'C""f
• napoje • przys(awkl 0
' R- 184

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy MILEX,
•PODŁOŻA ORGANICZNE
włókno kokosowe, TORF, SUBSTRAT
•NAWOZY OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab
Ceny producenta!
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO ·FOL
R- 1oo
Rząśno 25 tel. (046) 833-74-36

j

DECYZJA Nr GKB 126 I WA/ 7334 / 2001 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 9/1980, poz.26 z późniejszymi zmianami),
art. 40 ust.1 i 3, art. 42 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym Uednolity tekst Dz.U.Nr 15/1999, poz.139),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09-10-2000r. i uzupełnienia z dnia 04-12-2000r., Telefonii Lokalnej „DIALOG" S.A. Pl.1 - Maja 1-2, 50-136 Wrocław
złożonego wraz z projektem koncepcji opracowanym przez firmę PUPH „Telefon-Serwice AM" S.C., ul.Towarna 5, 42-256 Olsztyn
o ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej:

obszar całego miasta Głowna pod budowę telefonicznej kablowej sieci miejscowej, magistralnej,
rozdzielczej i abonenckiej dla Telefonii Lokalnej „Dialog„ S.A. we Wrocławiu,
polegającej

posadowienie

na budowie : magistrali światłowodowej; kanalizacji telefonicznej między modułami o numerach DZ 001, 002, 003 i 004;
modułów; sieci rozdzielczej i abonenckiej z kabinami, aparatami wrzutowymi; zasilania energetycznego tych urządzeń,

na podstawie:
- ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Głowna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Głownie z dnia 16.03.1994 r. Nr 275/XLVll/94 ogłoszoną w
Dz.Urz.Woj.Łódz. Nr 7 poz. 48 z 1994 r.
- planu szczegółowego dla terenu obejmujący rejon ulic: Dąbrowskiego, Kolejowa, Myśliwska,
rzeka Mrożyca i ul.Łódzka - droga krajowa Nr 14 uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Głownie
Nr 136/XIV/2000 z dnia 15.02.2000r. (ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Łódz.Nr 39, poz.213 z dnia 24.03.2000r.)
- planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego „Głowno-Zachód" zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miejskiej w Głownie Nr 105/XIX/91 z dnia 8.11.1991 r. (ogłoszoną w Dz.Urz.
Woj.Łódz.Nr 11poz. 241zdnia31.12.1991r.)
- planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego „Głowno-Zacisze" zatwierdzonego
Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Głownie Nr IX/32/89 z dnia 29.09.1989r.
USTALAM warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji

polegającej

I. rurociągu światłowodowego sześcio rurowego w pasie drogowym ul. Łódzkiej, ul. Swobody, ul.
Zgierskiej, ul. Łowickiej przewidzianego do realizacji zgodnie z projektem dla m. Głowna Nr 08/R/205,
li. telefonicznej kablowej sieci miejscowej, rozdzielczej i abonenckiej wraz z kanalizacją telefoniczną
pomiędzy modułami, urządzeniami i zasilaniem energetycznym urządzeń w obszarze modułu DZ
001 ul. Łowicka określonego granicami przebiegającymi wzdłuż: rzeka Mroga, zalew Mrożycz
ka, ul. Zwyc. spod Monte Cassino, ul. Sosnowa, ul. Dorzeczna, wzdłuż rowu melioracyjnego do ul.
Ostrołęckiej i północnej granicy miasta Głowna (z wsią Wola Zbrożkowa); przewidzianej do realizacji zgodnie z projektem dla m. Głowna Nr 08/R/205,
Ili. telefonicznej kablowej sieci miejscowej, rozdzielczej i abonenckiej wraz z kanalizacją telefoniczną
między modułami, urządzeniami i zasilaniem energetycznym urządzeń w obszarze modułu DZ 002
ul. Kopernika określonego granicami przebiegającymi wzdłuż: ul.Sosnowa, zalew Mrożyczka,
rzeka Mroga, południowe granice miasta Głowna, ul.Targowa, ul. Wyspiańskiego (do wsi Rudniczek), ul.Kasprowicza, ul.A.Struga,po obrzeżach osiedla mieszkaniowego Huta Józefów i ul. Solskiego, rzeka Mroga i zalew przy ul.Fabrycznej; przewidzianej do realizacji zgodnie z projektem dla
m. Głowna Nr 08/R/205,
Inwestycja obejmuje:
1. budowę w granicach pasa drogowego
- magistrali światłowodowej - rurociągu sześcio rurowego,
- kabli magistralnych wraz z kanalizacją telefoniczną
łączących urządzenia modułowe,

2.

- planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego „Głowno-Borówka li" wersja li zatwierdzonego Zarządzeniem Naczelnika Miasta Głowna Nr 2/83. z dnia 15.06.1983r. (ogłoszonym
Dz.Urz.Rady Narodowej m.Łodzi Nr 8 poz. 81, z dnia 20.07 .1983r.)
- planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego „Głowno-Zabrzeżnia" obejmujący teren między ulicami: Karasicką, Zabrzeżniańską, Zamiejską. zatwierdzonym Uchwałą Miejskiej
Rady Narodowej w Głownie Nr 30Nl/85 z dnia 25.03.1985r. (ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Łódz.Nr 5
poz. 57 z dnia 20.05.1985r.)
- planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego „Głowno-Sikorskiego" obejmujący teren między ulicami : Fornalskiej, Sikorskiego, Polna, Fabryczna zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 2/
84 Naczelnika Miasta Głowna z dnia 15.06.1984r. (ogłoszonym w Dz.Urz.Woj.Łódz.Nr 5 poz. 48 z
•
dnia30.10.1984r.)
- przepisów szczególnych
na budowie:

IV. telefonicznej kablowej sieci miejscowej, rozdzielczej i abonenckiej wraz z kanalizacją telefoniczną między modułami, urządzeniami i zasilaniem energetycznym urządzeń w obszarze modułu DZ
003 ul. Sikorskiego określonego granicami przebiegającymi wzdłuż : rzeka Mroga, zalew przy
ul. Fabrycznej, ul. Solskiego, ul. Sikorskiego, ul. Fabryczna, południowo-zachodnia granica miasta
( z wsią Osiny ), ul. Polna, ul. Ułańska, granice osiedla mieszkaniowego przy ul. Westerplatte, ul.
Sikorskiego, ul. Łódzkiej; przewidzianej do realizacji zgodnie z projektem dla m. Głowna Nr 08/R/
205,
V. telefonicznej kablowej sieci miejscowej, rozdzielczej i abonenckiej wraz z kanalizacją telefoniczną między modułami, urządzeniami i zasilaniem energetycznym urządzeń w obszarze modułu DZ
004 ul. Gen.Skokowskiego określonego granicami przebiegającymi wzdłuż: rzeka Mroga, ul.
Sosnowa, ul. Zabrzeżniańska, zachodnia granica miasta Głowna (z Nadleśnictwem Grotniki,
wsiami : Wyskoki, Karasica, Antoniew, Ziewanice ); przewidzianej do realizacji zgodnie z
projektem dla m. Głowna Nr 08/R/205,

budowę po uzyskaniu pisemnej umowy użyczenia łub zgody od właściciela (użytkownika) gruntu na:
- posadowienie urządzeń modułowych DZ wraz z zasilaniem elektroenergetycznym,
- ustawienie kabin, półkabin telefonicznych i aparatów wrzutowych,
wraz z zasilaniem elektroenergetycznym,
- przyłącza abonenckie dla Telefonii Lokalnej „DIALOG" S.A., 50-136 Wrocław, Pl. 1-go Maja Nr 1-2.

- telefonicznej rozdzielczej sieci kablowej,
Warunki sa następujace :
I. Warunki wyni-kające z ustaleń miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego:
- sieć kablowa telefoniczna zlokalizowana będzie w granicach pasów dróg oznaczonych
według planu zagospodarowania przestrzennego symbolami :
- dla drogi krajowej - 01 KG!, 04KZo, 05KZo, 06KZp, 07KZo;
- dla dróg powiatowych - 02KGt, 03KGt, 010KL, 011KL, 012KL, 013KL, 014KL, 015KL, 016KL, 017KL, 019KL, 020KL, 021KL;
- dla dróg gminnych - 08KZo, 018KL, 022KL, 023KL, 024KL, 025KL, 026KL, 027KL, 028KL, 029KL, 030KL, 031KL, 032KL.
Projektowana inwestycja polegająca na budowie na obszarze całego miasta Głowna telefonicznej kablowej sieci miejscowej, magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej dla Telefonii
Lokalnej „Dialog„ S.A. we Wrocławiu polegającej na budowie : magistrali światłowodowej, kanalizacji telefonicznej między modułami o numerach DZ 001, 002, 003 i 004,
posadowienie modułów, sieci rozdzielczej i abonenckiej z kabinami, aparatami wrzutowymi, zasilania energetycznego tych urządzeń pozostaje w zgodzie z założeniami w/w planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna i jest spójna z nimi.
li. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów szczególnych :
- Projekt opracować zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez TL. S.A.
- Projekt architektoniczno-budowlany należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie
projektu budowlanego (Dz.U.Nr 140 z dnia 20.11.1998r. poz. 906) - w 3 egz.

szczegółowego

zakresu i formy

Ili. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej :
A.) W przypadku ingerencji w tereny i urządzenia infrastruktury technicznej - rozwiązania za zgodą instytucji zarządzających urządzeniami :
1/Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Zachodni Biuro w Łodzi ul.Roosevelta 9, 2/Powiatowym Zarządem Dróg i Mostów w Zgierzu ul.A.Struga 29,
3/ Miejsl<im Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Głownie ul.A.Struga 3-5,
41 Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Rejon Energetyczny w Zgierzu ul.Wschodnia 1/5, 5/Telekomunikacją Polską S.A. Pion Sieci - Obszar w Łodzi Oddział Systemów Dostępowych w Zgierzu ul.Długa 28.
B.) Uzyskać warunki techniczne do podania energii elektrycznej dla projektowanych przyłączy energoelektrycznych zasilających moduły, kabiny, aparaty wrzutowe z Łódzkiego Zakładu Energetycznego
S.A. Rejon Energetyczny w Zgierzu ul.Wschodnia 1/5.
C.) Linie rozgraniczające teren inwestycji wykreślić na mapach do celów projektowych w skali 1:500.
IV. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich :
- Projektowana inwestycja nie może naruszać praw osób trzecich, zarówno w trakcie jej realizacji jak i funkcjonowania,
- Uzyskać umowy użyczenia lub pisemnej zgody właścicieli działek po których będzie przebiegać projektowana linia kablowa.
V. Inne warunki :
- W przypadku lokalizowania sieci telefonicznej w nieulepszonych drogach gminnych, właściciel sieci Telefonia Lokalna „ Dialog „ S.A. z
we wskazane w projekcie drogi miejsce, po zawiadomieniu go przez Urząd Miejski w Głownie o przystąpieniu do ulepszania drogi gminnej.
Linie rozgraniczające teren inwestycji
do niniejszej decyzji.
Z

załącznikiem

graficznym

Niniejsza decyzja

ważna

przedstawione

stanowiącym integralną część

jest na okres 36

miesięcy

są

siedzibą

we

Wrocławiu,

przeniesie

na mapie w skali 1 :5000 (Nr rysunku 01/WZ/205 - arkuszy szt. 5 ), numer projektu 08/R/205

niniejszej decyzji strony oraz zainteresowane osoby

mogą się zapozna ć

od dnia wydania - do dnia 25.01 .2004r. nie uprawnia do

rozpoczęcia

Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
przestrzennym wymienionej na wstępie.
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

własności

przysługuje

w siedzibie tutejszego

ją

na koszt

własny

stanowiącej załącznik

Urzędu.

prac budowlanych .
i

uprawnień

roszczenie o zwrot

osób trzecich zgodnie z art. 46 ust.2 ustawy o planowaniu
nakładów

poniesionych w

związku

z

otrzymaną decyzją

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ŁodŻi za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Głownie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Z up. Burmistrza mgr inż. Wanda Filipczak, Kierownik Referatu
Załącznik: 1. Projekt N( 08/R0205 składający się z: - mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000 Nr rysunku 01/WZ/205 - arkuszy szt. 5; - koncepqi sieci w mieście Głowno w skali 1: 10000 Nr rysunku 01/K/205

z 1 egz. załączników: 1. Telefonia Lokalna „ DIALOG" S.A. Pl. 1 - Maja 1/2, 50-136 Wrocław; 2. a/a
Otrzymują bez załączników: 3. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Zachodni Biuro w Łodzi ul.Roosevelta 9, 90-056 Łódź; 4. Powiatowy Zarząd Dróg i Mostów w Zgierzu ul.A.Struga 29. 95-1 OO Zgierz; 5. Miejski Zakład Wodociągów

Otrzymują

i Kanalizacji w Głownie ul.A.Struga 3-5, 95-015 Głowno; 6. Łódzki Zakład Energetyczny S.A. Rejon Energetyczny w Zgierzu ul.Wschodnia 1/5. 95-100 Zgierz: 7. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci - Obszar
w Łodzi Oddział Systemów Dostępowych w Zgierzu ul.Długa 28, 95-100 Zgierz; 8. PUPH „Telefon - Serwice AM" S.C. ul.Towarna 5. 42-256 Olsztyn
GR-13
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

HALINA JANICKA (1923 • 2000>
Halina Janicka urodziła się 13 paź
dziernika 1923 roku w Łowiczu, zmarła
po długiej chorobie w Warszawie. Zostawiła po sobie wśród rodziny, przyjaciół i znajomych wiele ciepłych wspomnień. Wszyscy wspominają Panią Halinkę jako osobę ciepłą, dobroduszną
i skorą do pomocy w bardzo róźnych
sprawach. Pomimo wieku i nieuleczalnej choroby, do końca swoich dni zachowała uśmiech na twarzy.
Wiedzieliśmy, że cierpi bardzo i wkrótce nadejdzie koniec jej życia. Mama też
zdawała sobie z tego sprawę, ale nie dawała po sobie poznać, że ją coś bardzo
boli. Lekarze postanowili podawać jej
morfinę, a to już coś znaczy, musiała cierpieć ... Takiego bólu zdrowy człowiek nie
jest chyba w stanie sobie nawet wyobrazić... - powiedziała nam córka Pani Haliny Janickiej - Jadwiga Niewiadomska
z Łowicza.
Halina Janicka - z domu Gałązka
- urodziła się w rodzinie wielodzietnej.
Miała pięcioro rodzeństwa: cztery siostry (dwie od niej starsze i dwie młod
sze) i jednego, starszego brata. Niestety,
z powodu choroby płuc zmarły jej dwie
młodsze siostry. Brat będąc już dorosłym mężczyzną, spadł z dachu podczas wykonywanych tam robót i zabił
się na miejscu.
Rodzice również szybko odeszli
z tego świata. Halina miała wtedy 17 lat.

Była więc

na tyle dorosła, że mogła sama
na życie i próbować nawet pomagać w utrzymaniu domu ciotkom, u których zamieszkała po śmierci
rodziców. Były to czasy okupacji niemieckiej, nie było więc łatwo wiązać
koniec z końcem.
Swojego męża Pani Halina poznała
dosyć późno - miała wtedy 32 lata. Ich
pierwsze dziecko - Jadwiga - urodziła
się ponad rok po ślubie.
Byłam owocem prawdziwej miłości
- matka i ojciec dawali mi to odczuć.Ko
chali mnie i mojego brata tak bardzo, że
czasami ich nadmierna chęć pomocy we
wszystkim co robiliśmy, była uciążliwa.
Byliśmy rozpieszczani na każdym kroku
i ciężko było się potem otrząsnąć w momencie usamodzielnienia. Nie możemy
mieć rodzicom tego za złe. Robili to
z miłości... szczególnie mama. „ - opowiada córka Jadwiga.
Państwo Janiccy po przeprowadzce
z kamienicy przy ulicy Podrzecznej
w Łowiczu najpierw zamieszkali na osiedlu Noakowskiego, potem na Bratkowicach. Na nowe osiedle przeprowadzili
się również z powodu dzieci. Na osiedlu Noakowskiego mieli mieszkanie
dwupokojowe, zaś na osiedlu Bratkowice o jeden pokój większe, ze znacznie
większym metrażem. Dziewczyna z chło
pakiem wjednym pokoju nie będą mieszkali... Zresztą to jest za małe mieszkanie
zacząć zarabiać

dla tylu ludzi„. - mówiła kilka lat temu
Pani Halina, argumentując przeprowadzkę. Męża Pani Haliny nie trzeba było
przekonywać. Mniej zadowolone
z przeprowadzki były wnuki, które miały wielu znajomych i przyjaciół na osiedlu Noakowskiego i w najbliższej okolicy.
Ze względu na chorobę układu kostnego pani Halina od wielu lat nie pracowała, była rencistką i dorabiała w domu
szyciem na maszynie, również haftowała
i szydełkowała, ale głównie na potrzeby
domu i dla najbliższych znajomych.
Z szydełkiem nie rozstawała się nawet
w szpitalu - serwetki rozdawała osobom,
z którymi leżała najednej sali.
Do momentu śmierci zachowała świe
żość umysłu. Pomimo cierpienia i zdarzających się utrat świadomości, po krótkim odpoczynku mogła rozmawiać
z rodziną i znajomymi na nurtujące ich
tematy.
Miała 77 lat, a wiedziała więcej o polityce i o tym, co się dzieje w parlamencie
niż niejedna dużo młodsza od niej osoba. Lubiła oglądać Wiadomości, do szpitala przynosiliśmy jej gazety codzienne.
Mówiła, że chce być na bieżąco, żeby
wiedziała, co ją czeka jak wyjdzie ze szpitala„. - powiedziała nam córka Jadwiga.
Trzy dni później Pani Halina zmarła
w szpitalu.
(mak)
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ODESZLI OD NAS (21.01.2001 r. - s.02.2001 r.)

21 stycznia: Regina Zakościelna, 1.80, Tydówka. 24 stycznia: Henryka
Matyjasik, I. 75, Strzebieszew. 25 stycznia: Mirosława Ojrzyńska, l. 40,
Qłowno. 27 stycznia: Kazimierz Wiśniewski, l. 92, Głowno; Józef Krzemiński, I. 78, Głowno; Antoni Różniata, l. 67, Głowno. 29 stycznia: Wła
dysław Pietrzak, l. 68, Łowicz. 30 stycznia: Stanisław Stradza, 1.89, Witusza. 1 lutego: Lesław Pyżankowski, 1.46, Podsokołów. 2 lutego: Włady
sław Piech, I. 85, Osiek. 3 lutego: Marianna Pełka, l.81, Łowicza. Jan Dylik,
l. 66, Jagień. 4 lutego: Franciszek Maciaszek, I. 87, Kiernozia. 5 lutego:
Ryszard Nadolski, l. 74, Ziemiary.

Serdeczne

podziękowania

przyjaciołom

rodzinie, ·
i znajomym

za udział w uroczystościach pogrzebowych
w dniu 03.02.2001 r.

ś.P. WUDYSUWA PIETRZAKA
składają żona z

R-218

Firma H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

tel. w ŁODZI
r

synami

„.

ul. Łowicka 7/11
tel. (0-42) 719-30-24, 710-71-90
(czynne całą dobę)
(0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
całość usługi

'Nieodpłatny

'

pogrzebowei z trumnq iui od 700 zł
przewóz osób

zmarłych

do

chłodni

FRANCISZEK MALARSKI (1926 - 2000)
Franciszek Malarski urodził się 27
1926 roku w Łowiczu,
zmarł 28 grudnia ubiegłego roku również
w Łowiczu. Pozostawił w żałobie żonę,
troje dzieci i wielu przyjaciół.
Pan Franciszek był z zawodu rzeźni
kiem, jednak nie pracował w zawodzie.
W pierwszych latach po II wojnie świa
towej pojechał na Śląsk i tam pracował
w kopalni. Po dwóch latach ciężkiej pracy w kopalni wrócił jednak do rodzinnego Łowicza i tutaj niedługo później poznał swoją przyszłą żonę - Zofię. Mło
dzi ludzie poznali się na jednej z zabaw,
organizowanych przez straż pożarną.
Dlatego tata żartował i przekomarza/ się
z mamą. że go zgasili na cale życie i nie
ma od tego odwrotu. „ - wspomina syn
państwa Malarskich - Artur.
Po osiedleniu się na dobre w Łowiczu
i zamieszkaniu razem z żoną Pan Franciszek rozpoczął pracę na poczcie. Zajmował się między innymi zakładaniem
telefonów, naprawami linii itp. Dzięki
pracy w tej instytucji i pod okiem dobrego brygadzisty na\lczył się wielu rzepaździernika

czy, które przydawały mu się potem
w życiu. Ojciec sam założył instalację
elektryczną w domku na Górkach, sam
zamontował w studni pompę i doprowadził wodę do domu. Był z niego majsterkowicz i miał pojęcie o wielu rzeczach.
Ja tego po nim nie przejąłem. Jak coś
razem robiliśmy, to złorzeczył na mnie
okrutnie, że czegoś nie umiem. Nie moż
na było mu przetłumaczyć, że mnie nie
ciągnie do majsterkowania i nie mam
ochoty sam naprawiać pralki, tylko wolę
zawołać majstra - opowiada syn Artur.
Państwo Malarscy mieli troje dzieci:
dwie córki i syna. Córki nie mieszkają
w Łowiczu. Po studiach obydwie osiedliły się w Warszawie. W Łowiczu pozostał natomiast syn Artur. Przecież
szkoda zostawić to. do czego ojciec dochodził przez kilkanaście lat. Zresztą nie
ciągnie mnie w inne strony... - powiedział nam Artur Malarski.
Od kilku już lat Pan Franciszek był
na zasłużonej emeryturze. Nie była zbyt
wysoka, dorabiał więc wykonując na
zlecenie różne prace. Zakładał kafelki,

malował mieszkania, czasami lakierował
parkiety i robił inne prace, związane
z ~emontami mieszkań. Nigdy nie brał
dużo zleceń, ponieważ wiedział, że nie
może przesadzać z tempem pracy ze
względu na wiek. Miał zasadę, że będąc
na emeryturze, nie pracował dziennie
dłużej niź osiem godzin. Zawsze powiadamiał o tym swoich klientów i umawiał
się na przybliżone terminy zakończenia
robót. Dlatego ludzie zatrudniali go do
różnych rzeczy, bo wiedzieli, że nie zrobi
może tak szybko jak jakaś duża firma,
ale taniej i dobrze. Taką miała opinię
wśród osób, z którymi rozmawia/em
- opowiada nam syn Pana Franciszka
- Artur.
Od prawie roku Pan Franciszek nie
podejmował się żadnej dodatkowej pracy. Podupadł na zdrowiu, coraz częściej
miał kłopoty z oddychaniem. Prawdopodobnie z powodu palenia papierosów
- nigdy jednak nie poszedł po poradę do
lekarza.
Zmarł w nocy po ataku silnego kaszlu.
(mak)

Młodzi twórcy po raz dziewiąty
Już po raz dziewiąty Biblioteka
Miejska imienia A. K. Cebrowskiego w Łowiczu organizuje konkurs
poetycki pod nazwą „Młodzi Twórcy". Honorowy patronat nad konkursem objął biskup Józef Zawitkowski.

rannym pismem ręcznym. Prace mogą być
zgłaszane indywidualnie, bezpośrednio
przez autorów lub zbiorowo przez szkoły, domy kultury, kluby, uczelnie, biblioteki, stowarzyszenia itp. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 200 I roku.
Profesjonalizm jurorów {pisarze, k1yW konkursie mogą uczestniczyć dzie- tycy literaccy) zapewnia wysoki poziom
ci i młodzież z Łowicza, Żyrardowa, So- artystyczno - merytoryczny konkursu,
chaczewa, Skierniewic, Mszczonowa, a cenne nagrody książkowe sprawiają raBrzezin, Kiernozi i okolicznych gmin dość laureatom. Dodatkowym źródłem
oraz studenci łowickich uczelni wy- satysfakcji dla młodych twórców jest wyższych. Warunkiem przystąpienia do dawany corocznie nakładem biblioteki
konkursu jest zgłoszenie wyłącznie tomik poetycki „ Pierwsze wzloty" zawietrzech wierszy. Zgłoszone utwory nie rający najciekawsze utwory.
mogą być do tej pory nigdzie publikoZdaniem organi~atorów konkursu,
wane i nagradzane. Powinny być napi- umiejętnośćformułowania myśli i ich wysane na maszynie lub czytelnym, sta- rażania posiada swą wymierną wartość

życiową:

pozwala ujawnić i rozwijać talenty poetyckie wśród młodych członków
społeczności lokalnych, umożliwia uczestniczenie w ich życiu, integnl}e i ułatwia
nawiązywanie kontaktów z ludźmi. Prace
tych młodych ludzi warte są naszego szacunku i uznania - czytamy w zaproszeniu do konkursu.
Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest w ostatniej dekadzie aja 200 I
roku w Muzeum w Łowiczu. O dokład
nym terminie wszyscy laureaci zostaną
powiadomieni. Jednocześnie biblioteka
ostrzega, że nazwiska osób, które wykorzystają prace już istniejące innych autorów, podpisując jako własne podane zostaną do publicznej wiadomości.
(mak)

.
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Kościół

Chrystusa Dobrego Pasterza

Spotkanie po pielgrzymce
Grupa uczestników Narodowej Piel- chętnych do śpiewu - repertuar był róż
grzymki do Rzymu w Roku Jubileuszo- norodny, od pieśni kościelnych po biewym z Łowicza i Łęczycy spotkała się siadne. Spośród 48 pielgrzymów, któjuż po raz drugi, aby na nowo przeży rzy autokarem opatrzonym numerem
wać to, co wydarzyło się w lipcu ubie- „2" pojechali na pielgrzymkę do Rzygłego roku. Pierwsze popielgrzymkowe mu, na łowickie spotkanie przybyły aż
spotkanie odbyło się w październiku 43 osoby w wieku od 20 do 75 lat - 20
2000 roku w Łęczycy. Kilkadziesiąt osób z Łęczycy i 23 z Łowicza.
osób brało wtedy udział we mszy św.
W czasie rozmów pojawił się też poodprawionej w kolegiacie w Tumie oraz mysł zorganizowania pielgrzymki w tym
w spotkaniu towarzyskim w domu jed- roku, tym razem do Wilna. Rozpatrynej z uczestniczek pielgrzymki. W nie- wano kilka możliwych terminów - najdzielę, 28 stycznia, odbyło się spotka- wcześniejszy w maju, najpóźniejszy we
nie w tym samym gronie, tym razem na wrześniu. Odbyły się już wstępne rozplebanii parafii Chrystusa Dobrego Pa- mowy z Alicją Chojecką z łowickiego
sterza w Łowiczu. Organizatorem spo- „Orbisu" . Koszt 3 - 4 dniowej pielgrzymtkania był opiekun pielgrzymki - ks. Sła ki wyniósłby około 360 zł . .Gospodarz
womir Sobierajski. Pielgrzymi spotkali spotkania ks. proboszcz Wiesław Wronsię przy współnej modlitwie, później ka nie mógł uczesniczyć w spotkaniu, ale
wspominali wyjazd. Oglądali zdjęcia udostępni/ nam salę i kuchnię, w której
i okolicznościowy album, który powstał przygotowaliśmy m. in. kapustę z kieł
na p~miątkę pielgrzymki. Nie zabrakło basą - powiedział ks. Sobierajski.

Stowarzyszenie
znów iąda przeprosin
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie" żąda odszkodowania
od Łowickiego Towarzystwa Muzycznego za- jak sami twierdzą- bezprawne
uży.cie drugiego członu nazwy stowarzyszenia. Pismo z żądaniem przeproszenia i uiszczenia tytułem zadośćuczynienia na rzecz zespołu kwoty 5.000 zł,
wpłaconej w terminie dwóch tygodni ~o
kasy orgariizacji społecznej Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze, skierowane zostało do Eugeniusza Strychalskiego prezesa Łowickiego Towarzystwa Muzycznego. Zarząd stowarzyszenia sugeruje, że podczas nagrywania
programu telewizyjnego „Gminobranie"
w poniedziałek 22 stycznia pod nazwą
„Łowiczanie" wystąpiła Dziecięca Kapela Ludowa kierowana przez. Eugeniusza Strycharskiego. Podobnie było we

wcześniejszym programie „Tu i tam",
w którym również wystąpiła kapela.
„Urzecze" uważa, że nastąpiło to bezprawnie i ze szkodą dla zespołu mające
go sławę (od 1995 roku) zarówno w kraju i na wszystkich kontynentach świata
swą żarliwą dzialalnol;cią docenianą

przez Ministerstwo Kultwy i Dziedzictwa Narodowego. Stowarzyszenie żąda
również wycofania z emisji TVP 3 Łódź
programu „Gminobranie" z występem
Dziecięcej Kapeli Ludowej z bezprawnie użytą nazwą „Łowiczanie". W razie
niewycofania jego emisji, kwota zadość
uczynienia wzrasta do 7.000 złotych.
Jak pisze zarząd stowarzyszenia,
wszystkie te zdarzenia są próbą przeję
cia dokonaó zespołu. Pismo skierowane
zostało do TVP 3 Łódź, burmistrza, starosty i mediów lokalnych.

20

8.02.200 I r.

INFORMATOR
ŁOWICKI

Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba OOK) - spotkania w
czwartki o godz. I 8.00
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

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 830-91-16;
Wydział Spraw Komunalnych 837-43-94,
830-91-43, 830-91-46, 830-91-47, 830-91-45,
830-91-48;
Wydział Spraw Społecznych 830-91-19, 830-91-10;
Wydział Spraw Obywatelskich 830-9 I -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 11:00;
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00 dnia następnego;
Zakład Obsługi Przedszkoli 837-57-72;
Biuro Rady 830-91-06, 830-9 I- I I;
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 Atistynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Stąnisławskiego 3 I (na tyłach SP nr 4), teł. 837-6692, czynny: codziennie w godz. I 5.00-2 I.OO
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. 3 Maja 2), czynny:
pn., czw., pt. w godz. I 6.00-19.00

Informacja PKP 837-63-1 I
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach; teł. mi~arodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy mi~miastowe 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
Filia Powiatowego

Głownie:

Urzędu

Pracy w Zgierzu
7 I 9-20-76
- ul. Młynarska 719-11-51
Urząd Miejski:
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 7 I 9-20-8 I
Urząd Skarbowy
7 I 9- I 9-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

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

Filia Powiatowego

Informacje
w Głownie:
Informacja PKP 719-10-17
lnfonnacja 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 w9dno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Oaz 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,
teł. 837-35-24

- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. I 6-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h)
- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej- przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, ul.
Świętojańska 113 B, teł. 837-39-61; czynne: przyję
cia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. I6-8;
przyjęcia dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakładów.
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6, tel. 837-36-51

Msze

święte

w niedziele i

święta:

e Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, I 1.30, 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 o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
•Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, I O.OO, 12.00, I 8.00
• Kościół św. Leonarda: niedziele I O.OO, I 1.30, I7.00

Apteki:
Lowicz-dyżury

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

nocne:
czw. 8.02. Sikorskiego I
teł. 837-42-64
9.02. Nowy Rynek 36 teł. 837-45-36
pt.
sb. I 0.02. Armii Krajowej 2 teł. 837-64-4 I
ndz. 11.02. 3 Maja I 5
teł.0-601-781-708
pon. 12.02. Bonifraterska 2 teł. 837-45-55
wt. 13.02. Stary Rynek 17 teł. 837-42-93
śr.
14.02. Armii Krajowej 2 teł. 837-64-41
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 lJOniedziałku 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.
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30

Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

- Gabinet zabiegowy:

Dyżury

przychodni:

Informacje w Strykowie:
Naprawa telefonów 924

Pogotowia w

Głownie:

Pogotowie ratunkowe 7 I 9-28-05
Połitja 719-20-20; 997 alannowy
Straż pożarna 7 I 9-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40
Lecznica dla zwierząt: - ul. Sowińskiego 3, tel. 719-1 I -04;
- ul. Łowicka 62, teł. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 7 19-10-60

Pogotowia w Strykowie:
Policja 7L9-80-07; 997 alannowy
7 I 9-82-95: 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
7 I 9-30-24, 672-33-33, 0-501-148-617
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 7 I9-80-1 O
Straż pożarna

Dyżury

przychodni WZ w Głownie:

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

- Stomatolog:

żywności:

teł.

719-10-27
pn. - pt. 8.00-19.00
pn. - pt. 8.00-19.00
pn„ śr„ pt. 8.00-13.00
pn„ 9.00-16.00,
wt. 8.00-12.30,
śr., pt. 8.00- I 6.00,
czw. 12.00-18.00,
pn., czw. 8.00-18.00,
śr., pt. 8.00-13.00

wt. 8.00-15.30
pn.- pt. 8.00-19.00,
sb. 8.00-12.00
wt., czw. 8.00-12.00,
- Dermatolog:
śr. I 2.30-16.00
pn„ śr. 15.00-19.00
- Neurolog:
pn.15.00-18.00,
- Laryngolog:
śr. 8.00-12.00
pn. I 2.30-15.00;
- Rehabilitant:
śr. I 2.00-15.00
- Urolog:
śr. I 3.30-15.30
- Chirurg:
codziennie 10.30-14.30
- Onopeda:
pn. I 3.00- I 5.00
czw. 8.00-13.00
- Reumatolog:
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul.
Kopernika 19,
teł. 719-10-27
Dyżury

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 7 I 9-80-34,
- Lekarz ogólny
pon„ wt. 8.00-1 8.00,
śr. 8.0().12.00, 15.00-18.00
czw. 8.00-14.00
pt. 8.00-12.00, 15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
pn. 8.00 - I I.OO
- Pediatra:
wt„śr. cz. 8.00- IO.OO, I3.00-16.00
pt. 8.00-10.00, 13.00-15.00
pn., pt. 14.00-19.00
- Okulista:
pn„ czw. 8.00-12.00
- Ginekolog:
wt. I 5.00-18.00
śr. I 2.00-16.00; pt. 11.00-14.00
pn. 8.00-15.00; wt. 8.00-16.00

{dane z 6 lutego) w

Bielawy: pn. - pt. 8.00- I 5.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00,
sb. I 0.00-14.00
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

Imprezy sportowe:
•Wszystkie infonnacje sponowe umieszczamy w
Łowickim Infonnatorze Sponowym na str. 40.

Kino Bzura:
Czwartek. 8 lut<Jlo:
•godz. 19.00- DKF „Bez Nazwy" -prezentuje Och!
Film Festiwal ,,Folwark zwierzęcy" - prod. Wlk.
Brytania/USA.
Pi~tek. 9 lute&o:
•godz. 17.00, 19.15-„6-tydzień" -fiłms-f prod. USA
Sobota, 10 lutego:
• kino nieczynne
Niedziela. 11 lułe&o:
• godz. 19.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy „Bez
Nazwy" -prezentuje Och! Film Festiwal - Projekcje
kina niemego z muzyczną ilustracją na żywo.
Poniedziałek. wtorek.śrocJa.12. l3.14 lut~o:
e godz. 17.00, 19.15-„6-tydzień" -films-fprod. USA.

Inne:
Czwartek, piątek 8, 9 lutego:
• Ferie w mieście: gry stołikowe od godz. I O.OO
do I 2.00, projekcja filmu dla dzieci, próby zespołów muzycznych, kola zainteresowań - szczegóły w ŁOK.
Sobota, IO lutego:
• godz. 19.00, koncen rockowy zespołu „Dyliżans" - scena w Dziupli. Wstęp wolny.
Wtorek, 13 lut<Jlo:
•godz. 20.00, spotkanie Klubu Jazzu Tradycyjnego. Wystąpi „O.P. New Orłeans Blues Band"
zapraszamy miłośników jazzu do wspólnego jam
session. Dziupla. Wstęp wolny.
śr. 8.00-15.00; czw. 8.00-16.00,
czw. 8.00-15.00
wt. 8.00-14.00;
pt. 8.00-13.00
wt. 14.00-19.00;
- Neurolog
czw. I 4.00- I 9.00
- Laryngolog
wt. 13.00-19.00;
czw. 13.00-19.00
pn. 8.00-1 I.OO
- Rehabilitant
- Chirurg
pn. 13.00-16.00;
śr. 13.00-16.00
pt. 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt„ śr. I 1.00-13.00; czw., pt 10.00-11.00

protetyka
- Dermatolog

Dyżury aptek
w Głownie:

czw.
pt.
sob.
ndz.
pn.
wt.
śr.

ul. Zgierska 27
teł. 7 I 9-24-84
ul. Zgierska 27
tel. 7 I 9-24-84
ul. Zgierska 27
teł. 719-24-84
ul. Zgierska 27
teł. 7 I 9-24-84
ul. Zgierska 27
teł. 7 I 9-24-84
ul. Zgierska 27
teł. 7 I 9-24-84
ul. Zgierska 27
tel. 719-24-84
niedzielę przerwa 15.00-18.00

8.02.
9.02.
I 0.02.
l l.02.
12.02.
13.02.
14.02.

w każdą
Apteki pełnią dyżury:
w dni powszednie od godz. I 9.00 do 8.00 dnia
następnego; w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego;w niedzielę od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego

Apteka w Bratoszewicach czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. 8.00-14.00, dyżur 4 i 5 września
Apteki w Strykowie czynne: ul. Kolejowa I I: pn. pt. 9.00-17.00, ul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

KRONIKA
WYPADKÓW
MIL08NYCH
urotf.zi[i się w

Łowiczu

i w qEownie:

I

CÓRECZKI
~
- państwu Wilińskim z Leśni~i
- państwu Trzos z Lipnic
- państwu Linke z Mysłakowa
- państwu Salamon z Bobrownik
- państwu Fudałom z Łowicza
SYNKOWIE
- państwu Różyckim z Łowicza
- pań-Stwu Panek z Łowicza
- państwu Gawęckim z Placencji
- państwu Jacaszek z Urzecza
- państwu Koźbiał z Łyszkowic
- państwu Rybickim z Łowicza
- państwu Dziuda ze Strzebieszewa
- państwu Gładkim z Popowa

Och! Film Festiwal
W sobotę, 1Olutego, w ramach imprezy towarzyszącej festiwalowi odbę
dzie się koncert grupy „Dyliżans".
W grupie występują tak znani muzycy
jak Robert Brylewski (wcześniej m.in.
Brygada Kryzys, Armia, Izrael) i Ryszard
„Tymon" Tymański (muzyk grup Miłość
i Kury). Repertuar grupy składa się z coverów znanych z wcześniejszych projektów· muzyków oraz zachodnich wykonawców.
Natomiast w niedzielę, 11 lutego
zobaczyć będzie można filmy ·kina
niemego z podkładem muzycznym
granym przez tapera Macieja Cugowskiego. Jest to jedni! z najlepszych osób
w kraju.zajmujących się tą profesją. Wyświetlone zostaną komedie z Busterem
Keatonem i Haroldem Lloydem. (aw)

Kurs rolnictwa
ekologicznego
We wtorek, 13 lutego w Zespole Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego na Blichu rozpocznie się trzydniowy
kurs rolnictwa ekologicznego. Celem kursu
organizowanego przez szkołę dla rolników
jest przygotowanie ich do przestawienia
gospodarstw na produkcję ekologiczną. Na
wykładach omawiane b((dzie praktyczne zastosowanie zasad takiego rolnictwa. Dowiedzieć się będzie można o systemie dotacji
gospodarstw ekologicznych, ich wysokości
i sposobie pozyskania. Wykłady poprowadzą specjaliści oraz rolnicy z doświadcze
niem w uprawach ekologicznych.
(aw)

ROLNIK SPRZEDAJE

ASORTYMENT

Żywiec wieprzowy:

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

2,49
1,75
1,50

2,80
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 zona
mleko tłuste w folii
masło ivctra

14,20
7,60
8,10
11,40
7 80
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

2,40
1,90-2,0
1,4-1,6
0,4-0, 7
0,80-1,5
12,().12,5
100.12,4
10-10,5
9,2-9,6
18-19,5
7,5-7,9
9,2
11,00
6 5-7 2 '
4-4 5
3,2-3,5
6,4-6,7
13,50
9,50-10,5
2,3-2,5
2,60
1 75
3,50
0,2-0,46

2,70
2,20
1,20

2,66
1,93
1,50

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

20,00
6,50
8,00
12,00
700
450

9,40

9,80

9,80
6 70
4 70
3,20
6,80
12,80
9,80

13,50

2,70

4,20
0,40

0,42
7,73

0,40
7,73

13,90
7,95

7 70
19,90
970
880
10,30
700
490
3,20
6,80
13,50
980

040
7,73

2,50
1,70

2,49
1,75
1,50

260
260
1,93
1,93
1,40
1,50
1, 15/2kg 1,40/2kg

18,98
7,83
8,82
7,10
5,98
5,90

14,50
13,00
8,5-10,0
12,50
21,00
19,40
6,50
9,70
11,40
6,80
7,40
4,40
5,00
3,00
3,00
5,29
6,20
15
8,90
1,35
2,00
1,67
4,19
0,39
7,72

1,40
0,50
14,19

8,90
9,80
10,50
6,70
4,20

8,60
11,60
7,80
4,50

5,70
12,30

5,40
13,15

1,30
1,95
2,20
1,60
3,70
W,40

1,29
2,15
2,40
152
3,07
0,38

7,90

8,60

839
25,19
7,19
9,25

6,29
12,00
9,09
1,25
2.35
2,39
1,39
2,89
0,36
7,35

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

• Mirowski (5.02); 3,80 zł/kg;
• Domaniewice (5.02); 4,00 zł/kg;
• OPZH Głowno (6.02); 3,92 zł/kg;
Żywiec wołowy:

• Mirowski (5.02);
byki 3,00-3, 1Ozł/kg;

11,90
11,00
8,00
9,00
15,50

17,00

7,20

8 oo

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 6.02.2001 r.)

5,05
9-9 50

9.20
1,30

2,40
2,40
1 60
3,50
0,26-0,32

2,20
1 60
3,80
0,40
7,80

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

11.50
8,80
1 20
2,25
2,30
1,50
3,20
0,33
7,50

•fryzjer
• zaopatrzeniowiec
• sprzedawca ·
• sprzedawca
• sprzedawca
•kucharz
• dziewiarz mechanik
do maszyn skarpetkowych
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

21

8.02.200 l r.

Kącik Muzvcznv

• SKARB ROLNIKA •
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY
Z WODR BRATOSZEWICZE
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU
z dnia 2.02.2001 r.

q

ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek

15 szt
15 szt
kg
kg

szt

jabłka

kg

kalafior
kapusta czerwona
kapusta biała
kapusta pekińska
marchew
pieczarki
pietruszka
pomidory
papryka czerwona

szt
kg
kg

szt
kg
kg
kg
kg
kg

30,00
4,80
6,00
0,80
1,00
0,60
1,00
2,50
0,50
0,20
1,50
1,00
5,00
3,00
10,00
12,00

por
seler
seler
kapusta kiszona
ogórek długi
a lwa
cortland
gala
gloster
jonogold
ligol
lobo
Mclntosh
miód lipowy
miód
wielokwiatowy

szt
kg

szt

1,00
3,00
1,00
·2,00
10,00
1,30
1,00

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

1,50
1,20
1,50
0,80
1,00
22,00

0,901

24,00

1,fłO

Z NAJLEPSZYMI
ZYCZENIAMI
•

Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym każdy może wpisać treść życzeń, jaklez
różnych okazji: Imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak
po prostu „od serca" - chce komuś przekazać. Życze
nia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ. Aby się ukazały, należy: - wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12 słów. Prosimy przy tym p Is a ć
pełne imiona, gdyż inicjał także liczymy jak słowo; dostarczyć kupon do
naszego głównego biura ogłoszeń przy ul. Pijarskiej 3a, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej), a w Głownie do redakcji „Wieści z Głowna i
Strykowa", ul. Swoboda 4.
UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, godz. 13.30.

.

URODZINOWE

Z okazji urodzin w dniu 8 lutego
wszystkiego najlepszego swojej N. ży
czy kolega.
W 18 urodziny Moniki Sitkowskiej najserdeczniejsze życzenia składają babcia,
wujek. brat i rodzice.
1 o czym marzysz by Twoim było, a to
czego pragniesz by się spełnili. Z okazji
18-tych urodzin Marcie życzy znajomy.

WALENTYNKOWE
Koleżankom

z drugiego roku ZiM pozdrowienia Walentynkowe składa znajomy.
Z okazji Walentynek Marzence Z. moc
buziaków śle Babuniek.
W dniu Walentego miłości, ciepła i dobrej kondycji Arkadiuszowi Brzózce ktoś kto kocha.

INNE

Jeszcze przed tygodniem jedyny, obiektywny po tej stronie Wisły cotygodnik kulturalny
zwany Kącikiem Muzycznym narzekał, że do Łowicza tak naprawdę niewiele trafia filmów
dla tak zwanej widowni ambitnej. Wynika to oczywiście z faktu, iż takie filmy nie cieszą
portfela dystrybutora, a jak mówi ekonomia, do interesu dokładać nie należy.
Aby jednak nad Bzurę nie przyjeżdżanieskomplikowane, kilka lat temu grono zagorzałych kinomanów wpadło na pomysł założenia Dyskusyjnego Klubu Filmowego, w ramach
którego przedstawialiby kino artystyczne. Ale było im mało, więc w tamtym
roku.postanowili zrobić jeszcze coś więcej dla naszej pusty.o i kulturalnej i wymyśli li sobie festiwal. Ten kto nigdy nie
organizował jakiejś imprezy, nie .zdaje
sobie sprawy, jakie trudności, ile kłód
pod nogami czeka śmiałków, którzy
wymyślają podobne przedsięwzięcia.
Pokonawszy najważniejszą z barier (finansową), dekaefowcy czekali już tyłko na reakcję nigdy nieprzewidywalnej
łowickiej publiczności.W ubiegłym roku
och! cieszył się ogromnym powodzeniem. Modne wręcz stało się bywanie
na festiwalowych pokazach. Takie tytuły jak „ Oczy szeroko zamknięte „ czy
„Buena Vista Social Club" spowodowały istne oblężenie naszego jedynaka
z wielkim ekranem. Rozmawiając z Arturem Michalakiem (moim serdecznym
kolegąz lat hulaszczej, studenckiej przeszłości, dziś pracownikiem ŁOk-u i spiritus movens rzeczonego zamieszania)
dowiedziałem się, że organizatorzy
troszkę obawiali się o frekwencję w tym
roku. Okazało się jednak, że zupełnie
niepotrzebnie. Premierowy film, otwierający drugą edycję imprezy, zgromadził
niemal wypełnioną po brzegi salę kinową i ogromne zainteresowanie wśród
Łowiczan. A trzeba przyznać, że na
otwarcie zobaczyliśmy film dość szokujący, będący adaptacją najbardziej
krwawej i makabrycznej z tragedii mistrza Szekspira - „Tytus Andronikus".
Zanim jednak doszło do pokazu, na
mocne wrażenia przygotował nas kierownik Filmoteki Narodowej w Warszawie- Grzegorz Pieńkowski. Jego interesująca, choć może nieco przydługa prelekcja, poryszyła kwestię mariażu literatury z kinem. Mówca opowiadał
o trudności przeniesienia na ekran dzieły jedynie filmy

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

w imieniu dzieci z powiatu łowickiego

tańca przygrywał łowicki zespół

składamy serdeczny podziękowania
za skuteczne przełamanie barier biurokratycznych

„Fatum". Nie obchodzi mnie kto organizuje i w jakim celu, przyszłam
tutaj, bo to dobrze zorganizowana
zabawa dla dzieci. Syn mój był też w
tamtym roku i bardzo mu się poda-

wdzięczni

Rodzice

sugerując, że należy

uwspółcześnić

starych mistrzów, dopasowując oryginał do dnia dzisiejszego.
Uważam podobnie. Oglądając kilka lat
temu Romea pod powłoką Leonarda di
Caprio, z akcją przeniesioną z Włoch do
Stanów, ostrą, rockową muzyką, kapitalnymi zdjęciami i „teledyskowym"
montażem, zrozumiałem, że klasyka podana w ten właśnie sposób może mieć
zupełnie inną, aktualną wymowę i być
atrakcyjną dla nam współczesnych.
Oczywiście nieortodoksyjne spojrzenie
na literackie pomniki nie jest pomysłem
Amerykanów. W Polsce niejednokrotnie podejmowano próby niekonwencjonalnych przedstawień (np. „Balladyny"
Słowackiego), przyjmowane były one
jednak z rezerwą. Jak więc przypadł do
gustu łowickiej (raczej konserwatywnej)
widowni „Tytus Andronikus - wódz
Rzymskich legionów"? Obraz, który
podobnie jak wspomniana filmowa adaptacja „Romeo i Julii" łączy historię ze
współczesnością, gdzie pretorianie
jeżdżą na motocyklach, a cesarz popija
piwko z puszki? Myślę, ż~ dzieło Julie
Taymor zrobiło na widzach spore wrażenie. Prelegent przed spektaklem
ostrzegał nas, że film zawiera wiele brutalnych, wręcz makabrycznych scen.
Śmiem jednak twierdzić, że pan Grzegorz rzadko bywa na hoolywodzkich
produkcjach. Na przeciętnym gniotku
zza wielkiej wody więcej bezsensownej
przemocy we wstępie niż przez 3 niemal godziny u Szekspira. Rzeczywiście
pewne sceny robią wrażenie, nawet
w strefie żołądkowej, ale chociażby
z rodzimymi, „sensacyjnymi" filmami
a'propos ilości wylanej krwi równać się
nie może. „Tytus Andronikus" to dla
mnie w zasadzie teatr jednego aktora.
Anthony Hopkins w tytułowej roli po
raz kolejny udowadnia, że należy do
tych kilku wielkich, którzy mogą zrobić
z widzem wszystko. On, Pacino, Nicholson, Malkovich czy De Niro potrafią spowodować, że siedzisz w kine

i nie liczysz upływających godzin. Patrzysz na aktora, żyjąc przez kilka chwil
jego, a w zasadzie jego bohatera, życiem.
Postać wodza rzymskich legionów, dumnego i surowego żołnierza, wiernego
swemu cesarzowi i republice, który
w imię źle pojętego dobra państwa wyrzeknie się swoich dzieci, to postać tra"giczna i bardzo nieszczczęśliwa. Andronikus, samotny, oszukany, pozbawiny
godności i bliskich po upokorzeniach
w niczym nie przypomina niezwycię
żonego dowódcy. Dużo musiał . przejść,
aby zrozumieć, że własna duma zabrała
mu to, co teraz wydaje mu się najdroż
sze na świecie - najbliższych. Taymor
porusza w swym filmie również ~nny
wciąż aktualny problem - żądzy wła
dzy. Ludzie nie zmienili się przez tysiąclecia. To co dla nich najważniejsze,
to wciąż możliwość rządzenia, bycia
lepszym od maluczkich. Świństwa, intrygi, w końcu zabójstwa. Czego się nie
zrobi w imię „racji stanu". Czy świat się
choć trochę zmienił? Wcale. Szekspir,
Słowacki krakali, że tak będzie zawsze.
Czy się nie mylili? Obawiam się, że nie.
Obok Hopkinsa, zwraca uwagę kreacja Jessici Lange. Jej Tamora, mściwa
i bezlitosna Gotka, później żona cesarza to postać negatywna, wręcz odraża
jąca. Bez skrupułów mordująca rodzinę
Tytusa, ma jednak w sobie coś tragicznego. To przecież o'ha błagała Andronikusa o litość dla :;wego pierworodnego
syna, a gdy ten zginął, żyła już tylko
dniem zemsty na rzymskim dowódcy.
Trwający niespełna trzy godziny film
był obiecującym otwarciem drugiego
„ocha!". Zapowiada niezłe kino i prawdziwie świąteczną atmosferę chłonięcia
dzieł artystów. Kolejne seanse już niebawem, więc mam do organizatorów tylko
jedną prośbę. Nie czekajcie aż wszyscy
chętni kupią bilety. Niech zrobią to wcześniej przed seansem. Unikniecie dotkliwych
obsów czasowch i zachowacie szacunek
tych, którzy do sal kinowych stawiają się
Boguś Bończak
punktualnie.

SLD sprzedaie pamiqtki

Tak bardzo chcę być z Tobą, czuć TweW 65-tą rocznicę pożycia małeńskiego go serca bicie, za każdą taką chwilę odp. Fudałom ze Stępowa życzenia ślą dam swe życie. Piotrowi Trębskiemu
Po raz trzeci już Sojucz Lewicy
buziaczki śle Aneta K.
dzieci, wnuki i prawnuki.
Demokratycznej zorganizował zabawę choinkową dla dzieci. Odbyła się
ona w sali OSiR na ulicy Jana Pawła
II. Wstęp na zabawę był wolny.
Uczestniczyło w niej około 800 dzieci. Ciastka, pączki, napoje zniknęły
0oPUBLIKAGJIWNLMERZE 7/01 (1511)0 LUB &'01(2211)0
w ciągu zaledwie kilku minut. PokaTr.U)(: ................................................................................................................................................................
zuje to, jak biednieje nasze społeczeń
stwo, skoro dzieci tak pragną zjeść
pączka - powiedziała bawiąca dzieci
Imię i nazwisko ............................................................ ........... .
na balu przewodnicząca Rady MiejAdres ................................................................................... .
skiej SLD Halina Pietrzak. Napoje i
słodycze donoszono z zapasów
Panu Wójtowi <iminy Eowlcz
przeznaczonych na wieczorny bal
dla dorosłych. W proorganizowany
ANDRZl'.JOWI BARl'LSKll'.MU,
jak zwykle doskozabawy
wadzeniu
_---.,
-...
Panom Burmistrzom ~lasta Eowlcza
nale spisywała się Halina Pietrzak.
Rl'SlARDOWIBUDlA SKOWI
Pomocni okazali się również człon
kowie Sojuszu Młodej Lewicy. Nad
I l'.U(il'.NIUSZOWI r=UR~ANOWI
bezpieczeństwem dzieci czuwali
oraz Pani KRl'STl'Nll'. OSTROWSKll'.J
młodzi członkowie PCK, nie mieli
Dyrektorce Przedszkola
jednak na szczęście dużo pracy. Do

i umożliwienie naszym pociechom edukacji
w Przedszkolu Integracyjnym Nr 10 w Łowiczu

la wybitnego,

- powidziała nam jedna z matek, której dziecko bawiło się w sobotę na sali OSiR. Wieczorem o 19
w tej samej .sali i przy tym samym
zespole muzycznym bawili się dorośli. Wodzirejem na balu była-wspa
niale spisująca się w tej roli - Halina
Pietrzak. Na balu bawiło się około
150 osób - mniej niż spodziewali się
organizatorzy. Zaproszenie dlajedliej
osoby kosztowało 50 zł. Podczas zabawy przeprowadzono dwie licytacje, z których dochód przeznaczony ma zostać na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Licytowano prace uczestników warsztatów terapii
zajęciowej w ośrodku w Parmie. Dochód z licytacji wyniósł 632 zł.
bało

.-- .

,.

-

Drugą licytacJą była wyprzedaż
pamiątek

po czasach komunistycznych. Licytowano statut Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej,
medale z lat PRL i inne rzeczy, jakie
organizatorzy znaleźli w swoich domach. Za sprzedaż tych pamiątek
i specjalnie podarowanego przez wiceburmistrza Eugeniusza Furmana,
stylizowanego zegara zebrano łącz
(aw)
nie 713 zł.

--
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SAMOCHODOWE
Trabant combi, 1987 rok oraz dużo
· - sprzedam. Tel. 0603-753-973.

części

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.
I 26p, 1984 rok, w dobrym stanie - sprzedam.
Tel. 046/837-26-74.
Opel Kadett 1,3, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/833-51-90.
Toyota Corolla 1,6 Si, 1997 rok, bogate
wyposażenie. Tel. 046/831-83-0 I.
I lyundai pony 1,5, 1991 rok, sedan, 8.500 zl
- sprzedam. Tel. 046/83 1-83-0 I.
Opel Vectra I ,7D, 1995 rok, mocno rozbita.
Tel. 046/83 1-83-0 I.
Peugeot 405 1,4 ben. 1994 rok, 13.000 zl,
czerwony - sprzedam . Tel. 046/855-09-15.
Ford Escort 1,6 1997 r, niebieski, salonowy, bogate
wyposażenie - sprzedam. Tel. 0502-233-740.

._

Ford Sierra 2,3 diesel sedan, 1998 rok, czerwony, centralny zamek, immobilizer, I wlaściciel,
9.000 zl - sprzedam. Tel. 046~831-83-0 I.
Opel Omega 2,3 turbo diesel, 9.500 zł, metalik,
salonowy - sprzedam. Tel. 0601-204-034.
VW Transporter, 1982 rok, 1,6 benzyna,
4.500 zł - sprzedam. Tel. 046/835-12-48.
Peugeot Partner I, 90, 1996/97 rok, kupiony
w salonie, stan idealny. Tel. 0602-387-020.
Nysa, 1976 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-81-05.
CC 700, 1994 r - sprzedam. Tel. 837-57-91.
Fiat Ducato 14 2,5 TOI, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.
Fial 126 bis - sprzedam. Tel. 0601-946-286.
I 26p, 1993 rok, lekko uszkodzony przód
- sprzedam. Łowicz, ul. Brzozowa 2.
Wartburg 1,3, 1990 rok, gaz po wypadku.
Tel. 0606-381-643.
Ford Escort 1,3, J 993 rok - sprzedam.
Tel. 0603-566-452.
Peugeot J5 1,9 benzyna i gaz. 1982 rok;
Zetor K25 z silnikiem Perkinsa - sprzedam.
Nowe Zduny 59a.
CC 704, 1995 rok - sprzedam. Zawady 38.
Ford Tranzit 2,SD, 1994 rok - sprzedam.
TeJ. 046/838-48-18.
I26p, 1985 rok, stan dobry; Skoda I 05S - sprzedam w calości lub na części. Tel. 861-25-05.
VW Golf li, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0502-853-581, 046/838-33-58.
Star lub Jelcz. stan obojętny Tel. 046/838-70-34.

-

Mercedes 123 - sprzedam. Tel. 046/837-23-20.

Polonez Cero 1500 GLE, 1992 rok ·sprzedam.
Tel. 046/838-90-76.

kupię.

Daewoo Nexia 1,5, 1997/98 rok, 44 tys. km,
grafit metalik, alarm, centralny zamek, wspomaganie, hak, radio, halogeny, opony zimowe,
instalacja gazowa lub bez. Tel. 046/837-70-02
wieczorem lub 0602-747-092.
I26p, 1993 r - sprzedam. Tel. 046/838-77-04.

Fiat Uno I ,O, 1991 rok, benzyna, szyberdach,
8.700 - do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 024/285-22-62, 0608-774-153.
CC 900, 1994 rok, zielony metalik, przebieg
59 tys. km- sprzedam. Tel. 046i83 7-91-25.
Simson - sprzedam. Tel. 046/838-16-48.

Polonez Truck, 1996 rok, stan bardzo dobry,
cena 9.500 zl - sprzedam. Tel. 0606-140-936.

Nysa, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0600-335-473.

Ford Orion 1,8 d, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-11-41.

Opel Corsa 1,2 S, 1990/91 rok, stan bardzo
dobry-. sprzedam. Tel. 046/838-66-86.

Uno, 1995 rok, poj. 1000, niebieski metalik,
immobiliser, autoalarm - sprzedam.
Tel. 046/838-71-71.

