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POSEt PLECIE BZDURY
obecności

kilkuset osób zgromadzonych na walnym zebraniu
Pelikana, poseł PSL Tadeusz Gajda zarzucił, że w czasach
ogólnej mizerii finansowej z budżetu sejmiku wojewódzkiego kwotą
850 tys. zł. dofinansowuje się budowę sali gimnastycznej przy Wyż
szym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Poseł kłamał - twierdzą
jednoznacznie przedstawiciele seminarium i diecezji.
W

członków

Atmosfera

była gorąca,

sala

pełna ,

więc poseł zabierając głos wiedział,

co
przy-

mówi, wiedział jaki efekt mogą
jego słowa, zastrzegł zresztą, że
czyni to świadomie. Gdy więc w ubiegły czwartek na walnym zgromadzeniu
„Pelikana" zarzucił, że pieniądze na inwestycje sportowe dzielone są przez
samorząd wojewódzki tragicznie, że na
budowę jakiejkolwiek sali gimnastycznej na terenie powiatu łowickiego nie
przeznaczono w tym roku ni grosza,

nieść

Kilkaset osób przysłuchiwało się burzliwej sesji rady gminy w Domaniewicach, na której zrezygnowano z planów budowy wielkiego wysypiska śmieci pod
Czatolinem. Szczegóły- w obszernej relacji na sl!: 12.

,

SKtADOWISKA SMIECI

NIE

B~DZIE

Nieoczekiwany zwrot w stanowisku Rady Gminy Domaniewice: pod naciskiem kilkuset mieszkańców wycofano się z planów
budowy wielkiego wysypiska śmieci. Dyrektor kopalni żwiru przewiduje, że mieszkańcy będą jeszcze tej decyzji żałować.
Burzliwa sesja Rady Gminy Dornaniewce, zwołana głównie ze względu na
omówienie po raz kolejny sprawy wysypiska śmieci, zgromadziła w minioną
środę, 14 marca, kilkaset osób zainteresowanych tematem. Tym razem miejsca
dla wszystkich zabrakło nie tylko na sali
widowiskowej miejscowego GOK. Wypełniony był korytarz, w trakcie sesji wypełniła się też scena, na którą weszła grupa osób, chcąca obserwować przebieg
dyskusji. Przygotowano też transparenty z napisami: „Nie chcemy umierać precz z wysypiskiem"', „Nie sprzedajcie
naszego życia. Wysypisko naszym grobem ", „ Chrońmy życie nasze i przyszłych
pokoleń ", „ Radni ! Nasze życie w waszych rękach - mieszkańcy Czatolina".

Czatolin, nazywanych też Reczyce
Góry. Zamiarem zarządu było, jak wyjaśniał w rozmowie z NŁ wójt, zaniechanie planów dotyczących składowi
ska, przy jednoczesnym niewycofywaniu się z innych zmian w planie miejscowego przestrzennego zagospodarowania
gminy, do których przystąpiono w myśl
uchwały rady gminy przyjętej w paź
dzierniku 2000 r. Intencja ta nie do koń
ca jednak została przez publiczność zrozurniana, uczestnicy sesji nie przyjmowali do wiadomości argumentów, obawiając się, że gdzieś tkwi jednak podstęp i zatwierdzenie zmian w planie bę
dzie oznaczało, że składowisko powstadok. na str. 12
nie.

a na budowę sali przy seminarium w Ło
wiczu przeznaczono 8,5 miliarda starych złotych - na sali rzeczywiście zawrzało. Poseł nie omieszkał zaznaczyć,
że sala służyć będzie tylko 60 klerykom, podczas gdy ·np. w gminie Bielawy do tej pory nie ma żadnej szkoły
z salą gimnastyczną.
Problem w tym, że poseł powiedział
nieprawdę. W miniony wtorek, w audy. cji „Gość poranka"w radiu Plus, twierdzeniom Gajdy zdecydowanie zaprzeczyli ekonom diecezji ks. Krzysztof
Malczyk i rektor seminarium ks. Jacek
Skrobisz. lł)iższe Seminarium Duchowne w Łowiczu nie otrzymało nigdy żad
nej pomocy ze środków budżetowych na
budowę sali gimnastycznej- powiedział
z naciskiem ks. Malczyk. - Poseł Gajda
mówiąc to kłam al. Jak twierdzi ekonom,
jego poprzednik w ubiegłym roku rzeczywiście wystąpił do Urzędu Kultury
Fizycznej w Warszawie za pośrednie-

twem Urzędu Marszałkowskiego w Ło
dzi - bo taka jest procedura - o dofinansowanie budowy sali we wspomnianej
wysokości, ale. - podkreśla Malczyk:
Czym innym jest wystąpienie o pomoc,
a czym innym jej otrzymanie. Wniosek
seminarium został w Urzędzie Marszałkowskim przyjęty, zarejestrowany,
podobnie jak rejestrowane są inne wnioski, których dziesiątki do samorządu
wojewódzkiego trafiają, podobnie jak
trafił tam np. wzmiankowany w Łowi
czu przez posła wniosek w sprawie
szkoły w Bielawach. I I stycznia tego
roku Urząd Marszałkowski wysłał do
seminarium pismo, w którym wzywał
do uzupełnienia wielu danych na temat
planowanej inwestycji, takie pismo
otrzymały jednak też inne instytucje
ubiegające się o dotację. Jak sprawdził
w miniony wtoreky; wydziale informacji tegoż urzędu Nowy Łowiczanin, budowa sali gimnastycznej przy seminarium w Łowiczu nie została ujęta
w przygotowanym w marszałkowskim
wydziale kultury, sportu i turystyki
wykazie inwestycji przewidzianych do
dofinansowania - z pieniędzy UKFiS w roku 2001.
dok. na str. 2

Szpital wstrzymuie
-planowe operacie
Do końca marca wyhamowane są planowe przyjęcia na dwa oddziały szpitala w Łowiczu - dziecięcy i chirurgiczny.
Decyzja o konieczności podjęcia takiej
decyzji zapadła z powodu niekorzystnego dla szpitala sposobu rozliczania
szpitala z Kasą Chorych. Umowa na leczenie pacjentów została podpisana
wprawdzie na pół roku, ale ZOZ jest
zobowiązany do rozliczeń kwartalnych.
Tymczasem liczba przyjęć pacjentów na
oddział dziecięcy i chirurgię bardzo się
zmienia w zależności od pory roku
i właśnie w jego początku jest bardzo
duża. W styczniu i lutym jest najwięcej
zachorowań wśrój dzieci, miesiące te to
również okres, w którym J?-ajchętniej rol-

TRUDNY KOMUNIKAT

nicy wykonują operacje planowe, np.
przepukliny czy żylaków. Jedocześnie
w styczniu i lutym występuje nasilenie
dolegliwości u osób chorujących na
wrzody żołądka - có także często koń
czy się hospitalizacją.
Efekt ? - Na chirurgii i dziecięcym
wykorzystaliśmy już cały limit przyjęć
na I kwartał - mówi dyrektor ZOZ Janina Kłos - Kaźmierczak. Przyjmując obecnie każdego kolejnego pacjenta na te
oddziały ryzykujemy, że nikt nam za leczenie tego pacjenta nie zapłaci. Uzgodniliśmy z ordynatorami, że planowe przyjęcia pacjentów - czyli przyjęcia pacjentów, którzy mogą zaczekać, będą odwledok. na str.4
kane do końca marca.

\(~~~ -~~JjJ!)

.fla':J2~23 . ~JJ-=>
Łowicz,

'J:JgJa

: USŁUGI

Stary Rynek 8

tel.I fax {046) 837 42 49, O 601 318 927

W~rzedaiy także zestawy Simplos.
'S~ •fel1:)> wlb:gu!...inlc Prtil!l!lrjl. Podatlc oeay ni•~
(}pia~ ~a 15 V+ VAT ri~lfa.JM 4o ~ !llduulku.

podalb VAT.

!K SERO
iGłowno, ul. Sikorskiego 31
'

(serwis opon}

'"sy eocł nr teł· 937„3y„59
promocyjna badania
.2.0 xł + BEZPŁATNA
kon.Sultacja lekar,skaUł

~na

PUNKTY PRZ:VJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH OO „NI:.": •PUNKT J>RZ.YJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW P.FRANCJSZKA TRZOSKI NA Ut.. PLAC KOŃSKI TAR~ 1; • KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ; a MINl·MARKET, UL. ARMl1KRAJOWEJ14 A; a KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO ~4 •RAMPA; a KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; a BIURO KREDYTOWE~ TARA~, TARGOWICA MIEJSf<kJ>AW. A, a SKLEJ> P. JANKOWSKIEJ
W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLll'łlE • SKLEP P. ł'ĄPIERNlK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH • SKt.f!,P P. BU ROKI W CZATOLINIE a KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; a SKLEP
P: BĘJOY W OSTROWIE; a SKLEP P. GOJ W PARMIE; a SKI.EP P. f.łARCZAl(ł. WKRĘPIE I W OOMĄNłł~WfCACH; a Sl(UiP P. KOWĄLCZYKĄ PRZV Ut.. Gł'..0\YACKIEGO W ł'..YSZKOWICACH; a SKLEP P. GOtłTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI
17 W SOLJMOWJE; a SKLEP P. WODZYNSKIEGO W ROGÓŹNIE; a SKLEP .GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM •SKLEP p, SAWICKIEGO PRZY UL. KOŚCIELNEJ W BIELAWACH; W SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; a SKLEP P. CHARĄŻKI
WZDUNACH 1A; a SKLEP P. $ZWARQCKIEJ W $lERŻNłKACłł~ •SKLEP P. SZALENfĘC W ZĄBOSTOWIE; • SKLEP P. SZUFl-!ŃSKIEGO W el;.ĘDOWIE; a SKLEf> P. SZKOP W Af'(KAl)ll; w SKLEP P. SOKĄ)..Sl<IEJ W :ZAWAC>ACH; a SKLEP
P. OZIEOZ.IC W MYSŁAKOWIE; •SKLEP P. TO~CZAK. W B~ODNYM JÓZEFÓW;• SKLEJ> P. SZYMAŃSKIEJ WWEJSCACH
o

.

...

2

nowy

22.03.2001 r.

•

GROZlt, ZE WYSADZI
Wysadzeniem domu jednorodzinnego, w którym mieszoraz samego siebie groził w poniedziałek, 19 marca
w godzinach wieczornych 26-letni Piotr P. ze Zdun. Na miejsce pojechała policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe, z domu ewakuowano brata Piotra P. - Grzegorza oraz
mieszkańców dwóch okoli-cznych domów sąsiadujących
z posesją braci P. Będący w stanie nietrzeżwości Piotr P.
(zawartość alkoholu we krwi o godzinie 21.20 wynosiła
1,09 promila) został szybko unieszkodliwiony.
kał

Piotr P. zamknął się w jednym z pokoi parterowego domu jednorodzinnego
z dwoma butlami gazowymi. Przy sobie miał również zapalniczkę i świecz
kę, którą zapalił i postawił przy butlach
gazowych. Drzwi wejściowe do pokoju
zostały przez niego zabarykadowane.
Był nietrzeżwy i zachowywał się wyjątkowo niebezpiecznie. Groził, że jeżeli ktoś będzie chciał wejść do pokoju
i z nim pertraktować wysadzi cafy dom
i siebie. W momentach, gdy ktoś próbował z nim rozmawiać i nakłaniać go do
wyjścia z pokoju odkręcał gaz i kierował go w stronę zapalonej świeczki
w ten sposób, że powstawała duża

chmura ognia. W całym domu już było
czuć zapach gazu propan butan.
Strażacy obawiali się, że w pomieszczeniu może dojść do granicznego
stężenia gazu w powietrzu i nastąpi
niekontrolowany wybuch mieszaniny.
Należało więc działać błyskawicznie.

Ponieważ

drzwi były zabarykadowane
strażacy wpadli na inny pomysł. Wybite zostało okno do pokoju i w stronę
mężczyzny został skierowany silny
strumień wody, który zgasił świeczkę
i znacznie ostudził temperament mło
dzieńca. Po chwilfwkroczyli policjanci,
którzy zatrzymali Piotra P. Akcja była
konieczna ze względu na fakt, że takie

Piiarska w zainteresowaniu
włamywaczy

ŁOWICZANIN

Moina taniei
zaloiyć telefon

Dwie akcje promocyjne dla abonentów rozpoczęła od połowy marca bieżącego roku Telekomunikacja Polska SA.
Z obu form promocji będą mogły skorzystać osoby mieszkające na obszarach,
w których centrale mają wolne linie. Jest
więc to możliwe na przykład w Łowi
czu. Po załatwieniu w Biurze Obsługi
Klienta przy ulicy 3 Maja wszystkich
postępowanie mężczyzny zagrażało zdro- formalności, czas oczekiwania na ekipę
wiu, a może nawet życiu innych ludzi. instalatorów nie powinien być dłuższy
Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki niż dwa, trzy tygodnie.
skutek mógłby mieć wybuch gazu w tym
Nowym klientom TP SA, w ramach
budynku. Odpowiedni wydaje się tutaj promocji, proponuje instalację pierwszej
być artykuł 164 kodeksu karnego, który linii abonenckiej za jednorazową opłatą
mówi o tym, że kto stwarza niebezpiecz- 50 zł plus 22% podatek VAT (61 zł brutną sytuację bezpośrednio zagrażającą to). Następnie przez okres 24 miesięcy
życiu itd. podlega karze pozbawienia wol- do abonamentu telefonicznego doliczane
ności od sześciu miesięcy do ośmiu lat - będzie IO zł netto (12,20 zł brutto). Propowiedział nam naczelnik sekcji prewen- mocyjne warunki przyłączenia do sieci
cji łowickiej KPP Andrzej Rokicki.
w ramach akcji Pierwsza linia za ·50 zł
Nad kwalifikacją prawną czynu będą obowiązywać do 15 czerwca br.
(a więc i przewidywaną w kodeksie karDo końca kwietnia będzie natomiast
nym karą) zastanawiała się jeszcze we prowadzona akcja promocyjna Druga
wtorek, 20 marca prokuratura rejonowa
w Łowiczu, do dyspozycji której zatrzymany został 26-letni Piotr P.
Była to pierwsza tego typu akcja
w powiecie łowickim na przestrzeni kilku lat. Tym razem postanowiono wykorzystać element zaskoczenia zamiast pertraktacji i jak widać skutecznie. Przyczyną zamknięcia się Piotra P. w pokoju
Kwotą pieniędzy w wysokości
z dwoma butlami gazu i źródłem ognia
około 270 złotych oraz starą portbyły prawdopodobnie niesnaski rodzinmonetką zadowolił się sprawca
ne i nieporozumienia z dwoma braćmi.
(mak) brutalnego napadu na 76-letnią Mariannę O. samotnie mieszkającą w
jednorodzinnym budynku w miejscowości Skaratki Pod Las
4 zakłady po8fZebowe były zaintere- w gminie Domaniewice. Sprawca
sowane przetargiem na dzierżawę Zakła najwyraźniej pospieszył się - nadu Patomorfologii ZOZ, ale tylko jeden z stępnego dnia listonosz miał przynich ofertę złożył, na dodatek nie spełnia nieść kobiecie kolejną emeryturę.

linia za złotówkę dla klientów TP SA,
którzy zdecydują się na podłączenie
drugiej łub każdej kolejnej linii telefonicznej. Opłata instalacyjna wyniesie
wtedy symboliczną złotówkę plus podatek VAT (1,22 zł brutto). Kolejną linię
telefoniczną można podłączyć wyłącz

nie w tym lokalu, w którym wcześniej
zostało przyłączone co najmniej jedno
urządzenie abonenckie TP SA. Obydwie
promocje nie dotyczą klientów korzystających z usługi OCTOPUS ISDN.
Warto przypomnieć, że TP SA wcześniej zapowiedziała obniżenie obowią
zujących

obecnie opłat instalacyjnych.
Od początku maja bieżącego roku koszt
podłączenia pierwszej linii wyniesie 366
złotych brutto zamiast 560,20 zł. Niż
sze będą opłaty za instalacje drugiej linii
abonenckiej ( 122 zł) oraz trzeciej linii
(1,22 zł). Od 1 maja będzie również
można rozłożyć opłatę instalacyjną na
8 rat - dotychczas 4 raty.
(mak)

Samotna staruszka
ofiarq napadu

Komu prosektorium?

pieniędzy...

- krzyczała przerażona kobieta, próbując jednocześnie wyrwać się napastnikowi. Usiłowała nawet zerwać
czapkę kominiarkę maskującą twarz. W
trakcie szamotaniny zobaczyła w ręku
młodego mężczyzny krótką pałkę lub metalowy pręt. Na szczęście napastnik nie
użył go, tylko nim straszył.
Po szamotaninie, w której niewątpli
wą przewagę miał napastnik, kobieta
wskazała szufladę w nieopodal stojącym
Do napadu doszło około 2.00 w nocy kredensie i skrytkę w podpiwniczeniu
w piątek, I 6 marca. Kobieta dokładnie domu jako miejsca, w których schowane
pamięta godzinę, ponieważ po gwałtow ma pieniądze. Napastnik zabrał je
nym przebudzeniu spojrzała na stojący i wyszedł z domku. Według kobiety skienieopodal budzik ze świecącymi jasno rował się w stronę pobliskiej drogi.
Policja została zawiadomiona o napacyframi na ciekłokrystalicznym wyświe
tlaczu. Zamaskowany młody mężczyzna dzie dopiero kilka godzin po zajściu. Poz czarną czapką kominiarką na twarzy licjanci nie mogli wykorzystać tego dnia
dostał się do wnętrza domku jednorodzin- psa tropiącego, ponieważ w nocy padał
nego po wyrwaniu jednego ze skrzydeł ulewny deszcz.
Ze wstępnych ustaleń łowickiej policji
okna w pokoju. Szybko przebiegł do kuchwynika,
że napastnikiem mógł być męż
ni, gdzie spala samotnie mieszkająca kobieta i rzucił się na nią. Najpierw przy- czyzna, który znał Mariannę D.
gniótł jej klatkę piersiową nogami i bił po i jej przyzwyczajenia. Wiedział, w któtwarzy i głowie rękoma, w oczy świecił rym miejscu śpi, którego dnia w miesiącu
latarką typu paluch. Na rękach miał czar- powinna dostać rentę itp. Zastanawiają
ne, prawdopodobnie skórzane rękawicz cy jest również fakt, że mężczyzna był
ki. Jeszcze nie mam emerytury, dopiero bardzo małomówny i starał się nie dys(mak)
jutro listonosz przyniesie... Nie mam wcale kutować z kobietą.

szkoły i salwował się ucieczką. Wartość
jącą wymogów formalnych, tak więc przestrat oceniono na około I OO złotych.
targ, zorganizowany 20 marca, jest nieNastępnego dnia w nocy nieznani
rozstrzygnięty. Barierą dla pozostałych
sprawcy ponownie włamali się do bufirm była najprawdopodobniej ustalona
dynku szkoły przez drzwi, które otwoprzez ZOZ kwota czynszu. Ponowny
rzyli od strony Alejek Sienkiewicza.
przetarg - za miesiąc.
(mwk)
Otwarte drzwi zauważył jeden z pracowników szkoły i nie podejrzewając
włamania zamknął je i tym samym uwię
ził włamywaczy. Żeby nie zostać w
W ostatnim numerze NŁ pisałam
szkole do poniedziałku złodzieje opuo tym, że nową stację telewizyjną Puls
ścili gmach szkoły wychodząc przez
bedąmogli odbierać bez problemów zaokno na dach sali gimnastycznej. Policja
równo właściciele pakietów lokalnych
łączy obydwa włamania, podejrzewając
telewizji kablowych, jak i zwykłych
pierwsze z nich jako próbę rozpoznaanten siatkowych. O ile odbiór tej stacji
nia.
(mak) od minionego poniedziałku
następuje bez
problemów przez kanały kablowe łub
z satelity - także na platformie cyfrowej
• 17 marca o godz. 20.30 patrol SOK
Wizja, o tyle w przypadku anten siatpowiadomił tut. KPP o rozboju w budynkowych bywa różnie, w obrębie Łowi
ku stacyjnym PKP Łowicz Główny.
cza odbiór ten jest najczęściej słabej ja- dok.
• W nocy 18 marca o godz. 2.20 paze str. 1
kości lub nie ma go wcale.
(ljs)
trol tut. KPP w bezpośrednim pościgu zatrzymał sprawców wł'amania do kiosku
typu RUCH w Łowiczu przy ul. Sikorskiego. Po wylegitymowaniu sprawcami
• 13 marca o godz. 16.20 Komenda Po- włamania okazali si<( dwaj mieszkańcy
Już dziś, w czwartek 22 marca o goCo więcej: zdaniem rektora semina- rać sam i sam się zatroszczyć, czy zadawiatowa Policji w Łowiczu została powiado- Łowicza Krzysztof N. i Zbigniew P.
dzinie 17.30 w sali konferencyjnej Domu rium, ks. Skrobisza, nie wiadomo, czy niu podoła. Na razie przy seminarium
miona o włamaniach do piwnicy w bloku
• W nocy z 17 na 18 marca w m.
Nauczyciela w Al. Sienkiewicza w Łowi w ogóle sala powstanie. Na pewno powstaje trawiaste boisko.
nr 1 os. Bratkowice. Łupem złodziei padł Strzcbieszew miała miejsce kradzież saczu odbędzie się spotkanie z przewodni- w obecnym czasie żadnych inwestycji nie
Manipulowanie faktami przez posła
m.in. rower górski.
mochodu.
c7.1tcym klubu parlamentarnego Unii Wol- będziemy robić, bo byłoby to zbyt drogie Gajdę stawia pod znakiem zapytania
jego
• 16 marca o godz. 14.30 KPP w Łowi
• W nocy z 18 na 19 marca nn sprawności Jerzym Wierchowiczem. Spotka- mówi rektor. Warto przypomnieć, że prawość - mówi ks. Malczyk. W norczu została powiadomiona o włamaniu do cy dokonali włamania do piwnicy bloku
nie jest otwarte, przyjść może każdy, kto UKFiS
może dofinansować budowęja malnym kraju posługiwanie się kłam
mieszkania w Łowiczu przy ul. Mickiewicza, os. Bratkowice w Łowiczu, skąd skradli
interesuje się polityką.
(aw) kiegokolwiek obiektu sportowego kwo- stwem dyskwalifikuje politykq w oczach
różnego rodzaju narz<(dzia.
skąd sprawca zabrał w celu przywłaszczenia
telewizor.
• 19 marca o godz. 14.1 O Policja
tą do 30% jego wartości kosztorysowej. opinii publicznej- dodaje.
•· W nocy z 16 na 17 marca w Łowiczu w Zdunach została powiadomiona o naResztę pieniędzy inwestor musi uzbieWojciech Waligórski
przy ul. Blich nn sprawcy dokonali włama głym zgonie w m. Urzecze jednego z mieszW ostatnią sob~tę 17 marca około
nia do budynku Zarządu Cmentarza Kate- kańców.
dralnego, skąd skradli narz<(dzia.
godz. 14-tej doszło do wypadku na droW minionym tygodniu funkcjonariudze nr 2 w Maurzycach gm. Zduny. Bus
• Tej samej nocy na terenie Łowicza sze KPP w czasie przeprowadzonych
marki mercedes kierowany przez obyzanotowano kolejne włamanie, tym razem kontroli pojazdów ujawnili 7 nictrzcżwych
Po miesiącach starań, 14 marca firma dynku do swoich potrzeb - tak by od
do pomieszczeń gospodarczych przy ul. rowerzystów oraz 4 nietrzeźwych kierowwatela Białorusi Artura K. nie zachował
P.P.H.U.
„Czartex" podpisała z zarządem kwit<tnia ruszyć z produkcją skarpet. Na
ców
pojazdów
mechanicznych.
A. Krajowej, skąd sprawcy dokonali kradziebezpiecznej odległości i uderzył w tył
gminy
w
Kocierzewie umowę dzierżawy pytanie mieszkańców sołectwa Wicie kieży roweru górskiego.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
jadącego przed nim fiata I 26p. W wyni• 6 lutego o godz. 18.40 tut. KPP zo- w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
ku wypadku ranna została Jadwiga P„ budynku po szkole w Wiciu. Umowa dy i ewentualnie ile osób z terenu gminy
telefoniczny kontakt z Komendą Powiastała powiadomiona o kradzieży torebki
może liczyć na zatrudnienie w tej firmie kierująca fiatem I 26p. Z powodu została podpisana na czas nieokreślony.
na szkod<( Stefani T. w Łowiczu na os. tową Policji w Łowiczu.
Aktualnie firma zajmuje się pracami jej przedstawiciele nie potrafili na razie
wstrząśnienia mózgu i połamanych że
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek
Starzy1\s~ic90.
z przystosowywaniem
bu- odpowiedzieć.
ber trafił~ ~o szpit_ala.
. (fr!wk) związanymi
•
„. „_ ... - •• „„„„„ ...
„ ........„.„ . ._„„ ........... ,,, _ _ .... „ ..... „ „ .... ,.. ___ ...... · - - __________ ...,,. (aj)

Okradzenie sklepiku szkolnego oraz
do pomieszczeń szkolnych to dwa przestępstwa, do których doszło w ostatni piątek w szkole pijarskiej
w Łowiczu. Kradzież nastąpiła po południu, kiedy w szkole odbywają się
zajęcia otwarte (ping-pong itp.), w których mogą uczestniczyć również osoby
z zewnątrz, nie związane ze szkołą. Zło
dziejem był właśnie jeden z uczestników takich zajęć. Zamiast cieszyć się z
tego, że szkoła udostępnia swoje wyposażenie dla innych i można milo spędzić
czas on chciał okraść mały sklepik. .. mówią oburzeni uczniowie. Złodziej
został zauważony przez pracowników
włamanie

Puls nie wszędzie dociera

kronika~

policyjna-

Wczwartek Wierchowicz

Poseł

plecie bzdury

Bus uderzył wtył malucha

„Czartex" ·iui dzieriawi w Wiciu

4-4'-

niowy
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Platforma Obywatelska

wchodzi w teren
Platforma Obywatelska organizuje o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku
swoje struktury również na terenie po- Kultury, w środę 28 marca w Urzędzie
wiatu. W czwartek, 22 marca, sympaty- Gminy w Bielawach o godz.17 .OO,
cy tego ugrupowania będą mogli się spo- a w czwartek 29 marca o godz. 16.00
tkać z jej pełnomocnikiem o godzinie 17 .OO w GOK Kiernozia.
w Gminnym Ośrodku Kultury w DoWyjazd na spotkanie z założycielami
maniewicach. Dzień później, w piątek Platformy, które odbędzie się w Teatrze
23 marca, podobne spotkanie odbędzie Wielkim w Lodzi w niedzielę 1 kwietnia
się w Nieborowie w budynku OSP, roz- o godz. 16.00, planowany jest autobupocznie się również o godzinie 17.00. sem ze Starego Rynku o godzinie 14.00.
W GOK w Łyszkowicach spotkanie Koszt wyjazdu wynosi zaledwie 8 zło
Platformy odbędzie się w sobotę 24 mar- tych. Chętni mogą sięjeszcze zgłaszać do
ca, o godzinie 16.00. W ZdunaĆh zwolen- łowickiego pełnomocnika ugrupowania,
nicy Płażyńskiego, Olechowskiego i Tus- Bolesława Heichmana, tel. 830-00-50.
ka spotkają się we wtorek 27 marca
(aw)

Nie trzeba było iść na wagary, byprzyjemnie spędzić pierwszy dzień wiosny. W wielu łowickich szkołach przygotowano wczoraj projekcje filmów i konkursy, starsi uczniowie mieli okazję wyszaleć się na rambicie w hali OSiR. Kilka grup
pojechało na zaplanowane wcześniej wycieczki do Nieborowa, Walewic, do Warszawy, a nawet Oblęgorka. Niektórzyjak widoczna na zdjęciu gropa n O"z SP 4 w Łowiczu, wykonali na ten dzień Marzanny. Nie wszystkie kukły trafiłyjednak
tego dnia do rzeki, niektórzy nauczyciele obawiali się iść z dziećmi nad Bzurę z powodu złej pogody.

,

.

Sm1erć

na torach w Bednarach

Kurs minimum sanitarnego

Złodziei
kradł iablonki

wpałacowym sadzie
W nocy z 15 na 16 marca na terenie
parku przy muzeum w Nieboro~ie
dokonano kra<!zieży ośmiu drzewek
jabłoni z odtworzonego zabytkowego sadu.
Drzewka (ponad 130 sztuk, wszystkie są znaczone) zostały posadzone
w minionym roku jesienią, ale prace
związane z odtwarzaniem tego zabytku trwały ponad półtora roku. Odmiany jabłoni zostały tak dobrane i posadzone według specjalnie opracowanego klucza, by wyeliminować konieczność ochrony chemicznej drzew.
Złodziej z pewnością się nie wzbogaci, ponieważ nie są to jakieś szczególnie
cenne okazy do sprzedania, a przez swój
czyn zniszczył ogromną pracę wielu
osób, które zajmowały się prZ)'.gotowaniem klucza sadzenia i doborem odmian.

Do najbliższego poniedziałku, 26
dy Powiatowej Policji domniemają, marca, mają czas wszystkie osoby, któw rowie odprowadzającym wodę z oko- . że tuż przed wyjściem na torowisko ko- re zainteresowane są ukończeniem kurlie torowiska w pobliżu miejscowości bieta mogła stać za słupem trakcji. Wte- su minimum sanitarnego. Właśnie na ten
Bednary (trasa kolejowa z Łowicza dy maszynista przejeżdżającego tamtę dzień Cech Rzemiosł Różnych w Łowi
w kierunku Sochaczewa) przez przy- dy pociągu mógł jej nie zauważyć.
czu zaplanował rozpoczęcie cyklu szkoCiało kobiety zostało znalezione leń dla pracowników i właścicieli sklepadkowego przechodnia w poniedziałek, 19 marca, około godziny 8.30. Po w rowie odprowadzającym wodę z oko- pów spożywczych. Wszyscy chętni
ogJędzinach zwłok i obrażeń ciała oka- lic torowiska, co o·żnacza, że nie dostało mogą zgłaszać się pod numerem telefozało się, że kobieta musiała zostać po- się pod kob.rozpędzonego pociągu. Po- nu 837-36-47.
(ljs)
trącona przez jeden z przejeżdżających mimo tego w wyniku poniesionych obtamtędy pociągów. Do tej pory żaden rażeń podczas uderzenia pociągu, 52-letz maszynistów pociągów nie zgłosił zda- nia kobieta poniosła śmierć na miejscu.
rzenia. Mieszkająca na terenie gminy Policja wyklucza możliwość udziału
Syntex miał zostać sprzedany do 15
Nieborów 52-Ietnia Alicja R. została w wypadku osób trzecich i podejrzewa
- nie został. W ubiegłym tygodniu
marca
znaleziona w pobliżu słupa trakcji elek- samobójstwo.
(mak) zakład mieli odwiedzić Niemcy z firmy
trycznej. Policjanci z łowickiej Komen„Falke" - nie odwiedzili. Jedna pewna Dla muzeumjęst to bardzo duża szkoda
wiadomość dotycząca fabryki to ta, że i pociąga za sobą dodatkowe koszty zwią
nadal dotychczasowi belgijscy właści zane z uzupełnieniem klucza i pozyskaciele prowadzą negocjacje z firmami za- niem identycznych odmian - móv-ó Steinteresowanymi przejęciem zakładów.
fan Górski kurator Muzeum w NieboSą pierwsi absolwenci łowickiej filii SGGW
(wal) rowie.
(aj)
W ostatnią sobotę w szkole na Bli- czas studiów i wyniosła 3,7. Większość
chu, przy której funkcjonuje filia Szko- studentów pochodziła z okolic Łowicza.
ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Jestem zadowolony z uczelni, tym barz Warszawy, 23 studentów zdawało eg- dziej, że naukępodjąłem po 12 letniej przezamin dyplomowy otwierający drogę do rwie. Na wykładach panowała doskonała
uzyskania tytułu. inżyniera. Studenci atmosfera, tworzona zarówno przez prorozpoczynali naukę w Łowiczu w 1997 fesorów, jak i kolegów. ff'.ykladowcy poroku, był to pierwszy nabór po utwo- trafili przekazać wiedzę - mówi jeden ze
rzeniu w Zespole Szkół Rolniczych na studentów, którzy osiągnęli najlepsze
Blichu filii warszawskiej uczelni. Immar- oceny - Adam Grzegory z Lażnik, czło
tykulowany~h zostało wtedy 30 studen- nek Zarządu Gminy Zd1.1ny. Zdobyte
Wczoraj, w środę 21 marca w Janina Kłos-Każmierczak, w Łowiczu
tów na kierunku rolnictwo, specjalizacji umiejętności zamierza wykorzystać
południe, odbył się konkurs nasta- nie było jeszcze takiego przypadku, ale
produkcja i zbyt płodów rolnych. 25 w prowadzonym przez siebie gospodarnowisko ordynatora oddziału dzie- w innych szpitalach w Polsce czasami
z nich skończyło przewidziane progra- stwie rolnym, nie wyklucza podjęcia pracięcego szpitala w Łowiczu, do tak się zdarza.
mem nauczania 7 semestrów. Sobotni eg- cy związanej ze zdobytym tytułem.
Skład komisji konkursowej jest okrektórego złosiło się 2 kandydatów.
zemin składał się z ustnego egzaminu
Inżynierowie będą mogli kontynuzamykaniem
przed
stosownym roz_porządzeniem.
ślony
wyników
Jego
z przedmiotów zawodowych i ekono- ować naukę na studiach magisterskich
znalinie
jeszcze
jest 8-osobowa, składa się z 4
NŁ
Komisja
numeru
tego
micznych, studenci zdawali go przed w SGGW. Uroczyste rozdanie dyplokomisją, na czele której stał prodziekan mów odbędzie się najprawdopodobniej śmy. Rozstrzygnięcie personalne, przedstawicieli wskazanych przez Okrę
łowickiej filii prof. Wiesław Bielawski. podczas inauguracji roku ~ademickie jakie przyniesie, nie jest jednak je- gową Radę Lekarską: przewodniczące
dynym, jakie w najbliższych tygo- go, ordynatora z jednego z sąsiednich
Średnia ocen zdobytych na egzaminie go.
(aw) dniach zapadnie w tym szpitalu.
była zbliżona do średniej osiąganej podZOZ, który jest specjalistą w tej samej
18 kwietnia odbędzie się konkus na dziedzinie medycyny, 2 innych lekarzy
ordynatora oddziału ginekologiczno-po- z tej samej dziedziny. Pozostali człon
łożniczego, zainteresowanie tym kon- kowie komisji to: jeden przedstawiciel
kursem było największe, ponieważ zgło Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ
siło się aż 4 kandydatów. 1Omaja odbę nych (spoza danej jednostki organizadzie się ostatni z konkursów, na ordy- cyjnej}, jeden przedstawiciel specjalinatora oddziału wewnętrznego, w któ- stycznego towarzystwa naukowego np.
rym będzie brać udział 2 kandydatów. pediatrów czy internistów. Kolejnym
Zadaniem komisji konkursowej jest członkiem komisji jest wojewódzki kop.wyłonienie kandydata, z którym dyrek- sultant medyczny w tej dziedzinie lub
tor ZOZ jest zobowiązany do podpisa- konsultant w dziedzinie pokrewnej lub
nia czasowej umowy (na 6 lat) w ciągu 2 konsultant krajowy, jeżeli wojewódzkiemiesięcy. Jeżeli dyrektor ZOZ nie pod- go nie ma - oraz dyrektor ZOZ.
spełnienia marzeń pisze takiej umowy, musi to uzasadnić - Składanie ofert do konkursu skończy
w takim przypadku konkurs, z całą usta- ło się l marca, do tego dnia przyjmowane
wową procedurą, jest ogłaszany ponow- były oferty dostarczone bezpośrednio do
życzą
nie. Jak nam powiedziała dyrektor ZOZ ZOZ, 1;1a p~syłanc pocztą oczekiwano
Zwłoki

kobiety znalezione

zostały

Na Powstańców bez zmian

lniynierowie z Blichu

Edward Lebioda, emerytowany nauczycie/, z zamiłowania historyk zajmujący się badaniem wsi podłowic
kich, spotkał się z uczniami gimnazjum w Zdunach. Poprowadziłprelekcję na temat znanych ludzi wywodzą
cych się z gminyZduny. Było to drogie
spotkanie historyka z uczniami tej
szkoły, wcześniej tematem spotkania
(aw)
by/a historia gminyZduny.

Rozpoczęły się

konkursy
na ordynatorów

,

KS. BP. JOZEFOWI

ZAWITKOWSKIEMU
z of(azji imienin 06.fitycń Łasf('Boiycń,
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oraz

!l(ptier((j

tydzień dłużej - ponieważ istotna jest
data wysłania. Aby konkus się odbył,
musi być nie mniej niż 2 kandydatów.
Komisja na dany dzień zaprasza kandydatów, wszystkim zadaje takie same
pytania, przeglądane są dokumenty, czy
zawierają wszystkie dane określone
w wymogach formalnych, po czym
w głosowaniu tajnym komisja wyłania
kandydata na ordynatora. Kandydatem
na ordynatora oddziału może być lekarz
z co najmniej II st. specjalizacji, mający
przynajmniej 8-letnie doświadczenie.
Kto poza dotychczasowymi ordynatorami - bo ci zgłosili chęć ponownego
ubiegania się o to stanowisko - będzie brał
udział w konkursie - jest tajemnicą pilnie
strzeżoną w ZOZ. Jednak jak wynika
z krótkich rozmów, jakie przeprowadzaliśmy z przedstawicielami środowiska lekarskiego w Łowiczu, większych zmian
na kilka dni przed pierwszym konkursem raczej nikt się nie spodziewa, a oddziałem, na którym, jest największe prawdopodobieństwo zmiany, zdaniemniektórych lekarzy, może być ginekologia z powodu nawiększej konkurencji.
Mirosława

Wolska-Kobierecka
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Kawiarenko internetowo
zaprasza bezrobotnych

GIMNAZJUM,
DROGI I MOSTY
rok 2001 został przyjęty
przy zaledwie jednym wstrzymującym się.

Budżet gminy Zduny na

RozbudowagimnazjumwNowychZdunach, przebudowa dróg gminnyc.h oraz modernizacja ujęcia wody w Jackowicach, to
największe nakłady inwestycyjne budżetu
gminy Zduny na rok 200 I, przyjętego na
ostatniej sesji, w piątek 16 marca.
Rozpoczęta w ubiegłym roku rozbudowa gimnazjum w Nowych Zdunach kosztowała do tej pory 373.669 złotych. Nakłady planowane na ten rok wynoszą
776.331 złotych. Zakończenie rozbudowy
przewidziane jest do końca sierpnia. Dodatkowo w SzkOle Podstawowej w Nowych Zdunach dobudowana zostanie sala
jadalna w stołówce, przeznaczono na ten
ee I 120000 złotych.
W budżecie przewidziano też przebu- „
dowę <:zterech odcinków dróg. Droga
w Nowych Zdunach kosztować ma
180.000, na przebudowę drogi w Maurzycach w kierunku Różek przeznaczono
I OO.OOO złotych, kolejnym odcinkiem, na
który przeznaczono 150.000 złotych jest
droga Jackowice -Rząśno. Odcinkiem, który zostanie zrobiony, jeżeli tylko starczy
pieniędzy, jest kilkunastometrowa droga
w Jackowicach przy osiedlu mieszkaniawym. W drugiej połowie roku wykonana
zostanie dokumentacja drogi Wiskiennica
Dolna - Wiskiennica Górna, wydatkowane
na ten cel będzie 5000 złotych. Będziemy
starać się o pozyskanie pieniędzy z Jun duszu SAPARD, musimy jednak przygotować
dokumentację - mówił na sesji wójt Jarosław Kwiatkowski. Tyle samo pieniędzy
przeznaczonych będzie na wykonanie projektu na przebudowę drogi Szymanowice Świeryż.

Na budowę mostu w Złakowie Borowym na rzece Słudwi, który zastąpi drewniany most stojący do tej pory, przeznaczono I 02.000 złotych. W poprzednim
roku przygotowano dokumentację budowy za łączną sumę 8000 złotych. Za siedzibą Urzędu Gminy w Zdunach zbudowany
zostanie.parking za kwotę 100.000 złotych.

W budżecie przeznaczono rówmez
I OO.OOO zł na budowę chodnika w Zdunach, przy trasie nr 2, w kierunku stacji
kolejowej w Jackowicach. Jest to połowa
kosztów budowy, pozostała część zostanie sfinansowana przez Krajowy Zarząd
Dróg Publicznych.
Za kwotę I OO.OOO złotych wykonana
zostanie 111odernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jackowicach oraz wymieniona część wodociągu na odcinku Jackowice - Łaźniki. Chcemy połączyć tę inwestycję z wyłączeniem stacji w Wiskiennicy
Górnej, która jestjedną ze starszych działających na terenie gminy i pompujejuż niedobrą wodę. Stacja w Jackowicach jest
w dobrym stanie, potrzebne jest jednak wybudowanie stacji awaryjnej - argumentował wójt.
Zarząd gminy chce, żeby samochód <lowożący uczniów do szkoły garażowany
był w ogrzewanym pomieszczeniu. Samochód stoi w garażu OSP Zduny, na stałe
ogrzewanie przeznaczono w budżecie
7000 złotych.
Do dyspozycji sołectw przeznaczono
kwotę 88.527 złotych, rozdzielona ona
zostanie pomiędzy 24 sołectwa z terenu
gminy. Pieniądze te będą przeznaczone na
remont świetlic wiejskich i zakup materiałów na potrzebne remonty.
W budżecie, na oświatę i wychowanie
przeznaczono ogółem 3 .31O.186 złotych,
z czego część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 2.395.136 złotych. Na szkoły
podstawowe wydatkowane zostanie
2.156.318 zł, na oddziały „O" w przedszkotach i szkołach podstawowych
162.282 zł, utrzymanie gimnazjum kosztÓwać będzie 734.360 złotych. Na dowożen ie uczniów do szkół przeznaczono
180.586 złotych.
Ogółem dochody wyniosą 6. 793.290
złotych, wydatki dają kwotę 6.986.556,94
(aw)
złote.

ł.OWICZANIN

dok. ze str. I

Do

W najbliższy poniedziałek, 26
marca, kawiarenka internetowa na
osiedlu przy ul. Bolimowskiej 14/
18 otwiera swe podwoje dla bezrobotnych. Wszyscy mieszkańcy
Łowicza, którzy aktualnie poszukująpracy, i nie tylko, mogą przyjść
tu w godzinach od 8 do 13 i przejrzeć wszystkie oferty pracy zamieszczone w Internecie. Czekają
na nich cztery stanowiska komputerowe. Ci, którzy będą chcieli wydrukować interesujące ich oferty
pracy, czy napisany przez siebie list
motywacyjny i CV będą mogli również skorzystać z drukarki. Normalnie godzina surfowania po Internecie kosztuje 3 zł, w poniedziałek
bezrobotni będą mogli zasiąść przy
(ljs)
komputerze za darmo.

końca

marca tylko przypadki
nie mogqce czekać

Niezależnie od przypadków plano- niem dyr. Kłos-Kaźmierczak i tak kowych, codziennie muszą być przecież rzystniejszy, niż obecny. Rozliczenie
przyjmowani pacjenci z przypadkami oddziałów noworodkowego i dziecięce
nagłymi, takich jest czasem 4, a czasem go było w ubiegłym roku w trybie pół
6dziennie.
rocznym, a nie tak jak obecnie, w kwarW chwili obecn_ej skłoniono pracow- talnym.
W biurze rzecznika prasowego
ników do wykorzystania chociaż części
należnych im urlopów wypoczynko- ŁRKCh powiedziano nam jednak, że
wych, aby w miesiącach bardziej natę dyrekcja ZOZ nie powinna mieć powożonej pracy szpitala nie było za mało dów do obaw. Rozliczenia kwartalne
potrzebne są dlatego, że przypływ piepracowników na dyżurach.
ZOZ wystąpił do kasy chorych o roz- niędzy do kasy chorych jest regulany,
liczenie limitu w skali półrocznej, opi- comiesięczny - kasa więc rozlicza szpisywane przez nas kłopoty związane tal na powstawie rachunków, także rez rozliczeniem kwartalnym pojawiły się gularnie - po zakończeniu miesiąca lub
w tym roku. W roku ubiegłym leczenie kwartału - w zależnosci od rodzaju
pacjentów rozliczane było na podsta- świadczenia. Czasowy wzrost ilości
wie podziału na koszty stałe i zmienne. udzielanych świadczeń nie powinien mieć
W poprzednim systemie przyjęcie zbyt negatywnego wpływu na sposób rozliGimnazjum w Łyszkowicach dużej liczby pacjentów oznaczało, że za czenia - uważa Zbigniew Solarz z biura
pacjentów ponad limit kasa chorych nie rzecznika prasowego ŁRKCh - Wiążąca
płaciła,j~żeli liczba przyjęć była mniej- dla obu stron jest suma zobowiązań, na
Dochód z organizowanego sza - zwracano tylko koszty stałe - jed- jaką opiewa umowa, ona jedynie jest
w gimnazjum w Łyszkowicach nak biorąc pod uwagę tok pracy, jej płyn progiem, który nie może być przekro(mwk)
balu ostatkowego miał być prze- ność - taki sposób rozliczania był zda- czony.
znaczony na zakup pomocy naukowych dla potrzeb szkoły. Jak
Bolimów
ocenia dyrektor szkoły - Grzegorz
Grochola, zabawa ostakowa udała
się wsparriale, ale uczesniczyło
w niej zbyt mało osób - 41 par,
Sześćdziesięciu rolników z terenu rolnikom biorącym udział w kursach. Koszt,
aby możliwe było zarobienie więk gminy Bolimów w połowie marca roz- jaki ponosi każdy z rolników za cykl wyszej sumy pieniędzy. Udało się poczęło kursy podstawowej obsługi kładów trwających 32 godziny to 50 zł. Kurs
zarobić 2600 zł, ale to zbyt mało komputera w bolimowskim Liceum Eko- kończy się pracą zaliczeniową, po obronie
na planowany zakup kserokopiar- nomicznym. Jak powiedział nam dyrek- której rolnicy otrzymują zaświadczenia poki, która będzie kosztować około tor szkoły Mariusz Wiśniewski, chęt twierdzające nabyte umiejętności.
6000 zł. Brakujące pieniądze szkoła nych było o wiele więcej, file ze wzglę
Podstawowa obsługa komputera
będzie się starała pozyskać od dów organizacyjnych i finansowych LE to dopiero początek całego cyklu plano(mwk) mogło pozwolić sobie na przyjęcie tyl- wanych szkoleń. Rolnicy będą mogli
sponsorów.
ko takiej grupy. Szkolenia dla rolników jeszcze zapoznać się z zasadami markew 80% finansowane są przez Agencję tingu w agrobiznesie (32 godz) oraz zaRestrukturyzacji i Modernizacji Rolnic- sadami prowadzenia rachunkowości rolW ostatnim, 11 numerze Nowe- twa w ramach realizowanego przez nią nej w tym: książka przychodów i rozgą Łowiczanina mylnie podałam programu podnoszenia i zmiany kwali- chodów (16 godz), biznes plan (16
godz.), VAT.wrolnictwie{l2 godz.), lefunkcje sprawowane w łowickich fikacji zawodowej mieszkańców wsi.
Liceum udostępnia swoją bazę kom- asing czy kredyt (12 godz).
oddziałach banku PEKAO SA
Jak podkreślił dyrektor Wiśniewski,
przez panią Krystynę Jachimek. puterową (36 stanowisk), a co najważ
Obecnie jest ona dyrektorką tegoż niejsze kadrę nauczycielską. Czterech na- korzyść z tych kursów jest obopólna:
banku d/s klientów indywidual- uczycieli przedmiotów ekonomicznych rolnicy mogą zapoznać się z zasadami
nych i równocześnie pełni obo- odbyło najpierw szkolenia z zakresu nowoczesnego rolnictwa, a szkoła powiązki dyrektorki dis sieciowych. nowoczesnych programów komputero- zyska w ten sposób środki na prograwych obsługujących sektor rolniczy, aby my komputerowe wykorzystywane
Za pomyłkę przepraszam.
(ljs)
Lilianna Jóźwiak - Staszewska teraz móc przekazywać swoją wiedzę w kształceniu młodzieży

Nie wystarczyło.no xero

Liceum Ekonomiczne szkoli rolników

Sprostowanie

Tylko 995 PLN miesięcznie

•

nowy

·

VOLKSWAGEN BANK POLSKA
Bezpośredni w kontaktach

Nowy
SEAT Toledo
cena samochodu:
wkład własny:

okres kredytu:

57.990 PLN
20.000 PLN
72 miesiące

Seat Kredyt
SEFIT

USŁUGI ELEKTRYCZNE~~

Copi-Flex
R.a1

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

Zespół Szkół

Rolnicze
włowiczuu/.

Cęntrum Kształcenia

Blich 10, tel. (0-46)837-62-78

•komputerowy dla początkujących
•komputerowy dla zaawansowanych
• komputerowy - korzystanie z intemetu
•księgowych

Ustawicznego

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

Informacje pod numerami telefonów: (0-46) 837-62-78

Głowno,

ul. Kopernika 12 A

OFERUJE:
• odzież • obuwie • art. szkolne • zabawki

Zapraszamy na promocję
obuwia skórzanego
do końca marca 10% taniej

• naprawy bieżące
- instalacje elektryczne
• automatyka stycznikowa
- pomiary Instalacji
elektrycznych

„

t.: KONKURENCYJNE CENY Ili

Piotr Wólclk
os. Bratkowice 20/15
99-400 Łowicz
tel. (O-ł6) 137-n-45
1e1. kom. o&0112• 443

nowy
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„ W domu i w ogrodzie"
dba o zieleń w mieście

CARREFOUR
NIE ·ZREZVGNOWAt
Francuzi chcieliby wjazdu od Świętojańskiej
Z wnioskiem o

zmianę

warunków zado łowickiego ratusza
spółka Carrefour Polska sp. z o.o„ która
zamierza w Łowiczu przy ulicy Święto
jańskiej wybudować supermarket działa
jący w sieci Champion.
Wniosek spółki Carrefour Polska sp.
z o.o. miał być rozpatrywany na posiedzeniu zarządu miasta, które odbyło się
we wtorek, 13 marca, jednak najpierw został skierowany do Wydziału Gospodarki
Gruntami, Planowania Przestrzennego i
Rolnictwa, który ma przygotować opinię
na ten temat. Wniosek o zmianę warunków zabudowy dotyczy koncepcji komunikacyjnej tej części miasta, a ściślej mówiąc dojazdów do posesji i miejsc parkingowych przy supermarkecie. Ze względu
na fakt, że prywatna posesja przy ulicy
Świętojańskiej, na której ma stanąć w przyszłości supermarket Champion, znajduje
się w pobliżu łuku drogi krajowej (obwodnica w kierunku Lodzi) Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie nie
chce zgodzić się na wybudowanie zjazdów
z tej drogi do nieruchomości . Spółka
proponuje więc przebudowanie ulicy
Świętojańskiej i zorganizowanie zjazdów
do supermarketu tylko z tej ulicy.
Nie chcemy mieć utrudnień w ruchu lokalny m. Koncepcja, którą mają zaprezentować, ma rozładować natężenie ruchu w
tym rejonie. Musi być to dogodne dla
wszystkich użytkowników dróg. Potrzebna j est gruntowna przebudowa skrzyżo
wania z 'ulicą Świętojańską. Na wykonanie tylko zjazdu z ulicy Świętojańskiej miasto nie zgodzi się - sprawę stawia jasno
burmistrz Łowicza Ryszard Budzałek.
Takie stanowisko zostało też przedstawione przez członków zarządu przedstawicielowi Carrefour Polska, który przyjechał do Łowicza przedwczoraj, we wtorek 20 marca.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
projektanci zatrudnieni w spółce zamiebudo~ wystąpiła

Od początku bieżącego roku miejskimi terenami zieleni przekraczać 1O centymetrów. Pod opieką firmy znajduje się
opiekuje się ponownie, po rocznej przerwie, łowicka firma również 750 metrów kwadratowych rabatów kwiatowych,
„W domu i w ogrodzie". Pracownicy firmy dbają o teren położonych na Starym Rynku, przed katedrą i przed muobejmujący łącznie około 35 hektarów trawników łącznie zeum. Wysadzanie kwiatów rozpocznie się dopiero po skoń
z drzewami, które na nich rosną. Poza przycinaniem trawy czeniu wiosennych przymrozków, w maju, kwietniki gotowe
pielęgnacja polega również na uprzątaniu śmieci, usuwaniu będą do 15 czerwca. Latem będziemy mogli podziwiać, jak
posusza i wiatrołomów, wycince suchych gałęzi drzew. Pod- mówią właściciele firmy, najpiękniejsze odmiany Aksamitki
stawowe prace to oczywiście sprzątanie trawników i przyci- Lulu, Szałwi Niskiej, niskich odmian Żeniszka, Starce, Pelarnanie ich minimum raz w tygodniu. Wysokość trawy nie może gonie, Begonie Sempenflovens.
(aw)

Rabat za

starą lodówkę

Sąjuż efekty współpracyjednego

Gimnazjum w Łyszkowicach

Kto patronem ?

ze sklepów

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Dwie używane pralki automatycz- przy ulicy 3 Maja w Łowiczu . Przy
ne, lodówka i dwie różnych rozmiarów zakupach o dużej wartości można więc
kuchnie gazowe to efekt trwającej od zaoszczędzić nawet kilkaset złotych .
miesiąca akcji oddawania używanego
Akcja została ogłoszona w połowie
sprzętu AGD na potrzeby podopiecz- lutego bieżącego roku i trwa do dzisiaj.
nych Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo- Jak długo jeszeze będzie trwała? Mamy
łecznej w Łowiczu.
nadzieję, że cały· czas„ . - usłyszeliśmy
Osoby, które oddały używany, ale w MOPS-ie. Już następnego dnia po
koniecznie sprawny, sprzęt dla pod- tym, jak informacja o rozpoczęciu akcji
opiecznych ośrodka pomocy mogą li- ukazała się w Nowym Łowiczaninie, do
czyć na nawet 1O-procentową zniżkę ośrodka pomocy zgłosiła się osoba goprzy zakupach w sklepie z artykułami towa oddać kuchnię gazową.
gospodarstwa domowego Jacka Kłosa
(mak)

Do końca roku szkolnego uczniowie,
rodzice i nauczyciele mogą zgłaszać kandydatów na patrona gimnazjum w Łys z
kowicach. Na razie jednak została zgło
szona tylko jedna kandydatura - Komisja Edukacji Narodowej. Zgłoszenie takiej kandydatury wiąże się z 200 rocznicą powstania KEN i zbliżającą się 200
rocznicą śmierci ks. Stanisława Konarskiego. Na razie nie zdecydowano, jaka
będzie forma wyboru patrona szkoły,
ponieważ będzie ona zależała również
od ilości zgłoszonych kadydatur. Patron
ma być wyłoniony na początku nowego roku szkoinego.
(mwk)

UH!411--llH!4Il--llD!
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DZIS - wpłacasz tylko

rzają -

w odpowiedzi na żądania strony
- przygotować kilka róż
nych rozwiązań komunikacyjnych, które przedstawią miastu. Najpierw zapoznają się z nimi fachowcy z Wydziału
Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzenneg~ i Rolnictwa i ewentualnie wypracują wizję zmiany warunków zabudowy i dopiero poteJ11 może ona trafić
na jedno z kolejnych posiedzeń zarządu
miasta.
Należy przypomnieć, że działka, na
której ma stanąć supermarket Champion
jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej. Oznacza to, że wszelkie
nowe formy architektoniczne, które mają
tam powstawać muszą zyskać aprobatę
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lodzi, w tym przypadku delegatury skierniewickiej, którą prowadzi
Marian Rożej. Projekt budynku i jego
otoczenia musi być przedstawiony do
zaopiniowania konserwat<?rowi zabytków i dopiero po pozytywnej opinii
spółka będzie mogla starać się - już w
łowickim Starostwie Powiatowym - o
pozwolenie na rozpoczęcie budowy.
Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami wojewódzkiego konserwatora zabytków - Mariana Rożeja składanymi. w
odpowiedzi na zapytania Nowego Ło
wiczanina, projekt budynku będzie musiał nawiązywać do zabytkowej zabudowy tej części miasta. Postawienie typowego, prostokątnego budynku supermarketu nie wchodzi w rachubę.
·
Do chwili zamykania tego numeru
Nowego Łowiczanina do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura
w Skierniewicach jeszcze nie wpłynął
projekt budynku supermarketu Champion V{ Łowiczu . Z racji braku uzgodnień z miastem co do warunków zabudowy projektowanie budynku byłoby
przedwczesne.
(mak)
samorządowej

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Łowicz,

ul. Klickiego 22e/f
i''.,

50°/o ceny samochodu i
50°/o ceny ubezpieczenia
- wybierasz wersję auta
- stajesz się właścicielem
nowego auta

ZA ROK - w

marcu 2002 roku

dopłacasz .brakujące

50°/o

·ceny samochodu
i kwoty ubezpieczenia

•nie płacisz żadnych odsetek
• możesz otrzymać dodatkowy kredyt na spłat, pozostałych 50%

Specjalne marcowe promocje
- upusty nawet do 8.000 zł
Maluch, Uno, Seicento, Punto Brava, Marea,
Doblo, Siena, Palio - w specjalnych cenach.

D książeczki mieszkaniowe
D ulgi podatkowe
D 3 mieszkania: 33,00 m2 ; 41,5 m2 ; 62,9 m2
KREDYT MIESZKANIOWY OD 6,8%
Telefon kontaktowy: Dariusz Karski - 0-601-926-577 R-251

OLEJ OPAłOWY

EKOTERM PLUS
O Gwarantowana jakość

O Krótki terinin realizacji

O Bardzo atrakcyjne ceny
O Dla stałych klientów rabat

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

Więcei firm,

mniei zatrudnionych

liczba podmiotów tylko 70 z nich należało do sektora publicznego. Niestety liczba osób pracują
w Łowiczu wzrosła, pracuje w nich dużo cych w tych podmiotach zmalała aż
mniej osób - taki wniosek można wysnuć o 482 pracowników (1999 rok - 13.353,
po lekturze analizy podmiotów gospo- 2000 rok - 12.871 zatrudnionych).
Z punktu widz~nia wielkości zatruddarczych pod kątem zatrudnienia, z którą zapoznał się Zarząd Miasta Łowicza nienia dominują małe podmioty gospo(posiedzenie we wtorek, 13 marca).
darcze zatrudniające do 5 osób. Jest to
Analizę w postaci kilku tabelek przy- ponad 93 % wszystkich przedsiębiorstw
gotował Wydział Analiz i Promocji ło w Łowiczu. Zatrudniaią one łącznie okowickiego ratusza. Porównano w niej trzy ło 30 % pracujących. Dużych firm, które
Z niektórymi stwierdzeniami prezesa ŁSM Armanda Ruty
ostatnie Jata. W 2000 roku można było zatrudniają powyżej 1OO osób jest w Ło
polemizuje Stanisław Mrozowicz
zaobserwować przyrost liczby podmio- wiczu tylko 15, w tym 5 firm zatrudniatów gospodarczych z liczby 2.893 w roku jących powyżej 250 osób. Te największe
Na łamach prasy lokalnej od dłuższe
Fakty: - Ostatnia decyzja Zarządu i nie z prawem, w czym znaczny udział 1999 do 3 .OO I, tj. o I 08 nowych podmio- to Beetex z ulicy Powstańców, Syntex,
go czasu odbywa się szeroka dyskusja Rady Nadzorczej z października 2000 ma dzisiejszy Prezes.
tów. Najwięcej z nich skupionych jest ZOZ Łowicz, Agros Fortuna Łowicz,
na temat ŁSM. Mnie osobiście do zaję o tym, że mieszkańcy Bratkowic dotują
b) Zmiana zasad spłaty kredytów w sektorze prywatnym. W ubiegłym roku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.
cia stanowiska w tej sprawie zmobilizo- inne osiedla ogrzewa!1e olejem opało mieszkaniowych w szczególności udewał artykuł - wywiad „Będą eksmisje ze wym, a zatem najbiedniejsze Bratkowi- rzyła w mieszkańców Bratkowic.
spółdzielni", w którym w niekorzystny ce dopłacają do „bogatszych" osiedla
c) Elementy niegospodarności
i nieprawdziwy sposób przedstawia się Reymonta i Tkaczew ok. 70.000 zł w ŁSM, że przypomnę zakwestionomieszkańców Bratkowic. Znaczna: część (suma przybliżona, obliczona na pod- wane przez Urząd Jakości i Miar słyn
Zakładzie Karnym w Łowiczu konieczna nowa brama
oburzonych mieszkańców zadaje pyta- stawie zużycia ciepła 1999/2000): Jest ne „Megatrony"; dopuszczenie do zani-

,

Pomimo tego,

że

prowadzących działalność gospodarczą

,

MIESZKANCOW BRATKOWIC

Trudniei dostać się za mur

.w

nie - dlaczego Prezes tak nie lubi miesz- to sytuacja niezgodna z prawein, tj.
Dz. U. Nr 96 R 2 § I O p. 4, a także
kańców Bratkowic?
Czyżby dlatego, że na początku lat prawem spółdzielczym, które zezwala
90 „nieformalne" grupy spółdzielców na uśrednianie cen, dla zagwarantowauratowały Prezesa od zwolnienia z pra- nia równego traktowania członków spócy i powierzyły mu do pełnienia tę za- łdzielni. Może ktoś wyjaśni, skąd się
szczytną funkcję? Potężny wysiłek bierze wyjątkowe traktowanie np.: osiemieszkańców Bratkowic i wiara w obiet- dla Starzyńskiego?
- Błędy w rozliczeniu ciepła za sezon
nice uporządkowania spółdzielni dopro1999/2000. W jednym z budynków na
wadziły do zmian. Wydaje się, że w dniu
dzisiejszym Prezes zapomniał o tamtych osiedlu Bratkowice zużycie ciepła wg
ideałach, a dowodem tego jest odmowa dokumentów ŁSM - 320 GJ, natomiast
lokatorów rozlicza się z 370 GJ. Skąd
zwołania zebrania Grupy Członkowskiej
Bratkowice (mimo zebrania ponad I 0% się wzięło 50 GJ? Ile jest rozliczeń
podpisów), na dodatek Rada Nadzor- z takimi błędami? Trudno powiedzieć,
cza ŁSM nie miała żadnego argumentu, nasi przedstawiciele w RN powinni dokonać kontroli w materiałach źródło
by odrzucić żądanie mieszkańców.
Ale wróćmy do tematu: czy rzeczy- wych, czy to zrobią?
wiście mieszkańcy Bratkowic są najwięk
- Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej
szymi dłużnikami? Uważam, że doko- udowodniła, że w roku 1997 spółdzielnia
nano manipulacji nie tylko liczbami, ale pobrała od mieszkańców os. Dąbrowskie
ominięto część faktów oraz nie dokona- go i os. Bratkowice znacznie więcej za
no analizy zaistniałej sytuacji.
ciepło niż powinna, zamiast 27,33 zł poManipulacja liczbami - niepełna in- brano 32,40 zł/GJ, jest to łącznie ok.
formacja to manipulacja, gdyż do zadłu 80.000 zł, z czego na Bratkowice przypada
żenia Bratkowic 285.000 zł należy do- do zwrotu mieszkańcom ok. 50.000 zł.
dać ilość mieszkańców - ok. 1.500; Dą Nasuwa się pytanie - kiedy Zarząd
browskiego 123.000 zł, ale mieszkańców i RN postanowi zwrócić mieszkańcom
ok. 800 i dopiero teraz informacja jest zaległe należności? - choćby w poczet rozprawdziwa, czytelna i pozwala doko- liczenia bezgotówkowego długów?
Analiza sytuacji:
nać analizy. Statystyczne zadłu~enie
mieszkania: Bratkowice 190 zł, Dąbrow
a) W roku 1989 bloki 39-45 na Bratkowicach nie zostały rozliczone zgodskiego 150 zł.

ku 30.000 m3 wody rocznie.
d) Tragicznie działający w ŁSM dział
techniczny, który nie umie do tej pory
obliczyć „mocy zamówionej", współ
czynników korekcyjnych, a także nie
podejmuje działań niskonakładowych
w celu· oszczędzania ciepła w budynkach. Chodzi o takie działania jak: zabezpieczenie teriniczne instalacji wewnętrznej budynku, porządne drzwi
na klatkach schodowych, ograniczenie
ciepła w suszarniach, pralniach, klatkach
schodowych itd.
Mieszkańcy osiedla Bratkowice doskonale widzą, że ich cały odpis remontowy
przeznaczony jest na remonty innych
osiedli, natomiast na osiedlu prowadzi się
tylko bieżącą działalność konserwacyjną,
a potrzeb jest wiele. Wspomnę o konieczności ocieplenia kilku bloków z wadami
technologicznymi. Na zakończenie należy zauważyć, że Bratkowice to nie tylko
największe, ale i najmłodsze osiedle,
gdzie skupiły się wszystkie negatywne
zjawiska zależne i niezależne od ŁSM,
a w ostatnim czasie mieszkańcy najsilniej
tutaj odczuli powiększające się bezrobocie i spadek realny dochodów. Należy pamiętać, że część ludzi stoi przed wyborem: komorne, nauka dzieci, lekarstwa,
ubranie, czy... chleb.
Delegat na Zebranie Przedstwicieli
Stanisław Mrozowicz

DokońcakwietniałowickiZakładKar-

ny

będzie musiał korzystać

z bramy zastępczej. Brama główna została uszkodzona przez samochód wiozący do ZK
transport węgla. Aktualnie pozostaje ona
zabezpieczona przez tzw. zaklinowanie,
nie jest używana i czeka na wymianę. Nie
ukrywam, że jest to sytuacja bardzo dla
nas kłopotliwa, dojazd do zakładu jest
utrudniony, ponadto obsługa bramy zastępczejwymagapracywiększej ilości osób
niż zatrudnialiśmy przy dziś nieczynnej
bramie głównej -mówi dyrektor Zakładu
Karnego Zbigniew Rózicki. Wymiana bramy jest przedsięwzięciem bardzo kosz-

townym - jej koszty wraz z montażem
zostały wstępnie oszacowane na 40 tys.
zł. Zdecydowano się jednak na przygotowanie nowej bramy, ponieważ dotychczas użytkowana ma już ponad 20 lat i jej
remont byłby również bardzo kosztowny. Połowę kosztów pokryje PZU, gdyż
sprawca wypadku był w tej firmie ubezpieczony. Nowa brama przygotowywana jest w gospodarstwie pomocniczym
przy ZK w Sieradzu i zgodnie z umową
ma zostać zainstalowana do końca kwietnia. Będzie to nowoczesna konstrukcja
z blachy trapezowej, z dwoma napędami
prędkości.
(aj}

Kredyt spłacony przed terminem
Miasto Łowicz zamierza spłacić ści wyniosą około 96 tysięcy złotych.
przed terminem kredyt krótkotermino- Pierwsza rata kredytu ( 150 tysięcy zło
wy, który został zaciągnięty 20 grudnia tych) spłacona została 28 lutego bieżą
ubiegłego roku w Banku Spółdzielczym cego roku. Termin spłaty drugiej raty był
Ziemi Łowickiej. Decyzję o wcześniej ustalony na 31 maja 2001 roku (350 tyszej spłacie dwóch ostatnich rat kredy- sięcy złotych), trzeciej i ostatniej raty
tu podjął zarząd, po analizie kondycji na 31 lipca bieżącego roku (500 tysięcy
finansowej miasta. Jest ona na tyle do- złotych). Przypomnijmy, że kredyt zabra, że spłata kredytu przed terminem ciągnięto po to, żeby uzupełnić niedonie wpłynie na zachwianie płynności fi- bór finansowy w budżecie na koniec
nansowej. Do miejskiej kasy wpłynęła roku. Spowodowany był on między injuż rata podatku od osób fizycznych, nymi opóźnieniami wyrównań za zrewkrótce mija termin wpłat podatku alizowanie wypłat dla nauczycieli
od nieruchomości. Dzięki szybszej spła w związku z nową kartą nauczyciela.
cie kredytu przewidywane oszczędno(mak)

Elmer-Aping w Łowiczu

Tajemnica· uzdrowień
Filipińscy healerzy są słynni na cały świat za sprawą „bezkrwawnych"
operacji. Jednak to nie ta umiejętność jest podstawą ich codziennej
praktyki - są oni przecież niezwykle skutecznymi bioenergoterapeutami. Właśnie ich skuteczność fascynuje ludzi na całym świecie.

Od 5 lutego br. przebywa w Polsce
jeden z czołowych i najbardziej uduchowionych healerów. młodego pokolenia - Elmer Aping.
28-letni uzdrowiciel Elmer Aping jest
misjonarzem. Gdy miał 9 lat do jego domu
przyszedł opat z klasztoru. Powiedział,
że Elmer ma wielki dar i powinien uzdrawiać ludzi. Rodzice wysłali syna do seminarium, tam długo uczył się, zanim pozwolono mu uzdrawiać. Górska miejscowość Baguio z której pochodzi Elmer Aping to jedna ze znanych ośrod
ków tradycyjnej medycyny filipińskiej.
Tam, też mieszkająjego bracia obdarzeni darem uzdrawiania. Swój wrodzony
dar posługiwania się energią uzdrawiającą doskonalił pod okiem najsłynniej
szych mistrzów. Posiada wiele dyplomów i certyfikatów dokumentujących
jego wiedzę i umiejętności.
Z niezwykłym skupieniem i modlitwą
filipiński uzdrowiciel podchodzi do każ
dego chorego. Po skupieniu i zatopieniu w modlitwie stosuje wobec chorego rozmaite techniki manualne - masaż
energetyczny, wibracyjny, punktowy.
Gdy chory tego potrzebuje, filipiński
„........

uzdrowiciel energetycznie wchodzi w
jego ciało - przeprowadza bezkrwawą
operację. Nie używa skalpela, tylko palców dłoni. Chory czuje jedynie lekkie swę
dzenie i szczypanie. Na jego ciele pozostaje zaledwie różowa plamka, która
szybko znika. Podczas takiego zabiegu
Aping jest w głębokim transie. Jego trans
to połączenie medytacji i modlitwy. Potrafi
każdą osobę, która się poddaje zabiegowi wprowadzić w rozluźniający trans, a
osoby po takim zabiegu czują się zrelaksowane, jak po dobrym długim odpoczynku. Ciekawe jest, że bardzo często prócz
podstawowego efektu terapeutycznego,
długo jeszcze po wizycie u E. Apinga odczuwa się wzrost energii życiowej i poprawę samopoczucia psychicznego.
Elmer Aping był już w Polsce 2 ryzy.
Dał się poznać jako człowiek skromny,
miły i uczynny. W rozmowach zawsze
podkreśla, że jego zdolność uzdrawiania to łaska dana przez Boga, a on sam
pośredniczy tylko w przekazywaniu boskiej energii. Elmer Aping może pochwalić się sukcesami w likwidowaniu wielu
schorzeń. Dowodem tego są liczne listy
od uzdrowionych i wpisy w księdze. Po-

filipińsl<ich

trafi on pomóc w bardzo wielu przypadkach. Pomaga w leczeniu prawie wszystkich narządów wewnętrtnych, narzą
dów ruchu oraz w likwidowaniu bólu.
Pomaga dzieciom i dorosłym. Pomaga też
i niedowiarkom i absolutnym sceptykom.
Jest wiele potwierdzonych przypadków
pomocy w chorobach nowotworowych.
Oto relacje osób, którym Emer Aping
pomógł w odzyskaniu zdrowia:
- Antoni P. miał rozpoznanie nowotworu płuc z przerzutami do śrródpier
sia. Kiedy zgłosił się do p. Apinga lekarze dawali mu 3 miesiące życia. Po
dwóch zabiegach duszności i szybkie
męczenie zmniejszyło się o połowę. Po
3 zabiegach lekarze odstawili chemię
ponieważ nastąpiło cofanie się choroby. Pan Antoni był pod stałą opieką lekarzy, którzy kontrolowali stan jego zdrowia. Obecnie jest po 7 zabiegach, które
pozwoliły mu dalej ż.yć.
- Żylaki, bóle nóg, nadciśnienie i serce.
Po pierwszym zabiegu unonnowa!o się
ciśnienie, pó drugim zniknely żylaki i
bóle nóg. 3 zabieg ptzywrócil prawidło
wą pracę serca, a wchodzenie po schodach nie stanowi większej trudności JolantaK.
- Aleksandra S. pielęgniarka: - miałam
wtzody na żołądku, kamicę nerkową i
guzy na tarczycy. Nie radzili sobie z łym
lekatze, więc wybrałam się do E Apin-

healerów
Dzięki zabiegom p.

E!mera odzyskanormalnego mówienia,
swobodnego oddychania oraz co jest
niezwykle ważne śpiewania. Ptzywrócono mi możliwość swobodnego chodzenia i utrzymanie równowagi. Odzyskałem chęć do pracy i życia - Serdecznie dziękuję - J. Okulus.
- Moja 5-letnia córka ptzez cały rok
z kilkudniowymi ptzerwami chorowała
na zapalenie uszu, a ostatnio ptzestała już słyszeć. Lekatze zlecieli ptzekłucie błon bębenkowych i usunięcie
ttzeciego migdałka. Po pierwszej wizycie u p. Apinga odstawiłam wszystkie lekarstwa, a dziś po ttzech zabiegach, Kasia słyszy i jest całkowicie
zdrowa. Żadne sowa nie są w stanie
wyrazić mojej wielkiej radości i
wdzięczności. Izabela S. - W-wa.
- Ewa Z.: - Wykryto u mnie na obu
piatach wątroby torbiele, po biopsji
stwierdzono, że jest to ptzetzut z piersi - pierś miałam operowaną w 1996
roku. Nie dawano nadziei. Po ftzech za:
biegach zrobHam USG, okazało się, że
torbiele zniknęły, wątroba jest czysta.
Z filipińskim uzdrowicielem bę·
dzie można się spotkać w dniu
30.111.2001 r. (piątek) w Domu Nauczyciela, ul. Sienkiewicza 42. Informacje I zapisy po nr tel. 042/63251-24, 0-501-363-991 . .
łem możliwość

ga. Czuję się świetnie, wyniki potWierdzają moje całkowite uzdrowienie.
•
- Gabriela S.: - Do p. Apinga zg!osilam
się z żylakami, bólami kręgosłupa i stawów oraz bólem w nogach. Po dwóch
zabiegach odczulam już dużą poprawę,
po ttzech wszystko ustąpiło.
- Już po dwóch zabiegach- zginął polip na jajniku - Agnieszka B.
Nerwica serca, nadciśnienie oraz
chroniczne zmęczenie, bez mała uniemożliwiały normalne życie. Już po dwóch
zabiegach zdumiony jestem efektami tej
terapii - Grzegorz R.
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GOK Bolimów ,

ALERT W BANKACH

Witraż,

PO WARSZAWSKIEJ MASAKRZE
Zabezpieczenia są wzmacniane, ale stu procent bezpieczeństwa nic nie zapewni.
Tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni związane z napadem na jeden
z warszawskich oddziałów Kredyt Banku i bestialskim mordem na jego pracownikach sprawiają, że wszyscy zaczynają sie zastanawiać, czy polskie·
banki są bezpieczne. Jak się bowiem
okazuje, w zagrożeniu są nie tylko pieniądze - główny cel bandytów, ale
przede wszystkich pracownicy banku,
którzy mają z nimi bezpośredni kontakt, ale i klienci, którzy w momencie
napadu mogą przebywać w banku.
O to, jak oceniają stan bezpieczeń
stawa swoich banków i czy w związku
z napadem w Warszawie podjęto dodatkowe kroki mające na celu wzmocnienie zabezpieczenia pracowników,
klientów, a wreszcie samych placówek
pytaliśmy dyrektorów łowickich banków.
Prezes Banku Spółdzielczego Ziemi
Łowickiej Ma.i:.ek Byzdra poinformował
nas, że na ostatnim posiedzeniu zarzą
du tegoż banku dyskutowano właśnie
nad sprawami bezpieczeństwa. Dyskusja ostatecznie zakończyła się podję
ciem decyzji o przeznaczeniu znaczą
cej części tegorocznych nakładów inwestycyjnych na wykonanie dodątko
wych zabezpieczeń. Chodzi tu przede
wszystkim o wzmocnienie systemu
elektronicznego monitoringu banku,
choć - jak podkreślił prezes Bzdyra - inwestycje nie poprzestaną tylko na tym.
Podobne kroki podejmowane są aktualnie w Banku PEKAO SA. Jak poinformował nas dyrektor dis klient(lw korporacyjnych Radosław Niewiadomski,
od niedawna w banku wzmacniany jest
system ochrony monitoringowej . Działania te zostały poprzedzone wnikliwym przeglądem instalacji alarmowych.
Pracownicy zostali dodatkowo przeszkoleni w zakresie obsługi alarmów,
a także sposobów zachowań w niebezpiecznych sytuacjach. Na początku

stroik i plakat

GOK we współpracy z Gminną Komisją
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych organizuje trzy konkursy
plastyczne przeznaczone dla dzieci i mło
dzieży szkolnej. Pierwszy z nich to konkurs na plakat z okazjii Miedzynarodowego Dnia Trzeźwości. Plakaty wykonane
w dowolnej technice muszą być dostarczone do GOK do 29 marca. Rozstrzygnięcie
tego konkursu nastąpi 4 kwietnia. Drugi - to
km,1kurs o tematyce wielkanocnej. Do 5
kwietnia dzieci będą mogły wykonać konkursowe wielkanocne stroiki, karty i pisanki. Konkurs ro;strzygnięty zostanie 11
kwietnia. Natomiast 25 kwietnia wyłonieni
zostaną zwycięzcy konkursu na wykonanie witraża. Termin dostarczania gotowych
witraży do GOK mija 19 kwietnia. Zwień
czeniem konkursów będzie wystawa
wszystkich wykonanych przez dzieci prac
i rozdanie nagród w postaci książek, materiałów plastycznych oraz świątecznych drobiazgów. O wynikach plastycznych zma(ljs)
gań lx(dziemyinformować na bieżąco.

łowicki Klub

Katolicki

Ks. Banach opowie
awojennym zniszczeniu kościołów

Kamera to strażnik pewny i ciągle pracujący - ale i ona nie zapewni 100%
gmachu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej.
marca w szkoleniach zorganizowanych
przez łódzki oddział banku i Komendę
Wojewódzką Policji w Lodzi udział
brała również kadra zarządzająca
PEKAO SA.
Dyrektor przyznaje jednak, że do oddziału banku w Skierniewicach, w którym do niedawna pełnił funkcję kierowniczą, docierały sygnały od 'pracowników małych jednostek filialnych, takich
jak np. filia w Łyszkowicach, o tym, że
czują się oni zagrożeni. Kilkuosobowa
obsługa filii może liczyć tylko i wyłącznie na zabezpieczenia elektroniczne w postaci alarmu bezpośrednio połączonego z jednostką policji lub firmą
ochroniarską. W filiach nie ma ochrony
strażników, choć pracownicy wskazują, że istnienie takiej w pewnym stopniu odstrasza bandytów.

Dyrektor Banku Gospodarki Żyw
nościowej Ireneusz Borowy nie chciał
zdradzić nam ostatnich posunięć zwią
zanych z doskonaleniem systemu bezpieczeństwa swojej placówki, stwierdził jednak, że BGŻ jest z całą pewnością bezpieczny zarówno dla swych
pracowników, jak i klientów.
Mazowiecki Bank Regionalny SA
w ciągu najbliższego miesiąca wprowadzi nowy system monitoringowy. Jak
poinformowała nas dyrektor Janina Zagajewska, następnego dnia po wydarzeniach w Warszawie, pracownicy banku
przeszli szkolenie, które miało na celu
przypomnienie znanych już zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.
Wszyscy dyrektorzy zgodnie twierdzą, że ostatnie wydarzenie w Warsza-

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

bezpieczeństwa.

Na

zdjęciu:

kamera na

'
wie wstrząsnęło całym sektorem bankowym w Polsce. Podkreślają równocześnie, że w rzeczywistości nie moż
na stworzyć doskonałego systemu zabezpieczeń. Podobne sytuacje mogą się
zdarzyć wszędzie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy i kiedy uzbrojony
przestępca wejdzie do banku i zacznie
strzelać . W przypadku napadów na
banki z bronią w ręku, strażnicy stanowiący ochronę sal operacyjnych praktycznie zdziałać mogą niewiele. Zgodnie z prawem mogą oni mieć przy sobie
tylko paralizatory, a to w konfrontacji
z bronią ostrą i elementem zaskoczenia
nie daje pożądanych rezultatów. Pozostaje tylko liczyć na to, że skutecznie
odstraszać bedą oni bandytów samą
swoja obecnością.
Lilianna Jóżwiak - Staszewska

Najbliższe spotkanie LKK odbędzie się
22 marca o godz. 18.30 w siedzibie klubu
przy Starym Rfnku. Prelegentem będzie
zapowiadany przez nas już wcześniej ks.
Stanisław Banach. Temat spptkania, zaproponowany przez samego prelegenta brzmi:
„Zniszczenia obiektów sakralnych (kościo
łów) w czasie II wojny światowej na terenie Polski". Spotkanie na temat życia kardynała Stefana Wyszyńskiego, na które
również będzie zaproszony ks. Stanisław
Banach, odbędzie się w innym terminie.

Koncert folklorystyczny
na rzecz Zbyszka
Charytatywny koncert folklorystyczny
spotkanie" odbędzie się w sali
kina ,,Bzura" w niedzielę 25 marca, o godzinie
16.00. W koncercie swój udział zapowiedziały
zespoły: ,,Koderki", ,,Boczki Chełmońskie",
grupy folklorystyczne z łowickich przedszkoli
oraz zespół obrzędowy z Wielunia Całkowi
ty dochód z koncertu przeznaczony zostanie
na leczenie i rehabilitację ucznia VI klasy Szkoły Podstawowej nr 7 Zbyszka Kaczmarczy(aw)
ka, chorego na zanik mięśni.
„Księżackie

Największy
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POWSTANIE NOWE
OGRODZENIE TARGOWISKA
nienia w ruchu ulicznym, zwłaszcza
w okolicach targowicy w dni wzmożone
go handlu - czytamy m.in. w przyję
tym pod koniec ubiegłego roku budżecie
miejskim na 200 I rok.
Jakiego rodzaju ogrodzenie targowiska zaproponuje projektant jeszcze do
Łowicza.
Wykonanie projektu budowy ogro- końca nie wiadomo. Zgodnie z zalecedzenia targowiska miejskiego oraz mo- niami miasta ma to być ogrodzenie medernizacji i budowy chodnika zostało talowe, niezbyt ciężkie i zasłaniające
zlec9ne 23 lutego bieżącego roku. Prace

Niewysokie, metalowe ogrodzenie
targowiska miejskiego od strony ulicy
Sikorskiego oraz poszerzony chodnik
ułożony z betonowej kostki z możliwo·-.
ścią parkowania wzdłuż tej ulicy - tak
ma wyglądać jeszcze w tym roku ta część

Podobnie jak droga w Bąkowie Górnym

wygląda

wiele innych dróg gruntowych

Siedem rodzin mieszkających na odcinku około 500 metrów bocznej drogi
w Bąkowie Górnym, łączącej tą miejscowość z Klotyldowem, ma duże kło
poty z wyjechaniem ze swoich gospodarstw. Teraz na wiosnę nie można ani
przejść, ani przejechać. Koleiny, które
powstały zimą, teraz rozmarzają. na
drodze stoi woda, samochody grzęzną mówi mieszkaniec Bąko~a Górnego Janusz Gajewski.
Mieszkańcy interweniowali u wójta
gminy. Jest to droga gruntowa, dwa lata
temu była ll'.)lrównywana żwirem, w ze-

Wkrótce

szlym roku uruchomione zostało na niej
oświetlenie. W chwili obecnej nie ma sensu w bioto sypać żwiru, trzeba poczekać, aż zejdzie woda i ziemia wyschnie,
będzie można drogę wyrównać - powiedział w rozmowie z Nowym Łowicza
ninem wójt Gminy Jarosław Kwiatkowski. Jak zapewnia wójt, w planie budże
tu na rok 2001 na wydatki związane
z naprawą dróg gminnych jest wystarczająco dużo środków i wspomniana
droga. Takich dróg na terenie gminy jest
więcej, w miarę możliwości będą napra(aw)
wiane.
,

początek

Jeżeli pogoda na to pozwoli, już
w kwietniu bieżącego roku rozpoczną
się roboty przy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ulicy Konopackiego
w Łowiczu. Prace będą prowadzone na
odcinku od ulicy Kurkowej do ulicy
Ciemnej, a więc przy blokach osiedla Noakowskiego.
Będą one polegały między innymi na
rozdzieleniu kanalizacji sanitarnej od
deszczowej. Do tej pory bowiem ścieki
sanitarne z części posesji będących
w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej położonych przy uli-

w pierwszej połowie tego roku. Uzależ
nione jest to od tego, czy miasto zdecyduje się powierzyć je łowickiemu Zakładowi Usług Komunalnych, czy też
może zorganizowany zostanie przetarg
na wyłonienie wykonawcy robót. W tegorocznym budżecie w dziale inwestyCoraz częściej na dobrą radę zamiast
cji zapisana jest na budowę parkingów
na pieniądze w ramach zasiłku mogą liw mieście kwota 200 tysięcy złotych .
czyć osoby zwracające się o pomoc do
Należy jednak pamiętać, że za te pienią
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
dze powstaje Jl etap parkingu przy uliw Bolimowie. Jak powiedziała nam kiecy Kaliskiej (okolice miejskiej pływal rowniczka tutejszej placówki Janina
ni), należy wykonać dokumentację pro- Werle, w ostatnim czasie wydano aż 27
jektową i sam parking przy ulicy Broodmownych decyzji będących odpowiewarnej oraz powstaje dokumentacja pro- dzią na podania o przyznanie zasiłków
jektowa zatoczek parkingowych przy okresowych. Z roku na rok GOPS ma
ulicy Sikorskiego (wzdłuż ogrodzenia coraz mniej pieniędzy. Kurczą sie zatargowiska miejskiego). Brak parkingów równo środki własne gminy, jak i budżet
w centrum miasta powoduje duże utrud- przyznawany nam na szczeblu wojewódzkim. Pieniądze z tego ostatniego
żródła pojawiają się zazwyczaj dopiero
pod koniec roku, kiedy uruchamiane są
rezerwy celowe. Ludzie myślą, że jeżeli
być wysokie i stare już topole rosnące w listopadzie i grudniu ubiegłego roku
wzdłuż ulicy Konopackiego, przy bło wypłacaliśmy wszystkie zasiłki, to będzie
kach osiedla Noakowskiego. Część z nieb tak cały czas - mówi kierownik Wer le.
zostanie wycięta ze względu na fakt, że
Tymczasem zamiast pieniędzy osokorzenie tych drzew stanowiłyby za- by pozostające w tragicznej sytuacji figrożenie dla nowego rurociągu kanaliza- nansowej mogą w GOPS liczyć najczę
cyjnego. Rosnące korzenie dużych ściej tylko na rozmowę i ewentualne
drzew mogą powodować deformacje ru- wskazówki, jak wyjść z „dołka". Przerociągu i niwelować spadki konieczne do ważnie, jeśli ktoś przychodzi z podaniem,
właściwego odprowadzania ścieków. Po to staramy się go od razu na miejscu
zakończeniu robót zaplanowane jest od- uprzedzić, że z braku środków decyzja
tworzenie nawierzchni ulicy i ułożenie będzie odmowna i wspólnie poszukać
tam betonowej kostki.
innej drogi wyjścia. Często przy tej oka(mak) zji przekraczamy granice swoich kom-

Dobra rada czasami
lepsza od zasiłku

prac na Konopackiego

cy Konopackiego odprowadzane są do
kanału ogólnospławnego, którym płynie również woda deszczowa zbierana
z tej ulicy. Kanał ten łączy się z kanałem
deszczowym w ulicy Kurkowej, który
potem zbiera wodę deszczową z okolic
targowiska miejskiego i znajduje ujście
do kanału odkrytego (cieku wodnego)
wychodzącego z ZPOW Agros Łowicz.
Po przeprowadzeniu robót ścieki sanitarne będą odprowadzane za pośrednictwem odpowiedniej kanalizacji do
oczyszczalni miejskiej. Przeszkodą
w szybkiej realizacji tych robót mogą

który jest poprowadzony przy ogrodzeniu od strony
targowiska. Dzięki przesunięciu ogrodzenia do ciepłociągu chodnik przy ulicy Sikorskiego będzie szerszy o około
1,20 - 1,30 m. Część betonowych płyt
z istniejącego ogrodzenia wykorzystana będzie do uzupełnienia ubytków
w ogrodzeniu od strony stadionu Klubu
(mak)
Sportowego Pelikan.

Gmina Bolimów

mają więc szansę rozpocząć sięjeszcze

Wiosenne roztopy utrudniaiq
wyiechanie z de»mu

częściowo ciepłociąg,

petencji - mówi kierownik Werle. Dwoje pracowników ośrodka najczęściej stara
się znaleźć pracę dla tych, którzy sami
nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. O ile nie może to być stała
praca w konkretnej firmie, o tyle może
to być praca okresowa, najczęściej u wła
ścicieli działek rekreacyjnych w Mogiłach.

Zdarza się jednak i tak, że GOPS poszukuje dla swych podopiecznych
mieszkania. Tak było w przypadku mło
dej, niepełnosprawnej dziewczyny z Bolimowa, która w wyniku niefortunnej
decyzji życiowej znalazła się na bruku
bez żadnych środków do życia. Dzięki
pracownikom GOPS-u znalazła tymczasowe lokum w byłej leśniczówce w Ziemiarach i pracę w jednej ze skierniewickich firm. Obecnie ma już stałe miejsce
zamieszkania w Skierniewicach i może
cieszyć sięz tego, że kilka miesięcy temu
nie dostała kilkuset złotych jednorazowego zasiłku, ale dobrą radę. Pozostaje
wobec tego pytanie, czy w związku z
ciągłym brakiem środków GOPS-y nie
powinny zająć się raczej wspieraniem
psychicznym swych podopiecznych niż
rozdzielaniem głodowych zasiłków, które i tak są nieskutecznym lekiem na bie(ljs)
dę.

Firma Misiek
Oferująca okna i drzwi z

PCV, drewna i

aluminium ma przyjemność zaproponować
swoim klientom następujące promocje:

Barbara I

Misiek s.c.

panele PCV mieszalnik farb
pokrycia dachowe
folie dachowe
materiały termoizolacyjne

1. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne - gratis
2. Drzwi wewnętrzne drewniane firmy Porta - gratis
3. Montaż - gratis

PANELE PODŁOGOWEMDF PANELE ŚCIENNEMDF
płyta gipsowa LAFARGE

4. Kredyt od 300 do 5500 zł gdzie:
•Prowizja wynosi 0%

Misiek S.C.

•Odsetki 0%

Ul.

Długa

99 - 400

•

Przedpłata

•

Spłata kredytu w dziesięciu miesięcznych ratach

0%

Włodzimierz Łuczakowie

...c

4,
Łowicz

UWAGA! .c::> BLUM

.

Mocowanie i osadzanie
okuć gratis

Il.

w
..J
~

Tel./ fax

li) •

(0-46) 830-33-60

HURTOWNIA:

ŁOWICZ,

ul. Seminaryjna 6, tel./fax

CZAS PROMOCJI OGRANICZONY

(046)~37-60-14

~b\ . .~

~ ~~

R-309

·OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM PLUS

•!• Dostawa autocysterną posiadającą wąż wydawczy długości 60 metrów
•!• Atrakcyjne ceny
•!• Jakość potwierdzona atestem

JANUSZ WOJDA, tel. (0-46) 837-14-93, (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532
R-?'.ł~

~J

dla ambitnych
niemieckie, włoskie i czeskie
poleca autoryzowany przedstawiciel
firmy „SOFTBUD" - Sochaczew
ul. 15 Sierpnia 11, tel. (046) 862-79-33 ·

hiszpańskie,

ZAPRASZAMY: poniedziałek-piątek 10.00- 18.00,
R-266
sobota 9.00-14.0ó

STANLEY

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

MEBLE
Łowicz,

Nowy Rynek 16

tel. (0-46) 837-89-01, 0-502-384-929
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STUDENCI W PRZEDSZKOLU
uczycielskim Kolegium Języków Obcych. Studenci drugiego i trzeciego roku
języka francuskiego odwiedzają przedszkolaków regularnie dwa razy w tygodniu. Spotkania z dziećmi prowadzą
w ramach lektoratów studenckich .

Od kilku tygodni do przedszkola Stokrotka przy ul. Ułańskiej w Łowiczu
przychodzi więcej ... studentów. To nie
żart, ale praktykowana już od ubiegłego
roku , a w ostatnim okresie rozszerzona
współpraca między tą placówką, a Na-

Studenci w czasie zajęć z dziećmi w łowickim przedszkolu Śtokrotka.

Dzięki nim, dzieci bezpłatnie mogą
uczestniczych w lekcjach języka obcego. Jak powiedziała namjedna z prowadzących zajęcia studentek II roku, Magdalena Opara, pomysł nauki francuskiego w przedszkolu przynosi obopólną
korzyść. Młodzież może już w trakcie
początkowych lat studiów zapoznać się
ze specyfiką pracy z dziećmi, a przedszkolaki osłuchać się z językiem. Trwające niewiele ponad 20 minut, w każdej
grupie, zajęcia polegają na nauce przez
zabawę. Każde zajęcia prowadzi inny
student, przy czym reszta grupy bacznie
przysłuchuje się"realizowanej przez niego lekcji. Dzieci nazywają po francusku
pokazywane im zabawki, opowiadają obrazki, śpiewają piosenki. Jak zauważają
studenci, dla wielu z nich to tylko inny
rodzaj zabawy, możliwość popisania się
przed dorosłymi, ale są też dzieci, które
traktują naukę poważnie i grzecznie powtarzają usłyszane słowa, czy zdania.
Lekcje prowadzone przez studentów obserwuje i ocenia opiekunka grupy Teresa
Utzig.Od kilku tygodni przedszkole odwiedza także młodzież z pierwszego roku
NKJO. Zajęcia z nimi mają charakter bardziej swobodny, bo i wiedza merytoryczna studentów jest inniejsza. Dzięki nim
dzieci zdobywają ogólne informacje
o Francji ijęzyku francuskim.
(!is)

To gimnazjum miałoby
wysoki poziom

Od pewnego czasu toczy się spór nt.
zlokalizowania gimnazjum przy liceum
im. Chełmońskiego. Tak z jednej jak
i z drugiej strony są przytaczane argumenty mające na celu udowodnienie swoich racji. Argumenty-są przeważnie natury pedagogicznej, organizacyjnej i finansowej. I tak obiektywnie je rozpatrując wydać
się może, że każda ze stron ma rację.
Moim zdaniem nie wszystko jednak
do końca zostało w dyskusji powiedziane. Tak np. nie znalazłem wypowiedzi na
temat jaką wartość, jaki poziom miało
by gimnazjum znajdujące się przy liceum.
Na pewno byłaby to szkoła o wysokim
poziomie nauczania, ponieważ część
nauczycieli Liceum uczyłaby młodzież
gimnazjalną. A przecież wiadomo, że
kadra nauczycielska tej szkoły to doświadczeni nauczyciele, doświadczeni
pedagodzy, o czym najlepiej świadczy
fakt, że Liceum Ogólnokształcące im.
J. Chełmońskiego znajduje się w grupie
najlepszych szkół tego typu w woj. łódz
kim,
że uczniowie tej szkoły po pomyśl
członkowstwa w UE
nym zdaniu egzaminu maturalnego z maPrzedstawiciele uczelni obejrzeli propo- tematyki są przyjmowani bez egzaminu
nowaną przez Stowarzyszenie bazę dy- na Politechnikę Łódzką. To chyba najledaktyczną dla uczelni - Ośrodek Dosko- piej świadczy o kadrze nauczycielskiej
nalenia Kadr przy ul. Kaliskiej - i zaaprobowali miejsce. Wstępnie, planuje
się przyjęcie około 40 osób i utworzenie dwóch grup. Kadrę dydaktyczną zapewnia Szkoła Główna Handlowa.
Wszystko wskazuje na to, że kierAktualnie dr Krzysztof Jaro~ński masz odzieży stanie .się regularnym gopracownik SGH zajmuje się opracowa- ściem w siedzibie Gminnego Ośrodka
niem oferty szkoły (szczegółowa tema- Kultury w Nieborowie. W miniony pią
tyka i forma zajęć z rozpisaniem liczby tek 16 marca mieszkańcy Nieborowa
godzin). Wysokość odpłatności za szko- i okolic po raz kolejny mieli możliwość
łę zostanie ustalona po ostaecznym skorzystania z asortymentu przywieoszacowaniu kosztów związanych z jej zionego przez skierniewicką firmę zajprowadzeniem.
mującą się handlem obwożnym. Propo(aj) nowano ubrania w bardzo szerokim asor-

SGH OTWORZY WtOWICZU STUDIA PODYPLOMOWE
Temat: jak zarządzać pieniędzmi w warunkach
Już w nadchodzącym roku akademickim, warszawska Szkoła Główna Handlowa, uruchamia w Lowiczu punkt
studiów podyplomowych. Inicjatorem
i głównym organizatorem przedsięwzię
ci a jest Stowarzyszenie Powiatów
i Gmin Dorzecza Bzury.
Będą to studia dwusemestralne o kierunku zarządzanie, w odniesieniu do zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami gospodarczymi
w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej. Po pierwszym semestrze studenci wybiorą sobie jedną z dwóch proponowanych specjalizacji: samorządy
terytorialne, podmioty gospodarcze.
Absolwenci otrzymają dyplom ukończe-

nia studiów podyplomowych w wybranej specjalizacji.
Studia te adresowane są do samorządowców oraz osób prowadzących
dzialalność gospodarczą. Proponowana wiedza obejmie: zmiany w prawodawstwie unijnym, pozyskiwanie, lokowanie i gospodarkę środkami, robienie
planów finansowych i szereg innych zagadnień niezbędnych do efektywnego
funkcjonowania samorządów i podmiotów gospodarczych w nowej rzeczywistości - akcentuje siarosta łowicki i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Cezary Dzierżek. Stosowne deklaracje
w kwestii -przystąpienia do realizacji
studiów zostały podjęte z obu stron .

~n

tej szkoły. Zapewne ·i z innych pzedmiotów gimnazjaliści osiągaliby wysokie
noty. I chyba władzom miejskim, jak
i władzom szkolnym powinno zależeć,
aby przy liceum mieć takie przodujące
gimnazjum.
Ostatnio wyczyta/em w NŁ. że gimnazjum przy liceum nie może ·istnieć ze
względów wychowawczych, bowiem jest
duża różnica wieku między najmłodszy
mi gimnazjalistami a najstarszymi licealistami (to nie było zdanie redakcji, lecz
jednego z oponentów - przyp. red.). Nieprawda. Taka argumentacja nie jest
przekonywująca. Gimnazjum (8-klasowe) kończyłem w latach międzywojen
nych. Byli wtedy w I-ej klasie uczniowie
w wieku IO lat, a w mojej klasie maturalnej 6 uczniów w wieku 22 lat. Taka
różnica wieku utrzymywała się przez
długie lata. Nie przypominam sobie, aby
taka rozpiętość wieku przyniosła ujemne skutki w wychowaniu młodzieży.
Nie bez znaczenia, o czym w dyskusji
nie było mowy.jest również wyposażenie
szkoły licealnej. Jest ona dostosowana
do nowoczesnych wymogów - zarówno
sale wykładowe, jak i sala gimnastyczna
i boisko sportowe. Na tych obiektach
mogą się odbywać różnego rodzaju imprezy, od sportowych do kulturalnych,
których w wielu szkołach gimnazjalnych
po prostu nie ma. Jes(to wielki atut dla
młodzieży. która może mieć doskonałe
warunki do wszechstronnego rozwoju.
Przytoczy/em kilka walorów, jakie
posiada Liceum im. J. Chelmo1iskiego.
Warto, aby tą sprawą zajęio się nie tylko
miasto, ale i władze szkolne woj. łódz
kiego.
Jan Kołaczyński
Autor jest absolwentem przedwojennego Gimnazjum im. ks. J. Poniatowskiego, wieloletnim przewodniczącym
koła wychowanków tej szkoły, honorowym obywatelem miasta Łowicza.

Kiermasz odzieiy co 2 miesiqce

Wielka promocja!

j Grupa PEKAO S.A.

KREDYT NA ZAKUP
ŚRODKÓW TRANSPORTU

tymencie, począwszy od bielizny do
kurtek i kamizelek, a także obuwie wszystko w tendencji wiosennej. Atrakcyjne ceny (np. 12 zł damska bluzka, 35
spodanie, 40 pikowany bezrękawnik)
przyciągały wielu zainteresowanych.
Następną wizytę, tym razem nastawioną odzież letnią, organizatorzy kiermaszu zapowiadają na koniec maja.
(aj)

OKNAlDRZWI
Tylko u nas kompleksowa oferta

• OKNA PCV, Al, DREWNO• DRZWI ZEWNĘTRZNE • DRZWI WEWNĘTRZNE• FASADY
• OGRODY ZIMOWE• BRAMY GARAŻOWE 1 l.ADASZENIA ALUMINIOWE • PARAPETY

KOMUNIKAT nr·1

'Zapraszamy

Stopa bazowa stanowiąca
podstawę oprocentowania kursem walut:

ŁOWICZ, UL. POWSTAŃCÓW 10 G TEL./FAX 0461830·20·78
R-295

USD - 5,39 °/o p.a.

LEWmATAN

CHF - 3,51 % p.a.
DEM i EURO - 4,77 °/o p.a.

MARKET
przy ul.