Polonez Caro+ GSI, 1998 rok, cena 13.000
do uzgodnienia, możliwe raty i zamiany
- sprzedam. Tel. 0608-717-359.

I 26p, 1998 rok, granatowy - sprzedam.
Tel. 046/837-42-89, 0502-564-729.
Peugeot 309 1,6, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0604-890-770.

zł

Polonez 1,6, 1988 rok, przejściówka, stan
bardzo dobry - sprzedam. Tel. 046/837-92-36.

Polonez 1,6 GLI - sprzedam.
Tel. 0608-459-497.

Fiat Uno 1,4, 1996 rok (bordo), elektryczne
szyby, odcięcie za plonu, blokada .skrzyni
biegów, przebieg 60 tys. km, cena 16.400 zł
- sprzedam. Tel. 046/837-25-60.

Samara 1500, 1992 rok, wersja belgijska,
3-drzwiowa, przebieg 70 tys. km, cena 6.600 zł
- sprzedam lub zamienię na dostawczy.
Tel. 0501-373-043.

VW Polo I ,O, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-35-33.
Wartburg 1,3, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0606-821-480.
Fial I 26p elegant, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-38-95 po 19.00.
Peugeot Partner I ,9d, 2000 rok, 18 tys. km,
ABS, 2 poduszki, relingi, centralny zamek,
•wspomaganie, ciężarowo-osobowy, czerwony,
cena 32,5 tys. zł+ VAT - sprzedam.
Tel. 0421719-49-55, 0600-226-954.
CC 704, 1994 rok, zielony metalik, 68 tys. km,
bogate wyposażenie - sprzedam. W rzeczko 57.
Polonez Truck l ,90, 1996 rok, FVAT
- sprzedam. Tel. 0602-6 75-884.
Polonez Caro, 1992 rok, cena 3.500 zl - sprzedam. Mysiaków 162. Tel. 046/838-51-25.
Wartburg, 1986 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 046/839-62-03.
Citroen AX I ,O L, 1991 rok, rozbity
- sprzedam. Humin Dz. Tel. 0602-537-628.
Polonez, 1988 rok po wypadku - sprzedam.
Tel. 046/838-60-61 wieczorem.
Fiat I 26p, Picap ciężarowy 0,5 t, 1985 rok
- sprzedam. Tel. 046/838-14-48.
Polonez Caro 1,6, 1994 rok, 67 tys. km, stan
bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0603-164-964.

Star 200, skrzyniowy, stan dobry w ciąglej
eksploatacji - sprzedam. Tel. 046/837-07-36,
0606-343-209.
Fiat I 25p, 1986 rok, sprawny technicznie
- sprzedam. Tel. 046/837-84-42.
Syrena Bosto -·sprzedam. Tel. 046/837-73-04
wieczorem.

I 26p FL, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-05-81.

Polonez 1,5, 1990 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam lub zamienię na 126 bis.
Tel. 0606-880-378 lub 046/830-20-19.

Mercedes 124 2,5 D - pilnie sprzedam.
Tel. 046/838-26-22, 8.00 -12.00.

StarA-200, 1990rok,ciągnik Ursus 1222, 1985
rok; plug 5-skibowy, brona talerzowa 3-metrowa - sprzedam. Tel. 046/861-17-28 po 19.00.

I wlaściciel - sprzedam. Tel. 046/837-12-53
po 16.00, 0502-231-881.
Fiat I 25p, 1984 rok, czterobiegowy, hak
- sprzedam. Tel. 046/837-96-12.

Mercedes Benz 123, 1978 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-11-43 po 14.00.

Żuk w dobrym stanie. Tel. 046/838- 20-34.

VW T 4 caranella, 1993 rok, 2,4 diesel,
9-osobowy - sprzedam. Tel. 046/837-28-88.

Zastawa 11 OO - sprzedam w calości
lub 1rn części. Tel. 0602-591-790.

Man 6-1 OO, 1991 rok, izoterma, 2400
ładowność - sprzedam. Tel. 046/837-28-88.

Fiat I 25p, 1988 rok; Fiat I 26p, 1987 rok
- sprzedam. Tel. 046/837-94-47.

Skoda Favorit, 1992 rok, kolor bordo.
Tel. 046/837-90-66.

Wartburgi dwa - sprzedam.

Jastrzębia

80.

I 26p, 1993 r, czerwony- sprzedam. Malszyce 2a.
Renault 9 diesel , 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-62-16.
Fiat I 25p - tanio sprzedam. Lowicz, os. Górki,
IO. Tel. 046/8 37-11-46.

Jastrzębska

Ford Sierra 2,3 diesel, 1988 rok - tanio
sprzedam. Tel. 046/837-37-50.

nię

Sprzedam przyczepkę gastronomiczną z rożnem
na 24 kurczaki. Tel. 0603-767-378.
zachodnie auto osobowe do 20 tys. km
być uszkodzone. Tel. 046/855-07-14.

Kupię Fial 126p, CC, Skoda Favorit.
Tel. 0606-523-143.
Przyczepę campingową N-126e, 1986 rok,
garażowana, zadbana - tanio sprzedam.
Tel. 0602-726-377.

Skrzynia biegów do 126 p i inne części
(po naprawie). Tel. 042/719-19-68.

GARAżE

Sprzedam garaż blaszany 3 x 5 i zgrabiarkę podwieszaną 4. Jastrzębia 27. Tel. 0602-435-559.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAż

Dom, 15 km od Łowicza - sprzedam lub zamiena M-3 lub M-4, I piątro lub parler na Bratkowicach lub Konopnickiej. Tel. 0501-851-747.

Sprzedam dom na wsi: 2 pokoje i kuchnia
z działką o pow. 0,46 ha. Tel. 046/839-68-03.
Sprzedam mieszkanie 32 m', I piętro lub zamiena większe. Tel. 046/837-84-34.

nię

Sprzedam M-3, 50 m', li piętro, Łowicz,
ul. Armii Krajowej blok Sp. Mieszkaniowa
„Dom". Tel. 046/837-64-64 po 16.00.
mieszkanie 51. m' w cegle z garażem,
na dom mieszkalny do 120 m' w Łowiczu.
Tel. 0601-380-037 po 17.00.
Zamienię

Sprzedam dzialkę budowlaną 800 m', Sobota.
Tel. 0607-267-237.
Sprzedam mieszkanie 75 m' przy ul. Baczyi1skiego, Il piętro. Tel. 046/837-49-36.
Sprzedam atrakcyjnie polożone gospodarstwo
rolne pod Łowiczem w calości lub na dzialki.
Tel. 0606-336-405.
Sprzedam M-4 lub zamienię na domek.
Tel. 0503-827-796.
Pilnie sprzedam dom piętrowy, podpiwniczony.
Łowicz, os. Górki. Tel. 0602-498- 734.
Sprzedam domek parterowy, niedaleko
Tel. 0501-331-493.

Łowicza.

Sprzedam 60 arów lasu w Czatolinie.
Tel. 046/838-80-68.
Zamienię

na

mieszkanie w Glownie 30m'
Tel. 04217 I 0-84-74.

większe.

Sprzedam M-5 na os. Starzy1iskiego z garażem.
Tel. 046/837-68-39.

Sprzedam 1/2 bliźniaka 'w Głownie. 65 tys. zl.
Tel. 0421719-27-96.

Polonez Truck 1,9 diesel, 1992 rok, stan bardzo
dobry- niedrogo sprzedam. Tel. 0607-554-162.

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

Sprzedam gospodarswto rolne 7,30 ha z zabudowaniami. Tel. 0421710-80-67, 046/838-38-90.

Golfll, 1990 rok, diesel - sprzedam.
Tel. 046/838-56-09.

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

I 26p, 1993 rok, rozbity - pilnie sprzedam.
Tel. 046/838-88-52.

Sprzedam sol idny duży dom na atrakcyjnej
działce w Łowiczu, skanalizowany, 2 garaże.
Tel. 046/837-00-10 po 17.00, 0601-254-571.

I 26p, 1985 rok - pilnie sprzedam. Czatolin 6.
Sprzedam dom, Górki, wieczorem.
Tel. 046/838-20-79.

Polonez Caro, 1994 rok, I właściciel, cena
5.300 zl. Tel. 0608-151-982.
Fiat I 26p, uszkodzony do remontu,
skrodowany - kupię. Tel. 0604-971-199.
Fiat I 25p 1500, stan dobry, po przeglądzie,
600 zl - sprzedam. Tel. 0421710-72-06.
Fiat Uno, 1995 rok, 1.4, 74 tys., 13.500
czerwony, salon, garażowany- sprzedam.
Tel. 0461874-74-89.

zł,

Fiat 126p, J 986 r +części. Tel. 0421719-13-17.
Lada 2107, 1988 rok, stJ111 dobry - sprzedam.
Tel. 0605-578-493.
Star 200 chlodnia, 1987 rok, stan bdb, cena
do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0604-194-559.

Cinquecento 704, 1996 rok, czerwone, bogata
wersja. tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.

I 26p, 1990 rok - sprzedam. Bobrowniki 31.
Tel. 046/838-59-44.

Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe
- tanio. Reczyce. Tel. 046/838-33-33.

VW Garbus - sprzedam. Tel. 046/838-72-62.

Skoda Felicja, 1998 rok, I włnściciel
- sprzedam. Tel. 046/83 7-48-80.

granatowy metalik, serwisowany. garażowany,

Sprzedam działkę rekreacyjną.
Tel. 046/837-74-14.

Sprzedam ladne mieszkanie: trzy pokoje+ ku<;hnia na os. Sikorskiego. Tel. 042/719-22-92.

126p, 1993 rok-sprzedam. Tel. 046/8 37-69-99
(8.00 - 16.00), 0607-125-199.

Opel Astra 1,4, 1998 rok, 60.000 km,

Sprzedam silnik trabanta. Tel. 046/837-74-20.

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

127p - tanio sprzedam. Tel. 0608-487-531.

Fial Brava, 1997 r; Sprinter Max, 1997 r; camping zachodni - sprzedam. Tel. 0602-219-877.

Sprzedam dom murowany z dzialką 1500 m
w Belchowie. Tel. 837-52-24 lub 0601-688-405.

Sprzedam mieszkanie wlasnościowe 40 m'
w nowym budownictwie, Glowno.
Tel. 0421719-26-30.

Samara 1500, 1992 rok, wersja belgijska,
3-drzwiowa, przebieg 70 tys. - sprzedam.
Tel. 0421719-38-72.

Daewoo Nubira 2,0 CDX, 1998/99 rok, 5-drzwiowy, czarny metalik, instalacja gazowa, ABS,
klimatyzacja, elektryczne szyby, lusterka, autoalarm, 60 tys. ltin, gwarancja, program bezplatnej obslugi do grudnia 200 I roku - sprzedam.
Tel. 046/838-98-30, 0603-591-513.

Komis kupi oraz przyjmie do sprzedaży każdy
samochód, mogą być również rozbite, skorodowane. Tel. 0602-705-876, 046/833-97-71.

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

Opr! Astra l,4i, 1993 rok, 82 kM, 180 tys.
km, srebrny metalik, senvisowany, garażo
wany, stan bardzo dobry, 15.000 zł
- sprzedam. Tel. 046/837-60-21 {I O.OO - 17.00),
0501-213-061.

VW Golf li, 1987 rok: poj. 1600, benzyna
- sprzedam. Tel. 046/839-63-84.

Uno s60, 1994 rok ~sprzedam.
Tel. 046/838-88-79.

Sprzedam dzialkę budowlano-rolną w Lowiczu
0,80 ha. Tel. 0608-369-20 I.

Do wynajęcia garaż- Szarych Szeregów.
Tel. 046/830-33-59.

Polonez Caro, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-96-94.

Zamienię

Sprzedam skrzynię biegów 5 do Poloneza.
Tel. 046/83 7 -90-13.

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

Żuk oraz części - sprzedam. Bednary Kolonia 5.
Tel. 046/838-61-38.

2000m'. Lowicz,
Tel. 046/837-62-54 wieczorem.

85 m' dwupoziomowe lokatorskie
Skierniewice na 50-60 m1 Łowicz.
Tel. 046/832-73-90.

Sprzedam garaż na Podrzecznej .
Tel. 046/837-29-25, 0600-274-667 .

Skoda Felicja combi, 1997 rok - pilnie
sprzedam. Łowicz, ul. Włókiennicza 9.

dzialkę budowlaną

Małszyce.

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

Kupię auta powypadkowe w szczególności
Cinquecento mocno lub lekko rozbite najlepiej
zaplacę gotówką. Tel. 0608-151-982.

Jawa TS - 350, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0603-406-393.

Sprzedam

Kupię

może

Fiat I 26p, J 982 rok, stan abrdzo dobry
. - sprzedam. Tel. 0603-406-393.

Fiat I 26p, 1987 r - sprzedam. Tel. 839-11-69.

Renault Espance 2,2, grudzień 1992 rok,
7 osobowy, zielony metalik, hak, cena 19.000zł ,
serwisowany, faktura - sprzedam.
Tel. 046/837-04-44, 837-50-76.

Kupię powypadkćwe: japoliskie, niemieckie
i inne marki, platność gotówką.
Tel. 046/83 7-46-96, 0606-854-452.

Kupię

Opel Vectra 1,6, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0501-331-493.

Lublin I, 1995 r - sprzedam. Tel. 837-39-16.

• Polonez Caro, 1991 rok, benzyna+ gaz - sprzedam. Tel. 046/838-15-66, 0605-061-691.

·-

Punto 1200 SX, 1997 rok, bogate wyposażenie
- tanio sprzedam. Tel. 0602-615-694.

Honda Accord TOI 2000, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-50-60.

Fiat I 26p, 1993 rok, szary turkus - sprzedam.
Tel. 046/837-84-53.

.

Żuk i 126p - sprzedam. Helin 14, kolo Bielaw.
Tel. 046/838-26-24.

CC, 1994 rok - sprzedam. Tel. 046/837-27-27.

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

-

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

Cinquecento 704, 1995/96 rok, zielony
metalik, bogata wersja. tel. 0421719-20-77,
0604-392-876.
Dacia, 1983 rok, do remontu lub na części
- sprzedam niedrogo. Tel. 719-56-34 po 16.00.
I 26p, 1986 r - sprzedam. tel. 0606-249-031.

Dzialkę budowlami 1000 m' w Glownie
- sprzedam. tel. 0421719-48-1 I.

Sprzedam działkę budowlaną, Qtolice.
Tel. 046/837-15-38.
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 Poznai1ska.
Tel. 046/837-18-71.
Sprzedam lub zamienię 51 m' cegła, parter
na maląkawalerkę. Tel. 046/837-49-20 po 19.00,
0501-384-919.
Sprzedam dom wolnoslOjący dobrze utrzymany
z zagospodarowanym ogrodem, dzialka ogrodzona, 2 garaże, si la. Tel. 0501-065-616.
S11rzedam szklarnię o pow. 500 m 2•
Tel. 046/837-63-32.
M-5, Łowicz zamienię na małe mieszkanie,
stare budownictwo. Tel. 042/637-10-45.

3-pokojowe, stale zameldowanie w Lodzi,
14.000 zl. Tel. 042/637-10-45.

126 p, 1983 rok - sprzedam tanio.
Tel. 0604-992-818.
Ladę

2104 comni, 1992 r. Tel. 0421710-84-67.

Dzialki budowlane w Glownic - sprzedam.
Tel. 0606-989-865.

Sprzedam lub wynajmę sklep na Bratkowicach.
Tel. 0608-487-531.

Żuk, 1989 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0421719-65-85, 0608-550-730.

VW Golf 1,8 combi, 1994 r, kolor biały, przebieg 95 tys., pełna opcja bez klimatyzacji.
Tel. 719-34-13 do 17.00, 710-80-00 po 17.00.

Dwa M-5 wGlownie, I piętro z garażami zamiena dom w Głownie. Tel. 0421719-20-77,
0604-392-876.
nię

Budynek na dzialalność wraz z dzialk<I
w Glownie - sprzedam. Tel 0606-989-865.

Sprzedam dzialkę 30 arów, 14 m - szeroka.
Tel. 046/837-12-95.

Skoda Favorit, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-19-68.

Sprzedam M-4, 68 m' Glowno.
Tel. 0605-316-042.

Sprzedam gospodarstwo rolne z budynkami
lub sam dom w Stach lewie. Tel. 0606-226-121.

126 p, 1987 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0421719-63-41.

VW Golf 1,6 diesel, 1980 rok, stan dobry sprzedam. Tel. 0421719-26-18, 0607-556-526.

Sprzedam 1/2 bliźniaka w Glownie.
Tel. 042/719-59-46. wieczorem.

Sprzedam dzialki budowlane w centrum Zdun.
Tel. 046/838-75-53.
Sprzedam kawalerkę, 28 m' w Warszawie
na Woli. Tel. 022/836-57-16.
Sprzedam działkę I Oarów z budynkiem
do remontu. Bednary Kolonia 21.
Sprzedam dom mieszkalny z budynkami gospodarczymi + 1,5 ha ziemi ornej razem lub osobno. Zlaków Borowy 70. Tel. 046/837-49-09.

Polonez, 1990 rok + gaz - sprzedam.
Tel. 046/830-34-28, 0501-707-548.

VW Golf I, diesel , 1980 rok - sprzedam.
Tel. 042/719-19-20.

Sprzedam dom w Łowiczu. Tel. 0608-193-629.

Polonez, 1993 rok, multlock, haki, gaz, oznakowany, skladak (rachunki), czerwony, 4.200 zl.
Tel. 046/837-71-72.

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

Sprzedam działki budowlane w Nieborowie
o pow. 1500, 1128, 1127 m'.
Tel. 046/838-55-04 po 20.00, 0600-266-850.

Tanio sprzedam atrakcyjną dzialk, budo\vlaną
141 m'. Osiny 53. Tel. 0421719-14-57.
Sprzedam wlasnościowe 30 m'. os. Swoboda
nad zalewem. Tel. 042/719-31-52.
Sprzedam mieszkanie w Glownie na ul. Kopernika (bloki) 48,5 m'. Tel. 042/719-35-03.

NIERUCHOMOŚCI

- KUPNO
Kupi<; mieszkanie 2-pokojowe 28-40 m'
w Łowiczu. Tel. 046/837-65-94 po 20.00.
Dom parterowy w Łowiczu Tel. 046/837-66-43.

kupię.

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

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
Do wynajęcia lokal sklepowy o pow. 74 m'
ul. Mostowa 28 oraz lokal biurowy o pow.
65 m' przy ul. Podrzecznej 2 (po Nowym Lowiczanin1e). Tel. 046/837-41-72, 046/837-37-28.
Posiadam plac o pow. 1500 m' z dobrym podjazdem i miejscem do parkowania w centrum
Łowicza. W tylnej części placu znajduje si<; budynek z wolnymi pomieszczeniami: 47, 47, 39,
39 m'. Calość lub w części wynajm, na dzialalność, oczekuję propozycji. Tel. 046/837-63-47
8.00-17.00, 046/837-83-28 po 20.00.
Do wynajęcia M-3, Bratkowice.
Tel. 046/837-72-56 po IR.OO .
Do wynajęcia lokal w centrum Lowicza, 65 m'.
Tel. 046/837-81-37.
Wynajmę

w

lub kupię skromne, małe mieszkanie
Tel. 022/842-87-03, 0501-723--189.

Łowiczu.

23

8.02.200 I r.

Zatrudnię fTyzjerkę. Tel. 046/837-11-87 wieczorem.

Wynajmę M-4 - Szare Szeregi.
Tel. 046/837-70-17, 0608-423-775.

Sprzedam procesor Pentium Ili 7,33 Mhz z pły
tą główną. Tel. 046/838-92-65, 0503-686-232.

Sprzedam sukienkę komunijną.
Tel. 046/837-71-12 .

Do wynajęcia lokale, centrum, na gabinety,
biura, sklepy. Tel. 046/837-29-24.

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

Do wynjęcia lokal o pow. 50 m' na gabinet
lekarski, dentystyczny, biuro w centrum .
Tel. 046/837-32-49.

Łyżwy dziewczęce

Sprzedam telewizor Junost, Zenit TTL, obiektyw Pentacon, lampa błyskowa i inne akcesoria
fotograficzne. Tel. 046/837-41-87 po 16.00.

Do

wynajęcia

domek wolnostojący na działal
biura. Tel. 046/837-68-65.

ność gospodarczą

Do

wynajęcia

lokal sklepowy w centrum
Tel. 046/837-39-35 9.00 - 17.00,
0606-492-969.
Łowicza .

Do wynajęcia pomieszczenie 250 m' na magazyn, sklep. Łowicz, Katarzynów 3.
Tel. 046/837-39-16, 837-46-46.
Wadzierżawię

0 ,50 ha łąki na
Low icza. Tel. 046/83 7-85-06.

Przedmieściach

Do wynajęcia pomieszczenia nad apteką (chętnie
na usługi medyczne). Tel. 046/837-64-41.
Wynajmę

pokój. Bratkowice 1/ 16.

nr 38 - sprzedam .
Tel. 046/837-74-20.
Sprzedam akordeon 80 basowy oraz wysokiej
klasy instrument elektryczny Roland R-38.
Tel. 046/838-15-50.
Sprzedam: póllapczan, wersakę, kredens, dywan,
maszynę do szycia. Tel. 046/837-64-08.
Grzejniki Punno aluminiowe, włoskie
- sprzedam. Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778 .
Sprzcadm piece akumulacyjne.
Tel. 046/837-69-99 (8.00- 16.00), 0607-125-199.
Sprzedam dużą palmę (500
Tel. 046/837-33-59.

Kuchenka mikrofalowa Herd GT 880A 1150W,
180 zl. Tel. 046/837-36-41 od 8.00 do 17.00.

Poszukuję

Sprzedam gwintownicę
Tel. 046/ 838- 75-53.

Wynajmę stancję

Odstąpie

mieszaknia do wynajęcia.
Tel. 0602-717-207.
studentom - tanio.
Tel. 0602-446-439.
sklep mięsny oraz mieszkanie z łazien
i c.o„ róg Warszawskiej i Gda1iskiej.
Tel. 046/837-63-15 wieczorem.
ką

Do wynajęcia M-3 z telefonem, Bratkowice.
Tel. 046/837-71-94.
Mieszkanie do

wynajęcia.

Tel. 046/837-53-57.

Do wynajęci:, mały pawilon 24 m' na działal
ul. Kopernika 12).
Tel. 0421719-24-38.
ność (Głowno,

Do wynajęcia lokal w okolicy Głowna
pod działalność gospodarczą typu warsztat itp.
Tel. 0606-240-554.
Wydzierżawię sadjablonowy 6 hektarów.
Tel. 0421719-10-45 .

Do wynajęcia pokój, kuchnia + łazienka
w Głownie. Tel. 04217 I 0-81-13 po 18.00.

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

Łowicz,

Klickiego 66.

Kupię używany

telefon komórkowy.
Tel. 0606-289-088.
Skup złomu, Malszyce 30 z dniem 1.1.2001
roku przyjmuje nieodpłatnie samochody do
złomowania. Tel. 046/838-95-11, 0601-297-790.
Kupię ziemię uprawną

pod trawnik.

Tel. 046/837-13-43.
Kupię przedwojenne stylowe meble po atrakcyjnych ce~mch. Tel. 046/833-41-95, 0605-365-377.

Kupię

piec „Kmnino". Tel. 046/855-07-14.

zł).

elektryczną

typ GW-4.

Sprzedam suporek cały i połówki.
Tel. 0603-308-609 po 19.00.
Sprzedam betoniarkę B-150,
Tel. 0601-303-279.

używaną.

Sprzedam skrzynki jedynki, używane.
Tel. 046/83'8-75-17.

Sprzc.lam me ble sklepowe . Tel. 046/8 37-63-29
po 18. 00.
Sprzed;1111 d żwignik warsztatow y.
Tel. 0603-653-032 .
S przedam tunel foli owy 6,5 x 30.
Tel. 046/838-5 1-3 1.
S przedam piec wios ki o lejo wy i zbiornik
na olej 4001. Te l. 04 6/837-38-0 8.
Wy p rzeda ż

maszyn i s p rLę tu blac ha rskiego.
Te l. 046/837-38-08 .
S p1-Lcdam pi a n ino. Tel. 0461837-65-2 1.
Parnik elektryczny I 001, ni e u żywa n y.
Tel. 046/838- 81-05.
Sp17edam sc_1f"pa nccrn y ba nkowy o wy m iarac h
1,20 x 0,70 x 0,70. Tel. 046/837-41-72.
Playsrnt1on, magnetowid, raJ iotc lcwizo r.

Tel. 0604-998-376.
Sprzedam tanio - suknię
Td. 046/R3X-4(i-4X .

ś l ubną.

Sprzedam keyboard Roland E-86.
Tel. 0603-240-035.

Koma lux sp zoo, siedziba między Strykowem
a Clownem zatrudni energicznego, dyspozycyjnego mężczyznę (prawo jazdy B+E) do działalności handlowej (wykształcenie minimum
średnic). Wymagania: uczciwość, chęć uczestnictwa w rozwoju firmy i stabilizacja osobista. Kontakt: 042/640-46-06, 0602-258-722.

USŁUGI

WIDEO

krzesła,

pilę elektryczną, lawę,

Wideofilmowanie. Radosław Pawelec,
Lipnice 37. Tel. 046/838-49-38.

Sprzedam bale dębowe. Tel. 024/277-94-57.

obróbka komputerowa, montaż cyfrowy.
Tel. 0601-323-562, 046/837-77-75, 837-83-96.

fotel bujany,
kango, glebogryzalkę
ogrodową, rower, radio samochodowe.
Tel. 046/838-56-09.

Wideofilmowanie, firma usługowa „Mewa'\

Parnik elektryczny, nieużywany 1001, silnik 7,5
KW, 2.800 obrotów, komplet do remontu
silnika T-25. Tel. 046/839-68-26.

Silniki elektryczne, wentylatory, motoreduktory, przekładnię, pompę szambową, imadło,
motopoompę, węże hydrantowe - sprzedam.
Tel. 0421719-59-36.

Okazja! TV Philips 29", I OO Hz, Hi-Fi , magnetowid Philips Hi-Fi. Najwyższe modele, wszystko 1,5 roku gwarancji . Tel. 046/837-03-41.

Sprzedam szall<i kuchenne, stojące i wiszące
9szt - 500 zl, wersalkę + 2 fotele - 200 zl, lodówkę z oddzielną zamrażaarką - nowa - I OOO zl.
Tel. 0421719-3l-52 .

Wideofilmowanie, K. Bielecki.
Tel. 0603-287-456, 042/6 72-23-20.

Sprzedam maszynę Łucznik z
Tel. 046/8 37-41-94.

Sprzedam zbiornik stalowy 15 m" na szambo.
Tel. 0601-286-499.

Wideofilmowanie, fotografowanie .
Tel. 046/837-31-73.

szall<ą.

SprLedam tanio 2 piece węglowe Bontek ,
ozdobny, kombiwar, 2 fotele.
Tel. 046/837-00-10 po 17.00, 0601-254-571.
żyrandol

Sprzedam drewno opalowe.
Tel. 046/837-29-24.
Tanio sprzedam dwa komunijne garnitury.
Tel. 046/ 837-20-59 .
Tanio sprzedam wózek dziecinny spacerowy,
głęboki ; ubranka dziecinne do 1,5 roku.
Tel. 046/.837-44-81.

Sprzedam wózek trLY funkcyjny na gwarancji.
Tel. 046/874-72-63 .
Maszyny szwalnicze - sprzedam.
Tel. 0606-989-865 .

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

obsługi

klienta .

Absolwentka szkoły średniej podejmie
każdą pracQ. Tel. 046/837-94-86.

Playstation I i 11 sega draemcast.
Tel. 0601-946-286.

Miody, dyspozycyjny kierowca kat. B, C
- poszukuje pracy. Tel. 046/837-79-21.
Pracy chałupniczej poszukuje: szycie (overlock,
lub htczenie, formowanie ; wyka1iczanie skarpet. Tel. 046/838-84-60.
stębnówka)

i kuchnię.

Sprzedam używany silnik 22K W.
Tel. 046/838-76-16.

Wideofilmowanie, dwie kamery.
Tel. 0501-836-550.

Sprzedam midi wieżę Technics.
Tel. 04~>/837-02-07 .
Sprzedam pralk<; automatyczną Polar stan
dobry. Tel. 046/837-49-83 po 19.00.
Sprzedam Bipera motorolla. Tel. 0606-633-227.
SprLedam piecy k gazowy. Tel. 046/837-85-06 .
Sprzedam silnik 4kW/2800 kołnierzow y, aparat
fotograficzn y Ze nit ET nowy, lampa błys kowa
no wa. Te l. 046/837-41 -08.
Sprzedam s o fę 3 -oso bową Folk .
Tel. 046/83 7-26- 11 .
Wierta rk ę WS D 15 , butl ę tlen - acetylen „
wózk i dz ieci nne wielofunkcyjne, nowe
i używa n e. Te l. 0 602-366-564, 046/837-77-90 .

S przedam skrzy nki jedynki uni we rsalne,
ko mplety na skrzynki . Przeciera ni e d rewna
Jo 80 cm ś red ni cy na tra ku . Go lc1isko 69 .
Tel. 046/838-1 5-27 po 20.00, 0605-094- 170.
wew n ę t rzn e;

d rzw i i ok na
z de m ontażu z podwójny mi szyba mi i żal uzją
- sprzedam. Te l. 046/837-0 1-83.
niemiecką

Technik fizjoterapii- podejmie
Tel. 0608-397-162.

pracę.

Przyjmę wspólnika z gotówką do isb1iejącej działal
ności

handlowej w Łowiczu. Tel. 0601-379-355.

Spółka

austriacko-niemiecka poszukuje prLedstawicieli handlowych z działalnością gospodarczą,
najchętnej malżelistwo. Tel. 042/633-71-55.

na ro lkach.

Sprzedam komputer. Tel. 046/837-90-37,
0502-853-5X7
Sprzedam regal. Tel. 046/830-22-15.

Tel. 0605-283-914.
Poszukuję prcaowników do pracy w gospodarstwie rolnym. Tel. 046/838-74-91.
Księgowa przyjmie zlecenia związane z prowadzeniem rozliczeli księgowych z Urzędem
Skarbowym, ZUS , place, kadry.
Tel. 046/837-31-28 po 17.00.

Kierowca, prawo jazdy kat. B, C, E - podejmie
Tel. 046/838-70-57 .

pracę.

Re ncistka podejmie pracę, najchętni ej w branży
dziewiarskiej (oprócz szycia). Tel. 0603-767-378.

Zatrud n ię sprLedawcę

ze znajo m ością bra n ży
meb lowej. Te l. 0602-468-205.

P oprowadzę księgowość, kadry, place,
rozli czenia ZUS, z Urz.;dem Skarbowym.
Tel. 046/83 7-73-88 wieczorem

Ukladanie: parkiet, mozaika, panele,
boazeria, schody, cyklinowanie.
Tel. 046/837-42-55 , 0~02-202-371.
Usługi hydrauliczne - pełny zakres.
Tel. 046/838-75-53.

Profesjonalne projektowanie budynków i wnętrz
mieszkaii, sklepów, biur, klubów (możliwość
wykonawstwa). Tel. 046/837-33-29,
0606-970-156.
Budowy domów. Tel. 046/838-76-65.

Murowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Tanio usługi hydrauliczne Tel. 0609-158-772.

zakres.

zewnętrzne. Montaż, naprawa.
Tel. 046/ 838-78-24, 0603-753-973.
Antywłamaniowe

folie okienne oraz folie
zwykłe (kolorowe), także samochodowe.
Tel. 046/838-78-24, 0603-753-973.
Bramy, kraty, ogrodzenia, żaluzje.
Tel. 046/856-42-28, 0601-591-471.
Usługi hydrauliczne - pel ny zakres.
Tel. 046/837-21-66.

Remontowo-budowlane. Pełny zakres, teraz 20'X,
taniej . Tel. 046/830-30-02 .
Usługi hydrauliczne. Tel. 0606-227-164,
046/837-80-39.

Gladż, płyta

Wideo - studio „MaJa" cyfrowo, komputerowo
- tanio. Tel. 046/838-85-16.
Wideofilmowanie „Kasia", nagrywanie cyfrowe,
2 kamery, solidnie, tanio. Tel. 046/837-87-68,
0606-662-878.
Wideofilmowanie - Andrzej Bejda.
Tel. 046/837-40-11.
Nagrywania cyfrowe VHS. Tel. 0606-312-048.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki
z płyt gipsowych, gładź. Tel. 0603-787-353.
Zagosopdarowywanie poddaszy, ocieplanie, płyty
GK, panele ścienne, podłogowe, pokrycia dachowe. Tel. 024/285-16-50, 0601-703-244.
Dachy, konstrukcje i pokrycia_ Tel. 832-75-22.
Profesjonalny montaż paneli podłogowych
i ściennych - tanio. Tel. 046/837-01-85
wie~-zorem, 0602-513-558.
Remonty

łazienek.

Tel. 046/837-19-29.

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

działowe,

Projektowanie, nadzory, kosztorysowanie.
Tel. 046/837-79-05 , 0605-370-070.
Malowanie, tapetowanie, glazura, terakota, gładź.
Tel. 046/837-74-51.
Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny i kosztorysy. Tel. 046/837-78-38.

Glazura, terakota, gladż gipsowa, malowanie
- cena do uzgodnienia. Tel. 046/837-95-43.
Glazura, terakota. lei. 839-62-30, 0606-428-162.
Glazura, terakota, tynki, posadzki, gipsy+ VAT.
Tel. 046/838-06-05.
hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne,
olejowe, miedż, plastik.
Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba
polietylenowe od 2-10000. Tel. 046/838-74-83,
0604-172-778 .

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

Malowanie, gladż, płyty gipsowo-kartonowe,
panele ścienne, podłogowe , glazura , te rakota.
Tel. 046/ 837- 88-95 , 0607-32 8-002.

Ukł adanie

Cyklinowa ni e bezp y ł owe , ukł a d a ni e
parkie tu , mozai ki , lakierowa nie. Popów 43.
Tel. 0604-334-89 1.
Ko mpleksowe b udow ni ctwo jcdn oro'tlzi nn e,
Marek Łazęck i - tec hni k budow lany z up raw nienia m i; nowe, cie pl e techno logie, poroter m ,
ytong, posadzki, ty nki, gipsy. kosztorysy,
faktury VAT. Tel. 0604-962-885.

Ma lowanie mieszkali, g ł aUż gipsowa.

Glazura, terakota, malowanie, glad ż , płyty
kartonowo-gipso we, układani e podłóg ,
panele ś ci e nn e i po dłogo we .
Tel. 046/83 7-90-74, 0502-673-405.

.....

.

G ład ź g ipsowa, pan ele śc ienn e, mal owanie,
glazura, terakota oraz drobn e naprawy- solidnie.
Te l. 046/83 7-04-1 O, 0502-28 2-650.

Komple ksowe re mo nty pom icszczcl1 i elewacj i
kwalifikacji ,,Atl as"
111 . in . doci e pl anie budynków, koszto rysy
- proje kt y. Teraz u s łu ga z mate ria Ie m do I 0%
tani ej. Tel. 0602-587-936.

zcw n ę trzy n c h , św i adec t wa

-

Wyko1iezenia wn~trz, boazeria, pa nele, s idin)!,
tera kota - naj ta1isze us ł ugi. Tel. 0607-4 1 4- 1 0~.
G ladi. g ipsowa, metoda bez pyłowa, g laz ura,
terakota itp. Te l. 0608-457-343.

Tel. 046/839-60-12.
Remontowo-budow lane, elektryczne, hydraulicz-.
nc. glazura, terakota, gładź, panele, płyty G/ K,
VAT. Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.

·-

Usługi

kotłownie

Super promocja na montaż paneli
podłogowych. Tel. 0603-324-860.

Remonty. Tel. 046/83 7-19-29.

-

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

Kredytowanie remontów łazienek
bez poręczycieli. Tel. 046/837-19-29.

Hydraulika . Te l. 046/837-19-29 .

-

Żaluzje poziome, pionowe, rolety matetialowe,

Mo n taż

Firma Bectex w Low1tzu poszuku.1e tcd111o logów, techników, brygadzistów, odzieżowych.
Tel 046/83 7-84- 7 5 .

pełen

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

Firm a Elbo s.c. oferuj e: doci eplani e poddaszy,
mon taż pł yt gipsowych, sufitów podw ieszan ych ,
boazeri i i podł óg pa ne lowych.
Tel. 0502-22 8-972, 0604-645-98 1.

zaoczna poszukuje specja li stów: bhp,
plas tyka, fotogra fi a, towaroznaws two.
Tel. 0605-724-768.

cowni komputerowych (atesty), rolety- teksłyl
ne, zaciemniające (antywłamaniowe, 50 wzorów).
Produkcja, montaż, naprawa - rachunki VAT.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.

Przedsiębiorstwo układania glazury i terakoty od 18 zł+ VAT/m 2 • Tel. 046/837-19-29.

Avon poszukuje konsultantek 23 "/.1 upustu
na ka żdy kosmetyk. Tel. 0502- 650-304,
046/862-59-62.

Szko ł a

Vertal: żaluzje-wewnętrn1e,nawierzchniowe, ver-

ticale - materiałowe, antystatyczne oraz do pra-

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

g lazury, terakoty, tapetowanie.
Tel. 046/838 -20-56.

Kucha rz - wese la, c hrzc iny, ba nki ety i inne
imprezy. Tel. 0608- 7 13-857.

Budowa kominków, ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.

„EFEKT" usługi hydrauliczne, referencje.
Tel. 0604-674-641 .

Zatrudni ę

studentó w na umowę zlecenie.
La mmar Cate rin g. Tel. 0602-578-588 .

Montaż boazerii, panele ścienne , podłogowe ,
PCV, wszelkie zabudowy wnętrz, schody, tralki ,
luki, sufity podwieszaneplyta GK, wymiana okien
i drzwi. Tel. 046/837-73-99 , 0605-562-651.

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

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

Doświadczona chętnie zaopiekuje się dzieckiem.

Sprzedam styropian SS-15x50, kolki, Iistwy
startowe. Tel. 046/838-63-26.

Sprzedam bctmuarkę Tel. 046/837-92-3 1.

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

Pracowałeś

Sprzedam grzejniki żeliwne nowe oraz okna
z demontażu solidne. Kupię brzozę na opal.
Tel. 0606-939-108, 046/838-35-56.

Drzw i nowe

Wideofilmowanie Studio ROMA, dwie
kamery, płyta weselna, CD-ROM gratis.
Tel. 046/837-50-64, 837-79-78, 0606-605-698 .

Wideofilmowanie. Tel. 0608-381-435.

Silniki 3-fazowe, 2-biegowe, 10 KW ze sprzę
giem, 400 zl, sprężarkę chłodniczą 4FX 11 - 400
zł. Tel. 0421719-81-38, 0609-158-170.

DVD stacjonarne Pioneer DV-530.
Tel. 0601-946-286.

Sprzedam klarnet Amati (system francuski),
Rolanda U-20. Tel. 046/837-18-76, 0608-686-489.

Sprzedam akordeon Wcltmaistcr 80 ; kamerę
Panasonic , du żą. Tel. 046/838-12-97 .

Sprzedam tanio pampersy na sztuki.
Tel. 0600-329-781.

Sprzedam bojler, 4

Sprzedam pólko-tapczan, biurko młodzieżowe
jasne, fotel rozkładany, drzwi wewnętrzne z szybą i ościeżnicą stalową O, 70 x 2, drzwi zewnętrz
ne z ościeżnicą częściowo szklone 0,92 x 2,35
prawe, okna z ościeżniq 0,52 x 0,85 (5 szt.),
waga dziesiętna do 500 kg z odważnikami.
Tel. 046/ 838-57-95.

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

segment.

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

lodówkę

Sprzedam tanio maszynę do szycia, elektryczną,
Tel. 046/830-30-46.

mały

Sprzedam komputer 166 MMX, monitor
- kolor. Tel. 046/838-63-03 po 18.00.

Sprzedam meble kuchenne,
Bratkowice 19/11.

wieloczynnościową.

Sprzedam tanio wersalkę i
Tel. 046/837-36-04.

Sprzedam kuchnię pełną z wężownicą,
prawostronna. Jastrzębia 80.

SprLedam: Nokia 511 O;dwie ładowarki, zestaw
słuchawkowy, pokrowiec. Tel. 0602-621-4 70.

SprLcdam kontener handlowy.
Tel. 0608-143-436.

Sprzedam tanio regal młodzieżowy z biurkiem
+ szafa . Tel. 046/837-29-74.

Komalux sp. zoo, siedziba między Strykowem a Clownem zatrudni samodzielną księ
gową ze znajomością księgowości komputerowej i aktualnych przepisów podatkowo prawnych . Wymagania: uczciwość, chęć uczestnictwa w rozwoju firmy i stabilizacja osobista.
Kontakt: 042/640-46-06, 0602-258-722.

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

wędlin.

RÓŻNE

Sprzedam wzmacniacz gitarowy Yamaha 120W.
Tel. 046/837-56-50.

Sklep spożywczy zatrudni sprzedawcę .
Tel. 042/719-13-89, 0602-751-229.

Widlak akumulatorowy bulgar i wózek platformowy bez baterii, Low icz. Tel. 0603-324-391.

Sprzedam sprzęt do wyrobu
Tel. 046/837-73- 78.

SPRZEDAŻ

Sprzedam Roland E 16, stan bardzo dobry.
Tel. 046/838-36-55 .

Finna bieliżniarska Kris Line zatrudni wykwalifikowane szwaczki do szycia bielizny, krojczego
oraz pracownika magazynowego.
Tel. 042/710-85-04 wew. 40.

Sprzedam wieżę A iwa, telewizor Sony 21",28",
łóżko dębowe, barek, lodówko-zamrażarkę, pralkę
Bosch, mikrofalówkę, frytkownicę.
Tel. 046/838-56-09.

Sprzedam piec c.o. „Ogniwo" 1,5 m.
Tel. 046/837-12-64.

Kupię kilka arkuszy blachy.
Tel. 046/838-25-79.

Sprzedam ogród śliwkow_y 20-letni, grube
drzewa ok. 600 szt. do wycięcia lub wyrwania .
Tel. 046/837-63-15 wieczorem.

Mechanika samochodowego, samodzielnego
- zatrudnię. Tel. 042/719-45-85 wieczorem.

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

okien. Te l. 0502-049-478.

Cykl1nowa111c, ukladan1c parkietu, podłóg, sclwJy, panele. Tel. 046/ X30-06-05, 0603-993-052.

-
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Ogólne remonty mieszkań. Tel. 0608-713-857.

Zespół

Malowanie, tapetowanie, inne remonty.
Tel. 0608-713-857.

Masaż

· Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki,
paneli. Tel. 046/837-07-90 .
Bezpyłowe

cykinowanie, schody, parkiety,
panele, boazeria. Tel. 046/837-06-43,
0502- 142-421 .
Usługi

remontowo-budowlane: wymiana okien,
docieplanie budynków, panele podłogowe,
boazeria, korek, glazura, terakota, gładź, suchy
tyuk, układanie klinkieru, kostka brukowa.
Tel. 0604-106-159, 046/838-26-07 .

Glazurnictwo. Tel. 042/710-81-61.
Montaż okien, ocieplanie budynków.
Tel. 042/719-49-39 wieczorem.

INNE

USŁUGI

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Tel. 046/838-70-32, 0602-681-541.
Kominki grzewcze - sprzedaż,
Tel. 046/837-61-09.

montaż.

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

-

Zespół

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

Zespół

- bale, wesela. Tel. 046/837-47-53.

Podciśnieniowe

czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej
u klienta - rachunki. Szczepanik,
Bratkowice 19/9. Tel. 046/837-73-07 .
Naprawa pralek automatycznych, lodówek,
Tel. 046/837-49-19.

zamrażarek.

-

Twoje oczy. Twój optyk. Realizacja wszystkich
recept na okulary. Zniżki - rabaty. lowicz,
os. Dąbrowskiego 24. Zapraszamy.
Tel. 046/ 837-57-93 .
Wizażystka - makijaż wieczorowy, ślubny
w domu klientki. Tel. 0604-1 8 1-919.

Super odchudzanie. Tel. 0604-065-357.
Wypracowania. Tel. 046/830-20-50.
Biuro Rachunkowe „Podatek" - ryczałt,
księga, VAT, ZUS, rozliczenia roczne - ceny
konkurencyjne. Tel. 046/837-60-80.
Ubezpieczenia komunikacyjne i inne: Warta.
lowicz, ul. Długa 20a. Tel. 046/837-45-27.
Kwarte! muzyczny. Tel. 046/837-42-08 .
Nowo otwarta siłownia oraz wypożyczalnia
kaset wideo i płyt DVD; cena promocyjne.
Bolimowska 14/18 b I. 010.
Jednoosobowy zespól - przyjęcia, imprezy
okolicznościowe, wesela, tanio, profesjonalnie.
Tel. 046/837-66-11, 0606-371-329.
Składanie ,

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

-·

Zespół

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

Zespół

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

Przeprowadzki, transport- cały kraj 12 t,
całą dobl(, faktury VAT. Tel. 046/832-90-79,
0605-303-836.
Balustrady, bramy, ogrodzenia, kraty - produk• cja i montaż . Łowicz, Plac Ko1iski Targ I.
Tel. 046/837-95-44 .

-

dzianiny. tel. 0421719-18-23,
042/719-20-77.

KOMPUTERO
- PISANIE
Komputerowe przepisywanie tekstów szybko, solidnie, skanowanie, język polski,
angielski. Tel. 046/837-46-85.

Kredyty gotówkowe. Tel. 046/832-92-30
godz. I O.OO - 17.00.

-

Zespół

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

Ścinanie drzew trudnych i niebezpiecznych.
Tel. 0604-891-092 .
Spawanie zderzaków i plastików.
Tel. 046/837-08-74.

Kupię sadzarki( do

wyrzyw i sprzedam
Tel. 046/838-60-08.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-72-56 po 18.00.
Przepisywanie tekstów, grafika komputerowa,
wizytówki. Tel. 046/837-98-84,
0606-926-019.

Sprzedam ciągnik C-360, Zetor 721 l.
Tel. 046/838-90-06.
SprzedamUrsusC-360-3P, 1989rok , prasę 1993
rok, kombajn Bizon 50/56. Tel. 046/838-92-69
po 19.00, 838-90-04, 0604-425-281.
Przyczepę

Komputeropisanie. Tel. 046/837-18-85,
0608-402-014.

Sprzedam I O t zboża: pszenica, żyto.
Tel. 046/830-33-21.

Komputeropisanie. Tel. 837-78-91 po 18.00.

Sprzedam dojarkę. Tel. 046/838-16-58 wieczorem.

Komputeropisanie. Tel. 046/837-32-98.

Sprzedam ciągnik 3512, kupię Ursus 914, I O14.
Tel. 0601-306-070.

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

Sprzedam przyczepę sanok D-44B z oryginalnie
3000 I, kwasoodporną.
Lasocin 12, gm. Kiernozia. Tel. 0241277-90-04.

Angielski - korepetycje. Tel. 046/837-64-35.
Korepetycje z infonnatyki . Tel. 046/837-98-84,
0606-926-019.
JC(zyk polski_ korepetycje. Tel. 046/837_56-8 4 .
polski - korepetycje. Tel. 046/83 7-42-62 .

Historia - matura. Tel. 046/837-67-68.
~orepetycje

- informatyka. Tel. 0604-676-613.

Nauka gra na gitarze. Tel. 046/837-32-98.
<'

ANGIELSKI, FRANCUSKI - SKUTECZNIE. TEL. 0603-648-727. BOLD
Lekcje języka angielskiego, rosyjskiego.
Dojeżdżam do klienta. Tel. 046/838-80-39,
0601-290-278.
Prace z języka polskiego i historii.
Tel. 046/837-31-83 lub 0501-021-591.
Wykorzystaj szansę!!! Matura nadał wg starego systemu. Liceum Ogólnokształcące wieczorowe i zaoczne w Głownie. Przyjmujemy
do klas I - IV. Jadwiga Pawlicka.
Tel. 042/719-38-23, 0604-270-543.

ROLNICZE

do mleka
poj. 200-40001, gwarancja, serwis, kredyt.
Tel. 046/838-79-42, 0606-984-095.
C-330. Tel. 046/838-22-59.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną typ Z O-70.
Tel. 046/838-21-95.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy,
roczny, pięciogwiazdowy, przedtrząsacz
do ziarna. Tel. 046/838-64-02.
Sprzedam siano i słomę. Lisiewice
Tel. 046/838-20-48.

Sprzedam Zetro 7245 , ł 989 rok.
Tel. 024/356-24-71.

Duże

24.

Sprzedam silnik po remoncie T-25. Popów 34.
Tel. 046/830-32-45.
Sprzedam ciągnik C-330 M, 1990 rok,
I właściciel, stan bardzo dobry. Bogoria
Górna 41. Tel. 046/838-79-80.

Sprzedam schładzarkę do mleka 40 I.
Tel. 046/838-04-97 .

Sprzedam siano i słomę w belkach.
Tel. 024/282-25-46.

Sprzedam schładzarkę do mleka poj . 330 1,
stan dobry. Tel. 046/874-74-22 (wieczorem).
Sprzedam ciągnik T-25. Tel. 0604-113-404.
Sprzedam pszenżyto i duży wałek do krajzegi.
Tel. 0421719-61-28.

z kwasówki lub zwykłą 5.000 I
IO.OOO I. Tel. 046/837-53-01.

Kupię beczkę

Sprzedam prasę Z-224, ł 988 rok oraz Cyklop
nowy typ oraz inny dobry sprzęt rolniczy.
Tel. 046/838-49-09, 0600-335-473.
T-25, 1996 r. Kalenice 59. Tel. 0608-039-273.
Sprzedma burak pastewny. Niespusza 16.
12 i 6. Tel. 046/838-15-24.

Sprzedam jałówkę ncb waga 350 kg.
Tel. 0421719-12-62.
Agregat uprawowy- kupię. Tel. 046/874-71-85.
Sprzedam podnośnik widłowy do palet, montowany na C-330 lub inny I OOOzł.
Tel. 0421719-81-38, 0609-158-170.
Sprzedam maszynę wiej kę na czyste ziarno
i prostą słomę, prawie nowa.
Tel. 046/874-74-15.
Klacz 20.03.2000, główna księga, spokojna,
3 tys. Tel. 042/710-83-78 wieczorem.
Ogier, kasztan, dwulatek, spokojny o sportowej
sylwetce, 3,5 tys. Tel. 0421710-83-78
wieczorem.
Bryczka (walone) stan dobry, 2,5 tys.
Tel. 042/7 l 0-83-78 wieczorem.
C-360, 6700 zł. Tel. 046/838-25-79.
Sprzedam kombajn Bolko, 1990 rok i Rekord,
rok budowy 1986. Tel. 042/7l 9-7 I 9-80-89.

ZWIERZĘTA

Sprzedaż kabin ciągnikowych , rozrzutników.
Tel. 046/837-53-86.

Sprzedam Anni(, 1995 rok; Neptun, 1988 rok.
Tel. 024/356-24-71, 0607-605-1 OI.
Sprzedam wyorywacz 3-rzędowy do buraka,
Forszmit 3-rzędową.
Tel. 024/356-24-71, 0607-605-1 OI.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Mastki 49.
Tel. 046/838-13-86.
Sprzedam jałówkę cielną.
Tel. 046/838-14-87.

Sprzedam ciągnik Zetor 521 l, 1991 rok;
kosiarki( rotacyjną; beczkę asenizacyjną;
przyczepę niską wywrot 4,5 t; przetrząsaczo-zgra
biarkę; dojarkę przewodową Alfa Lava I;
dojarkę bezprzewodową Alfa Lava!. Jamno 90.
Tel. 046/838-90-06, 0601-346-552 po 18.00.
Sprzedam młocarnię z masą szerokomłotną.
Tel. 046/838-38-02.

Sierżniki

55.

Owczarki niemieckie 2-miesięczne - sprzedam.
Tel. 046/838-35-79.
ułożony.

Sprzedam 6-miesięczną suczkę wilczur po rodzicach z rodowodem. Tel. 046/837-10-19. •

Sprzedam suszarnię do zboża, stacjonarną.
Tel. 0600-335-473.

Sprzedam owczarki niemieckie.
Zielkowice I 34.

Sprzedam śrutownik bijakowy 13,4 kW,
cena 2000 zł. Tel. 046/838-48-55 .

Sprzedam szczenięta rotwailera i stafforda.
Tel. 046/838-25-78.

Sprzedam ładowacz Cyklop w bardzo dobrym
stanie. Tel. 0602-709-962.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Osiek 50.
Tel. 046/838-49-50.

Owczarki niemieckie - sprzedam.
Tel. 046/837-31-24.

Sprzedam owczarka niemieckiego, jednoroczny,
Tel. 046/837-01-0 I.

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1989 rok.
Tel. 024/383-10-65.

Sprzedam jęczmień, pszężyto, mieszankę.
Tel. 0602-709-962.

Sprzedam opryskiwacz 300 I.
Tel. 046/838-14-91.

I 2,4x28. tel. 0421719-61-28.

Tel. 042/719-48-35 po 20.00.

Sprzedam nową schładzarko-zamrażarkę SM 40.
Tel. 046/837-39-10.

Sprzedam rozrzutnik , Tandem, Forszmit,
jednoosiowy. Tel. 024/356-24-71.

Sprzedam zbiornik aluminiowy 1200 I,
stan dobry.
Joachimów 4, gm. Bolimów.
przetrząsaczo-zgrabiarkę (piątkę),

Kupię wysokocielnąjałówkę.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, dmuchawę
do siana pionową. Tel. 046/838-98-03.

Sprzedam Cyklop polski i UNHZ 750.
Tel. 024/356-24-71 .

Sprzedam Orkana, rozrzutnik obornika, przyczepę wywrotkę, przyczepę platformę, brony, gwiazdówkę. Tel. 046/838-87-51.

Kupię oponę

Sprzedam wysokocielną młodą krowę .
Tel. 046/838-43-84.

Tel. 046/838-40-86.

Sprzedam ciężarne kozy. Tel. 0600-136-713.

Sprzedam owczarka niemieckiego 2,5 miesiąca.
Tel. 046/837-86-86.
Bernardyn - szczenię (pieska) - niedrogo kupię.
Tel. 046/838-78-39.

-..,
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wykonawca

Sprzedaż schładzalników

ciągnik

słomę .

Sprzedam kombajn Bolko, przyczepę zbierającą
do zielonki i siana, dmuchawę pionową.
Tel. 046/838-20-29.

Lista przebojów
RADIA PLUS

Sprzedam ziemniaki jadalne 5 ton.
Tel. 046/838-37-25.

Sprzedam

Sprzedam naczepę Alkę izoterma.
Tel. 0602-675-884.

Sprzedam pras!( Z-224/ 1, kombajn Z-058.
Tel. 0602-709-962 .

sieczkarnię

JC(zyk polski - korepetycje, wypracowania.
Tel. 0604-828-86 l.

Tel. 046/838-88- 77 po 21.00.

Sprzedam 3-le~i basen do mleka 3301, źrebaka.
Nieborów I 63a. Tel. 046/838-57-21.
Sprzedam

Nauka gry na instrumentach klawiszowych.
Tel. 046/837-66-11 , 0606-371-329.

Sprzedam sadzarkę do pomidorów. Komp ina 12.
Tel. 046/838-60-46.

żużlowy

Sprzedam nasiona cebuli, odmiana „oporto".
Tel. 046/838-75-0 I po 18.00.

Sprzedam chładziarkę, 160 I.
Tel. 0606-192-202.

Sprzedam dojarkę rurociągową.
Tel. 046/83 8-73-13.

Kupi!( pustak

podstawowa).

Angielski, również dla dzieci. Tel. 837-53-15 .

Sprzedam używany silnik 22KW.
Tel. 046/838-76-16.

opryskiwacz sadowniczy I OOO I.
Tel. 046/838-70-34.
Kupię

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

Tel. 046/

Sprzedam głębosza jednorzędowego 900 zł
i trzyrzędowego 2000 zł oraz ciągnik U-904,
1981 rok. Tel. 024/285-39-73.

łub

zamontowaną cysterną

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

Język

ssąco tłoczący.

Sprzedam dojarkę przewodową, basen 5501.
Tel. 046/838-48-18.

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

Sprzedam ciągnik Ursus C-360, Kiernozia.
Tel. 024/277-90-50.

Kupię słomę.

Sprzedam Cyklop nowy typ. Tel. 0602-709-962.

NAUKA

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

6 t - sprzedam. Tel. 046/837-58-27.

Sprzedam śrutownik bijakowy
Tel. 046/838-48-18 .

Tel. 046/838-77-82 wieczorem.

Sprzedam jałówki wysokocielne. Tel. 839-13-13.

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

Komputerowe przepisywanie prac - tanio.
Tel. 046/837-31-83 lub 0501-021-591.

Sprzedam Tura do C-330. Tel. 046/838-31-06.

Sprzedam cebulę dymkę i czosnek.
838-74-50.

Sprzedam sadzeniaki irgi. Tel. .046/837-72-08.

Dealer schładzalników za gotówkę i na raty: krótkie terminy realizacji zamówień. Łowicz,Jll. 3go Maja 3. Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.

Sprzedam ciągnik C-355 z kabiną.
Tel. 046/838-05-94.

Kupię słomę.

Sprzedam siano. Tel. 0605-283-836.

Sprzedam wyciąg obornika. Tel. 0601-804-728.

Sprzedam krowę oraz jałówkę na ocieleniu.
Tel. 0609-261-392 .

Naprawy bieżące ciągników, remonty kapitalne
silników C-330, C-360, „3", ,,4" cylindrowych
silników Perkins, gwarancja. Usługi u klienta.
Tel. 0605-695-936, 046/837-59-47.

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

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

BHP - szkolenia pracowników, wstępne,
podstawowe i okresowe. Tel. 046/837-53-00
lub po 15.00 837-71-~2.

Sprzedam siano belowane. Tel. 046/838-57-68 .

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

Komputeropisanie. Tel. 046/837-70-63,
0605-069-320.

2x2. Tel. 046/838-76-93.

Kupię jabłka na export, płatne gotówką.
Tel. 838-48-28 do 16.00, 838-49-04 wieczorem.

Sprzedam ciągnik C-360-3P, 1988 rok.
Tel. 024/277-96-29.

Tworzenie stron internetowych.
Tel. 0604-676-613 .

Ubezpieczenia Il, lll filar. Tel. 046/837-96-26.

Sprzedam ziemniaki pastewne.
Tel. 046/839-11-69.

W ciągłej sprzedaży koncentraty i pasze firmy
Neorol, premiksy Basf oraz śruty wysokobiałkowe; szczególnie atrakcyjna oferta pasz pełno
porcjowych dla trzody i bydła z dowozem.
Złaków Kościelny 73. Tel. 046/838-71-48
po 18.00, 0601-41 ,8-811.

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

zestawów Wizja TV, Polsat Cyfrowy,
Cyfra+, analogowe anteny. Tel. 060 1-306-566.

C-360 3P stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-34-59, 0608-420-169.

Sprzedam krowę na wycieleniu i jałówkę
wycieloną. Tel. 046/838-67-49.

cebulę dymkę.

Przeszyję

Tapicerskie usługi, kanapy, pufy, fotele.
Tel. 0602-610-569 . •

Montaż

Sprzedam ciągnik Ursus C-4011. Urzecze 39.

Sprzedam suche wysłodki granulowane,
Chąśno Il 43. Tel. 046/~37-12-02 po 15.00.