MARŻA BANKOWA od 4,5 °/o
Szczegółowe

informacje można uzyskać w Oddziale Banku Pekao S.A. w Łowiczu
ul. Nowa 8, tef. (046) 837-62-25; ul. Długa 27, tef. (046) 837-60-04

DEDYT DO I.OOO d

1ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy
Tel, 0-501-709-535
R-347

ODSTĄPI~

lOKAl
GASTRONOMICZNY
przv trasie Poznańskiej
0-601-946-322

R-345

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

DO ZAKUPÓW

MOTO-MAJl/(0

ł Sprzedaż części
samochodowych i filtrów
WYMIANA OLEJU GRATIS !
ł Amortyzatory firmy
KAYABA i SACHS
do wszystkich samochodów
MONTAŻ GRATIS !
ł Mechanika pojazdowa,
montaż blokad skrzyni biegów
Łowicz,

ul. Poznańska 128
Tel. (046) 837-36·92

R-256
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ZtODZIEJE PRZEWODOW

NADAL BEZKARNI
Odbudowa zniszczonych przez złodziei linii energetycznych
kosztowała w jednym tylko roku 2000 aż 2,5 mln zł.
Od pewnego czasu przypadki kraprzewodów lini elektroenergetycznych nasilają się. Tylko w cią
gu ostatniego miesiąca w rejonie Ło
wicza doszło do kilku poważnych
kradzieży, z czego ostatnia miała miejsce 12 marca w Dąbkowicach Górnych, gdzie z linii niskiego napięcia
zniknęło 350 m przewodów (siedem
przęseł po 50 m każde). Amatorzy
mocnych wrażeń i szybkich pienię
dzy zadziałali niedawno również
we wsi Okręt w gminie Domaniewice
(170 m przewodów) oraz we wsi Henryków w gminie Brzeziny (300 m
przewodów). W ubiegłym roku we
wszystkich rejonach podlegających
Zakładowi Energetycznemu Łódź Teren SA zanotowano 440 przypadków kradzieży. Łączny koszt odbudowy zniszczonych linii wyniesie
w przyblizeniu 2,5 mln. zł. Dla przykładu koszt odbudowania linii okradzionej w Dąbkowicach wyniesie
8 tys. zł, a ludzie mieszkający w tej
okolicy pozostawali "bez prądu prawie przez tydzień. Dla porównania
dzieży

Prace przy sieci kanalizacyjnej w Łyszkowicach prowadzone są obecnie na ulicy Księ
stwa łowickiego, ptzy której znajdują się obie szkoły- postawowa i gimnazjum. W dalszej
kolejności kanalizacja będzie robiona na ulicach Szkolnej i_ Korczaka.
(mwk)

GOPS Bielawy

.

Bezrobotni na zasiłkach celowych
Obecnie ponad 80 osób pozostaje na utrzymaniu pomocy społecznej w Bielawach. Ludzie ci
mogą liczyć tylko i wyłącznie na pomoc w postaci
zasiłków celowych, których wysokość z pewnością nie wystarcza na utrzymanie kilkuosobowej
rodziny, chociażby na poziomie minimum socjalnego. Najniższy wypłacany zasiłek to 40 zł, a najwyższy·to 250 zł i to kwoty przeznaczane na
zakup żywności. Jakpowiedziałanamkierowniczka GOPS Teresa Kociak, już od dłuższego czasu
sytuacja staje się coraz trudniejsza. Brak pieniędzy
w kasie GOPS, które w pierwszym kwartale nie
spłynęły z funduszu wojewódzkiego powoduje,
że nie są wypłacane zasiłki okresowe, ludzie mogą
liczyć tylko na jednorazową bardzo skromną pomoc. Przyczyną, dla której tak wiele osób szuka
pomocy materialnej w GOPS jest bezrbocie, które

si

w gminie BielawY. sięga 15%. Blisko jedna tizecia
gminy korzystających z pomocy
społecznej to bezrobotni, w większości bez prawa
do zasiłku. Głównym skupiskiem bezrobocia stała
się Sobota, miejscowość chałupniczek, które już
dawno straciły pracę w łowickim Syntexie. Do tragicznej sytuacji w tej miejscowości przyczynił się
takż.e powolny upadek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej oraz jedynego zakładu zajmującego się
przetwórstwem spożywczym. O ubóstwie rodzin
dotkniętych bezrobociem świadczyć może choć
by to, że wielu bezrobotnych zaprzestało już nawet regularne odhaczanie się w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Łowiczu, gdyż nie stpć ich na
kupienie biletu autobusowego, a znikoma ilość
ofert w urzędzie nie daje im realnej szansy na zatrudnienie.
(ljs)
mieszkańców

SPBednary

Plac zabaw ieszcze w tym
Przy sprzyjającej pogodzie, jeszcze w tym mieprzy szkole podstawowej w Bednarach zostanie urządzony plac zabaw. Jest to wspólna inicjatywa rady pedagogicznej oraz rodziców.
Szkoła dysponuje terenem pomiędzy starym budynkiem a nmvym, który doskonale nadaje się do
wykorzystania w tym celu. W budżecie szkoły mamy
zaoszczędzone pieniądze na zakup potrzebnego
sprzętu i w najbliższym czasie wybieramy się w tym
celu do Skierniewic - mówi dyrektor Teresa Multan. 2 tys. zł przeznaczono na zakup huśtawek
siącu,

miesiącu

i zje7.dżalni. Na placu zabaw będzie również .pia
skownica (w tym przypadku obędzie się bez kosztów, ponieważ zostanie wykorzystany piasek pozostały po budowie). Gdy wiosenna aura będzie
przyjazna - ciepła i bezdeszczowa - plac zabaw
zostanie oddany do użytku jeszcze w ciągu tygodnia Oprócz frajdy jaką sprawimy najmłodszym,
podniesiemy estetykę terenu przed szkolą, i nieukrywam, że w tym roku mamy nadzieję się z tym
uporać. Gdy tylko pogoda się ustabilizuje ruszamy
z uprawą boiska - podkreśla dyr. Multan.
(aJ)

złodzieje mogli uzyskać za skradzione przewody ok. I tys. zł
W przeszłości zainteresowaniem
złodziei cieszyły się głównie stalowe kątowniki słupów kratowych .
Obecnie giną nieizolowane przewody aluminiowe z linii niskiego napięcia. Wysokowartościowe aluminium, bo tylko i wyłącznie z takiego
mogą być zrobione tego typu przewody, po przetopieniu może być
wykorzystane do zrobienia blachy,
odlewów, klamek, czy nawet sztuć
ców. Złodzieje nie gardzą również
transformatorami rozdzielczymi 151
0,4 kV z powodu wchodzącej w ich
skład miedzi.
O tym, że zjawisko kradzieży
przewodów jest bardzo trudne do
wyeliminowania niech świadczy
chociażby fakt, że w roku ubiegłym
postępowania prokuratorskie we
wszystkich tego typu zdarzeniach
z terenu Łowicza zostały umorzone
przez prokuraturę ze względu na
niewykrycie sprawcy. Natomiast
z całego terenu działalności ZEŁ-T

SA liczba zatrzymanych osób oskaro dokonanie kradzieży nie
przekroczyła 1O. Złodzieje nie kradliby jednak przewodów elektrycznych, gdyby nie znajdowali na nich
nabywców, czyli punktów skupu
złomu. Policyjne kontrole w skupach nie przynoszą jednak więk
szych rezultatów. Trefny towar jest
szybko kupowany i to najczęściej
po bardzo niskiej cenie, a jeszcze
szybciej zbywany przez paserów.
Jak powiedzieli nam pracownicy ło
wickiego zakładu energetycznego,
najgorsze jest to, że na kradzieży
przewodów najbardziej cierpi zakład, który zamiast czynić inwestycje zmuszany jest wydawać duże
pieniądze na uzupełnianie linii. Cierpią również zwykli odbiorcy prądu,
którzy narażeni są na dłuższe przerwy w jego dostawie.
Zakład energetyczny zapowiada
dążenie do bardziej efektywnej
współpracy z Powiatową Komendą
Policji, aby w końcu położyć kres
temu procederowi.
(ljs)
żonych

ZOZ.wycofuie się z protetyki ·i ortodoncii
Tylko do końca marca funkcjonoPrzychodnia Protetyki
i Ortodoncji, mieszcząca się przy
ul. Kaliskiej w Łowiczu, a prowadzona przez publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej. Głównym powodem rezygnacji ze świadczenia usług medycznych w zakresie protetyki i ortodoncji jest deficytowość tej działal
ności . W 2000 roku deficyt w tej przychodni wyniósł 75 tys. zł, rok wcześniej był na podobnym poziomie.
Kontrakt na protetykę i ortodoncję w ubiegłym roku opiewał na kwotę 419 tys. zł, tak więc planu określo
nego w umowie z Kasą Chorych nie
wykonano w prawie 18 %, w 1999
roku, w kontrakcie, kwota na protewać będzie

tykę była określona

mości, kto takie usługi będzie świad

tologią,

czył.

wraz ze stomaktóra była jeszcze w strukturach ZOZ, ale limit punktów był niewykorzytany na kwotę 70 tys. zł.
W przychodni tej jest zatrudnionych 2 lekai:zy stomatologów, 6 techników protetyków i 2 pomoce stomatologiczne. Część techników znajdzie prawdopodobnie zatrudnienie
u stomatologów biorących udział
w konkursie ogłoszonym przez Kasę
Chorych, mającym wyłonić inne podmioty, które takie usługi będą świad
czyć lub w podobnych gabinetach
prywatnych. W konkursie, ogłoszo
nym przez ŁRKCh eferty zakładów
będą przyjmowane do 23 marca, po
28 marca będzie podane do wiado-

Umowy z Kasą Chorych będą
podpisane Ód 1 kwietnia, tak więc
w przyjmowaniu pacjentów będzie
ciągłość, nie będą pozbawieni moż
liwości bezpłatnego korzystania
z takich świadczeń.
Pomieszczenia na IV piętrze budynku ZOZ przy Kaliskiej zajęte
obecnie przez protetykę i ortodoncję zostaną wykorzystane dla jedej
z 2 poradni znajdujących się obecnie na m piętrze - odwykowej lub
psychiatrycznej. Obecnie poradnie
znajdują się obok siebie i każda
z nich ma za mało miejsca. Która
znajdzie się piętro wyżej - na razie
nie wiadomo.
(mwk)
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Gimnazjum nr 1

DZIEN O
Głównym powodem organizowanego już po raz drugi dnia otwartego
w największym łowickim gimnazjum Gimnazjum nr I - nie jest zdaniem dyrektora Grzegorza Więcka, przyciągnię
cie uczniów do tej właśnie szkoły, ale
pokazanie jej, aby pierwszy kontakt
z nią mieli wcześniej niż I września. Tegoroczny dzień otwarty, zorganizowany 13 marca, cieszył się podobnie ja~
w roku ubiegłym bardzo dużym zainteresowaniem. Młodzież i rodzice wypeł
nili cały korytarz i hall szkoły. Osób było
tak wiele, że nie wszyscy, niestety, widzieli wspaniałą grę młodych aktorów,
przedstawiających adaptację przygotowaną na podstawie „Bram raju" Jerzego
Andrzejewskiego. Każdy natomiast
uzyskał szczegółowe informacje dotyczące szkoły, terminów składania dokumentów itp. Podstawowe informacje
zostały zawarte w specjalnie przygotowanym na dni otwarte bezpłatnym numerze „Gimświata", o wielu innych sprawach mówił dyrektor szkoły.
Obecnie szkoła liczy 441 uczniów, po
9 oddziałów w klasach I i II. Jedna z klas
I ma wprowadzoną innowację informatyczną; od nowego roku szkolego planowana jest też jedna, 28-osobowa „klasa usportowiona". Nie ma jeszcze for-

malnej zgody organu prowadzącego na
tę innowację, ale przedsięwzięcie to jest
już przez nauczycieli dokładnie przygotowane. Z założenia nie ma to być kiasa sportowców, pomimo, że zajęć wychowania fizycznego będzie w niej więcej niż w pozostałaych klasach - bo aż 6
tygodniowo. Rodzice zainteresowani
zakwalifikowaniem ich dziecka do tej
klasy powinni przy skłaooniu dokumentów napisać stosowne oświadczenie,
aby brać ich dziecko pod uwagę przy
prowadzeniu naboru do niej. Przyjęte
będą pewne kryteria, na punkty będą
przeliczane oceny z wychowania fizycznego, sprawowania i pozostałych przedmiotów, ale będzie również przeprowadzony test sprawności fizycznej. Jeżeli
klasa taka powstanie, zostanie do niej
przyjętych 14 dziewcząt i tyle samo
chłopców.

Podania o przyjęcie ucznia do gimnazjum należy, wraz z 2 zdjęciami, składać do końca marca w sekretariacie szkoły, a świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej musi być dostarczone do
26 czerwca.
Jak mówił dyrektor G. Więcek, na
miarę obecnych czasów, szkoła jest dobrze wyposażona, posiada bogatą ofertę nieodpłatnych zajęć pozaszkolnych:

polonistyczne, informatyczne, sportowe, matematyczne, muzyczne. Uczniowie tworzą też gazetkę „Gimświat", mają
możliwość częściowo odpłatnej nauki
języków obcych, pływania, planowan.e
są też zajęcia jazdy konnej.
. Lista podręczni ów będzie podana
przed końcem obecnego roku szkolnego, planowane jest zorganizowanie gieł
dy podręczników używanych - jeśli tylko uczniowie będą zainteresowani taką
formą. Pod koniec sierpnia na terenie
szkoły odbędzie się też kiermasz nowych podręczników.
Informacji na temat szkoły udziela
codziennie sekretariat w godz. 8.00 15.00, w sprawach naboru do klas I moż
na kontaktować się z dyrektorem szkoły w poniedziałki w godz. 8.00 - 9.30
i w środy w godz. 14.00 - 15.30.
Adres: Gimnazjum nr I w Łowiczu
Al. Sienkiewicza 62
tel. 837-42-45
W obwodzie gimnazjalnym tej szkoły jest tyle młodzieży, że mogłoby z nich
powstać 7 oddziałów, ile ich będzie zależy od rodziców, którzy sami wybierająszkołę dla swoich dzieci. Możli
wości lokalowe Gimnazjum nr I są takie, że klas I może być nawet 9.
(mwk)

Nieruchomość przy

Bolimowskiej nie sprzedana

·"'

~ii!'llU!~'r~ł..
Śmieci, gruz i pozostałości po starym ogrodzeniu - tak wygląda miejski(!)
teren, przy parkingu wyłożonym kostką betonową, w samym centrum miasta,
przy ulicy Browarnej Tuż obok, za murem, znajduje się wysprzątany i zadbany
teren prywatnejgalerii Browarna. Trudno o większy kontrast i lepsze porównanie tego, jak się stara gospodarz prawdziwy czyli prywatny i gospodarz czyli
miasto. Śmieci mają być uprzątnięte dopiero przy okazjipowiększania istnieją
cego przy Browarnej parkingu. A dlaczego nie wcześniej?

Szybki Internet takie na wsi
Zduny znowu w krajowej czołówce
Na Szybki Dostęp do rnternetu w placówce TP SA przy ulicy 3 Maja,
(SDI), usługę Telekomunikacji Polskiej w Łowiczu. Opłata za udostępnienie terSA, mogą liczyć abonenci podłączeni do mina la abonenckiego wynosi 999 złotych
centrali telefonicznej w Zdunach. Łowie- (z podatkiem VAT), miesięczna opłata
ka placówka TP SA kilka dni temu zain- ryczałtowa 160 złotych (w tym VAT).
stalowała tam terminal dostępowy SDI Dostęp poprzez SDI różni się od dostę
wyprodukowany przez koncern teleko- pu komutowanego (modemowego pomunikacyjny Ericsson. Jest to pierwsza przez numer dostępowy 0202 ... ) tym,
gmina wiejska w powiecie łowickim że opłata jest pobierana za miesiąc koi jedna z pierwszych gmin wiejskich rzystania z sieci bez względu na czas
w Polsce, w której oferowana jest ta usłu- rzeczywistego połączenia . Oprócz tego
ga. Pierwszeństwo wynikało z dużego SDI nie powoduje zajęcia linii'telefoniczzainteresowania ryczałtowym dostępem nej (można odbierać i inicjować zwykłe
do sieci przez abonentów tej miejsco- połączenia telefoniczne). Istotną różni
wości. Tam gdzie jest jeden wniosek cą jest deklarowana przepustowość łą
o założenie SD! na razie nie zakładamy, cza, która wynosi 114 kbit/s (w przyze względu na koszt urządzeń centralo- padkujednoczesnego prowadzenia rozwych, w Zdunach by/o ich kilka i mogą mowy telefonicznej zmniejsza się o pobyć następne„ . - powiedział nam dyrek- łowę). Przy dostępie modemowym
tor łowickiej placówki TP SA Tadeusz wynosi ona maksymalnie 56 kbit/s, ale
Szarometa. Wnioski o udostępnienie jest zwykle nieosiągalna.
(mak)
uslugi o nazwie SDI można składać

Na kwiecień bieżącego roku wstępnie
zaplanowany jest dnigi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu
przy ulicy Bolimowskiej 10. Pierwszy
przetarg (poniedziałek, 12 marca) nie został rozstrzygnięty z powodu braku licytujących. Drugi przetarg może odbyć się
najwcześniej po miesiącu od daty pierwszego, po obniżeniu ceny wywoławczej
przez zarząd miasta. Cena wywoławcza
w pierwszym przetargu wynosiła 250
tysięcy złotych. Nad jej obniżeniem zarząd jeszcze się nie zastanawiał. W skład
nieruchomości przy ulicy Bolimowskiej I O
wchodzą trzy budynki mieszkalne, wielorodzinne, typu oficyna, murowane, parterowe, niepodpiwniczone o powierzchniach 45 m2, 129 m2 i 124 m2, w których
łącznie mieści się osiem lokali mieszkalnych. W lokach zameldowanych jest 31
osób. Powierzchnia całej nieruchomości
(działka + budynki) wynosi 3073 m 2•
Budynki są w złym stanie technicznym
i dlatego zarząd miasta postanowił sprze(mak)
dać całą nieruchomość.

Topole z Konopackiego
•
zostanq wycięte
Wszystkie topole rosnące wzdłuż ulicy Konopackiego na odcinku od ulicy
Ciemnej do ulicy Kurkowej - 3 7 dużych
drzew - przeznaczone są do wycięcia.
Wycinka drzew została zlecona łowic
kiemu Zakładowi Usług Komunalnych
przez zarząd miasta.
Jest ona konieczna ze względu na planowane rozpoczęcie w tym miejscu inwestycji polegającej na wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej odprowadzającej
ścieki z części posesji przy tej ulicy oraz
poszerzeniu ulicy i ułożeniu na niej betonowej kostki. Do tej pory ścieki sanitarne były odprowadzane kanałem ogólnospławnym do kanału deszczowego
poprowadzonego pod ulicą Kurkową,
który ostatecznie znajdował upust do
cieku wodnego przepływającego przez
łąki Nieoudka (przy Agros - Fortuna Ło
wicz). Po zakończeniu inwestycji ścieki
sanitarne będą trafiały najpierw do oczyszczalni ścieków. Topole mają być wycięte ze względu na fakt, że trasa prze-

biegu kolektora ściekowego znajduje się
w zbyt małej odległości od drzew - od 0,5
do 5 metrów. Przy podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę również zły stan
sanitarny drzew i rosnące zagrożenie dla
stojących nieopodal budynków (bloki
osiedla Noakowskiego i posesje przy ulicy Konopackiego). Korzenie takich drzew
stanowią istotne zagrożenie dla wszelkich
rurociągów poprowadzonych w ich pobliżu. Rozrastając się powodują załamy

wanie się kolektorów, pękanie rur i wrastają w świat/o rurociągu zapychając go
i niwelując spadki potrzebne do właści
wego odprowadzania ścieków.
Zakład Usług Komunalnych otrzyma
za wycięcie 37 kilkunastometrowych
drzew wynagrodzenie w wysokości 29
tysięcy złotych brutto. Wycinka Jest
traktowana jako przygotow~nie do inwestycji, która przy sprzyjających warunkach pogodowych powinna rozpocząć się już w kwietniu bieżącego roku.
(mak)

Prewencja Kryminalna

Zmiany organizacyine w komendzie
Szereg zmian organizacyjnych zamie- obok pomieszczeń Sekcji Kryminalnej,
rza wprowadzić w pierwszej połowie Rewiru Dzielnicowych itp. Po zmianach,
bieżącego roku w łowickiej Komendzie osoby, które będą chciały skontaktować
Powiatowej Policji przy ulicy Bonifra- się z policjantami z drogówki (np. w spraterskiej komendant Adam Ruta. Część wie zatrzymanego dowodu rejestracyjnez nich związana jest z aktualnie prowa- go, wyjaśnienia okoliczności zdarzenia
dzonymi remontami, których ostatecz- itp) nie będą musiały wchodzić na piętro
nym zadaniem jest między innymi uła tylko przejdą na koniec korytarza na partwienie poruszania się po komendzie terze:
Będzie to z korzyścią dla osób, które
osobom z zewnątrz.
Po skończeniu remontowania pomiesz- przychodzą do nas z różnymi sprawami
czeń po pracowni osmologicznej (bada- i unikniemy niepotrzebnego krążenia po
nie zapachów), która podlegała skiernie- budynku komendy... - powiedział nam
wickiej jednostce policji, na parter prze- komendant Adam Ruta.
Na parterze, z dawnego magazynu poniesie się cała Sekcja Ruchu Drogowego.
Do tej pory drogówka znajduje się w dru- wstanie pomieszczenie socjalne dla pagiej części budynku KPP i można tam troli policyjnych rozpoczynających i koń
wejść przechodząc między innymi tuż czących służbę. Będzie to miejsce, w któ:

rym policjanci będą mogli przebrać się
w cywilne ubrania, zjeść posiłek, odpocząć itp.
Pracownicy operacyjni i policjanci zajmujący się sprawami kryminalnymi przeniosą się z pomieszczeń na drugim pię
trze do drugiego skrzydła budynku. Dostęp do pomieszczeń tej sekcji będą mieli
tylko uprawnieni do tego policjanci. Na
korytarzu zainstalowane mają być drzwi
ze specjalnym zamkiem kodowym. Podobne drzwi znajdują się przy dyżurce,
na parterze komendy.
Aktualnie w łowickiej Komendzie Powiatowej Policji trwa remont terakoty
i ścian na schodach i korytarau pierwszego piętra .
(mak}
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SKtADOWISKA SMIECI NIE B~DZIE
planu przestrzennego 't'.lłgo sowanie. Na wstępie mówiła, że protesty że od strony Krępy na grzyby można już gdzie są wszystkie media - woda, prąd, to być teren o powierzchni 7 ha, docelomiała prz.edstawić pod nie- mieszkańców przekonały ją, że wysypisko nie chodzić, bo w lesie można znaleźć je- linia telefoniczna. W ciągach tych przy wo 20 ha, na którym mogłoby być roczobecność autoraAnchzejaBaigieły, obecna nie powinno powstać i warto zainwesto- dynie śmieci. Zdaniem pes:Yrnistów, nie- planowanej budowie na terenach rolni- nie składowanych 250 tys. ton odpadów.
na sesji Janina Załuska z jego pracowni. Gdy wać w ekologię. Wnioskowała o zlikwido- legalnych wysypisk śmieci na terenie grni· czych nie trzeba byłoby - gdyby plan Wymagane projektem uszczelnienie teretylko wstała, odezwały się głosy: Nie chce- wanie nielegalnego, niekontrolowanego iurą ny jest nawet kilkadziesiąt. Śmieci w la- został zmieniony - ponosić dodatkowych nu kosztowałoby 1OO złlrn2, miała go twogającego wszelkim wymogom wysypiska sach i na wysypisku w Skaratkach pod kosztów, aby zmienić przeznaczenie grun- rzyć 30 cm warstwa gliny, pokryta spemy tej pani ! fle pani za to wzięła ?
śmieci w Skaratkach pod Rogóźnem. Śmieci Rogóźnem pochodzą głównie z Głowna tu z rolniczego na budowlane. Do mo- cjalną folią i żwirem. Projektant Zbigniew
ZMIANY W PLANIE
z tego wysypiska powinny być wywiezio- i okolic Łodzi - twierdzą niektórzy miesz- mentu niewprowadzenia tych zmian do Staliński obliczył, że takie składowisko tylplanu, koszty takie musi ponosić inwe- ko dla potrzeb gminy Domaniewice byłoby
nez terenu gminy, a teren zrekultywowany.
PRZESTRZENNEGO
kańcy gminy Domaniewice. Czasami na
stor. Planowana zaś droga ze Strzebiesze- eksploatowane...4,5 tys. lat. Projekt nowoWniosek
ten
został zakwalifikowany jako
ZAGOSPODAROWANIA
papierach fruwających w pobliżu zaśmie
wa do Domaniewic była wyznaczona czesnego składowiska, za opracowanie któinterpelacja i będzie omawiany na jednej
z najbliższych sesji. Kolejny, ale już głoso conych miejsc można przeczytać adresy w takim miejsc11, aby przechodziła przez rego kopalnia ,,Kosrnin" zapłaciła około 80
NIE PRZYJĘTE
wany wniosek, dotyczył składowiska od- widniejące na starych, wyrzuconych ra- granice pól i była bezkolizyjna.
tys. zł, może teraz trafić do kosza.
Obawy mieszkańców gminy podsycił padów użytkowanegt> przez gminę Łysz chunkach lub kopertach. Nie zmienia
Jeżeli zaś chodzi o składowisko: MieTAKA SZANSA JUŻ SIĘ
radny Tadeusz Marszałek ze Strzebiesze- kowice, które istnieje blisko granicy z gminą to faktu, że w tak wstrętnie zanieczysz- liśmy szczery zamiar uczciwego zarabiawa mówiąc, że zmiany te przygotowy- Domaniewice. Poniewaź jest ono niekon- czonej okolicy żyją właśnie oni - ludzie nia pieniędzy - mówił 2 dni po sesji,
NIE POWTÓRZY
wano pod kątem wysypiska, bo - jak trolowane i nikt nie wie, co tam jest wywo- z Domaniewic, Reczyc, Krępy, Czatoli- w rozmowie z NŁ, wójt gminy DomanieDyrektor Kopalni Surowców Mineralwice. - Zmiana planów dotknie nas wszystmówił -Po co robić drogę ze Strze/Jiesze- żone, rada powinna wystąpić pisemnie na i innych okolicznych wiosek.
nych
,,Kosmin" - Sławomir Saładaj, który
To,
że
decyzja
radnych
podjęta
była
pod
kich,
trzeba
sobie
z
tego
zdawać
sprawę.
do
Rady
Gminy
Łyszkowice
o
zlikwidowa do Domaniewic ludziom za domami,
o wycofaniu się gminy ze spółki z
jak nie mają dobrej drogi przez wieś? Inny wanie tego wysypiska: Nie chce- ,------=
• • •,.,..,.-_.,,.,,_,,.--~ kopalnią dowiedział się od ,,Nomy
się
truć
sami
nie
dajmy
się
radny wnioskował wprost, aby uchylić
wego Łowiczanina", uważa, że w
październikową uchwałę o przystąpie truć innym - mówiła. Radni jedtak silnym oporze społeczeństwa
niu do zmiany planu przestrzennego za- nogłośnie przyjęli ten wniosek,
gminy Domaniewice zagrały emopodpisywali się pod nim w czagospodarowania.
cje, a zabrakło chłodej kalkulacji.
J. Załuska wyjaśniła, że uchwała o przy- sie se~ji również mieszkańcy
Jego zdaniem, wysypiska śmieci
stąpieniu do zmiany planu (z dnia 16 paź gminy Łyszkowice.
budziły od wielu lat zastrzeżenia
Kolejny wniosek dotyczył
dziernika 2000 r.) jest deklaratywna i z jej
z powodu braku szeregu zabeztreści nic - poza obszarem planowanych planowanego wysypiska, któpieczeń, które ob~cnie są wymazmian - nie wynika. Skoro zarząd wyco- re ma powstać w miejscowogane,
a także braku wpływu spości
Piaski
Bankowe
w
gminie
faje się z zamiaru utworzenia wysypiska
łeczności lokalnej na sposób ich
i robienia drogi ze Strzebieszewa, to jed- Bielawy, aby na jednej z kolejprowadzenia. W wyrobisku ponak choć możliwość zalesień powinna nych sesji poinformować
żwirowyrn „Czatolin" miało napaństwa interesować - próbowała uspo- mieszkańców gminy Domaniepowstać składowisko
tomiast
wice
o
stopniu
zaawansowakoić przybyłych. Wyjaśniała, że plany
zgodne z wymogami Unii Europejmiejscowego zagospodarowania prze- nia tego przedsięwzięCia.
skiej. Wspólneprzedsięwzięcieko
strzennego, przyjęte przed 1994 rokiem Ostatnia sprawa, również inpalni i gminy gwarantowałoby
- a w gminie Domaniewice przyjęto go terpelacja, to przedstawienie,
gminie dochód i możliwość konw roku 1991 - obowiązują tylko do końca na jednej z kolejnych sesji, wytrolowania,
jakie odpady są tam
kładni
prawa
dotyczącej
zagobieżącego roku. Jeśli więc nie zostanie
składowane.
spodarowywania
ścieków:
w tym czasie przyjęty zmieniony plan,
Spółka, jaką utworzyć miała
zainteresowani nie dostaną decyzji o wa- gdzie są wywożone i jakie za
gmina z kopalnią nie była powoła
runkach zabudowy, bo nie będzie doku- to grożą kary. Wnioski zostana w celu prowadzenia składowimentu, który jest podstawą do takiej de- ły przyjęte brawami, ale chyZ czasem sala zaczęła się wypełniać - tak wielu było zainteresowanych przebiegiem sesji.
ska, ale w celu wyłonienia inwecyzji. Konieczne będzie powtórzenie ca- ba nie wszyscy zrozumieli,
że taka podstawa prawna jest L-----------------------------------~stora strategicznego, który wykołego cyklu, wymaganego przepisami pranałby składowisko. Jeżeli inwestor nie zowa, a teraz zmiany planu byłyjuż na eta- i zarówno problem odpadów płynnych, presją mieszkańców było oczywiste, deli- Jeżeli chodzi o wysypisko - to prawdziwe,
jak
i
stałych musi być w skali gminy katnie ubrał to w słowa radny Józef Kolec nowoczesne, ale małe, dla potrzeb samej stałby wyłoniony, spółka zostałaby rozpie wyłożenia do wglądu przez właścicieli
zSap:Ponieważjesttakdużoosób, to widzi- gminy - nie wchodzi w grę - bo jest zbyt wiązana z mocy prawa. Za kilka lat temat
gruntów - mówiła Załuska. Plan rozstrzy- rozwiązany.
Musimy
inaczej
rozwi~ać sprawy na- ciejak trudne decyzje musimypodejmować. drogie. Planowane składowisko było będzie nieaktualny- uważa dyrekor Sała
ga sprawy zagospodarowania przestrzenszansą dla gminy na 1 - 2 mln zł dochodu daj - ponieważ jest to normalna działal
nego całej gminy. Tu nie ma żadnego nie- szych śmieci - mówił przewodniczący Jeśli będzie nacisk na radę, aby ich nie porocznie, miało na nim pracować na stałe ność rynkowa - w tym czasie powstanie
Andrzej
Stajuda
trzeba
będzie zaopabezpieczeństwa - przekonywała.
dejmować - trudno będzie wszystkim. Pokilkadziesiąt osób. Cieszy mnie, że pro- kilka innych wysypisk w rejonie Łodzi.
Bez skutku. Jedna z obecnych na sesji trzyć się w kontenery i płacić za nasze datki były ustalone na takim poziomie
blem gminy zgromadził tylu mieszkańców Dyrektor kopalni „Kosmin" pytany
śmieci. Ostatecznie radni jednogłośnie
mieszkanek - Wanda Osówniak - nie da(23 zł/q żyta - przyp. red.) dla dabra społe i proszę, aby sesją budżetową też tyle osób przez nas, czy były rozpatrywane inne
przegłosowali uchylenie uchwały z dnia
wała za wygraną mówiąc: HYpuszczając
16 października 2000 r. w sprawie przy- czeństwa, bo rolnicy są biedni. Takich dekla- się zainteresowało - mówił podczas ob- miejsca z wyrobisk pożwirowych, w celu
pod żwirowisko 300 ha jest groźba, że
stąpienia do sporządzenia zmian w pla- racji jak pana Włodarczyka powinno być rad bez ogródek wójt Redzisz. - Mamy wykorzystania ich na składowiska śmie
tam coś się stanie. Jej obawy można było
nie zagospodarowania przestrzennego więcej. (Krzysztof Włodarczyk z Łowicza budżet 4,8 mln zł i 4,8 tys. mieszkańców, ci mówi, że inne tereny w rejonie Łowi
zrozumieć w ten sposób, że gdzieś w plagminy oraz uchylenie uchwały z dnia zadeklarował zwrócenie połowy kosztów najedną osobę wypada 1OOO zł, ale szkol- cza nie nadają się do tego, poniewaź są
nie jest ;,kruczek'', który pozwoli wysy7 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia poniesionych przez gminę na przygotowa- nictwo pochłania nam 3,5 mln, więc tylko wypełnione wodą. Liczyłem na chłodną
pisko utworzyć. Pytała też, jaki jest sku- spółki z kopalnią „Kosmin" - co było
nie planu przestrzennego zagospodarowa- 1,3 mln zostaje dla ludzi. Mieszkańcy kalkulację, szkoda, że jej nie było - kotek prawny protestu właściciela gruntu pierwszym krokiem w kierunku utwogminy za korzystanie z wysypiska mieli mentuje najnowszą decyzję radnych dynia - 7,5 tys. zł).
co do treści planu. Załuska wyjaśniała, że
nie płacić, sprzęt pracujący na wysypi- rektor kopalni. Jego zdaniem społeczność
rzenia wysypiska ..
protesty rozpatruje zarząd gminy, albo je
sku miał też być wykorzystywany do gminy Domaniewice powinna zdawać soKTO NA TYM STRACI?
przyjmuje albo odrzuca, ale ostateczną
WOLNI OD ŚMIECI?
utrzymania dróg gminnych. Radni, któ- bie sprawę z tego, że trudno jest gminie
decyzję podejmuje rada. Jaka rada poZasadnicza zmiana w planie przestrzen- rzy wcześniej głosowali za przystąpie bez infrastruktury przyciągnąć inwestoGdy wyniki głosowania były już zna- nego zagospodarowania gminy Domanie- niem do spółki z kopanią, która miała wy- ra. Jeżeli problemy finansowe gminy będą
dejmie decyzję przy takim proteście
ne, rozległy się brawa, ktoś nawet propo- wice polegała, zdaniem wójta Grzegorza łonić inwestora strategicznego, liczyli na coraz większe, to za kilka lat te same osomieszkańców ? - argumentowała.
Burzliwą dyskusję na tej części sesji nował zaśpiewanie „Sto lat", ale pomy- Redzisza, przede wszystkim na wyzna- to, że ze względu na posiadane na swoim by, które teraz protestują, być może będą
zakończyła radna Małgorzata Ogonow- słu tego nie podchwycili pozostali uczest- czaniu pod zabudowę obustonną tych cią terenie wysypisko, pózycja gminy bę chciały wrócić do tematu, ale będzie już
ska, która przedstawiła kilka wniosków. nicy sesji. Problem śmieci jednak pozo- gów w miejscowościach Długa Wieś, Stro- dzie też uprzywilejowana w staraniach za póżno.
Niektóre z nich poddane były pod gło- stał. Jeden z mieszkańców gminy mówił, niewice, Strzebieszew, Domaniewice, o środki z zewnątrz. Początkowo miał
Mirosława Wolska-Kobierecka
Koncepcję
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Andrzej Czeczko - kolejny

łowiczanin

w turnieju Milionerzy

PODSZEDt JAK Do- TOTOLOTKA
I WYGUt 64.000 ZtOTYCH
Start w turnieju potraktowałem na luzie, nie jechałem z nadzieją wygrania
miliona, bo jeszcze żadnemu Polakowi
to się nie udało, chciałem przeżyć przygodę, zobaczyć z bliska pracę w telewizji
i oczywiście wygrać, tak dużo,jak się da
- mówi Andrzej Czeczko, kolejny łowi
czanin, który brał udział - i to z dobrym
efektem - w popularnym teleturnieju
„Milionerzy" na antenie TVN.
Andrzej Czeczko urodził się w Ło
dzi, później mieszkał w Bielawach. Skoń
czył liceum w Głownie. Studiował
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni,
gdzie uzyskał tytuł inżyniera mechanika okrętowego w 1975 roku. Przez
4 lata po skończeniu studiów pływał
w PZM Szczecin, na statku trampingowym, czyli wykonującym r_ejsy nieregularne. Pierwszym statkiem na jakim
pływał jako asystent mechanika była
„Politechnika Śląska", później był już
mechanikiem na „Cedynii" i „Walce Mło
dych". Nie sposób wymienić wszystkich portów, do jakich zawinął, był m.in.
w Europie Południowej, Japonii, Indiach, Australii, obu Amerykach, na
Szpitsbergenie, w Norwegii za kołem
podbiegunowym. Miło wspomina pobyt w stolicy jazzu Nowym Orleanie.
W 1991 roku powrócił na krótko do
pływania, żeby zarobić pieniądze. Trafił na portugalski statek, z polską załogą
i cypryjską banderą. Wtedy trafił na, jak
sam mówi najpiękniejsze wyspy jakie
widział - Bermudy.
W Łowiczu wiele osób postać Czeczki może kojarzyć z firmą Opakomet,
w której przeszedł wszystkie możliwe
stanowiska kończąc jako dyrektor. Funkcję tę sprawował w latach 1991 - 1997.
Obecnie rozgląda się za ciekawą pracą.
ZACZĘŁO SIĘ

OD PRYMITYWNEGO
PYTANIA
Czeczko lubi oglądać teleturnieje. Do
Milionerów zadzwonił z nudów w jeden ze styczniowych wieczorów, odpowiedział na „prymitywne" pytanie,
w którym chodziło o salaterkę. Później
„teleturniej sam zadzwonił do niego"
z pytaniem - Od kiedy w Polsce odbywają się festiwale moniuszkowskie?
Nie znałem odpowiedzi, pani która
- dzwoniła do mnie namówiła m.nie do
strzału na chybił trafił. OdpowiedZlałem,
że od 1964 roku, pomyliłem się o dwa
lata (organizowany jest od 1962) - opowiada Czeczko. Wśród 100 osób, którze dobrze odpowiedziały na zadawane
pytanie lub były najbliżej prawidłowej
odpowiedzi wybieranych jest 30 zawodników, którzy startują w turnieju i 3 oso-

Chąśno

Przetarg na budynki
po szkołach
Obecnie zainteresowanie przetargiem
jest niewielkie, ale mamy nadzieję, że
wzrośnie i uda się nam sprzedać budynki po szkołach filialnych - mówi wójt
gminy Roman Łaziński. W czwartek, 29
marca o godzinie 10.00, w Urzędzie
Gminy w Chąśnie odbędzie się ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż budynków po byłych szkołach w Przemysłowie i Wyborowie. Cena wywoław
cza budynku w Przemysłowie wynosi
18500 zfotych, szkoła w Wyborowie
wyceniona została na 47100. Całkowi
ty dochód ze sprzedaży szkół przeznaczony zostanie na wykonanie inwestycji w miejscowościach, w których budynki się znajdują. Wcześniej budynki
po szkołach próbowano wydzierżawić,
prowadzona mogła być w nich działal
ność gos-podarcza lub usługowa z wyjątkiem działalności polegającej na sprzedaży i spożywaniu alkoholu. Nie znaleźli się jednak nabywcy, gmina postanowiła więc sprzedać oba budynki.
(aw)
Zakład

Energetyczny

Można dzwonić

pod 991

by re.zerwowe. Wkrótce później był drugi telefon, przez który wypełniana była
ankieta dotycząca podstawowych danych osoby startującej, jej zainteresowań i osobowości. Pytano się więc
o wzrost, wagę, dzieci, ulubionych bohaterów literackich, ostatnio przeczytaną książkę, ostatni pobyt w kinie itp.
- wszystko by zbadać inteligencję i przyg0tować odpowiedni zestaw pytań.
Andrzej Czeczko twierdzi że do telewizji nie przygotowywał się wcale. Nagranie, w którym uczestniczył odbył()
się w niedzielę 4 lutego. Do Warszawy,
na Woronicza pojechał z dziećmi
Agnieszką i Dominikiem, piłkarzem grającym w Pelikanie. Przed nagraniem odbywa się próba generalna, grupa odpowiada na trzy próbne pytania. Hubert
Urbański prowadzący teleturniej na
wesoło opowiada o tym, jak należy postępować podczas nagrania. Każdy
otrzymuje regulamin i do podpisu
oświadczenie o zgodzie na „sprzedaż"
telewizji gł?su i wizerunku do celów marketingowych.
Poprzedzający łowiczanina zawodnik
nie potrafił odgadnąć, jak nazywa się stadion FC Barcelona i zakończył występ.
Miejsce naprzeciwko prowadzącego

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
Ewa i Bartłomiej Ważyńscy
Oferuje:

WAŻYŃSCY

Gmina

KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
W POJEMNIKACH. WIERZBY SZCZEPIONE,
PNĄCZA MŁODY MATERIAL LIŚCIASTY
DO DALSZEJ PRODUKCJI.

99-321ŚLESZYN28 WOJ.ŁÓDZKIE

TEL/FAX (024) 285-28-11

Od dwóch tygodni w łowickim rejo- .
nie Zakładu Energetycznego Łódź -·Teren funkcjonuje nowa linia telefoniczna.
Pod bezpłatny numer 991 można dzwonić przez całą dobę i zgłaszać wszelkie
uwagi dotyczące funkcjonowania linii
energetycznych, awarii itp. Pracownicy
zakładu nie ukrywają, że liczą też na informacje związane z coraz bardziej naCzeczko mógł zająć po najszybszym Zawodnik poprosił o pomoc publicz- silającymi się kradzieżami przewodów
odpowiedzi na pytanie dotyczące usze- ność, która w prawie 70% wskazała od- energetycznych. Chodzi tu nie tylko
regowania od najmniejszego czterech powiedź a: akant. Okazało się to dobrą o sygnały związane z przerwami w odpaństw Ameryki Południowej . W sa- odpowiedzią. W następnym pytaniu Czecz- biorze energii, ale również ewentualnymym konkursie większą rolę niż emocje ko posłużył się eliminacją 2 z zawsze pre- mi obserwacjami ludzi, pomocnymi
odgrywa admosfera, reagowanie pu- zentowanych 4 ewentualnych odpowiedzi. w ujawnianiu sprawców kradzieży. (ljs)
bliczności, rozmowa z Urbańskim - Telefon do zaufanego wykorzystał w pytawszystko to wytwarza niesamowity ''!i- niu za 64000 zł, a chodziło o nazwisko córld
kroklimat - opowiada Czeczko. Pytania Catherine Deneuve. Prawidłową odpodo limitu 1OOO zł są dosyć łatwe, w przy- wiedź Chiara Mastroianni - podpowieNa trzy lata Niepubliczny Zakład
padku naszego krajana dotyczyły nazwy działa Renata, siostrzenica żony, miesz- Opieki Społecznej Kaliska podpisał
poziomych zasłon na okno i nazwy sza- kająca w Warszawie.
z łowickim Zakładem Gospodarki
Było to ostatnie pytanie, na jakie odłasu północnoamerykańskich Indian zaMieszkaniowej umowę dotyczącą wymieszkujących okolice Wielkich Jezior. powiedział i suma jaką wygrał. Pytaniem najęcia pomieszczeń w budynku przy
Po pięciu odpowiedziach skończył się na jakim Andrzej Czeczko się zatrzy- ulicy Stary Rynek 16 w Łowiczu. NZOS
czas nagrania i na dalszą część zawod- mał, rezygnując z odpowiedzi, była na- wnioskował wstępnie o możliwość podzwa podziału redukcyjnego w biologii, pisania umowy na co najmniej pięć lat,
nik musiał przyjechać na drugi dzień.
chodziło o mejozę. Trzydzieści lat nie jednak wtedy sprawą musiałaby zająć
UTKNĄŁ DOPIERO
miałem styczności z biologią, nii! musia- się Rada Miejska Łowicza - tak długa
NA MEJOZIE
łem nawet pomagać dzieciom w szkole, . umowa przekracza kompetencje zarzą
Trudność pytań zadawanych drugie- nie znałem więc odpowiedzi. Nie lubię za du miasta. Z tego względu NZOS renego dnia zgodnie z przewidywaniami bardzo strzelać więc zrezygnowałem - gocjował warunki umowy i zdecydował
się na umowę wynajmu przez okres
znacznie wzrosła. Trzeba było podać na- mówi Czeczko. (mak)
W wyemitowanym w dniach 25 i 26 trzech lat.
zwisko pomocnika i kronikarza Sherlocwraże
robił
Czeczko
programie
lutego
ka Holmsa i polski tytuł hymnu kościel
Kocierzew
nego „Te Deum Laudamus" - te· odpo- nie niestremowanego, szybko odpowiadał, podejmował rozmowy z prowadzą
wiedzi Czeczko podawał bezbłędnie.
Pytanie za 16000 złotych brzmiało: cym. Jest zadowolony z występu. Kto
Nie znalazły nabywców dwie nieruBylina lub krzew, którego stylizowane by nie był ...
przeznaczone do sprzedaży
chomości
Artur Wasielewski
liście zdobią głowice kolumn korynckich.
przez Zarząd Gminy Kocierzew Połu
dniowy. Wystawione do sprzedaży zostały: działka o pow. 9 arów z budyn• Akcesoria Komputerowe • Domofony Usługi
kiem po dawnym przedszkolu w Gągo
~ • Osprzęt elektryczny • CB Radio
linie Południowym - wyceniona na
18.000 zł oraz dwie działki rolne jedna
• Piloty TV Sat VCR • Telefony
~"
pow. 2,8 ha - wyceniona na 8 tys. zł,
o
Akcesoria GSM • Alarmy
druga i',99 ha -wyceniona na 5,5 tys. zł.
• Gry Video • Anteny RTV, SAT, CB Nikt zainteresowany kupnem się nie
zgłosił i planowany 14 marca przetarg
trzeba było odwołać. Sekretarz gminy
Jan Urbanek informuje, że: Sprawa jest
otwarta i jeżeli znajdą si~ chętni wyznaczymy kolejny termin przetargu.
Łowicz· Ul.Stanisławskiego 5, tel. 830-35-24
(a;)
R-372

Kaliska na trzy lata

Przetarg się nie odbył

'.fJ ,·. •

Naprawa i komputerowy dobór
wszystkich pilotów TV, VCR, SAT
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ZSZ nr4

UCZESTNICZYLI WFORUM KAPITAtOWYM
Uczniowie ZSZ nr 4 w Łowiczu czę
sto korzystają z możliwości zdobywania
wiedzy przez uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach z czołowymi l_udżmi
gospodarki i ekonomii naszego kraju, czę
ste wizyty i bezpośrednią obserwację giełdy papierów wartościowych. Tym razem z wyjazdowej formy zdobywania
wiedzy skorzystała klasa TIT F-A z Liceum Ekonomicznego, która w dniach 12 marca uczestniczyła w trzeciej edycji
Małopolskiego Forum Kapitałowo-Finan
sowego „Twoje Pieniądze". Forum odbywało się w salach Muzeum Narodowego

w Krakowie, a organizatorami Imprezy
były : Giełda Papierów Wartościowych,
Polska Izba Ubezpieczeniowa, Izba Domów Maklerskich, Związek Banków Polskich.
Mieliśmy możliwość kontaktu z 641-1'.Ystawcami reprezentującymi instytucje rynku kapitalowo-jinansowego, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze eme1ytalne, inwestycyjne, powiernicze, domy
maklerskie. Uczniowie mogli przyjrzeć się
z bliska firmom, w których w przyszlości
będą szukali pracy. Oferowano dostęp do
Internetu -w określonych działach tema-

Zmęczeni,

ale bardzo zadowoleni z wyjazdu do Krakowa. Na zdjęciu duża
1-1'.YCieczkowiczów z opiekunkami Krystyną Ceglińską i Bożeną Wilkoszew- Wielemborek.
·

część
ską

tycznych, z czego chętnie nasi uczniowie
korzystali. Zdobyliśmy wiele informacji,
przywieźliśmy materialy, z których będzie
my korzystać podczas zajęć w szkole- mówi
Bożena Wilkoszewska-Wielemborek, nauczycielka rachunkowości, która była opiekunką wyjazdu wspólnie z Krystyną Ceglińską wychowawczynią kl ID F-A.
Oprócz udziału w prezentacjach firm
uczniowie z Łowicza uczestniczyli
w specjalistycznych debatach publicznych. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła debata: Bankowość XXI wieku - bankowość elektroniczna. Dowiedzieli się, jakie warunki należy spełnić, by stać się
posiadaczem tzw. elektronicznego klucza
i korzystać z internetu przy dokonywaniu transakcji bankowych. Debata: Ubezpieczenia komunikacyjne - co należy wiedzieć przed zawarciem umoW)' również
dla nich, jako młodych kierowców, była
bardzo interesująca. Dowiedzieli się m.in.
o wielu sytuacjach, które mogą być przyczyną nieuwzględnienia szkody przez
ubezpieczającego i w konsekwencji niewypłacenia odszkodowania lub wypła
cenia tylko jego części. Na przykład za
rażące niedbalstwo ze strony posiadacza
samochodu uważa się przetrzymywanie
kluczyków do auta w którejś z zewnętrz
nych kieszeni ubrania
Jesienią planowany jest kolejny wyjazd, tym razem na Ogólnopolskie Forum Kapitałowe do Warszawy.
(aj)

Ta ulica

będzie się

prawdopodobnie nazywała

Nowe ulice w
Jodłowa, Gościnna i Pogodna - to propozycje nazw dla nowo powstałych ulic
w Łowiczu. PropozycjepochodzązWydziału Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa i zostały wstępnie zaakceptowane przez zarząd miasta. Co do proponowanych
nazw ulic muszą wypowiedzieć sięjeszcze stosowne komisje oraz radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej w najbliż-

o miano najlepszego sportowca i ucznia

Dobrym zwyczajem od kilku lat jest przeprowadzanie
w Szkole Podstawowej w Bednarach konkursu na najlepszego
sportowca. Na tytuł najlepszego sportowca uczniowie pracują przez cały rok. Nauczyciel wychowania fizycznego Adam
Rut skrupulatnie odnotowuje ich osiągnięcia - wszyscy, którzy interesują się sportem szkolnym, wiedzą, że uczniowie
bednarskiej „podstawówki" mają się czyni pochwalić - na koniec roku szkolnego następuje podsumowanie i wyłonienie
zwycięzcy oraz wręczenie nagrody głównej, którąjest rower.
W minionym roku najlepszy był szóstoklasista Kamil Gala,
dziś uczeń kl I Gimnazjum w Bednarach. Konkursowi na najlepszego sportowca towarzyszył zazwyczaj konkurs na

Wiedzieć, ieidzić, naprawiać

trum Kształcenia Ustawicznego Zespół
Szkół

odbędzie się

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

w

Łowiczu,

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

OFERUJEMY:

+ atrakcyjne warunki kredytowania

i

pomagać

We wtorek turniej motoryzacyjny na Blichu

Rolniczych na łowickim Blichu
tegoroczna edycja turnieju
motoryzacyjnego dla uczniów ze ·szkół
najpopularniejszego sportowca, w którym zwycięzca wyśrednich. Jednym ze współorganizatorów
łaniany był na podstawie ilości głosów oddanych przez spokonkursu jest, podobnie jak w ubiegłym
łeczność uczniowską. W tym roku szkoła zdecydowała sięzre
roku, Komenda Powiatowa Policji w Ło
· zygnować z tego konkursu i zastąpić go konkursem na najlepwic'Zu. Jurorami w turnieju będą policjanszego ucznia. Uczeń, który otrzyma nagrodę główną (jeszcze
ci pełniący na co dzień służbę w łowickiej
nie zdecydowano, czy będzie to rower, czy cenne wydawnicSekcji Ruchu Drogowego.
twa encyklopedyczne, czy może jeszcze coś innego) musi mieć
Na Blichu odbędzie się etap powiatonajwyższą średnią ocen w szkole, wzorową ocenę ze sprawowy turnieju przeznaczony dla uczniów
wania oraz osiągnięcia w konkursach. Po pierwszym półroczu
szkół średnich, którzy już posiadają pramamyjujfaworytkę, ale pized ko1icem roku nie można niczego
wo jazdy na samochód osobowy lub
przesądzać, tym bardziej, że konkurs działa bardzo mobilizują
motocykl. Podczas turniejowych zmagań
co na uczniów - mówi Teresa Multan.
(aj)
będzie trzeba poprawnie rozwiązać te-

Nie zwle~aj !
Wybierz nasz Bank
MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A.

mieście

szy czwartek, 29 marca. Ulica Jodłowa
powstaje w dzielnicy Korabka w pobliżu ulicy Grabowej i Szkoły Podstawowej Nr J; ulice Gościnna i Pogodna
w dzielnicy Bratkowice - w pobliżu byłego placu celebry mszy papieskiej. Ulica Gościnna jest poprowadzona przed
Szkołą Podstawową Nr 7. Do tej pory
ulica ta nie miała nazwy i była traktowana jako ulica osiedlowa.
(m_ak)

W najbliższy wtorek, 27 marca, w Cen-

Rywalizują

Gościnna.

sty (trudniejsze niż te na egzamin z prawa jazdy), wykazać się znajomością obsługi technicznej pojazdu - teoria i próby
praktyczne (np. wymiana oleju, zmiana
koła itp). Zaplanowany jest również
sprawdzian teoretyczny i praktyczny
z elementów pomocy przedmedycznej.
Policja będzie chciała na turniej wypoży
czyć fantom. Ostatnim zadaniem na turnieju będzie zaliczenie jazdy samochodem
lub motocyklem na placu manewrowym
z ustawionymi przeszkodami.
Biorąc pod uwagę zasobność sponsorów, którzy biorą udział w turnieju (m.in.
firmy ubezpieczeniowe, łowicki Polmoblich) można spodziewać się atrakcyjnych nagród.
(mak)

HU-RTOWNIA NAWOZÓW
POLIFOSKA
- MOCZNIK
~SALETRA AMONOWA
LUBOFOSKA - SALETRZAK
- PLANTAVITA - /INNE

BIELAWY

PILASZKÓW

NAJNIŻSZE CENY!!!
Zapewniamy transport

AG ROL

- kredyty preferencyjne dla osób fizycznych
i prawnych - już od 5,38 %
- kredyty komercyjne- inwestycyjne, obrotowe,·
gotó'«kowe, mieszkaniowe, hipo~eczne
+korzystne lokowanie środków pieniężnych:
- oprocentowanie stałe:
16,5% przy lokatach 3 miesięcznych
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

I•

Oferuje: ,,Agror' Janusz Wojda 99-400 Łowicz
Jastrzębia 95 (przy trasie Łowicz-Bielawy)
tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532

+

oprocentowanych 8,5 %

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

frzyjdź,
R-340

przekonasz się sam!

SZEROKI ASORTYMENT NAWOZÓW
PO CENACH FABRYCZNYCH

N~ .~~\
·\~( ~l'\'

90~ł~v·' ~"'"'

;l
~v

CEMENT „350" - workowany (także po 25 kg} i luzem,
90
s: tf,9.rt"l\
WAPNO, CEGł.Ę
90
c.Yl>-v~'-.,pt.
oraz inne MATERIAŁY BUDOWLANE
~ ~I
WĘGIEL KOSTKA, WĘGIEL ORZECH-oraz MIAŁ WĘGLOWY
t"\Y
Ponadto produkujemy, sprzedajemy, układamy kostkę brukową oraz ogrodzenia betonowe!
Punkt sprzedaży: Łowicz, ul. Armil Krajowej 14 B, tel. (0-46) 837-96-10;

Siedziba: Strzyboga 20, tel. (0-46) 831-40-61

R-

331
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Wszyscy polscy biskupi

w Łyszkowicach

przyiadq do towicza

Konkurs na logo

Za trzy miesiące, 20 i 21 czerwca w Łowiczu obradować będzie
Konferencja Plenarna Episkopatu Polski - w obradach udział
weźmie ponad I OO polskich biskupów. Zwykle biskupi obradują w Warszawie, niekiedy spotykają się na Jasnej Górze, ale jak mówi gospodarz spotkania,
biskup łowicki Alojzy Orszulik
- od pewnego czasu przyjęło się,
że raz do roku miejscem organizowania konferencji jest jakieś
inne miasto biskupie. W ubiegłym
roku - Roku Jubileuszowym episkopat zbierał się aż w trzech
historycznych miejscach: we
Wrocławiu, Gdańsku i Kołobrze
gu, w tym roku poza Warszawą
i Jasną Górą biskupi zbiorą się
tylko raz, właśnie w Łowiczu.
Program konferencji ustali rada
stała episkopatu. Już dziś wiadomo jednak, że obrady toczyć

auli Wyższego Seminarium Duchownego, a pod koniec pierwszego ich dnia, w śro
dę, 20 czerwca, -0 godzinie 18.00.
w katedrze zostanie odprawiona
msza św. z udziałem wszystkich
biskupów. Biskup Orszulik zapowiada również, że o ile nic.nie
stanie na przeszkodzie, z okazji
konferencji uruchomiona zostanie w auli seminarium aparatura
projekcyjna, którą zamierza ufundować prywatny sponsor. Biskupom zostałby wtedy przypomniany słynny, znakomity
film dokumentalny Andrzeja
Trzosa-Rastawieckiego „Pielgrzym", rejestrujący pierwszą
pielgrzymkę Jana Pawła II do
Polski w roku 1979. W przyszło
ści aparatura mogłaby być wykorzystywana na darmowe projekcje dostępne dla każdego.
(wal)

się będą w

Blichowiacy
•1uz• patrzą za ocean
W środę, 7 marca, w szkole na
Blichu odbyło się spotkanie kierownictwa zespołu folklorystycznego Blichowiacy z rodzicami
młodzieży występującej w tym
zespole. Tematem spotkania
było zapoznanie z programem
i warunkami wyjazdu zespołu na
koncerty do Stanów Zjednoczonych. Zespół wyjeżdża wraz
z Wojskową Orkiestrą Koncertową im. Stanisława Moniuszki
z Warszawy. Trasa obejmie koncerty w północno-zachodniej

USA. Tourne odbędzie się
14 września a 24 paź
dziernika, występy odbywać się
będą każdego dnia z wyjątkiem
poniedziałku. Ten dzień zespół
będzie miał wolny. Podczas występów Blichowiacy będą mieli
cztery wejścia, w których na samym początku zaprezentują:
poloneza znanego z ekranizacji
„Pana Tadeusza", wiązankę tań
ców krakowskich, zestaw polek
oraz suitę łowicką.
(aw}
części

między

Gimnazjum

W tym tygodniu zostanie rozna logo Gimnazjum Publicznego w Łyszko
wicach. Prace miały być wykonywane w formie niewielkiego
rysunku, figurki z plasteliny, wycinanki a nawet zdjęcia.
Cokolwiek, co według ciebie
może być symbolem gimnazjum napisano na plakacie zachęcają
cym do wzięcia udziału w konkursie. Zwycięzca konkursu ma
otrzymać nagrodę - niespodziankę. Konkurs wiąże się z zamiarem utworzenia strony internetowej dotyczącej szkoły, gminy
i Łyszkowic oraz planowanego
wydawania gazetki szkolnej.
Pierwszy numer tej gazetki ma
być przygotowany na zakończe
nie roku szkolnego, mają być
w niej zawarte informacje dla rodziców i uczniów m. in o wynikach nauki w roku szkolnym.
(mwk}

strzygnięty konkus

Potrawy wielkanocne
wGOKSiR Chąśno

Przez cały dzień przy stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu

MtODZISZUKALIPRACY
PRZEZ .INTERNET

Blisko sto osób przyszło w po12 marca, do Centrum
W czwartek, 22 marca, o go- Informacji i Planowania Kariery
dzinie 12.00, w Gminnym Ośro mieszczącego się w budynku
dku Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowego Urzędu Pracy
w Chąśnie odbędzie się pokaz w Łowiczu, żeby skorzystać
tradycyjnych potraw wielkanoc- z komputera z dostępem do Innych.
ternetu w celu poszukiwania praPokaz przygotowany jest cy. Ze względu na duże zaintereprzez Ośrodek Doractwa Rolni- sowanie, dni internetowe pod haczego, a skierowany do członkiń słem Wirtualna praca będą orgaKół Gospodyń Wiejskich, które nizowane cyklicznie, co najmniej
przygotują potrawy pod okiem raz w miesiącu. Osoby bezrobotinstruktorek. Wystawione potra- ne nie ponoszą żadnych kosztów
wy po pokazie będzie można za korzystanie z dostępu do siespróbować.
ci w PUP. Surfowanie w Interne(aw) cie w poszukiwaniu pracy jest
w tym przypadku zupełnie bezniedziałek,

płatne.

Naszym celem było stworzenie
możliwości znalezienia pracy przy

RENAULT ..sc6n1c RX!]

·Teraz tańszy o 20 OOO km

ktoś siedział...

pomocy Internetu jako najszybszego nośnika informacji. Odbiorcami były osoby bezrobotne
z terenu powiatu łowickiego powiedziała namjedna z organizatorek dnia wirtualnej pracy
Iwona Białas.
N a osoby, które przyszły
w godzinach od 10.00 do 15.00
do centrum, czekały również już
wydrukowane oferty pracy, zna-

lezione w sieci przez pracowników pośredniaka. Było to kilkadziesiąt ofert dla osób w różnym
wieku, z różnym wykształce
niem i dla osób o różnych ambicjach i umiejętnościach. Niestety, wszystkie oferty pochodziły
spoza Łowicza, głównie z Warszawy, Łodzi i innych dużych
miast. Ciekawostką może być
oferta informująca o przesłucha
niu do męskiego zespołu wokalnego pop-dancowego, który ma
występować w domu restauracyjnym Landa w Warszawie.
Wymagany wiek określono na 25
- 40 lat, potrzebne umiejętności:
śpiew i taniec. Kandydat powinien przygotować 3-minutową
prezentację swoich umiejętności.
Na ulotkach wręczanych każ
demu uczestnikowi wirtualnego
poszukiwania pracy wymienione były adresy internetowe stron
z ofertami pracy w Polsce (np.
www.pracuj.pl, www.jobpilot.pl
itp) i za granicą, adresy firm zajmujących się doradztwem personalnym (np. www.take-it.com.pl,
www.bankkadr.com.pl itp) i rekrutacją (np. www.rekrutacja.netia.pl, www.ericsson.pl, www._-

pg.com itp). Wiele osób rejestrowało się w serwisach, wysyłało
na miejscu sporządzÓne formularze CV, korzystało z sieciowych poradników przygotowujących do ro-zmowy kwalifikacyjnej, sprawdzało swoje kompetencje w różnych testach itp.
Z ankiety, o wypełnienie której
byli proszeni, wynika jednoznacznie, że taka możliwość poszuk-iwani a pracy interesuje
głównie osoby młode, często absolwentów szkół.
Dzień internetowy został zorganizowany we współpracy
z Polskim Serwisem Pracy w Internecie www.pracaonline.pl,
który dostarczył ulotki na temat
pószukiwania pracy w sieci, ga· dżety w postaci długopisów itp.
Wszelkie informacje na temat
możliwości poszukiwania pracy
w Internecie są na bieżąco dostępne w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
w Łowiczu. Warto jednak pamię
tać, że praca oferowana w sieci
wiąże się przeważnie z koniecznością codziennych dojazdów lub
przeprowadzeniem się do inne(mak)
go miasta.

Od dziewczyny do domu,

z dornu do pracy,
dzieci do szkoły
a nawet teściową na dworzec (by się nie spóźniła)

zawiozą nie~wodnie

zawsze Twoje i zawsze do

usług

zdecydujesz się teraz na zakup Renault Megane, Scenic albo Scenic RX4 zaoszczędzisz szmat
drogi. Dostaniesz rabat równowartości ceny za benzynę na 20 OOO km. Ruszaj w drogę! Teraz taniej.
www.renault.com.pl
Szczegóły w salonach Renault.
Jeśli

Oferta dotyczy samochodów z produkcji 2001.
Filia WIERNICKI s.c.
96-100 Skierniewice, ul. Buczka 2
Tel. (0-46) 833-26-90, 833-27-90,
833-33-90

Tylko
WIERNICKI s.c.
99-400 Łowicz,
ul. Poznańska 120

Tel. (0-46) 837-93-63

zadzwoń:

837 3401
Jeśli wypiłeś

• tym bardziej zadzwoń, bo to taniej kosztuj
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WIELKA PROMoa1:· • SPRZ~U AGD RTV • MEBLE • SPRZ~ DO ZABUDOIY
.._._.„.„„ ~

Łowicz,

„DANPOL",

ul. Kurkowa 8 Dom

Chłopa,

tel. 830-21-51

PPHU RozmE ZATRUdNi

~nłinental

1JHenitM11~rzeliy

Wymagania:
-wiek 23-30 lat
- wykształcenie min. średnie
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
Oferty CV + list motywacyjny + zdjęcie
należy kiel"ować do dnia 31.03.2001 r.
na adres: 99-400 Łowicz, ul. Klickiego 22
ID.•••
(z dopiskiem oferta pracy)

Pisać! Czytać! Mówić!

SPRZEDAŻ, SERWIS
Bezpłatny montaż

HURT I DETAL

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

Zapraszamy!!!

Od 7 lat gwarantujemy fachową obsługę
Głowno,

R-173

ENGLISH

• wszystkie poziomy
• indywidualnie (matury, egz. wstępne}
•grupowo
• kursy dla firm i instytucji

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

(TANIO i profesjonalnie}

.
~ AUTO KOMIS RENAULT WIERNICKI
L.P.

MARKA

ROK

CENA

UWAGI

(SALON 800 M

1.

RENAULT MASTER LOWETA

2000

97.500

blokada, radio

2.

RENAULT COUPE SPORT

2000

54.000

blokada,

żółty

3.

RENAULT SCENIC 1,9 dCi

2001

77.000

blokada,

wiśnie

4.

RENAULT KONGOO RT 1,4

2001

46.500

szary

5.

FIAT PUNTO 55 SX

1998

21.900

radio, metalik

·

• Business English
& korespondencja handlowa

•

tel. (0-46) 837-59-75, 0-606-640-517
lub Warszawa ul. Robinii 5 (przy Al. Jerozolimski'i._fJ.l.

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE

IT

WIERNICKI S.C. lOWICZ, UL. POZNAŃSKA 120, TEL. 837-93-63

WYBOR

• PÓDŁOŻA ORGANICZNE

MEBLE NA KAŻD~ KIESZEŃ

• NAWOZV OGRODNICZE

Zgierz - Łagiewniki,

R-378

Dyre~cja Zespołu Szkół Rolniczego· Centrum Kształcenia .
Łowiczu

•

OGtASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAZ:

kombainu zboiowego Bizon Super Z 056, rok prod. 1987
• cena wywoławcza 17.500 zł

ul. Okólna 242
Brzeziny
ul. Składowa
L~

1

R-37

Ceny producenta!
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
R- 1oo
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36

CU

•" ~:

t
KłCK·IOllNI
il
::,_
nahór do sekcji
N .....

~

.:; ....

m

~

../ Wadium złożone przez oferentów. których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie
zarachowana na poczet ceny.

-·t

kokosowe, TORF, SUBSTRAT

- HYDRO, Pro-Lab

początkującej

•

es te

../ Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia
·
równej co najmniej cenie wywoławczej.

włókno

f!!2j!~-°..E_-(! !!1!!4_!!8!_4;3}!_t

~

../ Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 12.30
w kasie szkoły.
·

firmy MILEX,

.fi

(kier. Koluszki)

../ Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2001 r. o godz. 13.00 w siedzibie ZSR CKU
w Łowiczu przy ul. Blich 1O.

../W/w pojazd można oglądać w siedzibie zamawiającego codziennie
w godz. 9.00 - 13.00 tel. 046/837-37-05 w. 42, osoba odpowiedzialna pan Marek Lesiak.

Gwarancja solidarności
i profesjonalizmu od 1990 roku
Firma Progress, Łowicz Broniewskiego 1

)

DOZY

met.

Przyjmujemy samochody osobowe w rozliczeniu.
Badania techniczne, raty, leasing, ubezpieczenia.

Ustawicznego w

2

tel. (0-24) 277-47-73
w godz. 19.00-21.00

R-357

:--··-··-··-··-··-··-··-··-··1

• OKNA I DRZWI PCV, IMEBLE 1JICNODNIB I
I
•
.
DREWNO
I
uzywane !

.PARAPETY
.PANELE

I1tn1Dftłki, •••o~,rto1y, ""'"" kr11d1i i.,, ą. !i
ŁOW1CZ, UL. ZouńsKA 52
(W DOMU HANDLOWYM „SEZAM'?

:

I

•

KONKURENCYJNE CENY t~~~!~.!!:!'~~-=-~~t.~!!tli
~

SPRZEDAŻ, MONTAŻ
GŁOWNO

43

UL. KOPERNIKA 30
teł. (M2) 71M6-35, CMI02-115-231

~~~~ó <mtC~~IXJW wigfi!XJ
Ceny konkurencyjne
Głowno,

R-375.

ul. Kilińskiego 16
tel. 042/119-38-86

17
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„Kangur"
wciqi popularny

Strażakom-seniorom umilała

•

czas orkiestra

dęta (również strażacka)

z

Łyszkowic.

• SENIORZY
STRAZACY
,
SWl~TOWALI

W ZIEL-KOWICACH

powiatu łowickiego tłumnie odpo- !ił druhny pomagające przy przygowiedzieli na zaproszenie zarządu towywaniu ciepłego posiłku w kuchpowiatowego Ochotniczej Straży ni. Za strażacki medal nikt nie płaci
Pożarnej i w większości przyszli na premii, nie otwiera on żadnej furtki,
spotkanie w odświeżonych strażac a jednak cenimy ten medal... - pokich mundurach. Z kilkuminutowym wiedział druh Stanisław Bednarek,
opóżnieniem na spotkanie przyje- który jest prezesem powiatowego
chał biskup Józef Zawitkowski. Za- związku OSP w Łowiczu. Nie
nim jednak doszedł do przewidzia- omieszkał również wspomnieć
nego dla biskupa, honorowego miej- o konieczności dosprzętowienia jedsca za stołem, ustawionym w głębi nostek OSP na terenie powiatu. Od
domu ludowego, zatrzymywał się razu po jego wystąpieniu druh Wła
przy co najmniej kilkudziesięciu oso- dysław Gala (honorowy prezes
bach, żeby zamienić kilka ciepłych OSP) przedstawił rys historyczny
słów, spytać o zdrowie i pobłogo straży w powiecie łowickim. W przesławić . Odwiedził również i pochwa- rwach pomiędzy wystąpieniami grała strażacka orkiestra dęta z Łysz
kowic. Biskup Józef Zawitkowski,
ZARZĄD GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY
przed ciepłymi słowami skierowanymi do strażaków, zaproponował
podaje do publicznej wiadomości,
odśpiewanie „Sto lat" dla strażackich
seniorów. Potem wręczył na ręce
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
prezesa Stanisława Bednarka symboliczny podarunek dla wszystkich
w dniach od 22.03.2001 r. do 11.04.2001 r~
strażaków - album o księdzu Jerzym
Popiełuszce. Złotymi medalami
,,Zasłużony dla straży pożarnej" odznaczonych zostało 11 druhów,
12 odznaczono medalami srebrnymi
i 4 brązowymi.
Już po części oficjalnej wystąpił
sprzedaży
Płd.
kabaret seniorów ze Skierniewic
R-384
(mak)
Spóźniony zapłon.

Wzruszenie na twarzach podczas
orkiestry dętej z Łyszko
wic oraz okazja do spotkania się
i wspominania dawnych czasów - tak
krótko można określić powiatowy
Dzień Seniora Strażaka, który został
zorganizowany w Domu Ludowym
w Zielkowicach (gmina Łowicz)
w ostatnią sobotę, 17 marca.
Na sobotnie spotkanie przyszło
blisko 300 osób i zaproszeni goście,
sala pękała w' szwach. Takich dużych
imprez to tutaj dawno nie było.
Teraz to nawet wesela przeważnie
są mniejsze - usłyszeliśmy w przedsionku. Istotnie, strażacy z całego

występu

zostaie wywieszony

WYKAZ OBEJMUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ ROLNĄ
będqcq własnością

Gminy Kocierzew

przeznaczonq do

PPHU KOSMO

s.c.

Łowicz, ul. Jana Pawła li 23
Tel.Hax (0-46) 830-21-11, tel. kom. O 604 531 614

DEALER PRODUCENTÓW BLACHODACHÓWKI
NA TERENIE ZIEMI ŁOWICKIEJ

• BLACHODACHÓWKI
(szwedzkie, fińskie, niemieckie, polskie):
MAT-POL Lutomiersk
FlNCO-STAL
Blachy Pruszyński
FLORIAN CENTRUM
BUD MAT
QMAC
BRAAS DACHÓWKA
'

23,00 z1/m';
24, 70 zł/m';
23,20 z1/m';
26,89 z1/m',
27,48 zllm';
23,65 z1/m',

PROMOCJA
BLACHODACHÓWKA QMAC
lakier 22 zum', matt 23 zUm'

• BLACHY TRAPEZOWE {T6, T12, T18, T35, T55)
• BLACHA PŁASKA do obróbek blacharskich
• SYSTEMY RYNNOWE
polskie (Wavin, Gamrat, Kaczmarek);
niemieckie (Marley),
• OKNA DACHOWE (Velux, Fakro),
•FOLIE DACHOWE (paro przepus~lne)

Wszystkie ceny są cenami producentów
i zawierają podatek VAT
Zakupiony towar dowozimy GRATIS ~

OLEI OPAt.OIY EKOTERI

Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur" wciąż jest popularny w łowiekich szkołach. Mimo, że jest to konkurs płatny (każdy uczestnik przed przystąpieniem
do niego musi wpłacić na konto konkursu
6 zł), ·to atrakcyjne nagrody (wycieczki zagraniezne, kalkuratory, przybory szkolne)
i chęć sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności skutecznie zachęcają młodych matematyków do wzięcia w nim udziału.
Największym zainteresowaniem cieszy się
„Kangur" w szkołach podstawowych, większość uczniów, którzy wezmą w nim udział
w wieku 9 - I Olat, kontynuuje to również w
póżniejszych latach. Jako ciekawostkę można podać, że nie tylko uczniowie najlepsi, ale
także ci średnio uzdolnieni n;iatematycznie
próbują swoich sił. Choć konkurs został przeprowadzony w minionym tygodniu, a na jego
rozstrzygnięcie uczestnicy bądą musieli poczekać 2 miesiące, to uczniowie już wiedzą
jak im poszło, ponieważ większość zadań
rozwiązywali wspólnie ze. swoimi matematykami tuż po zmaganiach konkursowych.
Ja rozwiązałem wszystkie zadania i nie miaIem problemu, w ubiegłym roku konkurs był
d/a mnie trudniejszy, ponieważ bylem uczniem
V klasy i nie wszystkie zagadnienia znalem mówi Michał Pawluk, uczeń kl VI ze szkoły
pijarskiej, który bierze udział w konkursie
od 3 lat, zawsze zdobywając nagrody i wyróżnienia (dwa lata temu w nagrodę wyjechał
do Budapesztu). Uważam, że tegoroczna edycja konkursu była bardzo trudna, zadania
wymagały dokładnych przemyśleń i nie zmieściłam się w wyznaczonych na ich roz wiązanie 75 minutach. Od Ili klasy biorę udział
w „ Kangurze" i w tym roku poszło mi chyba
najgorzej - twierdzi Małgorzata Obrębska,
koleżanka Michała z klasy.
Zdecydowana większość nauczycieli
i uczniów podziela zdanie Agnieszki Rutkowskiej, nauczycielki matematyki w SP nr
3, gdzie najwięcej osób (ponad 60) przystępuje do•tego konkursu, że: Z roku na rok
zadania są trudniejsze i często wymagają od
ucznia zasobu wiedzy wykraczającej poza
szkolny program.
Są to zadania trudne, adresowane do
uczniów, którzy mają wiedzę z matematyki,
wymagają umiejętności logicznego myślenia,
koncentracji i wyobraźni przestrzennej. Stopień trudności oceniam jako zbliżony do tego
z lat ubiegłych, nie było zadania, które sprawiłoby wszystkim szczególną trudność. Natomiast dużą niedogodność dla dzieci ze szkół
podstawowych dostrzegam w samym wype-

U§il&~(CU&

PLUS OFERUJE ftRMI w111 W~ lr&J])1&11J§Z&.w
ECO·TRANSs.c. ~
ORGANIZUJE:
ul.

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

Zamów/en/a prosimy kierowa(;
pod nr tel/fax. 0461831-61-81, tel. 0461831·61*81,

kom. D-601·151..S95, Q..601-303-251

R-308

WYNAJEM ekskluzywnej

limuzyny przedłużanej

LINCOLN

dla celów reklamowych, turystów, nowożeńców

0-503-99-55-75, (046) 833-82-77
R-341

/nianiu kart konkursowych, które są mało czytelne. Mimo wielu szczegółowych instrukcji dzieci się mylą zarówno zaraz na początku przy
oznaczaniu pracy. co właściwie eliminuje z konkursu - jak i później, przy zakreślaniu odpowiedzi - mówi Anna Krawczyk matematyk
i wicedyrektor w SP nr 4.
W gimnazjum nr I w konkursie „Kangur"
wzięło udział 57 uczniów. Zadania były ciekawe, trudne, a czasu na rozwiązanie bardzo
mało - można było „ strzelić" z odpowiedzią
ale uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu
nastawili się oczywiście na myślenie. Materiał
był bardzo trudny, wiele zagadnień pojawia się
pod koniec Il klasy - akcentuje Elżbieta Cywińska nauczyciel matematyki w tej szkole.
W pozostałych łowickich gimnazjach (Gimnazjum nr 3 - 14 startujących, nr 2 - 23 startują
cych i pijarskim - 13 startujących) odczucia są
podobne. Wspólnie z uczestnikami konkursu
dostrzegamy, że choć zadania w „ Kangurze"
co roku wymagają podobnego sposobu myśle
nia, io z roku na rok są trudniejsze - mówi
Mirosława Słoma nauczyciel matematyki
w Gimnazjum nr 2.
W kategoriach dla szkół średnich najwięk
szą popularnością, tak jak co roku cieszył się
„Kangur" w Liceum Ogólnokształcącym im.
Józefa Chełmońskiego, gdzie przystąpiło do
~iego 51 uczniów. Również podobnie jak
w latack ubiegłych interesowano się tym konkursem w ZSZ nr 4, gdzie wzięły w nim udział
24 osoby. Stopień trudności oceniłabym jako
zbliżony do roku ubiegłego . Zadania konkursowe wymagają zdolności szybkiego logicznego myślenia. 75 minut dla 30 trudnych zadań
jest to duże ograniczenie czasowe, a przewidziane punkty karne za każdą złą odpowiedź
działają stresująco na uczniów - twierdzi Teresa Wojciechowska nauczyciel matematyki
w ZSZ nr 4. W pozostałych szkołach średnich
„Kangur" cieszył się zdecydowanie mniejszą
popularnością. W szkole na Blichu wzięło
w nim udział 11 osób - W ubiegłym roku nikt
z naszej szkoły nie brał udziału w tym konkursie. Myślę, że wynika to stąd, że w szkołach
zawodo~ch i rolniczych liczba godzin matematyki,jak również sam program z tego przedmiotu są znacznie mniejsze niż w liceach.
I muszę przyznać, że sami jesteśmy ciekawi
wyników - analizuje Maciej Mońka, dyrektor
tej szkoły. W ZSZ nr 3, gdzie w konkursie
wzięło udział 7 osób odczucia są podobne Do konkursu przystąpiły osoby lubiące i autentycznie interesujące się matematyką - podkreśla Janusz Gajda, nuczyciel matematyki
Anna Jatczak
w szkole.

COMMERCIAL UNION

Główna

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

obsługf

.

STAL ZBROJENIOWA
walcówka itp.
NISKIE CENY, TRANSPORT
kształtowa,

INFORMACJE:
tel. (042) 719-28-46,0-601-180-386
Głowno, ul. Gen. Andersa 5A

Ubezpieczenia na Zycie
Otworzyliśmy swoją filię

,rKOMUNIE
,rWESELA v"BANKIETY
,rIMPRE2Y
OKOLICZNOŚCIOWE
Zapewniamy profesjonalną
I sprzęt muzyczny

IJ
w

Łowiczu.

Jeśli:
• lubisz pracować z ludźmi i wśród ludzi,
• masz średnie lub wyższe wykształcenie,
• jesteś w wieku 21-50 lat

... zgłoś

się

do nas!

Poszukujemy kandydatów
do pracy na stanowisko:
•agent ubezpieczeniowy
ze ~tałym wynagrodzeniem,
• agent ubezpieczeniowy
z wynagrodzeniem prowizyjnym.

Zapewniamy profesjonalne szkolenia,
motywacyjny system wynagrodzeń
oraz możliwość awansu.
°'

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ~

Zainteresowani proszeni są ó kontakt
tel. (046) 830-34-97 lub0-60<1-37-38-70

~

~
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- HURTOWNIA CERAMICZNO•BUDOWLANA
Łowicz,

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

UWAGA OKAZJAI PROMOCJA DO 31.03.20011
Monitory
Komputery
Drukarki
Samsung Samtron SSE
Intel Celeron 700, Dysk 20 GB, LEXMARK Z12
Cyfrowy 15"
.....___...,__ ' Pamięć 96 MB, Riva TNT Il 32 MB,
_. I .
Cena 690 zł
Modem S6k, Głośniki, Klawiatura
~/ ~

Cena 2590 zł

Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny

glazurę, terakotę

ZARZĄD

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

••11111:••

że

~

i" -1a··,

soboty

GŁOWNA

MIASTA

do dnia 03 kwietnia 2001 r. publikowany jest na tablicy

wykaz

nieruchomości będE\_cych własnością

Bliższych informacji udziela:
Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głownie (tel. 719-11-42).

i' -1·4"

ROWERÓW

PROMOCJA

1. Samochód CINQUECENTO VAN 900 rok budowy 1998
Nr rei. SNM 5389, powypadkowy
cena wyw. 4.000 zł

Oo~
·-·~

.-"'Pojazd można oglądać w dniu przetargu w godz. od 9. OO do 10.30
w siedzibie Spółki„ TRANS-t.OWICZ" w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej 59.

g

OD 0,5%

3'

;;j

~

Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
046/832-18-74, 832-26-48
R-4

.-"'Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestnikówprzetargu
nie zaoferuje ceny wywoławczej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstą
pienia odprzetargu bez podania przyczyn.

AUTO-SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
ZARZĄD

stanowiące własność

'~t:.,

,~~

chłodni nieodpłatnie.

SPRZEDA LUB WYDZIERŻAWI
dwa garaie z utwardzonq
i ogrodzonq dzialkq
o pow. 0,25 ha nadaiqce
się na działalność gospodarczq
• Zainteresowanych prosimy o kontakt
z sołtysem wsi tel. 838-14-52.
R-369

Firma posiada

MAGAZYNY
WLOWICZU
przy ul. Żabiej 4 (200 m 2 i 1.50 m 2 )
przy ul. Tkączew 7 (150 m 2 )
Wszystkie media+ parkingi

Tel. 837-36-41 (8.00-17.00)

······· ··················································.

Łady koło Iłowa, tel. (0-24) 277-40-71 ~

(siiUPwnivw-1-owoców~

CEMENT-WAPNO

HURT

(046)

837-36-82

I
I

cebula (4-8 cm)
I
1•• kapusta
Galaxy (1,5-2 kg)
I
1•marchew
1• buraki .ćwikłowe
I
1. kapusta pekińska (z chłodni) I
le ziemniaki (do produkcji chipsów) I
I
I
1.AGES" S.C. Stryków k/Łodzi, ul. Warszawska 4 I
'\., _ -

wPensjonacie „Złoty Wiek"
•... • .••.•..•.•••••••..•••••••••••.••••••••• •••• •.•. ~·.3,17:

C!J

Tel. 0421719-91-05, tel/fax 0421719-91-21

-

-

-

-

-

-

-

-

-~1.,/

KONTRAKTACJA
- kapusta

• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
•AUDYTYENERGETYCZNEBUDYNKÓW
FHU, Łowicz, ul. Klickiego22A, tel.0461 837-47-42 ~

Głowno,

ul. Zgierska 4, tel. ·o42il10-72-24

OFERUJE:
• panele ścienne • podłogowe
• PCV • listwy wykończeniowe
i montażowe • płyty gipsowe
• farby • kleje • lakiery

NISKIE CENY

Zapraszamy:
R-366

pon.-piątek w godz. 9.00-17.00
sobota: godz. 9.00-14.00

Pracowniczego Ogrodu Działkowego

„RELAKS" w Łowiczu, przy ul. Łódzkiej

DYSPONWE WOLNYMI
DZIAŁKAMI

na sezon 2001/2002 (od 0,5 ha)

~

{P[}={}{Lg fJ9~(ftif'c{E3 (fJ}/DJ fJll

Zarząd

pekińska

,,AGES" s.c. Stryków k. Łodzi, ul. Warszawska 4
Tel. (0-42)719-91-05, Tel./fax (0-42) 719-91-21

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

PROJEKTY BUDOWLANE

informacji udziela Referat
Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Głownie, ul. Młynarska 15,
..a
(I piętro, pokój nrB, tel. 719-11-42). ~

I
1• jabłka - odmiany zimowe

R-370

Zapraszamy na pobyt
rehabilitacyjno-leczniczy ~

Gminy

I wilościach cGfosamochodowych I

WYNAJĘCIA

ciężarowe

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

Bliższych

'•I

DO

Łódź,

Miasta Głowna znajdujące się
na nieruchomości położonej
w Głownie przy ul. Sikorskiego 3

GtOWNO Ul. tOWICKA 62, TEL" (0·42) 719·14·40

w Wyłlorowie

samochody osobowe,

MIASTA GŁOWNA

oferuje do oddania w najem
• w dro~e rokowań GARAŻE

UStUGI POGRZEBOWE

Rolniczego

MIESIĘCZNIE

• NA ZAKUP SAMOCHODÓW
• NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
• NA BUDOWĘ I REMONTY
• POD HIPOTEKĘ!
GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
DO 20.000 PLN !

.-"Wadium w wysokości 10% cenywywolawczejnależywpłacaćdokasy
w dniu przetargu do godz. 10.45.

Zarząd Kółka

C!J

tfCa ~ażtfegol

C%YNNA w godz. I 0· 18 ~
od ponieclzialkp do soboty

.-"'Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia o godz. 11. OO w świetlicy.

m

N

"'t
a:

ARSIL Ltd
'lani f([eayt

HURTOWNIA
Bratoszewice1 ul. Łódzka 21 A
tel. (0-42) 719-64-04 ~

ogłasza przetarg nieograńiczony na sprzedaż:

Przewóz zmarłych z domu lub szpitala do chłodni I pobyt w

Gminy Miasta Głowna,

stanowiących zbiorniki retencyjne pn. „HUTA JÓZEFÓW" i „MROŻYCZKA".

„AGROS-FORTUNA" Sp. z o.o. w Tarczynie Oddział w Łowiczu
ul. gen. Wł. Sikorskiego 5 99-400 Łowicz

POGRZEB Z TRUMNĄ DĘBOWĄ OD 650 ZŁ

ogłoszeń

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele
rybacko-wędkarskie w trybie przetargowym (na okres do 1O lat),

R-358

TRUMNY, ORGANIZACJA POGRZEBU,
TABLICZKI, NEKROLOGl,PRZEWOZV ZMARŁYCH

informuje,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15,

W

Hurtownia czynna w godz.

~
Cena 320 zł

Do zestawu gratis: Encyklopedia 3 szt. Listwa zasilająca.
Ceny brutto - z pod. VAT
Dla nauczycieli ulga 399 zł
Zapraszamy: Poniedz.-Piątek 11-17Sobota10-14
ROTPOL'' s.e. Łowicz, ul. Czajki 31 tel. (0-46) 837-55-23.

Poleca po atrakcyjnych cenach:
•!•

Gotówka Raty

;i;

~

• Chętnych do nabycia działki prosi się o kontakt
tel. 0-602-680-110 w godz. 17.00-19.00. R. 365
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLlżąZYCH

BARBARA JAGODA (1928 • 2001)
Barbara Jagoda z domu Pęczkowska
w Łowiczu, w rodzinie ro. botniczej. Miała dwie starsze siostry
i jednego młodszego brata, który niestety nie dożył do pełnoletności, zmarł na
chorobę płuc w wieku 7 lat. Podczas II
wojny światowej w niewyjaśnionych
okolicznościach zginął jej ojciec - Tadeusz. Prawdopodobnie został zastrzelony przez hitlerowców podczas kontroli
w pociągu. Matka - Maria - od tego momentu sama wychowywała trójkę dzieci. Nie było więc łatwo i czasami nawet
'brakowało na jedzenie. Pod koniec wojny matka pani Barbary zachorowała na
płuca i po kilkutygodniowych cierpieniach zmarła. Trzy pozostawione bez
rodziców siostry były jednak już na tyle
samodzielne, że poradziły sobie w ży
cm.
Wszystkie te zdawkowe fakty znamy
z opowieści mamy. Jak już była starsza
i mia/a więcej czasu dla siebie nawet próbowała robić jakieś notatki, zapisywać
wspomnienia, ale na razie ich nie znaleźliśmy. Swoje karteczki i fiszki wkła
dała w różne książki i czasami sama nie
pamięta/a potem, gdzie coś włożyła.
Zdarzyło się, że kiedyś razem szukaliśmy mojego świadectwa ze szkoły podstawowej, które było do czegoś potrzebne i zeszło nam się z tym prawie dwa
dni. Musieliśmy przekartkować kilka
urodziła się

pólek z książkami, zaglądać za papierowe okładki„. To by/ mamy sposób na
chowanie dokumentów, żeby nie zginę
ły„. - wspomina najstarszy syn pani Barbary - Tadeusz.
Pani Barbara poznała swojego męża
Włodzimierza dokładnie dwa miesiące po
zakończeniu wojny. Pochodził ze Skierniewic i przyjeżdżał do swojego wujostwa mieszkającego pod Łowiczem po
zaopatrzenie - owoce, warzywa i mięso.
Za każdym razem w Łowiczu kupował
coś dla swojej dziewczyny ze Skierniewic.
Tamten związek okazał się jednak na
tyle nietrwały, że już po kilku dniach od
poznania się z Barbarą Włodzimierz wła
śnie jej kupował drobne prezenty. Do
ślubu doszło po ponad roku znajomości, rok później urodził się pierwszy syn
- Tadeusz.
Rodzice byli podobno bardzo szczę
śliwi, ale też zaskoczeni, że się urodziłem, ponieważ istniało ponoć podejrzenie, że z jakiegoś powodu nie będą mogli
mieć dzieci. Okazał.o się, że te obawy nie
spełniły się i mam jeszcze młodsze rodzeństwo: brata i siostrę. Mama okazała się jakby stworzona do tego, żeby opiekować się dziećmi i dzieciństwo mieliśmy po prostu wspaniale. Zresztą wyr-ośliśmy na porządnych ludzi i to przede
wszystkim jest zasługą rodziców. a nie

kogoś innego - opowiada Tadeusz Jagoda. Pani Barbara przez dwa lata pracowała jako krawcowa w domu, potem kilka lat pracowała w biurze, ostatecznie
przeszła na rentę ze względu na chorobę
stawów i zaburzenia ukladu kostnego.
Dla nas było to bardzo dobre, myślę
o tym, że mama była cały czas w domu tak to widzę po latach - przynajmniej
byliśmy dobrze w domu dopilnowani.
Jako dzieci mieliśmy nadmiar energii
i mama umiała to we właściwy sposób
wykorzystać. Wiedziała, że jak w szkole
mieliśmy mało ruchu, to musi nam wymyślić takie zabawy, żebyśmy się wybiegali i zmęczyli, bo inaczej nikt by nie miał
spokoju - wspomina starszy syn.
Pani Barbara wychowała nie tylko
swoje dzieci, ale była też kochaną babunią dla wnuków.
Mój Pawełek był od małego wychowywany przez babcię, która mieszkała
razem z nami. Nas często nie było w domu
ze względu na pracę i dzieci miały ciągły
kontakt z moją mamą czyli ich babcią.
Synowi (5 lat) ciężko by/o przetłumaczyć,
że babcia od nas odeszła na zawsze
i mieliśmy problem, żeby mu taką informację przekazać - powiedział nam Tadeusz Jagoda.
Barbara Jagoda zmarła w domu w Ło
wiczu 8 lutego 2001 roku.
(mak)

lr
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ODESZLI OD NAS (12.03.2001 r. - 20.03.2001 r.)

12 marca: Stanisława Kołodziejska, I. 70, Płaskoein.13 marca: Aniela
Pachowska, I. 84, Patoki; Tadeusz Wróbel, I. 72, Ostrowiec; Eleonora Duras,
I. 81, Głowno. 14 marca: Stanisław Dałek, I. 91, Osiek. 15 marca: Stanisław Szkup, I. 69, Bobrowniki; Bolesław Siekiera, I. 87, Skowroda Płd.
17 marca: Władysław Dominiak, 1.62, Mro·gi; Zbigniew Rudnicki, I. 42,
Bolimowska Wieś; Sabina Rokicka, I. 77, Lipnice.18 marca: Józef Sobań
ski, I. 81, Złaków Borowy. 20 marca: Antonina Multan, I. 70, Ziąbki.

Składam serdeczne podziękowanie
DR JAROSŁAWOWI KUŚMIERCZYKOWI
wraz z zespołem Pogotowia Ratunkowego za tak ogromny
wysiłek, poświęcenie w ratowaniu życia mojego zmarłego

M~ZA

oraz wszystkim uczestniczącym w uroczystości pogrzebowej
Bóg zapiać
żona Maria Przyżycka
R-368

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych

ś.P. LESZKA

serdeczne Bóg zapiać
składa rodzina

R-380

JANINA MAJCHER (1935 • 2000>
Odeszła

najdroższa

nam osoi smutek,
ba,
tmdno nam o niej zapomnieć. Cały czas
wydaje się, że jest w swoim pokoju, moż
na tam wejść i z nią porozmawiać - opowiada o swojej matce córka Dorota.
Janina Majcher urodziła się 15 kwietnia 1935 roku w Pomianowie niedaleko
Grójca, gdzie mieszkała wraz z rodzicami, Mańą i Franciszkiem Grzybowskimi i dwiema siostrami: Stanisławą i Izabelą. Rodzice posiadali małe gospodarstwo rolne, z którego trudno było jednak utrzymać rodzinę, najstarsza siostra i rodzice pracowali jako robotnicy
najemni. W czasie wojny cała rodzina
została wywieziona na roboty do Niemiec. Po wojnie wrócili do swojego domostwa. Po skończeniu szkoły podstawowej pani Janina wyjechała z domu
po naukę w szkole pedagogicznej
w Żyrardowie. Po skończeniu szkoły
zaczęła w tym mieście pracować
w przedszkolu jako nauczycielka. Z mę
żem Julianem Majcherem poznała się
dzięki koleżance, z którą wynajmowała
od nas

zostawiła wielką pustkę

razem stancję. Po prawie dwuletniej znazdecydowali się wziąć ślub.
Odbył się on 21 września 1963 roku.
Mąż był wojskowym, dzięki czemu
w pierwszych latach po ślubie młode
małżeństwo mieszkało aż w trzech miastach, w końcu trafiło do Łowicza, gdzie
otrzymali mieszkanie na Tkaczewie. Tutaj oferowano nam większe mieszkanie,
przyjęliśmy więc tę propozycję. Do pracy musiałem jednak dojeżdżać do Skierniewic, żona opiekowała się trójką naszych dzieci - wspomina mąż zmarłej Julian. Państwo Majcher mieli trójkę
dzieci, najstarszego·syna Dańusza, młod
szą córkę Dorotę i najmłodszego Łuka
sza. Rodzice zapewnili nam dostatnie dzieciństwo, nigdy nam niczego nie brakowało. Matka nie pracowała, dlatego wracając ze szkoły zastawaliśmy czekający
na nas obiad. Nie byliśmy jednak rozpieszczani, każdy mia/jakieś obowiązki,
matka bardzo przestrzegała, żeby o godzinie JO.OO być w domu, nawet kiedy
mieliśmy już po 20 lat - mówi córka.
Zl]larła miała wielu znajomych, była bar-

jomości

dzo rodzinna, utrzymywało częste kontakty ze swoimi siostrami i z rodzeń
stwem swojego męża. Była lubiana przez
sąsiadki, którym w razie potrzeby spieszyła z pomocą. Była wrażliwa na ludz-

Ordynatorom: ADAMOWI ROGOWSKIEMU
I ANDRZEJOWI KAŹMIERCZAKOWI,
wszystkim lekarzom i pielęgniarkom
oddziałów Chirurgii i Intensywnej Terapii
wyrazy podziękowania za okazaną pomoc
i wspaniałą opiekę nad naszą ukochaną matką i babcią

ś.p.ANNĄ WOŹNIAK

ką krzywdę. Brzydziła się kłamstwem

i chamstwem. Wiele radości sprawiły jej
narodziny pierwszego wnuczka Dominika, najstarszego z dzieci Dańusza. Żona
bardzo kochała swoje dzieci, była zachwycona wnukami, potrafiła godzinami opowiadać o nich sąsiadkom i znajomym.
Bardzo dobrze prowadziła dom, była bardzo pedantycznajeżeli chodzi o utrzymanie czystości. Wspaniale gotowała. Przykładała uwagę do organizowania świąt
rodzinnych - opowiada mąż.
Pani Majcher dbała o swoje zdrowie,
kłopoty sprawiał jej jednak ból kręgo
słupa. Zmarła nagle 22 grudnia 2000 roku.
Śmierć matki była dla nas bardzo dużym przeżyciem, stało się to tak nagle, że
do dziś trudno nam się z tego otrząsnąć.
Odeszła bardzo dobra kobieta, wspaniała żona, cudowna matka - mówi cór(aw)
ka Dorota.

ŁOWICKIE SIĘ PODOBAŁO

PADUSZKA

składają

R-383

Firma H. Skrzydlewska
ul. Łowicka 7/11 .
tel. (0-42) 719-30-24, 710-71-90
(czynne całą dobę)
GŁOWNO,

tel.

„

córka i syn z rodzinami

w ŁODZI (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)
~

/

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
•
NA NAJWYZSZYM POZIOMIE
całość usługi

~

pogrzebowei 1 trumnq d9bowq iui od 700 zł

Nieodpłatny

/

przewóz osób

dzielny występ Blichowiaków i Koderek, a także placek upieczony przez członkinie Gminnej Rady Koła Gospodyń
. Wiejskich w Kocierzewie Pd. (wiele osób
pytało o przepis) óraz jabłka z sadu

zmarłych

do

chłodni

-

:

.

w gminie Nieborów. Mimo, że wójt Andrzej Werle dostarczył ich pokaźną ilość,
to już podczas pierwszego dnia targów
wszystkie zostały zjedzone.
(aj)

Powiat łowickich prezentował się podczas targów turystycznych w Łodzi
Od 16 do 18 marca Łowicz - i to
zarówno miasto jak i powiat, prezentowały się podczas VII międzynarodo
wych targów Regiony Turystyczne - Na
Styku Kultur odbywających się w łódz
kiej hali Expo. Jak zapewniają organizatorzy, stoisko Łowicza cieszyło się największą popularnością wśród odwiedzających targi. Materiały promocyjne
zgromadzone przez starostwo, urząd
miejski i niektóre gminy zostały rozdane co do sztuki, największe zapotrzebowanie było na przewodnik turystyczny oraz mapy. Pracownicy starostwa
i urzędu miejskiego obsługujący stoisko
pytani byli, jak dojechać do konkretnych
miejsc, o adresy, np. muzeum rodziny
Brzozowskich, o miejsca noclegowe,
o imprezy kulturalne w powiecie, na

które warto przyjechać itp. Pytającymi
osoby myślące o wyjazdach indywidualnych, często typowo rodzinnych oraz przewodnicy wycieczek
turystycznych.
Pod względem organizacyjnym targi te
były zdecydowanie lepiej przygotowane od
ubiegłorocznych, mieliśmy samodzielne
stoisko, na.którym prezentowaliśmy się
przez trzy dni, tak więc był czas i miejsce
na rozmowy z zainteresowanymi naszą
ofertą. Aktualnie największym problemem,
który dał się odczuć również w rozmowach prowadzonych podczas targów, jest
brak tanich miejsc noclegowych. Jako
powiat podjęliśmy już współpracę z Polską Agencją Rozwoju Turystyki i z jej pomocą zamierzamy przystąpić do jego rozwiązania - informowała Agata Imielińbyły najczęściej

ska, pracownik Wydziału Informacji, Promocji, Rozwoju i Integracji z Unią Europejską w starostwie powiatowym.
Oprócz łowickiej pary Blichowiaków,
którą bardzo często proszono o wspólną
fotografię, stoisko przygotowane przez
powiat serwowało zwiedzającym wiele
atrakcji. Były więc: wielkanocne wycinanki oraz wyrzeźbiona para łowicka wypożyczone z muzeum państwa Brzozowskich ze Sromowa, piękne, papierowe malwy - przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie, ponadto można było kupić wielkanocne pisanki - autorstwa Barbary Frątczak, dostarczone przez Łowicki Ośrodek Kultury, albumy i publikacje związane z Ło
wickiem oraz płyty z muzyką łowickich
zespołów. Prawdziwą furorę zrobił nie-

. Łowicką parę Blichowską bardzo często proszono o wspólnąfotograflę. Starosta Cezary Dzierżek, marszałek wojewodztwa Andrzej Charzewski oraz burmistrz Ryszard Budzalek skorzystali z możliwości jako pierwsi. '
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22.03.200 I r.
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP nr 4), tel. 837--0692, czynny: codziennie w godz. 15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. 3 Maja 2), czynny:
pn., r::zw., pt w godz. 16.00-19.00

INFORMATOR
LOWI~KI

Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,N ie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania
w czwartki o godz. 18.00

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi

bagażowe

Powiatowy

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

837-35-28

Urząd

Pracy 837-04-20; 837-03-73
Urząd Miejski: Sekretariat 837-69-51, 830-91-07,
830-91-08
Wydział
Urząd

. Informacje:

Geodezji 837-50-15;

Stanu Cywilnego 837-34-81;

Księgowość

Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913

837-34-09;

Skamnik 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;

Spraw Obywatelskich 830-91-25,
830-91-26, 830-91-27;
Spraw Lokalnych i

międzymiastowe

Działalności

900

Pogotowia:

Wydział

Inwestycji i remontów 837-41-62,
830-91-39, 830-91-40

Straż pożarna

Przedszkoli 837-57-72;

Biuro Rady 830-91-06, 830-91-11;

Warsztat konserwat. ŁSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-5645, 837-52-21
Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-52-48, ul. Chełmońskiego,
tel. 837-35-24

Dyżury

przychodni:

- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h)
- Pacjenci objęci opieką medy=ią Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są
w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Świętojańska 1/3 B, tel. 837-39-61; czynne:
przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie
w godz. 16-8; przyjęcia dzieci do 16 r.ż. -w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medy=ią Niepublicznych
Opieki Zdrowotnej - przyjmowane
są w Ambulatorium Pediatry=iym po godzinach
funkcjonowania powyższych zakładów.
Zakładów

święte

Msze

998

w niedziele i

święta:

Policja 997

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,

Telefon informaćyjno-problemowy (dla osób. mają
cych problem alkoholowy) 837-66-92, codziennie w godz.16-22, poradnia 837-36-51

•Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;

11.30, 18.00;

Policyjny telefon zaufania 837-80-00

•

Kościół

Sióstr Bernardynek: 8.00, I O.OO;

•

Kościół

o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00,

Urząd

Pogotowie energetyczne 837-36-05

• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;

Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74, 837-66-08,

• Kaplica seminaryjna: IO.OO

Organizacyjny 837-43-04, 830-91-09;
SekretaJZ miasta 837-41-63

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32

Skarbowy 837-65-05

ZUS 837-69-09

Informacje w Strykowie:

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI

Pogotowia w

Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40
710-71-90, 672-33-33
Lecznica dla zwierząt: - ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy
719-1 9-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

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

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

Dyżury

przychodni WZ ~Głownie:

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

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

żywności:

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

sb. 8.00-12.00
wt, r::zw. 8.00-12.00,
śr. 12.30-16.00
pn., śr. 15.00-19.00
- Neurolog:
pn.15.00-18.00,
- Laryngolog:
śr. 8.00-12.00
pn. 12.30-15.00;
- Rehabilitant:
śr. 12.00-15.00
- Urolog:
śr. 13.30-15.30
- Chirurg:
codziennie 10.30-14.30
- Ortopeda:
pn. 13.00-15.00
- Reumatolog:
r::zw. 8.00.13.00
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul.
Kopernika 19,
tel. 719-10-27

Straż pożarna

Telefony w Strykowie:

Ceny

Głownie:

23.03. Sikorskiego la tel. 837-42-64
24.03. os. Kostka I
tel. 837-51-32
25.03. Stary Rynek 17 tel. 837-42-93
26.03. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-41
wt 27.03. Bonifraterska 2 tel. 837-45-55
śr.
28.03. Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. od 8.00 do 20.00
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27
czynna: od poniedziałku do soboty w godz.
8.00-20.00, w niedziele w godz. 9.00-15.00
Apteka „Malwa", ul. Nciwy Rynek 36,
czynna w sobotę 8.00-20.00, niedzielę
8.00-14.00.
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt 8.00-15.00
Bolimów: R Kościuszki pn. wt pl 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
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. 10.00-14.00
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

12.30, 16.00;

- Dermatolog:

Naprawa telefonów 924

nocne:

pt
sb.
ndz.
pon.

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

Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16

Analiz i Promocji 830-91-18;

ł.owicz-dyżury

czw. 22.03. Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36

Wydział

Wydział

• Parafia pw. Matki Bożej Nieustaj.cej Pomocy:
8.00, I O.OO, 12.00, 18.00
• Kościół św. J.,eonarda: niedziele I O.OO,
11.30, 17.00

Apteki:

• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6, tel. 837-36-51

Pogotowie ratunkowe 999

Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17.00;
(024) 253-30-% od 17.00 do 9.00 dnia następnego;
Obsługi

931 O

Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usłu
gach, produkcji i wyższej użyteczności publicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

Gospodarczej 837-37-47, 830-91-20, 830-91-21,
830-91-22;

Zaklad

międzynarodowa

Zegarynka 9226
Rozmowy

Wydział

Wydział

Informacja o numerach; tel.
Telegramy (nadawanie) 905

837-41-02, 837-30-30, 837-42-40,
837-72-72, 837-20-37, 837-47-77, 837-44-44

Dyżury

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
pon., wt. 8.00-18.00,
śr. 8.00-12.00, 15.00-18.00
c:zw. 8.00-14.00
pt 8.00-12.()(f, 15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
- Pediatra:
pn. 8.00 - I I.OO
wt.,śr. cz. 8.00-10.00, 13.00-16.00
pt.8.00-I0.00, 13.00-15.00
pn., pt. 14.00-19.00
- Okulista:
pn., czw. 8.00-12.00
- Ginekolog:
wt. 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00; pt. 11.00-14.00
pn. 8.00-15.00; wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-15.00; r::zw. 8.00-16.00,
protetyka
c:zw. 8.00-15.00
wt. 8.00-14.00;
- Dermatolog

(dane z 20 marca) w

Kino Bzura:
Czwartek. 22 marca:
• godz. 19.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy Bez ·
Nazwy prezentuje: „Wdowa Św. Piotra" - reż.
Patrice 'Leconte, wyst. Juliette Binoche, Emir
Kusturica.
Piątek. 23 marca;
•godz. 17.00 i 19.15 - „Granice wytrzymałości" thriller proCt. USA.
Sobota, 24 marca:
•godz. 17.00-„Tańczącwciemnościach" -film prod.
Dania/Szwecja/Francja.
Niedziela. 25 marca:
•godz. 19.00- Tańcząc w ciemnościach" - film prod
Dania/Szewcja/Francja
Poniedziałek - Środa. 26-28 marca:
•godz. 17.00 i 19.15 - „Granice wytrzymałości" thriller prod. USA.
Środa, 28 marca:
• godz. 8.30, I I .OO - kino Bzura, Mała Akademia
Filmowa „Syzyfowe prace" - film prod. polskiej.

Inne:
Sobota. 24 marca:
• godz. 20.00 - kino Bzura - program estradowo
szkoleniowy „998" - impreza zamknięta.
Niecłziela. 25 marca:
•godz. 16.00, sala kina Bzura - koncert folklorystyczny Łowickie Granie. W koncercie
udział wezmą: zespół „Koderki", zespół „Boczki
Chełmońskie", zespół „Łowiczanie, zespół

„Wycinanki Łowickie", Łowicka Dziecięca
Kapela Ludowa, Młodzież Blichowska, grupy
folkolorysty=ie z przedszkola nr I, 4, 7 oraz
szkoły podstawowej nr 4. Całkowity dochód
z koncertu przeznaczony zostanie na leczenie
i rehabilitacje; Zbyszka Kaczmarczyka.
Wtorek. 27 marca:
• godz. 8.30, I O.OO, rl .30 - kino Bzura. Edukacja
teatralna dla szkół gimnazjalnych „Satyricon".

pt. 8.00-13.00
wt. 14.00-19.00;
c:zw. 14.00-19.00
- Laryngolog
wt. 13.00-19.00;
c:zw. 13.00-19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00-11.00
pn. 13.00-16.00;
- Chirurg
śr. 13.00-16.00
pt 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt, śr. 11.00-13.00; r::zw„ pt IO.OO-I I.OO

KRONIKA
WYPADKÓW
MIL08NYCH

-.Neurolog

Dyżury

w

i

Głownie:

czw. 22.03. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

pt

23.03. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

sob. 24.03. ul.

Łowicka

38

ndz. 25.03. ul. Kopernika 19

tel. 719-21-31
tel. 719-20-12

pn.

26.03_ ul. Kopernika 19

tel. 719-20- I 2

wt

27.0J_ ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

śr_
28.03- ul. Kopernika 19
tel. 719-20- I 2
w każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
Apteki pełni• dyżury:
w dni powszednie od godz. 19.00 do 8.00 dnia
następnego; w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego;w niedzielę ~ 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 11: pn. pt. 9.00-17.00, ul. Targowa 14: pn. -pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

iw Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

uroaziCi się w Łowiczu •

aptek

w

(jf.ownie:

......

CÓRECZKI
r~~
- państwu Chlebnym z Nicspuszy
- państwu Nowakowskim z Bobrowej
- państwu Gruzie) z Kocierzewa
- państwu Pluskom z Sierżnik
- państwu Poniatowskim z Łowicza
- państwu Pawelec z Łowicza
SYNKOWIE
- państwu KC(dziorom z Łowicza
- państwu Śniegułom z Łagowa
- państwu Maciaszek z Łowicza
- państwu Pelom z Czatolina
- państwu PC(śko z Łowicza
- państwu Pająkom z Łowicza

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:

• Mirowski {19.03); 4,30 zł/kg;
•Domaniewice (19.03); 4,30 zł/kg;
• OPZH Głowno (19.03); 4,33 zł/kg;
Żywiec wołowy:
• Domaniewice (19.03);
krowy 4,30 zł/kg;

ASORTYMENT

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

kurczak
filet z morszczuka
makrela w dzona
mleko tłuste w folii
masło extra
masło śmietankowe

2 49
1,90
1,50

2 70
2,20
1,50-1,6

230
1,90

2 60
2,20

1,40

1,20

0,40

0,50

2,66
2,05
1,50

1,00
12,50

14,30

14

oo

11

oo

7 60

19,20
3 90

810
11,40

13,50

7 80

6

oo

7 20

440

4 80

5 80
3,50

3,00
5,39
13,00
1,35
2,00
1,67

masło roślinne

olej
jaja

4,10

twaróg

7,72

0,39

20,00

9

2,50
1 40
4,40
0,40
7,8-8,5

1,90
2,10
2,40
1 45
3,50
0,30

7 70

7 70

19,00
6 10

1990
9 70

oo

11,00

9,80

7 oo
4 50

6 70
4 70
3,20

5,80
14.00
9,50

8,90

13,50

13 90
10,90

9 50
8 80
10,50

2,70

1,90

2,50

2,30

1,70

1,89

1 35
0,45

0,40
0,60

11,30
14,20

2,40

2,19

2,49
1,90
1,50

2,66
2 60
2,05
1,93
1,40
1,50
1 ,15/2kg 1,40/2kg

6,80
12,80

880
10,30
7
49
3,20
6,80
13,50

oo

13,90

14,50

7,95

13,00
8,5-10,0
12,50

18,98
7,83
8,82

21,00

4,50
0,40

0,42
7,81

0,40
7,73

9,80

11,40
7,40
5,00

3,90

3,00
5,39

3,00
6,20

5,90

15
9,10
1,35

o 40

1,67
4,10
0,40

773

7,72

7,60

6,70
4,20

•malarz - lakiernik
konstrukcji stalowych
-.I dziewiarz

6,30
12,30
1,35
1,60

•stolarz
• sprzedawca
• prasowaczka
•szwaczka
•fryzjer
• kierowca kat. C+E
• handlowiec
•spawacz
•ślusarz

10,50

6,80
4,40

2,60

1 50

20,00

6,50
9,70

7,10
5,98

2,00

2,30

19,40

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 20.03.2001 r.)

11,50
1,30

8,40
1,20

1,89

1,80

1,80

2,00

2,25

1,95
1,35
2,89
0,35
7,75

1,80
1 60

2,00
1 60

1,90

2,30

1 60

1,50

3,50
0,26-0,32

3,80
0,40

3,10
0,30
7,50

0,33

1,25

2,20

1,13
2,70

1,60

1 29

3,70
0,40

3,97
0,23

7,90

8,50

7,80

8 80

1 20

3,20
7,50

Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 20.03.2001 r.

Stryków:
•

szwaczki

21

22.03.200 I r.

•

SKARB ROLNIKA
REDAGOWANYPRZYWSPÓLPRACY
Z WODRBRATOSZEWICE

•

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWI CZU z pnia 16.03.2001 r.

q
q
q
q
q

pszenica
owies
pszenżyto

jęczmień
żyto

kukurydza
• ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek

q

q
15 szt
15 szt
kg
kg
szt
jabłka
kg
kapusta biały
kg
kapusta czerwona kg
nać pietruszki
pęczek
szczypiorek
pęczek
włoszczyzna
szt
koper
szt
kapusta pekińska
s zt
kg
marchew
pieczarki
kg

pietruszka
pomidory
papryka czerwona
por
seler
ogórek krótki
rzodkiewka

60,00
55.00
56.00
56.00
50.00
58.00
40,00
4,80
6,00
1,00
0,80
0,60
1,20
0,30
0,40
1,20
1,50
2,20
1,50
1,50
1,20
4,50

kg
kg
kg
szt
szt
kg
szt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

4,00 .
8,00
11 ,00
1,00
1,00
6,50
2,80
2,50
2,00
7,00
1,30
1,00
1,50
1,50
1,20
1,50
0,80
1,00

0,901
0,901
szt

22,00
24,00
6,00

pęczek

sałata

kapusta kiszona
ogórek długi
a lwa
cortland
gala
gloster
jonogold
ligoI
lobo
Mclntosh
miód
lipowy
miód wielokwiatowy
kura

Z NAJ·LEPSZYMI
ZYCZENIAMI
•

Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym każdy może wpisać treść życzeń, jakie z
różnych okazji: imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak
po prostu „od serca" - chce komuś przekazać. Życ:z;enia
ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiajc(cego
numerze NŁ. Aby się ukazały, należy: - wypełnić kupon, używając nie
więcej niż 12 słów. Prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż inicjał
także liczymy jak słowo; dostarczyć kupon do naszego głównego biura
ogłoszeń przy ul. Pijarskiej 3a, do któregokolwiek z naszych punktów
przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej), a
w Głownie do redakcji „Wieści z Głowna i Strykowa", ul. Swoboda 4.
UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, do godz. 13.30.
Zadowolenia z życia, dużo uśmiechu,
pogody ducha z okazji urodzin dla Garbyełi i Wojciecha Wojtowskich przesyłająsynowie i Magda.

URODZINOWE
Z okazji urodzin i imienin Markowi
Gładkiemu moc najgorętszych życzeń
składa babcia Stasia.

IMIENINOWE
Z okazji 18 urodzi Tomkowi Szypłew
skiemu dużo zdrowia, samych pię~h Najdroższemu tatusiowi z okazji imiechwil w pyciużyczą ciocia Ala z rodzin~. nin Józefowi Miłczarkwi z Ostrowca
Wszystkiego co naj z okazji 18 urodzin
dla Mariusza sałudy życzy klasa III AiG
z wychowawczynią.
Annie Bruc z okazji 17 urodzin przyjścia w lepszy humor i torchę uśmiechu
życzy rodzina.
Wszystkiego co naj z okazji I 8 urodzin
dla Katarzyny Zawadzkiej życzy klasa
III AiG z wychowawczynią.

100 lat dużo zdrowia i błogosławiństwa
Bożego na długie lata życzą córka z rodziną.

-------

INNE
Pozdrowiona dla sympatycznej Asi ze
sklepu nr I 4 przesyła załoga.
Dla kochanych chłopaków Sylwka M.
i Grześka J. od ukochanych dziewczyn.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
DoPUBLIKACJIWNLMERZE

13/01 (29111)0 IUB 14/01(51\!)0

T~i:.<.<:.. ..........................................:.................................................................................................................. .

·.

··································································································································•··························
Imię i nazwisko ..•. .•.. ... „

.......... . .... . „ . . „ .... .. .. . .... . .. . „ .. . ... . .. „ .. . „ . .

Adres.....................„ . ... . „ .... .... . .. . ....... . . .. . • „ . ... . .. „ ..... „ . . .• . .. .. .

Kącik Muzvcznv

s
PIERWSZEJ KLASY
W naszym pięknym , nadwiślańskim
kraju jest tak - jeśli jesteś dobry, piękny
i bogaty, to wielbią cię wszyscy. Jeśli wygrywasz, zdobywasz trofea, pokazałeś
się w świecie - masz sympatię narodu,
mediów. Jeśli natomiast, nie daj Boże,
podwinie ci się noga - nie ma litości. Nikt
nie napisze, nie powie, że to wypadek
przy pracy, że będzie lepiej, że poprawisz się. Odnosi się to nie tylko do czysto sprawdzalnych dziedzin życia, jak np.
sport, ale również do tych mniej wymiernych - przykładem niech będzie sztuka.
Jeszcze gorzej rzecz się ma z debiutantami. Żółtodziób będzie kochany jeśli „na
dzień dobry" odniesie sukces. Jeśli natomiast początek będzie niezły, przyzwoity (tyle że nie od razu piorunujący), debiutant nie może liczyć na przychylność
oceniających .
Ten nieco przydługi wstęp wymusiła
na mnie refleksja, która przyszła mi do
głowy po obejrzeniu w łowickim kinie
debiutanckiego filmu Janusza Kamiń
skiego pt. „Stracone dusze". Ten znakomity operator, zdobywca Oscara, współpracownik m.in. Stevena Spielberga uwielbiany jest przez tutejszą krytykę - że taki
artysta, że taki smak, wspaniała magia
światło-cienia etc. etc. Gdy natomiast-postanowił zmienić coś w swoim życiu zawodowym, gdy postanowił stać nie tylko
za kamerą- nad Wisłąprzeszło to bez echa,
a ci, którzy zabrali głos w sprawie filmu
Kamińskiego, byli średnio zachwyceni.
Aja myślę, że panu Januszowi należą
się słowa pochwały, bo zrobił film dobry.
„Stracone dusze" .to historia uznanego,
nowojorskiego pisarza Petera Kellersa
(Ben Chaplin), który dowiaduje się, żę
jest... wysłanikiem diabła. Tę hiobową
wieść przekazuje mu niejaka Maja (Winona Ryder), nauczycielka w katolickiej
szkole. Maja zajmuje sięjednak nie tylko
edukacją maluchów, ale również ma spore doświadczenie w egzorcyzmach. Wła-

wieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej zaprasza dziś
(22 marca) na wykład o tolerancji prof. dr. hab. Jacka Hołówki. Prelegent jest
pracownikiem Instytutu Filologii Uniwersytetu Warszawskiego i autorem m.in.
wydanej w 2001 roku książki pt. „Etyka w działaniu" . Wykład odbędzie się
w budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 9a {akademik, sala nr 3). Początek
(aj)
ogodz 17.00.Wstępwolny.

WSP Stachlew przed niezwykłą lekcią historii
W środę 28 marca w SP w Stachłewie gm. Łyszkowice odbędzie się pokaz
rycerski. Agencja organizująca ten pokaz nie wyklucza, że o ile będzie sprzyjająca
pogody, pokaz będzie można zrobić na dworzu. Prawdziwą atrakcją pokazu mają być
(mwk)
rekwizyty, chętni będą mogli nawet przymierzyć zbroje rycerskie.

zarejestrowały proces opuszczania Złe
go z ludzkiego ciała . Ryder, sceptyczna
wobec takich rewelacji, musiała przyznać ,
że takie sceny robią wrażenie na najtwardszych. Muszę przyznać, że zawsze darzyłem sympatią tę młodą i utalentowaną
aktorkę. Teraz cenię ją jeszcze bardziej,
ponieważ staranniej wybiera role. Pobobała mi się w „Przerwanej lekcji muzyki",
dobrze wypadła w opisywanej propozycji. Obok niej występują przystojny
Ben Chaplin i świetny jak zawsze John
Hurt. Zresztą ten ostani nie unika spotkań z polskimi reżyserami . Nie tak dawno stworzył kreację w „Bandycie" Dejczera, teraz gra u Kamińskiego niewielką,
ale znakomitą rolę.
Kiedy za reżyserię bierze się wybitny
operator, wiadomo, że ogromnym atutem
filmu będzie jego strona wizualna. Nie
inaczej jest u Kamińskiego.~prawdzie za

........

kamerą stał długoletni współpracownik

pana Janusza Mauro Fiore, to jednak
w najważniejszych scenach „rządził" sam
reżyser. Zwrócę jeszcze uwagę na muzykę. Uczynię to z tym większą-przyjem
nością, że wymyślił ją kolejny Polak- Jan
A.P. Kaczmarek. Ścieżkadżwiękowajest
idealna - nie przeszkadza w oglądaniu, nie
wychodzi na plan pierwszy. Ale gdyby
jej nie było, film byłby dużo uboższy.
Jest w „Straconych duszach" również
znakomita piosenka, ale ze wstydem
przyznam, że nie wiem czyjego autorstwa i wykonawstwa. Muszę zakupić
płytę z soundtrackiem ...
Tak więc można śmiało stwierdzić, że
ten polsko-amerykański film ma więcej
plusów niż wad. Nie chcieli tego jednak
zauważyć miejscowi krytycy. Trudno.
Nie przekonają się o tym również łowic
cy widzowie, którzy w sobotni wieczór
w sile 12 zasilili salę miejscowego kina.
I na pewno nie była to parszywa dwunastka„.
Bogusław Bończak

„KUry" zagraią w towiczu
Podczas koncertu towarzyszącego
lutowemu Och! Film Festiwalowi zobaczyć można było w Łowiczu zespół
Dyliżans , w skład którego wchodził
Ryszard „Tymon" Tymański, dla wielu
fanów muzyki alternatywnej w naszym
kraju najbarwniejsza postać. Dlatego też
wiadomość, że 21 kwietnia w łowickiej
kawiarni „Dziupla" wystąpi zespół
„Kury" jest szczególnie ważna .
Zespół założ.ony został właśnie przez
„Tymona" i jego przY.jaciół związanych
z gdańskim środowiskiem jazzowym.
Album „P.O.L.V.R.U." nagrany przez
zespół pięć łat temu, w chwili obecnej
zyskał miano kultowego. Zawarte na nim
kompozycje można określić jako paro-

Dziś wykład otolerancii
Koło Naukowe dŻiałające przy Wyższym Studium Polityki Socjalnej Mazo-

śnie podczas jednego z takich seansów
odkrywa, że Zły wybrał swojego przedstawiciela na tym łez padole i że jest nim
właśnie wzięty pisarz historii o seryjnych
zabójcach. Oczywiście Peter nie wierzy
w te rewelacje, uznając dziewczynę za
niespełna rozumu. Prowadzi przecież
normalne życie, ma wspaniałą narzeczoną, kochającego brata. Jednak Maja krok
po kroku udowadnia mu, że naprawdę
Antychryst właśnie jego namaścił i nie
można dopuścić do tzw. przeobrażenia.
Film Kamińskiego, tak"niezauważony
przez miejscową krytykę, jest bardzo
sprawnie nakręconym thrilerem. Niżej
podpisany nie należy do miłośników nurtu satanistycznego, nie przepadam za
ekranizacją walki Zła z Dobrem. Interesuje mnie bardziej człowiek - kuszony
przez Ciemność, ale próbująey zachować
czystość duszy. Znakomicie problem ten
oddaje właśnie Kamiński. Kełlers to spokojny facet, nie wierzy w Boga,· ale też
nie uznaje jego przeciwnika. Oni nie istnieją, ale stoczą walkę o niego. Od Petera
zależy komu odda się we władanie .
Reżyser podejmując tę nieziemską tematykę sporo ryzykował. Udało mu się
jednak ominąć mielizny kiczu, gdzie diabeł zieje piekielnym oddechem i straszy
wyglądem. Tutaj raczej domyślamy się
jego powłoki, a przecież każdy ma takiego swojego szatana. Znakomicie poprowadzone sceny egzorcyzmów, czy wizji
Maji w łazience nie są dosłowne, a jednak
skóra cierpnie. Film przypomina nieco
„Dziecko Rosemary" Polańskiego i choć
nie dorównuje dziełu sławniejszego rodaka, trzeba przyznać, że ogląda go się
z zainteresowaniem.
Bardzo ciekawą rolę stworzyła w debiucie Kamińskiego Winona Ryder. Jak
sama przyznaje, bardzo pomógł jej w tym
kontakt z najsławniejszym amerykańskim
egzorcystą Jamesem Leharem. Ksiądz
przedstawił aktorce taśmy wideo, które

die różnych gatunków muzycznych, od
disco polo przez piosenkę autorską do
metalu, zaaranżowane jednak w sposób
perfekcyjny, podkreślający duże zdolności i ogromny potencjał muzyczny tkwią
cy w każdym z muzyków. Płyta została
nagrodzona Fryderykiem w 1998 roku.
Podczas jego rozdania odbierający w imieniu zespołu nagrodę Ryszard Tymański
wyraził dosadnie to, co myśli o krajowym
show biznesie, organizatorzy imprezy
bojąc się skandalu odłączyli mikrofon.
Tymon swoją artystyczna karierę
rozpoczął w formacji artystycznej „Totart'', wśród swoich kolegów z lat mło
dości wymieniam.in. Zbigniewa Saj noga - późniejszego założyciela sekty „Nie-

bo", Pawła Konnaka - prezentera telewizyjnego i Jacka Kurskiego - obecnie
polityka ZChN. Na początku bieżącego
roku artysta nagrodzony został „Paszpor. tern Polityki". Znany jest z udzielania się
w wielu projektach muzycznych, ostatnio jego śpiew usłyszeć można na płycie
„Yugoton" prezentującej kompozycje zespołów z byłej Jugosławii, na przełomie
łat 70 i 80 popularnych w naszym kra_i'.1.
Na koncercie w Łowiczu usłyszymy
utwory pochodzące z najnowszej pły
ty zespołu, która na rynku ukaże się jeszcze przed koncertam 2 I kwietnia. Na
przełomie marca i kwietnia zespół odbędzie trasę koncertową po klubach roc(aw)
kowych w Niemczech.

Muzeum w Nieborowie

Otwarty
Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza miłośników „spraw i rzeczy dawnych "jak również całkiem współczesnych
na Dzień Otwarty I O kwietnia 200 I r.
Myślę, że to spotkanie pozwoli zapoznać
się z formami działalności muzeum oraz
zachęci do odwiedzania pałacu i parku zachttea do udziału w przedsięwzięciu kurator Muzeum Stefan Górski.
Jak zwykłe proponowane w programie Dnia atrakcje będą bezpłatne. Trady-

Dzień

·

pełen

atrakcii

cyjnie inauguracją będzie, zaplanowane na zydencji magnackiej. Zofia Solak i Małgo
godz. 9.30, spotkanie kuratora muzeum rza.Ji Burzykowska pokażą i opowiedząjak
w Nieborowie z przedstawiciele.mi me- p•wała manufaktura ceramiki w Niebodi<lw w Pawilonie Myśliwskim i przed- rowie dawniej i co robi obecnie. Po ogrodach
stawienie propozycji działalności mu- pałacowych oprowadzać będą Małgorzata
zeum w sezonie 2001 r. O godz. IO.OO Sikorska i Agnieszka Chmielewska O szturozpocznie się cykl spotkań . W zależno ce w Pałacu Nieborowskim opowie Jan Prości od zainteresowań uczestnicy Dnia kopowicz, natomiast Elżbieta BogaczewiczOtwartego będą mogli wybrać coś dla sie- Biernacka i Anna Maniakowska opowiedzą,
bie z pięciu propozycji. Jadwiga Marty- jak konserwują zabytki, złocenia, obrazy
(aj)
niak przedstawi pałac jako przykład re- i polichromie.

-

--
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Renault Safrane, 1996 rok, 2, I TOI, ziclona perła - sprzedam lub zamieni'<. na busa.
Tel. 046/837-45-70.
Fiat 126 P, 1998 rok, granat, 25 tys. przebiegu - tanio sprzedam.
Tel. 0606-489-832.
Fiat Tipo, 1995 rok, 1,4, bordo metalik, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0604-608-528.
Tico - sprzedam. Tel. 046/837-58-27.
l 26p, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-13-04.
Ford Escort, 1990 rok, niebieski metalik,
centralny zamek, elektryczne szyby, alufelgi, cena 7 .800 zł. Tel. 046/831-85-48.
l 26p, 1994 rok, cena 3.800
Tel. 046/835-12-48.

zł.

Fiat Brawa 80 SX, 1,2 16 V, grudzień 1998
rok, bordo nctalik, I właściciel.
Tel. 0604-804-547.
Golf li, grudzień 1990 rok, diesel - sprzedam. Tel. 046/838-56-09.
Wartburg 353 W, 1988 rok, czerwony tanio. Tel. 046/838-86-15.
Fiat l 26p, 1987 rok, kabina kompletna do
remontu, silnik z małym przebiegiem - tanio. Tel. 046/838-43-67.

_-.

Hyundai Lantra combi, 1996 rok, 1,8, klimatyzacja, centralny zamek, elektryczne szyby,
I właściciel, cena 18.000.
Tel. 046/837-61-79.

Cinquecento 704, l 998r, pierwszy właściciel,
garażowany - sprzedam. Tel. 046/837-80-21.

Sprzedam 2 opony do Cinquecento 330
11/2/28 Tel. 838-22-59.

Cinquecento 704, 1997 r - sprzedam.
Tel. 835-31-04.

Ford Mondeo 1,6, 1996, 98 ty~. km z salonu, I właściciel, garażowany, serwisowany - pilnie sprzedam. Tel. 837-45-47.

Fiat 126p, 1986 r - sprzedam.
Tel. 046/837-96-12.

Star 200, tr,?;ystronny wywrot, 1990 rk,
obrotnica do przyczepy 1O t nowa - sprzedam. Tel. 0-601-297-797.
VW Passat - sprzedam, cena 2600
uzgodnienia. Tel. 0-603-514-785,

zł

do

BMW, 1984 +gaz - sprzedam.
Tel. 0-608-362-771.
Fiat Brava l ,4S, wiśniowy, 45 tys. kom,
1997 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 837-77-92.
Opel Tigre 14,16V, 1995 rok produkcji,
kolor czarny metalik - sprzedam.
Tel. 838-50-61, 0-603-753-027.
Fiat l 25p, kolor biały, 1985 rok - sprzedam. Tel. 838-38-52.
żuka

na

części

- sprzedam. Tel. 838-92-72.

Opel Astra 1,4, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838 -84-30.
Opel Astra 1,8 combi, 1992 rok, sprowadzony w lutym - sprzedam.
Tel. 837-73-29, 0-606-514-084.
Polonez, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 838-70-98.

Kawasaki 600 R, 1987 rok, import Hiszpania, stan super, cena 6.800 - sprzedam.
Tel. 046/838-17-41 po 20.00 prosić Pawia.

Polonez 1,6, 1988 r, przejściówka (tył
Caro), stan bardzo dobry - sprzedam.
Tcl. 837-92-36.

Żuk blaszak, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-63-85.

Sprzedam Audi 100 rok 1984, pojemność
21, benzyna gaz, pełna elektryka i automat.
Tel. 0502-39-46-79.
Sprzedam Poloncża Coro 1991 rok.
Tel. 046/838-65-08
Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe tanio. Bcdnary koło stacji.
Tel.046/838-65-08

Polonez Caro, 1600 GL!, 1995 rok, stan
dobry - sprzedam. Tel. 838-73-31.

Opel Corsa 1996rok 1.4, 3- drzwiowy, czerwony, 2 poduszki powietrzne, garażowany
- sprzedam. Tcl.0601-290-809.

Cinquecento 704, grafit metalik, 1995 grudzień - sprzedam. Tel. 046/83 8-73-1 O.

Ford Fiesta 1,3 1996 rok, Granatowy metalik - sprzedam. Tel. 046/838-98-30.

Fiat 126 P (maluch elegant), 1996 rok,
garażowany - sprzedam.
Tel. 046/837-23-48 po 17.00.

Sprzedam l 26p 1993 rok.
Tel. 0603-993-031.

Peugeot 309, 1,9 D, 1991 rok, szary metalik, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-18-87, 0603-343-403.

Cinguccento 700 1996 rok, 57 tys. przebieg,
immobilaizcr, alarm, serwisowany, bezwypadkowy, cena 9300. Tcl.046/831-83-01.

Opel Vectra 1,6, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-00-36.
Fiat CC 704, 1993 rok grudzień - sprzedam. Tel. 832-88-98 - wieczorem.
Trabant oraz silnik i
Tel. 046/837-74-20.

części

- sprzedam.

Fiat 126 P, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 838-64-76.
VW Polo, stan dobry+ gaz, cena 5.800
sprzedam. Tel. 0606-928-955.

Sprzedam WV Golf 1,8 1995rok, bcnz.,
bogate wyposarzcnic, 22800 zł.
Tel. 046/837-88-15, 607-742-431.

zł

-

l 26P, 1991 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0608-088-509.
Polonez Caro, 1998 rok, pierwszy właści
ciel - sprzedam. Tel. 046/837-13-33.
Uno 900, 1989 rok październik, czerwony
· sprzc d am. Tc1. 046/838 -87 - 36 .
- tamo
126 P, 1998 rok - sprzedam. Czatolin 181.

Honda Concerto 1,5 ; 93/94 rok, I właściciel,
salonowa, bogate wyposażenie, 132 t}rs. przebieg, cena 13500 zł. Tel. 046/831-83-01.

VW Passat, 1989/95 rok, 1,8 poj„ granatowy metalik, radioodtwarzacz, oznakowany, nowy akumulator, przebieg 158000 sprzedam. Tel. 046/838-30-99 wieczorem.
. Robur z silnikiem Lcylanda, stan dobry, 2,5
tys. zł - sprćzdam. Tel. 042/719-66-75.
Lublin Il, pierwszy właściciel, nierejestrowany, 1500 km, cena 35 tys. zł - sprzedam.
Tel. 042/719-66-75.
Mercedes 208 D, 1995 rok, 1 właściciel sprzedam. Tel. 0600-135-355.
Sprzedam izotermą na Stara 1142 (wspomaganie Star 200, most Star 200).
Tel. 042/719-58-14, 0601-169-682.
Fiat l 26p, 1992 rok, 3 tys. zł, czerwony.
Tel 042/710-80-96, 0503-848-396.
Polonez Caro 1,4, 1994 rok, platynowy
metalic. Tel. 0421719-60-22.
Fiat 131, 1980 rok, Eaz, stan dobry - tano.
Tel. 0503-548-564.
Żuka w dobrym stanic - sprzedam lub zamienią.

Tel. 042/719-65-85, 0608-550-730.

Fiat Uno 1,1; 92/93 rok, bogate wyposaże
nie, 5-drzwiowa, cena 10500 zł.
Tel. 046/831-83-0 I.

Fiat l 26p, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 042/719-17-58.

Opel Kagctt 1,4 i ;90/97 rok, alarm, szyberdach, cena 8200. Tel. 046/855-08-93.

VW Transporter T2 1.6 diesel, 1982 rok,
stan dobry_ sprzedam. Tel. 0605-726-809.

Sprzedam Opel Astra, biały, 1992 rok, 5drzwiowy. Tel. 0607-328-028.
Sprzedam Ford Tranzit 2,5 D. 1992 rok.
Tel. 046/837-31-44, 0604-867-307.
Renault 19, poj. 1400, 1991 rok, Opel
K d
a ett powypadkowy. Tel. 838-92-09.
Sprzedam Fiat Punto 1, 1S, 1998 rok.
Łowicz ul. Nadbzurzańska 49 po 15.00.

Sprzedam CZ 175, stan dobry. Wiadomość,
Seligów 29.

MOTOROWE
powypadkowe: japońskie, niemieckie i inne marki, płatność gotówką.
Tel. 046'/83 7-46-96, 0606-854-452.
Kupię

VW Polo 1,3, 1995 rok, granatowy_ sprzcdam. Tel. 0461838 _85 _16 .

Łada

2107 1992 rok, tanio sprzedam.
Tel. 838-62-44.

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

VW Passat 1900 poj. TO, kombi, 1991,
kolor biały - sprzedam.
Tel. 837-11-12, 0-50 I-786-998.

Renault Megan Koopc, 1,6, 1997 rok produkcji, żółty, przebieg 68 tys.
Tel. 0241235-14-79, 0604-595-091.

Ford Escort combi 1,4 , 1995 rok.
Tel. 0607-343-469.

Ku.pi<; Fiata 126 P, korodowany, uderzony,
do remontu, powyźeJ· 1988 roku.
Tel. 0604-971-199.

Alufelgi 13. Tel. 0608-526-971.

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

Opel Cadet 1,6 GT, 1987 - sprzedam.
Tel. 0-502-605- 7 l 5.
Polonez Truck l,6 i, 1997 rok - sprzedam.
Ul.Łódzka 29.

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

126 elx, 1996 rok, czerwony, garażowany
tanio sprzedam . .Tel. 0603-190-559.

Kupią samochody ci'<.żarowc: spalone, rozbite, skorodowane. Tel. 0601-297-790.

Kupię

Sprzedam łódź motorową - Jcsiom IV.
Tel. 0601-826-242.

126 p, 1986 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-77-04, 0-601-378-677.

Sprzedam silnik Lcylanda po kapitalnym
remoncie, kompletny. Tel. 046/838-49-87.

BMW 320, 1982 rok, stan bardzo dobry tanio sprzedam. Tel. 046/830-20-68.

l 26p, 1999 r, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 839-61-20, 0-600-294-348.

Fiat Siena 1,6, listopad 1997 rok, pierwszy
przebieg 25 tys.km,
w bardzo dobrym stanic.
Tel. 837-08-92, 0602-172-433.

Scat Ibiza, 1996 rok, silnik diesel 1,9 - sprzcdam. Tel. 046/837-87-2 l po 19.00, 0606240-309.
Golf Ili, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 042/671-33-61.
Hyundai Pony GLS 1,5, 1992 rok, granaIowy, przebieg 102 tys km.
Tel. 046/837-07-66, 0601-826-182.
Polonez Caro, 1992 rok, z silnikiem do
remontu - sprzedam. Tel. 0606-411-461.
Peugeot Partner 1,90, 1996/97 rok, kupiony w salonie. Tel. 0602-387-020.
CC 900, 1996 rok. Tel. 046/838-79-27.

·--

Polonez 1600, gaz - sprzedam.
Tel. 0-603-524-993.

Fiat 126 p, rok produkcji 1999, niebieski,
cena 8.900 _sprzedam.
Tel. 83 8-15-13 wieczorem.

Ford Mondeo, 1996 rok. Tel. 046/832-5672, 833-91-66 wieczorem.

·-

Cinquecento 700, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-65-30, 0604-840-411.

Polonez, 1994/95 rok - sprzedam.
Tel. 0606-592-522, 837-29-24.

Fiat l 25p - sprzedam w całości lub na cząści. Tel. 046/837-08-91 (dzwonić: sobota,
niedziela).

. ;to.

Fiat 126 p, 2000 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 046/838-66-46.

VW Golf, 1990 rok, 1,3 benzyna, wtrysk,
granat - sprzedam.Tel. 046/838-46-14 wieczo rem.
Daewoo ~ubira 2,0 COX, 1998/99 rok, 5drzwiowy, czarny metalik, instalacja gazowa, ABS, klimatyzacja, elektryczne szyby i
lusterka, autoalarm, 60 tys. km, gwarancja,
program bezpłatnej ob~lugi do grudnia 2001
- sprzedam.
Tel. 046/838-98-30, 0603 -591-513.

126p. Tel. 046/832-72-00.

Skoda Favorit (90/91), 6,5 tys.
Tel. 046/832-72-00.

l 26P, 1995 rok, cena 4.900 zł.
Tel. 046/832-72-00.
Skoda favońt, 1992 r, garażowana - sprzc- . Fiat 126p EL _ sprzedam.
_ _ .
Tel.
dam. Tel. 837-12-73, 0-604-162-581.
0602 717 603
Polonez Caro 1,6 GLE, 1993 r.
Renault Srok produkcji 1986,ccna 3000zł.
Tel. 838-90-02, 0-608-478-065.
sprzedam, Tel:837-55-76 lub 0503-757-693
Fiat 126p, zielony 1980 rok, silnik 1~92 l 26p-silnik, skrzynia po remoncie, sprzesprzedam. Tel. 839-61-66.
dam. Tel. 024/27-79-185
Polonez Truck, 1996 rok, stan bardzo doFiat l 26el, 1994 rok, czerwony - sprzcbry _ sprzedam. Tel. 0-606-140-936.
dam. Kalenice 195, tel. 046/838-82-24.
Fiat 127 tanio sprzedam.
Polonez Caro Plus, 1997 rok, I właściciel,
Tel. 0-608-487-531.
biały, serwisow<thy, garażowany, za.dbany, cena
Skoda 105, 1994 rok, składak, cena niska - 11800 zł - sprzedam. Tel. 0603-879-696.
sprzedam.Marianka 14.
Polonez Caro 1,6 GLI grudzień l 995r
Sprzedam szafą oryginalną do żuka .
sprzedam. Tel. 833.-43-30.
Tel. 0-604-559-147.
l 26p rocznik 1984 sprzedam.
Polonez 1500, 1980 rok, cena 600 zł - Tel. 0608-497-926.
sprzedam. Tel. 838-20-94.
Polonez 1,6 GLI, 1995 rok, wtrysk - sprzeŻuk rok prod. 1982, 126p rok. prod. 1983 dam. Tel. 0602-618-875.
- tanio sprzedam. Helin 14k/Biclaw.
Sprzedam części do ETZ i MZ. Krępa 32
Tel. 046/838-26-24.
Fiat 125 p, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 856-21-29, 0-608-335-377.

VW Golf II, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.

Hyunday Lcntra, 1993 rok, 1,6 i 16V, centralny zamek, szyberdach, elcktrczne szyby,
wspmaganie kierownicy. Tel. 838-02-29.

Fiat Siena 1,4, 1998 rok, mały przebieg,
bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/837-48-46.

Fiat l 26p, 1990 rok, stan dobry - sprzedam. Tel. 046/837-90-98.

l 26p, rok 1987 - sprzedam.
Karolew 12 k/Nicborowa.

ściciel

Polonez Caro l,90,'1995 rok, autoalarm,
multilock, stan bardzo dobry, cena 12.000
zł - sprzedam. Tel. 046/838-57-10.

Volkswagen Golf 1,6, discl, rok 1991, model
Waldemar - sprzedam. Tel. 024/277-95-74.

Sprzedam Ford Escort 1,4 1987 rok.
Tel. 046/837-59-80.

Jelcz - ciągnik siodłowy, turbo - sprzedam.
Tel. 046/838-91-28.

Sprzedam Cinquecento 704 97/98 niebieski, centralny zamek, alarm, mobilaizer.
Tel. 046/839-60-89

Fiat 126 bis, 1990 rok, do remontu.
Tel. 060 l-94'6-286.
Audi 80, 1988 rok, I rejestracja 1991 rok,
alarm, gaz - sprzedam.Tel. 0607-196-850,
837-03-70 po 20.00.
CC 704, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-82-61.
Daf 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0-608-795-473.
Daewoo Tico, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/8 38-56-48.
Moskwicz 421, 1971 rok, po kapitalnym
remoncie blacha i silnik.
Łyszkowice, ul. Wolności 2.
Żuka, stan dobry -sprzedam. Tel. 838-2034. Star 566 - sprzedam na cząści.
Tel. 838-20-34.

126 p - sprzedam. Tel. 838-62-87.

Polonez Caro, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-91-28.
Fiat Uno 1500, 1987 rok, wtrysk - sprzedam. Tel. 046/837-05-46.
VW Passat 1600 combi, 1979 rok.
Tel. 046/838-57-26.
Kupią przyczcpk'<. samochodową do 400

kg. Tel,. 046/83736-70.

Opel Corsa Swing, rok 1997 - sprzedam.
Tel. 0601-371-234.
Ford Fiesta 1, 1 Classic l 996r. sprzedam.
tel. 837-55-55, 0601-30-32-61.
Seicento, 1999 r. - sprzedam. Tel. 046/83725-53 wieczorem, 0606-682-993.
Skoda Felicia Piskup, l 997rok, biała - sprzcdam. Tel. 0602-393-386, 046/856-91-45.

Ford Escort l ,6i, 1998 rok, pierwszy wła - sprzedam. Tel. 046/837-36-78.

Sprzedam Fort Escort TO I 995 rok, bogate
wyposarzenic.
Tel. 0501-613-054, 838-34-21.
Sprzedam Fiata 126p. 1992 rok
Tel. 046/838-85-46, 604-26-68-11.
Wartburga sprzedam, l 986rok.
·
Tel. 046 /838-21-42.
Wulkanizacja - naprawy, montaż, komputerowe wyważanie kół. Sobota 14.
Opel Astra 1, 70 1992/97, błąkitny metalik. Toyota Corrolla l ,3xli, liftbck czerwona, garażowane. Tel. 042/7196-208 o
17.00, 0605-360-388.
Sprzedam Fiata l 26p cl 1994 rok oraz
motorower Simson.
Tel. 046/838-67-95 lub 0601-28-44-61.

właściciel, garażowany,

Sprzeda Scat Toledo 1,6 i, 1992 rok, szary
metalik, szyberdach,wspomaganic kicrownicy, gaz_ Tel. 0604-539-560.
Sprzedam silnik lejlanda po kapitalnym
remoncie kompletny. Tel. 83 8-49-87.
l 26p l 989rok, kolor czerwony, stan bardzo dobry. Tel. 839-63-80 po 17.00.
Sprzedam Jaw'<. 350 Sport, czerwona,
l 988rok. Tel. 0602-733-809.
Honda Civic 1,4 si, zielony metalik, serwisowany, mały przebieg, kupiony w salonie,
l 995rok. Tel. 837-23-87, 022/844-21-48.
Uno l, 1997rok sprzedam.

Urbańszczyzna
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Mazda 626 1,8 1996 rok, Sprzedam.
Tel. 0606-66-15-49.
Ford Sierra 1986 rok, granat - metalik pilnie sprzedam.Tcl.0604-990-524
CC 704 I 995 rok - sprzedam. Zawady 38.
Fiat Uno 1,4 1996rok czarny, Ford Escort
combi, disc! 1999rok, Rcnaul Laguna '2000rok
- lekko uszkodzony, jeżdżące. Sprzedam.
Tel. 0600-60-52-25, 0608-64-69-39.

Blacharstwo, lakiernictwo: tanio i solidnie. Reczyce 135. Tel. 046/838-33-33.
Sprzedam Jawą 350 twin sport, stan bardzo
dobry. Otolicc 26, 837-15-45.
Sprzedam

Jawą

350, 1990 rok.

Rogóźno

97.

MZETZ 150, 1988 rok, stan bardzo dobry,
przygotowany do sezonu. Tel. 0501-213-060.
Jawa 350 Twin Sport 1990 rok stan dobry
- sprzedam. Tel. 837-15-40.

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

do

wynającia.

Tel. 046/837-15-71.

Wynajm'<. garaż z kanalcm.
Mostowa 18, tel. 837-34-16.
Sprzedam garaż murowany (światło) ul.
Bolimowska. Tel. 046/837-48-79.
Sprzedam garaż osiedle Bratkowice przy
Tuszewskicj. Tel. 837-52-53.
Sprzedam garaż na osiedlu Bratkowice.
Tel. 837-71-50.

Opel Calibra 1993 rok, tanio sprzedam.
Tel. 83 7-08- 74 .

Tanio sprzedam garaż blaszak o wymiarach
6 na 3. Tel. 0608-680-278.

Sprzedam Fiata 126p 1991 rok
Tel. 046/830-31-59 po 18.00.

Sprzedam garaż na Baczyńskiego.
Tel. 0503-95-84-84.

Opel Vectra 1990 rok sprzedam
Tel. 046/838-57-59, 0608-071-194.
Polonez Caro 1994 rok, gaz, alufelga, autoalarm sprzedam. Tel. 046/837-30-01.
Cinquecento 700 rok produkcji 1993.
Sprzedam Tel.046/833-79-30.
Silnik Poloneza 1,5 i skrzynia biegów 5 sprzedam. Tel. 046/838-83-70.
Cinquecento 704, 1995/96 rok, bogata
wersja, czerwony kolor.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
VW Golf 1,6 diesel, 1980 rok - sprzedam.
Tel. 042/719-26-18, 0607-556-526.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Dom w Głownie - sprzedam, cena 138 tys.
Tel. 042/719-12-25, 0606-904-650.
Sprzedam M-5 + garaż, Bratkowice.
Tel. 046/83 7-77-60 wieczorem.
Dwie duże uzbrojone działki budowlane.
Nieborów 146.
Sprzedam mieszkanie własnościowe M-5,
pow. 84 ml w bloku z cegły, I piętro.
Tel. 0604-940-219, 046/837-56-00 do
15.00, 837-48-82 po 19.00.

SprzĆdam lub wynajmą lokal o pow. 42 ml.
Tico, 1996 tok, 32 tys. km, stan bdb _ Tel. 046/837-48-82 po 19.00.
Sprzedam działki budowlane w Głownie mi<;~
sprzedam. Tel. 042/719-92-78.
dzy ul. Sowińskiego a Łowicką, wszystkie
Silnik VW 1,60 do remontu - sprzedam media w ulicy. Tel. 0421719-10-55.
tanio. Tel. 042/719-90-44.
Sprzedam kiosk na targowicy.
Żuk izoterma, gaz + benzyna, 1990 rok, Tel. 046/837-63-79.
przystosowany do handlu art. spożywczy Sprzedam dom w centrum Łowicza.
mi lub rybnymi. Tel. 042/719-85-26.
Tel. 0601-209-01 O.

23

22.03.2001 r.

~·

Sprzedam solidny, duży dom w Łowiczu,
skanalizowany, siła, 2 garaże. Łowicz, Spokojna 8. Tel. 046/ 837-00-10 po 17.00,
0601-254-57 l.
Sprzedam ogródek działkowy.
Tel. 046/ 83 7-74-14.

M-3, 48 m2, z telefonem, os. Dąbrowskiego. 'Tel. 046/837-78-42 po 20.00 , 0606333-178 .
Sprzedam M-3, 48 m' W-wa Ursus.
Tel. 022 /667-24-69, 0604-814-941.
1696 m, w Głownie kl
sprzedam. Tel. 0608'-531-937.

Działkę budowlaną
piętrowy,

Sprzedam dom jednorodzinny,
wolnostojący, bardzo dobrze utrzymany,
dwa garaże, siła, działka ogrodzona - Ło
wicz. Tel. 0501-065-616.

Łodzi

Sprzedam działkę budowlaną 880m2 Łowicz,
ul. Niciarniana.
Tel. 022/621-76-67, 022/831-43-94 .

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

Mieszkanie 50m 2 zamienię na domek w
Łowiczu. Tel: 837-82-22

Sprzedam mieszkanie. Tel. 0604-978-264.

Mieszkanie 37m w Łowiczu - sprzedam.
Tel. 0602-773-995, 046/837-50-56 po 20.00.

Sprzedam własnościowe M-2 pokój + kuchnia, 36 m' w Sochaczewie, wysoki parter,
telefon, blisko dworca PKP.
Tel. 022/725-51-09.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 0,5 ha.
Tel. 046/837-93-75 po 17.00.
Sprzedam działkę 0,71 ha w Nieborowic.
Tel. 046/838-56-87.
Sprzedam

ziemię

4 ha. Tel. 046/838-16-53.

0,58 ha - Piaski k/Nicborowa - sprzedam.
Tel. 046/838-57-57.
Sprzedam działkę uzbrojoną o pow.
300 m2 zabudowaniami do ewentualnego remontu - 30.000 zł - dzielnica
Górki. Tel. 837-80-14 po 17.00
Sprzedam mieszkanie 38,5 m', os. Tkaczcw.
Tel. 046/837-64-83 po 17.00.
Sprzedam działkę 280 m' z budynkami gospodarczymi. Tel. 046/837-31-08.
Sprzedam 3,8 ha z budynkami blisko
cza. Tel. 0606-336-405.

Łowi

Sprzedam własnościowe 58 m', os. Starzyń
skiego. Tel. 046/837-77-00 po 20.00.
Sprzedam gospodarstwo rolne 4,60 ha z
budynkami. Parma 94. Tel. 0607-807-231.
62 m2 własnościowe w cegle.
Tel. 0608-352-011 .

Łowicza.

Sprzedam M-4, Noakowskiego.
Tcl.046/837-75-87
Sprzedam dom w Łowiczu.
Tel. 0-608-193-629.
Sprzedam mieszkanie własnościowe M-5,
pow. 84m2 w bloku z cegły, I pi<(tro .
Tel. 046/837-56-00 do 15.00, 837-48-82
po 19.00, 0604-940-219.
Sprzedam tanio kiosk o konstrukcji metalowo-drewnianej, ocieplany, pow. l 5m'.
Tel. 046/837-68-53.
Z powodu wyj!JZdu sprzedam tanio posesje,
w tym: budynek mieszkalny I 20m 2, gospodarczy 650m 2, 4 kondygnacjc„drugi
mieszkalny 40m 2, 5 garaży osobowych, 2
ciężarowe, wszxstkic media + 500m2 ziemia budowlana + szklarnia, cena 500 tys.
zł. Tel. 046/ 837-28-96.
Wydzierżawię łąkę 0,5h na przedmieściach
Łowicza. Tcl.046/837-85-06

0,88 ha przy trasie Poznańskiej - Zduny sprzcdam. Tcl.046/ 837-75-59, 0606-978-422.
85 arów łąki w
Mysłakowic . Tel. 838-57-48.
Sprzedam działki budowlane 367 m' na ul.
Solskiego. Tel. 042 /719-40-65 po 16.00.

Sprzedam lub

wydzierżawię

lub sprzedam M-5 na os. Brat~owicc o pow. 75 m'I. Tel. 046/837-79-23 po
20.00 lub 0501-021-591.
Zamienię

Pilnie sprzedam działkę pracowniczą ogródki działkowe na Łódzkiej .
Tel. 046/837-51-24.
Sprzedam
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działkę budowlaną

w centrum

Tel. 0600-235-160.

Sprzedam lub wydzierżawię pawilon typu
Gąbin na targowicy. Tel. 046/830-32-94
( 1O.OO- 17.00).
M-4 sprzedam lub zamienię na dom w
wiczu. Tel. 046/837-63-29 po 18.00.

Ło

d · ·
·
Sprzedam dom p1<(trowy po p1wn1czony w
Głownie do wykończccnia.
Tel. 042/719-18-14.
Sprzedam M-4 Głowno, 68 m'.
Tel. 0605-316-042.
Pilnie sprzedam dom 180 m' wolnostojący, podpiwniczony z działką w
Głownie. Tel. 042/719-20-83 po 18.00.

Sprzedam - wydzierżawię sklep wolnosto30 m'. Łowicz. Tel. 046/838-12-97.

Sprzedam atrakcyjną
Tel. 042/719-27-36.

·
·
· łk I 70 h
Sprze dam dzia
« , a w Dztcrzgowic.
Tel. 046/839-66-75.
Sprzedam mieszkanie 48 m' os. Starzyńskicgo. Tel. 046/837-43-06.

Sprzedam domek w centrum Głowna (dwa
lokale na działalność), plac 482 m'.
Tel. 0421719-44-75.

jący,

Sprzedam dom pi<(trowy 220 m2 , stan surowy, działka 519 m2, Łowicz - os. Górki.
Tel. 046/838-56-49 .
Sprzedam domek w centrum Głowna (dwa
lokale na działalność), plac 482 m'.
Tel. 0421719-44-75.
Mieszkanie 61 m' Skierniewice - sprzedam.
Tel. 0-604-821-052.
Sprzcdam działkę pracowniczą o pow. 200 m'
na ul. Bolimowskiej. Tel. 046/837-64-64.
Sprzedam działkę z domem i
Tel. 838-20-34.

garażem.

działk<t

6500 m2•

•

Sprzedam grunt rolny, 1,7864 ha. Wola Bł<tdowa. Tel. 0421719-28-81, 0600-342-350.
Zamienię duże

dużą działkę

w

mieszkanie w Brzezinach na
Głownie. Tel. 046/874-30-18.

Zamieni<( duże mieszkanie w starym budownictwie w Brzezinach na mniejsze w Głow
nie. Tel. 046/874-30-18.
Sprzedam kamienicę bez lokatorów w Brzezinach. Tel. 046/ 874-30-18.
Sprzedam sklep z dodatkami krawieckimi z
lokalizacją w Brzezinach.
Tel. 046/874-30-18.

Kupię nieużytek

Tel. 837-62-23.

Grzejniki Purmo - tanio, VAT.
Tel. 0602-258-695.

Kupię

mieszkanie 60 m2 za 76.500 zł lub
48 m2 za 66.000 zł. Tel. 046/837-43-75 .