Oddam gruz za darmo. Tel. 046/837-18-51,
0603-591-544.

Masaż wschodni, akupresura, ziołolecznictwo,
baiiki ... na różne schorzenia. Wtorki,
ul. Kaliska 5, Hotel „Zacisze" pok. 116.
Tel. 0603-845-083, do informacji 830-32-82,
837-62-44, 837-33-26.

Przyczepa zbierająca T0-72, 1990 rok;

Sprzedam C-330, 1973 rok, cena 5200 lub
C-330, 1984 rok. Tel. 046/838-33-91,
0603-753-980.

Naprawa: pralki automatyczne, zamrażarki i inny
AGD. Rozdawanie książęczek na przedłu
żenie kart gwarancyjnych - regeneracja zbiorników do pralek automatycznych (Wiatka).
Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989 .

Twoje oczy... Twój okulista + Twój optyk
- lepiej widzisz. lowicz, os. Dąbrowskiego 24.
Tel. 046/837-57-93.
Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe badanie wzroku - niezrównana doskonałość . lowicz,
os. Dąbrowskiego 24. Tel. 046/837-57-93.

Sprzedam

Żuk blaszak, 1981 rok. Tel. 046/838-98-50.

sprzęt

chłodni!(

Sprzedam T-25, 1988 rok. Wygoda 56 po 16.00.

klasyczny - leczniczy, relaksacyjny,
usprawnianie po udarach.
Tel. 046/837-74-48.

Montaż paneli. Tel. 042/710-81-61.

Budowa kominków. Tel. 042/710-81 -61.

- wesela, bale. Tel. 046/83 7-30-23.
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ZYGMUNT, ZDZIStAW, STEFAN
Sylwetki trzech tak mocno związanych z Łowiczem braci Pągowskich przedstawia Jan Kołaczyński
Jestem jedyną osobą, która miała zaszczyt i przyjemność ~p6ł

z trzema wspaniałymi
Zygmuntem, Zdzisławem
i Stefanem braćmi Pągowskimi.
Z każdym spotkałem się w innym
okresie czasu, w innych okolicznościach, w innnych sytuacjach.
W każdym jednak przypadku tematem naszych rozmów było
omawianie i uzgadnianie działal
ności na rzecz organizacji - Koła
Wychowanków i Wychowanek
łowickich gminazjów i liceów.
Z Zygmuntem Pągowskim
(1905-1974) zetknąłem się naspotkaniu. Łowiczan w kawiarni
„Nowy Świat" w Warszawie. Prosił nas, abyśmy zbierali adresy
wychowanków naszych szkół
i przesyłali je do komitetu organizacyjnego zjazdu koleżeńskiego,
który był zaplanowany na wrzesień 1958 r. Po raz drugi spotkałem się z nim już po zjeździe. Zaproponował mi wtedy, abym wszedł do komitetu redakcyjnego Księgi
Pamiątkowej, na treść której składa
ły się wspomnienia i zdjęcia z lat
szkolnych. Chętnie przyjąłem propozycję ponieważ od kilku lat
pracowałem w jednym z pism
w Warszawie i miałem już duże
doświadczenie w tym zawodzie.
Od tego czasu rozpoczęła się ści
sła współpraca, często spotykaliśmy się omawiając i opiniując nadsyłane materiały (wspomnienia i
zdjęcia szkolne) z lat sprzed II
pracować
ludźmi

I znów na kilka lat nastąpiła
przerwa. Po raz trzeci nawiąza
łem kontakt ze Zdzisławem w
roku 1968 kiedy byłem członkiem
a następnie prezesem Zarządu
Koła Wychowanków i Wychowanek SSO w Łowiczu. Zdzisław już
wcześniej wykonywał dla naszej
organizacji różne prace. Przede
wszystkim projektował na każdy
zjazd wystrój sali, w której odbywały się obrady, jak również raut.
Urządzał wystawy 'ze zdjęć
szkolnych, projektował znaczki
zjazdowe, ozdobniki na koperty
o tematyce szkolnej. Według Jego
projektu został wykonany pamiąt
kowy medal z okazji 105 rocznicy urodzin profesora Politechniki
Warszawskiej Stanisława Noakowskiego. O zasługach Zdzisła
wa Pągowskiego dla Łowicza najlepiej świadczą jego obrazy w
Galerii Browarna. Wiadomo mi, że
według jego wzorów wykonano
około 40 sztandarów różnych organizacji i instytucji, także gminazjalny, oraz pasiaków łowickich
i tkanin odzieżowych.
Moja współpraca re Zdzisławem
trwała przez wszystPągowskim
*
Zdzisława Pągowskiego (1909- kie ostatnie lata Jego życia.
1976) poznałem najwcześniej, bo
*
Z najmłodszym z braci Pągow
już w roku 1924 w gminazjum.
Byliśmy wtedy w klasach trze- skim Stefanem (I 915-1989) spocich równoległych, Zdzisław w tykałem się w kawiarni „Nowy
„a",ja w „b", więc codziennie spo- Swiat" w Warszawie, gdzie raz w
tykaliśmy się, ale nie kolegowali- miesiącu zbierali się absolwenci
śmy się. Z tamtych odległych lat łowickich gminazjów i liceów.

dwukrotnie go odwiedzałem.
Były to ostatnie nasze spotkania.
Zygmunt Pągowski był działa
czem społecznikiem w całym tego
słowa znaczeniu. Z jego inicjatywy został powołany komitet organizacyjny w celu zwołania zjazdu koleżeńskiego i wyboru władz
wskrzeszonej organizacji - Koła
Wychowanków i Wychowanek
Szkół Średnich Ogólnokształcą
cych w Łowiczu. Był pierwszym
prezesem a w następnych latach
członkiem Zarządu. Jego staraniem została wmurowana na budynku szkolnym pamiątkowa tablica dla
uczczenia pamięci sławnego architekta, wychowanka Szkoły Realnej
- Stanisława Noakowskiego. Jemu
też należy zawdzięczać ufundowanie tablicy pamiątkowej w Muzeum z nazwiskami ofiar II wojny światowej. Wiadomo mi jest
również, że należał i działał we
wszystkich organizacjach społecz
nych na terenie Łowicza.
Zygmunt Pągowski był działa
czem społecznym dużej Rangi.
Cieszył się ogólnym szacunkiem
i zaufaniem.

miesiącu odwiedzał mnie w redakcji lub telefonicznie zapoznawał
ze swymi inicjatywami, propozycjami, pomysłami. Każda była
bogata w treści i każdą w miarę
naszych możliwości staraliśmy
się realizować. M.in. projektował
wzory ozdobnych dyplomów, zaproszeń, tekstów podziękowań,
życzeń świątecznych wraz z oprawą graficzną. Podobnie jak Jego
brat Zygmunt, Stefan był gorącym
wielbicielem sławnego architekta,
wychowanka szkoły łowickiej Stanisława Noakowskiego. Pamię
tał o każdej jego znaczącej rocznicy (urodzin, śmierci) i z tych okazji wygłaszał prelekcję, organizował spotkania, akademie. Był wielkim patriotą swego ukochanego

szczególnym upodobaniem. W
tym zakresie chętnie wykonywał
bezinteresownie prace na rzecz
Koła Wychowanków SSO w Ło
wiczu. W tych opracowaniach
wzorował się przede wszystkim
na zabytkach architektury i sztuki, znajdujących się na terenie Ło
wicza i regionu łowickiego, których
był miłośnikiem. Byj niezwykle pracowity, wyjątkowo koleżeński i
skromny, prawdziwy humanista"
Stefan Pągowski mieszkał w Warszawie, ale zgodnie z jego życze
niem pogrzeb odbył się na cmentarzu kolegiackim, zwłoki zostały zło
żone w grobowcu obok brata Zygmunta.
W moich zbiorach zachowało
się przemówienie nad trumną,

obecnym tego słowa znaczeniu.
Zwykle nie namawia/, nie agitował, ale swoim kulturalnym sposobem bycia, wyniesionym z domu,
swoimi artystycznymi zainteresowaniami zachęcał do naśladowania, co
przecież człowiekowi pozostaje zwykle na cale życie i co niejeden z nas,
jego przyjaciół i kolegów potwierdzi
teraz, po latach.
Podk~eślić tu jeszcze trzeba, że
w ramach zainteresowaii regionem łowickim i rodzinnym miastem by/ Stefan Pągowski niestrudzonym zbieraczem. Jego Loviciana - to owoc wieloletniejjakże pożytecznej pasji.
W naszej wdzięcznej pamięci
zachowamy na zawsze, Drogi Stefanie, Twoje umiłowanie rodzinne-

-

-

Spotkanie w kawiarni „ Nowy Świat". Od lewej: Stefan Pągowski, Zygmunt Luci1iski, Jan Kolaczyń
ski, Włodzimierz Stankiewicz.

miasta Łowicza. Gdy wykonywał
prace zawsze umieszczał
emblemat łówicki. Tak np. na
wydanym z okazji X Zjadu koleżeńskiego pamiątkowym medalu
na awersie jest budynek dawnej
szkoły (dziś muzeum), a na rewersie - godło Łowicza - pelikany. Jego działania na rzecz Łowi
cza znalazły uznanie władz .miej
skich. W czasie zjazdu w 1982
roku przedstawiciel władz miejskich wręczył w podzięce Stefanowi Pągowskiemu dyplom i pamiątkowy medal.
Stefan Pągowski był moim kolegą i przyjacielem w życiu codziennym i najlepszym doradcą
w ciągu 11 lat mego prezesowania. Życzliwy i koleżeński nikomu kto się do niego zwrócił, nie
odmawiał pomocy. Cieszył się dużym szacunkiem i uznaniem. Oto
jak go wspomina kolega z ławy
szkolnej Stanisław Pełka:
„Stefana Pągowskiego poznałem bliżej w końcu lat 60-tych. Od
roku 1968 pełniliśmy obaj funkcję członków zarządu. Już na początku naszych kontaktów zwróciła moją uwagę wysoka kultura
osobista Stefana, jego tolerancyjny, pełen wyrozumiałości stosunek do kolegów i niezwykle poważnie traktowane przyjmowanie
na siebie obowiązków i zadań. A
zadania te wiązały się z jego zawodem i zamiłowaniem. Był architektem ze specjalizacją ochrony i renowacji zabytków, ale był
też zdolnym artystą-grafikiem i tę
dziedzinę sztuki uprawiał ze

jakieś

Spotkanie kierownictwa środowiska warszawskiego Kola WiWSSO w Łowiczu w pokoju J. Koła
czyńskiego w jego redakcji. Od lewej: Zygmunt Luciński, Henryk Nałęcki, Władysław Łoniewski,
Stefan Pągowski, Jan Kołaczyński, Mieczysław Rudecki.

wojny światowej. W czasie pracy
zrodziła się serdeczna więź przyjacielska i koleżeńska i trwała nieprzerwanie do końca Jego życia.
W drugiej połowie lat 60-tych
Zygmunt zapadł na zdrowiu, które z każdym rokiem się pogar. szalo. Czując się coraz słabiej
przyjechal do mnie do Warszawy, przywiózł wszystkie nadesłane materiały i zdjęcia i prosił
mnie, abym przyjął funkcję przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Księgi Pamiątkowej, ponieważ wyjeżdża do sanatorium.
Zgodziłem się. Po powrocie okazało się, że stan zdrowia nie uległ
poprawie i zmuszony zostałem
do dokończenia dzieła rozpoczę
tego przez Zygmunta. Od tego
czasu otrzymywałem materiały,
niektóre już zaadiustowane do
druku, przesyłane pocztą. Po
ukazaniu się Księgi Pamiątkowej
kontaktowaliśmy się tylko telefonicznie. Kiedy był w szpitalu

tylko, że Zdzisław
kolegów
wykonywaniem pięknych rysunków, które na wystawach szkolnych zawsze znajdowały się na
pierwszym miejscu, był silny fizycznie i najlepszy w pojedynkach „na rękę" z kolegami. Miał
jednak kłopoty z matematyką co
zmusiło go do zmiany szkoły.
Przez wiele lat nie było między
nami żadnego kontaktu.
Po raz drugi spotkałem Zdzisława przypadkowo w Warszawie w roku 1950. Były wtedy
ciężkie czasy. Zdzisław pracował
dorywczo, wykonując różne prace na zlecenie. Zaproponowałem
mu współpracę w redakcji, w której byłem zatrudniony. Polegała na
ilustrowaniu niektórych prac ]akie ukazywały się w piśmie. Propozycję przyjął i współpraca tiwała do czasu zwolnienia mnie jako
„wroga ludu" z redakcji, co nastą
piło w roku 1953.
zapamiętałem

wyróżniał się spośród

Ustaliliśmy wtedy, że każdy z
nas zawiadomi swoich kolegów i
koleżanki o spotkaniach w kawiarni, o wyznaczonym dniu i godzinie. Przewidując, że zwiększy
· się liczba uczestników spotkań,
prosiliśmy kierownictwo kawiarni
o rezerwację sali na określony dzień.
Te spotkania trwały do połowy
1999 roku, odbyło się ich aż 51 O.
Tak rozpoczęła się współpraca
między Stefanem a mną i trwała
blisko 30 lat. Od tego czasu organizowaliśmy różne imprezy m.in.
przez kilka lat w czasie karnawału bale, taneczne wieczory dla
członków naszej organizacji i ich
rodzin. Dzięki jego inicjatywie odbyło się w Warszawie kilka spotkań, na których były wygłasza
ne referaty o sławnych wychowankach naszej szkoły. W następ
nych latach, kiedy byłem prezesem zarządu naszej organizacji,
współpraca między nami jeszcze
bardziej zacieśniła się. W każdym

którego treść przytaczam: „W bolesnej zadumie nad tn.imną bliskiego nam człowieka ś.p. Stefana Pą
gowskiego pragniemy, jak dobry
zwyczaj nakazuje, wspomnieć tu,
czym by/ zmarły, co zostawi/ po
sobie, słowem chcielibyśmy wobec
jego pamięci i wobec samych siebie dać świadectwo, że jego życie
jest pięknym dowodem, na to, co
może daćjednostka społeczeństwu,
w którym żyje.
Żegnając go w imieniu Kola l'JYchowanek i ffychowanków Szkół
Średnich Ogólnoksztalcących wlowiczu, oraz Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Narodowego Oddział
w Łowiczu, można wiele powiedzieć
o poważnym wkladzie Stefana Pą
gowskiego w dorobek nie tylko tych
dwóch Towarzystw. W publikacjach
traktujących o Łowiczu i Ziemi Ło
wickiej nieraz będzie się przytaczać
zasłużonego Łowiczanina - Stefana
Pągowskiego.

udziale pożegnać
Przyjaciela i Kolegę w imieniujakże szerokiego grona bliskich i serdecznych
mu ludzi tu z Łowicza, z War.szai-vy,
z lodzi, a także rozproszonych po
ca/ej Polsce i zagranicą -Łowiczan.
Stefan byłjedynym z trzech braci Pągowskich. oddanych całym
sercem swemu miastu rodzinnemu, Łowiczowi, Odnajmlodszych
lat u braci rozwijały się zainteresowania społeczne, utrwalało się
zrozumienia dla spraw na pvzór
drobnych, które przecież składa
ją się na sprawy wielkie. Kolega
Stefan nie był propagandzistą w
Przypadło mi w

zmarłego jako serdecznego

go miasta, któremu wiernie s/uży
/e.§ do ostatnich chwil pracowitego życia m. in. w szeregach naszego Stowarzyszenia. W naszych
sercach nigdy nie wyga.foie uczucie przyjaźni, jaką okazywaliśmy
Ci do końca Twego życia. Niech ta
ziemia łowicka, którą tak bardzo
ukochałeś - będzie ci lekka.
Cześć Twojej Pamięci!"
Kreśląc

***
sylwetki braci

Pągow

skich nie wspomniałem, że wszyscy poświęcili bardzo dużo czasu
wykonując różne zadania, różne
prace na każde żądanie, nie pobierając wynagrodzenia. Byli społecznymi działaczami z prawdziwego zdarzenia. Służyli szerokiemu społeczeństwu łowickiemu,
swej organizacji szkolnej i kochanemu miastu - Łowiczowi. Bracia
Pągowscy to wspaniali ludzie
o wysokiej kulturze i wybitnej inteligencji, wyróżniali się zwłasz
cza twórczością kulturalną i artystyczną. W mej pamięci znajdują
się na poczesnym miejscu.
Nieraz zastanawiam się dlaczego, mimo tak wielu zaslug dla Ło
wicza, miasto w jakiś sposób nie
uczciło Ich szfachetnej, obywatelskiej i bezinteresownej postawy.
Chyba w pełni zasłużyli na to, aby
jakiemuś miejscu, ulicy nadać nazwę - Braci Pągowskich.
Jan Kolaczy1iski
Dziękuję Kolegom: T. Gumiliskiemu i St. Pełce za informacje,
które uzupełniły moje wspomnienie o Braciach Pągowskich.
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ZJEDNOCZO.NEJ EUROPY

-

wagę

poru;;zanych w nim zagadnień, za zgodą autora i wydawcy przedrukowujemy tekst, jaki przed kilkoma tygodniami biskup łowicki Alojzy Orszulik opublikował w katolickim tygodniku-Gość Niedzielny.
Tytuł i podkreślenia cytatów pochodzą od redakcji NŁ, pierwotny tytuł brzmiał „Roztropna współpraca, wspólna odpowiedzialność".
Ze

względu

na

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział
w polskim parlamencie, że Stolica Apostolska zawsze popierała ideę zjednoczonej Europy. Kilka tygodni temu,
przemawiając do przewodniczących
parlamentów krajów członkowskich
Unii Europejskiej, którzy w Rzymie obradowali nad przyszłą konstytucją
Wspólnoty, jeszcze raz wyraził poparcie dla rozszerzenia Unii, a komentując
prace nad powstaniem Karty Podstawowych Praw podkreślił, że Europa „nie
może zapominać, że jest kolebką idei
osoby i wolności i że idee te wypływają
z tego, iż od dawna jest przeniknięta
chrześcijaństwem".

JeśJi ktoś

-·

-

--

mówi zjednoczonej Europie „nie", to pow!nien pokazać jakąś racjonalną alternatywę. Świat rozwija się
tak, że zaspokojenie potrzeb społe
czeństw, zapewnienie godnego miejsca
w społeczności międzynarodowej oraz
spełnienie aspiracji państwa/narodu, który w swej historii przyzwyczaił się do
współodpowiedzialności szerszej niż
ograniczona do granic państwowych,
możliwe jest (w każdym razie w Europie) jedynie w ścisłej współpracy i w
ramach, które zostały pomyślane dla takiej współpracy. Jeśli więc nie chcemy
poddać się izolacji, musimy wybrać mię
dzy· powrotem w krąg oddziaływania
dawnego imperium sowieckiego (zapiszemy się· do WNP?) a wejściem w krąg
bliższy nam kulturowo, cywilizacyjnie,
historycznie ... Tym kręgiem jest Unia
Europejska, w skład której wchodzą kraje nam bliskie. Nie jesteśmy jedynymi,
którzy zadają sobie pytanie o tożsamość
narodową i kulturową, o współidentyfi
kację z innymi narodami Starego Kontynentu, basenu Śródziemnomorskiego,
z kręgu kultury antyku i o chrześcijań
skich korzeniac11_. Podobne dylematy
były i są udziałem także innych narodów zachodnioeuropejskich. Na uczestnictwo w UE zdecydowały się np. Wielka Brytania (tradycyjnie, jako wyspa, dystansująca się od wspólnej historii kontynentu) czy protestanckie kraje skandynawskie (którym nie wystarczyła sprawnie funkcjonująca przez lata formuła integracyjna w postaci Rady Nordyckiej).
I nie chodzi tutaj o prestiż państwa
czy o myslenie ponad głowami obywateli, lecz o zapewnienie obywatelom godnych warunków egzystencji. To jest misja w ramach „czynienia sobie ziemi
poddaną" i w ramach działania na rzecz
dobra wspólnego, zarówno w wymiarze narodowym, jak i ponadnarodowym.

Integracja europejska ma własne podstawy aksjologiczne, które sformułowane
zostały przez ojców-założycieli. Posłu
giwali się oni metodą myślenia i podstawami filozoficznymi, przeniesionymi
z chrześcijańskiego zestawu wartości.
Należało zapobiec kolejnej wojnie. Trzeba było stworzyć mechanizmy, które
umożliwiłyby stworzenie trwałego ładu
pokojowego między narodami, które
Stwórca umieścił akurat w tym miejscu.
Gdyby Robert Schuman i inni nie doprowadzili do powstania Wspólnoty,
Niemcy byliby nadal zbuntowani i niepogodzeni z sąsiadami, Francuzi umieraliby z głodu, a Sowieci bezkarnie posuwaliby się na zachód Europy. W miejsce porządku konfliktu i bezkompromisowego wyścigu po palmę pierwszeń
stwa zaprowadzony został porządek roztropnej współpracy i wspólnej odpowiedzialności, który wcale nie kwestionował
historycznego faktu odrębności narodowych. Nie jest przypadkiem, że takie
dziedziny jak edukacja i kultura zostały
w znacznym stopniu wyłączone ze
wspólnego ustawodawstwa, które ogra-

·.........
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czenie Europy (podkreślmy: ponowne
zjednoczenie i zarazem przekreślenie
diabelskiego podziału kontynentu po
Jałcie!) opierają na głęboko chrześcijań
skim przekonaniu o nakazie czynienia
sobie ziemi poddaną i o wykraczającym
poza wąską solidarność narodową na-

Jeśli nie chcemy poddać się izolacji, musimy wybrać między
powrotem w krąg oddziaływania dawnego imperium sowieckiego
(zapiszemy się do WNP?} a wejściem w krąg bliższy nam kulturowo, cywilizacyjnie, historycznie... Tym kręgiem jest Unia Europejska
niczonezostało do umożliwienia swobod-

nego przemieszczania się osób oraz do
wzbogacania kultur narodowych przez
otwieranie ich na kontakty z innymi.

***
Przypomnijmy metodę, którą Kościół
Katolicki posługiwał się w podobnych
kwestiach w średniowieczu. Kto zakła
dał uniwersytety i ujednolicał stopnie
bakałarza i magistra lub doktora? Kto
nakłaniał do podejmowania studiów
zagranicznych? Kto uczył jednego
wspólnego języka? Kto wprowadzał
wspólną liturgię, niekiedy specjalnie dostosowywaną do lokalnej sytuacji? Czy
to zagłuszyło lokalną kulturę i tożsa
mość? Proponuję przyjąć postawę ekumeniczną i uznać z katolicką wspaniało
myślnością także wysiłki Mikołaja Reja
w uświadomieniu Polakom, że nie są gę
śmi ... To właśnie głęboko pojęta świa
domość wiary i wartości chrześcijań
skich doprowadziła, zwłaszcza Schumana, ale także de Gasperiego i Adenauera
do podjęcia odpowiedzialności za zjednoczenie europejskie, a sensus christianus nadal przyświeca wielu politykom,
którzy swe zaangażowanie w zjedno-

Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześcijań
stwie. A obecny brak jej duchowejjedności wynika głównie
z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości.
.„.

Dzień pojednania w Perugii. I 2 sie1pnia 2000 r. podczas rekolekcji przygotowujących do XV Światowego Dnia Młodzieży
w Rzymie 5000 młodych ludzi rudzylo za krzyżem w drodze krzyżowej. Wiele narodów przepraszało siebie nawzajem,
Niemcy przepraszali Polaków za wyrządzone krzywdy. Narody żyjące w niezgodzie wymieniły się flagami.

„ - ....... - ..., ....... ,....... • „„.
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kazie miłości bliźniego. Tu dodam, że o
idei zjednoczonej Europy mówiono wielokrotnie na konferencjach sekretarzy
generalnych Episkopatów europejskich,
w których uczestniczyłem przez prawie I Olat jako zastępca sekretarza Episkopatu Polski.
Integracja europejska odbywa się na
płaszczyżnie wspólnych reguł prawnych, nie zaś na płaszczyżnie reguł narzucanych siłą polityczną lub ekonomiczną. Opiera się na uznaniu zasady,
że zachowaniami wspólnoty ludzkiej
rządzić powinny uregulowania prawne,
przyjęte w demokratycznej (czyli wcześniej uzgodnionej) procedurze. Współist
nieją obok siebie dwie „konstytucyjne"
zasady UE: zasada pracy dla dobra
wspólnego i zasada chronienia „żywot
nych interesów" nawet najmniejszych
narodów. Wyważenie między nimi
sprzecznych racji poddane jest regule
roztropności, znanej doktrynie nauki
społecznej od wieków. Warto przy tej
okazji zauważyć, że decyzje podejmowane przez UE nie skutkują jedynie w
obrębie samej Unii, lecz mają powaźne
reperkusje także na zewnątrz.

i bezpieczeństwa weFilar gospodarczy jest wyrazem twardego i odpowiedzialnego chodzenia po ziemi. Jest racjonalnym sposobem czynienia gospodarki ogólnoeuropejskiej bardziej efektywną i zdolną
konkurować na rynku światowym - co
jest także warunkiem dobrobytu społe
czeństw krajów uczestniczących w integracji gospodarczej. Wspólny i jednolity rynek wprowadza wspólne reguły
gry dla podmiotów gospodarczych, czę
sto wymuszając ich modefnizację i w
ten sposób sprostanie międzynarodowej
konkurencji. Wspólne reguły gry obniżają koszty uczestników tej gry i pozwalają nadwyżkę przeznaczyć na waż
ne i słuszne cele - zyskują na tym producenci (niższe koszty) i konsumenci
(niższe ceny). Nie bez znaczenia jest
także to, o czym w Polsce mówi się
wciąż za mało, a mianowicie szeroko
rozciągnięta zasada przeciwdziałania
wiedliwości

wnętrznego.

We wszystkich trzech przypadkach
mamy do czynienia z odmianą zasady
subsydiarności. Ta stara ( ch!ześcijańska
u żródeł) zasada jest przede wszystkim
stosowana dla zapobieżenia różnym formom centralizmu i ma przeciwdziałać ubezwłasnowolnianiu jednostki, rodziny, gminy, kraju tam, gdzie na niż
szym poziomie można skutecznie zaradzić określonym potrzebom. Zgodnie
z tą samą zasadą, tam gdzie indywiduum nie jest w stanie sobie poradzić sięga po rodzinę, rodzina po gminę, gmina po państwo, a państwo ... Niekiedy
państwo musi sięgnąć po Unię Europejską! Właśnie dla dobra wspólnego i dla
dobra jednostki, aby ta taniej kupowała
zdrowsze produkty, by miała obronę
przed mafią i innymi negatywnymi zjawiskami tego świata. Jedność w różno
rodności - to jest zasada zasad. I ona
powinna . być odpowiedzią na wątpli
wości co do natury Unii Europejskiej.

Argument o niedoskonałości dzieła, jakim jest Unia Europejska,
jest sam w sobie niedoskonały, bo świadczy o tym, że posługują
cy się nim zapomnieli (lub nigdy nie wiedzieli}, że państwo doskonale czeka nas dopiero w lepszym ze światów, a my. chrześcijanie
·mamy się starać poprawiać swe zawsze niedoskonale dzieła.

nieuczciwej konkurencji oraz zasada
ochrony konsumenta (produkty modyfikowane genetycznie, podróbki, nieuczciwość producenta i sprzedawcy itp.).
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wychodzi naprzeciw ryzyku, jakie niosą ze sobą sytuacje konfliktowe np. wojna. Wspólnota w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa wewnętrznego wiąże się z nowymi zjawiskami - konieczność zwalczania przemytu narkotyków i zorgani***
. Integracja odbywa się zwłaszcza w zowanej przestępczości oraz ujednoliobrębie gospodarki, a od pewnego czasu cone obchodzenie się z osobami łamią
także wspólnej polityki zagranicznej cymi prawo, a także skuteczne egzekwoi bezpieczeństwa oraz wymiaru spra- wanie odpowiedzialności prawnej.

Ci, którzy boją się utraty włas
nej tożsamości, są niedowiarkami co do siły tej tożsamości.
Spytaj Irlandczyka, Anglika, Hiszpana lub Greka, ile stracili z drogich ich sercom wartości narodowych? Chyba niewiele. Jest inny
problem: jak przeciwdziałać uniformizacji, która przychodzi z Ameryki,
z McŚwiata? Europa przynajmniej próbuje się bronić!
W sprawie niepodległości: jak lepiej
zapewnić nienaruszalność granic i utrzymanie gestii własnego państwa we wła
snych sprawach narodowych.
dok. na str. 3 I
„ I „ *
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OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

= = ul. Zgoda 13, tel. 837-51-11
ORGANIZUJE KURSY:

„

1. KWALIFIKACYJNE (CZELADNICZOMISTRZOWSKIE) W ZAWODACH:
./sprzedawca
./murarz
./betoniarz
./stolarz

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:

SPRZEDAŻ, SERWIS
Bezpłatny montaż

HURT I DETAL

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

Za raszatn .!!!

Od 7 lat gwarantujemy fachową obsługę
Głowno,

R-1544

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

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

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:
./kierowców przewożących ład1:1nki
niebezpieczne
./elektromonterów (grupa SEP)
./pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
./obsługi komputerów
./uprawnienia budowlane

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

Łowicz,

ul. 3 Maja 15, ul.

Starzyńskiego

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.
./dla pracowników na stanowiskach
robotniczych .
./dla pracowników administracji i kadry

29

Dla klientów, którzy dokonają zakupów
w sklepach Euro za kwotę POWYŻEJ 50 zł
w dniach od Ol.02.2001r. do 01.03.2001 r.

oferuje „KOPER" s.c.

GŁOWNA NAGRODA:

WYSOKIEJ
KLASY PRALKA AUTOMATYCZNA

./

Losowanie dnia 02.03.2001 r. o godz. 15.30.

TO REX

Wypo$aŹenia

e

fachowość

bezpieczeństwo

•

cp

~ -

INFC>R.

•

ul. Armii Krajowej 22 a

tel. (046) 837-45-34, 837-34-78

5. INNE WEDŁUG POTRZEB

~

-

Promocyjne ceny,
nauczycieli
i młodzieży.
Zapraszamy
R-165
zniżki dla
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Ceresit

w~nny, brod~;1 ~~~m~ienkowe, umywalki WC kompakt J ' KĄ.armatura

łazienkowa

1. KOMPUTEROWY
DLA POCZĄTKUJĄCYCH

4. KSIĘGOWOŚCI
KOMPUTEROWEJ

l:azienek HURT DETAL

y

·

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

"Perspektywy rozwoju_przedsiębiorczości
w aspekcie nowego prawa spółę.k"
Z..inmllJ u

llnszt llCZlllllctn Jeilnej osnr wr-1 800 zł + VAT.

Bezpłatna

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

•:•PROPAN-BUTAN -11 KG
•:• PROPAN-BUTAN - 11 KG

infolinia 0·800 122 222

R-26

DAEWOO SUPER PROMOCJA
ATRAKCYJNE CENY WSZVSTKICH MODELI

MATIZ Friend
LANOS 1.4
POLONEZ Ca
ZAPRASZAMY DO SALONU

Łowicz,

ul. Ciemna 3

~~
c!łD~

EXPORT-IMPORT

Oferuje w ciągłej

sprzedaży

SAMOCHODY

POZNAŃSKA 26/30. TEL/FAX CD-46) 83•32-23 ~

POWYPADKOWE
po atrakcyjnych cenach
Miesięcznie 4 dostawy
Kompleksowe naprawy

ł{om\s

samochod6Vł

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

widłowych

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

llUll'ł,
R-1a

P.W. „Estar" Sp. z o.o.

~

do wózków

•:• PROPAN-BUTAN - 33 kg

~~'tle© [kil

~Tel. (046)837-62-64, 0-608-554-707 ~

„TURBO - CAR" JERZY MIGDA
lOWICZ. UL

~-film

-

GfiZY

lonlerncję.

l'rllnnl I mzqólne 1111„ą 11Rriłe111 1111 otrzymul1 zgllszenla.

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

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

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

3. KOMPUTEROWY
- KORZYSTANIE Z INTERNETU

99-400Łowicz

.,A.

•fugi, kleJe, zaprawy, listwy

OŚRODEKKSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

2. KOMPUTEROWY
DLA ZAAWANSOWANYCH

• płytki ceramiczne - import Hiszpania - 300 wzorów; - kraj - 1OO wzorów

•gresy

Zapraszamy

ORGANIZUJE KURSY:

R-8

INFORMACJE POD NR TEL. (0-46) 830-30-82 :
10°0 -18° 0 R-172 "
Sklepy czynne: 6° 0 -22° 01 niedziela
_
_ _ _ _ _ _ _ _....,.

./

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

ORAZ INNE ATRAKCYJNE NAGRODY

PHU

jakość

pracownikami

R-101

GWARANTUJEMY:

./

kierujących

6.INNE

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

;

inżynieryjno-technicznej

./dla osób

! DE'ł,AI~ !

'11EI~. U!ł7-6Lł-7!ł

.-------------~

I
Podatkowe
Biuro
I Łowicz, Skarżyńskiego I

--

1

10

ul.

I te/. (0-46) 837-44-04, kom. 0-602-619-880 I
I
I - księgi rachunkowe
I
I - księgi przychodów

I
I

- ryczałty
- deklaracje podatkowe
- deklaracje ZUS

.

I
I ...
I

I
I - rozliczenia roczne
I od poniedziałku do piątku od 16.00, I

L __ .!!!~~~~--E~
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Potrafią zrobić
coś dobrego

Prezentacje przebrań klas Im.in. Myszka Miki,

wróżka,

królewna.

- BAL PRZY „NIBY ·LASERACH"
Kiernozia

„Karnawał 200 l" opanował w czwartek, 25 stycznia, budynek Szkoły Postawowej i Gimnazjum w Kiernozi. Na
imprezie choinkowej dla uczniów podstawówki dominowały zabawy i konkursy. Prawie wszystkie dzieci były

przebrane w bajeczne i filmowe stroje.
Oczywiście nie zabrakło konkursu na
najładniejsze przebranie. Jurorem był
wprawdzie prowadzący imprezę Marek Radaszkiewicz, ale głos decydujący
mieli uczniowie i rodzice. W czasie prezentacji przebrań każda z klas pokazywała się wraz z nauczycielem, później
dzieci prezentowały się indywidualnie.
Głośność braw decydowała o nagrodach.
Dekoracja sali została wykonana
przez Beatę Łąpieś (nauczycielkę techniki) oraz Joannę Żmudzińską (nauczycielkę plastyki). Obie panie pomagały
niektórym uczniom w przygotowaniu
strojów. W klasach I - III pomocą i radą
przy projekcie stroju chętnie służyły
wychowawczynie. Zabawa dla uczniów
szkoły podstawowej trwała do godz.
14.00. W tym czasie odbył się konkurs
pt. „Koncert XXI wieku", w czasie którego dzieci parodiowały wykonawców
światowych i polskich przebojów, m.in.
The Beatles, Aqua, Spice Girls, Golec
uOrkiestra, Arka Noego. Po zakończe
niu prezentacji zespołów ogłoszono, że
to był konkurs, w którym nikt nie prze-

grał i wszyscy wykonawcy otrzymali
nagrody. Od godz. I 2.00 ruszyła loteria
fantowa, przygotowana przez gimnazjalistów, w której każdy los wygrywał.
Nagrodami były maskotki, przyniesione przez uczniów i nauczycieli. Impreza gimnazjalistów· rozpoczęła się konkursem „Koncert wszechświatów", który wygrała parodia piosenki „Chłop
z Mazur". Scenografia tego wykonania
była przygotowana bardzo starannie,
a tutułowy chłop miał nawet taczki i widłami ładował na nie siano.
Samo przygotowanie tego konkursu
było do końca niespodzianką dla samych
nauczycieli. Zabawa, prowadzona przez
DJ przy światłach imitujących laser,
trwała do późnego popołudnia, z mały
mi przerwami na ciastko lub napój. Przyjęcia w klasach przygotowali rodzice,
pieczywo na kanapki podarowała dla
wszystkich uczniów Anna Stocka - wła
ścicielka piekarni w Kiernozi. Na szkolnych korytarzach rodzice cierpliwie czekali do 21.00 na rozbawionych gimnazjalistów.
(mwk)

GRAND PRIX W SALONACH FIATA
od 10 stycznia 2001
Wybieraiqc dla siebie ieden z modeli Fiata
spra•d.ź liczbę chorqgiewek na samochodzie,
a dowiesz się ile zyskuiesz przy zakupie
UNO - 3000 zł taniej
Seicento · Punto · 4000 zł taniej
Siena · Palio · 5000 raniej
Bravo • Marea · Multipl•

Niektórzy z uczniów przebywają
cych w Specjalnym Ośrodku Szkolno
- Wychowawczym w Kiernozi, mają nawet po 3 - 4 Jata opóżnienia szkolnego
w stosunku do swoich rówieśników.
Macie szansę skończyć szkolę i zmienić
swoje zachowanie - powiedziała dyrektorka ośrodka, Dorota Zielińska, w czasie uroczystego podsumowania pierwszego semestru nauki, które odbyło się
w piątek, 26 stycznia. Daliśmy wam
szansę. Część z wasją wykorzystała, uzyskując pozytywne oceny z zachowania
i przedmiotów, ale nie wszyscy. Co zrobimy z tymi, którzy nie zmienili swojego
zachowania, jeszcze nie wiemy - powiedziała dyrektor Zielińska.
Trwający około godziny występ mło
dzieży oglądało zaledwie kilkoro rodziców, ale także nauczyciele i zaproszeni
goście. Były kolędy, układy choreograficzne, brake-dance, taniec kung-fu i parodia piosenki „Mydełko Fa". Uczniowie pokazali, że ich energia nie ma granic. Chłopcy, przebrani za dziewczyny,
dumnie chodzili po szkolnych korytarzach, a jedna z nauczycielek wyjaśniła,
że w szkole jest mało dziewcząt, i stąd
pomysł na te przebrania do występów.
Dzięki takim imprezom możecie udo-

wodnić, że jesteście wspaniali i potraficie zrobić coś dobrego - powiedziała na
pożegnanie Dorota Zielińska. Po zakoń
czeniu noworocznej choinki nauczyciele zaprosili rodziców na zebranie, brało w nim udział po 2 - 4 rodziców
w każdej z 3 klas . .Na czas ferii uczniowie pojechali do domów rodzinnych
i do dornów dzieck'a. Niektórych z nich
trzeba było odwieżć na miejsce, ponieważ dorośli ... zapomnieli, że ich dzieci
zaczynają ferie.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kiernozi przebywa obecnie 46 dzieci. Są to dzieci zdrowe, ale trudne. Ich opóźnienie szkolne wynika najczęściej z wagarowania, włóczęgostwa
i braku prawidłowego kontaktu z rodzicami, rodziną. W czasie przekształcania
placówki zakładano, że dzieci będą w niej
przebywać 3 miesiące, ale w praktyce
okazało się, że ich proces adaptacyjny
jest długi i chociaż wielu z nich przebywa
w Kiernozi od początku września 2000
roku, to nie każdy z nich „odnalazł się".
Nauką_ odbywa się w 3 oddziałach: klasach IV i V szkoły podstawowej i I girnnazj alnej. Oprócz programu typowej
szkoły publicznej, dzieci mają terapię
z psychologiem.
(mwk)

Jacek Toczyński (od lewej), Paweł Maliszewski, Marcin Juszczak - wyjątkowo
grzeczni w czasie piątkowego przedstawienia.

~STUDIO

Mf9LI

KUCHENNYCH

96-100 Skierniewice, uf, Mszczonowska 33135 (Biały Dom), telJfax (046) 832-53-32, 0-601-937-622

~

- 7000 zł taniej

POMIARY

Konkursy, Nagrody, Niespodzianki
Weź udział w jeździe

próbnej, napisz hasło reklamowe dla Fiata i wygraj wspaniałą
Na zwycięzców czekają trzy.samochody:

nagrodę.

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

Formuły

1,

*ilość samochodów promocji ograniczona; dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2000 r_
ok
_u_~--i.. ~
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WESELE W MAURZYCACH
NADAL POPULARNE
Ponad 15 grup turystów, łącznie 468
osób obejrzało w ubiegłym roku przedstawienie wesela łowickiego w skansenie
w Maurzycach. Orbis istnieje w Łowiczu
od roku 1970. W tamtym czasie do miasta
przyjeżdżało wiele więcej wycieczek. Nie
było wtedy jeszcze skansenu w Maurzycach, zespołyfolklorystyczne prezentowały
obrzędy ludowe na dziedzińcu muzeum,
w parku w Arkadii. Obecnie wystawiane
przez zespół z Urz~cza „ Wesele łowic
kie" w skansenie w Maurzycach jest kontynuacją powziętych wtedy projektów powiedziała nam Alicja Chojecka z ło
wickiego oddziału Orbis,

Młoda para

do skansenu myślała, że znajduje się na
prawdziwym wiejskim weselu. Inna grupa przekonana była, że występujące osoby to aktorzy, odgrywający sceny z
przedstawienia weselnego. Próbowałam
wytłumaczyć tym ludziom, że to amatorzy,
nie chcieli wierzyć. W końcu ludzi z zespołu z Urzecza poprosiłam, żeby pokazali
swoje spracowane ręce. Dopiero po ich
zobaczeniu turyści uwierzyli - wspomina
Alicja Chojecka.
Jeszcze przed dojechaniem do skansenu turystom pokazywany jest pierwszy
spawany most stojący w Maurzycach na
rzece Słudwi. Grupa po dojechaniu na

udaje się bryczką do ślubu - scena z wesela w Maurzycach.

Pomysłodawcą przedstawienia była
Alicja Chojecka, ona zaproponowała zespałowi Stowarzyszenia Regionalnego
Wsi Urzecze ,,Łowiczanie" zaadaptowanie wystawianego przez.nich przedstawienia do warunków skansenu. Wesele
cały czas cieszy się zainteresowaniem,
jednak z roku na rok jest coraz trudniej ze
ściąganiem turystów. Jeżeli już przyjadą
do Maurzyc, nie pamiętam żeby ktoś czul
się znudzony - powiedziała Alicja Chojecka. Zdarzyło się, że grupa turystów
niemieckich, która została przywieziona

@
IAMOTORS

miejsce i wyjściu z autobusu, pieszo dochodzi polną drogą do chałupy, w której
odbywa się przedstawienie wesela. Przy
kapliczce witani sąprzez młodą i jej matkęidalej prowadzenisądochałupy.Pierw
część

wesela odbywa się przed chaJest to błogosławieństwo młodej
pary i udanie się bryczką do ślubu. Po
powrocie grupa turystów zapraszana jest
do chałupy, siadają za stoły. Tarn odbywa się dalsza część wesela, śpiewane są
przyśpiewki łowickie, odbywają się oczepiny. Goście częstowani są tradycyjnysza

łupą.

mi daniami. Teksty przyśpiewek są tłu
maczone na język, w którym mówią oglą
dający wesele goście.
Wesele ma określone menu. Goście czę
stowani są żurkiem, białą kiełbasą, kaszanką na gorąco (która bardzo smakuje Niemcom ), masłem podawanym na liściu
chrzanu, drożdżowym ciastem. Każda
pełnoletnia osoba dostaje 1OO g wódki.
Goście oglądający przedstawienie czę
sto włączają się do niego, tańczą z ubranymi na ludowo łowiczankami, śpiewają
swoje tradycyjne piosenki, często na
przemian z łowiczanami. Prezentowany
w skansenie obrzęd wesela łowickiego
znajduje się w wydawanych na cały świat
cennikach „Orbisu".
Koszt przedstawienia wynosi około 30
- 35 marek przy 40 osobowej grupie widzów, dochodzi do tego podatek VAT.
Przy mniejszych grupach koszt na jedną
· osobę wzrasta. „Wesele łowickie" wystawiane jest również dla dzieci przyjeżdża
jących ze szkolnymi wycieczkami, szcr.ególnie ze szkół prywatnych. Koszt przedstawienia dla nich wynosi o 1Omarek mniej,
cz.ęstowane są skromniejszym poczęstun
kiem.Nigdy nieularzyło namsię, żeby plany
popsuła nam pogoda. Nawet gdy zbierały
się chmury nie zdarzyło się, żeby w =sie
przedstawienia spadł deszcz. Aby przycią
gnąć turystów trzeba spełniać ich życze
nia. Obcokrajowcy są ciekawi zobaczyć
nie tylko folklor, ale również jak żyją Polacy na co dzień. Będąc w Łowiczu chcą
zobaczyć również Bazylikę, zwiedzić muzeum - mówj Chojecka. Ostatnią propozycją łowickiego „Orbisu" jest piknik w
Walewicach. Atrakcjąjest pokaz walki rycerskich przez Bractwo Rycerskie istniejące przy Zamku Królewskim w Łęczycy.
Biesiadnicy mogą również posłuchać przyśpiewek ludowych w wykonaniu zespołu
ludowego. W programie jest również jazda
bryczką. Poczęstunek jaki zażyczy sobie
grupa wypoczywająca w ten sposób w Walewicach podawany jest w pałacowej Białej
Sali. Często obcokrajowcy chcą zjeść dziczyznę, rosół z bażanta Organizowane jest
ognisko z pieczeniem i zabawą przy nim.
Koszt takiej przyjemności to 180 Złotych
plus podatek VAT.
(aw)

AUTORYZOWANY SALON MGT
ŁOWICZ,

Seniorzy wyszli
zadowoleni
Do kolejnych udanych uroczystości nizacją Choinki dla zwierząt grupa
szkolnych należy zaliczyć zorganizo- uczniów z klasy drugiej i trzeciej. Bezwany 25 stycznia w Szkole Podstawo- pośrednio po nichzerówkowicz~ i pierwwej w Dąbkowicach Dolnych Dzień Se- szaki wykazały się doskonałą znajomoniora. Podobnie jak w ubiegłych latach ścią bajek występując w inscenizacji
na spotkanie przyszło ponad 1OO se- Choinka z krainy bajek. Najdłuższy
niorów, występowali uczniowie i wiej- występ miały najstarsze roczniki szkolski kabaret.
ne (klasy od czwartej do szóstej)- insceUroczystości rozpoczęły się kilka nizację bajki o Kopciuszku. Dzieci same
minut po godzinie 14.00. Małe opóź na zajęciach plastycznych przygotowanienie spowodowane było oczekiwa- ły dekoracje na scenie. Rodzice pomogli
niem na zaproszone przez szkolną Radę przewieżć z Domu Ludowego i ustawić
Rodziców rodziny Polaków, którzy scenę, na której występowali uczniowie.
osiedlili się w Łowiczu po powrocie
Bezpośrednio po występach dzieci,
z Kazachstanu. Spotkanie z seniorami na scenę ustawioną na szkolnym korymiało więc być dla dzieci jednocześnie tarzu wszedł miejscowy, wiejski kabalekcją historii. Niestety ze względów ret składający się z sześciu gospodyń z
zdrowotnych repatrianci z .Kazachsta- okolic Dąbkowic. Razem z seniorami odnu nie mogli uczestniczyć w uroczysto- śpiewali kolędę W żłobie leży... , potem
ściach. Może więc za rok?
kabaret zaprezentował kilka przyśpie
Spotkanie w dąbkowickiej szkole roz- wek tematycznie związanych z życiem
poczęło się częścią artystyczną przygo- na polskiej wsi i krótki skecz o reformie
towaną przez wszystkich uczniów. Sta- służby zdrowia. Po życzeniach kieroraliśmy się, żeby wszystkie babcie i wszy- wanych do seniorów od dzieci, rodziscy dziadkowie mogli zobaczyć swoich ców, dyrekcji i wójta gminy Łowicz
wnuczków, jak występują na scenie. Wie- Andrzeja Barylskiego goście udali się do
my, że tego co roku oczekują i widzimy, że klas na poczęstunek. Na stół najpierw
sprawia to radość nie tylko szanownym podano biały barszcz z kiełbasą, było
seniorom, ale również naszym uczniom ... też ciasto, owoce, kawa i lampka słod
- powiedział nam dyrekto~ SP w Dąbko kiego wina. Seniorzy mieli jedną z niewicach Dolnych Jacek Stelmaszewski.
licznych okazji spotkać się w większym
Dzieci występowały w trzech gru- gronie znajomych.
pąch. Jako pierwsza wystąpiła z insce(mak)

s.e~

BOLIMOWSKA 77

teł:

(046) 830-34-25
tel./fax. 830-34-26

CARNIVAL
upust 3000 PLN
GLAZURY

DRZWI •

Terakoty
Kasetony

OKNA
Kleje, fugi, listwy

wewnętrzne

~ zewnętrzne

• harmoni)kowe

•schody, tralki, poręcze
• schody strychowe
• okucia do drzwi i okien

P80MOCJfl Nii: • okapy kuchenne
:~~:~ty
MNflf śc11•••, MDI 1'er Ił ł
RYNNY DACHOWE
• l'INfLf PODtMO•ł
ed
2

.
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• GUłZUll~

• 8eldroeantdzło

Szeroki asortJmt&t • Ceny konkurencyjne • Baty • Upusty
SEPHIA upust do
8000 .PLN

80SGI

PREGI
upust 2500 PLN

-·=..,,,.,--•materiały

l<i a

·

budowlane •pokryciowe •wykończeniowe
USt.UGI TRANSPORTOWE

Oferujemy również po atrakcyjnych cenach wyroby z ceramiki budowlanej
typu MAX-220, U-220, DZ·220, K-3 wraz z transportem i rozładunkiem,
glazurę i terakotę firmy Opoczno.
R-:200
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Informacja Zakładu ~nergetycznego Łódź-Teren .S.A.

Oś rodek

Szkolenia
Kierowców

HURTOWNIA

ENERGIA ELEKTRYCZNA TANIEJE
- PRZESYŁ DROŻEJE

mJIJlfbnm

ROWERÓW

Od 1.06.2000 decyzją Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona Taryfa
dla energii elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w której bardzo istotnie wzrosły opłaty za korzystanie z sieci najwyższych napięć Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego, związane z przesyłaniem tą siecią energii elektrycznej. W konsekwencji dla ZEŁ-T S.A., podobnie jak i dla większości innych
Spółek Dystrybucyjnych, wzrosły koszty przeniesione, które stanowią istotny skład
nik opłaty przesyłowej jaką nasz Zakład pobiera wg własnej Taryfy od wszystkich
swoich klientów. Te zewnętrzne, niezależne od nas zmiany, które od ponad pół
roku powodują wzrost naszych kosztów nie były uwzględnione w dotychczasowej
Taryfie, a znajdą dopiero odbicie w Taryfie jaka będzie obowiązywać na terenie
działania ZEŁ-T S.A. z dniem 31 .01 .2001 .

Bratoszewice, ul. Łódzka 21 A
tel. (0-42) 719-64-04

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

CIYNNA w godz. I 0· 18
o·d poniedzialku do soboty

PROWADZI ZAPISY
NA KURS PRAWA JAZDY

Łowicz,

KAT. „A, B, E"

~~1

Rozpoczęcie

kursu:
15.02.2001 r. o godz. 16.00

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

Dalsze przedłużenie sytuacji, w której ceny nie pokrywają ponoszonych kosztów, mogłoby grozić obniżeniem standardów naszych usług zwi ązanych z dostawą energii elektrycznęj, poprzez ograniczenei środków na bieżącą eksploatację .
W związku z powyższych w dniu 16.01.2001 Prezes URE zatwierdził korektę
Taryfy dla energii elektrycznej dla ZEŁ-T S.A. w zakresie wysokości cen i stawek
opłat za energię elektryczną i usługi przesyłowe . W nowej Taryfie skala zmian cen
i stawek opłat za energię elektryczną zróżnicowana dla poszczególnych grup odbiorców - na przykład dla gospodarstw domowych wzrost cen energii łącznie ze
stawką składnika zmiennego usługi przesyłowej nie przekracza 1,81 grosza I kWh.
W pozostałych grupach taryfowych średni przyrost ceny nie przekracza 5,45%, _.
przy czym tanieje energia elektryczna a drożeje stawka usługi przesyłowej.

OLEI OPAi.OWY EKOTERM
PLUS OFERUJE nRMA
ECO· TRANS s.c. ·~

R-198

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

SZANOWNY KLIENCIE!!!

a·

przyjdź

do

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

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI ŁOWICKIEJ W ŁOWICZU
ul. Stary Rynek 18
tel. (0-46) 837-85-33 lub 837-57-19

Naprawa i sprzedaż •011.„:flr•
reduktorów i manometrówflrc..,,„f
oraz części do palników
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

wmagazynach przy ul. Kolejowej
•
pszenicę paszową

informuje,

od dnia 20 lutego 2001 r. publikowane są na tablicy ogłoszeń
Urzędu

Miejskiego w

Głownie

przy ul.

Młynarskiej

15,

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

~

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
zużycie o 20% oleju opałowego i gazu butlowego.

•
•
•

DESKI
~~
KROKWIE ti~

Dąbkowice

Górne 44, (046) 838-90-46

er.

wdniu 24.02.2001 r. godz. 20.00
• 4 dania gorące
•wędliny, przystawki, napoje
• 0,5 I alkohqlu na parę
•
Tel. 837-47~53, 837-47-48

w konkurencyjnych cenach

Mirosław

P.H.U. „DA-HO" S.C., lOWfC2, ..!.. H~ 2)./Zc

w.. (0-l/6) nJ-U.-~. 0-606-470-720
CHROŃMY ŚRODOWISKO ! ~

Brzozowski

Kowalstwo Artystyczne

99-400 Łowicz, ul. Blich 18,
tel./ fax (046) 837-64-53

~

,!'KOMUNIE
,!'WESELA ,!'BANKIETY
,!'IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE

Zapewniamy profesjonalną
i sprzęt muzyczny

PRODUCENT:

Pow. mieszkania 46 m 2 (stare budownictwo)
•Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2001
o godz. 1O.OO w biurze spóldzielni.
•Informacje na temat wadium, ceny
wywoławczej, stanu technicznego
i warunków przetargu w biurze spółdzielni
tel. (0-42) 719-38-45.

Gr1 6

REGENERACJI POMP

MASZYNY
I CZĘŚCI

Łowicz, ui Jana Pawła li 29
tel. (046) 837-55-40, 0-604-613-538

-

~

WYR OB

osprzętu

do kominków,
bram i krat ozdobnych,
balustrad na schody i tarasy,
mebli ogrodowych,
narzędzi ślusarskich, stolarskich
i do produkcji rolnej

obsługę

PILNIE SPRZEDA

1

SKUPU.JEMY OLEJ
PRZEPRACOWANY

ORGANIZQJE:

WTRYSKOWYCH I WTRYSKIWACZY

?.3.:P.j.~X ..~'? . ~-~.'. ~~.'. .~~-~-~ -~: ..

R-215

5, 99-434 Domaniewicach,
tel. (046) 838-36-46

ZAKŁAD

j Zapewniamy

: R-211 .........

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

Możliwość dowozu na miejsce ~ ~

:

Cena zaproszenia 150 zł/1 parę

PROPONUJEMY TAKŻE TANI MONTAŻ ORAZ SERWIS

NAWOZY~~

1ffil IMm&
WJWllfi
1

Główna

przetarg na sprzedai
mieszkania nr 7 w bloku nr 7
przy ul. Sikorskiego w Głownie

i OSP Zielkowice zaprasza na :
;I:

ul.

ogłasza

~-182

(.!)

NAJTAN'S ZE ,...

- uroczystofci rodzinne
- filmy reklamowe i instroktażowe
- montaż z filmu na kasetach:
VHS, S-VHS, DVM - cyfrowe
- na płytach CD, w formacie
CD - video dla DVD lub CD-ROM
- zdjęcia z uroczystofci
- film na CD z wesela gratis

ul. Sikorskiego 51/57

:···········································································································=

przeznaczonych do sprzedaży w trybach:
przetargowym i bezprzetargowym, położonych na terenie
m. Głowna w rejonie ulic: Traugutta - Sienkiewicza - Gen. Bema.

,

11 , "

„FORTUNA" W GŁOWNIE,

Termin płatności 14 dni
tel. 837-42-14,
837-38-22
'

wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Głowna,

Zapraszamy: PHU DOM/TECH, ul. Klickiego 66·
(obok Punktu Skupu Metali Kolorowych)

LO

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

w cenie 570 zł
netto za tonę .

OGŁOSZENIE

w siedzibie

R-166

Spółka Agrokom w1.-0wiczu skupaje

212

że

.'2 .IAA ;

w11JJ W~ mlliEU§~w

Kredytów oraz szczegółowych infonnacji udzielamy w naszych oddziałach : Bielawy, Chąśno, Dmosin,
Domaniewice, Godzianów, Jeżów, Kocierzew, Lipce Reymontowskie, Nieborów, Sadkowice, Słupia, Zdun~:

Głowna

cy
JA n
p UA/TTINT~

U§JTA\~CCUA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Miasta

Cl'2
•
V'<J UlCU1I

Tel. (046) 837-73-39 lub 837-73-26
R·>

Proponujemy okazjonalnie:
1. Tani kredyt okolicznościowy :
ł w kwocie do 5.000,00 zł
ł oprocentowanie stałe w wysokości 18% w stosunku rocznym
(realne oprocentowanie kredytu wynosi 7,50%)
ł prowizja wynosi odpowiednio:
<( 1% - dla posiadaczy ROR
<( 2% - dla pozostałych kredytobiorców
ł dogodny okres spłaty do 9 miesięcy
2. Wygodne zlecenia stałe.
Udzielamy również kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(oprocentowanie do 5,38%)

Zarząd

~

~

"

PIECZĄTEK
R-202

Z.P.P. J.LASKA, Łowicz, ul. Klickiego 13
tel. (0-46) 837-63-47
R-164
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dok. ze str. 26

NIE BOJMY- SI~
ZJEDNOCZONEJ EUROPY

..

Czy mieliśmy stworzyć 2-milionowł armię i po
cichu kupić od Pakistanu bombę atomową, czy raczej należało wejsć d~ NATO i zgodzić się, że czę
ścią polskiej armii będzie dowodził (sic!) niemiecki
generał? To samo odnosi się do suwerenności gospodarczej i do niepodległości politycznej. Szkodzi niepodległości ktoś, kto sprzeciwia się
zintegrowanej współpracy z innymi współ
braćmi, sąsiadami, dziedzicami tej samej
europejskiej spuścizny.
Afgument o niedoskonałości dzieła, jakirp jest
Unia Europejska, jest sam w sobie niedoskonały,
bo świadczy o tym, że posługujący się nim zapomnieli (lub nigdy nie wiedzieli), że państwo doskonałe czeka nas dopiero w lepszym ze światów,
a my - chrześcijanie - mamy się starać poprawiać
swe zawsze niedoskonałe dzieła.

***

RENAULT thalia.

Na zakończenie zacytujmy fragment homilii Jana
Pawła II, którą wygłosił w Gnieźnie z okazji 1000.
rocznicy śmierci św. Wojciecha: Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłon il się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent - mur, który przebiega przez ludzkie serca? Jest on zbudowany-z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o
innym pochodzeniu, kolorze skóry, przekonaniach

samochód.
Smieszna cena.
,

Poważny

Telekomunikacia obniia opiaty
za rozmowy międzystrefowe
Od 1 lutego br. Telekomunikacja Polska S.A. obo ponad 13% opłaty za połączenia międzystre
fowe (międzymiastowe) na odległość powyżej 100
km. Dzięki tej obniżce zlikwidowane zostaje rozróżnienie na II. (do 100 km) i ID. (powyżej 100 km)
strefę taryfikacyjną, w wyniku czego wszystkie połączenia międzystrefowe - bez względu na odległość
- będą kosztować tyle samo. Jest to trzecia obniżka
opłat za rozmowy międzystrefowe w sieci TP S.A.
licząc od stycznia ubiegłego roku
W efekcie wprowadzanych zmian opłaty za minutę połączenia międzystrefowego na odległość powyżej l OO km obniżą się:
- w dni robocze, w godz. 8.00-18.00 z 0,68 zł
(0,56 zł plus VAT) do 0,59 zł (0,48 zł plus VAT);

niża

samochód. 51 O f przestrzeni bagażowej, 2 poduszki powietrzne w wyposażeniu
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
www.renault.com.pl
wynosi od 236 zł* miesięcznie.
Poważny

• wramach kredytu multiwybór na 2 lata przy wpłacie własnej 50%

RemmJt Credit Polska
···-····-······· · .