Sprzedam betoniarkę - niemiecką na rolkach. Tel. 046/83 7-92-3 1.

gody

Kupię dwupokojowe, winda, kuchnia wycegła pierwsze lub drugie piętro, najchętniej os. Broniewskiego, Noakowskic-·
go, szczegółowa oferta z planem opisem,

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

cena. Karwacki, 02-661 Warszawa, Wita
Stwosza 7 ml.

Sprzedaż kątówki i desek budowlanych na
zamówienie. Tel. 046/837-17-07, 837-9669, 0602-633-667.

(V, VI klasa).

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Sprzedam

Drzewka owocowe, materiał kwalifikowany. Tel. 046/832-14-55, 0604-262-759 .
Mechanizm do bramy przesuwanej . Łowicz,
Pl. Koński Targ I. Tel. 046/837-95-44.
Sprzedam komplet palników nowych do
spawania gazowego. Tel. 046/837-15-54.

Lokale do wynajęcia, centrum, biura, sklepy,
gabinety. Tel. 0606-592-522, 837-29-24.

Sprzedam parkiet 5 letni. Ikara 1 ł.
Producent oferuje preparaty z marmuru
od 172 zł/m 2 •
Tel. 046/833-04-95, 0604-821-080.
żywicznego

Sprzedam pustaki 12
Tel. 046/838- 79-79 .

Do wynajęcia lokal 31,3 m2•
Tel. 046/837-50-93 po 18.00.
Zamienię mieszkanie własnÓściowc 48 m2
na dwa mniejsze. Tel. 837-47-93 .
Wynajmę stoisko na hali handlowej w centrum Łowicza. Tel. 046/837-37-09
po 21.00, 0-603-822-850.

pyłowy.

Sprzedam: maszynę do szycia, komplet
wypoczankowy +ława, Sony 28", 21", piecyk olejowy, fotel bujany, barek, sofę, fotel
skórzany, mikrofalówkę.
Tel. 046/838-56-09.

II pię
Wynajmę 2 pokoje z kuchnią, 38
tro, os. Bratkowice. Tel. 022/810-44-76.

Sprzedam zestaw satelitarny, rower górski,
damkę, kosiarkę clekryczną i spalinową,
radio samochodowe, dywan, żyrandol.
Tel. 046/838-56-09 .

Mi'eszkanic do wynajęcia os. Tkaczcw 3
pokoje, umeblowane. telefon, garaż.
Tel. 032/20-45- 725 po 18.00

Sprzedam silos do cementu.
Tel. 0604-534-614 .

m2

Sprzedam działkę budowlaną w Domanic6/838 35 35
Ti 1
- - ·
wicach. c · 04
Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza.
Tel. _ _7 _923,
0 602 38
Wynajmę dwa pokoje z kuchnią.
Tel. 837-63-71.

Sprzedam stroje łowickie i
Tel. 046/837-63-74. ·
Betoniarkę 150
Urbańszczyzna

dużą lalkę.

- sprzedam.
3.

Sprzedam zamrażarkę Pingwin I OO, lodówki( Donbast. Tel. 046/837-20-41.

Tel. 837-24-16 .

Sprzedam: chłodziarko-zamrażarkę,
Cinar, wagę uchylną, maszynę Łucznik.
Tel. 046/83 7-08-91 (dzwonić: sobota, niedziela).

Do wynaj<(cia M-3 .
_ _ po 18.00.
Tel.
837 79 30

Sprzedam sofę - stan bardzo dobry.
Tel. 046/837-44-61.

Do wynaj<(cia lokal sklepowy w centrum
Łowicza 40 m2 • Tel. 837-60-86 wicczorem, 0-602-118-332.

Meble pokojowe, czarne - sprzedam.
Tel. 046/837-31-23 po 18.00.
Sprzedam lodówko-zamrażarkę Candy.
Tel. 046/ 837-42-08 .

Wynajmę

dwa pokoje: Tel. 0-605-695-927.

Wynajmę M-3 na os. Dąbrowskiego.

Wynajmę M-4, os. Szarych Szeregów.
Tel. 046/837-70-17, 0608-423-775 .
Poszukuję

mieszkania do wynaj<(cia dwu lub
jedno pokojowego.
Tel. 0606-676-541 lub 0605- 726-450.
Wynajm<( na dłużej 2 pokoje z kuchnią,
duży balkon, Ili piętro, os. Bratkowice.
Tel. 022/810-44-76.
wynajęcia .

Tel. 046/837-44-74.
66 2 Pl p
m, ac rzyrynek 16. Tel. 046/837-75-45 po 16.00.
Pokój do

· skl ep o pow.
wynaJmę

Pokój do wynaj<(cia. Tel. 837-44-74.
Do wynaj<(Cia dwa pokoje z kuchnią, telefon osiedle Bratkowice - kontakt w godzinach 1820. Tel. 046/837-33-31Jub 0608-087-542

lodów-

kę

Przyjmę

na pokój 2 osoby.
Tel. 046/837-31-83.

Sprzedam plazmę do cięcia metalu do gru·
bości 120 mm.
Tel. 046/837-45-21, 0604-186-659.

Sprzedam beczkę ślęzowską
ty uprawne, talerzówki.
Łowicz. ul. Katarzynów 30.

nową,

agrega-

• Tel. 046/838-03-52.

Do wynajęcia M-4 w Głownie na os. Kopernika. Tel. 042/719-23-78 po 16.00.

Sprzedam wełniaki: duży - młodzieżowy i 2
małe. Tel. 046/837-13-75.

Sprzedam drewniany domek na działkę
I 80x230 . 2000 zł.
Tel. 0421719-56-32 wieczorem.

Oddam w dzierżaw<( piekarnię (Głowno).
8
Tel. 0421719-10-84, 71 O- 3-65.

Przyczepę z atestem do prowadzenia małej
gastronomii i rożna - pilnie sprzedam. Wiadomość: tel. 046/83 7-46-14 po 16-tcj.

Sprzedam kosiarki( spalinową i wózek platformowy bez baterii. Tel. 0-603-324-391.
Sprzedam łóżeczko dziecinne z materacem
(z trawy), baldachimem, osło'nki z gąbki,
wózek gł<(boki ze spacerówką - tanio.
Tel. 837-21-82.
Sprzedam nóż pionowy do krojenia mateTel. 837-51-19 wieczorem.

Simlock - zdejmowanie.
Tel. 0601-946-286.
Sprzedam owerlok trzynitkowy tcxtinc .
Tel. 837-94-87 .
głęboko-space

Sprzedam tregry 14, 12 metrowe 4 szt.
Tel. 838-74-14.
Sprzedam ~ctoniark<( 150 I używaną 1 rok.
Tel. 0-602-118-332 . Sprzedam komputer
Pentium 400 Optimus, monitor 15, inter·
net. Tel. 0-602-118-332.

Sprzedam heblarki( grubościówki(, silnik
elektryczny 7 kw 2800 obr/minutę i okna
z dcm. 155xl92, 155xl33.
Tel. 046/83 7-92-08 .

Sprzedam kolumny estradowe 2x380W.
' Tel. 046/ 837-56-86 po 16.00.

Komplety pościelowe - Kora 35
Tel. 042/643- 72-41.

zł

brutto.

Sprzedam wózek spacerowy „Greco".
Tel. 046/83 7-40-78 .
Pianino koncertowe marki Kricbcl, kolor
czarny - sprzedam. Tel. 046/837-38-62.
Sprzedam wózek dziecinny.
Tel. 046/837-11-87 po 19.00.
Akordeon 96 basów, włoski, Organy Casio.
Tel. 046/837-12-49, 0604-318-472.

KUPNO - RÓŻNE

Sprzedam kolumny nowe 2x I 50W, cena
300. Tel. 0603-758-286 po 15 .OO.

Dębin<( w balach sprzedam 2,3 m 6.
Tel. 0606-995-028.

Skup metali kolorowych. Łowicz, Klickiego 66. Tel. 046/83 7-61-09.

Sprzedam akordeon 120. Jackowicc 98/ 1.

Sprzedam tanio dzialk<t budowlaną zalesioną w Głownie. Tel. 042/632-75-26.

Skupujemy złon kolorowy po
cenach. Tel. 0601-297-790.

Sprzedam kuchenkę elektryczno-gazową
Amica na gwarancji, zapalacz w pokrętłach,
termoobieg. Tel. 0602-507-215.

·
Sprzedam lub wynajmę M-4 (60m') na osiedlu Kopernika. Tel. 0421719-31-15,
0421719-17-04, 0503-913-434.

Kupi<( używane drzwi 90-ki lewe.
Tel. 837-13-52.

Sprzedam ziemi<( 4,30 ha, Rozdzielna, gm.
Dmosin. Tel. 0606-539-599, 0421710-86-50.
Dwa M-4, I pi<(tro z dwoma garażami w
na dom, lub sprzedam .
Tel. 0421719-20-77,0604-3392-876.
Głownie zamienię

NIERUCHOMOŚCI
- KUPNO
Kupi<( pokój z kuchnią.
Tel. 046/837-77-00 po 20.00.

najwyższych

Kupi<( konstrukcje namiotu foliowego oraz
kosiarki( rotacyjną używaną. Tel. 838-59-58.
Przyjmę ziemi<( z wykopów, po 17.00.
Tel. 046/837-99-61.

Kupi<(

ladę chłodniczą.

Kupię

eternit. Tch 0604-362-518 .

Tel. 046/837-13-33.

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

Sprzedam szary suporcx cały i polówki po
19.00. Tel. 0603-308-609.
Sprzedam tanio sukienki(
Tel. 837-47-96.

komunijną.

Procesor Celeron 466 PPGiA.
Tel. 046/838-85-16 .
dostawą.

Przecieranie drewna do 80 cm średnicy.
Sprzedam skrzynki uniwersalne jedynki,
komplety na skrzynki, drewno opałowe,
grube i cienkie pocięte na krótkie kawałki,
łupane . Tel. 838-15-27 po 20.00.
Sprzedam zamrażarkę 3-szufladkową i dywan 3x4„ Tel. 838-30-93 wieczorem.
KOMPLETNĄ SZKLARNIĘ

Sprzedam d·ywan używany i nowy, chodnik
dywanowy, tapczan i półkę.
Tel. 837-13-33.

Kamienic, glazury, ziemia ogródkowa z
Tel. 0607-71-90- 76.

Łóżko do opalania UVE.
Tel. 0604-821-052.

500 M' - TANIO SPRZEDAM.
TEL. 837-63-32.

-

riału.

Działka rekreacyjno - budowlana, 3780 m',
w całości lub w częściach - sprzedam. Głow
no - Zakopane, ul. Zachadnia 32, media w
ulicy. Tel. 0421719-41-82.

Gużnia .

Sprzedam działkę rekreacyjną.
Tel. 046/ 837-77-65 .

w Polsce telefoniczne rozmowy
zagraniczne. Usługi telcpin.
Zadzwoń 0-606-103-430.

Sprzedam pakiet startowy TAK-TAK.
Tel. 046/ 83 7-69-04.

Świerki 3-lctnic - sprzedam.

Sprzedam działkę. Tel. 837-95-33.

Sprzedam działk<t rekreacyjną z domkiem
na ulicy Łód żkicj . Tel. 046/837-76-00.

Najtańsze

Tanio sprzedam: telewizor 16 cali Siemens,
odtwarzacze płyt kompaktowych Philips,
Sony, magnetowid Sansuj, tunery, Junaka.
Tel. 046/837-90-58 po 18.00.

Sprzedam regal młodzieżowy z biurkiem,
kanap<(, regal stołowy.
Tel. 046/837-20-90 po 20.00.

Sprzedam dom w centrum.
Tel. 046/ 837-45-62 .

Sprzedasz, kupisz maszyny, urządzenia Polska Giełda Maszyn Przedstawicielstwo ŁO
wicz www.pgm.pl. Tel. 0-606-103-430.

Wózki dziecinne dwufunkcyjnc - tanio.
Tel. 046/837-77-90, 0602-366-564.

Wynajmę lokal w Głownie.
Tel. 042/710-81-09, 0604-335-015 .

42m 2 sprzedam lub zamieni<( na wic;.kszc
tcl.837-55-55, 0606-42-96-34

Sprzedam worki papierowe.
Tel. 0-604-428-615.

Cegła pełna palona, worki foliowe. Tanio.
Tel. 838-88-40, 838-82-59.

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m', Głowno, ul. Jesionowa. Tel. 0421719-48-11.

Sprzedam działkę rekreacyjną 1300 m'
Tel. 0-604-354-561.

Sprzedam ziemi<( torfową nadającą si<( na
ogródki działkowe, trawniki z dowozem
samochodem marki Kamaz.
Tel. 837-13-04, 0-604-905-673.

Sprzedam nowy elegancki i lekki futerał na
instrument klawiszowy: 99,5cm x 36,5 cm
x 14 cm oraz dwie kolumny głośnikowe
estradowe trójdrożne szerokopasmowe firmy Soundman, kolumny pracowały z koń
cówką mocy (Soundman) 400 Wat 4 omy.
Tel. 0606-102-795.

Sprzedam działk<t budowlaną na os. Marii
Walewskiej w Kiernozi z materiałem .
Tel. 024/277-93-19.

Sprzedam działkę budowlaną.
Tel. 0-502-056-382 .

kartą simpłu

Tanio szkło szklarniowe z rozbiórki.
Tel. 0607-343-409.

Sprzedam telefon Nokia 3210.
Tel. 0604-402-946.

Dom na wsi 15 km od Łowicza sprzedam
lub zamienię na mieszkanie I piętro lub parler, Konopnickiej lub Bratkowice.
Tel. 0-501-851-747.

Sprzedam Nokia 3310 z
sa. Tel. 0-609-269-817.

Włoski wypoczynek Georgia 3,2, 1, 1.
Tel. 0608-352-011.

Do wynajęcia M-3, częściowo umeblowane
w Głownie . Tel. 046/838-30-99 wieczorem.

"Sprzedam dom z działką i budynkiem warsztatowym w Domaniewicach. Tel. 838-35-58.

Sprzedam drut ogrodzeniowy kolczasty
ocynkowany I szt. a 35 kg.
Tel. 046/837-88-06.

Ekspres do kawy ciśnieniowy Krupsa i frytkown.ic<( - nowe. Tel. 0608-352-011.

budowlane, ul. Tuwima - sprzedam.
Tel. 042/642-55-42.

Sprzedam mieszkanie 58 m' (trzy pokoje)
na os. Starzyńskiego oraz 1/2 budynku wraz
z działką 1250 m' na ul. Chełmońskiego w
Łowiczu. Tel. 837-68-39, 837-47-27.

Sprzedam przetartą dcbinę.
Tel. 0-602-738-923.
Komputer 1OOO zł.
Tel. 837 _70 _ , 0605-069-320.
63

Sprzedam okna I O szt 2,40x 1,42 potrójnie szklane 7 szt. 1,14 X 1,16, rynny 54 m
spadówki, 30m skapówki .
Tel. 046/838-78-22 .

Sprzedam dom w centrum Łowicza na działce o powierzchni 424 m2• Tel. 046/ 83764-08, 837-71-13, 0-601-332-896.

Działki

Przepływowy ogrzewacz wody 5 KW, 220
V. Tel. 838-86-68 .

Sprzedam wózek dziecięcy
rowy. Tel. 837-76-36.

2

Do wynajęcia mieszkanie 66m (dwa pokoje,
kuchnia, łazienka) ogrzewanie w<tglowe, w
centrum Łowicza. Tel. 046/837-63-15.

tanio. Tel. 837-32-98.

Owerlok domowy. Tel. 838-86-68 .

Pokój do wynajęcia od kwietnia.
Tel. 046/837-42-08.

Lokal do wynajęcia na 2 gabinety lub biura,
blisko PKP, PKS Skierniewice.
Tel. 0603-045-262.

lodówkę

0

POW.

Sprzedam suknię komunijną.
Tel. 838-35 -05 po 15 .00 .
Sprzedam sukienki(
Tel. 838-34-67 .

komunijną.

Sprzedam akordeon 80-cio basowy oraz
wysokiej klasy instrument elektroniczny
Rolcnd E-380. Tel. 046/838-15-50 .
Sprzedam

małą

lodówki( i kosiarki( elek-

tryczną.

Tel. 046/837-40-37 po 18.00.

-
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Sprzedam konstrukcję tuneli foliowych.
Tel. 0421719-18-38 po 16.00.

Organy Roland E 28 sprzedam.
Tcl.837-30-84.
Sprzedam okna z demontażu typowe.
Tel. 046/838-5p-40.
Sprzedam słupki z betonem, przepływowy
ogrzewacz wody 18Kw. Tel. 837-08-84
Okazja! Tanio sprzedam komplet garnków
BECK - 21 części, następca Zeptcra.
Tel. 0604-101-219.
Sprzedam okna drewniane z
wane. Tel. 046/838-59-45.

żaluzjami uży

Sprzedam monitor kolorowy 14 cali i DVD
do komputera Philipsa OZEO bez simlocka. Tel. 502-564-726.
Sprzedam wyposażenie sklepu meblowego,
regały, manekiny.
Tel. 046/837-75-45 po 16.00.
Sprzedam 7 topól i krokwy sosnowe.
Tel. 046/838-16-45
Łódź motorowo - wiosłową na lawecie samochodowej, z silnikiem, typ ChojniceTcl.
046/837-10-55 po 15.

Sprzedam biurko. Tel. 837-00-61
Sprzedam komputer pentium 200.
Tel. 046/83 7-40-11

-

Możliwość dobrego zarobku, elastyczny czas
pracy. AVON poszukuje konsultantek. W
marcu promocje od 23 do 30% taniej.
Tel. 0502-650-304 lub 862-59-62.

Agencja Kredytowo-Laesingowa ARSIL w
Skierniewicach zatrudni osobę na stanowisko agenta ubezpieczeniowego oraz nawią
że współpracę z pośrednikami ubezpieczeniowymi. Tel. 046/832-18-74.
Księgowa przyjmie zlecenia związane z prowadzeniem rozliczeń księgowych z Urzę
dem Skarbowym, ZUS, płace, kadry.
Tel. 046/837-31-28 po 17.00-.

Posiadam_ średnie wykształcenie, chętnie
opieki( nad dzieckiem, starszą osobą, sprzątanie. Tel. 046/837-38-45.

Sprzedam nowy telewizor 14-sto calowy,
Thomson. Tel. 046/837-83-25, po 16.

Zaopiekuj<( się dzieckiem, starszą osobą,
podejml( sprzątanie. Tel. 046/837-73-93.

Kotły miałowe z Pleszewa, węglowe z OlszPłońska superoszczędne.
Łowicz, Klickiego 66 (obok skupu metali

Wykonam wiosenne prace piell(gnacyjnc
przy drzewach, krzewach oraz piłą spalinową. Tel. 838-34-27.

stębnówki

TEXlMA.

Sprzedam keyboard Casio CTK - 811 EX
(stacja dyskietek 3,5 cala).
Tel. 046/837-26-38; 606-50-85-41.
Silnik 4 KW/2900, silnik 220/380 1,5 KW/
2800, dwuobrotowy 380 V 065/1420, 037/
700, waga dziesiętna 200 kg. Tel. 837-41-08.
Świerk na żywopłot wys. 1,2 -2,0 m. 6,50
zł/szt, sosna czarna
świerk srebrny.

szt,

technik-informatyk, znajomość komputera, biegłość pisania na
maszynie, podstawa angielski.
Tel. 0-503-784-235.
Młoda, średnie,

Maszyny szwalnicze,
Tel. 046/837-61-09

wys. do 2,5 m. 20 zł/
Tel. 046/837-58-60.

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 36.
Tel. 046/837-47-93, 502-563-971.
Sprzedam półkę, głośniki i wzmacniacz
200vat. Tel. 0608-526-971.
Sprzedam drzewka świerkowe, wys.. Im Szi/
sztuka. Tel. 0600-21-55-89
Sprzedam tanio komputer.
Tel. 046/837-61-61, 0604-758-246.
Sprzedam pustaki połówki 700 szt. i cale
100 szt.Tel. 837-45-69.

Elektryk średnic uprawnienia poszukuje
pracy. Tel. 046/838-30-28.
Zatrudni<( fachowców do pracy na budowie.
Tel. 837-67-15.
Młody, dyspozycyjny, wykształcenie informatyczne, własny samochód podejmie pracę. Tel. 837-98-84.
Podejmę sprzątanie

po godz. 16.00

Tel. 838-57-51.
Elektryk z grupą SEP poszukuje pracy.
Tel. 024/277-94-94.
Zatrudnię młodą dziewczynę

do

sprzedaży

lodów. Tel. 046/837-83-51.
Zatrudnię

lakiernika samodzielnego.
Tel. 046/83 7-44-22, 0602- 786-412.

Magistra farmacji
Tel. 0603-934-722.

zatrudnię.

Elementy konstrukcji stalowej wiaty.
Tel. 0606-103-430.

Absolwentka LE, znajomość komputera,
podstaw angiclskicgo,szuka pracy.
Tel. 0461837-84-63

Pianino. Tel 837-11-15

Masaż

Sprzedam sukienki(
Tel. 837-73-10.

komunijną

i garniturek.

Stół okrągły, witryna i żyrandole.
Tel. 046/838-58-65.

Sprzedam ogród 18 letni około 300 sztuk.
ul. Poznańska 221

Łowicz.

Wózek 3 funkcyjny IOOzł, kuchnia gazowa z
piecykiem 300zł, komplet siedzeń do I 26p
IOOzl. Tel. 838-44-56, 0602-813-727.
Sprzedam pampersy dla dzieci,
Tel. 0600-329- 781.
Stębnówki, dwuigłówka,

leczniczy i sportowy. Usprawnianie
po udarach. Gimnastyka lecznicza.
Tel. 837-74-48.
Zatrudnię

Sprzedam wieże Sony 2xl00 na gwarancji
oraz telefon komórkowy w systemie Simplus. Tel. 0605-069-379.

dorosłych.

dodatki krawiec-

kie. Tel. 0605-37-00-38.
Słupki tralki toczone i porl(czc - wykonuję.
Tel. 0600-3 76-825, .042/719-27-45.

Sprzedam brzoz<;_ na pniu.
Tel. 0421719-27-36.
Segment pokojowy 3,6x2,4 m - sprzedam.
Tel. 0421719-92-78.
Sprzedam kaszl( gryczaną.
Tel. 042/719-80-89.
Sprzedam walec rl(cznc, nożyce elektryczne rl(cznc, słupki do siatki metalowe.
Tel. 0421719-17-31.
Sprzedam eternit używany 200 sztuk.
Tel. 0421719-66-75.

...

Pracowałeś legalnie - Niemcy, Europa Zachodnia. Odzyskujemy podat~k.
Tel. 071/385-.20-18.
Aktywnych do sprzedaży kosmetyków Oriflamc. Tel. 046/839-62-11, 0604-511-574.
·
Z·atru·d mę od zaraz pracownika z uprawnicmami spawacza gazowego, najchętniej emeryta lub rencistę.
Tel. 046/838-95-11, 0601-297-790.

przyjmę

kolorowych).

-

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

PRACA

Sprzedam rusztowania warszawskie, lekkie.
Tel. 0602-686-489 lub 046/837-18-76

tyna i

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

dziewiarza na maszyny komputerowe. Tel. 837-43-62, 837-11-61.

Zatrudnię

elektryka lub elektronika samochodowego. Tel. 046/837-93-63
Zaopiekuj<( się dzieckiem.
Tel. 046/837-89-46 po 18.00.
Avon - konsultantki, superpromocje.
Tel. 0421719-44·47, 0608-256-691.
Zatrudnię

szwaczki do szycia bielizny od
zaraz. Tel. 042/719-40-66.

Wideofilmowanie. Tel. 0608-381-435.
Wideofilmowanie. Tel. 046/837-75-58.

Wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 046/837-47-48.
Profesjonalnie, tanio. Tel. 837-52-23.
Wideofilmowanie. Tel. 042/719-29-28.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

Rer{iontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, glazura, terakota, gładź, panele,
płyty G/K, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.
Projektowanie i wykonawstwo, przyłącza,
clcktroinstalacjc, pomiary, automatyka,
domofony. Łowicz, os. Kostka 21128, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.
Vcrtal: żaluzje - wcwnl(trznc,nawicrzchniowc, verticale - materiałowe, antystatyczne
oraz do pracowni komputerowych (atesty),
rolety - tekstylne, zaciemniające (antywła
maniowe, 50 wzorów). Produkcja, montaż,
naprawa - rachunki VAT.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.
Usługi hydrauliczne Tel. 046/838-75-53.

pełny

zakres.

FUR wykonuje: docieplanie poddaszy, technologia gipsowa, malowanie, gładzie gipsowe, glazura, terakota, panele ścienne i
podłogowe, sufity podwieszane, tynki, elektryka, hydraulika, budowa domów.
Tel. 0607-065-144, 046/838-12-00.
• Murowanic, tapetowanie, gładź gipsowa, panele. Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Usługi

hydrauliczne
Tel. 0606-227-164, 046/Ś37-80-39.

Zatrudnię

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

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079.
Wideofilmowanie - pwfesjonalnc - tanio.
Tel. 0601-157-630.

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

Glazura, terakota, panele podłogowe, ścien
ne, ocieplanie budynków, gipsy, gładzic.
Tel. 046/839-10-42.
Malowanie mieszkań,
Tel. 046/839-60-12.

gładź

gipsowa.

Boazerie, panele, siding, podłogi, glazura,
terakota, płyta gipsowa, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, cyklinowanie.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
Tynki maszynowe. Docieplanie budynków. Usługi remontowo-budowlane.
Tel. 046/832-17-74, 0606-701-348.
Kaśka oferuje, Piotr Zawiślak wykonuje glazun;, terakotę, gipsy, malowanie, panele wraz
ze sprzątaniem gratis. Tel. 0501-319-480.

walniczą,

Sprzedam takorkl( do metalu, minimag spaprzecinarki( tarczową do metalu.
Tel. 0606-538-599, 0421710-86-50.

Wideofilmowanie. Radosław Pawelce
'
Lipnice 37. Tel. 046/838-49-38.

Świerki do nasadzeń - zwykłe i srebrne .
tanio. Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

·Wideofilmowanie, firma usługowa „Mewa",
obróbka komputerowa, montaż cyfrowy. Tel.
0601-323-562, 046/837-77-75, 837-83-96.

Montaż okien PCV i drewnianych.
Tel. 0605-562-636, 046/839-68-02.

S przc
· d am trójskok, dwuigłówkl(, cykcak
Minerwa. Tel. 0421719-28-75.

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

Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy: montaż, naprawa.
Tel. 046/837- 72-12, 0603-245-524.

Profesjonalny montaż paneli ściennych i
podłogowych.Tel. 046/837-01-85 wieczorem, 0602-513-558.
G_lazura, terakota, gładź gipsowa, malowanie. Tel. 046/837-95-43 po 19.
Tanio wymiana rynien, obróbki blacharskie, krycie dachów dzwoń jeszcze dziś.
Tel. 046/837-21-36, 837-92-25
Usługi - budowa domów, ogrodzenie z
klinkierowej, glazura, terakota.
Tel. 839-63-72

cegły

Usługi wykończeniowe, ocieplanie budynków, ogrodzenia.
Tel. 0421719-15-84, 0603-091-674.

Wszelkie usługi stolarskie, Otolice.
Tel. 046/837-15-54.

Siding - podsufitki, panele, MDF, ogrodzenia,domki letniskowe, dachy, okna, drzwi,
VAT - sprzedaż, montaż.
Tel. 042/211-32-55, 0602-380-883.

Elektryczne instalacje.
Tel. 046/835-20-64 wieczorem.

-

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

Kompleksowe budownictwo jednorodzinne,
Marek Łazl(Cki - technik budowlany z uprawnieniami; nowe, ciepłe technologie, poroterm,
ytong, posadzki, tynki, gipsy, kosztorysy, faktury VAT. Tel. 0604-962-885.

Z. U. H. oferuje pełny zakres prac wykoń
czeniowych mieszkań i lokali, glazurnictwo, gładzic gipsowe, malowanie panele·
podłogowe, ścianki, sufity, adaptacje poddaszy. Pczyjmujcmy zamówienia na wykonanie stolarki budowlanej - okna, drzwischody. Tel. 0600-225-256, 046/838-63-62
wieczorem.

Kominki: budowa, ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.

Układanie

Firma Elbo s.c. oferuje: docieplanie poddaszy, montaż płyt gipsowych, sufitów podwieszanych, boazerii i podłóg panelowych.
Tel. 0502-228-972, 0604-645-981.

Montaż paneli podłogowych , ściennych,
boazerii. Prezent niespodzianka gratis.
Tel. 0603-324-860.

Remonty, adaptacje.
Tel. 042/710-82-28, 0608-810-953.

parkietu, mozaiki, panele, cyklinowanie.
Tel. 046/837-42-55, 0502-202-371.

Tanio usługi hydrauliczne Tel. 0609-158-772.

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

Remonty mieszkań - tanio.
Tel. 0608-288-095.

Układanie

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

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

Studentka marketingu i zarządzania, znajomość obsługi komputera, 2-letnia praktyka w księgowości (listy płac, deklaracje ZUS
i US) : podejmie prac<( w biurze.
Tel. 0421719-29-97.

Pokrycia dachowe, montaż płyt GK, paneli ściennych i podłogowych, zagospodarowywanie poddaszy.
Tel. 024/285-16-50, 0601-703-244.

ścia.nki

solidnego tynkarza - murarza.
Tel. 0421710-80-57.

Praca stała lub dodatkowa w ubezpieczeniach. Pensja od 1400 zł.
Tel. 0421719-49-11 po 19.00.

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

Studio filmów wideo „Kama".
Tel. 0604-591-295.
Wideofilmowanie "Kasia", nagrywa- . Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
046/837 - 21 - 66 ·
nie cyfrowe, 2 kamery, solidnie, tanio. Te I·
Tel. 046/837-87-68, 0606-662-878.
Panele ścienne, podłogowe, boazeria, glazura,
terakota, płyty KG, ścianki działowe, usługi
Wideofilmowanie - Andrzej Bcjda.
malarskie. Tel. 046/837-85-44, 837-46-00.
Tel. 046/83 7-40-11.
bezpyłowe, układanie parkieCyklinowanie
Wideofilmowanie. Tel. 046/838-85-16.
tu, mozaiki, lakierowanie. Popów 43.
Wideofilmowanie cyfrowe, montaż kom- Tel. 0604-334-891.
puterowy. Tel. 0603-279-354.
Usługi wodno-kanalizacyjne, miedź, plastik,
Wideofilmowanie 2 kamery analogowe i tradycyjne. Tel. 046/837-11-75.
cyfrowe, nagrywanie filmu na płytę CD lub
Metalowe ogrodzenia, balustrady, furtki,
DVD, zdjęcia, Kamińscy.
bramy (przesuwane, proste, gięte, kute)
Tel. 046/837-73-39, 0601-301-417.
wzory producenta lub klienta. Podukcja i
Wideofilmowanie - obróbka komputerowa. montaż Łowicz, Plac Koński Targ 1.
Tel. 046/837-95-44.
Tel. 046/837-79-81, 0600-225-271.

Zatrudnię

szwaczki do szycia bielizny.
PPHU Venus Collccion. Głowno, ul. Kościuszki 22. Tel. 0421719-36-34.

Alarmy, domofony, bramy i drzwi garażo
we (montaż napędów).
Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316.

pełen

zakres.

Elewacje, ogrodzenia, ogrody, kominki, z
rodzaju kamienia.
Tel. 0604-727-412.
każdego

boazerii, panele ścienne, podłogo
we, PCV, zabudowa wnętrz, szafy, pawlacze, schody, tralki, poręcze, łuki, sufity
podwieszane, ścianki działowe GK, gładź,
malowanie, wymiana okren i drzwi.
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.
Montaż

Profesjonalny montaż paneli podłogowych,
gwarancja wysokiej jakości usług.
Tel. 0600-371-576.
Panele podłogowe - zimą montaż do 20%
taniej. Tel. 0600-371-576.
Gładź, płyta

Okna - montaż, murowanic, docieplanie
budynków. Tel. 0421719-49-39.

gipsowa, sufity podwieszane

ścianki działowe, malowanie, boazeria, panc~

le, glazura, terakota, podłogi,
klinowanie, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.

parkiety, cy-

Montaż boazerii, paneli, sidingu, terakoty.
Przcdwielkanocna obniżka cen.
Tel. 0607-414-104.
Słupki, tralki toczone i poręcze - wykonuję. Tel. 0600-376-825, 0421719-27-45.

INNE

USŁUGI

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Tel. 046/838- 70-32, 0602-681-541.
Masaże ·z dojazdem do pacjentów, masaży
sta Marcin Szymajda. Tel. 0603-709-287.
Us~gi

transportowe - Renault Master, faktu-

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

Docieplanie budynków.
Tel. 046/837-56-74, 0607-328-032.

Zespół

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

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej ~ klienta - rachunki. Szczepanik, Brat-

Kompleksowe wykańczanie wnętrz.
Tel. 046/837-56-74, 0607-328-032.

kowice 19/9. Tel. 046/837-73-07.

Usługi elektryczne - naprawy bieżące, instalcje elektryczne, automatyka stycznikowa,
pomiary. Konkurencyjne ceny. Piotr Wójcik. Tel. 046/837-77-05, 0608-124-443.

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

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

BHP - szkolenia pracowników, wstl(pnc,
podstawowe 1 okresowe. Tel. 046/837-5300 lub po 15.00 837-71-52.

Zewnętrze i wewnętrzne tynki - tanio.
Tel. 0607-267-254.

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

Usługi hydrauliczne Rolewski Bogusław.
Sklep hydrauliczny. Zduny Nowe 24.
Tel. 046/838-20-48, 046/839-11-27.

Ścinanie drzew trudnych i niebezpiecznych.
Tel. 0604-891-092.

Usługi remontowo-wykończeniowe, pełny
zakres. Janusz Koprowski. Łowiczu, ul.
Ułańska 2/3, faktury VAT.

Tel. 046/830-20-19, 0-502-402-171.
Rusztowania warszawskie. Tel. 837-47-42.
Murowanic, tynkowanie, docieplanie budynków. Tel. 0-603-244-493.
Tynki tanio szybko solidnie.
Tel. 0-607-343-354.

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

Zespól - wesela, bale. Tel. 046/837-30-23.
Usługi transportowe, osobowe (9 osób) lub
towarowe, Ford Transit. Tel. 0605-342-409.

Przewóz towarów do I tony - BUS.
Tel. 0608-446-953.
Przewozy krajowe - Mercedes Sprinter, 15 osób - tanio, szybko.
Teł. 046/837-02-57, 0606-634-482.
Zespół

Bramy, ogrodzenia metalowe. Arkadia 2.
Tel. 046/838-59-63.

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

Dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja.
Tel. 046/837-80-78, 0608-574-762.

Usługi

Usługi .transportowe: samochód skrzyniowy 21 ton z żurawiem 5,5 tony, skrzynia ładunku 8,4 x 2,40 x 2,0, chłodnia 11
europalet, ceny konkurencyjne.
Tel. 0601-297-790.

Prace_

Trnasport ciężarowy Kamaz, przewóz piasku, pospółki, żwiru.
Tel. 046/837-10-38, 0606-690-631.

Gladż gipsowa, panele ścienne, montaż
gipsowych, boazeria, malowanie.
Tel. 0502-901-868.

płyt

budowlane, budowy, remonty, tynki,
posadzki, ogrodzenia i inne.
Tel. 830-33-21 po 18.00.
płytki
Usługi

wykończeniowe,

budowlane, gipsy,
ceramiczne. Tel. 0605-385-489.
hydrauliczne. Tel. 838-67-41.

Usługi rcmontoY10-budowlane, wymiana
okien, docieplanie budynków, panele podło
gowe, boazeria, glazura, terakota, gładź gipsowa, suchy tynk, układanie klinkieru, kostka
brukowa. Tel. 0604-106-159, 838-26-07.

Usłu~i remontowo:budowlanc.
Tel. 046/837-14-33 po 17.00.

Krycie dachów, obróbki blacharskie, tynki
strukturalne, siding, wymiana okien. Tel.
0502-228-972, 0604-645-981, 046/86331-74 wieczorem.

Stylistka paznokci - modelowanie akrylem,
wzmacnianie jedwabiem.
Tel. 0604-272-962.
Projektowanie przyłączy energetycznych,
pomiary ocłfronnc, usługi BHP, szkolenia.
Tel. 837-66-81.
Zespół

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

Projektowanie budynków micszkanych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny i kosztorysy. Tel. 046/837-78-38.
Transport ciężarowy do 3,5 t, kontener 20 m'. Tel. 0-600-357-428.

25
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Ci<(cic betonu, wyburzanie.
Tel. 83 8-68-45 .

Montaż

okien.

Malowanie, gładź gipsowa, tapetowanie,
tanio, solidnie. Tel. 837-62-71.

Przepisywanie i oprawa prac magisterskich
- tanio, szybko, na l?rofesjonalnym sprz<(cic. Tel. 0603-198-690.

NAUKA

Renowacja mebli. Tel. 046/838-04-34.
Tynki maszynowe, wylewanie posadzek.
Tel. 837-13-52.
•
Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe
badanie wzroku - niezrównana doskonałość.
Łowicz, os. Dąbrowskiego,
tel. 046/83 7-57-93.

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

Twoje oczy. Twój optyk. Realizacja wszystkich recept na okulary. Zniżki - rabaty.
Łowicz, os. Dąbrowskiego 24.
Zapraszamy. Tel. 046/837-57-93.
Awarie wodno-kanalizacyjne, CO, całodo
bowo instalacja, prace wykończeniowe.
Tel. 0-604-599-786.
Żaluzje

pionowe, poziome, rolety matezcwn<(trznc, montaż, naprawa, cena
producenta.
Tel. 838-78-24, 0-603-753-973.
riałowe,

Folie okienne, kolorowe i antywłamanio
we także samochodowe.
Tel. 838-78-24, 0-603-753-973.
Kompleksowe remonty pomieszczeń i elewacji zcwn<(trznych, świadectwo kwalifikacji
- docieplanie budynków, siding, glazurnictwo, panele podłogowe i ścienne, gładź, adaptacja poddaszy. Kosztorysy, projekty gratis. Tel. 0602-58-79-36.
Montaż ogrodzeń

betonowych.
Tel. 0606-888-483 .
Ocieplanie budynków, tynki wcwn<(trznc i
zcwn<(trzne, słupki klinkierowe, gładzic gipsowe, glazura, terakota, panele ścienne.
Tel. 0607-244-358, 838-69-25
Kredyty gotówkowe bez żyrantów.
Tel. 837-54-94 Łowicz środa i piątek
12.00-16.00, 832-92-30 codziennie
10.00-17 .oo.
Spawanie plastików i zderzaków.
Tel. 837-08-74 .
Profesjonalne systemy alarmowe, instalacje, RTV, TV, SAT, kamery.
Tel. 042/673-91-09, 0606-617-728.
PSYCHIATRA - WIZYTY DOMOWE.
TEL. 0605-218-356.
Zezwol<( na malowanie graffiti .
Tel. 042/719-42-68 .
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerek meblowej i samochodowej.
Tel. 042/719-25-73 .
Podciśnieniowe

czyszczenie dywanów i tapicerki. Tel. 042/719-22-47 .

Sprzedam zcinacz 'zielonek Orkan.
Tel. 046/838-47-37, 0606-523-101.

Korepetycje, wypracowania - j<(zyk angielski. Tel. 0603-097-087.

Sprzedam rorzutnik dwuosiowy do remontu. Reczyce 135. Tel. 046/838-33-33 .

Matematyka - korepetycje.
Tel. 046/837-31-09.

Sprzedam prasę Z-224, opryskiwacz 400 l,
2- i 4-skibowy. Tel. 046/838-02-79.

pług

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

Sprzedam siano. Tel. 837-06-30 po 16.00.
Sprzedam dwukółki(
Tel. 838-31-00.

Matematyka - korepetycje.
Tel. 046/837-21-08.
Niemiecki - korcpetcjc, wypracowania.
Tel. 046/838-22-55.
Korepetycje, wypracowania - j<(zyk polski, niemiecki - studentka.
Tel. 0606-553-671.

Komputcropisanic - tanio, szybko,
solidnie. Tel. 046/838-49-27.
Komputerowe przepisywanie prac: tanio i
szybko.
Tel. 046/837-28-80, 0608-013-044.
Komputerowe przepisywanie tekstów.
Tel. 046/837-53-43 .
Komputcropisanic. Tel. 837-32-98 .
Komputcropisanic .
Tel. 837-70-63, 0-605-069-320.
Komputcropisanic tanioi szybko.
Tel. 837-61-93.
Komputcropisanic, skanowanie.
Tel. 837-86-19.
Komputcropisanic, przepisywanie prac,
tanio. Tel. 837-72-56 po 16.00.
Profesjonalne przepisywanie prac
dyplomowych i magisterskich, adiustacja
tekstu, skanowanie zdj<(ć, wykresy.
Wystawiamy faktury. Tel. 046/837-863 l, 837-61-61 , 0604-758-246.

ładowność

Sprzedam 6t pszenicy.
Tel. 046/838-n-20 .
Sprzedam tanio kultywator ciągnikowy.
Bobrowniki 41, tel. 838-51-87.
Sprzedam słomę i siano prasowane ze stodoły. Tel. 046/838-50-09 .
Sprzedam wagę inwentarską IT i łąkę. Bicrznowicc 22 . Tel. 838-74-29 .
Sprzedam przyczep<( 4,5 t wywrotki(,
trójstronną, rozrzutnik obornika jednoosiowy, pług 2-u skibowy. Tel. 042/285~42-23.
Sprzedam kosiarki( rotacyjną, przetrząsa
czo-zgrabiark<(. Tel. 838-87-51.
Sprzedam przyczepę D50, rok produkcji
1980, opryskiwacz ogrodowy, robur z silnikiem C-380. Tel. 0241277-49-51.

Sprzedam słomę. Tel. 046/838-f8-03.

Sprzedam słom<( belowaną ze
Tel. 838-38-02 Skaratki.

Sprzedam ziemniaki pastewne, cebul<(, buraczki. Tel. 838-13-62.

Sprzedam siano,
Tel. 838-30-44.
Wydzierżawi<(

koniczynę

łąki

stodoły.

przyczepę zb i erającą.

pionową do siana,
Otolicc 20

Sprzedam ziemniaki . ·Retki 51.
Tel. 046/839-13-52 .
Sprzedam kombajn Bizon, pras<( Z-224,
przyczep<( wywrotki( 4 tony, siewnik, rozsiewacz nawozu. Tel. 0600-335-473.
Sprzedam ciągnik 4512, 1995 rok.
Tel. 838-15-24.
Sprzedam ciągnik C-330, 199 l rok, stan
idealny. Łowicz, ul. Nadbzurzańska 49.
Sprzedam: beczkę asenizacyjną 45001,
wagę do żywca lt. Tel. 046/838-71-62
Sprzedam ładowacz obornika.
Tel. 838-98-58 po 20.
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
Sprzedam
transportu

słom<( belowaną, dwukółki( do
zwierząt. Tel. 046/86-125-42.

Sprzedam 3 ha ziemi, Karnków 17 gm.
Chąśno. Tel 046/838-18-03.

ok. 2T.

Sprzedam jałówki( j kro w<( na ocieleniu oraz
klacz 3 letnią na oźrebieniu.
Tel. 0609-261-392

Sprzedam siano. Arkadia 49.

Korepetycje z historii szkoła podstawowa,
średnia. Tel. 837-66-77.

Sprzedam jałówki cielne.
Tel. 046/837-45-70.

Wypracowania - j<(zyk polski, prace zaliczcniowc - polski, filozofia, pedagogika.
Tel. 837-61-93 .

Sprzedam

Sprzedam przyczep<( samozbieraj, typ
Dl24, stan bardzo dobry. Wiadomość Rogóżno 75, woj. łódzkie.

Sprzedam siewnik 3m, wybierak do kiszonek, sieczkarnie do kukurydzy jcdnorz<(dową. Tcl.046/838-17-19
Sprzedam opon<( do
Tel. 0600-136-7 I 3.

Chemia: piątek, sobota, niedziela po 17.00.
Tel. 837-26-09.

Sprzedam dojarki( nową za
Kalenice 19 (Góry).

Sprzedam przyczepy autosan 4 t, niskie
wywrotki, ładowacz cyklop, kabiny do C360. Kocierzew Południowy 15.

Student PW udzieli korepetycji z fizyki.
Tel. 0600-415-486.
Angielski. Tel. 830-20-50 .
Korepetycje chemia, biologia.
Tel. 837-61-22.
Korepetycje z fizyki, szkoła podstawowa
średnia . Student. Tel. 837-56-86.
Wypracowania z j<(zyka polskiego i historii . Tel. 046/830-35-19, 0501-021-591.
Kreślenie rysunków technicznych .
Tel. 042/719-31-43.

ROLNICZE
Sprzed am suche wy słodki granulowane,
Chąś no li 43 .
Tel. 046/837-12-02 po 15.00.
Naprawa ciągników rolniczych u klienta.
Tel. 046/837-13-43.
Kombajn Class Dominator I OO, silnik V8,
deszczowni<( Rosa 50 x 180, formownie<(
redlin z silnikiem do marchwi, kombajn jednorz<(dowy do marchwi, opony 750 x 20 sprzedam . Tel. 046/837-45-70.
ciągnik Ursus 934, 1997 rok i
chłodziarki( do mleka. Tel. 046/861-25-5 l.

Sprzedam C-360 z Turem, 1976 rok.
Tel. 0602-615-126.
Sprzedam Orkan i pług trzyskibowy.
Tel. 024/285-52-65.
Sprzedam ciągnik U-904, cena 16.500.
Tel. 024/285-39-73.
Sprzedam przyczepi(
Tel. 024/285-39-73 .
Sprzedam krowę
0604-688-599.
Sprzedam

słom'(.

w~rotkl(

wysokociclną.

słomę.

Tel. 046/838-35-35.

Sprzedam pług 3-skibowy. Tel. 838-79-59.

Sprzedam ciągnik Ursus 934, I997 rok. pług
czteroskibowy, ładowacz Troll, dwukółki(
ciągnikową, dojarki( do mleka, chłodziarkę
dwukomorową, siano. Tel. 046/861-25-51.
Star 200, 82 rok, dmuchawa do siana, sadzarka do ziemniaków czeska, odbieracz
pokosów do kombajnu beczki 2000 I, brona talerzowa 4m, pług 5-skibowy, ciągnik
Ursus 1644, 93 r, Ursus 1224 87 r.
Tel. 046/861-17-13, 0-600-320-180
wieczorem.
Sprzedam siewnik ciągnikowa (z dwu konnych) . Tel. 046/838-49-85 po 20.00.

na siano.

pół

ceny.

Sprzedam ciągnik 40/ 11 z silnikiem C-360
i rozrzutnik obornika jednoosiowy.
Seligów 29.
Agrowłóknina najtańsza

w regionie.
Tel. 0609-269-820, 0606-523-101.
Sprzedam siewnik zbożowy ciągnikowy,
stan bardzo dobry. Tel. 024/277-48-69.
Ciągnik

4,5 tony.
T c l .

Tel. 0607-065-145.

Sprzedam siano belowane.
Dąbkowice Górne 6.
Sprzedam krow<( na wycieleniu i jałówki( na
wycieleniu. Tel. 0600-539-114.
Kupi<( kombajn ziemniaczany Anna lub
Bolko . Tel. grzccz. 046/861-60-37 po
18.00, 0604-771-406 .

ćwikłowe.

Sprzedam przyczepę zbierającą T0-55,
I 988 rok . Dąbkowice Górne 5.

Sprzedam cebule. Tel. 024/282-27-08

Sprzedam siewnik zbożowy, zawieszany,
przedłużany. Jam no 4 l.

Sprzcdam koparko-ładowarki( Ostrówek
198 l rok . Tel. 042/650-72-07 .

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/838-15-37 .

Sprzedam jałówkę na wycieleniu z pochodzeniem. Tel. 024/285-39-88.

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

Sprzedam kultywator 13, cena 550.
Tel. 838-75-84

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

Sprzedam dmuchaw<( do siana
Tel. 838-72-76.

Komputerowe przepisywanie. prac - tanio.
Tel. 046/830-35-19 lub 0501-021-591.

Sprzedam: pras'( Z-224, Cyklop, przyczcP« 6 i 8 ton, C-360, basen 800 I.
Tel. 046/838-79-27 .

Komputeropisanic. Tel. 042/719-31-43.

Sprzedam ciągnik T-25, 3.500 zł, C-360,
1987 rok. Tel. 046/838-9 l-76.

Sprzedam słom<( belowaną, kupię ziemniaki paszowe. Tel. 046/838-48-12.

Sprzedam tanio kopaczkę.
Tel. 046/838-78-22.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 0-607-065-145 .

nicuźywaną.

Sprzedam krowę na wycieleniu w marcu.
Karolcw 12.
Sprzedam

żyto.

Tel. 0-604-688-599.

Spńcdam krow<( na wycieleniu, marzec.
Tel. 046/838-60-76.

Sprzedam zbiornik 5201 Alfa Lawa!
1996rok. grabiarki( 4.
Tel. 0608-038-41 O.
Sprzedam młocarni<( MZC 4B stan idealny,
80 gr/kg. Tel. 0602-813-727.
Sprzedam obornik. Tel. 046/838-12-03.

Sprzedam kopaczki( ciągnikową oraz dmuchowę sztorcową do siana z przystawką do
zboża . Tel. 042/719-94- I 2.

bańki.

Sprzedam bober - tanio.
Tel. 046/838-30-03.

Sprzedam przyczepi( D-50 6 ton cena 1500
oraz motocykl Jawa 350 w całości lub na
czl(ści. Tel. 046/838-90-43 po 18.00.

Przyczepa wywrot 6 ton, prąsa Z-224/1 sprzedam. Tel. 0606-25-41-45.

Sprzedam chłodziarki( do mleka 401,
Zielkowice li 124.

Sprzedam dwie jałówki na ocieleniu.
Nicspusza Nowa 17. Tel. 838-14-14.

Spczcdam siewnik „Poznaniak", „Orkan",
rozrzutnik obornika, przyczep<( sztywną 4t
Gest niska). Tel. 838-87-5 l.

MTZ.

Sprzedam żyto, owies.
Tel. 0604-523-966

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni l Oh, z telefonem, CO, woda; oraz przyCZ<(p<( samozbierającą, dmuchaw<( ssąco-tło
Sprzedam siano belowane. Tel. 838-57-68 . czącą, kosiarki( listwową, sieczkarni<(,
Sprzedam siano belowane. Piaski 47.
skrzynki uniwcrsalki nowc,stcrtownik, dojarki( nową.Tel : 024/28-22-185 wieczorem.
Sprzedam karmniki czterokomorowe dla
trzody chlewnej na pasz<( suchą. Tel. 838- Sprzedam eternit grubofalisty lOOszt., becz95-56. Sprzedam agregat do formowania ki( na wod<(, 6001,zgrabiark<( do siana sicdredlin z jednoczesnym wysiewem nasion mio-gwiazdkową, rozrzutnik obornika
(marchew, pietruszka, burak, cebula).
I-osiowy Tel:0600-37l-576
Tel. 838-95-56.
Irga-ziemniak sprzedam.
Sprzedam owies nieoplewiony odmiana Tel. 024/27-79-185
AKT. Tel. 838-74-45 .
Sprzedam zgrabiarko-przctrząsałk<( 5.
Sprzedam sadzarki( do warzyw.
Tel. 0608-894-913.
Strzclccw 12 po godz. 16.00.
Sprzedam śrutownik bijakowy 7,5kw, 5,5kw,
Sprzedam pras<( Z 224 i włóknin<( (akryl). śrutownik
ssąco tłoczący 7,5kw, !Okw.
. Tel. 838-28-07.
•
Tel. 838-48-18
Sprzedam 3 tony jl(Czmicnia i rozsiewacz nawozów ,,Kos". Tel. 838-72-21 wieczorem.
Sprzedam używane dojarki rurociągowe
"Westfalia", " Alfa Lava!, dułowak".
Sprzedam schładzalnik do mleka 550 l, Tel. 838-48-18.
dmuchaw<( pionową i rozstrząsacz karuzelowy. Tel. 838-98-03 .
Sprzedam dmuchaw<( pionową do siana.
Tel. 046/838-90-54.
Sprzedam mieszanki( zbożową.
Sprzedam ziemniaki Irgi( 25 ton.
Tel. 838-75-21 po 17.00
Tel. 838-24-48
Sprzedam pszenic'( jarą Banti.
Nasiona cebuli Robusta, nasiona holenderTel. 838-89-40 .
skiej fasoli szparagowej, zielonej, nasiona
Sprzedam mieszankę zbożową: owies, żyto . pszenicy jarej wysokoglutcnowcj niemieckiej, sprzedam. Tel. 838 - 70 - 51
Tel. 838-59-75 .
Sprzedam buraki pastewne i
Tel. 024/277-93-73.

ciągnika

C-330, 1983 rok, kultywator 16 z
wałem, kultywator 13, pług 2-skibowy, talcrzówkę - sprzedam. Tel. 046/838-47-80.

Sprzedam siewnik do buraków - punktowy,
szcściorz<(dowy - w bardzo dobrym stanic.
Tel. 046/838-27-59 .

Dojarki przewodowe, hale udojowe, Polancs, ceny konkurencyjne.
Tel. 046/838-17-19 .

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

Sprzedam przyczep<( wywrotki(,
4 tony. Tel. 046/838-89-34.

Wydzierżawię łąk<( l ,3 ha w miejscowości
Jastrz<(bia. Tel. 060 l-371-234.

Sprzedam dmuchaw<(

Nauka gry na gitarze. Tel. 837-32-98.

Mycie okien - solidnie, tanio.
Tel. 046/874-72-5 l.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-78-7 l.

ciągnikową.

Tel. 046/837-36-70.

2,5 ha
Osuwie 838-30-44.

Sprzedam

KOMPUTERO
·PISANIE

Sprzedam mieszankę i owies siewny.
Tel. 046/838-74-91.

Korepetycje , wypracowania - j<(zyk polski, nicmicki. Tel. 0607-152-767.

Śluby - białe Audi. Tel. 046/874-11-68.

Kredyt do 30.000 bez porl(czycicli z ubezpieczeniem na życic. Tel. 0602-188-030.

Sprzedam Zetor 72 l l, 1990 rok.
Tel. 060 l-346-552.
Sprzedam ładowycz Cklop w bardzo dobry
stanic, sadzarkę do ziemniaków, kolumn<(
parnikową. Tel. 0602-709-962 .

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

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

Kupię glebogryzarkę.

Sprzedam Orkan do zielonek.
Tel. 046/838-78-29.

Różyce

-„

-

7.

Sprzedam sadzarki( czeską.
Tel. 0603-09 l- 736.
Sprzedam pług dwuskibowy i wyciągarki( do
do wyrywania drzew.
Tel. 046/874-76-58 .
ciągnika,

Sprzedam ciągnik C-360 i działki rolno budowlane. Tel. 046/874-74-36.
Sadzonki truskawek - nowe odmiany deserowe. Tel. 042/719-90-44.
Sprzedam kiszonki( lub zamieni<( na
Tel. 046/874-76-41 .
Sprzedam sadzarki( czeską mało
Tel. 0608-289-605 wieczorem.

słom<(.

używaną.

-

Kupię dojarki(.
Tel. 042/719-59-98 po 20 .00.

Sprzedam przyczc?«
Mickiewicza 30.

ciągnikową. Głowno,

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
Z644. Tel. 042/719-71-35.
Sprzedam kombajn zicniaczany Anna
Z644. Tel. 046/874-51-80.

-

Sprzedam przetrząsarko - zgrabiarki( 7.
Tel. 046/874-75-33 po 19.00.
Kupi'( gorczyc'(.
Tel. 046/874-75-89 wieczorem.

ZWIERZĘTA
Sprzedam 6-micsi<(czncgo wilczura - tanio.
Tel. 046/839-18-56 .

Sprzedam Bizon Super Z056.
Tel. 046/ 838-71-6 l .
Sprzedam ciągnik C-360, 1986 rok.
Tel. 0602- 709-962.

Sprzedam szczcniakia boksera.
Tel. 838-25-02 .
Sprzedam szczeniaki rotwailcra.
Tel. 838-50-6 l, 0-603-753-027.
Sprzedam duźcgo psa
Klewków 30.

maści

czarnej 3 lata.

Sprzedam klacz lat 12, zimnokrwistą z papierami, źrebną, kasztan. Tel. 0602-686489 lub 046/83718-76 po szesnastej.

Sprzedam 7 tygodniowe owczarki niemieckie. Tel. 839-61-66, 0-602-713-940.

Sprzedam przyczepkę samochodową i mieszanki( zbożową.
Tel. 046/838-15-66 lub 0605-061-691.

Sprzedam miniaturowego czarnego pudelka suczki(. Cena: 150 zł.
Tel. 830-32-03 .

Sprzedam beczki( śl<(zowską nową, agregaty uprawne, talerzówki.
Łowicz, ul. Katarzynów 30.

Sprzedam suczki( owczarek niemiecki, 7 tygodni, po rodzicach z rodowodem.
Tel. 046/837-11-87 .

Sprzedam ciągnik M ferguson 1988 rok.
Tel. 0600-385-769 .

Sprzedam jcdą z trzech kuz i mleko, tanio.
Tel: 838-51-65

Sprzedam mieszankę zbożową.
Tel. 86-303-93

Sprzedam rottwailcra.
Tel. 046/838-14-62 .

Sprzedam snopowiązałkę,
Tel. 046/838-89-81

Ryby do stawu, karp - kroczek, lin,
amur. Tel. 046/874-76-13 .

młockarni<(.

Goleńsko

50.
karaś,

...
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Nieborów

Powiatowy konkurs
na kwiaty IUdowe
.

---

Nadal nie jest rozstrzygnięta sprawa własności odcinka około 300 metrów drogi łączącej Wiskiennicę Dolną
z Wiskiennicą_ Gómą. Mieszkańcy tych wiosek domagają się jej wyremontowania. Widoczna na zdjęciu droga
leży na granicy gmin Zduny i Żychlin, jednocześnie na granicy powiatu łowickiego . i kutnowskiego. Odcinek
leżący przy Śleszynie według map posiadanych przez Urząd Gminy w Zdunach; należy do gminy Żychlin
i na odwrót. Nie jest jednak jeszcze znany termin spotkania przedstawicieli obu powiatowych wydziałów geode(aw)
zji i kartografii z przedstawicielami zainteresowanych gmin w celu rozwiązania sporu.

-

-

Bolimów

udział

w spotkaniach z policjantami,
wierszyki, opracowywały teatralne scenki zwiazane z zachowaniem
bezpieczeństwa na drodze, aby później
wszystko to dokładnie opisać i wysłać
do oceny organizatorom konkursu.
Nie mniejsze zaangażowanie towarzyszyło konkursowi ekologicznemu.
Tutaj, uczniowie oprócz obowiązkowo
rozwiązywanych zadań odbyli spotkania z ekologiem, wymyślali ekologiczne
hasła, wykonywali prace plastyczne
z ekologicznych materiałów. Większość
z tych prac obejrzeć można na szkolny\Il korytarzu i salach lekcyjnych. Znakomicie prezentują się wazony z patyków, wymyślne karmiki, czy sukienki
z ekologicznych materiałów.
(ljs)
układały

planowano na początek maja (o dokład
nym miejscu i czasie organizatorzy poinformują nagrodzonych i wyróżnio
nych).
Dla tych, którzy chcieliby posiąść
umiejętności wykonywania kwiatów
z papieru warto przypomnieć, że GOK
w Nieborowie oraz jego filia prowadzą
warsztaty folklorystyczne. Uczestnicy
warsztatów poznają techniki wykonywania papierowych kwiatów ludowych
oraz łączenie ich w najróżniejsze kompozycje, ponadto istnieje możliwość
spotkania z twórcami ludowymi. Dla zainteresowanych tematyką podajemy
numer telefonu do GOK w Nieborowie:
838 56 15, pod którym można uzyskać
szczegółowe informacje odnośnie warsztatów i konkursu.
(aj)

Remont wszkole
wMastkach

Czekaiq na wyniki
konkursów
Uczniowie bolimowskiej podstawówki z niecierpliwością oczekują na
wyniki dwóch ogólnopolskich konkursów, w których licznie brali udział.
Pierwszy z nich nosił nazwę „Zadbaj
o swoje bezpieczeństwo - ucz się od policji'', a drugi - „Dbając o środowisko
dbasz o siebie". Konkursowe zmagania
trwały od początku grudnia do połowy
lutego, a na ich wyniki przyjdzie jeszcze poczekać do 15 kwietnia. Jak powiedziała nam dyrektorka szkoły Aleksandra Kołosowska, uczniowie ze wszystkich klas wykazali ogromne zaangażowanie i teraz liczą na to, że zostanie
ono dostrzeżone.
W przypadku konkursu o bezpieczeń
stwie dzieci uzupełniały specjalne zeszyty konkursowe, a oprócz tego brały

Już po raz czwarty Gminny Ośrodek
Kultury w Nieborowie oraz jego filia
w Bobrownikach są organizatorami konkursu na ludowe kompozycje z papierowych kwiatów. Tegoroczna edycja ma
charakter powiatowy, a jej współorga
nizatorem jest" starostwo powiatowe
w Łowiczu, w minionym roku był to
konkurs międzypowiatowy, natomiast
wcześniej miał charakter gminny.
Adresatami konkursu są dzieci i mło
dzież od 6 do 20 lat
Wszyscy zainteresowani powinni do
końca kwietnia dostarczyć do siedziby
ośrodka kultury w Nieborowie lub jego
filii w Bobrownikach, samodzielnie wykonaną kompozycję. z kwiatów, np: bukiet płaski lub okrągły, wianek, girlanda,
przypinka na firankę, koronka (ramka)
do obrazu. Rozstrzygnięcie konkursu za-

W czasie przerwy spowodowanej rekolekcjami wielkopostnymi, 12-14 marca, w Szkole Podstawowej w Mastkach
odnowiono pokój nauczycielski. Gabinet
został pomalowany, zakupiono do niego
nową wykładzinę. Było to zakończenie
prac remontowych, które prowadzono
w czasie ferii. Wtedy odnowiona została
podłoga w jednej z sal lekcyjnych, licząca
przeszło 60 lat, wykonana z grubych desek. Odnawiany był również parkiet, położony na 80 m2 w sali spełniającej zadania świetlicy i sali gimnastycznej. Podłogi
były cyklinowane i malowane lakierem.
Prace wykonali pracownicy gospodarczy
szkoły, cyklinował rzemieślnik z Łowi
cza Henryk Sadowski. Koszt odnawiania
podłóg wyniósł 2000 złotych, remont
pokoju nayczycielskiego 500 złotych.
Pieniądze pochodziły po połowie
z Komit~tu Rodzicielskiego i budżetu
(aw)
szkoły.

Ugrzęznąć na Krakowskiej. Nie potrzeba wielkiego wyskiłku,
aby w zimowy dzień ugrzęznąć po kostki w biocie próbując dostać się
do którejkolwiek posesji przy ul. Krakowskiej Kostka ma się tu pojawić
w tym roku.

SERWIS

-

SAMOCHODOWY

~
ORLIN
AUTORVZOWANY DYSTRYBUTOR
OLEJU OPAŁOWEGO
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

cena już od 41

DA-mOs.c.
ekoterm

400 zł

. l :f-'PI~

-

~

99-400 ŁOWICZ
ul. Małszyce 2d/ 2e
Dział Handlowy
tel. (046) 837-36-82
fax (0-46) 837-45-44

,ł

cena już od

33 900 zł

AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS MGT s.c.
ŁOWICZ, UL. BOLIMOWSKA 75
TEL. 046 830-34-25, TEL/FAX 046 830-34-26
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Broszurka wydawana przez Warsztat Terapii
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Zajęciowej

w Parmie·

prowadzonych przez jednego wyznaczonego instruktora terapii zajęciowej.

1

2001 r.

.

Poza instruktorami terapii zajęciowej
i kierownikiem opiekę nad uczestnikami
sprawują następujący specjaliści:

Do dyspozycji uczestników pozostaje jeszcze sala rehabilitacji ruchowej,
pokój wypoczynkowy oraz ogromny
teren, gdzie tworzone będą boiska do
zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz
ogródek warzywny.

psycholog
pedagog - logopeda
pielęgniarka

rehabilitant
(se)

ce, fflu n11tomi11st cńcemu to zmienićim tum celu post11nomiliśm11 m11iJ111U11fCf!j11liś
t'ZllS UJ'OSZUl'lę, ltól'll uęiJzie in/Ol'HIOIUlllll ~11ństH111 o „iuciu „ Hllll'Szt11tu,
'HJ piel'mszum numel'ze z11u1iefriliśm11 ll'ótlę ńistol'ię n11szejpl11c_ómli oi111z ogólne
in/ol'm11efe o /unlcjonom11niu ofroiJ/11,
arsztat Terapii Zajęciowej
w Parmie utworzony został
na podstawie umowy, podpisanej w listopadzie 1999 r., pomiędzy
Stowarzyszeniem Osób Niepełno
sprawnych „Tacy Sami" zis w Łowiczu
i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział
Terenowy w Lodzi.

Środki na adaptację i wyposażenie Powiatowy Zespól ds. Onekania o Stoir
Warsztatu przekazał PFRON, Oddział niu Niepełnosprawności, utworwny
w Lodzi; on też do końca byłego roku w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.
finansował działalność WTZ w Parmie.
Rehabilitacja uczestników proPierwszych uczestników przyjęto wadzona jest w grupach terapii zajęcio
z końcem marca 2000 r. ( 15 osób), obec- wej tworzonych w oparciu o rodzaje
nie liczba osób skierowanych do warsz- niepełnosprawnQŚci i indywidualne protatu wyno.si 25.
gramy rehabilitacji.

WTZ funkcjonuje na bazie byłej
Podstawowej w Parmie, przekazanej na rzecz Stowarzyszenia umową dzierżawną, na okres I O lat, przez
Urząd Gminy w Łowiczu.

Zgodnie z ustalonym wcześniej reguObecnie w warsztacie znajduje się
laminem WTZ, uczestnikami warszta- sześć pracowni tematycznych. Od notu mogą być osoby niepełnosprawne, wego roku uruchomiona została pracowktóre ukończyły 18 rok zycia i wstały ni a ogólnorozwojowa .. W każdej
zakwalifikowane do warsztatu przez pracowni jest pięciu uczestników,

W
Szkoły

.„

Uczestnicy warsztatu to osoby

niepełnosprawne

ruchowo, (w tym poruszający się na wózkach inwalidzkich), osoby z defektami psychicznymi, niewidome. Pochodzą one z różnych środowisk oraz często
odległych od siebie miejscowości. Są np. osoby
z Czatolina, Jamna, Zdun, Skowrody Poł., Rząśna
i kilku innych odległych od Parmy miej scowośc\.
Uczestnicy mają zapewniony transport do placówki i powrót do domów. Otrzymują kieszonkowe
i pyszny posiłek. W warsztacie zawierają się przyjaź
nie i sympatie.
11 stycznia odbył się w naszym ośrodku I-wszy bal karnawałowy. Wszyscy bawili się
·
doskonale w rytmach muzyki tanecznej, częstując się własnymi wypiekami.

Nasz Adres:
Panna37
Tel.: 838-67-98

W warsztacie znajduje się sześć pracowni: plastyczna, stolarsko - techniczna, krawiecko - rękodzielnicza, komputerowa, ogólnorozwojowa i szkoła życia
.W numerze tym przedstawimy bliżej
dwie pierwsze pracownie, które to są ze

Ważnym elementem pracy w pracowni plastycznej jest możliwość doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej wymagającej ścisłej kontroli ręka
oko. Innym równie ważnym jest usprawnianie sprawności manualnej.

któremu to chętnie pomagali inni uczestnicy. Należy wspomnieć, że pan
Krzysztof to osoba niewidoma. On też
zajmuje się głównie wyrobem rzeżb z
gliny.

Usprawnianie funkcji manualnych
umożliwia również praca z gliną. Glina
jako materiał plastyczny dający się ła
two formować stwarza możliwość prowadzenia ćwiczeń motorycznych dłoni
w sposób przyjemny i niewymµszony.
Uczestnicy uczą się wyrobu naczyń glinianych (ceramika ozdobna i użytkowa)
oraz lepienia w glinie rzeźb ceramicznych.

nież

sobą troszkę powiązane.

Uczestnicy pracowni plastycznej potypowymi materiałami jak:
farby plakatowe, akwarelowe, oiejne
i farby przeznaczone do szkła. Przy
użyciu odpowiednich technik i różnych
materiałów w pracowni plastycznej powstają bardzo ciekawe prace. Praca twórcza sprawia uczestnikom wiele radości
i daje dużo satysfakcji. W niektórych
przypadkach (brak mowy czynnej) stanowi jedną z form kontaktu z otoczeniem. Ilustruje, bowiem nastrój autora,
co staje się czytelną informacją o jego
potrzebach, sposobie postrzegania świa
ta i ludzi z jego otoczenia.

sługują się

Rzeźby,

ale z drewna wykonuje rówpan Zygmunt w pracowni stolarsko - technicznej. W pracowni tej
uczestnicy między innymi wykonują
różne rzeczy na potrzeby warsztatu np.
półki, kwietniki, itp.
Można również nauczyć się
różnych

robienia
rzeczy z wikliny. Wykonywa-

ne są koszyki, tacki, wazony oraz bardzo ładne ozdoby na ścianę.

Praktyczne zastosowanie nabytych
Wyroby, które zdobi się odpowiednim szkliwem, są wypalane w specjal- umiejętności po~ala uczestnikom na
nie zbudowanym do tego celu piecu. dokonywanie różnych drobnych napraw
Zbudowany on został przez uczestnika na terenie warsztatu, co podnosi u nich
WTZ - pana Krzysztofa _z Łowicza, poczucie własnej wartości.
(se)

30 stycznia odwiedziła nas grupka osób z Domu Pomocy Społecznej z Borówka.
Goście zwiedzili każdą z pracowni. Zjedli wspólny posiłek z naszymi uczestnikami, po
którym to panie spróbowały swych sil w tworzeniu naczyń z gliny. Panowie natomiast
spędzili pozostały czas w pracowni komputerowej grając w gry komputerowe. Będą
nas odwiedzać częściej.
1 i 2 lutego odbyło się kolejne, już trzecie, szkolenie w zakresie wykonywania prac
z wikliny, które poprowadził zaprzyjaźniony z naszym warsztatem pan Adam Bienkowski z Otwocka.
5 lutego, korzystając prawdopodobnie z ostatniego śniegu w czasie tej zimy
kulig. Sanki podczepione były do bryczki, którą ciągnęły dwa koniki ze
(se)
stadniny z Nieborowa
odbył się

-

-
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Ruszyły prace przy zbiorniku wodnym na Rawce w Ziemiarach pod Bolimowem,

aktualnie największej

tego typu inwestycji w województwie łodzkim.
Bolimów czekał na ten moment ponad 20 lat. W piatek, 16 marca, oficjalnie
zainaugurowano prace przy budowie zapory i niecki, którą kiedyś wypełni woda
z Rawki.
Zbiornik wodny, który ·nosić będzie
nazwę „Joachimów-Ziemiary", zgodnie
z planami inwestorów i wykonawcy
prac powinien powstać najpóźniej do
połowy 2003 roku. Zlokalizowany bę
dzie w dolinie Rawki na gruntach wsi
Ziemiary, które stanowią własność Skarbu Państwa. Po rozpatrzeniu wielu wariantów, ostatecznie powierzchnia terenu zajętego przez zbiornik wynosić bę
dzie 46,6 ha, w tym: powierzchnia lustra wody 33,2 ha, a zbiornik z ogroblowani em 41 ha. Pojemność zbiornika
wynosić będzie 6°60 tys. m 3 przy głębo
kości średniej 1,9 m.

DŁUGA

„

HISTORIA

Pierwsza koncepcja zbiornika opracowana została 23 lata temu na zlecenie
byłego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Skierniewicach. Zakładano wtedy budowę zbiornika o pojemności 3,3 mln m 3 wody
i powierzchni 108 ha. Zbiegła się wtedy
ona z. planowaną w tym miejscu budową autostrady A-2 Świecko-Terespol,
której nasyp miał być wykorzystany
jako zapora czołowa. Rok później przygotowanie inwestycji przerwano z uwagi

na brak pieniędzy, przekazano jedynie
121,65 ha gruntów na rzecz Skarbu Pań
stwa w Zarząd byłego Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Skierniewicach. W 1993 roku były
WZMiUW w Skierniewicach wznowił
starania o zrealizowanie zbiornika.
W 1996 roku ta sama jednostka, realizując ustalenia zawarte w porozumieniu z ministrem rolnictwa i ministrem
ochrony środowiska opracowała „Wojewódzki Program Małej Retenji",
w którym zbiornik w Ziemiarach został
umieszczony jako zadanie priorytetowe. W wyniku później przeprowadzonych analiz i konsultacji z Wydziałem
Ochrony Środowiska i Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody ostatecznie
zrezygnowano z pierwotnie zakładanej
regulacji Rawki pozostawiając również
bez zmian naturalny obszar po obu stronach rzeki będący rezerwatem przyrody.
Przyjęty wariant pozwolił na zastosowanie proekologicznych rozwiazań
technicznych budowy zbiornika, które
mają polegać na przeciwdziałaniu niszczeniu brzegów rzeki i skarp zbiornika
Na pierwszym planie Marszałek Krystyna Ozga oraz dyrektor WZM i UW Bogumił KaZ11!ak na placu rozpoczętej budowy
oraz uzupełnianiu strefy chronionej flo- zbiornika w Ziemiarach.
ry i fauny.
Dokumentację techniczną ostatecznej kała na pojawienie się odpowiednich w lipcu 2000 roku doprowadziła do osta- z budż~tu gminy Bolimów (z czego
wersji zbiornika wykonano w 1998 roku, środków finansowych. Seria spotkań, tecznych ustaleń, co do rozpoczęcia prac w tym roku połowa tej kwoty). Wicew tym samym roku otrzymano pozwo- które odbyły sie w urzędzie gminnym, nad zbiornikiem wodnym „Joachimów- marszałek województwa łódzkiego Krylenie na budowę. Od tego czasu aż do marszałkowskim, wojewódzkim, z ini- Ziemiary".
styna Ozga obecna w piątek w Bolimopołowy ubiegłego roku inwestycja cze- cjatywy marszałek Krystyny Ozgi,
wie, zapytana o przewidywania, co do
JAKI WKŁAD
pozyskania drugiej części środków na

FINANSOWY?

-

;
\

„

'„
'

realizacje inwestycji, powiedziała: Zawsze najtrudniej jest o pozyskanie środ
ków na rozpoczęcie prac, w trakcie realizacji jestjuż dużo łatwiej. Biorąc pod
uwagę, że na starcie mamy połowę środ
ków, o pozostałą kwotę jestem spokojna. Powinno nam się udać je zgromadzić do połowy 2002roku.

Koszt całości inwestycji oszacowano na 3,842 mln zł. Poniesione dotychczas koszty jej przygotowania wynoszą 222,6 tys. zł. Jak zauważyli na piąt
kowym spotkaniu przedstawiciele głów
nych inwestorów, koszt zbiornika w Ziemi arach nie jest wygórowany, a w porównaniu np. z oddanym w ubiegłym
FUNKCJE ZBIORNIKA
roku do użytku zbiornikiem wodnym
I PLANY Z NIM ZWIĄZANE
w Skierniewicach, będzie to zbiornik tani.
Główną funkcją zbiornika będzie reNa chwilę obecną inwestor wie, że dyswody. Przyrost retencji
tencjonowanie
ponuje 50% całości środków potrzebnych do zrealizowania inwestycji. A oto powierzchniowej wyniesie 660 tys. m3,
jak rozłożyły się pieniężne wkłady: 1OO a podziemnej 300 tys.m3 . Zbiornik bę
tys. zł z budżetu państwa, 1,1 mln zł dzie mógł być wykorzystany do ochroz samorządu województwa łódzkiego, ny przeciwpoźarowej przyległych la700 tys. zł z Narodowego Funduszu sów oraz gospodarki rybackiej połączo
Ochrony Środowiska oraz 500 tys. zł nej z wędkowaniem. Władze gminy Bo-
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Kocierzew

Przedszkole Wiosenka

Konkurs dla tych,
którzy potrafią haftować

Co moina robić
w przedszkolu?

-...„

Gminny Ośrodek Kultury w Kocierzewie oraz jego filia w Boczkach Cheł
mońskich ogłaszają I Powiatowy KonDyrekcja Przedszkola Wiosenka, i Sportu Figloraj w Łodzi . Wyjazdy do
kurs na ludowe wyroby hafciarskie ph.
,,Igiełkowe cuda". Organizatorzy zapra- mieszczącego się na osiedlu domków Figloraju w tym przedszkolu organizoszają do konkursu wszystkich, którzy jednorodzinnych Górki, ustaliła już har- wane są cyklicznie, kilka razy w ciągu
potrafią i lubią haftować, licząc na monogram zajęć przedszkolnych i to nie roku.
Czwartek i piątek, 19 i 20 kwietnia,
uczestnictwo twórców ludowych ale tylko na kwiecień bieżącego roku.
W poniedziałek, 9 kwietnia (godz. starsze dzieci - jeżeli pozwoli na to porównież twórców amatorów. Chcielibyśmy ożywić tradycję haftu, a także za- 13.00) w Wiosence odbędzie się koncert goda - spędzą w lesie pomagając leśni
prezentować, a może nawet 1'1ry!promo- muzyczny dla przedszkolaków. Tym czemu w nowych nasadzeniach drzew
wać tych, którzy się haftem dziś zajmują razem przedszkolaki będą miały okazję i pielęgnacji sadzonek.
W grupach zorganizowane będą kon- mówi Halina Dutkiewicz, instruktor zapoznać się z instrumentami pętymi.
_kursy
o tematyce ekologicznej i warszDo
przedszkola
przyjadą
muzycy
filośrodka kultury.
taty plastyczne. Głównym zamierzePrace wykonane techniką rękodzieła harmonii łódzkiej.
W czwartek, 12 kwietnia o godzinie niem jest aktywne spędzenie czasu na
(haft: koralikowy, krzyżykowy, ręczny,
ręczno-maszynowy) powinny zostać 15.30 zaplanowane jest spotkanie wiel- świeżym powietrzu i wprowadzanie eleprzekazane (przesłane) do siedziby kanocne - Jajeczko - przeznaczone dla mentów związanych z ochroną środo
GOK w Kocierzewie lub jego filii osób w starszym wieku mieszkających wiska naturalne.go.
W środę, 25 kwietnia zaplanowana
w Boczkach Chełmońskich do 14 maja. w dzielnicy Górki i najbliższych okolijest
wycieczka autokarowa do Sromocach.
Krótki
program
artystyczny
przyKażdy z uczestników może zgłosić do
konkursu jedną samodzielnie wykonaną gotują przedszkolaki. Spotkania takie są wa (muzeum rodziny Brzozowskich),
pracę, np. element stroju ludowego, ob- organizowane w przedszkolu już od kil- Bolimowa, Nieborowa i Arkadii. Dwa
ku lat i cieszą się dużym zainteresowa-_ dni póżniej (27 kwietnia o godz. 15.30)
Teraz to jeszcze nieuporządkowane chaszcze, ale za trzy lata będzie tu dno rus, serwetę, bieżnik, itp.
niem
.ze strony starszych mieszkańców odbędzie się wernisaż prac plastycznych
Osoby
zainteresowane
dodatkowe
zbiornika „Joachimów-Ziemiary".
pt. Na ludową nutę. Inspiracją do wyinformacje mogą uzyskać telefonując do Górek.
W środę, 18 kwietnia o godzinie 1O.OO konania prac ma być mi-ędzy innymi
ośrodka kultury pod nr: 838 46 77 lub
limów nie ukrywają, że w obliczu nasi- daje. Z punktu widzenia Parku najważ 838 48 78.
planowany jest wyjazd autobusowy wizyta przedszkolaków w Sromowie.
lającego się bezrobocia i ubożenia tutej- niejsze jest jednak, aby budowa ta zo(aj) całego przedszkola do Centrum Zabaw
(mak)
szej ludności zbiornik wodny w Ziemia- stała zakończona jak najszybciej, aby
rach to cenne „5 minut" dla lokalnej spo- perturbacje związane ze zmianą zagołeczności. Wójt gminy Andrzej Jagura spodarowania terenu nie przeciągały się
ma nadzieję, że zbiornik będzie miał zna- w nieskończoność.Powstanie tego zbiorczący wpływ na pobudzenie działalno nika będzie na pewno tematem niejednej
ści inwestycyjnej na przyległych tere- pracy doktorskiej czy magisterskiej. Już
nach, co przyczyni się do rozwoju re- w tym roku przewidziane są badania,
Laureaci I Powiatowego Konkursu Folklorystycznego
gionu.
które przeprowadzać będą studenci 1-fy„Ozdoby Wielkanocne" Chąśno 2001
Biorąc jednak pod uwagę, że wybu- działu Chemii Uniwersy tetu Łódzkiego Dokładnie 238 prac zgłoszono do
dowanie zbiornika to jedno, a zorgani- mówi Alicja Biernat. Przedstawiciele
zowanie otaczajacej go infrastruktury to Parku chcą, aby masowy wypoczynek udziału w I Powiatowym Konkursie
drugie, mieszkańcy gminy Bolimów bedą nad zbiornikiem zlokalizowany został Folklorystycznym „O:i:doby Wielkajeszcze przynajmniej kilka lat czekać na od strony Ziemiar, co pozwoliłoby nocne", którego roztrzygnięcie odbyło
korzyści wynikające z jego powstania. z drugiej strony zalewu zorganizować się w Gminnym Ośrodku Kultury, SporZarząd Gminy Bolimów od dawna wy- tzw. turystykę kameralną, typu ścieżki tu i Rekreacji w Chąśnie. Cieszy duże
nawiązanie do tradycji regionu, a jednoraża również wolę przejęcia na własność rowerowe, szlaki spacerowe itp.
gruntu, na którym powstanie zbiornik,
Dodatkowe wątpliwości budzi wśród cześnie spora oryginalność i inwencja
jednak ze wzgledów formalno-praw- zarządców Parku punkt obsługi pasaże twórcza 1'1ry!Cinanek. Na uwagę zasługu
nych na to też będzie trzeba dłużej po- rów, który po wybudowaniu A-2 ma je przekazywanie międzypokoleniowe
czekać. Na dzień dzisiejszy wiadomo powstać w okolicach Bolimowa. Zgod- dawnych technik i form - napisano
natomiast, że gmina bedzie użytkowni nie z planami codziennie ma sie przez w protokole pol<onkursowym. Nagrokiem zbiornika.
niego przewijać 11 tys. osób. Czas więc dy rozdawano w trzech kategoriach:
pokaże, czy nowo powstały zbiornik dzieci najmłodszych( do lat 1O), uczniów
CO NATO
wodny i autostrada nie wpłyną negatyw- w wieku 11 - 15 lat oraz dorosłych.
Wśród dzieci i młodzieży w rodzaju
BOLIMOWSKI PARK
nie na stan srodowiska Bolimowskiego
prac
w różnych technikach o tematyce
Parku Krajobrazowego.
KRAJOBRAZOWY?
świątecznej, pierwszej nagrody nie przyznano. Wyróżnienia otrzymali: Rafał
WYKONAWCA
Oficjalnie mówi się, że zalew stwoPietrzak
reprezentujący SP Gągolin, Jurzy bufor ograniczający masową peneROBÓT
styna
Anyszka
GOKSiR Chąśno, MalKrystyna Lis otrzymuje nagrodę za 1'1ry!konanąprzez siebie wycinankę. Wręcza
trację turystyczną w obrębie BolimowDo przetargu przystapiło 36 firm, wina Jagóra SP Kocierzew, Małgorzata ją: starosta Cezary Dzierżek, naczelnik 1'1ry!działu edukaji w starostWie Mirosław
skiego Parku Krajobrazowego, a jego
usytuowanie poza granicą rezerwatu z których wyłoniono Przedsiebiorstwo Ziętek SP Kocierzew, Anna Rybus Kret i wójt gminy Chąśno Roman Łaziński.
Rawki spowoduje, że nie będzie oddzia- lnżynieńi Ochrony Środowiska i Me- GOKSiR Chąśno, Justyna Latoszewska
GOKSiR Chąśno i Monika Kosiorek SP prace Weroniki Dąbrowskiej SP Kocie- Helena Słoma i Wiesława Ścigała. W kaływał na środowisko rezerwatu. Pewne lioracji „Hydromel" Końskie Sp. z o.o.
Kocierzew.
rzew, Malwiny Turczyn SP Mastki oraz tegorii pisanki wielkanocne pierwszą
Firma
legitymuje
się
czterdziestoletnim
wątpliwości budzi jednak widok stada
Nagrody w kategońi 11 - 15 lat przy- Marty Zagórowicz i Eweliny Marzec nagrodę otrzymały Helena Miazek
kilkudziesięciu saren jeszcze teraz bez- doświadczeniem i aktualnie zatrudnia
znano Malwinie Lis z Gimnazjum obu ze szkoły w Kocierzewie. Wyróż i Krystyna Czubak. Na drugim miejscu
trosko pas'ących się na dzikich łąkach, 200 pracowników. Przedsiebiorstwo
w Błędowie, Piotrowi Siewierskiemu niono również najmłodszego uczestnika znalazły się prace Wioletty Borkowprowadzi
roboty
głównie
na
terenie
woktórych już za chwilę ma nie być. Jeszz
GOKSiR Chąśno, Joannie Liberadz- kon)<ursu Dominika Kotlarskiego repre- skiej, a na trzecim miejscu Heleny Sło
cze większe obawy może wywołać wi- jewództw: świętokrzyskiego, łódzkiego
kiej
z GOK Kiernozia i Michałowi Le- zentującego GOKSiR w Chąśnie. W star- my. Wyróżnienie przyznano Zofii Wiedok fragmentów autostrady A-2, która i mazowieckiego. Spółka została uznana
narczykowi
z placówki w Chąśnie. Wy- szej grupie nagród nie przyznano, wy- teska.
w przyszłości będzie przebiegać tuż za „ Złotą Firmę Regionu Staropolskieróżnienia otrzymali Monika Maciejew- różniona została Katarzyna Kosmala
Najpiękniejszą palmę wielkanocną
go"
w
latach
1998
i
1999.
Obecnie
obok. Czy inwestycja ta będzie naprawska z Gimnazjum w Błędowie oraz Ka- z Kocierzewa.
wykonała Otylia Uczciwek.
w
przedsiębiorstwie
wprowadzany
jest
dę ekologiczna?
tarzyna Dutkiewicz, Kamila Pietrzak
Nagrodę za najciekawsząpisankę wielWyróżnienia w kategorii stroiki wielPytanie to zadaliśmy Alicji Biernat - system zarządzania jakością ISO 9002.
i Justyna Wrońska, wszystkie z GOK- kanocną otrzymał Dariusz Łacheta kanocne otrzymały Bronisława Skwarpracownikowi Bolimowskiego Parku Do najwiekszych robót wykonywanych SiR w Chąśnie.
z Gimnazjum w Błędowie.
na, Zofia Siekiera, Agnieszka Kotlarska
Krajobrazowego, a jednocześnie człon przez nie w ostatnich latach należą:
W kategorii karty świąteczne przyWyróżnienia za wykonanie palm wiel- i Otylia Uczciwek.
kowi Mazowieckiego Stowarzyszenia modernizacja wałów Wisły, przetamo- znano jedynie wyróżnienia. W klasie
kanocnych w młodszej grupie, otrzymali
Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowania na rzece Pilicy (Niebieskie źró młodszej otrzymali je Joanna HaczyPrzedsiębiorczości i Ekorozwoju.
uczennice SP w Mastkach Agata Czar- we wręczane przez starostę Cezarego
Plany co do budowy tego zbiornika dła), czy zapora czołowa zbiornika kowska z SP Gągolin, Ola Perlińska nota i Ewa
Chlebna, w grupie młodzie Dzierżka, dyrektora Wydziału Edukapowstały na wiele wcześniej przed zało w Cieszanowicach kl Piotrkowa Trybuz GOK Domaniewice. Wśród młodzie ży Dominik Bogusz i Łukasz Muszew- cji, Kultury i Sportu w starostwie Miżeniem naszego Parku. Stanęliśmy więc nalskiego.
ży dostali je: Jakub Olba SP Mastki, ski z SP w Błędowie . Wyróżniono Pau- rosława Kreta oraz Wójta Gminy Chą
właściwie przed faktem dokonanym, co
Jak powiedział nam prezes spółki mgr Marta Sumera i Magdalena Kosiorek linę Pryk, Joannę Siekiera z SP Błędo śno Romana Łazińskiego .
nie oznacza jednak, że nie mieliśmy wpły inż . Stefan Lorenc, docelowo na placu z GOK Domaniewice, Anna Gluba wie oraz Łukasza Lenarczyka z GimnaDrobne nagrody pocieszenia dostali
wu na kształtowanie sie ostatecznej kon- budowy zbiornika w Ziemiarach zatrud- z GOK Kiernosia i Justyna Ciesielska zjum w Błędowie.
wszyscy uczestnicy konkursu. DyploCefcji - mówi Alicja Biernat. Trzeba so- niony.eh bedzie około 20 osób. Kadrę z Gimnazjum w Błędowie .
W konkursie brały udział również my za udział w konkursie dostały plabie zdać z tego sprawę, że bedzie to no1'1ry! kierowniczą stanowią pracownicy na
Nagrody za najładniejsze koszyczki twórczynie ludowe. W kategorii wyci- cówki, które zgłosiły najwięcej prac:. SP,
ekosystem wodny, pojawią się więc nowe, stałe zatrudnieni w firmie, pozostali pra- i stroiki wielkanocne otrzymali w kate- nanek na I miejscu znalazły się Krysty- Mastki, SP Gągolin , SP Błędów, Gimnieznane dotąd w tej okolicy. gatunki pta- cownicy będą pochodzić z gminy Boli- gorii najmłodszej Andżelika Kotlarska na Lis ·i Krystyna Czubak, na drugim nazjum w Błędowie, GOKSiR w Domaków, to wszystko będzie z pewnością od- mów.
z GOKSiR Chąśno i Daniela Piekacz Stefania Borkowska, Helena Miazek niewicach,GOK Kiernozia, GOK Kociedziaływać na tutejsze środowisko - doLilianna Jóźwiak-Staszewska z SP Kocierzew. Poza tym wyróżniono i Zofia Wieteska. Trzecie miejsce zajęły rzew i SP Kocierzew.
(aw)
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Zapraszamy na szkolenia z obsługi kas fiskalnych.

Wprogramie: prawne i techniczne aspekty użytkowania kas,

ćwiczenia praktyczne. Zapisy w siedzibi~ firmy.

BIURO WOROŻEN I ZASTOSOWAN MIKROKOMPUTEROW

IJig~~~

KOMPUTERY· KASY .FISKALNE • INTERNET
OPROGRAMOWANIE DLA FIRM • SERWIS

KLUB INTERNETOWY
STRONVWWW
POCZTA ELEKTRONICZNA
SZKOLENIA

Szczegóły znajdziesz

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

AUTORYZOWANY PARTNER

f8~Ił~?rS·

ŚRODKI CZYSTOŚCI, MYDŁO W PŁYNIE• INSTRUKCJE BHP• OBUWIE, RĘKAWICE, UBRANIA• NADRUKI NA ODZIEŻV

ul. Blich 21, 99-400 !owicz, tel. (0-46) 837 66 86, fax 8.3 7 88 78, www.kolo.lowicz.com. 1
OŚRODEK KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

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

ORGANIZUJE KURSY:
1. KWALIFIKACYJNE (CZELADNICZOMISTRZOWSKIE) W ZAWOBACH:
./sprzedawca
./murarz
./betoniarz
./stolarz

„

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

./dla osób

6.IŃNE
R-101

Zapraszamy
OŚRODEK KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

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

ORGANIZUJE KURSY:
1. KOMPUTEROWY
DLA POCZĄTKUJĄCYCH
2. KOMPUTEROWY
DLA ZAAWANSOWANYCH

upraw.

tel. o-604-962-885

Nowe, cieple technologie, poroterrn, ytong,
0
posadzki, tynki, gipsy, kosztorysy; Faktury VAT ~

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

./ pionowe - materiałowe, PCV
./ poziome - aluminiowe
i drewniane
siatki przeciw owadom 1
I
• moskitiery
. I
Producent Vesal

J

'~~~·~~~':.!.E~~~~~~51

ZAJAZD ŁOWICKI
zapruzana

WEEKENDOWE OBIAD
WGRONIE RODZINNYM

•:• PROPAN-BUTAN - 33 kg
Acetylen, argon, azot, dwutlenek węgla ,
powietrze syntetyczne, tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje .

DIJll'r ! DE1 AI~ !
'rEI~. a:11-Gi1-1:1
1

GWARANTUJEMY:

../

jakość

../

fachowość

../

R-1a

bezpieczeństwo

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

R~

CEEiŁFI

KLINKIERDWA
duiy~®crw

na miarę Twoich potrzeb
wykona Firma EKO-INSTAL
Ponadto: sprzedaż eleganckich
grzejników KORADO,
kotłów i palników oraz serwis

99-400 Łowicz, ul. Browarna 10 A
tel. (0-46) 837-32-43

wzau;:i®w

CENA OBIADU -16 ZŁ
~~~
Zamawiaj4C 4 ol>iady
Tel. (0-46) 838-79-12,
WYROBY HUTNICZE
0-604-284-079
Łowicz

. - płacisz za 3

ckieci- 50 %

Oferujemy:

• obsługę przyjęć
• dostarczenie posiłków na przyjęcia
w wybranych przez klienta lokalach
R-233

•NAJTANSZE
NAWOZY
•DESKI
•KROKWIE
•OTRĘBY:
-ŻVTNIE

EKSPERCI INFOR·u

oraz są obecni na antenie Polsatu 2
programy:
..,, INFORmator prawny
<:> INFORmator ubezpieczeniowy
<:> INFORmator przedsiębiorcy
..,, INFORmatorfinansowy
Q INFORmator giełdowy
codziennie: 22:10, 22:50, 10:00 i 15:00
w niedziele: INFORmator - tydzień 17:00 i 19:00

-

ul. Armii Krajowej 61 (za CzetWoną
tel. (0-46) 837-93-20, 837-94-67

Górą)

łlATElłL\lY

,

- PSZENNE

wWaszej stacji radiowej - Studio INFOR i Porady Prawnika

. JEDnORODZlnnE

oferuje „KOPER" s.c.

ZALUZJE

doradzają codziennie

KOMPLEKSOWE BUDOWftlCTWO

.~

•

wWaszej telewizji kablowej - program Studio INFOR

Promocyjne ceny,
zniżki dla nauczycieli
i młodzieży.
Zapraszamy
R-311

•:• PROPAN-BUTAN - 11 KG
•:• PROPAN-BUTAN - 11 KG
do wózków widłowych

./ zewnętrzne - aluminium
./ wewnętrzne - tekstylne

INF OR

4. KSIĘGOWOŚCI
KOMPUTEROWEJ
5. INNE WEDŁUG POTRZEB

GfizY

ROLET V

~

3. KOMPUTEROWY
- KORZYSTANIE Z INTERNETU

MAREK ŁAZĘCKI - tech. bud. z

~-------------:-1

JĘCZMIENNE

Dąbkowice Górne 44, (046) 838-90-46
SKR Płaskocin, (046) 838-46-76
SKR Kocierzew Pin., 046 838-48-28

••

BRAMY HORMANN
i inni producenci

GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE NAPĘDY DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

I INNE SZLABANY I MARKIZY TARASOWE
Dostawa pod wskazany adres.montaż, serwi.s

Promocja: kwieeień - maj
9o/o taniej
Nap:dy EcoMatlc - 15% taniej
ul. Kubusia Puchatka 8 96-100 Skierniewice tel. 0-46 833-56-51
Bramy EcoTherm -

BUDOWIANE
GAZY TECHNICZNE
!

OPAi„, NAlfOlY

NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

jKREDTIY00-30lOOZŁ
bez poręczycieli
1
ł z ubezpieczeniem na iyci~
,__ !:.!.;..!Z~~~~:Z.!!~!!- '"I
P.W. „ESTAR" Sp. z o.o.
EXPORT-IMPORT

Oferuje w ciągłej

.

sprzedaży

SAMOCHODY
POWYPADKOWE
po atrakcyjnych cenach
Miesięcznie 4 dostawy
Kompleksowe naprawy

t{om\s

samoch0d6Vł

0421213.07-83, 0-601·787·059
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 34 0421215-28·01, 0·601-255-590
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Gmina Bolimów

B·ędzie

folder dla ·turystów

Wstępnie, na pierwszą połowę kwietnia przewidziano wydanie pierwszego
kolorowego folderu o gminie Bolimów.
Autorami treści, które znajdą się w folderze są pracownicy bolimowskiego Urzedu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury.
Folder będzie miał format A4 składany
na trzy części i zostanie wydany na kolorowym papierze. Znajdzie się w nim miejsce na: mapę gminy Bolimów wraz z zaznaczonymi na niej obiektami o szczególnym znaczeniu historycznym i turystycznym, informacje o historii gminy
oraz co najważniejsze propozycje spę
dzenia czasu wolnego w bolimowskich

okolicach. Po raz pierwszy folder zostanie zaprezentowany w czasie Dni Ziemi
na Polach Mokotowskich 22 kwietnia,
później dostępny będzie nieodpłatnie

w urzędzie gminy i GOK.
Trwają dyskusje nad wybraniem ·wydawcy publikacji. Jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie będzie to prawdopodobnie
firma z Łowicza. Autorzy folderu liczą
na to, że trafi on nie tylko do rąk miejscowej społeczności, ale przede wszystkim
do ludzi z zewnątrz; co pozwoli szerzej
rozpropagować walory gminy, a w przyszłości przyciągać tutaj coraz więcej tu(ljs)
rystów.

W piątek o godzinie 9.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zdunach wystawiona została baśń Jana
C~rystiana Andersena „Królowa $niegu''. Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klasy Ili szkoły ze Zdun.
Widzami P':edstawienia byli uczniowie klas O - Ili szkól z terenu gminy. Przedstawienie planowane było na Tłusty
Czwartek, Jednak z powodu epidemigrypy panującej wśród uczniów przełożone zostało na późniejszy czas.