.

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

religijnych, z egoizmu politycznego i gospodarczego
oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka. Nawet niewąt
pliwe osiągnięcia ostatniego okresu na polu gospodarczym, politycznym i społecznym nie przesłaniają
istnienia tego muru. Jego cień kładzie się na całej
Europie. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu
europejskiego droga jest jeszcze daleka. Nie będzie
jedności Europy, dopóki nie óędzie ona wspólnotą
ducha. Ten najgłębszy .fundamentjedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniałą chrześcijań
stwo, ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem
człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem
historia Europy wielką rzeką, do której wpadaja r9zliczne dopływy i strumienie, a różnorodnąść tworzą
cych ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem.
Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześcijaństwie. A obecny brak jej duchowej jedności
wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości. (..) Tu, z tego miejsca, powtarzam
wołanie z początku mego pontyfikatu: Otwórzcie
drzwi Chrystusowi! Wimię poszanowania praw czło
wieka, w imię wolności, równości, braterstwa, wimię
międzyludzkiej solidarności i miłości, wołam: Nie
lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!.
bp Alojzy Orszulik

- w soboty, niedziele i święta, w godz. 8.00-18.00
z 0,51 zł (0,42 zł plusVAT) do 0,44 zł (0,36 zł plus
WJ);
- w dpi robocze, soboty, niedziele i święta, w godz.
18.00-8.00 z 0,34 zł (0,28 zł plus VAT) do 0,29 zł
(0,24 zł plus VAT).
Obniżki opłat za połączenia międzystrefowe
wprowadzane są w ramach procesu równoważenia
taryf, czyli dostosowywania cen usług do kosztów
ich wytworzenia. W praktyce oznacza to stopniową likwidację dotowania opłat za połączenia lokalne
i abonament wpływami z opłat za połączenia mię
dzystrefowe i międzynarodowe. Równoważenie taryf TP S.A. jest elementem trwającej od 1995 r. liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. (mak)

Konkurs dla klientów PSS
w Łowiczu, a także w sklepach z artykułami gospodarstwa domowego i chemicznymi. Zgłoszenia
Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem" przysyła się na paragonie, potwierdzającym zaw Łowiczu. W k.onkursie udział wezmą osoby, któ- kup towarów za kwotę powyżej 50 złotych. Na
re dokonają w dowolnym sklepie PSS w Łowie~ odwrocie należy napisać imię i nazwisko oraz dozakupu na łączną kwotę powyżej 50 złotych. kładny adres i przesłać do siedziby PSS „Społem"
W cenie zakupu nie uwzględnia się pieniędzy wy- w Łowiczu na ulicę Stary Rynek 4. Konkursy ordanych na alkohol. Konkurs trwa od poniedziałku, ganizowane w sieciach sklepów, to sposób na przy5 lutego do końca miesiąca. Konkursowych zaku- ciągnięcie klientów.
(aw)
pów można dokonać w każdym sklepie „Społem''
Rower górski i inne cenne nagrody rzeczowe

można wygrać w konkursie zorganizowanym przez

12-letnia gwarancja antykorozyjna

WIERNICKI s.c.
99400 Łowicz,
ul. Poznańska 120
Tel. (046) 837-93-63

-~

.ORLEN
AUTORYZOWANY DY8TRY8UTOR
OLEJU OPAŁOWEGO
POLSKI KOHCt!RN łłMTOWV ORISf

•A

D4-mO ..c.
·ekotenn
~

99 - 400 t _OWICZ
ul _ Maisz yco 2dl2<J
Dział I land/owy
lol. (046) r:37 - 36 - 82
fax (0 - 46) 837 - 45 - 44

_
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- 2. Halowym Turniej Sędziów Piłkarskich „Kalosz '2001"

Tenis ziemny

łowiccy tenisiści lepsi
od rywali z Płocka
Lowicz, 4 lutego. Po raz drugi przeostatnich dwóch miesięcy hala nr2
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu
gościła amatorów tenisa ziemnego. Tym
razem doszło jednak do ciekawej konfrontacji, w której zmierzyli się tenisiści z Płocka i Łowicza, w przedziale
wiekowym od lat 12 do powyżej 50 roku
ciągu

Lowicz, 28 stycznia. Hala sportowa
OSiR Nr I w Łowiczu zapełniła się sę
dziami piłkarskimi ... Tym razemjednak
„panowie w czerni" nie używali gwizdków i kartek, a sami występowali na
parkiecie w 2. Halowym Turnieju Sę
dziów Piłkarskich „Kalosz '200 I"·.
Gospodarze spisali się bardzo dobrze,
zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym.
Ekipa Skierniewic pokonała kolejno
Płock 3 :O, Warszawę 1:O i Sieradz znów
3:0. W ten sposób nasz zespół awansował to finału, w którym rywalem był silny zespół Łodzi. Co prawda dosyć szybko po strzale Krzysztofa Durki gospodarze objęli prowadzenie, ale później
dwa razy piłka wpadła do ich siatki, a że
młody skierniewiczanin - Marcin Jach
seryjnie marnował kolejne okazje topuchar za zwycięstwo pojechał do Łodzi.
MECZ O 7. MIEJSCE:
• KS OZPN Sieradz - AMETYST
Skierniewice 3:1
MECZ O 5. MIEJSCE:
• KS OZPN Warszawa - KS OZPN
Ciechanów 3:0
MECZ O 3. MIEJSCE:
• KS OZPN Płock - KS OZPN
Piotrków Tryb. 2:3
MECZ O I. MIEJSCE:
• KS OZPN Skierniewice - KS
OZPN Lódź 1:2
°l.KSOZPNLódź
4 12 11:3
2. KS OZPN Skierniewice
4 9 8:2

życia.

nadal grać potrafi i bez większych trudów uporał się w dwóch setach ze swoim rówieśnikiem z Płocka, oddając
w całym spotkaniu tylko pięć gemów.
Bardzo ciekawe mecze stoczyli najlepsi łowiccy amatorzy tenisa ziemnego: Marcin Dańczak i Waldemar
Żemło. Obydwaj wygrali po dwie gry
singlowe oraz debla. O ile w singlach
poszło im dość gładko, o tyle w deblu
musieli się trochę pomęczyć. Już pierwszy set, przegrany z resztą przez ło
wicką parę, pokazał, że o końcowy sukces nie będzie łatwo. Drugą partię łowi
czanie rozstrzygnęli dopiero w teabreku, natomiast decydującego seta wygrali do4.
Na zakończenie tej łowicko-płockiej
potyczki spotkały się deble rodzinne.
Ze strony Łowicza wystąpili oczywiście panowie Dańczakowie, którzy w
1997 roku zdobyli wicemistrzostwo
Polski w deblach rodzinnych. Ich rywale to również utytułowany duet. Para
Jerzy Wilczyński i Jacek Wilczyń
ski również byli wicemistrzami Polski,
tyle tylko, że w 1999 roku. Po wyrów·
nanej grze lepsi okazali się łowiczanie,
którzy tym samym przypieczętowali
końcowy sukces nad tenisistami z Płoc
ka 10:0.
Mikołaj Pietrzak- Piotr Krociewski 2: 1
(1, -3,-4)
Jan Obrębski - Komad Dorabialski 2:0
(2, 4)
Pietrzak, Obrębski - Krociewski, Dorabialski 9:4
Stanisłąw Dańczak ·_ Jerzy Wilczyński
2:0 (2, 3)
Waldemar Żemło-Jacek Wilczyński 9:5
Marcin Dańczak- Artur Adamczuk 9:7
Żemło, M. Dańczak - J. Wilczyński,
Adamczuk 2: 1 (-2, 6, 4)
M. Dańczak - J. Wilczyński 9:5
Żemło - Adamczuk 9:6
S. Dańczak, M. Dańczak - J. Wilczyń
ski, J. Wilczyński 9:7
(Na pierwszym miejscu łowiczanie)

Zawodnicy rozegrali miedzy sobą
i wszystkie zakończy
ły się korzystnie dla mieszkańców naszego miasta.
W pierwszym pojedynku na korcie
zmierzyli się najmłodsi amatorzy tenisa, dwunastoletni chłopcy.
Łowicz reprezentował utalentowany
i mający już spore sukcesy na swoim
koncie Mikołaj Pietrzak, syn znanego
lekarza-tenisisty Wojciecha Pietrzaka, który w minionym tygodniu wziął
udział w Halowych Mistrzostwach Polski Lekarzy, ale o tym wydarzeniu zamieścimy informacje w następnym wydaniu naszej gazety. Po bardzo dobrej
grze Mikołaj rozstrzygnął to spotkanie
na swoją korzyść. Po pierwszym gład
ko wygranym secie do I, w drugim lepszy okazał się rywal, który wykorzystał rozluźnienie łowiczanina. W decydującej jednak partii Mikołaj sprężył się
i wygrał ją do 4.
Kolejny mecz to pojedynek szesnaMarcin Majer poprowadzi/ zespól „Kaloszy" do zwycięstwa w Piasecznie.
stolatków. Łowiczanin, Jan Obrębski
powtórzył wynik swojego młodszego
Jacka i Krzysztofa Haczykow- cem - Krzysztof Zdunek (Łódź), któkolegi i płockiego rywala pokonał w
skiech, Andrzej Piorun, Sklep „Agata ry zdobył pięć goli. Był to zresztąjedy
dwóch krótkich setach, prezentując kil- Jacek Kłos i Bogusław Bończak, ny (a do tego najmłodszy) pierwszolika bardzo udanych i widowiskowych
PHUP „Przyszłość" Józefa Woźnia gowy sędzia biorący udział w turnieju.
zagrań.
W ekipie Kolegium Sędziowskiego
ka, Masarnia „Astra" w Zdunach Cze3. KS OZPN Piotrków Tryb. 4 7 • 5:5
Po grach indywidualnych najmłodsi
sława Majchrzaka, Zakład Masarski OZPN Skierniewice grali: Józef Kuba
4. KS OZPN Płock
4 4 3:6
adepci tenisa spotkali się w grze deblow Bobrownikach Szymona Szkupa, - Witold Kunikowski (2 bramki w tur5.KSOZPNWarszawa
4 5 3:1
wej. I również w niej łowicki duet nie
Hurtownia „Sokóf' Stanisława Soko- nieju), Marcin Jach (2), Krzysztof
6. KS OZPN Ciechanów
4 2 3:7
dał szans rywalom, wygrywając ten jed7. KS OZPN Sieradz
4 4 3:5 ła, Sklep „Top-Sport" Piotra Czerwiń Durka (I - wybrany najlepszym zawod- no setowy pojedynek 9:4.
8. Ametyst Skierniewice
4 I 2:9 skiego, OSiR Łowicz - Dyrektor Zbi- nikiem zespołu), Wojciech Sujka (1),
Wśród tych najstarszych, czyli paNajlepsze zespoły i najlepszych za- gniew Kuczyński, UKS „Center-4 Zbigniew Nowacki (I), Sławomir nów powyżej lat 50 łowicki swiat teniwodników uhonorowano specjalnymi Club" - prezes Paweł Doliński, oraz Paciorek (I), Piotr Fastyn, Jaro- sowy reprezentowany
był przez Stanagrodami, które ufundowali: KS „Peli- Mirosław Fiutkowski. Najlepszym sław Bilski, Zbigniew Maj, Daniel nisława Dańczaka.
Senior Dańczak
Tryngiel,
Piotr
Fastyn
i
Marcin
Kalikan" - prezes Wiesław Dąbrowski, bramkarzem został wybrany ·Leszek
pokazał, że mimo upływu lat w tenisa
Sławomir Karmelita
Stacja Paliw „Bracia Haczykowscy" Zbroja (Piotrków), najlepszym strzel- szek - trenerem zespołu był Marcin
Majer, a kierownikiem drużyny był
Krzysztof Grzyb.
Halowa piłka nożna - 9. kolejka li ligi ŁLPNP
Piaseczno, 3 lutego. Jeszcze lepiej
ekipa sędziów z OZPN Skierniewice
spisała się w 4. Ogólnopolskim Turnieju Sędziów Piłkarskich rozgrywanym w
Piasecznie.
W rozgrywkach grupowych pokonali Warszawę I :O, zremisowali z Bydgoszczą 0:0, wygrali z Poznaniem 3 :2, z Płoc
Lowicz, 4 luty. Na dwie kolejki przed „Chinatown" 4:6. Zaskakującą, poniekiem I :O i znów bezbramkowo zremiso- końcem rozgrywek II ligi jeszcze nie jest waż chińczycy grali w osłabionym skła·
wali z Białymstokiem. Ostatecznie dało wiadome kto zajmie miejsca premiowane dzie, a domaniewiczanie mieli bardzo
to pierwsze miejsce w grupie, a w meczu awansem do ligi pierwszej. Sytuacja ta szeroką „ławkę". Vagat zaczął to spofinałowym rywalem była ekipa Radomia. zapowiada wiele emocji w meczach, któtkanie od prowadzenia 1:O, po strzale
Spotkanie to poprowadził sędzia mię re czekają nas w nadchodzącym czasie. A Tomasz Kleszcza, a minutę później
dzynarodowy Jacek Granat (na try- wszystko to dlatego, że w minioną nie- wyrównał Piotr
Paliwoda. Po raz drugi
bunach m.in. prezes PZPN - Michał dziele swoje mecze dość niespodziewaVagat objął prowadzenie w 11. minucie
Listkiewicz). Po bezbramkowym re- nie przegrały trzy drużyny,
które znaj- po trafieniu Sylwestra Wielca, ale
misie o zwycięstwie decydowała seria
dowały się w pierwszej czwórce tabeli.
jeszcze przed przerwą ponownie wyrzutów karnych, w których Skierniewice
Pierwszą niespodzianką była na pew- równał na 2:2 Paliwoda. W drugiej poło·
wygrały 7:6, a decydującym uderzeniem
no porażka 2:3 lidera-Zajęcy, który nie wie „Chińska" objęła prowadzenie po
popisał się łowiczanin Krzysztof Grzyb.
mógł sobie poradzić z ekipą Damiru. bramkach Emanuela Gali i Sylwestra
Pierwsze miejsce dla Skierniewic, druZające do przerwy przegrywały już 0:2 Grzanki i nie oddała go już do końca
gie zajął Radom, a kolejne: Poznań, Katowice, Olsztyn, Bydgoszcz, Ciecha- po celnych uderzeniach Macieja Kolo- meczu.
Następny mecz, który był niespo·
nów, Warszawa, Białystok, Siedlce, Łódź sa w 11. i 12. minucie. W prawdzie jeszi Płock. Wybierano także najlepszych za- cze w pierwszej połowie kontaktową dzianka to wygrana Naprzodu Jamno z
wodników poszczególnych zespołów, a bramkę zdobył Kamil Górski, ale w 4. MC Astra Zduny. Ekipa z Jamna jako
w ekipie Skierniewic specjalną nagrodą minucie drugiej części gry na 3: 1 pod- pierwsza w lidze pokonała zawodników
uhonorowano Witolda Kunikowskie- wyższył wynik Marcin Durka i Zają ze Zdun i to bardzo zdecydowanie 4:0.
Kolejny dobry mecz rozegrał Leszek
go.W zwycięskim zespole OZPN Skier- ce Damiru już nie dogoniły.
Potknięcie dotychczasowego lidera Boczek, który tym razem 3 razy wpi·
niewice grali: Józef Kuba-Wojciech
Sujka, Piotr Fastyn (wszyscy Rawa wykorzystał Hurt-Metal, który zdobył sał się na listę strzelców.
Nie zmarnowali swojej szansy zaMazowiecka); Jarosław Bilski, Zbi- trzy punkty bez gry i dzięki temu awangniew Nowacki, Marcin Jach sował na pierwsze miejsce. Na mecz już wodnicy Alpinusa i pokonali 7:2 ekipę
(wszyscy Skierniewice), Krzysztof po raz drugi nie zdołali zebrać się za- Sąsiadów. 3 bramki w tym meczu strze·
lił Piotr Zrazek, a dwa razy celnie ude·
Witek Kunikowski (z przodu) został wybrany najlepszym graczem ekipy Skiernie- Grzyb, Witold Kunikowski, a trene- wodnicy Oldboy'a IL
Drugim zaskakującym wynikiem była rzał Piotr Czerwiński.
rem zespołu był Marcin Majer (wszywic w Piasecznie, a Krzysztof Durka (z tylu) otrzymał taką nagrodę w Łowiczu.
scy Łowicz).
Paweł A. Doliński też porażka Vagatu Domaniewice z FC
dok. ha str. 33
dziesięć spotkań
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- halowy turniej juniorów starszych

PRAWIE TAK SAMO
JAKWPtOCKU
Rawa Mazowiecka, 28 stycznia.
Drugi halowy turniej tegorocznej zimy
zaliczyli podopieczni trenera Stanisła
wa Nezdropy. Tym razem łowiczanie
wyjechali do Rawy Mazowieckiej, by
tam rozegrać kilka spotkań, które są
·przerywnikiem w treningu przygotowawczym do rundy rewanżowej zjednej strony, z drugiej natomiast sprawdzianem umiejętności przede wszystkim
technicznych.
Tak jak przed dwoma tygodniami w
Płocku, tak i tym razem „Pelikanowcy"
zagrali bardzo dobrze, ale mało skutecznie. Może i zabrakło trochę szczęścia,
które niestety w sporcie też jest potrzebne. Ostatecznie podopieczni trenera
Nezdropy przegrali tylko jeden mecz, a
swój start w turnieju zakończyli na pią
tej pozycji.
Udział w rawskiej imprezie łowicza
nie rozpoczęli bardzo udanie, bo od
zwycięstwa nad drugim zespołem Mazovii 3: 1. Łowiccy piłkarze byli zespołem zdecydowanie lepszym pod każ
dym względem i tylko niefrasobliwości

piłkarzy

gospodarze zawdzię
im tylko trzy gole,
a nie więcej. Strzelcami bramek w tym
pojedynku byli: Jarosław Tafliński,
Łukasz Chlebny i Sylwester Pła
cheta.
Najgorszy mecz łowiczanie rozegrali
przeciwko Orkanowi Sochaczew i jak
się później okazało rpiał on decydujący
wpływ na końcowe miejsce Pelikana w
grupie.
Może był to najsłabszy występ podopiecznych trenera Nezdropy w tym
turnieju, ale i tak jego piłkarze zagrali
poprawnie. Po prostu przeciwnik okazał się zespołem skuteczniejszym i to
on z parkietu schodził w roli zwycięz
cy. Sochaczewianie trafili wszystko co
mogli, łowiczanie natomiast z wielu okazji strzeleckich wykorzystali tylko jedną, a konkretnie zrobił to Jarek Tafliń
ski. Ostatecznie „Pelikanowcy" ulegli
rywalowi l :6.
Kolejnym rywalem w spotkaniach
grupowych był zespół GKS Bełchatów.
Tym razem zawodnicy trenera Nezdronaszych

czają, że zaaplikowali

SPORT

ciętą walkę.

Wynik tego meczu będzie miał decyznaczenie o końcowej kolejności.
Rawa Mazowiecka, 23 stycznia. Zwycięzca spotkania będzie z pewnoMistrzynie powiatu łowickiego w mini ścią mistrzem ligi, ponieważ zarówno
piłce siatkowej - dziewczęta z łowickiej jedni jak i drudzy mają w ostatniej ko„Siódemki" w zawodach rejonowych lejce bardzo słabych przeciwników.
Szkolnego Związku Sportowego w ra9. kolejka II ligi ŁLPNP:
•VICTORIA Zabostów - ORZEŁ
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rpzgrywanych w Rawie Mazowieckiej nie Nieborów 1:2 (0:1); br.: KrzysztofTatliński - Mariusz Szałkiewicz i Krzyszzdołały odnieść żadnego zwycięstwa.
Mogły zająć trzecie miejsce- powiedział tof Borys.
Żółta kartka: Krzysztof Borys (2) Zbigniew Łaziński.
Orzeł.
Mecz eliminacyjny z Białyninem mo•FC CHINATOWN - VA GAT DoTrzecie miejsce w Rawie Mazowieckiej siatkarzy „ Siódemki" to także sukces.
gły spokojnie wygrać, ałejednak nie wymaniewice 6:4 (2:2); br.: Piotr Paliwograły i ostatecznie zajęły ostatnią pozyda 2, Sylwester Grzanka 2, Emanuel Gala
cję„.
Sport szkolny - Rejonowe IMS
i Zbigniew Kruś - Sylwester Wiele_c 2,
MECZE ELIMINACYJNE:
Marek Sękalski i Tomasz Kleszcz.
w mini piłce siatkowej chłopców
• SP 5 Skierniewice - SP 1 Kutno
•NAPRZÓD Jamno-MC ASTRA
1:2 (23:25, 25320, 13:15)
Zduny 4:0 (2:0); br.: Leszek Boczek 3 i
• SP 7 Łowicz - SP Białynin 1 :2 Radosław Wróbel.
(25:11, 23:25, 13:15)
Żółte kartki: Mariusz Sianoszek (I) i
MECZ04. MIEJSCE:
Mariusz Ochmański (I) - Astra.
• SP 5 Skierniewice - SP 7 Ło
•ALPINUS - SĄSIEDZI 7:2 (5:0);
wicz 2:0 (25:23, 25:16)
br.: Piotr Zrazek 3, Piotr Czerwiński 2,
Rawa Mazowiecka, 23 stycznia. W kienice 1:2 (16:25, 25:10, 12:15)
MECZE FINAŁOWE:
Adrian Urbanek i Jacek Zrazek - Artur
rawskiej hali sportowej „Tatar" rozgryMECZE FINAŁOWE.'
Kopeć i Zbigniew Pałka.
•
SP
1
Kutno
SP
4
Rawa
Mazowane były rejonowe eliminacje Igrzysk
• SP 7 Łowicz - SP 2 Rawa MazoCzerwona kartka: Zbigniew Pałka ( l)
wiecka 0:2 (9:25, 16:25)
Młodzieży Szkolnej w mini piłce siat- wiecka 0:2 (4:25, 11:25)

)

/

Trzecie mieisc~
mini siatkarzy z SP 7

MECZ O 4. MIEJSCE:
• SP 5 Skierniewice - SP Wyso-

grodzki), rozgromili Orlen Płock aż 3:0
(br.: Cipiński 2 i Andrzej Grzegorek),
znów zremisowali - tym razem z Mazurem II I: I (br.: Michał Kamiński) i
w końcu pokonali Stegny Wyszogród
2:0 (br.: Norbert Zwierz i Cipiński).
1. Mazur 1 Gostynin
5 1I 8: l
2. Pelikan Łowicz
5 ll 8:2
3. Agrykola Warszawa·
5 9 12:5
4. Mazur II Gostynin
5 5 3:9
5. Orlen Płock
5 2 2:8
6. Stegny Wyszogród
5 2 I:9
W zespole łowickiego Pelikana grali:
Adrian Gejda - Andrzej Grzegorek, Bła
żej Golis, Michał Kamiński, Arkadiusz
Przyżycki, Maciej Wyszogrodzki, Norbert Zwierz, Artur Kacprowsk'i i Grzegorz Cipiński - trener Artur Balik.
Paweł A. Doli1lski

.Zajqce ustąpiły -·
mieisca dla··Hurt·Metalu

dujące

• SP 5 Skierniewice - SP 7 Ło
wicz 0:2 (13:25, 19:25)
• SP Wysokienice - SP 9 Kutno
0:2 (16:25, 9:25)

33

Drugie mieisce cieszy,
al~ niesmak pozostał .•.

Gostynin, 28 stycznia. Tak się po
prostu nie robi „. - skomentował po powrocie z Halowego Turnieju Piłki Noż
nej Juniorów Młodszych trener Artur
Balik. Jego podopieczni po niezłej grze
py zagrali kapitalnie i odnieśli zasłużo zajęli drugie miejsce, choć po ostatnim
ne zwycięstwo. Co prawda tylko l :O, swoim spotkaniu byli już praktycznie
ale to już się mniej liczy. Strzelcem „zło pewni swojego zwycięstwa, ale wówczas
tej" bramki był Łukasz Olaczek. Po na parkiet wyszły dwie drużyny miejscowego Mazura i pierwsza drużyna
rozegraniu wszystkich spotkań grupowygrała tyle ile musiała. „ Wystarc~ało
wych okazało się, że łowicki Pelikan
im pięć goli przewagi i 5:0 mecz ten się
gorszą różnicą bramek uplasował się na
zakończył. Nie powinno się takiego metrzecim miejscu w grupie i tym samym
czu zostawiać na koniec turnieju- powiew ostatnim meczu przyszło piłkarzom
dział Balik i trudno się z nim nie zgodzić.
trenera Nezdropy walczyć o piąte w
Łowiczanie rozpoczęli od bezbramcałym turnieju.
kowego remisu z Mazurem I, a następ
Przeciwnikiem „Pelikanowców" byli nie pokonali stołeczną Agrykolę 2: I (br.:
rówieśnicy z WKS-u Wieluń. Łowicza Grzegorz Cipiński i Maciej Wyszonie nie dali im najmniejszych szans i po
4 golach Jarka Taflińskiego oraz jednym dok. ze str. 32
Tomasza Zwierza wygrali gładko 5: I.
W zespole Pelikana występowali:
Mariusz Jędrzejewski - Łukasz Gąsec
ki, Jarosław Tafliński, Łukasz Olaczek,
Krzysztof Tafliński, Sylwester Płache
ta, Tomasz Zwierz, Łukasz Chlebny,
Michał Brzózka, Michał Plichta, Tomasz
Po dobrym spotkaniu, które rozegrali
Rembowski, Emil Wójcik, Tomasz Panak i Łukasz Papuga. Trener zespołu - w poprzednim tygodniu piłkarze Victorii Zabostów, tym razem nie mogli mieć
Stanisław Nezdropa.
Sławomir Karmelita powodów do zadowolenia. Mimo sporej przewagi i wielu dogodnych sytuacji
strzeleckich przegrali oni z drużyna Orła
Sport szkolny - Rejonowe Nieborów 1:2.
W l O. kolejce, która rozgrywana bę
IMS w mini piłce
dzie w sobotę, 1O lutego najbardziej insiatkowej dziewcząt
teresująco zapowiadają się spotkania
Zajęcy z Hurt-Metalem. Obydwie drużyny oparte są na młodych piłkarzach
łowickiego Pelikana a to zapowiada za-

iednego seta

MECZE ELIMINACYJNE:
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Halowa piłka nożna- turniej juniorów młodszych

Wygrały tylko

kowej chłopców, a w zawodach tych
powiat łowicki reprezentowali zawodnicy z SP 7 Łowicz. Ekipa Zbigniewa
Łazińskiego w swoim pierwszym
meczu pokonała „sportową" SP 5 ze
Skierniewic i później już co prawda dwa
razy przegrała, ale i tak została sklasyfikowana na bardzo dobrym trzecim miejscu.

•

• SP Białynin - SP 1 Kutno 1 :2 -Sąsiedzi.
• SP 9 Kutno - SP 7 Łowicz 2:0
• DAMIR- ZAJĄCE 3:2 (2: l); br.:
(13:25,
25:18, 12:15)
(25:18, 25:15)
Maciej
Kolos 2 i Marcin Durka - Kamil
• SP 4 Rawa Mazowiecka - SP Bia• SP 2 Rawa Mazowiecka - SP 9
Górski
i
Piotr Gawlik.
łynin
2:0 (25:12, 25:10)
Kutno 2:0 (25:15, 26:24)
•HURT-METAL-OLDBOY II 5:0
I.
SP
4
Rawa
Maz.
2
4
4:0
l. SP 2 Rawa Maz.
2 4 4:0
(w.o.)
3 5 4:4
2. SP I Kutno
3 5 4:2
2. SP 9 Kutno
9 19 31:13
I. Hurt-Metal (2)
3 4 3:5
3. SP Białynin
3. SP 7 Łowicz
3 4 2:4
9 19 28:17
2. Zające (I)
2 3 3:2
4. SP 5 Skierniewice
4. SP 5 Skierniewice
2 3 2:3
3. Damir(5)
9 18 '33:27
2 2 1:4
5. SP 7 Łowicz
5. SP Wysokienice
2 2 l :4
4. MC Astra Zduny (3)
9 16 20:17
W zespole SP 7 Łowicz grały: Aneta 5. Vagat Domaniewice (4)
W zespole SP 7 Łowicz f.iystępowa
9 15 30:23
li: Maciej Dylik, Krystian Cipiński, To- Jaros, Justyna Dylik, Katarzyna Jędra
9 15 25:24
6. Orzeł Nieborów (7)
masz Wasilewski, Łukasz Różycki, Ka- cha, Paula Ślusarczyk, Katarzyna Czu- 7. FC Chinatown (8)
8 13 21:14
mil Kosmowski, Maciej Kalata i Maciej bak, Barbara Suchanek, Katarzyna Ba- 8. Victoria Zabostów (6)
9 12 25:19
9 12 22:22
9. Naprzód Jamno (9)
Jędrachowicz - nauczyciel w-f Zbi- jera i Paulina Rosłonek - nauczyciel w-f
9 9 28:34
IO. Alpinus (10)
Zbigniew Łaziński.
gniew Łaziński.
9 4 16:33
Paweł A. Doliliski 11. Oldboy li (11)
Paweł A. Doliński

12. Sąsiedzi (12)
8 l 9:45
W 8. kolejce 22. zawodników strzeliło 30 bramek w pięciu spotkaniach, co.
daje średnią 6 bramek na mecz. Sędzio
wie pokazali jedną czerwoną i trzy żó
łte kartki.
Na listę strzelców wpisało się już 80
zawodników.
Na czele klasyfikacji strzelców znajduje się nadal Piotr Gawlik (Zające),
który ma już 12 bramek na koncie. Po 9
bramek zdobyli: Krzysztof Tafliński
(Victoria), Piotr Paliwoda (FC Chinatown) i !Camil Górski (Zające).8 bramek strzelili: Tomasz Panak (Damir),
Maciej Kolos (Damir) i Leszek Boczek (Naprzód), 7 bramek strzelili:
Jarosław Tafliński (Hurt-Metal),
Przemysław Plichta (Damir), Tomasz Zwierz (Victoria), Dariusz Strugi ński (Vagat) i Łukasz Zabost
(Orzeł), a 6 bramek: Mariusz Ochmań
ski (MC Astra), Piotr Zrazek (Alpinus), Marek Sękalski (Vagat) i
Krzysztof Nowogórski (Oldboy li).
Po 5 goli strzelili: Bartłomiej Koszelski (Alpinus), Jan Pawlata (Naprzód) i Sylwester Grzanka (FC Chinatown). Po 4 trafienia mają na koncie:
Konrad Stajuda (Vagat), Paweł Czerwiński (Alpinus), Mariusz Czułek
(Victoria), Łukasz Chlebny (HurtMetal), Wojciech Maciejak (Zające),
Mariusz Sianoszek (MC Astra),
Dariusz Fl_orczak (Vagat), Mariusz
Szalkiewicz (Orzeł), Radosław
Wróbel (Naprzód), Jacek Zrazek
(Alpinus), Tomasz Rembowski
(Hurt-Metal) i Paweł Jankowski
(MC Astra). Po 3 gole strzelili: Wojciech Piorun (Oldboy II), Mariusz
Więcek (Sąsiedzi), Tomasz Tafliński
(Hurt-Metal), Mariusz Wróbel (HurtMetal), Łukasz Olaczek (Hurt-Metal), Witold Łon (FC Chinatown),
Krzysztof Jędrachowicz (Oldboy
li), Sylwester Wielec (Vagat), Piotr
Czerwiński (Alpinus), Marcin Durka (Damir) i Krzysztof Borys (Orzeł).
W l O. kolejce, która rozgrywana bę
dzie w sobotę 1O lutego 200 I roku zagrają: godz. 16.00: Orzeł Nieborów Oldboy II, godz.16.40: Zające - HurtMetal, godz. 17.20: Sąsiedzi - Damir,
godz. 18.00: MC Astra Zduny - Alpinus, godz. 18.40: Vagat DomaniewiceNaprzód Jamno, godz. 19.20: Victoria
Zabostów - FC „Chinatown".
Zbigniew Łazi1lski
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Podsumowanie sportu w powiecie łowickim w 2000 roku

,

WYROZNIENI ·WYCHWALENI

· NAGRODZENI

Łowicz, 26 stycznia. Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łowi
czu zapełniła się najlepszymi sportowcami i przedstawicielami najbardziej
usportowionych szkół z terenu naszego
powiatu. Na podsumowaniu sportu w
2000 roku wyróżnionych uhonorowano nagrodami i dyplomami, które wrę
czali Starosta - Cezary Dzierżek oraz
Członkowie Zarządu: Mirosław Kret i
Paweł Lisowski.
SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻO
WEGO:
Najbardziej prężnym klubem w powiecie łowickim jest UKS „Błyskawi
ca" Domaniewice, który na 2065 klubów w Polsce zajął 245 miejsce (104
punkty w systemie sportu młodzieżo
wego), na 772 miejscu został sklasyfikowany MKS „Zryw" Łowicz (28) i na
1703 - Gabon Walewice (3). W punktacji gmin na 670 polskich gmin Domaniewice zajęły 166 miejsce w kraju, Łowicz
399, a Bielawy 566. W województwie
łódzkim na 22 powiaty Łowicz zajął
dziewiąte miejsce, a w klasyfikacji klubowej, wśród 151 klubów Błyskawica
jest 16, Zryw - 53, a Gabon - 132.
Na podsumowaniu nagrodami indywidualnymi zostali wyróżnieni ci, którzy zajęli miejsca 1-5 na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach
Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski oraz mistrzowie
Makroregionalnych Mistrzostw Mło
dzików. Najliczniejszą grupę stanowili
zawodnicy UKS „Błyskawica" Domaniewice: Agnieszka Kędziora, Łukasz
Fabjański, Zbigniew Bródka, Paweł Szymajda i Radosław Kosiorek - trener Mieczysław Szymajda.
Jedyny medal MP Juniorów wywalczył
w tym roku Michał Gamys (trzecie miejsce). f'onadto w śród wyróżnionych znaleźli się także: Monika Grochola, Karolina Kosman i Antoni RogowskiTylman - trener Maciej Sikorski.

Koszykówka - 4. Turniej Kadetów

Nie dali szans
rywalom
Sieradz, 27 stycznia. Wykorzystuw rozgrywkach ligowych
łowic<;y kadeci udali się na IV Turniej z
Okazji 56. Rocznicy Wyzwolenia Miasta Sieradza. W turnieju tym udział wzię
ły, oprócz naszej ekipy, drużyna PKK
99 Pabianice i „Trójka" Sieradz.
Podopieczni Zbigniewa ·Łazińskie
go nie mieli żadnych problemów z przeciwnikami i gładke wygrali swoje dwa
mecze, co dało im pierwsze miejsce w
tej rywalizacji.
W pierwszym meczu, z sieradzką
„Trójką", łowiczanie po słabym począt
ku, kiedy to zlekceważyli przeciwnika,
przegrywali nawet 16: 14, ale już w drugiej kwarcie nie było wątpliwości kto
jest lepszy na parkiecie. Ostatecznie
mecz ten zakończył się wygraną naszej
drużyny różnicą 31 „oczek" 67:36.
Drugie spotkanie z ekipą z Pabianic
rozpoczęło się od zdecydowanego prowadzenia „Księżaków'', którzy zagrali
bardzo mocno w obronie i prowadzili
po pięciu minutach 16:0,_a po pierwszej
kwarcie 23:4.
Po tej części gry wiadomo było, że
rywale nie będą w stanie w tym dniu
zagrozić łowiczanom, a trener mógł pozwolić na grę wszystkim zawodnikom,
szczególnie tym, którzy mniej grają w
meczach ligowych. Koszykarze ci spisywali się bardzo dobrze, a mecz zakończył się wygraną naszej drużyny 38
punktami, 64:26.
Na zakończenie turnieju kapitan zespołu Piotr Górski odebrał z rąk prezydenta Sieradza piękny puchar, a Mając przerwę

Starosta Cezary Dzierżek uhonorowal najlepsze szkoły sportowymi nagrodami.

tegoroczna dwukrotna srebrna medalistka: w Mistrzostwach Polski Małych
Koni (na koniu Biskwit) oraz w Igrzyskach LZS (Łuska) - trener Mariusz
Kleniuk.
SPORT SZKOLNY:
We współzawodnictwie sportowym
szkół powiatu łowickiego w roku 2000
brały udział prawie wszystkie szkoły z
,,Ziemi Łowickiej". W rywalizacji zarówno w ramach „Igrzysk", jak i „Gimnazjady" najlepszą okazała się Szkoła PodWśród wyróżnionych znalazła się stawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej
także Karolina Olesińska (Gabon) - w Łowiczu (dyrektor - Artur Balik). W

szkołach

podstawowych drugie miejsce
SP Niedźwiada (dyrekt<)r Alicja Kocbuch), a trzecie łowickiej
„Jedynce" (dyrektor- Iwona Rutkowska). W rywalizacji szkół wiejskich
pierwsze miejsce zajęła SP Niexiwda, a
kolejne SP Bednary i SP Domaniewice.
Natomiast w drugiej grupie wiekowej,
czyli w Gimnazjadzie Szkolnej, kolejne
miejsca za „Czwrką" zajęły SP Domaniewice (dyrektor - Stanisława Felczyńska) i SP 7 Łowicz (dyrektor Maria Wojtylak). W rywalizacji szkół
wiejskich wygrała ekipa SP Domaniewice, a dalsze miejsca przypadły SP Niedźwiada i SP Bednary.
W obu kategoriach rywalizacji szkół
ponadpodstawowych, zarówno wśród
dziewcząt, jak i chłopców, triumfowało
Liceum Ogólnokształcące im. Józefa
Chełmońskiego w Łowiczu (dyrektor Henryk Zasępa). Wśród dziewcząt
tuż za „Ogólniakiem" sklasyfikowany
został ZSZ 4.w Łowicz (dyrektor· Zofia Szalkiewicz), a wśród chłopców
drugie miejsce przypadło LO Zduny
(dyrektor - Zenon Strzelczyk). Dwa
trzecie miejsca zajął w obu kategoriach
ZSM Łowicz (dyrektor - Tadeusz Ża
czek).
Paweł A. Doliński
przypadło

riusz Tokarski otrzymał nagrodę dl
najskuteczniejszego zawodnika droży
ny (28 punktów w dwóch meczach).
Wszyscy zawodnicy dostali pa;miątko
we gadżety.
• TRÓJKA Sieradz - UMKS
„OSiR-KSIĘŻAK" Łowicz 36:67
UMKS: Mariusz Tokarski 14, Woj·
ciech Tomaszkiewicz 13, Paweł Matyjaszkowicz 12, Karol Nowicki I O, Piotr
Górski 2 oraz Kamil Więcek 6, Łukasz
Masztanowicz 4, Marcin Pieklak 4 i Ja.
rosław Święty 2.
Najwięcej dla: „Trójki": Krzysztof
Lewandowski 18.
• PKK 99 Pabianice - UMKS
„OSiR-KSIĘŻAK" Łowicz 26:64
UMKS: Mariusz Tokarski 14, Jaro.
sław Święty 11, Paweł Matyjaszkowicz
9, Piotr Górski 7, Wojciech Tomaszkie·
wicz 7 oraz Marcin Pieklak 9, Karol
Nowicki 6, Kamil Więcek I i Łukasz
Masztanowicz.
Najwięcej dla PKK: Robert Defeciń
ski 8.
• PKK 99 Pabianice - TRÓJKA
Sieradz 34:41
l.UMKS„OSiR-Księiak"Łowicz 2 4 131:52
2. PKK 99 Pabianice
2 3 67:98
3. Trójka Sieradz
2 2 70:1()!
Punkty dla „Księżaka" zdobyli: Ma·
riusz Tokarski 28, Paweł Matyjaszkowicz 21, Wojciech Tomaszkiewicz 20,
Karol Nowicki 16, Marcin Pieklakl3,
Jawrosław Święty 13, Piotr Górski 9,
Kamil Więcek 7 i Łukasz Masztanowicz
4 - trener Zbigniew Łaziński.

,

(zł)

NASKROTY. ••
Szymajda

wyróżniony

Łyszkowicach.

Pierwsze miejsce zajęła
Paulina Trybulska - wicemistrzyni
w LZS
Polski w czwartkach lekkoatletycznych
W hali sportowej łódzkiego „Społem" w rzucie piłeczką palantową (aż 52,5
podsumowano rok 2000 w Zrzeszeniu m), a kolejne miejsca zajęli: Kamil Szy·
Ludowe Zespoły Sportowe w woje- majda, Rafał Wróbel, Mariusz Ję·
wództwie łódzkim. Tego dnia ogłoszo drzejczak, Paweł Sołtyszewski i
no także dziesiątkę najlepszych spor- Adam Wawrzyn.
towców i wyróżniono piątkę najlepZwycięstwo
szych trenerów LZS. W tej ostatniej gruSP Łyszkowice
pie znalazł się także Mieczysław Szymajda - trener w sekcji short-track UKS
w Skierniewicach
„Błyskawica" Domaniewice. Klub ten
Znakomicie w feryjnym turnieju pi·
został takżę zaliczony do najlepszych
łki
nożnej rocznika 1989 w Skierniewi·
w województwie (w punktacji ludowych
UKS zajął pierwsze miejsce, a w punk- cach spisali się młodzi gracze ze Szkoły
tacji LZS drugie w województwie), a Podstawowej w Łyszkowicach. W ry·
Szymajda został także uhonorowany walizacji sześciu zespołów ekipa proZłotą Odznaką Działacza Kultury Fi- wadzona przez Józefa Brzezińskie·
go zajęła ostatecznie pierwsze miejsce.
zycznej.
W gronie największych nadziei LZS W eliminacjach grupowych zespól z
znalazła się Karolina Olesińska z sek- powiatu łowickiego przegrał co prawda
cji jeździeckiej Gabonu Walewice. Na- z Widokiem Tl Skierniewice O: I, ale W
tomiast wśród najlepszych rad gmin- kolejnym meczu rozgromił SP 5 Skier·
nych LZS na drugim miejscu znalazła niewice 4:0. W półfinale nasza drużyna
pokonała Juvenię Wysokienice 2:0 i w
się Rada Gminna w Nieborowie.
finale, znów przeciwko Widokowi li.
W Łyszkowicach także tym razem wygrała 4: I. Królem strzel·
ców w tym turnieju okazał się zdobyw·
rozstrzygnięto
ca
siedmiu goli - Kamil Szymajda.
plebiscyt ...
Ponadto w zespole tym grali: Mariusz
Tydzień temu pisaliśmy o plebiscy- Gajek - Marek Foks (1), Bartosz Bed·
cie w SP Niedźwiada - podobny Plebi- narek (I), Norbert Bodek, Szymon Gra·
scyt na Sześciu Najlepszych Sportow- bowicz, Adam Wawrzyn i Damian Dy·
ców przeprowadzona także w SP w szkowski.
(p)

nowy
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Oldboy na trzecim
•
•
m1e1scu

W kolejnym meczu Abex nie dał najmniejszych szans drugoligowej już ekipie lpo. Dobre spotkanie rozegrał Arkadiusz Żaglewski, który strzelił
trzy gole. Nie wiele gorzej zaprezentowali się pozostali podopieczni Marei·
na Borka i Artura Kacprzaka i pozwoliło to na wysoką wygraną 7:0. Tym
samym też po raz kolejny Michał Michałowski zachował czyste konto, co
dało mu miejsce w „Piątce kolejki" i miano najlepszego bramkarza ligi.
O meczu „Agros-Fortuna" Łowicz z
Sojaxem Il Boczki szerzej piszemy obok.
O meczu KS „Stefan:' z Olimpią Chą
śno nie da się nic dobrego powiedzieć.
Bo jak tu opisywać spotkanie, którego
wynik był już znany przed jego rozpoczęciem.

„ Biało-zieloni " pokazali, że w śnieżnej piłce są znacznie lepsi od graczy Kasztelana.

•

Piłka nożna

-sparing KS „Pelikan"

OBNAZYLI WSZYSTKIE BRAKI
•PELIKAN Łowicz- KASZTELAN
Sierpc 7:0 (5:0)
I :O - Dawid Ługowski ( 16), 2 :0 Krzysztof Skowroński (30), 3:0 - Michał Brzózka (31 ), 4:0 - Dawid Ługow
ski (35), 5:0 - Dominik Czeczko (45),
6:0 - Łukasz Chlebny (49), 7 :O - Dominik Czeczko (88).
Pelikan: Sowiński - Gąsecki, Durka,
Gawlik - Brzózka (46 Panak), Bogdan
Plichta (46 Olaczek), Jarosław Tafliński
(46 Chlebny), Skowroński, Michał
Plichta - Czeczko, Ługowski (70 Papuga). •
Łowicz, 3 lutego. Tuż po meczu Pelikana z Ceramiką pozostali zawodnicy
pierwszego zespołu rozegrali kolejny
mecz kontrolny - tym razem z IV-ligową ekipą Kasztelana Sierpc (siódme miejsce po rundzie jesiennej w grupie kujawsko-pomorskiej). Młody łowicki zespół prowadzony przez trenerów Marka Chojnackiego i Stanisława Nez-

dropę obnażył

wszystkie braki rywali
wygrywając aż 7:0. Przewaga łowiczan
nie podlegała dyskusji, a wynik odzwierciedla sytuację na boisku. Nasz zespół
to „melodia przyszłości" (jedynym bardziej doświadczonym graczem byf
Krzysztof Durka, który od tyłu dyrygował poczynaniami swoich młodszych
kolegów), ale możemy być chyba dobrej myśli.
Pierwsza bramka wpadła już w 16.
minucie, kiedy to Pelikan po raz kolejny
przycisnął, po strzale Dominika
Czeczko odbita piłka trafiła pod nogi
Dawida Ługowskiego , a ten trafił do
pustej bramki. Już cztery minuty póź
niej znakomitym prostopadłym podaniem Jarosław „Lili" Tafłiński otworzył drogę do bramki Krzysztofowi
Skowrońskiemu, a ten nie miał ł problemów z umieszczeniem piłki w siatce.
Na 3:0 podwyższył zamykający akcję
z prawej strony Michał Brzózka,

czwartego gola po indywidualnej akcji
strzelił znowu Ługowski (po c iągnął
wzdłuż linii końcowej i strzelił w „krótki róg" bramki Kasztelana), a tuż przed
przerwą podanie Ługowskiego na bramkę zamienił Czeczko.
Nie minęło pięć minut drugiej poło
wy, a bramkarz z Sierpca wyjmował piłkę po raz szósty. Kolejna składna akcja
„Biało-zielonych", zakończona strzałem

z dystansu wprowadzonego kilka minut wcześniej na boisko Łukasza
Chlebnego, a piłka po rękach golkipera Kasztelana przekroczyła linię bramkową. Łowiczanie mogli nastrzelać kolejne gole, ale później było już nieco gorzej ze skutecznością.
Dopiero w samej końcówce po półgórnym dośrodkowaniu „Skowrona"
Skowrońskiego nogę dołożył „Czeczot"
Czeczko ustalając tym samym wynik
spotkania.
Paweł A. Doliński

Halowa piłka nożna - 11. kolejka V ligi ŁLPNP

Barsa znów przed Kiepskimi
Łowicz, 4 lutego. Na trzy kolejki
przed zakończeniem rozgrywek V Ło
wickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobo
wej znów nastąpiła zmiana na czele tabeli.
Na pierwsze miejsce powróciła Barsa, która bez kłopotów „rozprawiła się"
z Bleblusiami. Kutnianie wykorzystali
potknięcie Kiepskich, którzy jedynie
zremisowali z RTS II Gągoł in.
li . kolejka V ligi ŁLPNP:
• BARSA Kutno - BLEBLUSIE
Lipnice 8:1 (4:0); br. : Piotr Kubicki 3
(2, 3 i 22), Sł awomir Dabrow icz 2 ( 11 i
14), Zbigniew Kamiń s ki (24), Sławo mi r
Taraska ( 16 samobójcza) i Ireneusz Kopeć (29) - Marci n Grocholewicz (25).
•HEZBOLLAH - WŁA D CY STEFANA 1:2 (0:1); br.: Krystian Krawczyk (17) - Dariusz Mroczek ( 12) i
Manusz Dedoński ( 19).
• KIEPSCY WITONIA - RTS II
Gągolin 1:1 (1:0); br.: Rafał Piaskowski (IO)- Marcin Rześny (18).
• BACAR- PŁOMIEŃ Piotrowice
2:7 (1 :4); br.: Krystian Rusek (7) i Łu-

kasz Trucheł (21) - Mariusz Kubiak 3
(3, 4 i 7), Mirosław Pawlak 2 (6 i 29),
Daniel Pietrzak (23) i Dariusz Wódka
(30).
Żółta kartka : Piotr Sumiński (I)- Bacar.
I. Barsa Kutno (2)
11 30 50:16
2. Kiepscy Witonia (I)
11 28 38:12
3. Płomień Piotrowice (3) 11 21 42:21
4. Blcblusie Lipnice (4) 11 16 31 :30
5. RTS li Gągolin (5)
11 15 30:29
6. Wł a dcy Stefana (6)
11 13 16:35
7. Hezbollah (7)
11 6 18:29
8. Bacar (8)
11 O 12:66
Znów zmiana w czołówce klasyfikacj i naj lepszych strze lców V ligi. Na
pierwszym miejscu znajduje s i ę teraz
Mariusz Kub iak (Płom i eń ), który ma
ju ż s i edem n aśc i e bramek na koncie, 16
razy do protok oł u wpisał s i ę Ma rc in
Gro c holewicz (B lebl usie), IS - Piotr
Kubicki (Barsa), 12 - Mariusz Woź
niak(Kiepscy), I I -Zbigniew Kamiń
ski (Barsa), po 8 - Łukasz Papuga
(Bleblusie) i Tomasz Ciastek (Barsa),
8 - Marcin Rześny (RTS II), po 7 -

Marek Gać (obaj RTS II), Rafał Piaskowski (Kiepscy) i Daniel Pietrzak
(Płomień), 6 - Dariusz Dąbrowicz
(Barsa), po S -Łukasz Pietrzak i Szymon Makoś (obaj Hezbollah), Robert
Redzisz i Arkadiusz Wódka (obaj
Płomień), Paweł Zapisek (RTS II),
Michał Stegliński (Bacar) , Piotr
Chlebny („Władcy"), Marcin Wołek
i Krzysztof Wolski (obaj Kiepscy)
oraz po 4 - Krzysztof Woźniak
(Ki epscy) i Jarosław Koncewicz
(RTS Tl).
Kol ejne mecze w V lidze ro zgrywane
b ęd ą zarówno w s o botę, j ak i w niedziel ę I O i 11 lu tego 200 I: sobota - godz.
9.20: Płom ień Piotrowice - Barsa Kutno, godz. IO.OO: Bleblusie Lipnice - Hezbollah, godz. I 0.40: Wł adcy Stefana Kiepscy Witonia, godz. 11.20: RTS IT
Gągo l in - Bacar, niedziela: godz. 8.40:
Bacar - Władcy Stefana, godz. 9.20:
Kiepscy - Bleblusie, godz. 1O.OO: Hezbollah - Barsa i godz. I 0.40: RTS II Plomieli.
Paweł A. Doli1lski

W kuluarach już po rozegraniu I O.
kolejki mówiono, że „Stefan" mecz odpuści, co zresztą było widoczne na parkiecie. Sam fakt, że do gry przystąpiło
tylko czterech piłkarzy tego zespołu
mówi sam za siebie. Szkoda i przykro
jest, że piłkarze grają nie fair, bo jest to
ze szkodą dla rozgrywek łowickiej halówki.
W ostatnim meczu sezonu pierwszoligowców spotkali się piłkarze Pędzą
cych Imadeł i byłego już mistrza Dagramu-AT. Spotkanie to miało spore znaczenie przede wszystkim dla Michała
Adamczyka, który walczył o koronę
króla strzelców. I walka ta przyniosła
dla niego oczekiwany efekt. Strzelając
sześć goli wyprzedził w klasyfikacji
Adama Grada i został najskuteczniejszym strzelcem ligi. W meczu tym w
ogóle padło dużo goli. Dagram-AT strzelił ich 9, natomiast Imadła 8. Tym sa-

też

mecz ten zakończył się zwyekipy Grzegorza Durki,
która tym samym umocniła się na drugiej pozycji, co dało im w rezultacie tytuł wicemistrzowski.
li. kolejka! ligi:
• ROLMECH-CZARNI Bednary SOJAX I Boczki 4:4 (1:1); br.: Krystian Bolimowski 3 (13, 16 i 22) i Damian Maciągowski ( 19) - Adam Grad 2
(15 i 22), Paweł Kawecki (25) i Dariusz
Nowacki (18).
Żółta kartka: Dariusz Nowacki (2) Oldboy.
• OLDBOY - TURBO-CAR GUTENÓW 7:2 (3:1); br.: Dzidosław Żu
berek 3 (5, 7 i 26), Robert Stankiewicz 2
(23 i 24), Jacek Haczykowski (4) i Bogusław Bończak (30) - Marcin Urbań
ski (6) i Marcin Pińkowski (28) .
• ABEX - IPO 7:0 (3:0); br.: Arkadiusz Żaglewski 3 (5, IO i 24), Tomasz
Greda 2 (23 i 25) i Krzysztof Papuga 2
(4i30).
• „AGROS-FORTUNA" Łowicz SOJAX li Boczki 4:2 (1:2); br. : Marcin Salamon 3 (7, 21 i 28) i Bogdan Plichta
(25) - Zbigniew Koneczny ( 11) i Maciej Sekuła ( 19).
•KS „STEFAN" - OLIMPIA Chą
śno 2:4 (0:2); br. : Tomasz Laska (26).i
Robert Wojtasiak (27) - Marcin Maciejak 2 (3 i 22), Zbigniew Petrynowski
( 15) i Robert Sopyła (24) .
mym

cięstwem

•PĘDZĄCEIMADŁA-DAGRAM

AT 8:9 (4:5); br.: Michał Adamczyk 6
(4, 9, 12, 18, 22 i 30) i Krzysztof Skowroński 2 (I i 28) - Jarosław Plichta 3 (6,
14 i IS), Tomasz Styszko 2 (I 24),
Krzysztof Durka 2 (8 i 19), Grzegorz
Durka (20) i Grzegorz Czerbniak (23).

l.Abex{I)
46:14 9
li
29
2
o
2. Dagram-AT (2)
Il
25
53:28 8
2
I
3. Oldboy (4)
44:27 6
Il
20
2
3
4.Sojax TI Boczki (3)
li
31:30 6
19
1
4
5. KS „Stefan" (5)
Il
16
36:34 5
I
5
6. Rolmech-Czami Bednary (7)
li
37:39 4
14
2
5
7. Pędzące Imadła (6)
11
14
2
47:48 4
5
8. Turbo-Car Gutenów (8)
Il
26:32 3
12
3
5
9. Sojax I Boczki (9)
32:44 2
li
11
5
4
IO. Olimpia Chąśno (IO}
30:43 3
li
11
2
6
11. „Agros-Fortuna" L-Owicz (11) li
11
2
26:42 3
6
12. IPO (12)
Il
12:44
4
1
9
W rozegranych spotkaniach ll. kolejki strz~lono 53 gole, co daje średnio na
mecz 8,8 bramki. Bramki w tej kolejce strzeliło 30 piłkarzy. Do przerwy strzelono
23 bramek (43,39%).
Sławomir Karm elita
dok. ze str. 40

Ceramika zna.cznie
lepiei w śniegu
Po przerwie kibi com w Łowi czu
Grzegorz Piechna,
któ ry j es i e n ią jeszcze grai w naszy m
zespole. Po obozie z cera m i ką Opoczno
„Kiełb asa" zyskał znacznie na szybkości kil kakrotn ie znajduj ąc się sam na sam
z naszy m bramkarzem. Nowogórski interwencjami na przedpolu kilka razy zażegnał niebezp i eczeństwu, ale był już
bezradny gdy Piechna z kilku metrów
_bardzo precyzyj nie główkował. Dosłownie kilkanaście sekund wcześniej
powinno być I: I, ale doskonałą sytuacj<; zaprzepaścił Robert Stankiewicz.
Przy okazji więc sprawdziło si<; powieprzypo mni ał s i ę

dze ni e o „ni ewy korzys tanyc h sytuacjac h", która tym raze m s i ę zemśc ił a.
Przy wyniku 0:2 łowiczan i e wzię l i Sil(
w k oń cu za odrabianie strat. Adam Grad
po podaniu Michała Adamczyka popisał się dokład ny m uderzeniem, a pi ł ka
wylądowała w bramce tu ż obok słupka.
Trener Chojn acki próbował jeszcze
okrzykami z boku poderwać swoich
podopiecznych do walki, ale wynik już
nie uległ zmianie. W ostatniej minucie
jeszcze sędzia mógł odgwizdać rzut karny za faul jednego z graczy Ceramiki w
„szesnastce", ale .. .
Paweł A. Doli11ski
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* „ŁOWICKA FERIADA '2001" ·* „ŁOWICKA FERIADA '2001" *
Siatko-noga rocznik 1986 i młodsi

,

,

Turniej Halowej Piłki Nożnej „Łowicka Feriada '2001"-rocznik 1988

PELIKAN ZNOW GOSCINNY
Łowicz,

2 lutego. Kolejną feryjną imprezą w hali OSiR nr 1 był Halowy TWTiiej
Piłki Nożnej Trampkarzy z rocmika 1988.
W dniu turnieju okazało się, że nie dojadą
ekipy GKS Bełchatów i Piotrcovii, ale organizatorzy poradzili sobie - zawody rozegrano w dwóch gmpach eliminacyjnych.

GRUPA/:
•PELIKAN I Łowicz - SP Łyszkowi
ce 4:0; br.: Maciej .Rybus 2, Konrad Bolimowski i Kamil Szymajda.
• ORKAN Sochaczew - SP Łyszko
wice 2:0; br.: Kamil Kotlarski i Łukasz Pilewski.
• PELIKAN I Łowicz - ŻYRARDO
WIANKA Żyrardów 4:3; br.: Paweł Dziedziela 2, Konrad Bolimowski i Konrad Bolimowski - Piotr Wójcik, Adrian Łukawski i
samobójcza.
• ŻYRARDOWIANKA ~yrardów ORKAN Sochaczew4:1; br.: Damian DaW„Feryjnym" turnieju Pelikan I zajął trzecie miejsce, a Pelikan Il piąte.
lach 2-Piotr Wójcik i Łukasz Gałczyński 
Mariusz Kmszyński.
• PELIKAN I Łowicz - ORKAN So•PELIKAN II Łowicz - ŁKS Łódź
MECZ O 3. MIEJSCE:
chaczew2:0; br.: Jakub Doroba i Kamil Szy- 0:4; br.: Rafał Kujawa 2, Andrzej Brzu•PELIKAN I Łowicz-ŻYRARDOmajda
ska i Maciej Majewski.
WIANKAŻyrardów6:0;br. : PawełDzie•SPŁyszkowice-ŻYRARDOWIAN
MECZE POŁFINAŁOWE OMIEJSCA 5-8:
dzieła 2, Kamil Szymajda 2, Konrad BoliKA Żyrardów 2:6; br.: Przemysław Szy• PELIKAN II Łowicz • ORKAN mowski i Jakub Doroba.
majda i Damian Markus - Kan1il Robak 2, Sochaczew3:0; br.: Adam Charążka 2 i
MECZ O 1. MIEJSCE:
Piotr Wójcik, Łukasz Gałczyński, Adrian Patryk Gawinek.
•MAZUR Gostynin-ŁKS Łódź 1:0;
Łukawski i Rafał Żelechowicz.
• SP Łyszkowice - UKS „UNIA- br.: Łukasz Frątczak.
GRUPA/I:
Il" Sochaczew-Boryszew 0:4; br.: Ka- I. Mazur Gostynin
5 12 10:5
• UKS „UNIA-Il" Sochaczew-Bo- mil Bartosiewicz 2, Łukasz Puciłowski 2. ŁKS Łódź
5 9 9:3
ryszew - ŁKS Łódź 0:2; br.: Rafał Kuja- i Sebastian Tomala.
3. Pelikan I Łowicz
5 12 17 :5
wa i Wojciech Świątek.
MECZEPÓŁFINAŁOWEOM/EJSCA 1-4:
4. Żyrardowianka
5 6 13:15
•PELIKAN Il Łowicz- MAZUR Go•PELIKANIŁowicz-MAZURGo- 5.PelikanIIŁowicz
5 6 8:15
stynin 1 :4; br. : Damian Drzewie - Bar- stynin 1:2; br.: Konrad Bolimowski - 6. UKS „Unia;ll" Sochaczew
5 9 13:7
tossz Komorowski 2, Łukasz Frątczak i Łukasz Frątczak i Bartosz Komorow- 7. Orkan Sochaczew
5 6 6: li
Adam Olszewski.
ski.
8. SP Łyszkowice
5 O 4:19
• MAZUR Gostynin - ŁKS Łódź
• ŻYRARDOWIANKA Żyrardów „Królem" strzelców turnieju wstał Bar2:1; br.: Bartosz Komorowski 2 - Mi- ŁKS Łódź 0:2; br.: Maciej Majewski i Ra- tosz Komorowski (Mazur). W poszczechał Rosiak.
fał Kujawa.
gólnych zespołach trenerzy wybrali najlep•PELIKANilŁowicz-UKS„UNIA
MECZ O 7. MIEJSCE:
szych zawodników, którzy otrzymali inIl" Sochaczew-Boryszew 2:6; br.: Pa• SP Łyszkowice - ORKAN Socha- dywidualne nagrody: Adam Olszewski
tryk Gawinek i Adam Charążka - Łukasz czew 2:3; br.: Przemysław Szymajda i Da- (Mazur), Rafał Kujawa (ŁKS), Konrad
Puciłowski 3, Kamil Bartosiewicz 2 i Ja- mian Markus - Kamil Wróbel 3.
Bolimowski (Pelikan I), Damian Dalach
kub Lewandowski.
MECZ O 5. MIEJSCE:
(Żyrardowianka), Patryk Gawinek (Peli• UKS „UNIA-II" Sochaczew-Bo• PELIKAN II Łowicz - UKS kan II), Sebastian Tomala („Unia-II"),
ryszew - MAZUR Gostynin 2:1; br. : „UNIA-Il" Sochaczew-Boryszew 2:1; . Kamil Wróbel (Orkan) i Adam Cacło
Łukasz Puciłowski i Kamil Bartosiewicz br.: Adam Charążka i Patryk Gawinek (SP Łyszkowice).
- Bartosz Komorowski.
Paweł A. Doliński
Sebastian Tomala.
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Stokrotki i Smerfetki rzucały naicelniei
Łowicz,

1 lutego. Osiem zespołów
chłopców oraz trzy dziewcząt przystą
piły d9 walki pod koszami łowickiej hali
• OSiR o miano najlepszej „trójki" "Feriady '200 I". Dziewczęta swoją rywalizację toczyły systemem każdy z każdym,
chłopcy natomiast w pierwszej fazie
grali w grupach każdy z każdym. Dwa
pierwsze zespoły z każdej grupy wywalczyły awans dalej i miedzy tymi drużynami toczyła się walka o zwycięstwo.
W kategorii diiewcząt wygrały Smerfetki (Paulina Bednarek, Ewelina
Wieczorek i Monika Strugacz), które bez problemów uporały się z rywalkami i bez straty punktu uplasowały się
na pierwszym miejscu. Na drugiej pozycji zakończyły swój start dziewczęta
z zespołu Center-2 (Dominika Marszałek, Wojda, Dominika Pietrzyk
i Kosińska), które w decydującym
meczu pokonały Szalone Diablice (Dagmara Włuczyńska, Ania Makowska i Katarzyna Grzywacz) 9:2.
Wśród chłopców najlepsze okazały
się Stokrotki, które nie przegrały żadne
go z pośród pięciu spotkań jakie przyszło im rozegrać w drodze do końcowe
go zwycięstwa. Po wygraniu swojej gmpy eliminacyjnej w meczu półfinałowym
Marcin Pieklak, Kamil Więcek i
Karol Nowicki zmierzyli się z Siu-arami (Andrzejewski, Mostowski, Flis,

Piotr Daszczyński i Łukasz Łeb Damian Lelonkiwicz)4:0
• SIU-ORY - CZERWONE DIAski). Nie dali im najmniejszych szans
BŁY 7:6
wygrywając 15:0.
Trochę trudniejszą przeprawę mieli
• KOSZYKLARZE - PĘDZĄCE
w finale, gdzie zacięty opór stawiły im BANANY8:5
• SIU-ORY - PĘDZĄCE BANAPapeciątka (Marek Słoma, Sebastian
Wojenka, Piotr Zabost i Tomasz NY 8:5
•KOSZYKLARZE-CZERWONE
Nowak). Potrafili jednak zmobilizować
się i ostatecznie wygrali ten pojedynek DIABŁY7:6
GRUPA „B":
14:0. W spotkaniu o trzecie miejsce, po
• PAPECIĄTKA-BRATKI (Piotr
zaciętym boju z Siu-orami zwyciężyli
Koszyklarze (Bartosz Włuczyński, Kostański, Miłosz Gawroński i Piotr
Adrian Dyszkiewicz, Kamil Karme- Kołudzki) 11 :5
•STOKROTKI-POŁAMAŃCE
lita, Maciej Kołodziejczyk i Michał
Wójcik) 8:7, którzy w spotkaniu półfi (Łukasz Strugiński, Kowalski i Markienałowym nie sprostali Papeciątkom, ule- wicz) 7:1
I PAPECIĄTKA- STOKROTKI 4:15
gając im 4: 13.
•BRATKI- POŁAMAŃCE 15:0
DZIEWCZĘTA:
•
I PAPECIĄTKA - POŁAMAŃCE 15: 1
• CENTER-2 - SMERFETKI 1: 14
•BRATKI - STOKROTKI 9:14
• CENTER-2 - SZALONE DIAMECZE PÓŁFINAŁOWE:
BLICE 9:2
• PAPECIĄTKA - KOSZYKLA•SZALONE DIABLICE-SMERRZE 13:4
FETKI 0:5
• STOKROTKI - SIU-ORY ł5:0
2 8 8:2
I. Smerfetki
MECZ O 3. MIEJSCE:
2 6 6:3
2. Center-2
2 4 5:4
• SIU-ORY -KOSZYKLARZE 7:8
3. Szalone Diablice
CHŁOPCY:

GRUPA „A":

• SIU-ORY -KOSZYKLARZE l:Ś
• CZERWONE DIABŁY (Piotr
Kaczor, Michał Grażka i Adam Kowalik) - PĘDZĄCE BANANY (Maciej
Więcek, Adrian Pełka, Michał Kosman i

MECZ O I. MIEJSCE:
I STOKROTKI- PAPECIĄTKA 14:9
I. Stokrotki
2. Papeciątka
3. Koszyklarze
4. Siu-ory

5 8 8:2
5 6 6:3
5 4 5:4
5 2 4:7
Sławomir Karmelita

Dziewczęta
Łowicz, 30 stycznia. W dmgi dzień
ferii organizatorzy przygotowali rozgrywki w mało znanej, ale widowiskowej dyscyplinie sportu, a mianowicie
siatko-nodze. To typowo męska dyscyplina, jednak i dziewczęta postanowiły sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie. Oprócz 8 zespołów chłopców
do walki przystąpiły również dwa
dziew1:zęce . Ponieważ zespołów dziewcząt były tylko dwa o zwycięstwie zade,cydował jeden pojedynek. Zwycięsko z
niego wyszły Myszki (Katarzyna Waracka, Maria Zielkowska i Justyna
Brzozowska), które wygrały seta do 15.
Chłopcy, aby wyłonić tryumfatora
musieli rozegrać więcej spotkań. Ich rywalizacja toczyła się systemem pucharowym. Po rozegraniu spotkań eliminacyjnych oraz półfinałowych w meczu o
pierwsze miejsce zmierzyli się CzamoCzami (Sebastian Szewczyk, Rafał
Wojda i Łukasz Markiewicz) i FC
Bratki (Przemysław Urbanek, Miłosz
Gawroński i Piotr Kołucki). Zwycię
sko z tego pojedynku wyszli ci drudzy,
którzy byli zdecydowanie lepsi i w dwóch
setach pokonali swoich rywali.
W spotkaniu o trzecie miejsce zmierzył i się Kiepscy (Kamil Karmelita,
Paweł Karwat i Damian Drzewie) i
Sterydziarze (Adrian Dyszkiewicz,
Damian Lelonkiewicz i Michał Wójcik). Ten mały finał toczył się do jednego zwycięstwa i zakończył się wygraną
tych drugich, ale po zaciętej i wyrówna'nej grze - 26:24
DZIEWCZĘTA :

• ANIOŁKI (Anna Kolos, Monika
Stmpacz i Anita Gruzie!) - MYSZKI

lei

kopią

(Katarzyna Waracka, Maria Zielkowska
i Justyna Brzozowska) 15:25
CHŁOPCY:

MECZE ELIMINACYJNE:
• STERYDZIARZE (Adrian Dyszkiewicz, Damian Lelonkiewicz i Michał
Wójcik)- UŚMIECH TRAKTORZYSTY (Michał Andrzejewski, Hubert
Laska i Marcin Jadzik) 25:16
• BURAKI (Konrad Bolimowski,
Łukasz Łebski i Bolesław Mostowski)
- FC BRATKI (Przemysław Urbanek,
Miłosz Gawroński i Piotr Kałucki)
16:25
• SIATKARECZKI (Maciej Więcek,
Mateusz Marszałek i Marcin Pełka) KIEPSCY (Kamil Karmelita, Paweł
Karwat i Damian Drzewie) 3:25
•OGÓRKI ZDZISŁAWA (Paweł
Wojciechowski, Łukasz Strugiński i Krystian Cipiński) - CZARNO-CZARNI
(Sebastian Szewczyk, Rafał Wojda i Łu
kasz Markiewicz) 16:25
PÓŁFINAŁY·

I STERYDZIARZE-FC BRATKI 14:25
I KIEPSCY -CZARNO CZARNI 17:25
MECZ03.MIEJSCE:
•KIEPSCY -STERYDZIARZE 24:26

MECZ O I. MIEJSCE:
•FC BRATKI-CZARNO CZARNI 2:0 (25:14, 25:18)
1. FC Bratki
3 6 8:2
3 4 6:3
2. Czarno-Czami
3. Sterydziarze
3 4 5:4
4. Kiepscy
3 2 4:1
5. Uśmiech Trakt.
1 O 1:8
6. Buraki
I O 0:1
1 O 0:1
7. Ogórki Zdzisława
I O 0:1
8. Siatkareczki
Sławomir Karmelita
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Diablice i Diabły straszyli
Łowicz,

2 lutego. Dzień po chłopcach
urodzonych w I 986 i
młodszych do walki o miano najlepszej
„trójki" przystąpili koszykarze i koszykarki o dwa lata młodsi . W kategorii dziewcząt zgłosiły się tylko dwa zespoły: Szalone Diablice (Dagmara Włuczyńska,
Ania Makowska i Katarzyna Grzywacz), które dzień wcześniej również
występowały oraz Aniołki Charliego.
Zwycięsko z tej potyczki wyszły te
pierwsze, które dość gładko, bo 6:2 uporały się ze swoimi rywalkami.
O pięć zespołów więcej wystartowało
w kategorii chłopców. Zmusiło to organizatorów do podziału na grupy, w których toczyły się eliminacje, mające wyło
nić po dwa zespoły do fazy finałowej.
Z grupy „A" awans wywalczyli Koszyklarze I Szybkie Pchły, natomiast z
grupy „B" Czerwone Diabły i Baskeci.
W pierwszym spotkaniu półfinałowym
po bardzo zaciętej walce lepsi okazali się
Koszyklarze, którzy pokonali Basketów
8:6. W drugim natomiast Czerwone Diabły nie dały szans Szybkim Pchłom, wygrywając I O: I. Tak wiec w meczu o trzecie miejsce zmierzyli się ci ostatni z Basketami . Lepszymi, ale tylko o dwa
„oczka" okazali się ci drudzy i to oni zajęli najniższe miejsce na „pudle".
Mecz o miejsce pierwsze był godny
finału. Po dramatycznej i bardzo wyrównanej grze najlepszą koszykarską
„trójką" okazali się: Piotr Kaczor,
Adam Kowalik i Michał Grażka.
Tylko o jedno celne trafienie mniej na
swoim koncie mieli Bartosz Włuczyń
ski, Adrian Dyszkiewicz, Michał
Wójcik i Maciej Kołodziejczyk.
i

dziewczętach

DZIEWCZĘTA:

•SZALONE DIABLICE-ANTO-

ŁKI CHARLIEGO (Obrębska, Różyc
ka i Piorun) 6:2

CHŁOPCY·

GRUPA „A":
•ZIELKOWICE II (Bogucki, Wyszogrodzki i Rokicki) - KOSZYKLARZE 0:15
• ZIELKOWICE Il - SZYBKIE
PCHŁY1:9

• KOSZYKLARZE - SZYBKIE
15:1

PCHŁY

GRUPA „B":
•CZERWONE DIABŁY-PĘDZĄ·
CE BANANY (Więcek, Pełka, Burza i
Kamiński) 10:7
• BASKECI(Lelonkiewicz, Burzyń
ski, Łebski i Mostowski) - ZIELKOWICE I (Kromski, Lebioda i Zawadzki)
8:2
• CZERWONE DIABŁY - BASKECI 8:7 (dogrywka)
•PĘDZĄCE BANANY -ZIELKOWICE 17:2
• CZERWONE DIABŁY - ZIELKOWICE I 15:2
•PĘDZĄCE BANANY - BASKECI 5:7
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
•KOSZYKLARZE-BASKECl8:6
•SZYBKIE PCHŁY - CZERWONE DIABŁY 1 :10

MECZ O 3. MIEJSCE:
• BASKECI - SZYBKIE PCHLY
7:5

MECZ O 1. MIEJSCE:
•KOSZYKLARZE-CZERWONE
DIABŁY6:7

I.
2.
3.
4.

Czerwone Diabły
Koszyklarze
Baskeci
Szybkie Pchły

5
5
5
5

8 8:2
6 6:3
4 5:4
2 4:7
Sławomir Karmelita
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Osiedlowy turniej halowej piłki nożnej- rocznik 1981-85

KOLEJNY REKORD· 1LOSCI ZESPOtOW
Łowicz,

31 stycznia-1 lutego. Najjak dotąd zainteresowaniem
uczestników z imprez organizowanych
w halach OSiR w ramach „Łowickiej Feriady '2001" cieszył się Osiedlowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla chłopców
ze szkół ponadpodstawowych (rocznik
większym

1981-85).WhaliOSiRNrlwŁowiczu

przy ul. Jana Pawła II 3 w zagrało aż
dwadzieścia osiem ekip ( w ubiegłym
roku 23), a na parkiecie znów wystąpiło
ponad dwustu zawodników.

MECZE EL/MlNACYJNE:
• HERTHA BERLIN - ŚWISTAKI
4:1; br.: Łukasz Gąsecki 2, Łukasz Olaczek i Łukasz Chlebny - Maciej Modzelewski.
'
•NAZWA DRUŻYNY - MECHANIK 3:0; br.: Robert Czarnecki 2 i Szymon Wiliński.
• INNA NAZWA DRUŻYNY WIDTE POWER 2:0; br.: Wiktor Muras i Seweryn Winiarek.
• KLEPARDJA Łowicz- GUMISIE
0:3; br.: Hubert Florczak 2 i Piotr Rolik.
• PUSTAKJ - SZPADLE 4:0; br.:
Mariusz Wieczorek 3 i Dariusz Wieczorek
•LASERY - WARKA 4:0; br.: Marcin Grocholewicz 2, Robert Dziedziela i
Adam Madanowicz.
• OKINAWA - WILKI 0:0, w rzutach karnych 3:4.
•GRABARZE- DRINK TEAM 2:0;
br.: Jakub Mroczek i Mańusz Tarkowski.
•KUMPLE JANOSIKA - POMIESZAŃCE 0:2; br.: Daniel Stępniewski i
Sylwester Stępniewski.
• RED DEVILS - CHŁOPAKI
RYBY 3:0; br.: Łukasz Bryszewski 2 i
Przemysław Bryszewski.
• SKOWRONKI - BETONY 0:1;
br.: Jakub Kowalski.
• FC „SIU-ORY" - WALDUSIE

-

1:3; br.: Michał Antczak-Andrzej Grzegorek, Maciej Wyszogrodzki i Michał
Kamiński.

• CHŁOPCY Z MARGINESU STRONG MEN 1:7; br.: Przemysław
Dominczak - Piotr Rutkowski 5 i Adam
Pierzchała 2.
•CHŁOPAKI KOZŁA -VFL
„ZRYW" 0:3; br.: Jan Pawlata 2 i Paweł
Janusz.

MECZE 1116 FINAŁU:
•POMIESZAŃCE- WILKI 2:1; br.:
Daniel Stępniewski i Jarosław CieślakPrŻemysław Jarosz.
• GRABARZE - STRONG MEN
1:0; br.: Jakub Mroczek.
•WALDUSIE• RED DEVILS 4: 1;
br.: Norbert Zwierz 2, Maciej Wyszogrodzki i Michał Kamiński - Przemysław Bryszewski.
•PUSTAKI-LASERY3:0;br.:Sebastian Ostrowski 2 i Dańusz Wieczorek.
•GUMISIE-BETONY 1:2; br.: Piotr
Rolik - Michał Płacheta i samobójcza.
•INNA NAZWA DRUŻYNY - NAZWA DRUŻYNY 2:0; br.: Wiktor Muras i Seweryn Winiarek.
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE:
• VFL „ZRYW" - POMIESZAŃMECZ O 3. MIEJSCE:
CE 1 :O; br.: Dariusz Strugiński.
• GRABARZE - BETONY 1:1, w
•GRABARZE - WALDUSIE 2:1; rzutach karnych I :3; br.: Sylwester Pła
br.: Sylwester Płacheta i samobójcza - cheta - Piotr Klimkiewicz.
Norbert Zwierz.
MECZ O I. MIEJSCE:
•PUSTAKI- BETONY 0:3; br.: Piotr
• VFL „ZRYW" - HERTHA BERNowak, Piotr Klimkiewicz i MańuszGać. LIN 0:1; br.: Łukasz Gąsecki.
•INNA NAZWA DRUŻYNY - HERI. Hertha Berlin
4 IO 9:2
THA BERLIN 0:3; br.: Łukasz Gąsec2. VFL ,:Zryw"
4 IO 5: I
ki, Łukasz Chlebny i Jarosław Tafliński.
3. Betony
5 11 8:3
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
4. Grabarze
5 IO 6:3
•VFL„ZRYW"-GRABARZEl:O;
Chłopcy z Marginesu
3 6 4:1
br.: Dariusz Strugiński.
5. Waldusie
3 6 8:4
• BETONY - HERTHA BERLIN
Pustaki
3 6 7:3
1:1, w rzutach karnych I :3; br.: Mariusz
3 6 4:2
Pomieszańce
3 6 4:3
Inna Nazwa Drużyny
Gać - Łukasz Olaczek.
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9. Strong Men
Gumisie
Lasery
Nazwa Drużyny
Red Devils
Wilki
15.·0kinawa
Skowronki
DńnkTeam

Kumple Janosika
White Power
Świstaki
Chłopaki Kozła

Chłopaki

Ryby

Gumisie
Meehaaik

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
I
l

o
o
o
o
o
o
o
o
o

7:2
4:2

4:3
3:2
4:4
1:2
0:0
0:1
0:2
0:2
0:2
1:4
0:3
0:3
0:3
0:3

FC „Siu-ory"
o 0:3
Szpadle
o 0:4
Warka
o 0:4
Strong Men
o 1:7
W feryjnym turnieju halówki najlepszą okazała się ekipa występująca pod nazwą Hertha Berlin, w której
składzie grali: Krzysztof Dziedzic Łukasz Olaczek, Łukasz Gąsecki,
Łukasz Chlebny i Jarosław Tafliński. W finale pokonali oni VFL ,:Zryw":
Bartek Jarosz - Paweł Janusz,
Radosław Lenarczyk, Arkadiusz
Stolarczyk, Dariusz Strugiński
i Jan Pawlata.
Paweł A. Doli1iski

dok. ze str. 38

„Baikowy" zespól na czele Albatrosy lepsze
Łowicz, 29 .s tycznia . Jako pierwsze
w tegorocznych feriach do walki przystąpiły siatkarki, których wiek nie przekraczał 18 lat.
Do rozgrywek, które odbywały się w
hali OSiR przy ulicy Topolowej, zgłosi

ło się pięć zespołów.

Ta niezbyt liczna grupa dziewcząt
systemem każdy z
każdym. Najlepszy okazał się „bajkowy zespół" - „Smerfetki". Ewelina
Wieczorek, Sylwia Tokarska i Paurywalizację toczyła

lina Bednarek nie przegrały żadnego
spotkania i tym samym bez straty punktu uplasowały się na pierwszej pozycji.
Ale sukces ten nie przyszedł im łatwo.
W spotkaniach z Żabkami oraz Gumisiami decydowały trzecie sety, które
rozstrzygnęły na swoją korzyść, ale tylko różnicą dwóch punktów. Na drugim
miejscu uplasowały się Gumisie (Anna
Kolos i Katarzyna Waracka). Mimo,
że grały tylko we dwie to i tak potrafiły
trzykrotnie wygrać.

Smwfetki nie dały szans swoim 1y walkom

odnosząc

komplet zwycięstw.

Trzecie miejsce na podium zajęły Śli I. UKS "Pałac" Nieborów
2 4 3:1
maki (Paulina Kowalska, Justyna 2. „Ćwoki 103"
2 3 3:4
Kowalska i Ewelina Grzywacz), któ- 3. Uśmiech Traktorzysty
2 1 3:4
re musiały uznać wyższość tylko zespoGrupa VII:
łów na pierwszych d"°óch pozycjach.
•WYJĄCE KOJOTY - SOKOŁY
• ŻABKI (Roksana Popowska i 3:0; br.: Jakub Kwestarz 2 i PrzemyMarta Michalak)- SMERFETKI (Ewe- sław Kucharek.
lina Wieczorek, Sylwia Tokarska i Pau- 1. Wyjące Kojoty
I 3 3:0
lina Bednarek) 1:2 (18, -23, 13)
2. Sokoły
I o 0:3
• GUMISIE (Anna Kolos i Katarzyna
MECZ ĆWIERĆFINAŁOWE:
Waracaka) - ROBACZKI (Zielkowska
• OSZOŁOMY MIRKA - „BTAMańa i Justyna Brzozowska) 2:0 (17, 18)
' LO-CZERWONI" 1:4; br.: Damian
•ROBACZKI-ŚLIMAKI (Paulina Kowalska, Justyna Kowalska i Ewe- Warzywoda - Marcin Majchrzak 2 i
Mateusz Zimecki 2.
lina Grzywacz) 0:2 (18, 18)
•ALBATROSY - KS GÓRKI 4;1;
• SMERFETKI-GUMISIE2:0
br.: Maciej Wyszogrodzki 3 i Grzegorz
(18, 18)
Cipiński - Michał Grobelny.
•GUMISIE-ŚLIMAKI 2:0
•UKS „PAŁAC" Nieborów-WY(17, 17)
JĄCE KOJOTY 2:0; br. : Michał Ozie•ŻABKI -ROBACZKI 2:1
(23, -22, 12)
dzic i Jakub Lis.
•SMERFETKI-ŚLIMAKI 2:1
•FC BRATKI - FC „MJETKI" 5:0;
(17, -19, 13)
br.: PiotrKułudzki 3 i Miłosz Gawroń•ŻABKI- GUMISIE1:2
ski 2.
(17, -25, 5)
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
•SMERFETKI-ROBACZKI 2:0
•FC BRATKI-ALBATROSY 0:1;
(19, 13)
br.: Maciej Wyszogrodzki .
• ŻABKI - ŚLIMAKI 0:2 (24, 15)
• „BIAŁO-CZERWONI" - UKS
I. Smerfetki
4 8 8:2
„PAŁAC" Nieborów 2:1; br.: Marcin
2. Gumisie
4 6 6:3
3. Ślimaki
4 4 5:4 Majchrzak 2 - Jarosław Burzykowski .
MECZ O 3. MIEJSCE:
4. Żabki
4 2 4:7
• UKS „PAŁAC" Nieborów - FC
5. Robaczki
4 O I :8
Sławomir Karmelita BRATKI 1:0; br.: Mich ał Dziedzic.

MECZ O 1. MIEJSCE:
• „BIAŁO-CZERWONI" - ALBATR OSY 1: 1, w rzutach karnych I :2; br.:
Łukasz Wierzbicki - Przemysław Urbanek.
I. Albatrosy
5 13 12:2
2. „Biało-Czerwoni"
5 Il 10:4
3. UKS .,Pałac" Nieborów
5 10 7:3
4. FC Bratki
5 9 3:7
5. FC „Mietki"
3 6 4:5
KS Górki
3 4 3:5
Oszołomy Mirka
3 4 2:4
Wyjące Kojoty
2 3 3:2
9. Łowickie Byki
2 3 4:1
Tennity
2 3 4:2
Bobry li Bobrowniki
2 3 3: I
:ćwoki 103"
2 3 3:4
Czerwone Diabły
2 3 3:4
Sokoły

15. Uśmiech Traktorzysty
Brysiątka

I

o

O:~

1 3:4
I 1:2
I :3
o 0:2
o 0:6
0:8
2
2
2
2
2
2

o

Bobry Il Bobrowniki
Turbo-Car
FC „Gumofilce"
FC Valdusie
Ostatecznie ze zwycięstwa cieszyła
się ekipa Albatrosów, którą prowadził
Zbigniew Cipiński w w składzie tego
zespołu znaleźli się : Krzysztof Żaczek - Łukasz Białczak, Przemysław Urbanek, Grzegorz Cipiński i
(pad)
Maciej Wyszogrodzki.

o

-

-
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* ,,ŁOWICKA FERIADA '2001" * „ŁOWICKA FERIADA '2001" *
,

.

SPONSORZY·ZNOW NIE ZAWIEDLI
Po raz kolejny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowi
czu zaproponował w ciągu tegorocznych ferii zimowych szeroką ofertę imprez sportowo-rekreacyjnych
w ramach akcji „Łowickiej Feriada '2001 ". W dwóch
halach sportowych OSiR przy ul. Jana Pawia li 3tTopolowej 2 odbędzie się aż ponad dwadzieścia imprez,
dyrektorem OSiR - Zbigniewem Kuczyńskim rozma·
wiał Paweł A. Doliński
• Znów bardzo szeroka oferta
imprez OSiR w ciągu ferii zimo-

wych?
Okres ferii, czy wakacji to dla nas bardzo duże wyzwanie. Staramy się zorganizować wówczas tyle i~prez, żeby nikt
nie mógł się nudzić. Jest to oferta sportowo-rekreacyjna dla wszystkich grup
wiekowych, zarówno dziewcząt, jak i
chłopców. O tej samej praktycznie porze, w godzinach przedpołudniowych z
obu obiektów OSiR korzysta sporo dzieci i młodzieży zgodnie z kalendarzem
przekazanym wcześniej do szkół. Odbywają się turnieje piłki nożnej, trzyosobowej koszykówki, mini siatkówki,
ale także tenisa ziemnego, ping-ponga,
badmintona, czy dartsa ... Oprócz tego
w ramach „Feriady" odbywają się dwa
ogólnopolskie turnieje koszykówki

dziewcząt, jeden chłopców oraz dwa
turnieje piłkarskie.
• Dla młodych sportowców
znów udało się pozyskać wiele
nagród ...

Znowu udało się nam pozyskać wiele
osób i firm, które są zawsze gotowe docenić młodych sportowców.. Pamiętaj
my, że nie wszyscy w czasie ferii wyjeżdżają z Łowicza i ten czas trzeba im
wypełnić i zagospodarować. W tegorocznej akcji feryjnej pomogło nam sporo zaprzyjaźnionych firm: „Bakoma"
S.A„ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu - prezes Jan Dąbrow
ski, Hurtownia Chemiczna „HaZbi"
Zbigniewa Wróbla, Hurtownia Zabawek „Sandy" Adama Szafarowicza,
Firma „Krajewski" Marka Krajewskiego, „Master Foods Polska'', PSS

Piłka
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Smerfetki

po raz drugi naileps1e
• ŻABKI (Roksana Popowska i Marta
Michalak)- SMERFETKI (Ewelina
Wieczorek, Sylwia Tokarska i Paulina Bednarek) 21:25
• UKS PAŁAC Nieborów (Ewelina
Kozłowska, Marlena Palusiak i Marzena Matych)-MYSZKl(Zietkowska Maria, Anita Gruzie! i Justyna
Brzozowska) 14:25
• UKS PAŁAC Nieborów - KWARCIARKI (Anna Kolos, Katarzyna
Waracka i Monika Strugacz) 17:25
ły miały taką samą liczbę zwycięstw.
Różnicą dwóch małych punktów wy- •SMERFETKI-MYSZKI 25:20
„Społem" Łowicz, „Agros-Fortuna" Ło przedziły one ostatecznie Żabki (Rok- • MYSZKI-KWARCIARKI 21:25
wicz, Hurtownia „Sokół", Firmy „Poli- sana Popowska i Marta Michalak) •ŻABKI- UKS PAŁAC Nieborów
25:13
net" i „Gumitex" Jana Kaźmierskie oraz Kwarciarki (Anna Kolos, Katarzy•SMERFETKI-KWARCIARKl22:25
go, ,,Media Com S.A." - dyrektor Prze- na Waracka i Monika Strugacz).
Po raz pierwszy zagościły w łowic • ŻABKI-MYSZKI25:18
mysław Knera, łowicki Salon ,,Plus
hali dziewczęta z poza terenu mia- • SMERFETKI - UKS PAŁAC Niekiej
GSM" oraz Sklep „Agata" - Jacek
borów 25:13
UKS Pałac Nieborów (Ewelina
sta
K~os i Boguś Bończak. Na pewno
dołącząjeszcze kolejne ... Ważne dla nas Kozłowska, Marlena Palusiak i • ŻABKI-KWARCIARKI 25:20
4 6 97:79
I. Smerfetki
jest talą:e, że praktycznie wszystkie sa- Marzena Matych). Nie mogą one jed4 6 96:76
Żabki
2.
uznać za udaną, gdyż
wizyty
swojej
nak
morządy osiedlowe odpowiedziały na
4 6 95:85
3. Kwarciarki
przegrywając wszystkie mecze rywalinasz apel i tylko jeden - ,jedynka" nie
4 2 84:89
4. 111yszki
zację zakończyły na ostatnim miejscu.
zgłosiła się z pomocą dla naszych po5. UKS Pałac Nieborów 4 O 57:100
Ważne jest, że wzięły udział w tej feryj•
ciech...
Sławomir Karmelita
nej zabawie, bo o to chodzi.
Łowicz,

31 stycznia. Takjak dwa dni
w kategorii dziewcząt do lat
18, tak i w tej Wystartowało pięć zespołów. Rywalizacja toczyła się systemem
każdy z każdym, a zwycięsko z niej
wyszły ponownie Smerfetki, które
występowały w identycznym składzie
jak przed dwoma dniami. Tym razem
sukces nie przyszedł im jednak tak ła
two. O końcowej kolejności decydowała „mała tabela'', bowiem aż trzy zespowcześniej

Osiedlowy Turniej Halowej Piłki Nożnej- rocznik 1986-87

Albatrosy lepsze w serii karnych

-

Łowicz, 29 stycznia. W pierwszym browniki 1:0; br.: Marian Matyjasiak.
•BOBRYIIBobrowniki- FC„GUdniu akcji ,,Łowicka Feriada '200 I" w hali
sportowej OSiR Nr l w Łowiczu roze- MOFILCE" 3:0 (w.o.)
2 6 4:0
1. FC „Mietki"
grano Osiedlowy Turniej Halowej Piłki
2 3 3:1
2. Bobry ll Bobrowniki
Nożnej chłopców z rocznika 1986-87.
2 O 0:6
Na starcie stanęło aż dwadzieścia ze- 3. FC „Gumofilce"
Grupa Il:
społów podzielonych-na siedem grup
• „BIAŁO-CZERWONI" - BRYeliminacyjnych, a do ćwierćfinałów
awansowali zarówno mistrzowie grup, SIĄTKA 0:0
• „BIAŁO-CZERWONI" - CZERjak i jedna drużyna wicemistrzowska z
WONEDIABŁY3:1;br.:MarcinMajnajlepszym bilansem punktowym.
Ostatecznie w finale spotkały się ze- chrzak 3 - Mateusz Karski.
• CZERWONE DIABŁY - BRYspoły ubiegłorocznych zwycięzców feryjnego turnieju - „Biało-Czerwonych" SIĄTKA2:l;br.:MarcinMajkowski2
oraz Albatrosów. Ostatecznie wygrali ci - Damian Bryszewski.
2 4 3:1
l. „Biało-Czerwoni"
drudzy (o rok starsi od swoich rywali)
2 3 3:4
2. Czerwone Diabły
choć dopiero po serii rzutów karnych.
1:2
2
3. Brysiątka .
Grupa I:
Grupa lll:
•FC ,,MIETKI" - FC „GUMOFIL• KS GÓRKI - OSZOŁOMY
CE" 3:0 (w.o.)
• FC„MIETKI" ·BOBRY II Bo- MIRKA 0:0

•KS GÓRKI - BOBRY I Bobrowniki 2:1; br.: Daniel Kośka i Michał
Grobelny - Piotr Szkup.
• BOBRY I Bobrowniki - OSZ0ŁOMYMIRKAO:l;br.:SebastianDomińczak.

1. KS Górki

2 4 2:1
2 4 1:0
2. Oszołomy Mirka
2 o 1:3
3. Bobry II Bobrowniki
Grupa IV:
• TURBO-CAR - ŁOWICKIE
BYKI 0:4; br.: Kamil Krzewicki 2 i Dariusz Wieteska.
• TURBO-CAR· FC BRATKI
0:2; br.: Miłosz Gawroński i Piotr Koludzki.
•FCBRATKI-ŁOWICKIEBYKI

1:0; br.: Piotr Kołudzki.
2 6 3:0
1. FC Bratki •
2 3 4:1
2. Łowickie Byki
2 o 0:2
3. Turbo-Car
Grupa V.·
• FC VALDUSIE • ALBATROSY
0:4; br.: Grzegorz Cipiński 2, Przemysław Urbanek i Mac:iej Wyszogrodzki.
• FCVALDUSIE-TERMITY 0:4;br.:
Konrad Kosiorek 3 i Wojciech Charążka.
• TERMITY - ALBATROSY 0:2;
br.: Przemysław Urbanek i Łukasz Białczak.

1. Albatrosy

2 6 6:0

2 3 4:2
2. Termity
2 o 0:8
3. FC Valdusie
Grupa VI:
• UKS „PAŁAC" Nieborów „ĆWOKI 103" 2:0; br.: Michał Kroci
Michał Dziedzic.
• UKS „PAŁAC" Nieborów UŚMIECH TRAKTORZYSTY 1:1;
br.: Michał Dziedzic - Michał Wawrzyń
czyk.
•UŚMIECH TRAKTORZYSTY „ĆWOKI 103" 2:3; br.: Michał Wawrzyńczyk 2 - Tomasz Ścibor 2 i Marcin
Kosiorek.
dok. na str. 37

Pingpongowa rywalizacja zakończyła się zwycięstwami zawodników z Bedna1:

Otwarty Turniej Tenisa

Stołowego

- rocznik 1986-87

Zwycięstwa
pingpongistów z Bednar
Łowicz, 30 stycznia. Feryjny Otwarty Turniej Tenisa Stołowego stał pod
znakiem sukcesów zawodników z Bednar. Zarówno w rywalizacji dziewcząt,
jak i chłopców z rocznika 1986-87 w
ramach akcji "Łowicka Feriada '2001"
wygrywali zawodnicy UKS Bednary.
• DZIEWCZĘTA:
W turnieju zagrały tytko trzy dziewczęta, a dwa zwycięstwa odniosła Paul i n a Lepieszka, która pokonała
Agnieszkę Ambroziak 2:0 (12, 13) i
Agnieszkę Wójcik 2:0 (16, 5). W meczu decydującym o drugim miejscu Ambroziak wygrała z Wójcik2:0 (15, 10).

•CHŁOPCY

W finale rywalizacji gimnazjalistów
spotkali się natomiast Kamil Gala i Albert Szczepanik (obaj Bednary). Ostatecznie zwyciężył ten drugi 2:1 (-20, 28,
14), a kolejne miejsca zajęli: Piotr Daszczyński (zawodnik UMKS „OSiR-Księ
żak" Łowicz) i Piotr Garczyński, miejsca
5-8: Radosław Adamski (obaj Bednary), Maciej Piorun, Mariusz Baraniuk
i Mariusz Matyjasiak, a miejsca 9-14:
Konrad Krzykowski i Patryk Krzykowski, Rafał Kret, Łukasz Gładki, Damian Zabost (wszyscy Łowicz) i Kamil
(pad)
Radomski (Bednary).
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Halowa piłka nożna - mecz 11. kolejki/ ligi ŁLPNP

ALE POZEGNALI

SI~

Z "LIGĄ

„PIĄTKA

„Agros "co prawda wygra!, ale później „Stefan "ulegl Olimpii i zespól z
„ Pulpę" do ll ligi.

Chą

śna zepchną!

innego jak umieścić ją w pustej bramce.
Kilkadziesiąt sekund później mogło być

I: I, ale ponownie sporymi umiejętno
i refleksem popisał się Sowiński,
wygrywając pojedynek z Waldemarem Kretem.
Podopieczni Wiesława Dąbrow
skiego doprowadzili do wyrównania w
11 . minucie, a bardzo im w tym pomógł
Grzywacz, który stracił piłkę w polu karnym. Prezent ten wykorzystał Konieczny, który z najbliższej odległości pokonał Sowińskiego. Jeszcze przed przerwą
Sojax IT objął prowadzenie. Szybki kontratak Kreta i Macieja Sekuły ten drugi
zakończył skutecznym strzałem.
Drugi kwadrans spotkania rozpoczął
się od zdecydowanych ataków piłka
rzy „Pulpy". W 17. minucie strzelał
Salamon, jednak piłkę sparował na róg
Nowogórski. Trzy minuty później był
już jednak bezradny. Najpierw sparował strzał Bogdana Plichty, ale dobit~
ściami

9. KOLEJKI"

• Kamil Socha (bramkarz Oldboy)
- jako jedyny w tej kolejce zachował czyste konto. Nie dlatego, że nie miał zbyt
wiele pracy, ale za to, że w kilku sytuacjach uratował zespól przed utrata gola.
•Leszek Warchoł (Oldboy)-dwa
gole z takim przeciwnikiem jak Sojax Jl
to spore osiągnięcie, tym bardziej, że to
właśnie one ustawiły przebieg tego spotkania i znacznie rzutowały na jego wynik.
• Krzysztof Papuga (Abex) - po
raz drugi z rzędu na naszej liście. A to
nie z sympatii, ale za bardzo dobra grę

•
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Naiskutecznieisi
w I lidze tlPPN:

• „AGROS-FORTUNA" LowiczSOJAX II Boczki 4:2 (1 :2)
l :O - Marcin Salamon (7), 1: I - Zbi-

„PIĄTKA

SPORT

-

ny (Sojax II), Paweł Kowalczyk (Pędzą
ce Imadła), Piotr Kowalski (Dagram-AT),
Waldemar Kret (Sojax II), Jacek Krulik
23 - Adam Grad (Sojax I);
(Abex), Damian Maciągowski (Czami),
21 - Krystian Bolimowski (Czami);
Jan Majchrzak (Torbo-Car), Marcin
15 - Krzysztof Papuga (Abex);
Majer (Czami), Witold Surlit (KS „Ste12 - Grzegorz Czerbniak (Dagram- fan"), Waldemar Szaleniec (KS „Stefan")
AT)
i Tomasz Gręda (Abex);
i Emil Wójcik („Agros");
11 - Krzysztof Durka (Dagram-AT),
I - Krzysztof A·mbroziak (Ipo), KonJarosław Plichta (Dagram-AT) i Dzido- rad Cytryński (Czami), Bogumił Gala
sław Żuberek (Oldboy);
(Imadła), Dawid Ługowski (Turbo-Car),
. I O- Robert Hyży (KS „Stefan"), Ro- Grzegorz Majchrzak (Imadła), Tomasz
bert Stankiewicz (Oldboy) i Leszek Nowogórski (KS „Stefan"), Marcin
Warchoł (Oldboy);
Owczarek (Imadła), Paweł Plichta (So9 - Piotr Kacperski (Sojax II), To- jax II), Dariusz Rosa (Ipo), Marcin Stamasz Styszko (Dagram-AT) i Arkadiusz nisławski (Czami), Waldem~r Stańczyk
Żaglewski (Abex);
(Abex), Piotr Szkup (Imadła) i Łukasz
8 - Marcin Salamon („Agros");
Zawadzki (Ipo).
7 - Grzegorz Durka (Dagram-AT),
Najlepsi bramkarze
Arkadiusz Koźbiał (Olimpia), Dawid
w I lidze ŁLPNP:
Ługowski (Turbo-Car), Marcin Pińkow
Klasyfikacja
Sklepu „ Adidas"
ski (Turbo-Car), Krzysztof Skowroń
Łowicz, Nowy Rynek
ski (Imadła) i Robert Wojtasiak (KS "Ste4 - Michał Michałowski (Abex);
fan");
2 - Tomasz Nowogórski (Sojax IT)
6 - Dominik Czeczko (KS „Stefan"),
i Bernard Wudkiewicz (Dagram-AT);
Zbigniew Czerbniak (Czami), Marcin
I - Tomasz Dymek (Turbo-Car), KaGrzywacz („Agros"), Wiesław Karwat
mil Socha (Oldboy) i Witold Surlit (KS
{Ipo) i Zbigniew Petrynowski (Olimpia);
„Stefan").
5 - Michał Brzózka („Agros"), Jacek
CZERWONE KARTKI:
Haczykowski (Oldboy), Łukasz Kowalik (Turbo-Car), Piotr Linowiecki (Sojax
I - Rafał Gospoś („Agros") i Tomasz
II), Marcin Łagiewski (Sojax I), Marcin Kowalski (Sojax II).
Maciejak (Olimpia), Wojciech Masłow
ŻÓŁTE KARTKI:
ski (Olimpia), Bogdan Plichta (,,Agros"),
2 - Dariusz Nowacki (Sojax D. Robert
Jarosław Rachubiński (Abex) i Jarosław
Sopyła (Olimpia), Maciej Sowiński
Walczak (Pędzące);
(,,Agros") i Arkadiusz Żaglewski (Abex).
4 - Aleksander Chojecki (Sojax II
I - Dominik Czeczko (KS „Stefan"),
Boczki), Piotr Kowalczyk (KS „Stefan'!), Dawid Dawidziak (Olimpia), Grzegorz
Dariusz Nowacki (Sojax T), Maciej Se- Durka (Dagram-AT), Marcin Grzywacz
kuła (Sojax IT), Robert Sopyła (Olimpia) („Agros"), Jacek Haczykowski (Oldi Marcin Urbański (Turbo-Car);
boy), Robert Ryży (KS „Stefan"), Zbi3 - Paweł Kawecki (Sojax I), Tomasz gniew Konieczny (Sojax TI), Łukasz
Kowalski (Sojax IT), Tomasz Laska (KS Kowalik (Turbo-Car), Tomasz Kowal„Stefan"), Sylwester Płacheta (Tpo) i ski (Sojax TI), Jan Majchrzak (TurboDariusz Reczu Iski (Olimpia);
Car), Krzysztof Olko (Oldboy), Bog2 - Leszek Boczek (lpo), Bogµsław dan Plichta („Agros"), Paweł Plichta (SoBończak (Oldboy), Mariusz Dymek jax TI), Robert Stankiewicz (Oldboy) i
(Imadła), Rafał Gala (Czami), Damian Piotr Zapisek (Sojax I).
Grzywacz (Czami), Zbigniew Koniecz(sk)

Klasyfikacja Sklepu Sportowego
„ Top-Sport" Łowicz, ul. Zdwiska
26 - Michał Adamczyk (Pędzące);

•

gniew Konieczny ( 11 ), 1:2 - Maciej Sekuła ( 15), 2:2 - Salamon (21 ), 3 :2- Bogdan Plichta (25), 4:2 - Salamon (29).
„Agros": Maciej Sowiński - Michał
Brzózka, Marcin Salamon, Bogdan Plichta i
Marcin Grzywacz oraz Michał Plichta.
Sojax II: Robert Nowogórski -Arkadiusz Chojecki, Zbigniew Konieczny,
Waldemar Kret i Paweł Plichta oraz
Maciej Sekuła. Sędziowali: Ireneusz Stefański i Cezary Włuczyński.
Łowicz, 4 lutego. Zapowiadając ten
mecz przed tygodniem podkreślaliśmy,
że obydwa zespoły mają w nim o co
walczyć. „Agros", aby myśleć o utrzymaniu musiał ten mecz wygrać, natomiast drugi zespól z Boczek, jeżeli chciał
stanąć na podium również musiał ten
pojedynek rozstrzygnąć na swoja korzyść. Dlatego też ciężar tego pojedynku był spory. Zwycięsko wyszli z niego ci pierwsi, jednak nic ono ostatecznie
nie dało, bo rywale walczący o pozostanie w lidze w swoich spotkaniach osią
gnęli korzystne wyniki. Porażka Sojaxu
IT pozbawiła ich miejsca na podium.
Ciężar gatunkowy tego spotkania bardzo wpłynął na jego poziom, zwłaszcza
w pierwszych minutach gry, kiedy to
żaden z zespołów nie mógł przeprowadzić składnej akcji. Dopiero w 5. minucie Marcin Grzywacz ładnym strzałem był bliski zdobycia prowadzenia,
jednak piłka po jego uderzeniu z 7 metrów trafiła w słupek. W rewanżu, chwilę
później, bliski trafienia do bramki był
Zbigniew Konieczny, ale Maciej Sowiński nie dał się zaskoczyć. Pierwszy
gol w tym spotkaniu padł w 7. minucie.
Po zagraniu Michała Plichty z prawego narożnika boiska piłka otarła się o
obrońców Sojaxu TI, myląc Roberta
Nowogórskiego i pozostałych piłka
rzy z Boczek, a następnie trafiła do bę
dącego trzy metry od bramki Marcina
Salamona, któremu nie pozostało nic

•

i trzy strzelone gole, które zbliżająjego
zespól do mistrzowskiego tytułu.
•Adam Grad(Sojax I)- trochę szkoda, że w bramce rywala nie stał etatowy
golkiper. Ale i to nie miało by chyba
wpływu na skuteczność tego piłkarza
w tymmeczu, który strzelając ich sześć
wysunął się na pozycję lidera najskuteczniejszych zawodników ligi.
• Grzegorz Durka (Dagrarn-AT)-po
kilku słabszych występach odnalazł i miało
to od razu wpływ na zwycięstwo jego zespołu . Jego dwa gole były decydujace. (sk)

1O. KOLEJKI"

• Michał Michałowski (bramkarz ale jakże istotnego, bo dającego prowaAbexu) - co prawda przepuścił dwa dzenie jego zespołowi. Po ;za tym jego
strzały, ale jego kilka innych interwencji aktywność miała duży wpływ na pouratowało zespół przed utrata punktów, stawe kolegów, co w rezultacie podtrzya końcowym rezultacie pozwoliło się mało szansę na utrzymanie się w lidze.
gnąć po tytuł mistrzowski.
• Krzysztof Papuga (Abex) - już po
•Robert Hyży (KS „Stefan") - jego raz kolejny z rzędu na naszej liście. Chciało
trzy gole O!az bardzo doba gra w całym by się wyróżnić cały zespół, ale to właśnie
spotkaniu miały duży wpływ na zwy- on strzelił gola dającego mistrzostwo.
cięstwo jego zespołu z faworyzowanym
• Grzegorz Czerbniak (Dagrarn-AT)
Da gramem-AT.
- starał sięjak mógł, strzelił cztery gole i to w
•Arkadiusz Koźbiał (Olimpia) - jednej połowie, ale i to nie pomogło uniknąć
strzelił co prawda tylko jednego gola, porażki jego zespołu. Czasem tak bywa.

ka Salamona była już skuteczna.
W 25. minucie „Agros" po raz drugi
objął prowadzenie i jak się później okazało nie oddał go już do zakończenia
meczu. Gola strzelił Bogdan Plichta, który wykorzystał zagranie Grzywacza.
Wynik spotkania w 28. minucie gry ustalił Salamon, który po indywidualnej akcji strzałeRJ z kilku metrów po raz czwarty pokonał golkipera rywala.
„Agros" odniósł zasłużone zwycię
stwo, które jednak nic im nie dało poza
satysfakcją. Pozbawiło natomiast miejsca
na podium piłkarzy z Boczek. Szkoda
młodego zespołu „Pulpy", tym bardziej,
że mecze; które miały bezpośredni
wpływ na układ tabeli, zwłaszcza KS
„Stefan" z Olimpia Chąśno, były chyba
już przed ich rozpoczęciem wyreżysero
wane. A chyba nie o to chodziło, by o
ostatecznej kolejności decydowały ukła
dy towarzyskie.
Sławomir Karmelita

„

„PIĄTKA

11. KOLEJKI"
• Michał Michałowski (bramkarz
Abexu) - po raz kolejny zachował czyste konto, stąd nie może dziwić, że znalazł się na naszej liście. Tym samym też
został najlepszym bramkarzem tegorocznych rozgrywek.
• Marcin Salamon {„Agros") strzelił trzy gole i walnie przyczynił się
do zwycięstwa zespołu, które jednak nie
pomogło 1.Jniknąć degradacji zespołu do
klasy niżej.
• Dzidosław Żuberek (Oldboy) rozegrał jedno z lepszych spotkań tegorocznych rozgrywek. Strzelił trzy gole,
co znacznie przyczyniło się do zwycię
stwa, które zapewniło trzecie miejsce.
• Arkadiusz Żaglewski (Abex) jego postawa nie jednokrotnie decydowała
o końcowym wyniku zespołu. Tak też
było i tym razem. Nie tylko trzykrotnie
pokonywał bramkarza rywali, ale i bardzo dobrze współpracował z kolegami.
• Michał Adamczyk (Imadła) sześć goli jakie zaaplikował rywalom nie
dało zwycięstwa jego drużynie, ale pozwoliło mu na zdobycie króla strzelców
tegorocznych rozgrywek
(sk)

.

'

....

Michał „Misiek" Adamczyk „ rzutem na taśmę" zapewni! sobie tytuł najlepszego strzelca sezonu 200012001.
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Piłka nożna

- sparing KS „Pelikan"

,

Łowicki

CERAMIKA LEPIEJ WSNIEGU
•PELIKAN Lowicz-CERAMIKA

Stankiewicz, Adamczyk - Salamon (60
1:2 (0:1)
Szalaniec), Grad.
O: 1 - Daniel Cichosz (35), 0:2 -GrzeSędziował: Radosław Siejka (Łódź).
gorz Piechna (68), 1:2- Adam Grad (75).
Lowicz, 3 lutego. Kolejny - trzeci
Pelikan: Nowogórski - Łukawski, już mecz kontrolny Pelikanowi przyStyszko, Walczak - Błaszczyk ( 46 szło rozgrywać w trudnych warunkach
Brzózka), Nowacki, Wyczałkowski, - w kilkustopniowym mrozie oraz na
Paradyż

boisku pokiytym grubą warstwą śnie
gu. Jak się okazało znacznie lepiej w tych
warunkach od początku meczu czuli się
IV-ligowcy z Ceramiki Paradyż. Goście
przebywają właśnie na tygodniowym
zgrupowaniu w Spale i nie ukiywają, że
ich celem jest walka ze Stasiakiem Bakpol o awans do Ili ligi. Co prawda po
rundzie jesiennej mają siedem punktów
straty do liderów z Gomunic, ale na pewno nie stoją na straconej pozycji. Po grze
jaką pokazali w Łowiczu można być
pewnym, że „tanio skóiy nie oddadzą'',
a nasi piłkarze zgodnie stwierdzają, że
piłkarsko znacznie przewyższają swoich rywali.
Doświadczeni gracze Ceramiki od
pierwszych minut zaczęli ganiać piłką
„biało-zielonych" raz po raz goszcząc
pod bramką Roberta Nowogórskiego. Pierwsi co prawda stuprocentową
sytuację stworzyli łowiczanie, ale Artur Wyczałkowski w sytuacji jeden
oo jeden przegrał pojedynek z kapitanem Ceramiki - Krzysztofem Gołdy
nem. Kiedy wydawało się, że gracze
trenera Marka Chojnackiego zaczynają przejmować inicjatywę lewym
skrzydłem przedarł się występujący

Trener Marek Chojnacki w przerwie przeprowadził „poważną "
z Krzysztofem Błaszczykiem . Ten drugi już na boisko nie powróci/...

„

Piłki Nożnej Pięcioosobowej. Zapadły

....

-

rozmowę

jeszcze nie tak dawno w skierniewickiej
Unii - Daniel Cichosz (wychowanek
Włókniarza Moszczenica jest obecnie
zawodnikiem GKS Bełchatów), mocno
dośrodkował, a piłka po rykoszecie
zmyliła „Siamę" Nowogórskiego wpadając do „siatki". Nie bez udziału przy
tej bramce był także Krzysztof Błasz
czyk, który pięć minut później znów o
mało co nie pomógłby gościom. Naciskany na prawej stronie oddał piłkę „na
ślepo" do tyłu wprost pod nogi ex-Pełi
kanowca - Grzegorza Łopał}i, ale ten
postanowił nie korzystać z tego prezentu. W sytuacji sam na sam z „Siamą"
próbował lobować łowickiego bramkarza, ale piłka wylądował jedynie na poprzeczce, a po chwili Nowogórski miał
jąjuż w rękach .

dok. na str. 35
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Lowicz, 4 lutego. Liga, liga i po Lidze. W. minioną niedzielę zostały rozegrane ostatnie mecze i ligi Łowickiej Ligi
ostatnie rozstrzygnięcia. „Agros" pomimo zwycięstwa podzielił los lpo i w
przyszłym sezonie będzie występąwał
w niższej klasie. Rzutem na taśmę trzecie miejsce w tegorocznej rywalizacji
najlepszych zespołów piłkarskich zapewnił sobie Olboy, któiy pokonał Torbo-Car Gutenów i wykorzystał poraż
kę Sojaxu II Boczki.
W pierwszym spotkaniu ostatniej
kolejki zmierzyły się zespoły Rolmechu-Czami Bednaiy oraz Sojaxu I Boczki. Był to ważny mecz przede wszystkim dla tych drugich. Aby ze spokojem
oglądać następne spotkania podopieczni Wiesława Dąbrowskiego niemogli tego meczu przegrać. I tak też się
stało . Po przeciętnym pojedynku zakończył się on podziałem punktów, co
pozwoliło piłkarzom z Boczek na
utrzymanie się w gronie najlepszych.
W drugim meczu naprzeciw siebie stanęli piłkarze Oldboya i Turbo-Car Guten ów. Ci pierwsi walczyli o trzecie
miejsce w rozgrywkach, natomiast drudzy o przysłowiową pietruszkę. Już
po pięciu minutach gry Oldboy, po
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ŁOWICZANJN

..................M--.'.:= ...............~·~"""'""""'"""'..........Eml........................~"'*""M~~~

~·~~tl~l~""""'~·.....,·~~--·~~~~-~·

Jacka Haczykowskiego i Oldboya, po dwie Żuberek i Robert
Dzidosława Żuberka, prowadził 2:0 Stankiewicz.
i było niemal pewne, że spotkanie to
Wynik spotkania w ostatniej minucie
rozstrzygnie na swoją korzyść.
gry ustalił Boguś Bończak, strzelając
Co prawda w 6. minucie Marcin swojego drugiego gola w tegorocznych
Urbański strzelił kontaktowego gola, rozgrywkach.
ale czteiy następne zdobyli zawodnicy
dok. na str. 35
strzałach

informator

sportowy
Czwartek. 8 lutego:
• 9.00-14.00 - hala sportowa OSiR Nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; Akcja
,,Feriada'2001" - Halowej Turniej Piłki
Nożnej OZPN Skierniewice chłopców z
rocznika 1989;
• 10.00-13.00 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja
„Feriada '200 l" - otwarty turniej badmintona dziewcząt i chłopców do lat 18;
• 16.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; sparingowy mecz
koszykówki kadetów: UMKS „OSiR-Księ
żak" Łowicz - WTK Włocławek;
• 17 .30 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja „Feriada'200 l" - 1. Ogólnopolski Turniej Koszykówki Skuaek: UKS „Center-4 Club"
Łowicz - Trójka Sieradz;
Piątek. 9·1ut~o:

Szeregi", godz. 15.20: Lipcoki - Klakson.
PaU7.a: FC ,;lryw";
• 13.00-18.00 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja
,,Łowicka Feriada '200 l" - 2. Ogólnopolski
Turniej Koszykówki Kadetek: godz.
13.00: Salos Żyrardów -Trójka Sieradz,
godz. 14.30: UKS „Kasprowiczanka"
Ostrów Wielkopolski - MKS Kutno,
godz. 16.00: UKS „Center-4 Club"
Łowicz - Trójka Sieradz, godz. 17.30:
zakończenie turnieju;
• 16.00-18.00- hala sportowa OSiR Nr
1 w ŁowicZUi ul. JanaPawłall3; IO. kolejka
Il ligi ŁLPNP: godz. 16.00: Orzeł Nieborów
- Oldboy Il, godz. 16.40: Zające- Hurt-Metal,
godz. 17 .20: Są,siedzi - Damir;
• 18.00 - hala sportowa OSiR Nr I w
Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 9. kolejka IV
ligi ŁLPNP: FC ,,Korabka" - Mocny Full;
• 18.40-20.00 - hala sportowa OSiR Nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; cd. 10.
kolejki II ligi ŁLPNP: godz. 18.40: Vagat
Domaniewice- NapI7.ÓC!Jamno, godz. 1920:
Victoria Z.abostów - FC „Chinatown";
• 20.00-22.40 - hala sportowa OSiR Nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; cd. 9.
kolejki IV ligi ŁLPNP: godz. 20.00: SzarakiKwasiki, godz. 20.40: KopemikKiemoziaGOKSiR Chąśno, godz. 21.20: Jazz WettOM-Łożyska II Bielawy, godz. 22.00:
Pasiaczek - WSD ,,Kleiyk";
Niedziela. 11 lutego:
• 8.40-11.20 - hala sportowa OSiR Nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 13.
kolejka V ligi ŁLPNP: godz. 8.40: BacarWładcy Stefana, godz. 9.20: Kiepscy
Witonia - Bleblusie Lipnice, godz. 1O.OO:
Hezbollah - Barsa Kutno, godz. 10.40:
RTS II Gągolin - Płomień Piotrowice;
• 11.20 - hala sportowa OSiR Nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; cd. 9. kolejki
N ligi ŁLPNP: RTS Gągolin-Ars Medica
Power;
• 12.00-16.00 - hala sportowa OSiR
Nr I w Łowiczu, ul. Jana Pawła li 3; 11.
kolejka IlI ligi ŁLPNP: godz. 12.00:
MSM „Szare Szeregi" - Agros-Fortuna
II, godz. 12.40: FC „Zryw" - ŁSA
„Księżak", godz. 13:20: Attack
Domaniewice - Lipcoki, godz. 14.00: Dax
Głowno - Sojax lU Boczki, godz. 14.40:
Amigo-Górki - PSS „Społem" , godz.
15.20 : OM-Łożyska Bielawy - KS
„Iskra". Pauza: Klakson.
• 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
Nr I w Łowiczu, ul. Jana Pawła Jl 3; 11.
kolejka Il ligi ŁLPNP: godz. 16.00: FC
„Chinatown" - Orzeł Nieborów, godz.
16.40: Naprzód Jamno - Victoria
Zabostów, godz. 17.20: Alpinus - Vagat
Domaniewice, godz. 18.00: Damir - MC
Astra Zduny, godz. 18.40: Hurt-Metal Sąsiedzi, godz. 19 .20: Oldboy II - Zające;
Czwartek. I 5 lutego:
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa
LicealiadaSzkolna w koszykówce chłopców;
• 17.00 - hala sportowa OSiR Nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; losowanie
turnieju o Puchar Burmistrza Łowicza w
halowej piłce nożnej;

• 10.00-16.30 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; Akcja „Łowicka Feriada'200 I" - 2. Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetek:
godz. IO.OO: UKS „Kasprowiczanka"
Ostrów Wielkopolski - Trójka Sieradz,
godz. 11.30: UKS „Center-4 Club" Ło
wicz - MKS Kutno, godz: 13.30: Salos
Żyrardów - UKS „Kasprowiczanka"
Ostrów Wielkopolski, godz. 15.00: MKS
Kutno - Trójka Sieradz;
• 10.00-16.30 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja
„Łowicka Feriada '200 l" - 1. Ogólnopolski Turniej Koszykówki Skrzatek: godz.
JO.OO: Len Żyrardów - Trójka Sieradz,
godz. 11.30: UKS „Center-4 Club" Ło
wicz - LUKS Terra Bratoszewice, godz.
13.30: LUKS Terra Bratoszewice - Trójka Sieradz, godz. 15.00: UKS „Center-4
Club" Łowicz - Len Żyrardów;
• 17 .OO - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowicka
Feriada '2001" - uroczyste otwarcie 2.
Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki
Kadetek oraz l. Ogólnopolskiego Turnieju
Koszykówki Skrzatek;
• 17. 15 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja ,,Łowicka
Feriada '200 l" - 2. Ogólnopolski Turniej
Koszykówki Kadetek: UKS „Center-4
Club" Łowicz - Salos Żyrardów;
Sobota. 10 lutei:o:
• 8.30-11.30 - hala sportowa OSiR Nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa2;Aktja,,Łowicka
Feriada'2001" - 2. Ogólnopolski Turniej
Koszykówki Kadetek: godz. 8.30: UKS
„Center-4 Club" Łowicz - UKS
,,Kasprowiczanka" Ostrów Wielkopolski,
godz. 10.00: Salos Żyrardów-MKS Kutno;
• 9.20-12.00- hala sportowa OSiR Nr
1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 12.
kolejka V ligi ŁLPNP: godz. 9.20: Płomień
Piotrowice - Barsa Kutno, godz. 1O.OO:
Bleblusie Lipnice - Hezbollah, godz.
I 0.40: Władcy Stefana- Kiepscy Witonia,
Piątek, 16 lute20:
godz. 11.20: RTS II Gągolin - Bacar;
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr l w
• 11.30-13.00- hala sportowa OSiRNr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Akcja Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa
,,Łowicka Feriada'2001" -1. Ogólnopolski Licealiada Szkolna w koszykówce
Turniej Koszykówki Skrzatek: godz. 11.30: dziewcząt;
Len Żyrardów-LUKS Terra Bratoszewice,
• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
godz. 12.45 - zakończenie turnieju;
Łowiczu, ul. Topolowa 2; 11. kolejka
• 12.00-16.00- hala sportowa OSiRNr Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce
l wŁowiczu,ul.JanaPawłaII3; IO.kolejka siatkowej: godz. 18.30: Dzi-koś-ć m ligi ŁLPNP: godz. 12.00: Agros-Fortuna Przyszłość, ZNP Belferek - J.W. Łowicz i
Il - OM-Łożyska Bielawy, godz. 12.40: KS Technikum Zduńska Dąbrowa - AZS KN
,,Iskra" - Amigo-Górki, godz. 13:20: PSS Łowicz, godz. 20.00: Diably-GOKZduny,
,,Społem" -Dax Głowno, godz. 14.00: Sojax Dragi - TKKF ,,Księżak" i LZS Retki IlJ Boczki - Attack Domaniewice, godz. Rzemiosło Głowno. Pauzuje: LZS Retki.
14.40: ŁSA „Księżak" - MSM „Szare
(p)

ZAPRASZAMY

OPuchar Burmistrza Łowicza

Zakończyli zmagania pierwszoligowcy,
w pozostałych ligach również nie wiele zo-

Po dwóch tytułach mistrzowskich Dagram-AT „ tylko" na drugim miejscu„.

L:..._:__:__:__~~~~---==-=-~~_:_:__:_~_L_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

stało do ich zakończenia, przyszła więc pora
na zmagania piłkarzy o puchar burmistrza
Łowicza. Rozgrywki zostały zaplanowane
na 17 i 25 lutego. Jednaknimdonich dojdzie

zapraszamy wszystkich zainteres.owanych
na zebranie, podczas którego odbędzie się
losowanie. Odbędzie się ono za tydzień, I 5
lutego o godzinie 18.00 w hali Nr I Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Łowiczu przy ulicy
Jana Pawła Il 3.
Sławomir Karmelita

przejaśnieniami

i przelotnymi opadami deszczu. Wiatr

ciśnienia.

PONIEDZIAŁEK
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Nagrodę wylosował :

Daniel Pastenaci z
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Łowicza

DROGO NIE KUPUJ, A DARMO NIE DAWAJ

Rozwiązanie krzyżówki
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ABY DO MANDATU

Najbardziej znanym polskim
Poleszukiem jest bez wątpienia
urodzony w Pińsku , światowej
sławy reporter i pisarz Ryszard
Kapuściński. Tymczasem - jak
donosi miesięcznik „Sukces" wyrosła mu konkurencja. Z Pińska wywodzi się także i tu wychowywał się do połowy lat 50tych szef firmy Canal+ Polska
Lew Rywin . Kto następny?

POLESIA CZAR

Dziennik „Rzeczpospolita"
wyrywkowego sprawdzenia, jakimi to samochodami
służbowymi jeżdżą u nas władcy
województw, miast i powiatów.
Wyszło , że przeważnie bardzo
drogimi , kupowanymi za 150200 tysięcy z łot y ch sztuka .
Dociekliwo ś ć dz iennikarska
zgniewała nieco prezydenta
Gdańska, który „ogródkiem"
usiłował się dowiedzieć od gości
z zaprzyjaźnionej Bremy, czy u
nich też społeczeństwo wytyka
władzy motoryzacyjne luksusy.
• Usłyszał : „Nas, w niezbyt zamożnej Bremie, nie stać na fordy, czy ople. Jeździmy solidnymi, trwałymi mercedesami, nie
wymagającymi częstego wydawania pieniędzy na s~rwis„ . "
dokonał

BIEDNA BREMA
- BOGATY GDAŃSK

FAKTY, OPINIE,
PLOTKI

I

!

f

ZGRANY BOREK

wym dziennikarzem telewizyjnym w r. 2000 był , bliżej do niedawna nieznany, redaktor Mateusz Borek. Trafniejsze byłoby
tu określenie „najczęstszym", bo
gość z upodobaniem zabiera głos
na wielu kanałach , mając sobie
nieraz polszczyznę za nic. Jedna z ulubionych fraz red. Borka
to „pięknie zgrana piłka", choć
piłką - po polsku - można, owszem, zagrać , natomiast znaliśmy takich, którzy się zgrali do
suchej nitki... (PAI)

Jakieś koleżeńskie gremium
uznało , że najlepszym sporto-

i

Od Sylwestra minęło już sporo czasu, ale tu i ówdzie nie cichną wątpliwości, czy rzucanie tzw.
„mięsem " na koncercie przez
wok a listkę zespołu O .N .A.
Agnieszkę Chylińską jest na
miejscu. Sama śpiewaczka uważa, że nic się nie stało , bo w PoI znaniu powiedziała wszystkiego:
1 „K„. a mać. Zajebiście, że się
1
widzimy. Życzę wam wkurwistego nowego roku" , a klęła od
maleńkości i kląć będzie. Cieka1 we kiedy trafi na nią funkcjonaI riusz, który - ~godni~ z ~rzepisam1 o używamu publicznie slow
uznawanych powszechnie za
wulgarne - wlepi jej solidny, „zajebisty" mandat?„.

Legen~a: S~łki oznaczają kierunek wiatru Uak. n~
mapie), liczby gome - temperaturę maksymalną w dzien,
liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy

Warszawa

Płock

Łódź

Łowicz

piątek

NA RELAKS

kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terrminie do następnej
środy, 14 lutego prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem
rozlosujemy nagrodę k~iążkową.

Rozwiązanie utworzą

"

l

CZAS

Pochmurno z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu i śniegu z
de=em Podczas opadów drogi mogą być śliskie, miejscami gololedż I
Wiatr zmienny, słaby i umiarkowany 3 - 8 rrJs. Temperatura minimalna ok.
O - (-2) st C. Temperatura maksymalna ok. 2 - 3 st C. Spadek ciśnienia.

•ŚRODA

Sporo chmur z przejaśnieniami i lokalnymi opadami deszczu , możliwy
deszcz ze śniegiem . Wiatr połudn iowy, slaby i umiarkowany 3 - 7 rrJs.
Temperatura minimalna ok. 2 - Ost C. Temperatura maksymalna ok. 2 - 4
st C. Wahania ciśnienia .

•WTOREK

ciśnienia.

Sporo chmurz przejaśnieniami i lokalnie możliwe pizełotne opady deszc:izu.
Wiatr południcMlo - zachodni, slaby i umiarkowany 3 - 7 rrJs. Temperatura
minimalna ok. 3 - 1 st C. Temperatura maksymalna ok. 3 - 6 st. C. Wahania

•

chmur i wieczorem możliwy przelotny
deszcz. Wiatr północny, slaby i umiarkowany 3 - 8 rrJs. Temperatura
minimalna (-2) - (-4) st. C. Temperatura maksymalna ·ok. 2 - 4 st. C.
Wzrost ciśnienia.

Dość pogodnie, okresami tylko więcej

•NIEDZIELA

- 3 st C. Temperatura maksymalna ok. 3 - 5 st C. Wzrost

pólnocno - zachodni, umiarkowany 4 - 8 rrJs. Temperatura minimalna ok. 4

Sporo chmur z

•SOBOTA

Dość

pogodnie okresami sporo chmur i lokalnie możliwy opad deszczu.
Wiatr zmienny, slaby i umiarkowany 2 - 5 rrJs. Temperatura minimalna ok.
4 - 3 st C. Temperatura maksymalna ok. 9 - 11 st. C. Wzrost ciśnienia .

•PIĄTEK

W nadchodzących dniach pogodę w regionie kształtował będzie niż z nad
Zachodniej Europy, pod koniec terminu wyż znad południowej Europy. Napływać
będzie na przemian ciepła i chłodniejsza masa powietrza.
• CZWARTEK
Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów. Wiatr przeważnie południowy,
slaby i umiarkowany 2 - 5 rrJs. Temperatura minimalna ok. 5 - 3 st. C.
Temperatura maksymalna ok. 8 - 1O st C. Wzrost ciśnienia.

Opis sytuacji synoptycznej:

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza -8.02.2001 -14.02.2001 r.
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<;jo Waszyngtonu
świadka koronnego ,
byłą żonę gangstera
Evę . Mistrzowsko
wytrenowany Lance
.Cooper ratuje ją
przed bandą
płatnych morderców.

mają przewieźć

;: 9 lutego, sobota
godz. 21.20; POLSAT;
AKT ZDRADY
Dwaj agenci FBI

dookoła świata.

z morzem, wolałl:)y się
wybrać raczej w podróż

miałby się żegnać

10 lutego, sobota
godz. 21.30; TVP2;
LAZUROWY DYNAMIT
J.C zbliża się
do trzydziestki, ale jego
dalsze wyczyny
sportowe stoją pod
znakiem zapytania,
gdyż cierpi na
nawracające bóle
pleców. Ale jeśli już

'g lutego, piątek
godz. 17.35;
TELEWIZJA ŁOWICZ;
FORUM ŁOWICZA

~:

.Jro..~

Od „ zawsze" mówi się o niej : kontrowersyjna. A to jako minister kultury,
a to jako reżyser„. Jednak największą burzę - i to taką na całą Polskę - wywołała
serialem „ Boża podszewka" o życiu na
polskich Kresach, emitowanym przez
telewizję publiczną. Chyba jeszcze żaden
film nie wywołał tylu emocji i kontrowersyjnych opinii. Serialowi zarzucono
niewiarygodność i przejaskrawienie,
a nade wszystko „. przeerotyzowanie. Doszło nawet do tego, że specjalna komisja
nakazała Izabelli Cywińskiej przeprosić
naszych rodaków pochodzących z Kresów za pokazanie ich losów w fałszywym
świetle„ . Ona, rzecz jasna, nie zgodziła
się na to , a ów nakaz uznała za próbę
ocenzurowania sztuki. Ale przy okazji tej
batalii o „Bożą podszewskę", niemal nie
straciła wiary w sens swojej pracy. Na
szczęście, niepowodzenia zawodowe rekompensuje jej życie osobiste.

NA INFLUMIN
Izabella Cywińska nigdy nie ukrywała,
że to ona „ustrzeliła" swojego obecnego
męża, świetnego aktora komediowego Janusza Michałowskiego. Oboje mieli
już wtedy za sobą po jednym nieudanym
małżeństwie. Ona znalazła się w dołku psychicznym. Miała dosyć przelotnych miło
stek i tęskniła za prawdziwym mężczyzną.
Takim na całe życie. Przypadek sprawił, że
na jej drodze stanął właśnie On.
Najpierw zafascynowało ją jego aktorstwo, potem zobaczyła w nim interesują
cego mężczyznę. Poznali się, oczywiście,
w pracy. Ona akurat reżyserowała „Dni
Turbinów" Michaiła Bułhakowa w Teatrze
Polskim w Poznaniu, a on był jednym z
„jej" aktorów. Któregoś dnia Janusza dopadła grypa. Wtedy Izabella powiedziała,
że ma w domu świetne lekarstwo na wszelkie p.rzeziębienia - influmin. Od tamtej

ZŁAPANY

e

PRACY

.

.

.

mentach tez umie pokazac, co naprawdę
potrafi.
dok. na str. 5

.

dachem, ale także razem pracowac. Los
chciał, że niemal połowa bogatej twórczości aktorskiej !anusza wiąże się z reżyserią Izabelli. Zeby było dowcipniej,
on twierdzi, że najbardziej lubi pracować
·
· N ·
. . . · I
z męzczyznam1. aJwyrazmeJ więc zabella stanowi tu wyjątek od reguły.
.os.oby, które ~obrze znają i.ją,.i jego,
mow1ą wprost, ze Janusz w zyciu prywatnym jest dokładnie taki sam, jak sędzia, którego grał w serialu „ Boża pods.zewka" . Czyli nieśmiały, niezdecydowany, zagubiony, małomówny. Ale tyłko do czasu, bo w przełomowych mo-

.

Przyszło im nie tylko żyć pod jednym

SPIĘCIA W

pory został u niej. Razem
z influminem„. Sąjuż ze sobą dwadzieścia pięć lat.

I

I

'I 1

j

·I

. godz. 20.05, TVP1,
APOLLO 13
·1 Gdy 11 kwietnia 1970 r.
zaczęła się misja Apolla
13 , wydawało się,
że będzie ona rutynową
I podróżą kosmiczną.
I Wprawdzie do
lądowania pierwszego
człowieka na księżycu
·• m!nę~o zaledwie osiem
··• ~1es1ęcy, za1nte.resowa•· nie startem kolejnego
, statku kosmicznego było
· minimalne .
,
. ~~lutego, niedziela
godz. 21.00 TVP1 ·
ZŁOTE ŁANY
'
Pani Stenia opowiada
1 o weselu córki, a pan
Jan - w ~arze .Alaska"
- :-vspomina. pO~yt w .
1 Niemczech 1 zwierza się,
•. że zmienił zdanie
o Niemcach i przekonał
, się do nich.

9

wDOMU TEZ JEST REZYSEREM '1 iutego,so~ota,.

Izabella

„Plebania " - serial prod. polskiej, reż. Wojciech Solarz, wyk. Włodzimierz Matuszak, Katarzyna Łaniewska,
Sylwia Wysocka i inni. Emisja: czwartek, piątek, 8, 9 lutego, TVP 1, godz. 17.35.
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18.00

-program młodzieżowy

programu

-magazyn internetowy
Ksiądz Jan Szarek
·sługa kościoła

20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.26 Pogoda
2135 ZArchlwumX
- seńal prod. USA
22.20 997 - magazyn
krpninalny
22.55 Bandycki Petersburg
-seńal sensacyjny
23.50 Polska bez fikcji
0.35 Znaki
-program publicystyczny
1.05 Koleje wojny
-serial prod. angielskiej
2.45 Zakończenie
programu

~

20.00 Święta wojna
2025 Modelki
-telenowela

19.30

19.25 W sieci

16.oo Panorama
16.10 Na dobre I na złe
'Serial prod. polskiej
17.0S Proton- magazyn
sensatji naukowych
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomanla
Jeden z dziesięciu
- teleturniej
17.30
1821
18.30
18.50
18.55

22.50 Sportowy flesz
22.55 Uniwersjada
Zakopane 2001
23.20 Mistrzostwa świata
w narciarstwie
alpejskim
23.40 Falszywytrop
-film fab. prod. angielskiej,
reż. David Caffrey,
wyk. David Thewłis,
RachelGriffilh
1.25 Sensacje XX wieku
1.50 Zakończenie

Wiadomości

2225 Monitor

Jedynki

21.00 Sprawa dla reportera
2135 Tygodnik polityczny

Sport
Pogoda
Sekcja specjalna
- serial prod. USA

Wiadomości

19.00 Wieczorynka:
Porwanie
Baltazara Gąbki
Jutroweekend

19.15
19.30
19.56
20,01
20.10

1835 Rower Błażeja

- teleturniej

1735 Plebania
- serial prod. polskiej
Dwadzieścia jeden

17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynkl

8 lutego 2001 r.

.szej grupie przewodzi Mack,
drugiej - ltan. Starzy przyjaciele popadają w konflikt.
Karen, doktor, Timmy i Jeff
zastanawiają się . jak pogodzić zwaśnione strony. Karen organizuje spotkanie,
które nie przynosi żadnego
rozwiązania. Wszyscy liczą
tyll)o na Lassie.

Wiadomości

- film dokumentalny
'prod. angielskiej

-serial prod. USA

14.20 Dzieci Iryby
14A5 Ferie z Dwójką
15.10 Miami Sands

Doktor z alpejskiej
wioski- serial
prod. niemiecko
-ausfriacko-YAoskiej
Kiedy w krótkim czasie w
Sonnenstein po raz trzeci
wybucha pożar, wśród
mieszkańców zaczyna narastać strach. Postanawiają utworzyć patrole obywatelskie do pilnowania obejść.
O podpalenia podejrzewają
młodego strażaka , Martina.
Justus Hallstein sądzi jednak, że podpalaczem jest
Bernie Zierngiebel, któremu
ostatnio opatrywał rany po
oparzeniach.
13.30 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w narciarstwie
alpejskim

dookoła świata

16.50 The race ·regaty

15.10 Raport z demokracji
15~ Dekolt: Kartoteka
polskich wydarzeń
kulturalnych
16.00 Babiniec
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
Brad grozi Sheili, że powie
Erykowi o jej przeszlości. Za
wszelką cenę chce odzyskać film i zdjęcia. Sbeila
oddaje mu firn . W zamian
Brad obiecuje, że postara
się, aby Lauren nie pojawiła się na ślubie. Brooke,
początkowo zaskoczona
propozycją Connora, postanawia mu ulec.

15.00

14.05 Klan -telenowela TVP
-14.30 Chemiażycia
I śmierci

już

Czwartek

80"

1

tTIVIPQ
6.00 Kawa czy herbata
wtymGlełda

Przedmieście 27
Giełda
Wiadomości

-serial prod. USA
Krakowskie

I Wiadomości
7.30 Telezakupy
7.50 Szkoła na fali,

a15
a25
a30
8.42 Pogoda
8.45 Madeline
-serial animowany
prod. francuskiej
na saneczkach

9.10 Je<fyneczka

9.40 Dam sobie radę
10.00 Targowisko
próżności

- serial prod. angielskiej

Dzień

po ekonomii

10.55 Przewodnik
11.20
jak co dzień
Histońa z myszką
Wiadomości

I komputerem

11.30.
12.00
12.10 Agrobiznes- rolniczy
program informacyjny
12.20 Horyzonty
12A5 Lassie
- seńal prod. kanadyjskiej
Pomysł wybrukowania ulic
w Hudson Falls dzieli mieszkańców na zwolenników i
przeciwników tej idei. Pierw-

1VP§
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy

Tańcząca

-telenowela prod. TVP
9.00 Wielka
odmiana
9.50 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w narciarstwie
alpejskim

10.40
z wiatrem
-film fab. prod. USA,
reż. Craig Clyde,
wyk. Mel Harris,
Brain Keith, Matt McCoy
Dwunastolenia Paige uległa
wypadkowi podczas zawodów hippicznych. Dziewczynka musi sprostać nowej sytuacji i przyzwycza ić
się do życia na wózku inwalidzkim. Pomaga jej w tym
surowa, ale skuteczna terapeutka, wykorzystująca
metodę leczenia z udziałem
zwierząt. Paige wraz z tatą
przenoszą się na dużą farmę na Śrpdkowym Zachodzie. Tam Paige opiekuje się
piękną klaczą o imieniu Tań
cząca z Wiatrem. Tymczasem pracownik farmy chce
konia ukraść, aby dobrze go
sprzedać.

TV

Łódź
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0.50

ści
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Zakończenie

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 Królestwo
zielonej polany 1O.OO Radio
Romans 10.30 V-Jay 10.45
Telekurier 11.15 Lada dzień
12.00 Mieszkaj lepiej 12.15
Telenowiny 12.35 Od pucybuta do„. 13.00 Zwierzęta z
bliska 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki
14.35 Klan 15.00 Mimmi
15.30 Wiadomości Kuriera
15.35 Rozmowa dnia 15.55
Zagadkowe historie XX stulecia 16.20 Teraz my 16.30
Harry i Hendersonowie 16.50
Bliżej prawa 17.00 Integracja 17.15 Gość WOT 17.30
Telewizyjny Kurier Mazowiecki 17 .45 Sekrety Warszawy
i Mazowsza 18.00 Kurier i
pogoda 18.20 Tele motor
sport 18.40 Album mazowsza 18.55 Gość WOT 19.00
Najsłodsza zemsta 20.35 Telekurier 21.00 Miłość i namiętność 21.30 Telewizyjny
Kurier Warszawski i pogoda
21.35 Sport 21.40 Rozmowa dnia 22.00 Ten sam duch
22.30 Opinie - magazyn
kulturalny 22.50 Punkt, set,
mecz 23.15 Turniej tenisowy 23.30 Historia wiadomo0.20 Saga Noblistów

WOT

„Szkoła na fali" - serial prod. USA, reż. Mare Abrams, Michael
Benson, wyk. Terri Conn, Kyle Alisharan, Tyler Labine, Rachel Wilson
i inni. Emisja: czwartek, 8 lutego, TVP 1, godz. 7.50.

[łf!!„t·!Si

oueru.

9.00 Telezakupy 10.15 Bajki 11.02 Historia niemoralna 13.00 Bajki 13.30 Trudne
rozmowy 14.00 Świat dalekich podróży 14.25 Studio INFOR 14.33 Zemsta 17.15
Wiadomości lokalne 17.15
Sonda uliczna 17.35 Narka-

różne

portaż

tyki cz. li 17.56 Koleś gasi
pragnienie 18.02 Bajki 18.30
Z jak zdrowie 18.51 Moje
dziecko 19.08 Prawo ziemi
20.25 Thunderbolt 21.15 Pod
obcym niebem 21.45 Re22.15 Różni ludzie,
sprawy

TELEWIZJA ŁOWICZ

Programy pogrublooe-nlekodowane
7.00 Ferdy 7.35 Czarodziej7 .OO Diabelski Młyn 7 .40 ski peryskop 8.00 Nasze
Minisport+ 7.45 Łapu Ca· sprawy 8.30 Królowa serc
pu 7 .50 Aktualności fil- 9.25 Książki z górnej półki
mowe 8.00 Rodzina pira- 9.30 Program dla dzieci 10.00
tów 8.25 Gady 9.20 Pan Radio Romans - serial faTadeusz 11.55 Żywe tarcze bularny prod. polskiej 10.30
13.25 Długo i szczęśliwie Filmowa Encyklopedia Ło
15.25 Spis cudzołożnic 16.30
dzi 10.45 Telekurier 11.15
Cienie 17.20 Mistrzowie w
Kino w południe: Lada dzień
świecie przyrody li 17 .45
12.00 Mieszkaj lepiej 12.10
Cybemet 18.10 Pinki i Mózg
Książki z górnej półki 12.15
18.35 Ostatni rezerwat 19.00
Diabelski Młyn 19.20 Nie Telenowiny 12.35 Od pucyprzegap 19.25 Diabelski buta do ... 13.00 Zwierzęta
z bliska 14.00 Kalęjdoskop
Młyn 19.40 Łapu Capu 19.45
Mlnisport+ 19.50 Aktual- regionalny 14.10 Projektantki 14.35 Klan 15.00 Mim~i
ności Filmowe 20.00 Przed
15.45 Podaj cegłę 16.30
premierą 20.05 To najważ
niejsze 22.15 Frankie i Joh- Harry i Hendersonowie 16.50
ny 0.10 Prywatny detektyw Bliżej prawa 17.00 Integra1.35 Salamon i Gaenor 3.15 cja - poradnik dla niepełno
Osobliwości
sprawnych 17.15 Filmowa
Encyklopedia Łodzi 17 .30
Dl.~
Nasze sprawy 18.00 · Łódz
CHANNll
'
kie Wiadomości Dnia 18.20
Mieszadło 19.00 Kino wieczorne: Best 20.35 Telekurier 21.05 Miłość i namięt
ność - serial fabularny 21,30
Łódzkie Wiadomości Dnia
22.00 To jest temat - reportaż 22.10 Ksią-żki z górnej
półki 22.15 Program ekumeniczny 22.30 Opinie
22.50 Punkt, set, mecz magazyn siatkarski 23.15
Konie 0.05 Saga nobilistów
0.30 Program na jutro

9.00 Walcząc z przeciąże
niem 9.55 Fenomeny pogody 10.20 Eleganckie rozwiązanie 10.50 Niesamowite
maszyny 11.45 Pot<i.czenia
12.15 Poszukiwania Liberty Bell 13.10 Mag. Discovery 14.05 Jak to zbudowano? 14.30 Problemy przyszłości 16.00 Walcząc z
przeci ążeniem 15.55 Fenomeny 16.20 Eleganckie rozwiązanie 16.50 Niesamowite
maszyny 17 .45 Połączenia
18.15 Poszukiwania ... 19.10
Magazyn Discovery 20.05
Jak to zbudowano? 20.30
Problemy przyszłości 21.00
Walcząc z przeznaczeniem
22.20 Eleganckie rozwiąza
nie 22.50 Niesamowite maszyny 23.45 Połączenia
O.15 Poszukiwania 1.1 O
Magazyn Discovery

15
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na życzenie

6.00 Piosenka

Pogromcyzła - film

według Bundych
-serial komediowy
Spldennan
-serial animowany
Polityczne graffiti
Sekrety rodzinne
-serial komediowy
Herkules
-serial przygodowy
Zbuntowany anioł
-serial obyczajowy
Florella
- serial obyr;z;iM

7.00 ŚWiat
7.25
7.50

aoo

a30
9.30

10.20
11.15

prod. kanadyjskiej
Bundych
- serial komediowy
Życiowa szansa

12.05 Świat według

12.311

I
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Wiadomości
Giełda

6.00 Kawa czy herbata
7.40 GośćJedynkł
7.50 Klan
8.15 Krakowskie

8.45

8.30
8.40
9.10
9.35
10.05

Żegnaj Rockefeller
-serial prod. polskiej
Program dla dzieci
Skarb sekretarza
- serial prod. polskiej
... !tam
prawdopodobnie
na •..
zostałem

10.55 Telewizyjne
Wiadomości

Literackie

11.20 Program rozrywkowy

~

7.00 General Daimos 7.30
Przyjaciele 8.00 Top Shop
12.00 Cierp i eć z miłości
13.10 Werdykt 14.00 Top
Shop 18.00 Cierpieć z miło
ści 19.10 Prawo QO narodzin
19.45 Przyjaciele 20.15 Top
Shop 20.30 Jego przewieleb22 .20
ność Don Camillo
Werdykt 23.00 Top Shop
0.10 Hot Shop 0.50 Playboy

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

OJl.il!lSPO/fT

8.30 Łyżwiarstwo szybkie 9.30
Wyścigi samochodów na lodzie 10.30 Snowboard 11 .30
Narciarstwo alpejskie 12.30
Trial 13.30 Snowboard 14.00
Przygoda 15.00 Kolarstwo
17.00 Bobsleje 17.30 Sanec2!karstwo 18.30 Wiadomości 18.45 Magazyn sportów motorowych 19.00 Wyścigi samochodów na lodzie
20.00 Sumo 21.00 Łyżwiar
stwo figurowe 23.00 Wiadomości 23.15 Powtórki

- serial obyczajowy TVP

20.00 Adam IEwa

Numerka
Telewizyjne
Biuro $1edcze
lnfonnacje i biznes
lnfonnacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Graczykowie
- serial komediowy
Skrót Ligi Mistrzów
Tak jak lubię
- film prod. USA,
reż. Damel Martin,
wyk. Lauren Velez i inni

20.40 Liga Mistrzów
21.30 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego

22.35

zastępcza

13.30 4x4
14.oo Dyźumy
satyryk kraju
14.30 Rodzina

23.00
Słodka

- serial obyczajowy
15.00 Pokemon
-serial animowany

15.55

· reż .

zwidzanl

Telezakupy
Klan
Dziennik telewizyjny
Dobranocka

Wiadomości

pj)żnlej

Piwnica pod bamami
Pr. publicystyczny
Panorama·
Sport-telegram
Program
publicystyczny

8.00 Paryż - Warszawa bez
wizy - komedia 9.35 Dokument: Dustin Hoffman
10.05 Żołnierz mimo woli komedia prod. USA 12.10
Nosorożec - film obyczajowy 13.50 Dokument: Keanu
Reeves Sieć - film obyczajowy 14.40 Zwycięstwo - dramat prod. niemieckiej 16.20
Rodzina Poldraków - film
kostiumowy 18.05 Pismak dramat prod. polskiej 20.00
Cykl : Sherlock Holmes:
Mistrz szantażu - film kryminalny 21 .45 Dokument:
Leonardo di Caprio 22.45
Za królową i za ojczyznę thriller 0.30 Narodziny gwiazdy - dramat prod. francuskiej 2.45 Porozmawiajmy o
kobietach - film obyczajowy 4.20 Na całość - film
kryminalny prod. polskiej.
Franciszek Trzeciak ,
obsada: Roberz Inglot i inni

ale kino!

k©

1.00 Powtórki

23.45 Okna
0.30 MonltorWladomoścl

21.15
22.10
22.30
22.50
23.00

19.55 Pogoda
19.58 Sport
20.00 Zamiast dokumentu:
Moja hlstońa • 20 lat

1a25
18.40
19.00
19.15
19.30

2..45 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

23.55
0.55

23.10
23.15
23.25

15.30 lnfonnacje
trucizna
- serial obyczajowy
16.45 Stratnlk
Teksasu
-serial sensacyjny
- serial obyczajowy

17.45 Florena
+Kurier TV

18.40 lnfonnacje

Wiadomości

- serial obyczajowy

anioł

19.05 Zbuntowany

12.00

12.10 Eurofolkl ·Sanok
12.35 Jaśkowe cyfrowanie
• reportat Bernarda
Ziółkowskiego

13.00 Klan
1325 Forum
14.10 Kultura duchowa
narodu
14.50 Pranas Literacki
15.00 Wiadomości

Skippy - serial anim.
Salon Lwowski:
Mini wykłady
o maxi sprawach

GośćJedynki

15.10 Uniwersjada
Zakopane 2001
Teleexpress
17.00
17.20
17.30
17.50
18.0S

.....

CJLZ.1?

6.00 Teledyski 6.05 Maria
Emilia 6.50 Odjazdowe kreskówki 7 .55 Czy boisz się
ciemności 8.20 Izabella telenowela 9.10 Gra w przeboje 9.40 Śmiej się razem z
nami 10.05 Czynnik PSI li
10.50 Legenda Wilhelma
Tella - serial fantasty 11.45
Wzywam dr Brucknera serial medyczny 12.35 Tele
shopping 13.40 Izabella
14.25 Maria Emilia - telenowela 15.15 Odjazdowe kreskówki 16.20 Czy boisz się
ciemności? 16.45 Legenda
Wilhelma Tella 17.40 Czynnik PSI li - serial fantastycznonaukowy 18.30 Gra w
przeboje 19.00 W akcji
19.30 Śmiej się razem z
nami 20.00 Oddział specjalny 21 .40 52 minuty 22.40
Ruscy na Florydzie 0.20 W
akcji 0.40 Oddział specjalny li 2.10 Ruscy na Florydzie 3.45 Teleshoping

dok. ze str. 13

HILLARY

; WiCŚCi

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykow~

MILIONERKĄ

Można więc być pewnym, że po
wspomnienia Hillary Clinton ustawią
się kolejki. Każde liczące się wydawnictwo chciałoby uzyskać prawa do ich
publikacji. Średnio w ciągu tygodnia do
reprezentujących interesy Pierwszej
Damy prawników zgłasza się około stu
potencjalnych edytorów. Hillary nie
bez powodu uchodzi jednak za kobietę
bardzo wyrachowaną. Nie podjęła żad
nej decyzji, urządziła natomiast cbś w
rodzaju przetargu. Prowadzi go jej osobisty adwokat Robert Bamett, który
przyjmuje oferty i co pewien czas informuje dziennikarzy o wzroście ich

wartości .

Andrzej Mikorski

męża", lecz pierwsza w historii kobieta, która będzie rządziła Ameryką.Je
śli uzna, że autobiografia pomoże jej w
karierze - prawdopodobnie ją napisze.
Oczywiście nie osobiście , do takich zajęć zawsze wynajmuje się władających
sprawnie słowem „murzynów". Specjalistą w dobieraniu autorów, godzą
cych się pisać w czyimś imieniu, jest
właśnie mecenas Bamett, który pośredniczył już w wydaniu wspomnień i
pamiętników ponad 150 słynnych
Amerykanów. W tym tak znanych polityków jak Dan Quale (były wiceprezydent), George Shultz (były sekretarz
stanu) czy Dick Cheney (aktualny wiceprezydent, kiedyś zaufany człowiek
George 'a Busha seniora). Równolegle
z dbaniem o interesy pani Clintonowej , Bamett negocjuje kontrakt z odchodzącą sekretarz stanu Madeleine
Albright. Tu w grę wchodzą jednak
znacznie mniejsze pieniądze, co najwyżej setki tysięcy dolarów. We współczesnym świecie tak się bowiem porobiło, że mniej ważne jest to, co się
pisze, od tego, kto to pisze. Dlatego
żaden współczesny Mickiewicz, Tołstoj
czy Hemingway nie może nawet marzyć o zdobyciu takiego rozgłosu i takiej fortuny, jak „pisarze" typu Hillary Clinton, Michaił Gorbaczow czy
Monica Lewinsky. (PAI)

Fakty 23.10 Kropka nad i
23.30 Melrose Place - serial obyczajowy USA. Michael daje się namówić swojemu wdzięcznemu pacjentowi na zainwestowanie stu tysięcy dolarów, które , jak
zapewnia Perry Hutchins,
zwrócą mu się z nawiązką.
Michael postanawia . poży
czyć" potrzebne mu pienią
dze z administrowanego
przez siebie funduszu na
rzecz chorych dzieci. 0.30
Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki 1.00 Urzekła
mnie Twoja historia - talk
show 1.30 Superwizjer 1.55
Granie na zawołanie - program rozrywkowy

dekan - serial dla dzieci sportowe 21.05 Świat według
12.30 Hav9ije Pięć-Zero - Kiepskich - serial komedioserial kryminalny 13.25 Dro- wy 21.40 Fałszywy przygówka 13.55 Muzyczny ViP jaciel - firm kryminalny.
14.45 Muzyczne listy 15.45 Atrakcyjna urzędniczka jest
Garfield - serial animowa- świadkiem morderstwa. Nieny 16.15 Gęsia skórka słusznie uwięziona, liczyć
16.40 Sandokan - serial może wyłącznie na determi17.10 Allo, Alfo - serial ko- nację policyjnego detektymediowy 17.45 Dziennik wa. 23.30 Predator - film
18.00 Oh Baby - serial ko- akcji prod. USA 1.30 Spomediowy 18.30 Pacific Blue tkajmy się.- program roz19.30 Zwariowany świat rywkowy 2.00 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
M~lcolma - serial komediowy 20.00 Z Archiwum X - 3.00 Strefa P - magazyn
serial sensacyjny 20.50 muzyczny 3.50 Zakończe
Dziennik 21.02 Informacje ,nie programu

dokumentalny 14.05 Szaleństwa Alvina wiewiórki - serial animowany dla ctJ:ieci
14.35 Oliver Twist - serial
anim. 15.00 Piotruś Pan serial animowany dla dzieci 15.25 To było grane
16.30 TVN Fakty, pogoda
16.50 Przeklęta m~ość - telenowela 17.45 Wizjer TVN
- magazyn sensacji i rozrywki ,18.15 Rozmowy w toku
- talk show 19.00 TVN Fakty, sport, pogoda 19.35 W
niewoli uczuć - serial obyczajowy 20.30 Milionerzy teleturniej 21.20 Beverly
Hills - serial prod. USA
22.20 Nocne rozmowy w
toku - talk show 23.00 TVN

Ostatnio honorarium dla żony Billa
Clintona przekroczyło barierę 8 milionów dolarów (ponad 35 milionów
zł) . A trzeba pamiętać, że są to pienią
dze oferowane w ciemno, bo jak dotąd
Hillary Clinton nie napisała nawet jednej strony przyszłej książki. I wcale
nie wiadomo, kiedy to zrobi, gdyż w
ub. r. wygrała wybory i została senatorem stanu Nowy Jork. Znawcy amerykańskiej sceny politycznej nie wykluczają, że za cztery lata Hillary wystartuje w wyborach prezydenckich, jako
kandydatka na wiceprezydenta u boku
Ala Gore'a. Gdyby wygrała - po upły
wie kolejnej kadencji może sięjuż ubieo powrót do Białego Domu, tym
razem jednak nie jako , ,żona swojego

gać

•

6.00 W niewoli uczuć - serial obyczajowy prod. meksykańskiej 6.45 Telesklep
7.00 Zakazane uczucia telenowela 7.45 Szaleństwa
Alvina wiewiórki - serial animowany dla dzieci 8.10 Oliver Twist - serial animowany dla dzieci 8.35 Piotruś
Pan - serial animowany dla
dzieci 9.00 Telesklep 10.00
Rozmowy w toku 10.45 Milionerzy 11.30 Mini Playback Show 12.35 Łowcy
skarbów - serial przygodowy prod. USA 13.35 Na ra- serial fabularno-

li

i tunek

1

6.00 Muzyczny VIP - magazyn ciekawostek 7.00
Drogówka - magazyn policyjny 7 .30 Muzyczne listy
8.30 Super Mario Brothers
- serial 9.00 Gęsia skórka serial dla dzie.ci 9.30 JAG Wojskowe Biuro Śledcze serial sensacyjny 10.30
Alla, Alla - serial komediowy 11.00 Simon - serial
komediowy 11.30 Różowe
lata siedemdziesiąte - serial komediowy 12.00 San-

Giełda
Wiadomości

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 Złotopolscy
-telenowela
9.00 Transmisja z
obrad Sejmu
14.55 Ojczyzna polszczyzna
Kolejną gawędę prof. Jan
Miodek poświęci modnym
w ostatnich latach słowom
grill i impreza oraz utworzonym od nich czasownikom
grillować i imprezować
15.10 Miami Sands
-serial prod. TVP
Sandra dowiaduje się, że
doktor Steven Riley ma żo·
nę. Czuje się zawiedziona
i oszukana. Aby zapomnieć
o nieudanym romansie, szuka taniej rozrywki w nocnym
klubie. Laura przygotowuje
przyjęcie z okazji przeprowadzki do nowego domu.
Jest już w szóstym miesią
cu ciąży i nie czuje się dobrze. Michael martwi się
o jej zdrowie. Spóźnia się na
otwarcie galerii, a Rita urzą
dza mu scenę zazdrości.
16.00 Panorama
16.10 Walentynki

TVP8

skontaktować.

a30
8.41 Pogoda
8.45 Moje miasteczko
-serial prod. kanadyjskiej
9.10 Jedyneczka
9.45 Bajeczki Jedyneczkl
10.00 Niezwykłe kobiety
11.00 ZUS radzi
11.10 Dom pełen zwierząt
1125 Ekran zkwiatkiem
11.30 Tajemnice armil
11.50 ABC reformy edukacji
1200 Wiadomości
1210 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
1225 Samożycle
1245 Klan
-telenowela TVP
U Chojnickich trwa poranna
dyskusja na temat pracy w
.Medexie". Elżbieta tlumaczy, że tę propozycję dostała
miesiąc temu. Wtedy odmówiła, ale teraz może powinna ją przyjąć? Jerzy spotyka się z Bogdanem w spra·
wie skradzionych filtrów. Detektyw uważa, że złodzieje
będą próbowali się z nim

815

Przedmieście 27

8.15 Krakowskie

6.00 Kawa czy herbata
7.35 Telezakupy
7.50 Szkoła na tall
-serial prod. USA

Sroda

,

-serial prod. polskiej
Jakub dostaje od ojca wia·
domość, że przeprowadzo·
na w Bostonie operacja
Bruna została uwieńczona
sukcesem. Koszty zabiegu i rehabilitacji okazuję się
jednak bardzo wysokie. Dyrektor Kwiecińska szuka
możliwości refundacji przynajmniej części wydatków.
Przyjaciele nie tracą nadziei, że uda im się zorganizować pomoc finansową
dla doktora Walickiego
i jego rodziny.
17.10 Walentynki
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda ·
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Walentynki
19.00 Szansa na sukces:
Spotkanie
walentynkowe
19.55 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport ·telegram
2116 Pogoda
21.30 Walentynki

inazłe

16.15 Na dobre

Wiadomości

Teleexpress
Gość Jedynki
Klan-telenowela
Jaka to melodia?
-quiz muzyczny
18.30 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.()1 Pogoda
20.10 Okruchy życia:
Wygnani z raju
-firn fabUamy prod. USĄ
reż. Graeme Clifford,
wyk.Jennie Garth,
RobEstes,
Polly Holliday iinni
21.40 Obllczamediów
22.00 Kronika kryminalna
2225 Monitor

17.00
17.20
17.35
18.00

dookoła świata

figurowe
16.55 The Race ·regaty

Łyiwlarstwo

żagań
14.00 Oo celu
14.15 Naukajęzyka
obcego
14.30 Czas na komputer
15.00 Wiadomości
15.10 Uniwersjada:
Zakopane 2001:

13.0S Oo celu
13.15 Wielka historia
małych miast
13.35 Oo celu
13.45 Katalog zabytków:

1.55 Zakończenie
programu

przegląd piłkarski

21.35 Za głosem serca
-film fabula my prod. USA
Mała wioska rybacka w Kolumbii Bry1yjskiej jest osta·
tnim miejscem, gdzie Edith,
ambitna dziennikarka z no·
wojorskiego .Manhattan Ma·
gazine", chciałaby szukać
materiałów do swego artykułu. A już na pewno nie
uwierzyłaby, że krótki pobyt
w takim miejscu na zawsze
odmieni jej życie. Pech jed·
nak chce, że redaktor naczelny pisma wyznacza jej
nietypowe zadanie: ma na·
pisać artykuł o zwyczajach
łososi i życiu rybaków. Na
jednym zupełnie się nie
zna, drugie wcale jej nie interesuje. Chcąc nie chcąc
rusza jednak w podróż.
23.05 Walentynki
2325 Auto
23As Olimpijskie
Iluzje
• fdm dokumentalny
0.40 Jankesi
I Konfederaci
·serial prod. USA
1.30 Europejski

205 Zakończenie
programu

-reportaż

Zakopane 2001
·kronika
23.20 Gorąco polecam:
Ukryte pragnienia
-film fabularny;
reż. Bernardo Bertolucci,
wyk. Liv Tyler,
Jeremy Irons,
Silead QJSaCk,
Donal McCann i i1ni
19-letnia Amerykanka, Lucy
Harmon, przyjeżdża na.letnie wakcje do słonecznej
Toskanii. Pragnie spotkać
swego dawnego znajomego
Włocha, Nicob (Roberto Zibetti), sympatię z lat dziecięcych, z którym onegdaj
wymieniła kilka pierwszych
ukradkowych pocałunków,
a potem parę miłosnych li·
stów. Za ocean przywiodły
ją również dzienniki jej zmarłej niedawno tragicznie matki - poetki, która popełniła
samobójstwo. Dziewczyna
zami0łla rozwikłać rodzinną tajemnicę z przeszłości·
i jednocześnie odnaleźć
swego biologicznego ojca.
1.10 Program
edukacyjny
1.35 Po 1Olatach

22.55 Uniwersjada:

22.50 Sportowy flesz

14

9.00 Stulecie .odkryć 9.55
Fenomeny pogody 10.20 Eleganckie rozwiązanie 10.50
Niesamowite maszyny 11.45
Połączenia 12.15 Era nauki
13.10 Magazyn Discovery 14.05
Wynalazcy 14.30 Problemy
przysziości 15.00 Stulecie odkryć 15.55 Fenomeny po·
gody 16.20 Eleganckie rozwiązanie 16.50 Niesamowite
maszyny 17.45 Połączenia
18.15 Era nauki19.10 Mag. Discovery 20.05 Wynalazcy
20.30 Problemy przyszłości:·
Lekarstwa 21.00 Stulecie od·
kryć 21.55 Fenomeny pogody 22.20 Eleganckie rozwią
zanie 22.50 Niesamowite ma·
szyny 23.45 Połączenia 0.15
Era nauki 1.1 O Powtórki programów

01~eoueru
CHANNeL

Programy pogrub[one· nie kodowane
7.OO Diabelskl Młyn 7.40
Mlnisport+ 7.45 Łapu ca·
pu 7.50 Aktualności Fii·
mowe 8.00 Rodzina piratów
8.25 Szeroki horyzont 9.20
Pięć uderzeń serca 11.20 Mię·
dzy piekłem a niebem 13.10
Beata - film obycz. 14.45 Ptaszek na uwięzi 16.35 Edtv •
komedia 18.35Latarniki19.00
Diabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
Młyn 19.40 Łapu Capu 19.45
Minisport + 19.50 Aktual·
ności filmowe 20.00 Idealna para • komedia 21.50 South Park IV 21.55 Superde·
ser 22.50 Nowi miastowi komedia 0.20 Spis cudzołożnic 1.25 Moja kochana
zabójczyni 2.55 Frankie i
Johny - melodramat 4.50
Piąta zima magnetyzera 6.50
Deser

[łfn!N;IQ

WOT
7.00 Quasimodo 7.30 Klo·
poty z Zosią • serial qla
dzieci 8.00 Telewizyjny nu·
mer warszawski 8.05 Klient
8.25 Se krety Warszawy i
Mazowsza 8.30 Królowa serc
9.30 Skala historii 9.45 To
jest temat 10.00 Radio Romans 10.30 Studio reportażu 10.45 Telekurier 11.15
J.A.G. • Wojskowe Biuro
Śledcze 12.00 Odkryj nowy
świat 12.15 Recital 13.00
Podróże kolejami Europy
13.30 Telewizyjny magazyn
przyrodniczy 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Pro·
jektantki 14.35 Klan • telenowela TVP 15.00 Enedu·
erabe 15.30 Wiadomości Kuriera 15.35 Rozmowa dnia
15.55 Przygody Robin Ho·
oda 16.30 High Fleyers 17.00
Plastikowy Hit 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 W pogoni za wiatrem
20.35 Telekurier 21.00 Miłość i namiętność 21.30 Ku·
rier 21.40 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.15
Telenowiny 22.30 Od pucy·
buta do ... 23.00 Tele mo·
tor sport 23.15 Pracy abecadło 23.35 Kino mocne:
Charles Lindberg

9.00 Telezakupy 10.15 Baj·
ki 11.02 Jazz w muzeum
12.00 Druga B 12.30 Przej·
ście 13.00 Hrabia Kaczula
13.30 Różni ludzie, różne
sprawy 14.00 Życie zwierząt
14.21 Koleś jedzie pocią·
giem 14.25 Studio INFOR

wy

Wiadomości

14.33 Prawo ziemi 17.15
lokalne 17 .25
Nowy Łowiczanin zaprasza
17.35 Magazyn policyjny
18.02 Hrabia Kaczula - film
fabularny 19.08 Zemsta20.25
Wiano 22.15 Trudne rozmo-

TELEWIZJA ŁOWICZ

TV Łódź
7.00 Quasimodo 7.30 Klo·
poty z Zosią 8.00 Między
Wartą a Pilicą 8.30 Królo·
wa serc 9.25 Książki z górnej półki 9.30 Skala historii
9.45 To jest temat 1O.OO
Radio Romans 10.30 Im·
presje 10.45Telekurier11.15
J.A.G. • Wojskowe Biuro
Śledcze 12.10 Książki z górnej półki 12.15 Recital
13.00 Podróże kolejami Eu·
ropy 13.30 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 14.00
Kalejdoskop 14.10 Projek·
tantki 14.35 Klan 15.00 Eneduerabe 15.05 Wśród przyjaciół 15.45 Pałacyk Het·
mana 16.15 Przenikanie z
ważką 16.30 High Fleyers
16.55 Książki z górnej półki
17.00 Skala historii 17.15
Impresje 17.30 Budtet nie
tylko domowy 18.00 ŁWD
18.20 Podaj cegłę 19.00 Ki·
no wieczorne: W pogoni za
wiatrem 20.35 Telekurier
21.05 Miłość i namiętność
21.30 Łódzkie Wiadomości
Dnia 22.00 To jest temat
22.10 Książki z górnej półki
22.15 Kwartet • magazyn
regionów czwórki Wszech·
radzkiej 22.30 Wielki, mały
biznes 23.00 Jak oni to zbu·
dowali? • serial dok. 23.35
Kino mocne: Charles Und·
berg 0.35 Zakończenie

„ Oblicza mediów". program publicystyczny prowadzi Piotr Kraśko.
Emisja: środa, 14 lutego, TVP 1, godz. 21.40.
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Skippy

it..„,..,..
8.30 Sporty ekstremalne 9.30
Narciarstwo 12.00 Magazyn
sportów motorowych 12.30
Saneczkarstwo 13.00 Narciarstwo alpejskie 14.30 Bia·
thlon 15.30 Łyżwiarstwo szybkie 16.00 Wyścigi samochodów na lodzie 17.00 Sporty
ekstremalne 18.30 Narciar·
siwo alpejskie 19.30 Piłka noż·
na 22.00 Rajdowe Mistrzosiwa Świata22.30 Narciarstwo
23.00 Wiadomości

IEJlilSPDllf

,...,..„....,..

7.00 General Daimos • film
animowany dla dzieci 7.30
Przyjaciele 8.00 Top Shop
12.00 Cierpieć z miłości
13.10 Ziemie biblijne • film
dok. 14.00 Top Shop 18.00
Cierpieć z miłości 19.10 Prawo do narodzin 19.45 Top
Shop 20.30 Niebieskooki
bandyta • film sens. 22.20
Bitwa o Rosję 23.00 Top Shop
0.10 Hot Shop 0.50 Playboy

8.30
8.40
8.45
9.1-0
9.35
11.15

6.00 Teledyski 6.05 Maria
Emilia 6.50 Odjazdowe kre·
skówki 7.55 Czy boisz się
ciemności? 8.20 Izabella telenowela 9.1 O Gra w przeboje • teleturniej 9.40 W obcym mieście 10.10 Czynnik
PSI li 10.55 Legenda Wilhelma Tella 11.50 Zwariowana kamera 12.35 Teleshopping 13.40 Izabella telenowela 14.25 Maria Emi·
lia ·telenowela 15.15 Odjazdwe kreskówki - seriale
animowane 16.20 Czy boisz się ciemności? 16.45 Le~enda Wilhelma Tella . serial fantasty 17 .40 Czynnik
PSI 11 18.30 Gra w przeboje
19.00 W akcji 19.30 W obcym mieście 20.00 Colum·
bo - serial kryminalny 21.45
Klaun - serial sens. 22.35
Wieczór z reklamą 23.1 O
Cobra O.OO W akcji 0.20 eolumbo 1.50 Cobra - serial
' 2.40 Szczury .nabrzeża 3.25
Teleshopping
•

urW

Linia specjalna
Kwadrat:
Niekomercyjni

Złotopolscy

Tu jest ojczyzna

~

1250
13.10
13.35
14.30

Z dziecięcej estrady
Artystyczne tandemy
Izabela Trojanowska:
Chcę Inaczej
11.45 Kuchnia polska
1200 Wiadomości
1210 Bliżej sztuki:
Architektura
1225 Kolekcje osobliwe:
Magla starej
fotografii

Wiadomości
Giełda

Przedmieście 27

Krakowskie

Złotopolscy

Kawa czy herbata
Gość Jedynki

20.30 Życiowa szansa
·teleturniej
21.20 Ostrydyżur
·serial obyczajowy
21.30 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka

20.00

19.0S

18.40

17.45

• serial przygodowy
Fiorella
·serial obyczajowy
Informacje
+Kurier TV
Zbuntowany anioł
·serial obyczajowy
Adam I Ewa
• serial obyczajowy

księżniczka

wojownicza

15.30 Informacje
15.55 Słodka trucizna
• serial obyczajowy
16.45 Xena,

15.00 Wiadomości
15.10 Ojczyzna
-polszczyzna
15.25 Kabaret
a sprawa polska
16.20 Film animowany
dla dorosłych
16.30 Tropiciele gwiazd
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Gdybym był dorosły
17.50 Babiniec
18.20 Telezakupy
1a35 Złotopolscy

6.00
7.40
7.50
8.15

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 ŚWiat według
Bundyeh
• serial komediowy
715 Pokemon
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Hotelik pod sosnami
• seria komediowy
8.30 Strażnik Teksasu
•serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
• serial obyczajowy
10.20 Florena - serial obycz.
11.15 Pogromcyzla
12.05• śwłatwedług
Bundych
·serial komediowy
12.30 Życiowa szansa
13.30 Disco Relax
14.30 Macie co chcecie
15.00 Splderman
broń„."

I biznes Informacje

8.00 Kochankowie z Marony
- film obycz. 9.40 Pani Delafield wychdzi za mąż 11.15
Zwycięstwo - dramat 12.55
Gwiazaa • dramat 14.25 Znikający człowiek • komedia
sensacyjna 15.55 Pismak •
dramat prod. polskiej, 1984r
reż. Wojciech Jerzy Has,
wyk. Wojciech Wysocki,
Gustaw Holoubek, Zdzisław
Wardejn, Jan Peszek 17.50
Ubiegłej zimy - film familijny 19.30 Dokument: Sidney
P.oitier 20.00 Na całość film kryminalny 21.25 Dziupla - komediodramat 22.55
Star 80 - dramat 0.35 Dokument: Reżyserzy: Roger
Corman 1.35 Pęd - film krótkometrażowy 1.45 Paryż
Warszawa bez wizy - korne·
dia 3.20 Dokument: Reży.
serzy: Adri;;in Lyne 4.20 Wil·
ly Nilly - film krótkometrażowy 4.35 Pogoń za szczę
ściem • film dokumentalny
prod. USA

•I• kino!

k0

21.30 I tak się trudno
rozstać· piosenki
Henryka Rostworowskiego
2210 Anima
2230 Panorama
2250 Sport-telegram
23.00 Tygodnik polityczny
Jedynki
23.45 Polski dokument
telewizyjny: Ikar
0.30 MonltorWladomoścl

Próby

19.00 Zżyczenlaml
do Lwowa
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda
19.58 Sport
20.00 TeatrTelewlzjl:

·film przygodowy
Osierocona nastolatka Char·
lie postanawia hodować ko·
nie. Jej pierwszym zadaniem
będzie poskromienie dzikie·
go mustanga.
1.10 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

Sylwester

23.20 Koń Imieniem

23.05 Polityczne graffiti

22.55 Prognoza pogody

„

6.00 Strefa P. - magazyn
muzyczny 7.00 Super VIP
7.30 Muzyczne listy 8.30
Garfield - serial animowany
dla dzieCi 9.00 Gęsia skórka • serial dla dzieci 9.30
pacific Blue - serial policyjny 10.30 Allo, allo · serial
komediowy 11.00 Oh, baby
· serial komediowy 11.30
M.A.S.H. - serial komediowy 12.00 Sandokan · serial

a

6.05 W niewoli uczuć - serial obyczajowy 6.45 Telesklep 7.OO Krok za krokiem
· serial anim. 7.25 Happy
ness • serial dla dzieci 7.50
Szaleństwa Alvina wiewiórki - serial anim. 8.15 Olivier Twist 8.35 Piotruś Pan
- serial anim. 9.00 Zorro •
serial anim. 9.20 Miody Robin Hood - serial dla dzieci
9.45 Milionerzy 10.30 Telesklep 11.30 Zakazane uczucia - serial obyczajowy 12.20

•

skej 20.30 Najemnicy 2 ·
serial akcji prod. USA 21.30
Naoczny świadek - thriller
prod. USA; Pracujący jako
nocny portier bohater z Wietnamu odkrywa w strzeżonym
przez siebie budynku mor·
derstwo, co staje się począ
tkiem znajomości ze znaną
dziennikarką 23.25 Pokole·
nie mutantów • film fantastyczny 1.15 Spotkajmy się
· program rozrywkowy 1.45
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 2.45 Muzyczny
VIP 3.15 Zakończenie

12.30 Hawaje Pięć-Zero serial 13.25 Super VIP 13.55
Strefa P - magazyn muzyczny 14.45 Muzyczne listy magazyn muzyczny 15.45
Super Mario Brothers - se·
rial 16.15 Gęsia skórka ·serial dla dzieci 16.40 Sandokan - .serial 17.10 Allo, Allo
• serial komediowy 17.45
Dziennik 18.00 Mecz koszykówki: Zepter Śląsk - KK
Split 19.30 Z życia wzięte ·
serial dokumentalny 20.00
Świat według Kiepskich •
serial komediowy prod. poi-

myślała, że

szczęśliwszą osobą

paka

wszą pracę, poznała chło

jest najna świe
cie, ale ... 22.20 Centrum nadziei 22.50 TVN Fakty aoo
Kropka nad i 23.20 Wielki
chloo - film obycz. 1.25 Wizjer TVN 2.10 Granie na
zawołanie - pr. rozrywkowy

sacyjny prod. USA; Sylvie
w cieplarnianych
warunkach pod troskliwą
opieką matki. Żyła w izolacji
od rówieś.ników. W konsekwencji stała się człowiekiem
całkowicie pozabawionym
wiary w siebie i we własne
możliwości. Gdy podjęta pierwyrastała

Podstawa prawna: art. 8 ust.
1 I 2 ustawy i 28 grudnia 1989 r. o
szczególnych zasadach rozwią
zywania z pracownikami sto·
sunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz.U.
z 1990 r. Nr 4, poz. 19 ze zm.).

Pracę w indywidualnym gospodarstwie
rolnym, urlop wychowawczy, zasadniczą służbę woj skową.
Odprawa pieniężna przysługuje w
wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował łącznic mniej niż IO lat, dwumiesięcznego wynagrodzenia , jeżeli
pracownik przepracował łącznic 20 lat
i więcej. Odprawę oblicza się według
zasad obowiązujących przy obliczaniu
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Maksymalna wysokość odprawy
pieniężnej nic może przekraczać 15krotnego najniższego wynagrodzenia
obowiązującego w dniu rozwiązania
stosunku pracy, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (art.
8 ust. 2 ustawy).
Pracodawca jest obowiązany do jednorazowej wypłaty odprawy w dniu
rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli nastąpi opóźnienie w wypłacie odprawy,
pracownikowi należą się z tego tytułu
odsetki ustawowe.

Bevery Hills · serial obyczajowy 13.25 Maraton uś
miechu 13.50 Happy ness
14.15 Szaleństwa Alvina wiewióry - serial anim. 14.40
Oliver Twist - serial 15.05
Piotruś Pan • serial animowany dla dzieci 15.30 USA
High • serial komediowy
16.00 Krok za krokiem - serial komediowy 16.30 TVN
Fakty, pogoda 16.50 Przeklęta miłość 17.45 Wizjer
1VN 18.15 Rozmowy w toku
19.00 TVN Fakty, sport, pogoda 19.35 W niewoli uczuć
• serial obycz. 20.30 Śpij
słodko kochanie - film sen-

Zgodnie z art. 8 ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczą
cych zakładu pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r.
Nr 4, poz. 19 ze zm.) pracownikowi,
z którym został rozwiązany stosunek
pracy z przyczyn wymienionych w
art. I ustawy (np. z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy, z powodu zmniejszenia zatrudnienia bądź reorganizacji), przysługuje odprawa pieniężna.Wysokość odprawy zależy od
łącznego stażu pracy pracownika. Do
stażu wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy i długość
przciw między nimi. Uwzględnia się
zatCITJ także okresy zatrudnienia zakończone rozwiązaniem umowy
o pracę bez wypowiedzenia z winy
pracownika. Ponadto do łącznego
okresu zatrudnienia wlicza się inne
okresy zaliczane na mocy Kodeksu
pracy i przepisów szczególnych, bp.

z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy. Jeżeli ta.k, jaka
będzie jej wysokość?

2215 Nagi patrol
Serial komediowy stanowią
Czy pracownikowi legltymu·
cy swoistą parodię popularjącemu się 14-letnlm stażem
nego na świecie serialu .pia·
pracy przysługuje odprawa ple·
żowego' .Słoneczny patrol',
niężna, jeżeli umowa o pracę
a poczuciem humoru nawią·
została z nim
rozwiązana
zujący do cyklu firnów ,Naga

2240 Informacje

•

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

ODPUWA PIENl~ZNA

i Wi6ŚCi

Piątek

Giełda

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

8.25

-~animowany

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Rodzina Lwie Serce

próżności

9.10 Jedyneczka
na saneczkach
-program dla dzieci
9.45 Dam sobie radę
10.00 Targowisko
-serial prod. angielskiej
Lecznica pod
św. Franciszkiem
- serial dok.lVP
Puchar rodzin
Prawdziwa historia
niechcianych
pomników
Wiadomości

Agrobiznes
Wielkie sprzątanie
Plebania- serial TVP
Studio sport:
Uniwersjada
Zakopane 2001
Wiadomości
Twarzą

w twarz z Europą
1Olat później

7.30 Dziennik

krajowy
7.50 Studio urody

9.00 Program
lokalny

8.30 Święta wojna
-serial TVP
9.00 Wielka odmiana
- serial prod. australijskiej
9.55 Studio sport MŚ
w narciarstwie
alpejskim
Fryzjerka I milioner
-film fab.
prod. niemieckiej
Szansa na sukces
Doktor
z alpejskiej wioski
-serial prod.
nief'niecko.ooslriad<o
-vAoskiej
Na torze saneczkowym w
Sonnenstein odbywają się
zawody. Najgroźniejszym
konkurentem Luisa Koflera
jest Toni Seewald. Sponsor
Luisa ucieka się do podstę
pu, aby wyeliminować Toniego ze sportowej rywalizacji.
Doktor Hallstein odkrywa u
Toniego niebezpiecznie wyglądające znamię. Podejrzewa, że może to być czerniak. Badania laboratoryjne
jego diagnozę.
wie, że
załamany

potwierdzają

Toni jest

15.55 Po pierwsze
środowisko

16.15 Auto-mix
163! Modanasukces
-serial prod. USA

16.31 TheRace·regaty
dookoła &Mata

9 lutego 2001 r.
mimo niekompetencji on
bardziej pasuje do świata
finansjery, zdominowanego
przez mężczyzn.

22.00 Życie moje
22.46 Monitor
Wiadomości

lekkoatletyczny
22.00 Napad
prawie doskonały
·komedia kl}'mlnalna
prod.USA
Akcja .Napadu.„• toczy się
współcześnie w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku. Jest to osada na
tyle spokojna, że nikomu
nawet do glowy nie przyjdzie, by zainstalować w lokalnym banku specjalistyczne systemy bezpieczeń
stwa. A szkoda. W głowie
miejscowej piękności o
dźwięcznym nazwisku Cyndee Lafrance, rodzi się bowiem plan napadu doskonałego. Dziewczyna pracuje w banku, więc - choć nie
grzeszy inteligencją - wie,
jak zabrać się do rzeczy.
Tym bardziej, że marzy się
jej luksusowe życie, na które przyszły małżonek, policjant Frank Syler, na pewno nie zarobi.
23.30 Biesiada włoska
0.40 Czarna lista
-filrrlfab.
prod. kanadyjskiej
2.05 Houk
• Rock for light
2.55 Zakończenie
programu

23.10 Sportowy flesz
17.00 Teleexpress
23.15 Uniwersjada
17.al GośćJedynki
Zakopane 2001
17.35 Plebania
-serial TVP
23.50 Dziewięć I pół
tygodnia
18.oo Dwadzieścia jeden
·film fab. prod. USA
-teleturniej
1.50 Kamawał z Jedynką
18.30 Rower Błaieja
3.30 Następne dziewięć
19.00 Wieczorynka
I pół tygodnia
19.30 Wiadomości
-film fabularny prod. USA
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Partner
-komedia prod. USĄ
reż. Donald Petrie,
W>fa. Whoopi Goldberg,
Di<rte Wre&
Doradca finansowy Laurel
Hyres (Whoopi Goldberg)
jest wyjątkowo inteligentna,
błyskotliwa, odważna i ambitna. Z tak wysokimi kwalifikacjami moglaby się
wspiąć na sam szczyt kariery zawodowej na Wall
Street. Gdy jednak zwalnia
się posada wiceprezesa fir5.10 Mityczne stwory
my, to nie ona awansuje,
·smoki; wilkołaki
lecz Frank (Tim Daly), któ6.15 Zakończenie
ry był dotychczas jej asyprogramu
stentem. Okazuje się, że

czerniak to jedna z najzło
śliwszych postaci raka. Za
namową swojej siostry Maggie decyduje się w ko(lcu
na operację.
13.55 Magla kina ·serial dok.
14.20 Mogę wszystko
Feńe

14.45

-serial prod. polskiej
Lew bez korony
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomanla
Klinika
pod Wlrwigroszem
• program rozrywkowy
Studio sport:
Mityng
lekkoatletyczny
Co nam w duszy gra
Dwójkomanla
Panorama
Sport-telegram
Prognoza pogody
Mityng

inazłe

z Dwójką
1S.OO Studio sport:
Mistrzostwa Świata
w narciarstwie
alpejsklm
15.10 Miami Sands
·serial prod. USA
16.00 Panorama
16.10 Na dobre

17.10
17.30
1821
18.30
18.50
18.55

19.30

20.00
20.50
21.00
21.20
2124
2125

9.00 Telezakupy 10.15 Bajki
11.02 Thunderbolt 11.50
Pod obcym niebem 12.20 ,
Reportaż 13.00 Hrabia Kaczula 13.30 Różni ludzie,
różne sprawy 14.00 Życie
zwierząt 14.21 Koleś teletonuje 14.25 Studio INFOR ,14.33 Prawo ziemi

WOT

4

7.00 Bajki małego czarodzieja 7.35 Opowieści róż·
nej treści' 8.00 Telewizyjny
numer warszawski 8.05
Obok nas 8.25 Sekrety
Warszawy UO Królowa
serc 9.30 Królestwo zielonej polany 10.00 Radio Romans 10.30 Studio reportażu 10.45 Telekurier 11.15
Mike Hammer 12.05 U siebie 12.35 Europa w zagrodzie 13.05 świat cudów
13.35 Babie lato 14.00 Kalejdoskop 14.10 Projektantki 14.35 Klan 15.00 Ferie z
Trójką 15.30 Wiadomości
Kuriera 15.35 Rozmowa
dnia 15.55 .Gość WOT
16.00 Album Mazowsza
16.20 Gość WOT 16.3b
Przygody skrzata Pumukla
17.00 Lubię dom i ogród
17.15 Co, gdzie, kiedy?
17 .30 Telewizyjny kurier
mazowiecki i pogoda 17.45
Sekrety 18.00 Kurier 18.20
Wieści z ratusza 18.35
Pracy abecadło 18.50 Z archiwum kuriera 19.00 Polska Liga Siatkówki 21.05
Miłość i namiętność 21,30
Kurier 21.35 Sport 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat 22.15 Mieszkaj
lepiej 22.30 Autostrada 22.50
Sport na luzie 23.15 Turniej tenisowy 23.30 Saga
nobllistów O.OO Jazz nocą

v.iEl 22.31 Moje dziecko

17.15 Wiadomości lokalne
17.35ForumŁowicza 18.02
Hrabia Kaczula • film animowany 19.08 Zemsta •
serial 20.27 Pokonać przemoc 21.27 Druga B • serial
21.54 Polska kronika noncamerowa 22.15 Z jak zdro-

TELEWIZJA ŁOWICZ

TV Łódź
7.00 Bajki małego czarodzieja -serial anim. 7.35 Opowieści różnej treści 8.00
WFO proponuje 8.30 Królowa serc 9.25 Książki z górnej półki 9.30 Program dla
dzieci 1O.OO Radio Romans 10.30 Bywalec 10.45
Telekurier - magazyn reporterów 11.15 Mike Hammer
12.05 U siebie 12.35 Europa w zagrodzie • magazyn 13.05 Świat cudów 13.35
Babie lato 14.00 Kalejdoskop
regionalny 14.10 Projektantki • serial obyczajowy 14.35
Klan 15.00 Ferie z Trójką
15.45 Tysiącletni Gdańsk
16.15 Dolinami rzek 16.~
Przygody skrzata Pumukla
16.55 Książki z górnej półki
17.00 Lubię dom i ogród
17 .15 Bywalec 17.30 Bezpieczne łódzkie 18.00 ŁWD
18.20 Piątek • koniec I początek 19.00 Siatkówka
21.05 Miłość i namiętność
- meksykański serial fabularny 21.30 Łódzkie Wiadomości Dnia 22.00 To jest
temat 22.10 Książki z górnej półki 22.15 Mieszkaj leAutostrada
22.30
~
- mag. motoryzacyjny 22.50
Magazyn sportów zimowych 23.15 Saga noblistów
23.40 Jazz nocą - program
muzyczny

„Na dobre i na złe"- serial prod. polskiej - wyk. Małgorzata
Foremniak, Artur Żmijewski, Krzysztof Chamiec (na zdjęciu) i inni.
Emisja: piątek, 9 lutego, TVP 2, godz. 16.10.

Pnigramypogrublone·nlekodowane

[!i!ffi!52
7.00 Diabelski Młyn 7.40
Mlnlsport+ 7 .45 Łapu capu 7.50 Aktualności fil·
mowe 8.00 Rodzina piratów 8.25 Indiański chłopiec
9.25 Przed premierą 9.30 El
Misjonero 10.25 Ctitodny poWie/i 12.05 Królowie szmalu
13.45 Dusiciel z Bostonu
15.40 Piąta zima magnetyzera 18.10 Spin City 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 Klub +
20.05 Posłaniec 21.40 Claire Dolan 23.15 Sexcetera
Show 0.10 Dziewczyna marzeń 2.1 O Slumsy w Beverly Hills 3.40 Sabrina 5.05
Sposób na blondynkę

CHANNI(

OJ.q:oueru
9.00 Uciekające pociągi 9.55
Fenomeny pogody 10.20
Eleganckie rozwiązanie
10.50 Niesamowite maszyny 11.45 Połączenia 12.15
Goście z kosmosu 13.10 Magazyn Dis-covery 14.05 Jak
to zbudowano 14.30 Problemy przyszłości 15.00 Uciekające po-ciągi 15.55 Fenomeny pogody 16.20 Eleganckie rozwiązanie 16..50
maszyny
Niesamowite
18.15 Goście z kosmosu
19.10 Magazyn Discovery
20.05 Jak to zbu-dowano20.30
przy-szlości
Problemy
21.00 Uciekające pociągi 2
21.55 Fenomeny pogody
22.20 Eleganckie rozwiąza
nie 22.50 Niesamowite maszyny 23.45 Połączenia 0.15
Goście z kosmosu 2.05 Jak
to zbudowano

13
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zła

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Światwedług
Bundyeh
7.25 Pokemon
-serial animowany
7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Hotelik
pod sosnami
• serial komedi™Y
8.30 Strażnik
Teksasu
• ameiykański
serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
10.20 Florella
- serial obyczajowy
11.15 Pogromcy
12.05 Śwłatwedług
Bundycl)
• serial komediowy

~~ONIA.

tydzień

6.00 Kawa
czy herbata
7.40 GośćJedynkl
7.50 Klan
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Złote ziarenko
9.10 Program
dla dzieci
9.40 Fiiip z konopll
·film fabularny
11.00 Sportowy
12.00 Wladomoścl
1220 Uniwersjada
Zakopane2001
14.05 Klan

~

,..,..„,..._.

7.00 General Daimos 7.30
Przyjaciele 8.00 Top Shop
12.00 Cierpieć z miłości 13.10
Werdykt 14.00 Top Shop 18.00
Cierpieć z miłości 19.10 Prawo do narodzin 19.45 Top
Shop 20 .30 Koszykówka 22.20
Werdykt23.00 Top Shop 0.10
Hot Shop 0.50 Playboy

„*,..,,.*

O!/J1flSPDlll

8.30 Narciarstwo 9.30 Sporty ekstremalne 10.30 Bobsleje 11.00 Rajdowe MŚ 12.00
Pilka nożna 13.30 Magazyn
Watts 14.00 Piłka nożna
15.00 Rajdowe MŚ 16.00 Pił
ka nożna 17.30 Snowboard
18.15 Wiadomości 18.30 Sporty ekstremalne 19.00 Trial
20.00 Sumo21.00 Boks23.00
Wiadomości 23.15 Wyścigi
samochodów na lodzie 0.15
Łyżwiarstwo szybkie 1.15
1.30 Zakoń
czenie programu
Wiadmomości

12.30 Życiowa

szansa

I Szczęśliwego

21.00 Mą! idealny
-film prod. USA.
reż. Glenn Gordon
caron, wyk. Jennffer
Aniston, Jay Mohr,
Kevin Bacon i inni
21.30 LosowanleLOTTO

23.55 Skrót
Ligi Mistrzów
0.55 Różowa landrynka
125 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

Bł~edcze

Numerka
23.oo Informacje
I biznes Informacje
23.10 Prognoza
pogody
23.15 Polityczne
graffiti
2325 Tel · 'ne
-serial obyczajowy
20.00 Adam I Ewa
·serial obyczajowy
20.30 Rodzina zastępcza
- serial komedioWY
prod. polskiej

anioł

13.30 Play. Box •2001
14.30 ~4
1S.00 Spiderman
·serial animowany
15.30 Informacje
15.55 Słodka trucizna
·serial obyczajowy
16.45 Herkules
-serial przygodowy
17AS Florella
- serial obyczajowy
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.05 Zbuntowany

14.30 Rodziny
I miasta
15.00 Wiadomości
15.10
15.30
16.00
17.00
17.20
17.35

Wiadomości

1.30

1.00 Wieści polonijne
1.15 Kasztanla~I

8.00 Podhale w ogniu • film
historyczny 9.45 Dokument:
Sideny Poitier 10.15 Gwiazda - dramat prod. USA 11.45
Sieć - film obyczajowy 13.45
Znikający człowiek - komedia sensacyjna 15.15 Dokument: Reżyserzy: Barbara Streisand 16.20 Żegnaj.
Charlie • komedia 18.15
Pies Baskerville'ów • film
kryminalny 20.00 Moja wina,
moja miłość • dramat 21.30
Tajemniczy opiekun - musical prod. USA 23.35 Europa, Europa • film obyczajowy prod. polskiej 1.25 Powrót • dramat prod. polskej
2.50 Pogoń za szczęściem
- film dokumentalny 4.1 O
Dolina szczęścia - komedia
prod. polskiej, reż. Krzysztof Nowak, obsada: Michal
Juszczakiewicz, Zbigniew
Buczkowski, Gustaw Lutkiewo'cz, Michał Lesiak i inni

1.55 Powtórki
programów

Wiadomości

Dobranocka
Pogoda+ Sport

Wiadomości

Wieści polonijne

Ludzie
listy piszą
Na wielkiej scenie
Żegnaj Rockefeller
Teleexpress
Gość Jedynki
Bajeczki Jedyneczkl
-program dla dzieci
Program
publicystyczny
Telezakupy
Klan

20.00 Skarb sekretarza
- serial prod. polskiej
20.30 Program polonijny
21.30 Blusmenl
22.20 Nie tylko Wawel
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Forum
23.45 „. I tam
prawdopodobnie
zostałem na„.
·film dokumentalny
0.30 Monitor
17.50
18.20
18.35
19.00
19.15
19.30
19.55

6.00 Teledyski 6.05 Maria
Emilia 6.50 Odjazdowe kreskówki - filmy animowane
7.55 Czy boisz się ciemności? - serial dla młodzieży
8.20 Izabella 9.1 OGra w przeboje 9.40 śmiej się razem
z nami - pr. rozrywkowy 10.05
Czynnik PSI li 10.50 Legenda Wilhelma Tella 11.45
Cień wspomnień • miniserial 12.35 Teleshopping 13.40
Izabella 14.25 Maria Emilia
15.15 Odjazdowe kreskówki
16.20 Czy boisz się ciemności? 16.45 Legenda Wilhelma Tella 17.40 Czynnik PSI
Ili 18.30 Gra w przeboje
19.00 W akcji 19.30 Śmiej
się razem z nami - pr. rozrywkowy 20.00 Zgadnij kto
zabił • thriller 21.40 Wzywam
dr. Brucknera 22.35 Prawo
i bezprawie 23.25 McCall
- serial 0.20 W akcji 0.40
Zgadnij kto zabił - thriller
(powt.) 2.10 52 minuty 3.00
McCall 3.50 Teleshopping

•

6.00 W niewoli uczuć • telenowela 6.45 Telesklep 7.OO
Zakazane uczucia - telenowela 7.45 Szaleństwa Alvina wiewiórki - serial anim.
dla dzieci 8.10 Olivier Twist
8.35 Piotruś Pan 9.00 TeleRozmowy
1QOO
SQ:p
w toku 10.45 Milionerzy
11.30 Zostań gwiazdą 12.35
Ananasy z mojej klasy
• program rozrywkowy 13.35
Magazyn NBA 14.05 Szaleństwa Alvina wiewiórki
14.35 Olivier Twist 15.00
Piotruś Pan 15.25 Trafiony
zatopiony 16.30 TVN Fakty 16.50 Przeklęta miłość
17.45 Wizjer TVN 18.15
Rozmowy w toku 19.00 1VN
Fakty 19.25 Sport 19.30
Pogoda 19.35 W niewoli
uczuć - serial obyczajowy
20.30 Oblicze prawdy • film
sensacyjny 22.25 Na ratunek 22.55 TVN Fakty 23.05
Kropka nad i 23.25 Drew Carey Show - serial kof1ediowy 23.55 Tenbit.pl • magazyn nowości internetowych
1.00 Wizjer TVN • magazyn sensacji i rozrywki 1.30
Supergliny - magazyn policyjny 2.00 Granie na zawołanie • program rozrywkowy

a

6.00 Magazyn muzyczny
7.00 TV 4 kropka pl • magazyn muzyczny 7.30 Muzyczne listy 8.30 Garfield • serial anim. 9.00 Gęsia skórka • serial dla dzieci 9.30
Pacific Blue • serial policyjny 10.30 Allo, Allo - serial
komediowy 11.00 Oh Baby
11.30 M.A.S.H. • serial komediowy 12.00 Sandokan •
serial dla dzieci 12.30 Ha·
waje Pięć • Zero • serial kryminalny 13.25 TV 4 kropka
p 13.55 Strefa P 14.45 Muzyczne listy 15.45 Super
Mario Brothers 16.15 Gę
sia skórka 16.40 Sandokan
- serial dla dzieci 17.10 Allo,
Allo - serial komediowy 17.45
Dziennik 18.00 Simon 18.30
JAG - Wojskowe Biuro
Śledcze 19.30 Różowe lata
siedemdziesiąte 20.00 Świat
według Kiepskich • serial
komepiowy 20.42 Informacje sportowe 20.45 Mecz
22.30 Podryw kontrolowany
23.00 Fałszywy przyjaciel
• film kryminalny 0.50 Spotkajmy się 1.20 Muzyczne
listy • program muzyczny
2.20 Muzyczny VIP 3.1 O Zakończenie programu

i Wi6.ŚCi
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nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i ~trykowa

BOLĄCE KR~GI

Jeśli z jakichś powodów więzadła zostaną osłabione,
a my dźwigniemy ciężar ponad siły, poczujemy
promieniujący ból, który uniemożliwia zrobienie
jakiegokolwiek ruchu. Mówimy wtedy, że wypadł dysk,
czyli galaretowata substancja wysllllęła się spomiędzy
kręgów i uciska nerwy, podrażniając je.
Natomiast rwa kulszowa to ból spowodowany
uciskiem na korzenie nerwowe przez wypadnięty
dysk. Jest bardzo silny, rwący (stąd nazwa), często
uniemożliwiający poruszanie się. Nasila się przy
kichaniu i kaszlu. Może dojść również do zaburzeń
czucia i ruchu kończyny unerwianej przez ten nerw.
Przy wystąpieniu rwy kulszowej powinniśmy
zażyć lek przeciwbólowy (np.paracetamol)
i położyć się na równym, niezbyt twardym podłożu.
Na bolącą okolicę można położyć termofor
(poduszkę elektryczną) lub rozgrzać spirytusem
kamforowym. Ból skutecznie uśmierza akupunktura,
ale może ją wykonać tylko specjalista.
Przy schorzeniach kręgosłupa bardzo ważna jest
profilaktyka, unikanie sytuacji mogących
przyspieszyć zmiany chorobowe. Jeśli chcemy
podnieść coś ciężkiego, starajmy się robić to
z pozycji przysiadu, wówczas ciężar rozłożony
będzie równomiernie. Podobnie z noszeniem
zakupów: torby trzeba trzymać w obu rękach. Nie
wolno zbyt długo stać bez ruchu ani siedzieć
godzinami w jednej pozycji. Podczas „s iedzącej "
pracy trzeba robić przerwy: wstać, przejść się,
poprzeciągać. Brak ruchu i zie nawyk.i (np. noszenie
ciężarów zawsze w tej samej ręce) sprawiają, że nawet
młode kobiety skarżą się na bóle kręgosłupa.
Niezwykle cenne jest systematyczne uprawianie
sportów (pływanie, gimnastyka, siatkówka, piłka
ręczna, koszykówka, areobik). Wybór dyscypliny
trzeba przedyskutować z lekarzem.
Ważne jest również, by nie dopuszczać do
oziębienia chorej okolicy. Zimno usztywnia mięśnie
i spowalnia przepływ krwi. Ubierajmy się więc
stosownie do pogody, pamiętając, żeby trzymać
w ciepie okolicę krzyżową i ramiona. (PAI)

MILIONERKĄ

Czy napisze te pamiętniki?

HILLARY

Trudno oprzeć się wrażeniu, że tej kobiecie udaje
się wszystko. Była wziittą prawniczką, urodziła
i wychowała udaną córkę, pomogła mężowi w zdobyciu posady prezydenta najpotężniejszego pań
stwa świata. Ze spokojem, zapewne udawanym, przetrwała aferę wokół żałosnej zdrady męża, który wystawił siebie - i ją - na publiczne pośmiewisko.
próby z godnością, nie gardząc.„ chłodną
Teraz zdobywa władzę i olbrzymie pie-

Wyszła z tej

niądze.

kalkulacją.

duże pieniądze.

dok. na str. I 5

Clintonowie jeszcze mieszkali w Białym Domu,
gdy Pierwsza Dama Ameryki dała do zrozumienia,
że zamierza napisać pamiętniki. Zanim przebrzmiały
echa tych słów, do Waszyngtonu z całych. Stanów
ruszyli wydawcy. Amerykanie kochają bowiem opowieści łudzi sławnych i wpływowych.
Wyznania Moniki Lewinsky, które w Europie przeszły bez większego echa, w USA stały się wielkim bestsellerem, przynosząc autorce, a zwłaszcza wydawcom,

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Mjak miłość
• serial prod. polskiej
9.20 Wielka odmiana
10.10 Okavango
-serial prod. USA
11.00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
11.55 Famlllada
-teleturniej
12.20 Golec Orkiestra
„Wszystkim
na uciechę"
13.10 Doktor z alpejskiej
wioski- serial niemiecko-austriacko-wlosló
1155 Magla kina
14.120 Euro-Quiz
dla młodzieży
14.45 Krzyżówka szczęścia
15.10 Miami Sands
-serial prod. USA
16.00 Panorama
16.10 Na dobre I na złe
-serial prod. polskiej
Spotkanie z gangsterami na
terenie szpitalnym miało dramatyczny przebieg i dla nowego dyrektora zakończyło
się fatalnie. Na szczęście
Bruno odzyskuje w końcu
świadomość, ale po postrzale ma niesprawną rękę. Szansę na wyzdrowienie może
mu dać kosztowna operacja w USA. Jednak Waliccy

7.30
7.50
8.00
8.30

1
TVP8

dookoła świata

14.35 Śledztwowsprawle
promieniowania
15.00 Wiadomości
15.10 Kulisywojska
15.30 Pegaz
16.00 Raj
16.30 Moda na sukces
16.50 The Race
-regaty

Wędrujące rośliny

6.00 Kawa czy herbata
7.35 Telezakupy
7.50 Szkoła na fali
-serial przygodowy
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
815 Giełda
&30 Wiadomości
8.41 Pogoda
8.45 Zwierzaki cudaki
9.10 Bajeczki Jedyneczki
915 Pletruszkowlce
9.40 Bajeczki Jedyneczkl
10.00 Niezwykłe kobiety
10.50 Domownik
11.10 Zgodnie z prawem
11.35 Z Polski rodem
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Uniwersjada:
Zakopane 2001
14.10 Naturomanla:
Program z pazurem
14.15 W rajskim ogrodzie:

ITIVIPD

Wtorek

Wiadomości

-serial sensacyjny
Dziennlktelewlzyjny
·program
Jacka Fedorowicza
C.D.N„.
Portret artysty
z nimfami w tle
Forum
Monitor

Sprawiedliwość
na18kołach

Sport+ pogo.da

Wiadomości

Teleexpress
Gość Jedynki
Klan-telenowela
Jaka to melodia?
Rower Błażeja
Wieczorynka

prod.~

Wlncent Pallotti
Raport
Dwójkomanla
Panorama
Sport· telegram
Pogoda
Wieczór
z Jagielskim
Wieczór Filmowy
Kocham Kino:
Henryk V-dramat

t

W 1944 r. Laurence Olivier
zrealizował film oparty na

22.20

20.00
20.50
21.00
21.20
2116
21.30

~

nieskończoności:

19.30 Na drogach

inlernell7Nf

ledwie wykaraskali się z kło
potów finansowych, spowodowanych niefortunnym pobytem Elżbiety w .sanatorium' w Bieszczadach. Bruno i jego rodzina nie wierzą,
że uda Im się zebrać tyle
pieniędzy. Siostra oddziałowa chce zrezygnować z
pracy w Leśnej Górze.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji rozmawia jeszcze z doktorem Tretterem.
17.05 Znaki czasu
17.30 Program lokalny
1811 Pogoda
1&30 Panorama
18.50 Dwójkomania
1&55 Jeden z dziesięciu
1915 W sieci- magazyn

22.55 Sportowy flesz
23.00 Uniwersjada:
Zakopane 2001
2315 List miłosny
-film fabularny
prod.USA
Bohater filmu, Scotty Carrigan (Gampbell Scott), podczas spaceru z narzeczoną trafia do niewielkiego
sklepu z antykami. Sympatyczny antykwariusz zachę
ca klientów do obejrzenia
wszystkich swoich skarbów.
Uwagę Scotty'ego przyku-

22.30

21.40

21.05

20.55

17.00
17.20
17.35
1aoo
1&30
19.00
19.30
19.56
20.10

-serial komediowy
115 Zakończenie
programu

1.05 Agent 86

Okrutne lustro

0.35 Wieczór artystyczny:

dramatu Szekspira
i zagrał w nim tytułową rolę.
Uwarunkowania hiśtoryczne
zaważyły na kształcie filmu.
Olivierowski .Henryk V', zrealizowany na polecenie angielskiego ministerstwa informacji jako element psychologicznego przygotowania do inwazji na kontynent,
był przesiąknięty nutą patriotyzmu. 44 lata później
Kenneth Branagh, najmłod
sze enfant terrible brytyjskiego kina i sceny, przedstawił swoją wizję utworu
Szekspira i - podobnie jak
Olivier - wcielił się w postać
zwycięskiego króla.

tekście

2.10 Zakończenie
programu

nieoczywiste

Magazyn
baletowy
115 Zgodnie z prawem
1.45 Oczywiste

1.05 Życie na pointach:

wa nagle XIX-wieczny sekretarzyk. Zauroczony antycznym meblem dobija targu
za 800 dolarów i od razu zabiera cenny nabytek do
domu. Podczas polerowania, przypadkowo odkrywa
skrytkę za szufladką, a w
niej pióro ze stalówką, kała
marz i plik bladoróżowych
kopert. Zaintrygowany niecodziennym znaleziskiem
zagłębia się w lekturze.

13 lutego 2001 r.
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9.00 Cyberwojownicy 9.55
Fenomeny pogody 1020 Ęle
ganckie rozwiązanie 10.50
Niesamowite maszyny 11.45
Połączenia 12.15 Stulecie odkryć 13.10 Mag. Discovery
14.05 Jak to zbudowano 14.30
Problemy przyszłości 15.00
Cyberwojownicy 15.55 Fenomeny pogody 16.20 Begandzkie rozwiązanie 16.50 Niesamowite maszyny 17.45 Połączenia 18.15 Stulecie odkryć
19.10 Mag. Discovery 20.05
Jak to zbudowano 20.30 Problemy przys21ośd: Sport 21.00
Cyberwojownicy 21.55 Fenomeny pogody: Huragan
22.20 Elegandzkie rozwiąza
nie 22.50 Niesamowite maszyny 23.45 Połączenia 0.15
Powtórki programów

CHANNEL

osscoueru

7.OO Diabelski Młyn 7.40
Minisport+ 7.45 Łapu Ca·
pu 7.50 Aktualności filmowe 8.00 Rodzina piratów 8.25
Cybernet 8.50 Aktualności
filmowe 920 Odlotowy duet komedia 10.40 Dla wszystkich nie starczy 12.20 Słod
ka trucizna 13.45 Deser 13.55
Malaria 16.05 Żyć lepiej komedia 17.40 Gady 18.35
Latarniki 19.00 Diabelski Młyn
19.20 Nie przegap 19.25 Dia·
bełski Młyn 19.40 Łapu Capu 19.45 Mlnisport+19.50Aktualnoścl filmowe 20.00
Spirala kąamstwa - dramat
obyczajowy 21.50 Slumsy w
Bewer1y Hills 23.20 Glosy film obycz. 1.00 Sexcetera
show 1.55 Dzień.sądu ostatecznego 3.25 Krzyk wolności - dramat obycz. 6.00
118 dni w lodzie i śniegu

Programy pogrubione- nie kodowane

młodzieży.

9.00 Telezakupy 10.15 Hrabia Kaczula 11.02 Bonanza
12.00 Druga B 12.27 Pech
13.00 Hrabia Kaczula 13.30
Dzikie i oswojone 14.00 Świat
dalekich podróży 14.22 Czas
sępa 14.25 Studio INFOR
14.33 Zemsta 17.15 Wiadomości lokalne 1725 Co, gdzie,

kiedy - magazyn kulturalny
17.35 Przegląd tygodnia 17.56
Koleś jedzie pociągiem 18.02
Hrabia Kaczula - film animowany 18.30 Trudne rozmowy
19.08 Prawo ziemi 20.25 Jazz
w muzeum 21.25 Druga B
21.55 Reportaż 22.15 Różni
ludzie, różne sprawy

TELEWIZJAŁOWICZ

7.00 Dany opowiedz mi 7.30
Zwierzątka ze sklepiku 8.05
Pracy abecadło 8.15 Teraz
my 8.25 Sekrety Warszawy i Mazowsza 8.30 Królowa serc 9.30 Spotkania z
taaaką rybą 9.45 To jest
temat 10.00 Radio Romans
10.30 Co, gdzie, kiedy 10.45
Echa regionów 11.10 Alternatywy 4 12.05 Koncert Andreasa Vollenweidera 13.00
Sfinks-zagadki histiorii 13.30
Skarby azjatycjkiej kultury
14.00 Kalejdoskop 14.10
Projektantki 14.35Klan 15.00
Eneduerabe 15.05 Zaczarowany świat 15.30 Kurier
15.35 Rozmowa dnia 15.55
Dawna Warszawa 16.15 Wiwat akademia 16.30 Przyjaciele zwierząt 17 .oo Spotkania z taaaką rybą 17.15
Gość WOT 17.30 Kurier
17.45 Sekrety W-wy i Mazowsza 17.50 Sport 18.00
Kurier 18.20 Klient 18.40
Studio reportażu 18.55 Gość
WOT 19.00 Wiadomości
dla córki 20.35 Telekurier
21.05 Miłość i namiętność
21.30 Kurier i pogoda 21.35
Wiadomości sportowe 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat 22.15 Odkryj nowy świat 22.30 Zaufanie
O.OO Saga Nobilistów - serial dok. 0.30 Zakończenie

WOT

Emisja: wtorek, 18 lute-

Łódź
7.00 Animal Fairy Tales 7.30
Zwierzątka ze sklepiku - serial animowany 8.00 Łódzki
Klub Parlamentarny 8.30
Królowa serc 9.25 Książki z
gómej półki 9.30 Spotkania
z taaaką rybą 9.45 To jest
temat 10.00 Radio Romans
- serial prod. polskiej 10.30
Nauka i kamera 10.45 Echa
regionów 11.10 Alternatywy
4 - komedia TVP 12.05 Koncert Andreasa Vollenweidera 13.00 Moje serce szlocha 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki
- serial fabularny 14.35 Klan
- telenowela 15.00 Eneduerabe 15.05 Zaczarowany
świat 15.45 Encyklopedia
sportu 15.55 Pani Lola 16.30
Kino familijne - Przyjaciele
zwierząt 16.55 Książki z górnej półki 17.00 Spotkania z
taaaką rybą 17.15 Nauka i
kamera 17.30 Między Wartą a Pilicą 18.00 ŁWD ·wydanie główne 18.20 Łódzki
Wieczór Parlamentarny 19.00
Wiadomości dla córki - film
fabularny 20.35 Telekurier
21.05 Miłość i namiętność telenowela 21.30 ŁWD 22.00
To jest temat 22.10 Książki
z górnej półki 22.15 Odkryj
nowy świat 22.30 Kino mocne: Trust O.OO Saga Nobilistów 0.30 Program na jutro

· TV

„ Rower Błażeja" - program dla
go, TVP 1, godz. 18.30.

~
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Krakowskie

18.20 Telezakupy
18.35 Złotopolscy
19.00 Wieści polonijne

Literackie

Wiadomości

16.20 Zabawy językiem
polskim
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Wszystko gra
17.50 Telewizyjne

Sapieże

1110 Uniwersjada:
Zakopane 2001
15.00 Wiadomości
15.10 Z!Qtopolscy
15.35 Biografie:
Ksląże Metropolita:
Rzecz o kardynale

20.00 AdamlEwa
-serial obyczaj<lW)'
20.30 Miodowe lata
-serial komed'IOWY
21.00 Zwycięstwo
-film fabularny USA,
reż. John Huston

-telenowela argentyńska

14.30 Graczykowie
-serial komecftOWY
1500 Pokemon
-serial rinowany
15.30 lnfonnacje
15.55 Słodka trucizna
·serial obyczajowy
16.45 Strażnik Teksasu
-serial sensacyjny
17A5 Fiorełla
-serial obyczajowy
18.40 infonnacje
+Kurier TV
19.05 Zbuntowany anioł

I

Wiadomości

8.30 Saneczkarstwo 9.00
Magazyn sportów motorowych 9.30 Narciarstwo alpejskie 11.00 Biathlon 12.45
Narciarstwo alpejskie 14.30
Snowboard 15.30 Biathlon
16.30 Bobsleje 17.30 Narciarstwo 18.45Bobsleje19.00
Biathlon 20.00 Koszykówka
20.30 Tenis 22.00 Rajdowe
Mistrzostwa Świata 22.30
Narciarstwo alpejskie 23.00

...,...„.'Ił'
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7.00 General Daimos 7.30 .
Przyjaciele 8.00 Top Shop 12.00
Cierpieć z miłości - telenowela 13.10 Ziemie biblijne 14.00
Top Shop 18.00 Cierpieć z m~
kiści 19.05 Prawo do narodzin
19.45 Top Shop 20.30 Podejrzenie 22.20 Dziel i zwyciężaj
23.00 Top shop 23.10 Auto ·
slaon 23.40 Hot Shop 0.1 O
Playboy - mag. dla dorosłych

~

A\

"ff/V
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6.00 Teledyski 6.05 Maria
Emilia - telenowela 6.50 Odjazdowe kreskówki 7.55 Czy
boisz się ciemności? • serial dla młodzieży 8.20 Izabella - telenowela 9.10 Gra
w przeboje - teleturniej muzyczny 9.40 w obcym mieście - serial komediowy 10.10
Czynnik PSI fi 10.55 Legenda Wilhelma Tella 11.50 Klaun
- serial sens. 12.35 Teleshopping 13.40 Izabella - telenowela 14.25 Maria Emilia telenowela 15.15 Odjazdowe kreskówki 16.20 Czy boisz się ciemności 16.45 Legenda Wilhelma Tella 17.40
Czynnik PSI li 18.30 Gra w
przeboje 19.00 W akcji - magazyn sensacji 19.30 W ebcym mieście 20.00 Saturn
3 - film fantastyzno-naukowy 21.35 Szkolna miłość- film
obycz. 23.20 Szczury nabrzeta 0.05 W akcji 0.30 Miecz
Gideona 2.00 Szkolna milość (powt.)3.30 Teleshopping

I;

Wiadomości

Jezus- telenowela
0.30 Monitor

'
' ale kino!
,
1
8.00 Podhale w ógniu - film
historyczny 9.45 Nosorożec
- film obyczajowy 11.25 Żegnaj, Charlie - komedia prod.
USA 13.20 Dokument: Refyserzy: Barbara Streisand
14.20 Rodzina Poldarków film kostiumowy 16.05 Dokument: Jodie Foster 16.35 Zły
los - film sensacyjny 18.15
Konwój - film sensacyjny '
prod. USA 20.00 Nienawiść
• - film sensacyjny 21.35 Eu1
; ropa, Europa - film obycza- '
' jowy , reż. Agnieszka Holland, wyk. Colomon Parel,
Martz Sendrewicz i inni 23.25
Narodziny gwiazdy - dramat
prod. USA 1.40 Kwiat tysiąca i jednej nocy - film erotyczny 3.45 Dokument: Reżyserzy: Barry Levinson 4.45
Dolina Sz9ząścia - komedia
prod. polskiej, reż. KrzyszI tof Nowak, wyk. Michał Juszczakiewicz, Zbigniew Buczkowski i inni

~

I ••<!>
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m~ość17.45WizjerTVN18.15

6.05 W niewoli uczuć 6.45
Telesklep 7.00 Krok za krokiem 7.25 Happy ness 7.SO
Szaleństwa Alvina wiewiórki
8.15 Olivier Twist 8.35 Piotruś Pan - serial anim. 9.00
Zorro - serial anim. 9.20 Mło
dy Robin Hood 9.45 Milionerzy 10.30 Telesklep 11.30
Zakazane uczucia 12.20 Centrum nadziei - serial dokumentalne-fabularny 12.50 Kuroń raz - magazyn kulinarny 13.20 Urzekła mnie Twoja historia - talk show 13.50
Happy ness 14.15 Szaleń
stwa Alvina wiewiórki 14.40
Oliver Twist 15.05 Piotruś
Pan 15.30 USA High - serial komediowy 16.00 Krok
za krokiem 16.30 TVN Fakty i Pogoda 16.50 Przeklęta

•

'

6.00 Muzyczny VIP 7.00
A ku ku - program rol'Y\VkOWf 1.30 Muzyczne listy 8.30
Super Mario .Brothers - senal 9.00 Gęsia skórka - serial dla dzie'ci 9.30 Alfo, alfo
10.00 Koszykówka: Zepter
Śląsk - KK Split 11.30 Z ży
cia wzięte 12.00 Sandokan
- serial 12.30 Hawaje Pięć
Zero 13.25 A ku ku - program rozrywkowy 13.55 Muzyczny VIP 14.45 Muzyczne listy 15.45 Garfield serial animowany 16.15 Gę
sia skórka - serial dla dzieci
16.40 Drogówka - magazyn
policyjny 17.10 Alfo, Alfo serial komediowy 17.45 Dziennik 18.00 Grace w opalach serial komediowy 18.30 Pacyfic Blue - serial akcji 19.30
M.A.S.H. - serial komedioWf 20.00 Baza Pensacola serial akcji 20.50 Dziennik
20.58 Informacje sportowe
21.05 Świat według Kiepskich 21.40 Pociąg śmierci
do Denver - thriller 23.15 Nocny ogień - thriller 1.05 Spotkajmy się 1.35 Muzyczne
listy 2.35 Strefa P. 3.25 Zakończenie programu

a

Rozmowy w toku 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30 PoWiadomości
goda 19.35 W niewoli uczuć
Pogoda+ sport
- serial obyczajowy 20.30
Milionerzy - teleturniej 21.20
Polonica: Powrót
Conan niszczyciel - film
Arsena Lupin:
Zaczarowane kieliszki fantasty prod. USA 23.15
Noktowizjer - magazyn dla
Hity satelity
Kosmiczna rewolucja ludzi o mocnych nerwach
23.50 Ślicznotka zabija z Justyną
film sensacyjny prod. USA
Steczkowską
1.40 Złudzenie grzechu - film
Wieczór
. erotyczny 3.10 Granie na
z Jagielskim
zawołanie - program rozrywPanorama
kowy
Sport-telegram
Dobranocka

•

22.30
22.50
23.llO Porozmawiajmy
O.OO Szpital Dzieciątka

21.50

20.55
21.10

19.15
19.30
19.55
20.00

115 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie
zwldzaml

0.05

23.35

23.20

23.10

22.55

Numerka
lnfonnacje
I biznes lnfonnacje
Prognoza
pogody
Polityczne
graffiti
Rótowa
landrynka
-magazyn
dladorosl)dl
Trancerzy
- thriller pro. USA,
reż. C.Courtnry Joyner,
wyk. nm Thomerson,
Melanie Smith i nni

i Szczęśliwego

21.30 Losowanie LOTTO

- - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.35 Babiniec

dookoła ciała

12.00 Wiadomości
12.10 360 stopni

-reportaż

Przedmleścłe 27
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
a45 Tropiciele gwiazd
9.10 Aleheca
9.30 Kslątątko
-komedia prod. polskiej
10.50 Spotkanie z balladą:
Wielkie łowy
11.30 Lady of Warsaw

a1s

6.00 Kawa czy herbata
7.40 Gość Jedynki
7.50 Złotopolscy

1l30 Disco Polo Live

szansa

10.20 Florella
11.15 Pogromcy zła
-serial sensacyjno
~
12.05 Ręce, które leczą
12.30 Żydowa

anioł

·serial JllZY90doWY
9.30 Zbuntowany

księżniczka

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Świat według
Bundych
• serial komedi<My
715 Spldennan
7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Sekrety rodzinne
8.30 Xena-wojownicza

5

•

•

z Głowna i Strykowa

Izabella Cywińska i Janusz Michałowski miesz·

W KRÓLESTWIE
LAMP NAFTOWYCH
okazy oświetlają wszystkie pomieszczenia - pokoje, kuchnię, a nawet przedpokój i łazienkę! Te
lampy to cała miłość Janusza. Izabella, która zbiera jedynie książki, nie wtrąca się w to jego niecodzienne hobby. Potrafi jednak razem z nim cieszyć się z nowej zdobyczy, gdy z przyniesionych
kawałków rodzi się piękna całość. Ale nigdy nie
udało się jej namówić go - gdy odczuwali braki
finansowe - do sprzedania którejś z tych lamp. To
dla niego lokata uczuć.
W domu starają się nie wracać do spraw zawodowych. Janusz umie, w przeciwieństwie do Izabelli, wyłączyć się z biegu zdarzeń, posiedzieć z
ulubionym kotem Bułatem, popatrzeć przez okno,
oddać się refleksji. Dzięki temu i ona przy nim
wypoczywa.
Dużą wagę przywiązują do wspólnych posiłków,
celebrują je. Gotowanie to jego domena, ona robi
- co często podkreśla - za podkuchenną. Ale to
ona codziennie wstaje o świcie i idzie po świeże
bułeczki i przynosi gazetę. Mimo upływu wielu
lat, wciąż lubią, kiedy są razem. Sami„.
Czas pokazał, że to mężczyzna jej życia.
(PAI) Marek Antoniewicz

kają w królestwie lamp naftowych. Oryginalne

że

- Mam do Janusza wielkie zaufanie, bo wiem,
wszystko wykonuje z pełnym oddaniem, uczciwością· podsumowuje Izabella. - Dlatego wracamy do siebie. I gdy biorę tekst do ręki, zaraz jakaś
rola mi się z nim kojarzy, wręcz szukam jej dla
Janusza.

cować.

Jednak w ich wspólnym domu niepodzielnie rzą
dzi Izabella, i to ona podejmuje większość rodzinnych decyzji. Rozpiera ją dynamizm, nie lubi zastoju. Jest impulsywna, w ułamku sekundy reaguje
na wszelkie sytuacje. I to zarówno w czynie, jak i
w słowie. W przeciwieństwie do męża, który działa z namysłem, myśli szybko, a decyzje podejmuje odwaźnie , czasem nawet pochopnie. Jako kierowca często balansuje na granicy bezpieczeństwa
- wtedy mąż najzwyczajniej w świecie boi się o
nią...
- W życiu p1ywatnym nieśmiały - co to schowałby się najchętniej w mysią dziurę - powiedziała w
jednym z wywiadów o swoim mężu Izabella Cywińska. - Jednocześnie jest niezwykle odważny,
mocny w robocie. Wie, czego chce. Jeśli trzeba,
potrafi dominować nad zespołem, domagać się
swego, ma dużą silę przebicia. „
Słowem, w pracy Janusz Michałowski jest raczej trudnym partnerem.
- Podczas prób, kiedy wszystko się rodzi, dochodzi między nami do ost1ych spięć - nie kryje
Izabella. - Zarzekamy się wtedy oboje, że nigdy
więcej nie będziemy wspólnie pracować. Mocne
postanowienie pryska, gdy wszystko kończy się satysfakcją, premiera jest udana. Wtedy zapominamy, co było po drodze, kipiało w środku.
Mimo wszystkich potyczek, lubią ze sobą pra-

WDOMU
TEZ
•
JEST REZVSEREM

dok. ze st1: 1

i Wi6ŚCi

Sobota

Życie

6.35 Wszystko o działce
I ogrodzie
6.55 Agrolinia
7.45 Tańce polskie:
Tańce kaszubskie
7.55 Zwierzęta świata:

szkoła

w ciągłym biegu
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Ziarno
9.10 Cybermanla
9.40 Sekrety zdrowia:
Sekrety pamięci
9.55 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w narciarstwie
alpejskim
11.00 Walt Disney
przedstawia:
Produkcje Myszki Miki
1115 Zwariowana
- film fab. prod. USA
Nauczyciel języka rosyjskiego, pan Boris Slovak, umiera na atak serca. Dyrekcja
I grono pedagogiczne postanawiają uczcić jego pamięć
okolicznościowym wieczorem. Okazuje się jednak, że
nikt nie znał tak naprawdę
zmarłego kolegi i nikt nie ma
zbyt wiele do powiedzenia na
jego lemat.

TVP§

polsko-niemiedóej

7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy razem
8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,
lekarz medycyny
9.25 Gospodarka
wDwójce
9.50 Międzynarodowe
Targi Muzyczne
w Cannes
10.30 Wyprawy
z National
Geographic
-film dok. prod. USA
11.30 UllcaSezamkowa
12.QO Kino bez rodziców:
Flinstonowle-serial
animowanyprod. USA
12.30 Kino bez rodziców:
Tajemnica Sagali
-serial prod.
13.00 Parker Lewis
nigdy nie przegrywa
-serial prod. USA

13.30 Arka Noego
14.00 Co ludzie powiedzą
-serial komediowy
prod. angielskiej

wśród zwierząt

12.15 Z kamerą

2.00 Zakończenie
programu

-serial prod. USA
23.35 Moc idzie z gór
015 Zło czai się w mroku
·film fab.
prod. angielskiej

mężczyznę„.

J.C. zbliża się do trzydziestki, ale jego dalsze wyczyny
sportowe stoją pod znakiem
zapytania, gdyż cierpi na
nawracające bóle pleców.
Ale jeśli już miałby się że
gnać z morzem, wolałby
raczej wybrać się w podróż
dookoła świata, a tymczasem Chloe marzy o ślubie
i dziecku. Chciałaby także
wykupić na własność bar,
który teraz prowadzi, ale i to
nie wzbudza entuzjazmu
J.C.
23.10 Jak upolować

1.10 Program
publicystyczny
1.45 Klan· telenowela
3.00 Karnawał
z Jedynką
4.10 Hangar - film
fab. prod. USA
5.45 Zakończenie
programu

reż. David Peoples

częła się misja Apolla 13,
wydawało się, że będzie ona
rutynową podróżą kosmicznś. Wprawdzie od lądowa
nia pierwszego czlowieka na
Księżycu minęło zaledwie
osiem miesięcy, zainteresowanie startem kolejnego
statku kosmicznego z trzema osobami załogi na pokładzie: Jimem Lovellem,
Fredem Halsem i Jackiem
Swigertem (czwarty kosmonauta, Ken Mattingly, z powodu złych wyników badań
medycznych, musiał w
ostatniej chwili zrezygnować z lotu) było minimalne.
2215 · Wieczór kawalerski
23.10 Sportowa sobota
2310 Uniwersja~a
Zakopane 2001
23A5 Krew bohaterów
-film fab. prod. USA
·australijskiej,

10 lutego 2001 r.

12AO Miliard w rozumie
13.07 Wiadomości
13.15 Anegdoty
prezydenckie
Longina Pastusiaka
13.30 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w narciarstwie
alpejskim
14.45 Kamei tropi
najlepsze światowe
reklamy
15.0S Jeśli nie Oxford,
to co?
15.30 Trudne pytania
16.20 Lista
przebojów
16.45 Wrzuć Jedynkę
17.00 Teleexpress
1710 Bardzo
ostry dyżur
17.35 Program rozrywkowy
17.50 Kochamy polskie
seriale
1810 Pokaż co potrafisz
·Akademia IQ
19.00 Wieczorynka:
Mapeciątka

19.30 Wiadomości
19.51 Sport+ pogoda
20.05 Apollo 13
-film przygodowy
Gdy 11 kwietnia 1970 r. za-

14.30 Famlllada
-teleturniej
15.00 Złotopolscy
-telenowela TVP
Dionizy nie poznaje własne
go syna. Marek od rana
biega, na nic się nie skarży i jest ciągle w dobrym
humorze. Niemiły artykuł
w gazecie nie daje jednak
panu· Złotopolskiemu spokoju. Próbuje nakłonić syna, by przeprowadził poważ
ną rozmowę z Anetą.
15.30 Wielka gra
16.30 Mjak miłość- serial
prod. polskiej
1710 Jazda kulturalna
18.00 Program lokalny
1811 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 Fellcity ·serial fab.
prod USA
19AO Rozmowy Jerzego
Markuszewskiego
z Jackiem
Kuroniem
20.00 Herbatka u Tadka
20.45 Dwójkomanla
20.50 Słowo na niedzielę
21.00 Panorama
2110 Sport- telegram
2116 Prognoza pogody
21.30 Lazurowy dynamit
- film fab.
prod. angielskiej

(

TV Łódź

WOT

„ M jak miłość" - serial prod. polskiej, reż. Maciej Dejcze1; wyk.
Dmonika Ostałowska, Małgorzata Kożuchowska, Robert Gonera i inni.
Emisja: sobota, IO luty. TVP 2, godz. 16.30.

Programy pogNblone -nie kodowane

l!:ł!ft·JS~

9.00 Telezakupy 10.15 Baj~i 13.30 Z jak zdrowie 13.46
Moje dziecko 14.00 Świat
dalekich podróży 14.25 Studio informacyjne 14.33 Ze·
msta 17.35 Życie zwierząt
17.56 Koleś się nudzi 18.02
Hrabia Kaczula 18.30 Pod-

różnicy 18.55 Po deszczu
jest słońce 19.08 Świat bez
tajemnic (odc. 14) 19.35
Podróż śladami bluesa 19.55
Drzwi (18) 20.25 ReG.epta
na życie 21.59 Kapusta
22.15 Różni ludzie, różne
sprawy

TELEWIZJA ŁOWICZ

15.15 Koncert Andresa Vol·
lenweidera 16.15 Teletransmisja 16.40 Wieża 17 .OO
Z archiwum Kuriera 17.10 Z
kabla wzięte 17 .30 Lista
przebojów 17.45 V-Jay - nowości muzyczne 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski
18.20 Są takie miejsca magazyn kulturalny 18.40
20 lat póżniej: wydarzenia
sprzed 20-stu łat utrwalone
w Polskiej Kronice Filmowej 19.00 Ciotka Charle'go
20.35 Reportaż z koncertu
21.00Terazmy 21.10Podr6że z WOT - magazyn turystyczny 21.30 Wiadomości
kuriera 21.35 Sport w WOT
22.00 Wesołe przyjęcie film fabularny 23.35 Turniej tenisowy 0.35 Zakoń
czenie programu

Zwierzęta mroźnej północy

7.00 Kaczorek Huey - serial dla dzieci 7.35 Flxi, Foxi
i przyjaciele - serial dla dzieci 8.00 Album Mazowsza
8.20 Podróże z WOT 8.40
Co, gdzie, kiedy? 9.00 Ogrody bez granic 9.30 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 10.00 Josephine - serial fabularny 11.30 Niewia·
• rygodna podróż w głąb ludzkiego ciała 12.30 Kumple z
woja 12.45 Ziole rączki 13.05
Zaproszenie 13.30 Zwierzę
ta z bliska 14.15 Magazyn
hokejowy 14.30 Minty 14.55

CHANNEL

01~eouerv

nożna

zmowa 1.45 Inna sprawiedliwość 3.35 Bill Diamond
5. 1O Liga angielska - piłka

7.00 Łapu Capu • cho·
chliki telewizyjne 7.15 Minisport+ • magazyn sportowy 7.20 Diabelski Młyn
- filmy animowane 8.00
Teletubbies li 8.25 Beata
- film obyczajowy 10.00 Deser 10.10 Obcy przybysze
11.40 Cienie - serial 12.30
Rozkodowany Bugs Sunny 13.30 Spin City 13.55
Łapu Capu 14.05 Cybernet 14.30 Gady • serial dok.
15.25 Łapu Capu Extra
15.55 Mecz + Mecz 18.00
Ptaszek na uwięzi - komedia sensacyjna 19.50 De·
ser 20.00 Nowi miastowi _
komdia prod. USA 21.30
Krzyk wolności - dramat
obyczajowy 0.05 Policyj~a

7.00 Kaczorek Huey - serial animowany 7.35 Fixl,
Foxi i przyjaciele - serial animowany 8.00 Tysiącletni
8.30 Rodzinne
Gdańsk
dzień dobry 9.00 Ogrody bez
granic - serial dokumentalny 9.25 Książki z górnej
półki 9.30 Telewizyjny magazyn przyrodniczy 9.55
Zwiastun 10.00 Josephine
11.30 Niewiarygodna pod·
róż w głąb ludzkiego ciała
12,30 Kumple z woj<1 12.45
Złote rączki 13.05 Zaproszenie 13.30 Zwierzęta z .bliska
14.15 Magazyn hokejowy
14.25 Zwiastun 14.30 Minty 14.55 Zwierzęta mroźnej
północy - serial dokumentałny 15.15 Koncert Ander· sa Vollenweidera 16.15 Teletransmisja 16.40 Teleturniej • wieża 17.00 Mój świat
17.45 Katolicki tygodnik informacyjny 18.00 Łódzkie
Wiadomości Dnia 18.20
Łódż 3 proponuje 18.30 Magazyn kulturalny 19.00 Zwiastun 19.05 Życie Marianny
• kino wieczorne 20.35 Re·
portaż z koncertu 21.00 Program sportowy • spróbuj i
ty 21.35 Bywalec 22.00
Zwiastun 22.00 W imię przy·
jaźni 23.35 Album Chopi·
nowski 23.55 Program na
jutro
9.00 Techniczne wydanie
specjalne 11.45 Połączenia
13.10 Klasyczne motocykle
14.05 Jurassica: Narodziny gigantów 15.00 Techniczne wydanie specjalne 17.45
Połączenia 18.15 Oklahoma
19.10 Klasyczne motocykle
20.05 Jurassica: Narodziny gigantów 21.00 Techniczne wydanie specjalne 23.45
Połączenia 0.15 Oklahoma
- dzień tornad 1.1 O Klasyczne motocykle 1.35 Klasyczne ciężarówki 2.05 Jurassica: Narodziny gigantów
3.00 Zakończenie programu

ł
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anioł

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Światwedlug
Bundych
• serial komediowi
715 Pokemon
-serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Sekrety rodzinne
-serial komediowi
8.30 Strażnik Teksasu
·serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany
·serial obyczajowy
1010 Florena
-serial obyczajowy
11.15 Zbuntowany anioł
- serial Obyczajowy
12.05 Śwlatwedlug
Bundych
-serial komediowi
więzi

12.30 Zerwane

Przedmieście

Kawa czy herbata
Kuchnia polska
Klan
Krakowskie

~P~L.ONIA
6.00
7.40
7.50
8.15

Giełda

8.30 Wiadomości

8AO

8.45 Fraglesy
9.10 Program dla dzieci
9.35 Matki,
żony i kochanki
10.30 Kochamy
polskie seriale
11.00 I tak się trudno rozstać
11AO Parnas literacki
12.QO Wiadomości
12.10 Sanocczyzna
Janusza Szubera
12.35 Album Mazowsza

""""""'

ą:>

.........„. . .

6.35 Top Shop 7.OO General
Da imos 7.30 Przyjaciele 8.00
Top Shop 12.00 Cierpieć z
miłości 13.10 Werdykt 14.00
Top Shop 18.00 Cierpieć z
miłości 19.10 Prawo do narodzin 19.45 Top Shop 20.15
Przyjaciele 20.30 Nazywali go
amen 22.20 Werdykt 23.00 Top
Shop 0.10 Hot Shop

........

,.. ......

D!IIlj/SP/JRf

8.30 Biathlon 10.00 SaneczSkeleton
karstwo 11.00
12.00 Tenis 13.00 Lekka aUetyka 14.00 Skeleton 15.00
Kombinacje norweska 16.30
Narciarstwo alpejskie 17 .30
Piłka nożna. 20.00 Magazyn
Watts 20.30 Automobilizm Nascar 21.30 Bobsleje 22.00
Rajdowe mistrzostwa świata
23.00 Wiadomości 23.15 Piłka
0.45 Mag. Watts 1.15
nożna

Wiadomości

anioł

13.30 Idź na całość
14.30 Twój lekarz
·magazyn medyczny
14A5 Wystarczy chcieć
15.00 Pakemon
15.30 Informacje
15.55 Słodka trucizna
- film prod. brazylijskiej
16A5 Strażnik
teksasu
-serial sensacyjny
17AS Fiorella
-serial obyczajowy
18AO Informacje
+Kurier TV
19.05 Zbuntowany
- serial obyczajowy
20.00 Życiowa szansa
-teleturniej

20.55 Spokojnie,

to tylko awaria
-firn prod. USA,

13.00 Klan
• telenowela 1VP
1315 Ksiądz Jan Szarek
- sługa kościoła
13.50 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
14.15 Program redakcji
wojskowej
14AO Salon lwowski
15.00 Wiadomości
15.10 Maleojczyzny
15.30 Uniwersjada
Zakopane 2001
17.00 Teleexpress
1710 GośćJedynkl
17.35 Sportowy tydzień
1815 Galeria malarstwa
polskiego
18.35 Klan

reż. Ken Finkleman,
wyk. Robert Hays,
Julie Magerty i inni
21.30 Losowanie LOTIO
i Szczęśliwego
Numerka
22.30 Nagi patrol
-film prod.USA
22.55 Informacje i biznes
informacje
23.10 Prognoza pogody
2310 Polityczne graffiti
2325 Bumerang
23.55 Państwo hart
·sekrety rodzinne
·film prod. USA,
reż. Kevin Connor,
wyk. Robert Wagner,
Stephanie Powers,
Jason Bateman
1.30 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie
z widzami

Wiadomości

18.55 Telezakupy
19.15 Dobranocka:
Tydzień przygód
wAfryce
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda
19.58 Sport
20.00 Aria dla atlety
21AO Varius Max
·recital zespołu
22.10 Zaproszenie
22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram
23.00 Ze sztuką na ty
23A5 Muzycznyfestiwal
w łańcucie 2000
0.30 Monitor

1.00 Powtórki

t„CZ>
100

r.

.
•
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6.00 Teledyski 6.10 Maria
Emilia - telenowela 6.55 Od- 8.00 Na calośc • film kryjazdowe kreskówki 8.05 Czy minalny 9.25 Miasteczko boisz się ciemności? - se- komediodramat 11.00 W ·
rial dla młodzieży 8.30 Iza- klatce - thriller 12.35 Ubiebella. telenowela 9.15 Gra glej zimy • f[lm familijny,
w przeboje. teleturniej 9.45 1 Aaron Kim Johnston, obśmiej się razem z nami · I sada: Joshua Murray, Geprogram rozrywkowy 10.15 rard parkes, David Ferry i
Czynnik PSI Ił - serial fan- inni 14.15 Paryż - Warszatastycznonaukov.y 11.00 Ty- wa bez wizy· komedia prod.
grys - film familijny 12.35 polskiej 15.50 Dokument:
Teleshopping 13.40 Izabel- Reżyserzy: Bary Levinson
la 14.25 Maria Emilia - tele- 16.50 Pani Delafield wychonowela 15.15 Odjazdowe kre- dzi za mąż - komedia prod.
skówki 16.20 Czy boisz się USA 18.30 Dziupla - komeciemności? 16.45 Legenda diodramat 20.00 KlasyczW1lhelma Tella - serial fan- ne Alei Być albo nie być •
tasty 17.40 Czynni.k PSI li komedia 21 _40 Star .80 _
18.30 ~ra w przebcje 19.00 dramat prod. USA 23.20
.
'ść f'I
W akcji 19.30 Śmiej się ra- ft N'
1enaw1 - 1m sensacyjzem z nami - program rozny 0.55 Pismak • dramat
rykowy 20.00 Opętani sza2.50 Czarny anioł • thriller
leństwem - film akcji 21.40
prod. francuskiej, reż. JeanCień wspomnień - miniserial 22.35 Zaproszenie do Claude Brisseau •. obsada:
0.10 W akcji 0.35 Po- Sylviee Vartan 4.25 Zapamiętaj imię swoje • dramat

piekła

wtórki

i Wi€ŚCi

nowy

ŁOWICZANIN

z Głowna i Strykowa

Polka zwyciężyła w Kolumbii

zła

faworytką dziennik!Jrzy, którzy w
niej upatrywali zwyciężczynię całe
go konkursu. Jury zadecydowało inaczej. W ogólnej klasyfikacji Magdę
wyprzedziły reprezentantki Brazylii, Hiszpanii i Meksyku. Oprócz szarfy i diademu wicemiss Ca fe przywioz Kolumbii zloty naszyjnik i klipsy oraz mnóstwo upominków. (PAI)

ginalną, słowiańską urodą. Była też

Miss Polski 1999 przywiozła koronę, zloty pierścionek, puchar i milion pessos.
Magda Szarek ma 20 lat. Studiuje
marketing w Wyższej Szkole Zarzą
dzania w Gda·ńsku. Oprócz tytułu I
wicemiss Polski ma na swoim koncie także sukces międzynarodowy.
Latem, na Ibizie wygrała prestiżo
wy konkurs Miss Pacha czyli Miss
Lata 2000. Magda oczarowała tam
jury, w składzie którego znalazł się
między innymi Thierry Russel, ojciec najbogatszej nastolatki świata
Athiny Onassis.
W Kolumbii Magda zwracała na
siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że wśród reprezentantek Ameryki Południowej wyróżniała się ory-

MISS CAFE INTERNATIONAL

Początek XXI wieku okazał sil( szalenie udany dla reprezentantek Misslandu. Magda Szarek, ubiegłoroczna
Miss Wybrzeża i aktualna I wicemiss
Polski zdobyła w Manizales, w Kolumbii tytuł wicemiss Cafe International.
Została też wybranką dziennikarzy,
którzy jednogłośnie przyznali jej tytuł Miss Parady.
Konkurs Miss Cafe odbywa si(( podczas dorocznego święta parzenia kawy
obchodzonego w Kolumbii z wielką
fetą. Dlatego finalistki konkursu
oprócz piękna i inteligencji muszą się
wykazać znajomością sposobów uprawy i podawania kawy.
Nasze „ścieżki" w Ameryce Połu
dniowej przetarła ubiegłoroczna Miss
Polski Renata Piotrowska. Piękńa
torunianka zdobyła tytuł Primera
Princessa czyli drugiej wicemiss Cafe.
Została też Miss Pięknych Włosów.
Renata była pierwszą Europejką, która od 20 lat zaszła tak wysoko i pierwszą Polką, która wystartowała w konkursie. Z Kolumbii oprócz wielu doświadczeń i znajomości nawiązanych
z 22 reprezentantkami innych państw,

uświadamiają mu, że wygraną zawdzięcza Lucynie,
która znała odpowiedź na
pytania do przyjaciela.
Wojtek chce w rewanżu zaprosić Lucynę w podróż do
Grecji we dwoje lecz Lucyna nie potrzebuje romantycznych podróży bez przyszlości. 22.00 Urzekła mnie
pańska historia • talk show
22.30 Supergliny - magazyn policyjny 23.00 TVN
Fakty 23.10 Kropka nad i
23.30 Fakty, ludzie, pienią
dze O.OO Co za tydzień magazyn 0.30 Wizjer TVN
0.55 Automaniak • magazyn motoryzacyjny 1.25
Multukino - mag. filmowy
1.55 Granie na zawołanie

•

15.10 Piotruś Pan - serial
animowany dla dzieci 15.35
Mecz NBA 16.30 TVN Fakty 16.50 Przeklęta miłość 6.00 W niewoli uczuć - se- telenowela 17.45 Wizjer
rial obyczajowy 6.45 Tele- TVN • magazyn sensacji i
sklep 7.00 Zakazane uczu- rozrywki 18.15 Rozmowy w
cia - telenowela 7.45 Sza- toku • talk show 19.00 TVN
Fakty + Sport + Pogoda
leństwa Alvina wiewiórki - serial anim. 8.10 Oliver Twist 19.35 W niewoli uczuć • seserial dla dzieci 8.35 Pio- rial obyczajowy 20.30 Miliotruś Pan· serial dla dzieci nerzy - teleturniej 21.20
9.00 telesklep 10.00 Roz- Miasteczko - serial obyczamowy w loku 10.45 Milione- jbwy prod. polskiej. Wojtek
rzy 11.30 Mini Playback gra o 120.000 zł, lecz nie
Show 12.35 Wybacz mi • przekonuje go podpowiedź .
talk show 13.35 Miasteczko publiczności. Postanawia
• serial obyczajowy 14.15 zrezygnować. Okazuje się,
Szaleństwa Alvina wiewiórki że miał rację • publiczność
_serial dla dzieci 14.45 Oli- się pomyliła. Wojtek wygrał
ver Twist • serial dla dzieci 60.000 zł. Michał i Marysia

18.30 Pacifik Blue - serial
policyjny 19.30 M.A.S.H. •
serial komediowy 20.00 Ten
drugi - serial sensacyjny
20.50 Dziennik 21 .02 lnfor21.05
macje sportowe
Oczko w głowie - dramat
prod. USA 22.55 Wojownik
karate 2 - film karate prod.
włoskiej 0.45 Masquerade serial prod. USA 1.45 Spotkajmy się • program razrywkowy 2.15 Muzyczne lif#if 3.15 Strefa P - program
muzyczny 4.05 Zakończe
nie programu

a

·

USA 12.00 Dialog - program internetowy 12.30 Hawaje Pięć-Zero - serial kryminainy 13.25 V Max - mag.
motoryzacyjny 13.55 Strefa P. • magazyn muzyczny
14.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 15.45
Garfield - serial animowany dla dzieci 16.15 Gęsia
skórka - serial animowany
dia dzieci 16.40 Sandokan
• serial dla dzieci 17.10 Alla,
allo - serial komediowy
17.45 Dziennik 18.00 Oh
Baby - serial komediowy

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 serial animowal'\Y dla dzieci 9.30 Pacific Blue - serial
policyjny 10.30 Alla, alla •
serial komediowy 11.00
Grace w opalach - serial
komediowy 11.30 M.A.S.H.
- serial komediowy prod.

'

8.25
8.30
8A1
8.45

• seńal animowany

Noddy

Pogoda

Wiadomości

Giełda

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.35 Telezakupy
7.50 Szkoła na fali
-serial prod. USA
8.15 Krakowskie

j'IV[pb"- --

próżności

7.30
7.50
8.00
8.30
9.25

ł

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Na dobre I na złe
Wielka odmiana
- serial prod. australijskiej
10.20 Nasza wielka
rodzina
- serial prod. japońskiej
10.45 Okavango
-serial prod. USA
11.30 Gołębie
11.55 Familiada
12.25 Piękna
trzydziestoletnia czyli
Jubileusz Dwójki
~3.20 Doktor
z alpejskiej wioski
14.05 Reortaż
dla młodzieży
14.45 Na maksa
15.10 Miami Sands
·serial prod. USA
16.00 Panorama
16.10 Na dobre i na złe
·serial prod. polskiej
Do szpitala w Leśnej Górze
trafia pacjent potrącony przez
samochód. Jest w bardzo
ciężkim stanie. Operują go
Bruno Walicki i doktor Tretter. Po zabiegu w pokoju
chorego pojawiają się niespodziewani goście. Nie ma
wątpliwości, że to najprawdziwsi gangsterzy. W szpitalu dochodzi do strzelani-

8

12A5 Plebania-serial
prod. polskiej
13.10 Złote łany
-telenowela
prod. polskiej

na świecie

·serial prod. USA
10.55 Magazyn rodzinny
11.15 Gotowanie
na ekranie
11.35 Czas seniora
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes- rolniczy
program informacyjny
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.25 Rolnictwo

.

ł

'

codziennością

znosiła upokorzeń, będących

20.10 Miej oczy
szeroko otwarte:
Nasz dom w Hawanie
Sylwia Morini nigdy nie cierpiała głodu. Nie harowała na
polach trzciny cukrowej, nie

(e(·trc·tc

12 lutego 2001 r.

10

i;om
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dla miejskiej
biedoty. Pochodzila z zamożnej, dobrze skoligaconej i wysoko ustosunkowanej rodziny hawańskiej. Miała wspanialy dom w ekskluzywnej dzielnicy Miramar, ·
zwany .La Casa ltaliana" od
sprowadzonych z Wioch antyków. Byla stalą bywalczynią stołecznego jacht-klubu. Ale zwycięstwo brodaTeatr Telewizji „Posłuszna wdowa" - reż. Robert Gliński, wyk. Joanna
tych rewQlucjonistów FideŻólkowska, Sławomir Orzechowski (na zdjęciu), Edyta Jungowska i inni.
la powitala z entuzjazmem.
Emisja: poniedziałek, 12 lutego, TVP 1, godz. 21.05.
21.0S Teatr telewizji:
Posłuszna wdowa
22.25 Monitor
TV Łódź
WOT
;w
Wiadomości
Programy pogrubione • niekodowane 7.00 Wielka księga natury 7.OO Wielka księga natury
22.50 Sportowy flesz
dookoła świata
7.00 Diabelski Młyn 7.45 7.30 Znak orta - serial fabu- 7.30 Znak orła 8.05 20 lal
17.00 Teleexpress
22.55 Uniwersjada:
larny 8.00 Depozyt wiary 8.30 póżniej 8.25 Sekrety 8.30
Łapu Capu 7.50 AktualnoZakopane 2001
17.20 GośćJedynkl
Królowa serc 9.25 Książki z Królowa serc 9.30 Leki z
ści filmowe 8.00 Rodzina
23.20 Oparte
17.35 Klan -telenowela
górnej półki 9.30 Leki z ziel- zielnej apteki 9.45 To jest
8.50
City
Spin
8.25
piratów
na faktach:
18.00 Jaka to melodia?
temat 10.00 Radio Romans
Cienie 9.40 Bill Diamond - nej apteki 9.45 To jest temat
Gettysburg (cz. 2)
-quiz muzyczny
filmobycz. 11.15 Dlugio i szczę 10.00 Radio Romans 10.30 10.30 Lista przebojów 10.45
18.30 Rower Błażeja
1.20 Magazyn rodzinny
Kowalski i Szmidt 11.15 77
Reportaż 10.45 Kowalski i
śliwie 13.15 Witajcie w nie19Jl() Wieczorynka
1.40 Plebania
na ratunek 12.00 Zaprosze'
ratunek
na
77
11.15
Szmidt
Sprawa
14.50
krainie
zwykłej
2.30 Zakończenie
19.30 Wiadomości
nie 12.20 Autostrada 12.45
w Kapsztadzie 16.30 Dziew- 12.00 Zaproszenie 12.20 Auprogramu
19.56 Sport+ Pogoda
Kumple z woja 13.00 Sfinks
czyna do dzieci 18.05 Aktu- tostrada 12.40 Książki z górzagadki historii 13.30 Pro•
woja
z
Kumple
12.45
półki
nej
alności filmowe 18.35 Latarfesorowie Nma Mater 13.50
nik 19.00 Diabelski Młyn 1920 13.00 Serial dokumentalny
Bliżej prawa 14.00 Kalejdorr;. Przed powrotem do USA 2127 Pogoda
Nie przegap 19.25 Diabel- 13.30 "f'rofesorowie Nma Maskop regionalny 14.10 Projek14.00
prawa
Bliżej
13.50
ter
ojciec Jakuba rozmawia z 21.35 Sztuka kochania
ski Mlyn 19.40 Łapu Capu
- komedia prod. polskiej, 19.45 Minisport + 19.50 Ak· Kalejdoskop 14.10 Projek- tantki 14.35 Klan 15.00
synem o jego malżeństwie.
tantki 14.35 Klah 15.00 Ene- Eneduerabe 15.05 Miądzy
reż.Jacek Bromski,
Okazuje się, że młodzi pańtualności filmowe 20.00 Po15.05 Między nami nami dzieciakami 15.30 Kuduerabe
wyk. J. Trzepiecińska,
siwo Burscy otrzymają nielicyjna zmowa • dramat 21.40
Piotr Machalica,PiotrPolk Miłość jest ślepa 22.30 Chłod dzieciakami 15.45 Podpowie- rier 15.35 Wierzę, wątpię,
typowy prezent ślubny.
16.00 Ocho- szukam 16.00 Konfronta23.15 Tajemnice Rosji:
17.05 Małe ojczyzny:
ny powiew Oceanu - film dzi w plenerze
i Hen- cje muzyczne 16.20 Mój pies
Harry
16.30
rowicz
Ural granica
Niby to nasze
obycz. 0.05 Deser 020 przydersonowie 16.50 Książki z i inne zwierzaki 16.30 Harry i
między Europą a Azją
-film dokumentalny
padkowa dziewczyna - kome17.00 Leki z ziel- Hendersonowie 17 .OO Leki
17.30 Program lokalny
·film dokumentalny
dia 1.55 Zagubione uczucia górnej półki
nej apteki 17.15 Reportaż z zielnej apteki 17.15 Co,
prod. polsko-niemieckiej
18.21 Pogoda
3.10 To najważniejsze 5.20
Magiczna linia oddzielająca
18.30 Panorama
17.30 ŁJ<P 18.00 ŁWD 18.20 gdzie, kiedy? 17.30 Kurier
Morderstwa z uśmiechem
cywilizację
i
Azji
od
Europę
Magazyn sportowy 18.45 En- 17.45 Sekrety 18.00 Kurier
18.50 Dwójkomanla
Zachodu od kultur Azji roz18.55 Va banque
cyklopedia sportu 19.00 Ci- 18.20 Bankier domowy
ciąga się na przestrzeni po19.20 Kościół i świat
chy Don 20.40 Echa regio- 18.40 W-wa znana i nieznanad trzech tysięcy kilome- 9.00 Cyberwojownicy 9.55 nów - opinie reporterów 21.05 na 19.00 Cichy don 20.40
19.30 Magazyn piłkarski
trów. Właśnie wśród śnie Fenomeny pogody 10.20 Ele- Miłość i namiętność • serial Echa regionów 21.05 M~ość
GOL
gów i lodów tundry rozpo- gandzkie rozwiązanie 10.50 fabularny 21.30 ŁWD 22.00 i namiętność 21.30 Kurier
19.55 Zimowywieczór
czyna się podróż realizato- Niesamowite maszyny 11.45 To jest temat 22.15 Książki 21.40 Rozmowa dnia 22.00
kabaretowy z Elitą
Program satyryczny wrocła- rów filmu ukazującego wspa- Polączenia 12.15 Stulecie z górnej półki 22.20 Cyberix To jest temat 22.20 Cybewskiego kabaretu Elita, w niałą, obfitującą w skarby odkryć 13.10 Magazyn Di- 22.30 Magazyn hokejowy rix 22.30 Mag. hokejowy
którym gospodarze i goście natury i gorzko zapisaną w scovery 14.05 Jak to zbu- 23.00 Terra X - wyprawy w 23.00 Raport policyjny 23.15
w żartobliwy sposób usilują dziejach najnowszych kra- dowano 14.30 Problemy przy- nieznane 23.55 Program na Co. gdzie, kiedy 23.30 Lipokazać uroki i wady okresu
inę.
jutro
szłości 15.00 Cyberwojownista przebojów 23.45 V-JAY
zimowego. Skecze, monocy 15.55 Fenomeny pogody
logi i piosenki wykonują: Le16.20 Elegandzkie rozwiąza
TELEWIZJA ŁOWICZ
szek Niedzielski, Jerzy Skonie 16.50 Niesamowite ma10.15 Hra- ski ping-pong 15.15 SzkoTelezakupy
9.00
czylas, Stanisław Szele i
szyny 17.45 Połączenia 18.15
bia Kaczula 11.02 Kino ra- ła przetrwania 17.15 WiaWlodzimierz Plaskota oraz
Stulecie odkryć 19.10 Madzieckie: Wielka Ojczyzna - domości lokalne 17.25 Sergoście - Krzysztof Piasecgazyn Dicovery 20.05 Jak
wis pracy 17.35 Magazyn
Wiesław Kot zaprasza na
ki, Andrzej Grabowski, AloProble20.30
to zbudowano
sportowy 18.02 Hrabia Ka13.00
Blokada
11.07
film
Rak,
kabaret
sza Awdiejew,
my przyszłości 21.00 Cyber13.30 Pod- czula 18.30 Różni Judzie,
Agnieszka Matysiak i Piotr
. wojownicy 21.55 Fenome- Hrabia Kaczula
0.25 Kino bez granic:
Bałtroczyk.
ny pogody 22.20 Elegandzkie różnicy 13.50 Po deszczu jest różne sprawy 19.08 Zemsta
20.25 Bonanza - serial 2125
slońce 14.00 Co się stalo?
W szachu
20.50 Dwójkomanla
rozwiązanie 22.50 Niesamo-film fabularny prod. USA wite maszyny 23.45 Powtór- 14.25 Studio JNFOR 14.33 Druga B 21.52 Pech 22.15
21.00 Panorama
Peter Gunn 15.00 Ma/żeń- Dzikie i oswojone
2.30 Zakończenie
21.20 Sport·telegram
ki programów

13.35 Ładna historia
13A5 Falszywykadr:
Bunt
na Patfomkinie
14.10 Ładna historia
14.15 Egipt: Królowie
i chaos
Przed czterema i pól tysiącem lat pólnocna Europa
mozolnie wydźwigala się z
epoki kamiennej. Nad Morzem $ródziemnym dwie
wielkie cywilizacje • grecka i
rzymska - musialy dopiero
zapuszczać korzenie. Nikt
jeszcze nie przeczuwał, że
w Mezopotamii narodzi się
wielkie imperium asyryjskie.
14.40 Nauka
Języka obcego
15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
15.30 Uniwersjada:
Zakopane 2001
1655 The Race· regaty

"

Poniedziałek
--

--·~-

9.15 Jedyneczka
na saneczkach
-program dla dzieci
9.45 Bajeczki Jedyneczki
- program dla dzieci
10.00 Targowisko

l

Polonica: Powrót
Arsena Lupin
Uczymy się polskiego
Klan
Kultura duchowa
narodu
Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza

8.30 Sporty ekstremalne 9.30
Biathlon 9.45 Narciarstwo
alpejskie 11.00 Biathlon 12.30
Łyżwiarstwo szybkie 13.00
Narciarstwo alpejskie 14.30
Łyżwiarstwo szybkie 15.30
Snowboard 17.30 Saneczkarstwo 17.00 Kombinacja
norweska 18.00 Saneczkarstwo 19.00Łyżwiarstwo20.00
Skeleton 21.00 Jeździectwo
22.00 Rajdowe MŚ 22.30
Powtórki programów

....„,..,.. ...
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7.00 General Daimos 7.30
Przyjaciele 8.00 Top Shop
12.00 Ty albo nikt 12.25 Ziemie toskański e 13.10 Ziemie biblijne 14.00 Top Shop
18.00 Auto salon 18.30 Young Duke 19.20 Ziemie toskańskie 20.00 Nagroda film fab. 22.10 Tajemnice
nocy 23.00 Top shop 23.10
Ostatnia ofiara wampira 0.15
Hot Shop 0.50 Playboy

""""""

ą>

13.30 Badzlewłakowłe

1l05

10.30
11.05
12.20

Pogoda
Ziarno

8.42
8.45
9.10
9.35

Cybennanla

Wiadomości

8.30

puszczy

6.00 W słońcu I w deszczu
7.00 Echa tygodnia
7.30 Wieści polonijne
7.45 GośćJedynkl
7.55 Tętno pierwotnej

• film prod. USA

12.35 Gilda

6.00 Disco Relax
7.00 Dyżurny Safyryk
Kraju
7.30 Wdrodze-magazyn
redakcji pr. katollcl<ich
8.00 Faceci
wczerni
-serial animowany
8.30 Spider· Man
-serial przygodowy
9.00 Godzilla
• serial plZygOdowy
9.30 Power Rangers
-serial dla rrlodzieży
9.55 Disco Polo Live
10.55 Nie mów, te nigdy
- film prod. USA.
reż. John D.Patterson.
~.Delie Hal,
Daiel ftq,Ksly

E)Lll'@lLIAL\

7

szansa

Galeria
Kocham Polskę
Babar
Sensacje XX wieku
Ludzie Usty piszą
Tam gdzie jesteśmy:
Emigrantki
Polonia Polonll
Teleexpress
Mini wykłady
o maxi sprawch
Polonia Polonii
Zaproszenie
Polonia Polonii
Na dobre I na złe
-serial prod. polskiej
Polonia Polonii
Dobranocka

ł

6.00 Teledyski 6.50 Odjazdowe kreskówki 1020 Beczka śmiechu • program rozrywkowy 10.45 Gra w przeboje 11.15 Legenda Wilhelma Tella 12.10 Zróbmy.se·
bie dobrze 12.35 Tajemnicza wyspa . serial przygod.
13.00Ukryte miasto13.25Trzecia planeta od Slońca v .
serial komediowy 13.50 Saturn 3 _ film fantastycznonaukowy 15.20 SeaQuest
16.10 Na wariackich papierach 17.00 Komando Malolat 17.55 Wieczór z reklamą 18.30 Gra w przeboje
19.00 W akcji 19.30 Trzecia
planeta od Słońca 20.00
Kobieta olbrzym - komedia
21.35 Miecz Gideona - thriller
2.00 Szkolna milość - film
obycz. 23.10 Hotel - serial
O.OO Komando Malolat 0.50
Najemnicy • film sens. 2.30
Krwawy trop - thriller 4.o'o
Teleshopping

crra()

19.0S
19.15
19.30 Wiadomości

17.30
17A5
18.05
18.15

17.00
17.15

16.35

14.00
14.30
15.00
15.25
15.50
16.10

'

1

·
·

1

,

.
·

.
.

'
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• 1• k;not
8.00 Dokument: Dustin Hoffman 8.25 :aryż-Warsza
wa bez w1.zy - komed1.a
prod . p~lskieJ, 1967 ; rez.
Hieronim Przybył, obsada:
Mieczysław Kalenik, Pola
Raksa, M1eczyslaw Czechowicz, Jerzy Turek 10.00
Dokument: Keanu Reeves
10.'50 Pani Delafield. wychodz1 za mąż • komedia prod.
USA, 1960 r. 1225 Żołnierz
mimo woli ·komedia 14.30
Dziupla · komediodramat
16.00 Sieć · film obyczajewy 18.00 Sierotki • dramat
prod. USA; reż. Alan J.
Pakula, obsada: Albert Finney, Matthew Modine 20.00
Porozmawiajmy o kobietach
-film obyczajowy 23.25 Czarny anioł· thriller 1.05 Znikający człowiek.· komedia sensacyjna 2.35 Star '80 • dramat 4.15 Kochankowie z
Marony · film obyczajowy

k©

23.00 Dziennik telewizyjny
23.30 Sportowa sobota
23.40 Na wielkiej scenie
0.25 Powtórki programów

Gennany
22.30 Panorama
22.50 Sport- telegram

19.50 Pogoda
19.53 Sport
19.55 Flllpzkonopll
·film fabularny
prod. polskiej,
reż. Józef Gębski,
wyk. Jerzy Bończak,
Magdalena Wollejko,
Irena Brylska i inni
21.15 Tyle słońca.„
·przeboje Anny Jantar
22.00 MissPolonli

23.50 Opowieści
z krypty
0.20 Playboy
2.35 Muzyka
na bis
5.00 Potegnanie
z widzami

·serial s-f prod USA,
reż. Jefeiy Levy
iDanielSac;l(heim,
wyk. Scott Bairstow i inni

23.00 Ryzykowna gra

Numerka

I Szczęśliwego

ka koronnego, byłą żonę
gangstera Evę. Mistrzowsko
wytrenowany Lance Cooper
ratuje ją przed bandą płat
nych morderców.
21.30 Losowanie LOTT.O

Informacje
Prognoza pogody
AdamlEwa
-polski serial ob yczajlJNlf
Jezioro marzeń
·film prod. USA
Idź na całość
Informacje
+Kurier TV
Zbuntowany anioł
• serial obyczajowy
ż.p:Nła

prze-

Dyżurny satyryk kraju

mają

Dwaj agenci FBI
wieżć do Waszyngtonu świad

4x4

20.50 Graczykowie
-serial komediowy
21.20 Aktzdrady
- film prod. USA,
reż. Jack Ersgard,
wyk. Maria Gonchita
Alonso, Matt McColm

20.00

19.0S

17A5
18.40

16A5

14.30
15.00
15.30
15.45
15.50

Joanna B. nie należała może do pięknych kobiet, ale była elegancka, mądra, pełna ciepła i uroku. Te jej niekłamane zalety sprawiły, że dwadzieścia
lat wcześniej zwrócił na nią uwagę
Krzysztof B. - młodzi się poznali,
pokochali i wkrótce pobrali. Po studiach nie było łatwo startować w biznesie, ale dzięki Joannie, która harowała na dwóch etatach, Krzysztof
metodą prób i błędów doszedł do tego,
że znalazł niszę rynkową i rozpoczął
produkcję. Z rzemieślnika z tytułem
inżyniera stał się po transformacji
ustrojowej biznesmenem. I błyskawicznie zrobił karierę. Pieniądze, kontakty z ludźmi lokalnej władzy - wszystko miał. Ale wciąż było mu mało . Joanna, zajęta domem - pojawiła się
przecież dwójka dzieci - i pracą, nie
spostrzegła na czas, że mąż wdał się w
interesy z osobnikami z ciemnej strefy gospodarki. Gdy spostrzegła - wszyscy wokół bali się potęgi Krzysztofa
B., a ona sama usłyszała , że jest nieatrakcyjną babą i ma siedzieć cicho. I
siedziała - dla dobra dzieci, dla świętego spokoju. Trzeba przyznać , że mąż
starał się o zachowanie pozorów. Panienki nie pojawiały się w domu, a
oficjalnie pan B. zawsze pokazywał
się z żoną i rodziną. Dzieci uwielbiały
tatusia, człowieka wesołego, który -

~

6.30 Po drugiej stronie lu' stra 7.00 Droga do Avon· lea - serial familijny 8.00
TV 4 Kropka pl. - program
1 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 Przygdy Rin Tin Tina serial dla dzieci 11.00 Dro1
ga do Avonlea - serial familijny 12.00 Sekrety watykańskie - film dokumental-

a

wrota· serial 11.00 VIVA
Polska - progra.m muzyczny 12.45 Automaniak 13.15
Strzelby dla San Sebastian
- western 15.20 Multikino magazyn filmowy 15.50 Brygada ratunkowa - serial
obyczajowy 16.45 Potęga

•

motoryzacyjny 13.00 TV 4
Kropka pl. - magazyn internetowy 13.30 A ku ku program rozrywkowy 14.00
Abbott i Costelo spotykają
mordercę - komedia 15.45
Lekarze z Los Angeles serial medyczny 16.45 Czulość i kłamstwa - serial .produkcji polskiej 17.45 Dzien·
nik 17.58 Informacje sportowe 18.05 Dzieci lwicy
z afrykańskiego buszu film fabularny; Druga część
opowieści Joy Adamson,
która wraz z mężem poło
żyła podwaliny pod świato-

rr; 12.30 V Max - magazyn

milości • miniserial ooycza'pwy 18.30 Maraton uśmie
chu - program rozrywkowy
19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Milionerzy - teleturniej 20.25
Ostatni Don - serial sensacyjny 21.25 Dorwać małego - komedia sensacyjny prod. USA, Żeby osią
gnąć sukces w Hollywood,
trzeba być człowiekiem bezwzględnym, tak jak Chili,
który zawodowo odzyskuje
długi, a Harry produkuje fil.
my. Jak się wkrótce okaże,
współpraca tych dwojga
może przynieść nieoczekiwane rezultaty i zapewn ić
im sukces, o jakim nawet

wy program ochrony przyrody w Afryce Wschodniej. Bohaterką filmu jest lwica Elsa
wychowana przez Adamsów
i przywrócona dzikiej przyrodzie 20.00 Policjanci - serial
policyjny prod. polskiej 20.50
Angel - serial 21.50 Pierwsza fala · fantastyczny serial akcji 22.50 Nocny ogień
- thriller erotyczny 0.45 Erotic
confessions - serial erotycz·
ny 1.05 Angel - serial dramatyczne-sens. (powt.) 2.05
Super VIP - magazyn ciekawostek i sensacji 2.35 Strefa P 3.25 Zakończenie programu

im się nie śniło 23.30 Portret zabójcy • seriąl sensacyjny 0.25 W nocnej ciszy film sensacyjny prod. USA;
George Bynum zostal zamordowany. Jego kochanka
jest glówną podejrzaną. Przerażona szuka wsparcia u
doktora Sama , psychiatry,
który leczy! Bynuma. Sam
zakochuje się w kobiecie.
Policja ostrzega go, że
dziewczyna może być niebezpieczna. Mimo przestróg
Rice nie potrafi oprzeć się
fascynującej Brook i postanawia pomóc jej w wyjaśnie
niu zabójstwa 2.10 Granie na
zawolanie - program rozrywkowy

kiedy tylko miał czas - bawił się z
nimi i na nic nie żalował grosza. Pani
B. miała jedyną powiernicę, przyjaciółkę z pracy, Brygidę M. Brygida
była, mimo czterdziestki z okładem,
kobietą zgrabną, piękną i rwącą mę
skie oko. Niezbyt szczęśliwa w małżeństwie, nie chciała jednak rzucać
dość dobrze ustawionego męża, rekompensując niedostatek ciepła w poży
ciu małżeńskim pożyciem gdzie indziej . To na Brygidę zawsze mogła
Joanna liczyć, przyjaciółka zawsze
· chętnie do niej przyjechała , poradzila, wysłuchała. I to Brygida pomogła
zapanować nad paniką, gdy KrzysztofB. został ostrzelany pod domem.
Padli dwaj ochroniarze i szef „pracowników" pana B. Brygida M. natychmiast wskazała jednego z facetów, ryknęła, by kierował akcją, wezwała policję i karetkę. Tymczasem żona wybiegła z domu do mimo wszystko kochanego męża, nie zwracając uwagi na
niebezpieczeństwo. Całkiem nieprofesjonalnie! Krzysztof B. rany miał
niegrożne i szybko doszedł do siebie.
Zawsze lubił Brygidę, a ich wspólne
rozmowy tylko ufnej Joannie mogły
wydawać się niewinne. Teraz stwierdził, że to jest rzeczywiście osoba,
która radzi sobie w trudnych sytudok. na st1: 9
acjach.
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16.30 Na dobre i na złe
-serial prod. TVP
Do szpitala wleśnej Górze
trafia miody mężczyzna po
wypadku drogowym. Wiele
wskazuje na to, że Sebastian symuluje częściową
utrat~ słuchu. Jednak po
wnikliwych badaniach okazuje się, że mężczyzna rzejest poważnie
chory, cierpi mianowicie na

17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Święta wojna
-serial prod. polskiej
1925 Powiedz to głośno
-program publicystyczny

robą.

W tym czasie żona Sebastiana rodzi ich pierwsze
dziecko. Najbliżsi są pełni
obaw, czy dziewczynka bę
dzie obciążona groźną cho-

rzadką chorobę dziedziczną

czywiście

14.35 Studio sport:
Lech Bas ket Liga
16.30 Studio sport:
Uniwersjada
Zakopane 2001
17.00 Teleexpress
1720 Randkawclemno
18D5 Lokatorzy
-serial TVP
18.30 Śmiechu warte
19.00 Wieczorynka:
Przygody Myszki Miki
i Kaczora Donalda
19.30 Wiadomości
1951 Sport
19.56 Prognoza pogody
20D5 Twarze i maski:
• serial prod. TVP
Rok 1989, zbliżają się
pierwsze wybory par1amen·
tarne, w których może star·
tować opozycja. Kujawa, je·
den z najlepszych i najbar·
dziej doświadczonych aktorów Teatru Miejskiego, znajduje się na życiowym zakręcie. Komplikuje się jego
sprawa rozwodowa, ponieważ
żona robi trudności w sprawie podziału majątku.
21.00 Złote łany
-telenowela dok. TVP
Pani Stenia opowiada o weselu córki, a pan Jan - w
barze .Alaska' - wspomina
pobyt w Niemczech i zwierza się, że zmienił zdanie

Niedziela
tTIVIPD
6.30 Chcemy pomóc
6.45 Proszę o odpowiedź
7.05 Nasza gmina
7.50 Brzydkie kaczątko
• serial rinowany
8.15 Dogórynogami
8AO Siódme niebo
·serial prod. USA
9.30 Magazyn żeglarski
• film fabularny
9.45 The Race ·regaty
dookoła świata

10.00 Mały gliniarz
• lilm fab. prod. USA,
reż. Rob Małenfan~
wyk. Alexandra Paul,

Edward Ałlert

motoryucyjny

11.35 Magazyn

I

„MOC"
12.00 Anioł Pański
12.10 Czasy-katolidli
magazyn informacyjny

c;

r~ ·

~"'
·<P·~}l/' .
12.25 Otwarte drzwi
·magazyn katolicki
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzleń
13.35 Nasza gmina
·wydanie specjalne
13AS Odyseja
·serial prod. USA

m8

Howser,

6.55 Twarze i maski
·serial (dla nieslyszących)
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program
lokalny
9.00 Doogie
lekarz medycyny
·serial prod. USA
9.30 Nie tylko
dla komandosów
10.00 Kręcioła
1020 Wycieczki
przyrodnicze
·film dokumentalny
10.55 Podróże kulinarne
Makłowicza

Roberta

Jerzym

1125 Jej styl .
11.55 Cherokee Kid
·film fab. prod. USA,
reż. Paris Barkły,
wyk. Sinbad James
Ccbrn
13.30 Cień· wspomnienie
o redaktorze

·telenowela prod. polskiej
50 Staśka Wielanka

Giedroyciu
14.00 30 toni • llsfa, lista
·lista przebojów
14.35 Famlllada. teleturniej
15.05 Złotopolscy
15.35

Szeroki Horyzont 13.25
Aktualności filmowe 13.55
Kolacja dla palantów 15.15
Dla wszystkich nie starczy
16.55 liga angielska 19.00
Cybernet 19.30 Nie przegap 19.35 Pinky i Mózg
20.00 Spin City 20.25
Łapu Capu 20.35 Cienie
21.25 Sport+ 0.15 Piąta zima
magnetyzera - film obyczajowy 2.15 Bez przyszłości film akcji 3.50 Spis cudzołożnic - komediodramat 4.55
Deser: Czarne Boże Narodzenie - film krótkometrażowy 5.10 Bulwar zachodzą
- dramat prod.
słońca

CHANNIL

9.00 Granice nauki 9.55
Odyseja sasquatcha 10.50
Wielka rzecz 11.45 Połącze
nia 12.15 Niespokojne góry
13.10 Klasyczne motocykle
14.05 Polowanie 15.00 Granice nauki 15.55 Odyseja
Sasquatcha 16.50 Wielka
rzecz 17.45 Połączenia 18.15
Niespokojne góry 19.1 O
Klasyczne motocykle 20.05
Polowanie na dinozaury 21.00
Granice nauki 21.55 Odyseja Sasquatcha 22.50 Wielka rzecz 23.45 Połączenia
0.15 Niespokojne góry 1.10
Klasyczne motocykle 2.05
Polowanie na dinozaury
3.00 Zakończenie programu

DISCOueru.

cego
USA

11 lutego 2001 r.

myślony.

o Niemcach i przekonał się
do nich, kiedy zobaczył ich
gospodarny kraj. Pani Wanda wraca do domu po jednodniowej nieobecności .
Jest zaniepokojona. Cielę
ta ryczą, a Irek siedzi za21.30
22.15

22.40
22.50
23.10

23.35

Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
Pegaz
Audiotele
- rozwiązanie konkursu
Sportowa niedziela
Uniwersjada
Zakopane 2001
·kronika
Niezapomniane role:
Matka Joanna
od aniołów

MieczysławV~

- dramat prod. polskiej,
reż. Jerzy Kawalerowicz.
wyk. LUC)fla W11nicka,
Anna Ciepielewska i i1ni

1Pl

serc

1.15 Klub samotnych
1.35 Artyści z Essaouiry
-film dokprod. franruskiej
2.05 Zakończenie
programu

20.05 50 Staśka Wielanka
21.00 Panorama
2120 Sport ·telegram
2126 Prognoza pogody
21.30 Życie do poprawki
-serial prod. kanadyjskiej
Architekt Pete Hogan cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem. Został
wybrany Człowiekiem Roku
Izby Handlowej. Niestety,
jego życie osobiste jest
bardzo nieudane. Zdaje sobie sprawę, że w młodości
popełnił ogromny błąd,
zdradzając Isabelle, swą
wielką mRość i wdając się
w romans z cyniczną i przebiegłą córką swego szefa.
Hogan oddałby wszystko,
gdyby mógł cofnąć czas.
2220 Studio Teatralne
Dwójki: Pani
Hapgood
-autor. Tom Stoppard,
reż. Fifip Zylber,
wyk. Danuta Stenka,
Krzysztof Kolberger,
Artur żmijewski
23.30 Ziemia ·ostatnie
starcie-serial prod. USA
1.00 Leningrad Cowboys
-koncert
1.40 Zakończenie
programu

ł
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Łódź
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7.00 Wyspa Noego 7.30 7.00 Wyspa Noego - serial
Tajna misja - serial fabu- dla młodych widzów 7.30 Tajlarny 8.00 Niedziela w po- na misja - serial fabularny
8.00 Moda i okolice 8.20 Są
ścielach 8.30 Kraina Totakie miejsca 8.40 Na zdrośmo 9.00 Wierzę, wątpię,
szukam - magazyn religij- wie 9.00 Wierzę, wątpię,
ny 9.25 Książki z górnej szukam - magazyn katolicpółki 9.30 Świat królika Pio- ki 9.30 Świat królika Piotrutrusia 10.00 Budujemy sia 1O.OO Budujemy mosty
mosty 10.30 Robin Hood • - teleturniej 10.30 Robin
11.30 Magazyn turystycz- Hood 11.30 Magazyn turyny Tu i Tam 12.35 Opo- styczny: Tu i tam 12.30 Mój
pies i inne zwierzaki 12.40
wieść wigilijna 13.00 Maga·
zyn kulturalny 13.30 Nie- Dawna Warszawa 13.00
dziela w pościelach 14.00 Msza święta 14.00 Z archiwum Kuriera 14.10 Wiwat
D~pozyt wiary 14.30 Niewiarygodna podróż w głąb Akademia 14.30 Niewiaryludzkiego ciała: Od naro- godna podróż w głąb ludz·
dzin do śmierci 15.25 Ma- kiego ciała 15.25 Tu i tam •
gazyn turystyczny - tu i magazyn turystyczny 15.55
tam - magazyn turystycz- Kariera Nikodema Dyzmy
no-krajobrazowy 15.55 Ka- 16.50 Teleturniej: Hallo krzyriera Nikodema Dyzmy żówka 17.15 Recital 18.00
16.50 Teleturniej - Halo Kuńer Warszawski 18.10
Kościół i świat 18.30 Lech
krzyżówka 17 .15 Recital
18.00 Łódzkie Wiadomo- Basket liga 20.15 Turniej
tenisowy 21.00 Kościół I
ś~i Dnia 18.10 Wiadomoświat - program katolicki
ści sportowe 18.20 Łódź 3
proponuje 18.30 Sport 21,10 Konfrontacje muzycz21.00 Słódź nam tę Łódź ne 21.30 Wiadomości Ku22.00 Życiorysy z refrenem riera 21.35 Sport w WOT
22.25 Kino mocne: Kobie- 22.00 Życiorysy z refrenem
ta honoru 0.05 Program na 22.25 Kobieta Honoru - serial fab. O.OO Zakończenie
jutro

się stało? 18.02 Hrabia Kaczuła 18.30 Dzikie i oswojone 19.08 Peter Gunn 19.35
Małżeński ping-pong 19.50 '
Szkoła przetrwania (odc. 2)
20.25 Kino radzieckie: Wiei·
ka ojczyźniana: Wiesław
Kot zaprasza na film 20.32
Blokada 22.15 Podróżnicy
(odc. 9) 22.35 Po deszczu
jest slońce

TELEWIZJA ŁOWI CZ
8.30 Telezakupy 10.15 Hrania Kaczuła 11.02 Recepta na życie 12.34 Kapusta
13.00 Hrabia Kaczuła 13.30
Różni ludzie, różne sprawy 14.00 Życie zwierząt
14.21 Koleś pracuje 14.33
Świat bez tajemnic 15.00
Podróż śladami bluesa (2)
15.20 Drzwi (18) 15.30
Wielkie drzewa 17.35 Co

ł
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6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki - serial dla
dzieci 10.15 Beczka śmie
chu - serial rozrywkowy 10.40
SeaQuest - serial fantastyczno-naukowy 11.30 Hotel
- serial obyczajowy 12.20
Kobieta olbrzym - komedia
prod. USA 13.55 Na wariackich papierach - serial fantasty 14.45 Władca zwierząt - seńał fantasty 15.30
Goryle - wrażliwe giganty dokument przyrodniczy 16.30
Komisarz Szympański serial familijny 17.25 Tygrys
- film familijny prod. USA
19.00 W akcji - magazyn
sensacji 20.00 Najemnicy
- film sensacyjny 21.50
Krwawy trop - thriller 23.35
Władca zwierząt - seńał 0.20
Komisarz Szympański 1.05
W akcji 1.55 Goryle - wraż
liwe giganty 2.50 Teleshopping

ą>

k©

8.00 Dokument: Reżyserzy:
Roger Corman 9.00 Film
krótkometrażowy: Ta jedna
chwila 9.10 Banda czarnej
chusty - fil~ przygodowy
10.55 Gwiazda - dramat
12.25 Dokument: Sidney. Poitier 12.55 Człowiek bomba thriller 1'4.30 Dokument:
Martin Scorsese 15.30 Film
krótkometrażowy: Na czatach 15.40 Zwycięstwo - dramat 17.15 Awantura w Putman's langing - komedia
prod. USA 19.00 Dokument: Adrian lyne 20.00 Ale
Hit! Za królową i ojczyznę thriller 21.45 Wróć, Jimmy
Deanie - komediodramat
23.35 Pismak - dramat 1.30
Nadstaw uszu - komediodramat 3.20 Pogoń za szczę
ściem - film dokymentałny
prod. USA 4.40 Powrót - dramat prod. polskiej

•

I.I

18.40 Informacje
12.15 Gang
6.00 Disco
7.00 Telesklep 8.00 Punky
i Kurier TV
Olsena 1
Polo Live
Brewster - serial anim. 8.25
-film prod. Dania,
19DS Życiowa szansa
7.00 Twój lekarz
Szaleństwa Alvina Wiewiór20.00 Zerwane więzi
reż. Erik Batlllng,
720 Wystarczy chcieć
ki - seńał dla dzieci 8.45 Pio20.55 Kieszonkowe
wyk. Ove Sprogoe,
7.30 Jesteśmy
truś Pan - serial anim. 9.10
- film prod. USA,
8.00 Faceci w czerni
Martan Grunwald i inni
reż. Richard Benjamin,
13.40 Grom w raju
- serial animowany
Oliver Twist - serial anim.
wyk. Melanie Griffith,
- wnerykański
8.30 Spider-Man
9.40 Omer - serial animoEd Harris, Małoolm
serial sensacyjny
-serial animowany
wany 10.10 Wielka nagroda
Mfuolel
14.30 Tajemnice wielkich
9.00 Hugo
- film rodzinny 12.30 Mara-program da dzieci
21.30 Losowanie
kotów
ton uśmiechu 13.00 Kuroń
9.30 Power Rangers
LOTTO
- film prod. angielskiej
raz! - mag. kulinarny 13.30
i Szczęśliwego
15.30 Informacje
- seńał dla młodzieży
O co chodzi? - teleturniej
Numerka
15AS Prognoza
9.55 Disco Relax
14.00 Łowcy skarbów - se23.00 Na kaidy temat
10.55 Sabrina, nastoletnia
pogody
rial przygodowy 14.55 Co za
-talk show
15.50 Adam i Ewa
czarownica
tydzień 15.25 Mój przyjaciel
23.55 Magazyn
-polski serial
·serial komediowy
na niby - film rodzinny 17.25
ligi mistrzów
1120 Dharma i Greg
~
0.55 FIFATV
·serial komediowy
16AS Macie co chcecie
Ale Plama - program roz1.25 Muzyka na bis
11.50 Oni, ona
17.15 Rodzina zastępcza
rywkowy 17.55 Ananasy z
5.00 Pożegnanie
-serial komediowy
ipizzeńa
mojej klasy - program rozz widzami
17AS Idź na całość
-serial komediowy
rywkowy 19.00 TVN Fakty,
sport, pogoda 19.35 Milionerzy - teleturniej 20.25
Wybacz mi - talk show 21.40
6.10 Na dobre i na złe
14AS Spotkanie z Balladą: • 19.53 Sport
Pod napięciem - talk show
Wiei kle łowy
20.00 Artystyczne
-serial prod. polskiej
22.10 Superwizjer 22.40 Nie
15.30 Biografie:
tandemy:
7.05 Słowo na niedzlelę
do wiary 23.1 O Ale Plama
Samotnik: Szkic
7.10 Tam gdzie jesteśmy
Paciorki
23.40 Prezydencki poker do portretu
7.40 Madonny polskie
Jednego Różańca
serial sensacyjny 0.35 DzieKazimierza Orłosia
-film fab. prod. polskiej
8.10 Fraglesy
wczyna na pożegnanie - film
16.00 Kochamy
21AS Wielka
-serial prod. angielskiej
• obyczajowy 2.35 Granie na
polskie seriale
8.35 Niedzielne
sława to żart
zawołanie
16.30 Uniwersjada
muzykowanie
22.30 Panorama
Zakopane 2001
9.35 Złotopolscy
22.50 Sport-telegram
10.30 Pani minister tańczy 17.00 Teleexpress
23.00 Dzienniktelewlzyjny
17.15 Matki, żony
-komedia
·program Jacka
I kochanki
12.00 Anioł Pański
Fedorowicza
18.15 Kabaret
12.10 Czasy
-wydaniespecjałne
6.30 Przygody Rin Tin Tina
a sprawa polska
23.30 Serce za serce
12.25 Otwarte drzwi
- seńał dla dzieci 7.00 Dro19.15 Dobranocka:
13.00 Transmisja
020 Sportowa
ga do Avonłea - serial faRycerz Piotruś
Niedzielnej Mszy
niedziela
milijny 8.00 Dialog - proherbu
0.40 Patrząc
Świętej
gram internetowy 8.30 V Max
Trzy Jabłka
14.oo Teatr dla dzieci:
w przyszłość
- magazyn motoryzacyjny
19.30 Wiadomości
Ogrodnik
1.15 Powtórki
19.50 Pogoda
9.00 Sekrety watykańskie i jego chlebodawcy
programów
--------------------'---~------ film dokumentalny
9.30
Voltron - serial dla dzieci
10.00 Rudzielec - serial dla
dzieci 10.30 Przygody Rin
"""""'
•le kino!
7.00 General Daimos 7.30
Tin Tina - serial dla dzieci
Przyja·ciele 8.00 Top Shop
11.00 Droga do Avonlea 12.00 Auto salon 12.30 Yoserial familijny 12.00 Od
ung Duke 13.10 Wędrówki
Afryki do Afryki - tropem
Guliwera 14.00 Top Shop
psa - film dokumentalny
18.15 Mecz koszykówki 20.00
13.00 Super VIP 13.30 DiaŻycie jest piękne 22.10 Talog - program internetowy
jemnice nocy 23.00 Top
14.00 Dzieci lwicy z afryShop 0.1 O Hot Shop
kańskiego buszu - film fabularny 15.50 Podryw kon*****
O!IJli/SPDRI
trolowany - program rozryw-;...*,..*
kowy 16.20 Supergol - magazyn sportowy 16.50 Team
Kinght Rider - serial 17.45
Dziennik 17.58 Informacje
sportowe 18.05 Chiński syndrom - film fabularny 20.30
Z archiwu111 X - seńal sens.
21.30 Drogówka. 22.00 Siedmiu wspaniałych - serial
przygodowy 23.00 System
- seńal sens. O.OO Oczko w
głowie - dramat prod. USA
1.50 Muzyczny VIP 1.40 Zakończenie programu
8.30 Sporty ekstremalne
9.00 Przygoda 10.00 Narciarstwo biegowe 10.45 Biathlon 12.45 Narciarstwo szybkie 15.15 Snowbard 16.00
Saneczkarstwo 17.00 Biathlon 18.00 Saneczkarstwo19.00
Narciarstwo szybkie 20.00
Skeleton 21.00 lekka atletyka 22.00 Rajdowe mistrzostwa świata 22.30 Narciarstwo alpejskie 23.00 Wiadomości 23.15 Mag. Watts
23.45 Tenis 0.45 Rajdowe
Mistrzostwa Świata

j
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oniemiała.

Umówił się z Brygidą raz, drugi, wyjechali za
miasto. Ciąg dalszy dla wszystkich, poza panią B„
był do przewidzenia. Krzysztof i Brygida zostali
kochankami, a zręczna kobieta szybko całkowicie
go opanowała. Krzysztof B. szalał z miłości, panienki poszły w odstawkę. Brygida wystąpiła o rozwód. A Krzysztof powiadomił żonę, że trzeba zało
żyć sprawę rozwodową. Obiecywał jej w zamian za
zgodne współdziałanie dom i znaczny procent od
dochodów. Gdy dowiedziała się, kim jest wybranka,

ciała

S.S.

KR,GI

i ducha

Brygida M. rozwód dostała błyskawicznie, natomiast Joanna opierała się rozwodowi, jak mogła.
Nie chodziło jej już o męża, ale o to, by Brygida nie
dostała tego, na czym jej zależało - wielkich pieniędzy i możliwości. Były, poza sprzeciwem żony,
nieletnie dzieci, więc sąd, mimo świetnych· adwokatów pana B„ robił trudności z rozwiązaniem jego
małżeństwa. Krzysztof B. obiecał żonie, że jak się
nie uspokoi, to załatwi to inaczej. - Świadków znaj- ·
dę na to, co wymyślę i będzie wstyd - pogroził.
Wracali z kolejnej rozprawy, gdy sprawa rozwiąi.ała
się sama. Byli przed główną siedzibą fumy pana B.
Krzysztof wysiadł z auta, wyszli jego ochroniarze. I
wtedy znów padły strzały. Na ulicy rozpętało się piekło. Joanna, zamiast siedzieć w kuloodpornej limuzynie, wyskoczyła w pierwszym odruchu na ulicę, widz.ąc
leżącego męża. Knysztof B. miał szczęście - był jedynie draśnięty, choć trzy trupy i ranni przechodnie
świadczyli o determinacji napastników. - I tak mnie
nie wzruszysz, będzie rozwód- powiedział, sięgając po
broń. Joanna B. bC'L słowa rzuciła się szczupakiem do
otwartego wnętrza auta, A skoszony serią Krzysztof
B. wydał ostatnie tchnienie na trotuarze. Kobieta widziała, że niebezpiec7.eństwo nadciąga. Ale skor;p on
nie chciał jej pomocy...
Joanna B. odziedziczyła ogromny majątek. Z pracy
odeszła, by zająć się interesami, ale tymi ucr.ciwymi.
Nie chce kontynuować ciemnych spraw męża.
I z satysfakcją dowiedziała się od koleżanek, że jej była
przyjaciółka i kochanka jej męża blaga swego byłego,
by przyjął ją z powrotem do domu. Joanna B. zdążyła
bowiem zablokować kupno mieszkania dla Brygidy,
które mąż nieboszczyk miał w planach. (PAI)

Dla

BOLĄCE

W większości przypadków bóle kręgosłupa są
konsekwencją naszych zaniedbań. Nieodpowiednie
warunki pracy, brak regularnych ćwiczeń
wzmacniających mięśnie przykręgosłupowe to
najczęstsze przyczyny tych dolegliwości.
Kiedy zaczynają się problemy z kręgosłupem ,
pierwszym sygnałem jest ból, który pojawia się,
gdy próbujemy podnieść coś ciężkiego lub po coś
się schylamy. Ból wywołany jest uciskiem na nerwy

osłabiortych wiązadeł kręgosłupa.

tzw. jądrem miażdżystym.

Kręgosłup jest zbudowany z kręgów połączonych

glaretowatą substancją,

dok na str. 13

To ona sprawia, że kręgosłup jest eleastyczny i
ruchomy. Wewnątrz kręgosłupa jest rdzeń kręgowy,
od którego odchodzą nerwy do wszystkich organów.
Kręgosłup utrzymywany jest w odpowiedniej
pozycji przez więzadła

~