Nauczyciele
dofinansowywani
35 tysięcy złotych przeznaczyć ma łowicki samorząd, w bieżącym
oku kalendarzowym, na dofinansowyanie doskonalenia nauczycieli. Zasady przyznawania tych dofinansowań
zostały sprecyzowane na posiedzeniu
zarządu miasta, które odbyło się we wtorek, 13 marca.
Dofinansowywanie doskonalenia nauczycieli podzielone zostało na dofinansowanie form zbioro'wych wynikających
z indywidualnych planów rozwoju nauczyciela oraz dofinansowanie form indywidualnych.
W sezonie letnim zaplanowane są
dwa kursy zbiorowe. W kursie z zakresu mierzenia jakości i osiągnięć edukacyjnych uczniów uczestniczyć mają
dwie grupy po 25 nauczycieli. Drugi
kurs, w zakresie sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego w szkole podstawowej i gimnazjum oraz struktury i standartu wymagań objąć ma 100 nauczycieli. Dofinansowanie z budżetu miasta
będzie wynosić 1 zł za godzinę dla jednego uczestnika. Obydwa kursy mają
trwać po 50 godzin.
W semestrze zimowym planowane
jest zorganizowanie dwóch form doskoKwotę

Komisio zaczęło
procować

Powołana na ostatniej sesji rady miejskiej w Łowiczu 8-osobowa doraźna
komisja urbanistyczno - architektoniczna ukonstytuowała się i odbyła pierwnalenia nauczycieli. Tematy kursów będą
sze posiedzenie w środę, 14 marca. Przeopracowane w oparciu o indywidualny
wodniczącą komisji została Jolanta Welcplan rozwoju nauczycieli. Forma dofiJędrzejewska. Na pierwszym spotkaniu
nansowania będzie taka sama jak w sezapoznała się z przygotowykomisja
mestrze letnim. Wydział Spraw Społecz
waną przez dr Barbarę Sierecką-Nowa
nych planuje objąć tymi formami doskoplanu zagonalenia grupę 150 osób. Łącznie koszt kowską z Łodzi koncepcją
Łowicza.
przestrzennego
spodarowania
dofinansowania z budżetu miasta zbionastępnym spotkaniem komisja
Przed
rowych form doskonalenia nauczycieli
wynosi (w dwóch semestrach) 15 tysię otrzyma pisemne opracowanie planu,
tak by na następnym posiedzeniu, po
cy złotych.
Na dofinansowanie doskonalenia in- zapoznaniu sico z dokumentami, wnieść
dywidualnego zapisana w budżecie jest ewentualne uwagi i wnioski, które mają
kwota 20 tysięcy złotych. Pieniądze być przedłożone zarządowi miasta.
te będą rozdzielane według dwóch prio- Działania komisji pozwolą na lepszą
rytetów. Na dofinansowanie kwotami ocenę przedłożonego przez projektanta
200, 350 lub 500 zł mogą liczyć nauczy- planu koncepcji zagospodarowania przeciele nauczania zintegrowanego, którzy strzennego... - czytamy m.in. w uzasadw wyniku pogłębiającego się niżu de- nieniu podejmowanej na ostatniej sesji
mograficznego będą zmuszeni do prze- uchwale w sprawie powołania komisji.
Komisja ma zbierać się średnio raz
kwalifikowania się. Priorytetowo traktowane będą następujące kierunki: języ w miesiącu - na wniosek zarządu miasta
ki obce, nauczanie blokowe (język pol- - w okresie do końca sierpnia bieżącego
ski, historia, sztuka), informatyka i wy- roku. Każdy z członków komisji będzie
chowanie fizyczne. Drugą grupą, która otrzymywał w tym czasie wynagrodzemoże liczyć na dofinansowanie dosko- nie ryczałtowe w wysokości 180 zło
nalenia są nauczyciele, którzy muszą tych brutto za każde posiedzenie, przeuzupełnić kwalifikacje do 2006 roku wodnicząca 250 złotych brutto.'
(mak)
(mak)
i chcą pozostać w zawodzie.

od poniedziałku
20
do piątku 11 20 i 14

Reprodukcje wystawy impresjonistycznej do kupienia w Nieborowie.

lmpresioniści

w... Nieborowie

Dzięki przedsiębiorczości kuratora
Muzeum w Nieborowie wszyscy, którzy chcieliby podziwiać obrazy impresjonistów nie musząjechać do Warszawy i stać minimum 4 godziny w kolejce
po bilet uprawniający do wejścia na prezentowaną w Muzeum Narodowym
wystawę. Reprodukcje prac prezentowanych na wystawie: Od Moneta do
Gauguina impresjoniści i postimpresjoniści z Musee D 'Orsay w Paryżu są eksponowane i można je nabyć w sklepie

z pamiątkami prowadzonym przez nieborowski oddział Muzeum Narodowego.
Kurator Muzeum Stefan Górski zapewnia, że do Nieborowa trafiło wszystko - z wyjątkiem koszulek - co jest do
nabycia w Warszawie i promuje wystawę. Począwszy od reprodukcji obrazów
w antyramach i przewodnika po wystawie, przez puzzle, widokówki do notesów. Wszystko w przystępnych cenach
reprodukcje - od 3 zł za notes do 12 zł
(aj)
za reprodukcję.

DOMAR· GŁOWNO

ZAPRASZA

Sklep P.H.U. DOMAR S.A. w Głownie
ul. Piłsudskiego 416
pn.- pt 10.00-17.00

teL 71912 87
sob. 9.00 -14.00
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Własny

Dom na RATY ,

czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

Ili

od dn. 2.01.2001 przeniesiony

z ul. Sikorskiego 1
na ul. Kaliską 6, tel. 837-49-67
tel. 0-604-144-959

dla Państwa ofertę promocyjną:
RATY BEZ ODSETEK
dla pierwszych 600 klientów , którzy zgłoszą się do biur PGK.
Tylko teraz Mieszkanie , Dom możecie kupić bez odsetek I ukrytych prowizji.
PGK nie wymaga tzw. zdolności kredytowej.
Tylko my gwarantujemy stałe raty do końca trwania planu ratalnego.
PGK- Kredyt

przygotował

Przykła~owe

lek. okulista St. KRAWCzn:
lek. okulista I. BIEGUSZEWSKA

Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza POZ
~
·
przyjmowani są bezpłatnie
~
(w ramach umowy z Łódzką Kasą Chorych)

Plany Ratalne

~

MACIĄGOWSKA·SINIARSKA
Specjalista ORTODON.CJI

((Q)[~·(Q)~~(Q)\itf

LeczeQie wad zgryzu u dzjecl. młódzieży
oraz pele zakres usług stomatologicznych
poniedziałk~ . środy. c-zwa
poniedziałki środ

I EKOTERM PLUS
j Produkt Polskiego

i, pią ki 15-1900

, piątki 9- 100

i~ Koncernu
Naftowego

Łofic ul. Spokojna 10
tel. (0-46) 83 -02-66 lub O.i.608-570-703

Umowa nę. \eczenie z Łódzką
RegionalńąKasą Chorzch

R-310

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
PGK - ... czego

UMOWA Z ŁÓDZKĄ REG. KASĄ CHORYCH

chcieć więcej

LEKARZ LARYNGOLOG I HOMEOPATA
JAROSŁAW CZAPLA
codziennie w godz. 8-14
Łowicz, ul. Ułańska 2/118
tel. kom. 0-602-580-567

dodatkowo: tel. 837-60-90
wponiedziałki i czwartki od 16 do 18
Łowicz ul. Starzyńskiego 3/3

PKO BP i PBH FILAR oferuią na nowych zasadach
sprzedaży komfortowe mieszkania
w zmodernizowanym ~abytkowym gmachu dawnego
Sądu Reionowego w Łowiau przy ul. Podrzeanei 14

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

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

Skorzystai z oferty P.B.H. FILAR i Banku PKO BP
na terenie obiektu oraz pod nr telefonów:
046/837-68-84, 0461837-95-70, 0502-289-317
Lokale można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00-16.00
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

R-353

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

OKNA TYPOWE PCV,
DREWNIANE
w 24 godziny od zamówienia

lek. stom. EliBIETA SlYMAJDA
lek. stom. RENATA CHRÓŚOELEWSKA.

OKNO PCV - o 34 (1465x1435)
już od 690 zł brutto
ROLETYZEVVNĘTRZNE

-ALUMINIOVVE, PCV
PCV - 90

zł/m 2 ,

aluminium - od 180

PRZYJMUJE CODZIENNIE W GODZ.

zł/m 2

.

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

•ul. Wojska Polskiego 1/5, ł.OWICZ ~
:
(róg Stanisławskiego)
:
Rtel. 83().2()..62
:
360

......•....•••••••...•..•....•...••....•.....

• żALUZJE PIONOWE I POZIOME

~

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW OCHRONY

• ROLETKI MATERIAŁOWE

•MARKIZY- TARASOWE I KOSZOWE
•RYNNYPCV-MARLEY

I

~ • konkurencyjne ceny{hurt - detal)
i • rabaty dla stałych odbiorców

i
!

l • dostawa własną autocysterną

organizuje na terenie Łowicza

WOJ - KAT s.c.
ul. Nowy Rynek 29
tel./fax (046) 837-47-67
Skierniewice, ul. Kopernika 3
tel. (046) 834-83-95 , tel./fax (046) 834-83-96 ,

a::

kurs na pracownika
ochrony fizycinej 1111 stopnia
Możliwość zapłaty

w ratach

R-36

l

!

Tel. (046) 837-62-63, 0602-325-7821
l•••...•.••.•••.•......•..••.•...•..•.•.•.•...•
,......••••.•.••.........•...•...13:?!!!\/

Leczy: choroby kręgosłupa i stawó~
układu krążenia, neiwowego,
trawiennego, oddechowego
i moczowego, uzależnienia,
stosuje akupunkturę,
akupresurę, masaż wschodni,
ul. Kaliska 5, pok.

•Dr med.

R-267

1

\

116~

ELZBIETA

parzysta sobota 11.00-13.00
Łowicz, Stary Rynek 8, tel. 0604-787·705, 0461837-63-08

R· 8

ORTODONCJA KONSULTACJI'.
LfK.STO~.Wł.ODKOWSKIPAłtl
w gabinecie dr Martyniaka

• EKG
16-19

ul. Kaliska 5, tel. (0-46) 837-44-12,
R0501-707-969, 0602-243-836
22

Łowicz,

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

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

Dr nauk medyc;znych

JOLANTA
PIETRZAK

•

•

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

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

~

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

GABINET LEKARSKI
lekarz medycyny

w Skierniewicach ul. Kilińskiego 16
tel. 0-603-225-618 lub (0-46) 833-54-53

Łowicz,

i

spetjalista neurologii dziecięcej

piętro,

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

ORLEN !

ZELAZOWSKA

KRYSTYNA
DIEHL-DROBNIK
• badania kierowców

GABINET rnlMATOLOOICZNY

j

•

SPECJALISTYCZNY GABINET
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Bliższe,informacje można uzyskać

~

Ioferuje PHU OLGAZ

Łowicz,

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00
własnych

I

ziołolecznictwo, przyżeganie, bańki.

JANUSZ
MALARSKI
specjalista-ginekolog-położnik

• kredyt mieszkaniowy bez prowizji
• możliwość zakupu bez udziału środków
• ceny mieszkań z rabatem

~

GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ
czynny co drugi wtorek miesiąca
od godz. 16.00

PRZYJĘCIA

PROMOCYJNA OFERTA MIESZKANIOWA
.WAŻNA mKO DO 6 KWIETNIA

1

i • atesty PKN ORLEN

SKIEROWANIE= WIZYTA BEZPŁATNA

PGK Kredyt ZGIERZ
Plac Kilińskiego 4 a lok. 5
tel. (042) 715 29 40 ; 719 08 36

SKllP -SPRUMi
Sklep przeniesiony z ul. Stanisławskiego 2
Armii Krajowej 1, tel. 046/837-38-44
na
.

R&Sft>M'.ATOl!OG

75 OOO PLN - tylko 375 zł/m-c
1OO OOO PLN - tylko 500 zł/m-c

25 OOO PLN - tylko 125 zł/m-c
50 OOO PLN - tylko 250 zł/me

•
• nowe • uzywane
• stylizowane

~ '" '5:
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 ; 16-17
Przyjmujemy ze skierowaniami
„
w ramach Łódzkiej Kasy Chorych
Tel. (0-42) 719-46-37 i po 18.00 719-30-96 ~

ALEKSANDER JANOWICZ
16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
WIZVTY W DOMU CHOREGO R-3
Małszyce

!

SPORT
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Sport w gminie Zduny- półfinały i finały Amatorskiej Ligi Koszykówki „Zduny '2001"

TECHNIKUM MISTRZEM

Zduny, 17-18 marca. Po kilku tygodniach zmagań w miniony weekend zakończone zostały rozgrywki Amatorskiej
Ligi Koszykówki w Zdunach. W sobotę i
niedzielę odbywały się mecze fazy play
off, które decydowały ostatecznie o koń
cowej kolejności w rozgrywkach na rok
2001. Zwycięsko z tej walki wyszedł
zespół Technikum Zduńska Dąbrowa,
który w decydującym spotkaniu dość
gładko rozprawił się z Metrem Węgla, zwyciężając 68:49 i to on właśnie został najlepszym amatorskim zespołem koszykarskim
w gminie Zduny na najbliższy rok.
Trzecie miejsce wywalczył zespół FiK
Sport, który w drodze na „pudło" po raz
drugi pokonał koszykarzy Ekstrema Bogoria, tym razem 54:46.
Nimjednak doszło do gier finałowych
rozegrane zostały mecze. półfinałowe.
Najbardziej emocjonujące i wyrównane
widowisko stworzyli koszykarze Ekstremy Bogoria i Metr Węgla. Ci drudzy po
meczu z rundy zasadniczej mieli I Opunktó~przewagi i byli raczej pewni awansu.
Jednak niewiele brakowało by doszło do
sporej niespodzianki. Jeszcze w ostatniej
kwarcie zawodnicy z Bogorii prowadzili
13 "oczkami", ale zryw Michała Sękal
skiego był imponujący. Jego udane akcje
doprowadzili do zmniejszenia rozmiarów
porażki do 6 punktów~ co ostatecznie
zapewniło awans jego drużyny do wielkiego finału. Trochę szkoda koszykarzy
Ekstremy, bo swoją postawą i wielką wolą
walką zasłużyli na trochę więcej. Ale i tak
gra o trzecie miejsce jest dla nich sporym
sukcesem, zważywszy, że start do tegorocznych rozgrywek nie był zbyt imponujący w ich wykonaniu.
Po zakończeniu meczu o I. miejsce
odbyło się uroczyste zakończenie tegorocznych rozgrywek. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody. Pierwszym trzem zespołom
dodatkowo wręczono puchary. Poza nagrodami zespołowymi były również
wyróżnienia indywidualne. Królem
strzelców został Michał Sękalski

(Metr Węgla), który w siedmiu spotkaniachrundyzasadniczejzdobył 181 punktów. Natomiast najcelniej rzucającym za
trzy punkty okazał się Łukasz Za pisek (GOK Bielawy), który oddał I 6 celnych rzutów zza linii 6,25 m.
I tym miłym akcentem pożegnano
się z rozgrywkami koszykarskimi w
gminie Zduny. Następna edycja odbędzie się w przyszłym roku. Czy będzie
równie udana? Przekonamy się o tym
za 12 miesięcy.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• GOK Bielawy- SPONSOR 55:38
(23:2, 15:12, 7:8, 10:16)
GOK: Przemysław Grzegory 28 (7x3),
Damian Szcześniak 16 (I x3), Łukasz Zapisek 7, Arkadiusz Wódka 4 i Piotr Kociak oraz Paweł Kociak.
Sponsor: Mariusz Golis 13, Dawid
Jarzębowski 9 (lx3), Michał Zabost 8
(lx3), Łukasz Strzelecki 3 i Dawid Gajda
3 oraz Tomasz Waracki.
• KP RYCHO- SĄSIEDZI Jackowice 45:27 (8:4, 12:4, 13:12, 12:7)
KP Rycho: Tomasz Zacharski 23,
Marcin Pykacz 8, Marek Politowicz 6,
Michał Głowacki 4 i Paweł Tokarski 4.
Sąsiedzi: Cezary Guzek 8, Radosław
Okraska 6, Tomasz Żaczek 6, Gabriel Siurek 4 i Jarosław Sauda 3 (I x3) oraz Artur
Jaros.
• FiK SPORT - TECHNIKUM
Zduńska Dąbrowa48:52(13:16,13:11,

10:15, 12:10)
FiK Sport: Michał Gładki 16 (2x3),
Piotr Kosmowski IO, Wojciech Florczak
8, Dawid Relek 6. i Tomasz Bilski 6 oraz
Adrian Jarzębowski 2.
Technikum: Łukasz Sosnowski 16,
RafałGajda 13,RafałWójcik IO, Roman
Ścibor 9 i Bogimił Liwarski 4.
•METR WĘGLA - EKSTREMA
Bogoria 41:47(13:11,11:15,5:16, 12:5)
Metr Węgla: Michał Sękalski 22, Piotr
Bryszewski 4, Łukasz Gryglak 4, Przemysław Jagoda 4 i Jakub Kantorek 2 oraz
Marcin Guzek 3 (lx3), Marcin Kaźmierczak 2 i Zbigniew Rełek.

Ekstrema: Wojciech Jaros 23, Marek
Myszkowski 8, Paweł Jędrachowicz 8,
Tom,asz Warzywoda 2 i Krzysztof Jaros
4 oraz Aleksander Frankiewicz 2.
MECZ O 7. MIEJSCE:
• GOK Bielawy - SĄSIEDZI Jackowice 43:22 (4:4, 13:4, 12:4, 14:10)
GOK:DamianSzcześniakl8(1x3),Prze

mysław

Grzegory 9 (lx3), Piotr Kociak 6,
Arkadiusz Wódka 6 i Paweł Kociak 4.
Sąsiedzi: Rafał Trzeciak 8, Tomasz Żaczek 6, Jarosław Sauda 4 i Artur Jaros 4.
W meczu o 7. miejsce stanęły na przeciw siebie zespołem o bardzo zróżnico· wanych umiejętnościach. Z jednej strony
Sąsiedzi Jackowi ce, chyba najbardziej
amatorski i jednocześnie najsympatyczniejszy zespół rozgrywek, z drugiej natomiast GOK Bielawy, którego ambicje i
aspiracje sięgały zapewne o wiele wyżej.
Biorąc pod uwagę to zestawienie wynik
był z góry przesądzony. Jednak ambicja
Sąsiadów w pierwszej kwarcie pozwalala im prowadzić wyrównaną grą. Dopiero w drugiej kwarcie meczu bielawianie
zdobyli o kilka „oczek" więcej i tym samym objęli kilkupunktowe prowadzenie,
które z każdą następną minutą wzrastało, by ostatecznie wynosiło 21 punktów.
Zwycięstwo to dało im 7. miejsce w tegorocznej rywalizacji, biorąc pod uwagę ich
umiejętności to o wiele za mało. Koszykarzez Jackowie natomiast tegoroczne zmagania zakończyli na ostatnim miejscu, nie
odnosząc przy tym żadnego zwycięstwa.
MECZ O 5. MIEJSCE:
• KP RYCHO - SPONSOR 47:46
(11:9, 13:12, 13:9, 10:16)
KP Rycho: Marcin Borowiecki 15
(lx3), Marcin Pykacz 15, Tomasz Zacharski 7, Marek Politowicz 4 i Michał
Głowacki 4 oraz Paweł Tokarski 2.
Sponsor: Dawid Jarzębowski 15 (lx3),
Jarosław Marszałek 11, Mariusz Golis
I O, Tomasz Górczyński 7 (2x3) i Dawid
Gajda 3 oraz Tomasz Waracki.
Przed rozpoczęciem tego spotkania
KP Rycho miało sześciopunktową przewagę nad rywalami, bo taką to różnicą

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI

WŁODZI

Baza Głowno, ul. Brzozowa 4

ochrony przed

AGROTKANINY

CZAR~E

przyspieszenia wzrostu roślin i ich
warunków atmosferycznych

wpływem

- przeciwchwastowe,

wykorzystywane
w uprawach truskawek, szparagów, papryki itp.

cieniowania, ochrony, sadzonek
i zbiorów nasion

SIATKI POLIPROPYLENOWE

MECZ O 1. MIEJSCE:
•METR WĘGLA-TECHNIKUM
Zduńska Dąbrowa 49:68 (17:8, 11:22,
6:22, 15:16)
Metr Węgla : Michał Sękalski 19 (lx3),
Łukasz Gryglak 12 (3x3), Piotr Bryszewski 7, Przemysław Jagoda 6 i Marcin
Guzek 3 oraz Jakub Kantorek 2 i Zbigniew Rełek.
Technikum: Rafał Wójcik 21 (3x3), Jarosław Rolewski 2 l, Rafał Gajda 11, Łu
kasz Sosnowski 10 (lx3) i Bogimił Liwarski 4 oraz Roman Ścibor 2.
Tylko punkt przewagi Metra Węgla
zapowiadał, że będzie to emocjonujące i
wyrównane spo~anie od pierwszego, do
ostatniego gwizdka sędziego. Rzeczywistość
okazała sięjednak bardzo odmienna.
Pierwsze I Ominut gry zakończyło się
prowadzeniem lidera po rundzie zasadniczej, czyli ekipy Kuby Kantorka,
różnicą9 „oczek". Technikum grało nie
poradnie, mało skutecznie i nic nie zapowiadało, że stać ten zespół tego dnia
na dużo lepszą grę. Jednak w drugiej
kwarcie ekipa Technikum, obserwowana z ławki dla kibiców przez dyrektora
Stanisława Kosmowskiego, pokazała, że w koszykówkę grać potrafi i w
meczu tym może pokusić się o zwycię
stwo. Kilka udanych zagrań przede
wszystkim Jarosława Rolewskiego
pozwoliło im wysunąć się na dwupunktowe prowadzenie.
W trzeciej kwarcie nastąpiło praktycznie rozstrzygnięcie meczu. Metr
Węgla zaliczył tylko 6 „oczek", Technikum natomiast 22. Dało to tym drugim
niemalże 20 punktowe prowadzenie. Takiej przewagi nie da się roztrwonić w cią
gu I Ominut, tym bardziej, że zespół Metra
zagrał jedno z najgorszych, o ile nie najgorsze, spotkań w sezonie. Ostatecznie mecz
zakończył się wysokim zwycięstwem Technikum, co dało oczywiście temu zespołowi
po raz pierwszy tytuł najlepszej amatorskiej drużyny koszykówki w gminie Zduny. Metrowi Węgla pozostało drugie miejsce na pudle.
(wf)

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY
99-400 Łowicz
ul. Armii Krajowej 22A
tel. (0-46) 837 34 78
www.rorex.nurkomania.pl

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych
O Glazurę, terakotę i gresy firm hiszpańskich i polskich
O Kleje, fugi„ listwy wykończeniowe·
O Wanny, brodziki, kabiny, umywali, WC
O Armaturę łazienkową
O Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach

CIENIÓWKI SIATKOWE - zielone - do
SZNUREK do snopowiązałek i pras; WORKI

ich spotkanie w rundzie
zasadniczej. Przewaga to nie duża i moż
liwa do odrobienia Zapowiadał się więc ciekawy mecz. Jednak przewaga Rycho ani
przez chwilę nie podlegała dyskusji. Grali
oni na luzie cały czas kontrolując przebieg
wydarzeń na parkiecie. Wygrali co prawda tylko jednym „oczkiem", ale w dużej
mierze wynikało to z faktu, że koszykarze
tej drużyny nie włożyli maksimum swoich
możliwości. Tym samym też zajęli oni 5.
miejsce, rywale natomiast szóste.
MECZ03. MIEJSCE:
• FiK SPORT - EKSTREMA Bogoria 54:46 (10:16, 14:13, 16:8, 14:9)
FiK Sport: Michał Krzeszewski 2 I
(lx3), Marek Klimkiewicz 12, Wojciech
Florczak I O, Radosław Kunikowski 9 i
Michał Gładki 2 oraz Piotr Kosmowski,
Dawid Rełek, Tomasz Bilski, Adrian Jarzębowski i Damian Urbanek.
Ekstrema: Wojciech Jaros 20, Dobiesław Marszałek 13, Paweł Jędrachowicz
7, Tomasz Warzywoda 4 i ·Krzysztof Jaros 2 oraz Aleksand~r Frankiewicz.
Bardzo ciekawe i stojące na niezłym
poziomie widowisko stworzyli koszykarze FiK Sport i Ekstremy Bogoria. Ci
pierwsi mieli 7 punktów zaliczki, co zmusiło rywali do natychmiastowej walki o
odrabianie strat. Sztuka ta udała się już
prawie w pierwszej kwarcie, która zakończyła się zwycięstwem Bogorii I 6: 1O,
dzięki przede wszystkim bardzo skutecznej grze Dobiesława Marszałka. Tak
więc brakowało im już tylko „oczka". ·
W drugiej ster w swoje ręce przejął
Wojciech Jaros, który trafiał niemal
za każdym razem. Jednak mimo tego rywale potrafili odrobić jeden punkt. Przełomowa okazała się trzecia odsłona meczu, w której to ekipa Wojciecha Florczaka nie tylko odrobiła straty, ale wyszła na prowadzenie. Jak się później okazało nie oddała go już do zakończenia meczu, rozstrzygając go na swoją korzyść
różnicą 8 punktów. Dało to FiK Sportowi oczywiście 3. miejsce, E~strema natomiast musiała zadowolić się czwartym.

RO REX

POSIADA W SPRZEDAŻY HURTOWEJ
PRODUKTY „WIGOLENU" S.A.
AGR.PWŁÓKNINY Wlf30FIL - do

zakończyło się

do ociepleń metodą lekką
do pakowania zboża, mąki, pasz, chemikaliów.

Realizujemy

RÓWNIEŻ:

każde

zamówienie. Transport na terenie
0

R-26

Ośrodek Szkolenia Kierow(ÓW
SŁAWOMIR WILANOWSKI

Tel. (0-42) 719-11-06, fax (0-42) 710-86-44

Łowicz, ul. Długa 37A, tel. 837-83-83, 0~08-376-993

b]

ORGANIZUJEMY:
- kursy prawa jazdy kat. B
- jazdy doszkalające (!:ez względu na ośrodek szkolenia)

WY~ORZVRAJ SżA~S~ !!!

lłm&łNADJL łfEIUG STABEGIJ SYSTElll
Głownie

PRZV.JMWEMY DO KLAS I, 11, 111, IV
Kontakt - Jadwjga Pawlicka, tel. 719-38-23, 0-604-270-543

- gratis!!!

0

Hurtownia czynna w godz.: 8° -17° , Sobota 8° -1400

SKRZYNKI do wysiewu nasion, transportu roślin (w szerokim zakresie rozmiarów)
FOLIE PE CZARNE o gr. 0,15 mm i 0,20 mm
FOLIE OGRODNICZE - 2-sezonowe o szer . 6 m i 8 m.

Liceum Ogólnokształcące wieczorowe I zaoczne w

Łowicza

0

Grl

OFERUJEMY:
- zajęcia praktyczne - Fiat Punto, Nissan Micra
-wysoka jakość szkolenia (długoletnia praktyka)
- mHą i kulturalną atmosferę
- dogodne warunki płatności

RAT'Y

ROZPOCZĘCIE KURSU
dnia 23 i 26 marca godz. 16.00

R-349

ZAPRASZAMY

Zakład

Cukierniczy

ZOSIA

Zofia zuchora,

Głowno,

ul.

Ułańska

B

WYPIEK CIAST
DOMOWYCH
<także okolicznościowych>

wesel.
bankietów

Obsługa

przyjęć,

~

-

Piłka siatkowa -

....

e

SPORT
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podsumowanie li edycji Amatorskich Mistrzostw Łowicza

WTYM ROKU
•

POZIOM BYt WYZSZY
Zmagania pod siatką zostały zakończone. Moż
na więc podsumować miniony sezon i pokusić
się o ocenę poszczególnych zespołów. Dziś prezentujemy państwu pierwszą siódemkę z tabeli,
która prezentowała w miarę wyrównany poziom.
II edycja AMŁ była na pewno dużo
ciekawsza od poprzedniej, a to dlatego,
że więcej ekip włączyło się w walkę o
czołowe miejsca. Wprawdzie bezkonkurencyjna była ekipa Rzemiosła z Głow
na, która nie przegrała żadnego meczu,
ale pozostałe sześć drużyn, toczyło ze
sobą wyrównane i czasami zacięte pojedynki. Patrząc na poprzednie mistrzostwa na pewno można stwierdzić, że
poziom gry zdecydowanie się podwyż
szył i miejmy nadzieję, że będzie tak~o
rok. ·Cieszy fakt, że na trybunach hali
OSiR nr 2 w każdy piątkowy wieczór,
pojawiała się dość liczna grupa kibiców
tej pięknej dyscypliny sportu.

1. RZEMIOSŁO
Głowno
meczy: 12, ilość zwycięstw: 12,
ilość porażek: O, punktów 24, sety 36:2, małe punkty: 770:521
Skład drużyny: Gawroński Bartosz,
Włodarczyk Zbigniew, Kujawiak Zdzisław, Bancerowski Krzysztof, Stęp
niewski Micl)ał, Gawroński Władysław,
Włodarczyk Piotr, Stępniewski Robert,
Bednarek Grzegorz, Markowicz Jacek i
Godziszewski Mirosław.
Rzemiosło startowało w rozgrywkach
pierwszy raz. Jak już wcześniej pisali·śmy drużyna ta złożona jest z bardzo
doświadczonych zawodników, którzy
mają za sobą przeszłość klubową i mają
najwyższą średnią wieku. Choć nie przegrała żadnego spotkania to miała na koncie słabsze występy w których nie zailość

chwyciła grą.

Zawodnicy z

Głowna

dali sobie ode-

brać tylko dwa sety, które jednak pokazały, że nie są po za zasięgiem rywali.
Druga Przyszłość zmierzyła się z mistrzami już w drugiej kolejce i trzeba
przyznać, że mecz ten zdecydowanie
przebiegał pod dyktando Rzemiosła (3:0,
do 16, 18 i 19). Na pewno najmocniejszym punktem zespołu był Krzysztof
Bancerowski, którego ataki przeważ
nie kończyły akcje i dawały pewne
punkty. Oczywiście duża była w tym
zasługa rozgrywającego Zbigniewa
Włodarczyka, który oprócz niego,
obsługiwał świetnie wszystkich swoich
kolegów.

2. PRZYSZŁOŚĆ
meczy: 12, ilość zwycięstw: . 11,
1, punktów 23, sety 33:10, małe punkty: 962:742
Skład drużyny: Palczak Marcin, Omianowski Michał, Napióra Artur, Kutkowski Wojciech, Olko Krzysztof, Balcerzak Dariusz, Mazur Tomasz i Rychlyc'ki Marcin.
Przyszłość na półmetku rozgrywek
była dopiero na szóstym miejscu, ale z
meczu na mecz przesuwała się systematycznie do przodu i czekała na potknięcie Rzemiosła, co dało by jej szansę walki o mistrzostwo. Drużyn a ta
ilość

ilość porażek:

w rozgrywkach aż I O setów, co
z braku mobilizacji do
gry ze słabszymi przeciwnikami. Najmocniejszym punktem zespołu była na
pewno para siatkarzy- Michał Omia·
nowski i Marcin Palczak, których
niektóre akcje często przesądzały o losach spotkania. Do nich dołączał jeszcze Tomasz Mazur, który też był
wzmocnieniem drużyny. Bez tych wyżej wymienionych zawodników w I
edycji mistrzostw Przyszłość ulokowała
się dopiero na 7. miejscu.
straciła

wynikało często

Piasecki. Duże zagrożenie swoimi atakami stwarzał też Tomasz Słoma, ale
grał on dość nierówno.

5. DZl-KOŚ-Ć
meczy: 12, ilość zwycięstw: 8,
4, punktów 20, sety 27:17, małe punkty: 801:673
ilość

ilość porażek:

Skład drużyny: Kośmider Michał,

Stankiewicz Grzegorz, Kośmider Bogdan, Kosiorek Radosław, Du bielak Marcin, Dzik Witold, Nodzak Witold, Kosiorek Marcin i Gałaj Ryszard.
Dzi-koś-ć to debiutant w rozgrywkach, ale trzeba powiedzieć, że są w stanie wygrać z każdym. Świadczy o tym
choćby fakt, że jako jedna z dwóch drużyn potrafili urwać seta mistrzom z
Głowna. Piąte miejsce chyba nie zadowoliło zawodników z Go leńska i w przyszłym sezonie będą starali się o wyższą
3. LZS RETKI
lokatę. Dużą siłę zespołu stanowił roduet, ojciec- syn, Michał i Bogdzinny
ilość meczy: 12, ilość zwycięstw: 9,
Trzeba jeszcze oczyKośmider.
dan
ilość porażek: 3, punktów 21, sety o najlepiej bawiącej
wspomnieć
wiście
30:11, małe punkty: 857:697
sympatyków tej
grupie
kibicującej
i
się
Skład drużyny: Kotlarski Adam, Klimzdecydziedzinie
tej
w
która
drużyny,
kiewicz Tomasz, Głowacki Sławomir,
Anyszka Mieczysław, Kilimkiewicz dowanie zajęłaby pierwsze miejsce.
Paweł, Muras Janusz, Ignaczak Robert,
6.TECHNIKUM
Myszewski Michał, Kostrzewski ArZduńska Dąbrowa
kadiusz, Kubica Artur, Kubica Adrian i
ilość meczy: 12, ilość zwycięstw: 8,
Guzek Marcin.
Trzecia drużyna sezony 1999/2000 ilość porażek: 4, punktów 20, sety powtórzyła swój wynik w tej edycji 26:15, małe punkty: 881:731
Skład drużyny: Guzek Cezary, Gumistrzostw. Jednak należy zaznaczyć,
że w porównaniu do innych ekip startu- zek Grzegorz, Gos Daniel, Ignaczak
jących w tamtym roku, Retki wypadły Piotr, Warda Michał, Węgierek Andrzej,
najlepiej ponieważ wyprzedziły zarów- Szcześniak Robert, Lewarski Irek, Stęp
no Technikum i Belferka czyli drużyny, niak Adam i Gajda Cezary.
Wicemistrzowie poprzedniej edycji w
które w I ~dycji uplasowały się przed
LZS-em. Zespół ten miał bardzo dobrą tym roku musieli się zadowolić tylko 6.
drugą część sezonu, w której to nie prze- lokatą. Przez długi okres utrzymywali
grał żadnego spotkania, które decydo- się oni na 2. miejscu, lecz w drugiej powało o miejscu na podium. Porażki, któ- łowie rozgrywek, kiedy przyszło im się
re miały miejsce w dwóch pierwszych zmierzyć z silniejszymi zespołami, dokolejkach z Przyszłością i "Księżakiem", znali czterech pora:i:ek i mając dużo straprzy odrobinie szczęścia były możliwe conych setów spadli o cztery pozycje.
do uniknięcia. Zdecydowanie najlepiej Drużyna ta grała bardzo nierówno i
w tej ekipie spisywał się Adam Ko- oprócz dobrych spotkań zagrała mecze
tlarski, który był pewnym punktem na dość niskim poziomie. Najpewniej·
zespołu.
szym zawodnikiem tego zespołu był
Ireneusz Lewarski.

Trzecie miejsce siatkarek z SP Domaniewice to na pewno sukces.

Sport szkolny- Rejonowa Gimnazjada Szkolna
w piłce siatkowej dziewcząt

Trzecie mieisce
domanieWiczanek
Rawa Mazowiecka, 15 marca. Mistrzynie powiatu łowickiego Szkolnego
Związkll Sportowego w piłce siatkowej
- gimnazjalistki z Domaniewic wzięły
udział w zawodach rejonowych, które
rozgrywane były w Rawie Mazowieckiej.
Podopieczne Mieczysława Szymajdy w meczu o trzecie miejsce osią
gnęły sukces pokonując w trzy-setowym
pojedynku ekipę GP 2 w Kutnie.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
•GP 1 Rawa - GP 2 Kutno 2:0 (25:7,
25:8)
•GP Domaniewice· GP 1 Skier·
niewice 0:2 (9:25, 5:25)

MECZ O 3. MIEJSCE:
•GP 2 Kutno - GP Domaniewice
1:2 (25:17, 25:27, 13:15)
MECZ O I. MIEJSCE:
• GP 1 Rawa Mazowiecka • GP 1
Skierniewice 2:1(18:25,25:14, 15:11)
2 4 4:1
1. GP I Rawa Maz.
2 3 3:2
2. GP 1 Skierniewice
2 3 2:3
3. GP Domaniewice
2 2 1:4
4. GP 2 Kutno
W zespole Gimnazjum w Domaniewicach grały : Iwona Jamroch, Małgorza·
ta Witkowska, Kinga Ogonowska, Kin·
ga Gajda, Joanna Bródka, Marzena K~
dziora i Iwona Sut - nauczyciel w-f
(pad!
Mieczysław Szymajda.

4. ZNP BELFEREK

meczy: 12, ilość zwycięstw: 8,
ilość porażek: 4, punktów 20, sety 29:13, małe punkty: 792: 707
Skład drużyny: Piasecki Tomasz, Ła
ziński Zbigniew, Wożniak Jarosław, Sło
ma Tomasz, Jabłoński Sebastian, Stajuda Konrad, Sękalski Marek i Konecki
Zbigniew.
Mistrzowie ubiegłorocznej edycji
ostatecznie zajęli czwarte miejsce, mając równą ilość punktów z Dzi-koś-cią i
Technikum, ale mieli lepszy bilans setów. Okazało się, że w tym sezonie konkurenci byli zbyt silni, aby nauczyciele
powtórzyli swój sukces. W grze tej drużyny było widać brak dobrego rozgrywającego, który by pokierował grą. Na
pewno sporym osłabieniem był brak
Michała Kośmidra, który odszedł do
Dzi-koś-ci .
Belferek był bliski jeszcze w przedostatniej kolejce trzeciego miejsca, lecz
przegrał 3:2 z Przyszłością i to zadecydowało o końcowej lokacie. Najsilniejszym punktem tej ekipy był Tomasz
iloś~

7. TKKF

„Księżak"

meczy: 12, ilość zwycięstw: 7,
ilość porażek: 5, punktów 19, sety 25:20, małe punkty: 881:731
Skład drużyny: Znyk Cezary, Kucharek Sławomir, Wróbel Dariusz, Więc
kowski Wojciech, Jałoszyński Adam,
Mońka Maciej, Kłos Włodzimierz, Kosmowski Karol i Antosik Paweł.
Księżacy w poprzednim sezonie byli
na 4. miejscu za Belferkiem, Technikum
i Retkami i nie udało im się wyprzedzić
żadnej z tych ekip. Jednak jest to drużyna bardzo doświadczona i prezentuje
naprawdę niezła siatkówkę. W tej edycji udało im się pokonać LZS Retki 3 :2
oraz wygrać seta z mistrzami ligi. W porównaniu do poprzedniego roku w zespole zaszły spore .zmiany, a najlepszym
zawodnikiem drużyny był z pewnością
Cezary Znyk.
TKKF zamyka stawkę drużyn, które
prezentowały podobny poziom umiejętności. Dolną część tabeli przedstawi(zl)
my w następnym numerze.
ilość

Po zwycięstwie w eliminacjach powiatowych ekipa Gimnazjum nr 2
drugie miejsce w zawodach rejonowych.

zajęła

Sport szkolny- Rejonowa Gimnazjada Szkolna
w piłce siatkowej chłopców

Drugie mieisce ,,Dwóiki''
Łowicz, 15 marca. To na pewno sukMECZ O I. MIEJSCE:
ces ekipy Gimnazjum Nr 2 w Łowi
• GP 2 Rawa Mazowiecka - GP 2
czu ... W Rejonowej Gimnazjadzie Łowicz 2:0 (25:3, 25:13)
2 4 4:9
Szkolnej w piłki siatkowej chłopców mi- I. GP 2 Rawa Maz.
strzowie powiatu łowickiego dotarli do 2. GP 2 Łowicz
2 3 2:2
2 3 2:2
finału, gdzie nie sprostali „zawodow- 3. GP 2 Skierniewice
2 2 0:4
com" z Rawy Mazowieckiej, ale i tak 4. GP 2 Kutno
występ młodych siatkarzy prowadzoW zespole Gimnazjum Nr 2 w Łowi·
nych przez Zbigniewa Gronczew- czu występowali: Piotr Osica, Maciej
skiego trzeba uznać za sukces.
Wyszogrodzki, Piotr Kołudzki, Krzysz·
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
tof Żaczek, Paweł Suder, Karol Nowie·
• GP 2 Skierniewice - GP 2 Ło- ki, Tomasz Kosiorek, Łukasz Marat.
wicz 0:2 (16:25, 12:25)
Miłosz Gawroński, Przemysław WojllGP2Rawa-GP2Kutno2:0(25:7,25:11) da, Piotr Kostański i Przemysław Urba·
MECZ O 3. MIEJSCE:
nek - nauczyciel w-fZbigniew Gron·
• GP 2 Kutno - GP 2 Skierniewice czewski.
0:2 (11:25, 14:25)
Paweł A. Doliński
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Sport szkolny- Rejonowa Licealiada Szkolna w piłce ręcznej dziewcząt

"Szczypiornistki" zagraią wWieluniu
Rawa Mazowiecka, 13 marca. Już
turniej o mistrzostwo powiatu łowickie
go w ramach Powiatowej Licealiady Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt pokazał jak
duże możliwości mają reprezentantki Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu. „Szczypiorniski"
prowadzone przez Tomasza Piaseckiego dobrą formę potwierdziły także w
Rawi:e Mazowieckiej podczas eliminacji

rejonowych, w których łowiczanki bardzo pewnie wygrały. Kolejnym etapem
jest półfinał mistrzostw województwa
łódzkiego, na który dziewczęta z „Chełmońskiego" wyjeżdżają dziś - w już w
czwartek 22 marca 200 I roku, a zawody
te odbywają się w Wieluniu.

• ZSSO Skierniewice. - LO Ło
wicz 1:12 (1:8); br.: Paulina Wawrzyn
7, Michalina Bejda 2, Sylwia Szymań
ska 2, Kamila Kiścińska i Beata Klimaszewska.
MECZ O 1. MIEJSCE:

• LO Łowicz - -LO Krośniewice
8:5 (4:2); br.: Paulina Wawrzyn 3, SylMECZE PÓŁFINAŁOWE:
•LO Rawa Mazowiecka - LO Kro- wia Szymańska 2, Michalina Bejda 2 i
Agnieszka Słoma.
śniewice 4:11
2 4 20:6
1. LO Łowicz
2. LO Krośniewice
2 2 16:12
1 O 4:11
3. LO Rawa Maz.
I O 1:12
ZSSO Skierniewice
W zwycięskim zespole łowickiego LO
„Chełmońskiego" grały: Joann~ Muras Paulina Wawtzyn, Kamila Kiścińska,
Sylwia Szymańska, Michalina Bejda,
Agnieszka Słoma, Beata Klimaszewska,
Anna Kucharek, Karolina Fafińska, Aleksandra Nowak, Agata Wysocka i Katarzyna Kurczak - nauczyciel w-f Tomasz Piasecki. Paweł A. Doliński
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Gala Darta

Maci ei Turski
w setce noilepszych
Kędzierzyn-Koźle, 16-18 marca.
Znakomicie rozpoczęła się najlepszego
„rzutkowicza" Łowicza -Macieja Turskiego, wyprawa na południe Polski
na Międzynarodowa Galę Darta, która
odbywała się w Kędzierzynie-Koźle.
Pierwsżą imprezą, w której łowiczanin
wystartował był tak zwany turniej rozgrzewkowy, czyli turniej 30 I master out
(można kończyć leg albo podwójnymi,
albo potrójnymi). Turski w zawodach
tych zajął najwyższe jak dotąd miejsce
w turnieju o randze ogólnopolskiej ostatecznie został sklasyfikowany na
bardzo wysokim miejscu 5-6.

Następnego dnia w turnieju rankingowym EDU, czyli zawodach rangi europejskiej federacji Europe Dart Union,
łowiczanin doznał dwóch porażeki ostatecznie zajął dopiero 198 miejsce.
Turski przed tym turniejem w rankingu ogólnopolskim RaDaR zajmował
107. miejsce, ale mimo to zakwalifikował się do rozgrywanych ostatniego dnia
Mistrzostw Polski w darcie.
Łowiczanin od~iósł tym razem dwa
zwycięstwa i poniósł dwie porażki zajmując ostatecznie 97. miejsce na 256
uczestników.

Paweł A. Doliński

.
Dart- 3. turniej IV Grand Prix Łowicza 501 d.o.

Woiciechowski wygrał po raz drugi ...
Łowicz, 15 marca. W łowickim Pubie
Zenon Jaska
4
„Krokody-LEG" rozgrywany był trzeci
Jacek Pytkowski
4
już turniej Grand Prix Łowicza w dartsie 13.Andrzej Pągowski
2
501 double out i znów - po raz trzeci
Waldemar Sokół (ŁKD „Leg" Łowicz) 2
miejsca na podium zajęli ci sami gracze co
Mariusz Myczka
2
'I! dwóch poprzednich edycjach. Tym
Sebastian Szkup
2
razem po raz drugi z rzędu wygrał Artur 17.Grzegorz Wójcik (ŁKD „Leg" Łowicz) l
Najlepsza i najskuteczniejsza „ Szczypiornistka" LO - Paulina Wawrzyn.
Wojciechowskiktóry w finale dwa
Dorota Turska
I
razy po 3:2 wygrał z Piotrem Dąbkie
Tadeusz Szczepański
I
Sport szkolny- Rejonowa Licea/iada Szkolna
wiczem (obaj „Team Metropolis" Łódź).
Stefan Nowak „Champions" Łódź
I
Najlepszy łowiczanin Maciej Turski
w piłce ręcznej chłopców
Piotr Kuleta
I
Mieczysław Różycki (ŁKD ,,Leg" Łowicz) I
zajął bardzo dobre trzecie miejsce, ale jednocześnie spadł także na trzecie miejsce
Krzysztof Zdańkowski
I
w klasyfikacji generalnej. Najlepsi zawodRobert Szczepański (ŁKD „Leg" Łowicz) l
nicy zostali uhonorowani nagrodami ufunPiotr Pernak
l
Rawa Mazowiecka, 13 marca. ZeMECZ O 1. MIEJSCE:
dowanymi przez Firmę ,,Mirecki" S.C. z
Artur Kacprzak („Krokody-LEG")
I
spół ZSZ I w Łowiczu był bardzo bli• ZSZ 1 Skierniewice - ZS 1 Kut- Łodzi oraz Firmę PPR „Regina" JaroKlasY,fikacja po 3. turnieju IV GP Łoski awansu do finału Rejonowej Lice- no 20:13
sława Góreckiego.
wicza:
aliady Szkolnej w piłce ręcznej chłop I. ZSZ l Skierniewice
2 4 31:22
ffjmiki 3. turnieju IV GP Łowicza:
I. Artur Wojciechowski
ców. W meczu eliminacyjnym z ZS I 2. ZS 1 Kutno
2 2 28:33 l. Artur Wojciechowski
„Team Metropolis" Łódź (I)
54
Kutno łowiczanie wygrywali w koń 3. ~Z I Łowicz
1 o 13:15
(„Team Metropolis" Łódź)
2. Piotr Dąbkiewicz
20
cówce spotkania jedną bramką, ale ostaZSZ3Łowicz
I O 9:11 2. Piotr Dąbkiewicz
„Team Metropolis" Łódź (I)
50
tecznie stracili gola i w dogry\vce jednak
W ekipie ZSZ I Łowicz grali: Jakub
3. Maciej Turski ŁKD ,,Leg'' Łowicz (I) 46
(„Team Metropolis" Łódź)
l<i
minimalnie przegrali.
Danke, Piotr Sukiennik, Mariusz Mate- 3. Maciej Turski (ŁKD „Leg" Łowicz) 12 4. Marcin Wroński (7)
22
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
rek, Sebastian Popiel, Piotr Pietraszew- 4. Marcin Wroński
IO 5. Radosław Gębicki ŁKD „Leg" Łowicz (12)17
• ZSZ 1 Biała Rawska - ZSZ 1 ski, Grzegorz Wrona, Bartłomiej Gałaj, 5. Radosław Gębicki (ŁKD ,,Leg" Łowicz) 8 6. Waldemar Szkup ŁKD „Leg" Łowicz (4) 14
Skierniewice 9:11
Łukasz Wolski, Artur Białas, Mariusz
13
Jacek Kocus
8 7. KrzysztofZdańkowski (5)
12
• ZS 1Kutno-ZSZ1Łowicz15:13 Gajewski, Seweryn Gawęcki, Tomasz 7. Paweł Kuza (ŁKD „Leg" Łowicz)
6 8. Robert Szczepański ŁKD „Leg" (6)
Andrzej Pągowski (8)
12
(po dogrywce); br.: Sebastian Popiel 5, Laskowski i Radosław Markus - naMichał Lebioda
6
9. Jakub Lebioda (ŁKD „Leg" Łowicz) 4 IO. JacekLebiodaŁKD,,Leg"Łowicz(l6) 11
Jakub Danke 3, Piotr Sukiennik 2, Ma- uczyciel w-f Jarosław Płuska.
Paweł Kuza ŁKD „Leg'' Łowicz (19) li
Jacek Lebioda (ŁKD „Leg" Łowicz) 4
ńusz Materek 2 i Tomasz Laskowski.
Paweł A. Doliński

Przegrali po dogrywce •• ~

KALEjdoskop
pilkARski
•IV LIGA:

20. kolejka: MKS Kutno - Widzew II
Łódź 2:4, Stasiak Gomunice - Pogoń
Zduńska Wola 5:0, Warta Sieradz - Ceramika Paradyż 2:3, Stal Głowno - Start
Łódź 3:0, Mazovia Rawa Mazowiecka
- Pogoń Rogów 1:4, Górnik Łęczyca Start Brzeziny I :O, MKP Zgierz - Jutrzenka Warta 1:O, GKS Il Bełchatów Warta Działoszyn 4:2, WOY Bukowiec
Opoczyński - Włókniarz Pabianice 1: 1.
Pauza: Bzura Ozorków.
21. kolejka: Mazovia - Warta Sieradz
2:3, Pogoń Rogów - GKS Il 0:3, Warta
Działoszyn - Górnik I :O, Start - MKP
Zgierz I :O, Jutrzenka - Bzura 0:2, Pogoń - Start 3:1, Stal- WOY 1:0, Włók
niarz - MKS Kutno 4:0, Widzew II Ceramika4:3. Pauza: Stasiak.

I. Stasiak Gomunice (l)
19
2. Widzew II Łódź (2)
20
3. Ceramika Paradyż (3) 20
4. Stal Głowno (4)
20
5. Warta Sieradz (5)
20
6. Bzura Ozorków (6)
19
7. Pogoń Zduńska Wola (7)20
8. Włókniarz Pabianice (9) 20
9. Start Łódź (8)
20
10.MazoviaRawaMaz.(10) 20
11. Górnik Łęczyca ( 11)
20
12. GKS II Bełchatów {13) 20
13. Jutrzenka Warta (12)
20
14. MKS Kutno .(14)
20
15.MKPZgierz(l5)
20
16. Start Brzeziny (16)
20
17. Warta Działoszyn (18) 20
18. Pogoń Rogów (17)
20
19. WOY Bukowiec (19) 20

47
44
40
40
34
34
33
31
28
27
26
25
22
20
19
19
19
18
8

•SKIERNIEWICKA KLASA
GOWA:

48:15
58:30
42:25
45:24
52:33
35: 17
36:28
29:24
30:37
29:35
20:28
34:38
24:39
23:43
17:26
22:35
23:47
33:49
19:49

OKRĘ

W najbliższy weekend (24-25 marca
2001 roku) inauguruje rozgrywki Skierniewicka Klasa Okręgowa Seniorów. W
14. kolejce zagrają: sobota-godz. 16.00:
GKS Łyszkowice- Sobpol Konopnica,
niedziela - godz. 11. OO: Czarni Bednary

- Jutrzenka Mokra Prawa, Pogoń Bełchów- Macovia Maków, Unia II Skierniewice - Olimpia Chąśno, godz. 15 .OO:
Sojax Boczki - Pelikan II Łowicz, Bia-.
łka Biała Rawska-Widok Skierniewice
i Sierakowianka Sierakowice - Orzeł
Nieborów.
l. Pelikan II Łowicz (1) 13 35 63:16
2. WidokSk-ce(2)
13 31 55:22
3. Czarni Bednary(3)
13 27 35:13
4. Unia II Sk-ce (4)
13 27 54:23
5. GKS Łyszkowice (5) • 13 25 34: 16
6. Sobpol Konopnica (6) 13 19 37:30
7. Jutrzenka Mokra Pr. (7) 13 17 28:25
8. Sierakowianka (8)
13 17 22: 31
9. Orzeł Nieborów (9)13 17 18:31
IO. Macovia Maków (10) 13 14 27:33
11. Białka Biała Rawska (11) 13 12 23:33
12. Pogoń 'Bełchów (12)
13 IO 18:37
13. Sojax Boczki (13)
13 7 28:62
14.0limpiaChąśno(14)
13 1 11:84

17 marca 2001 roku. Obie drużyny z
na stadion przy
ul. Św. Teresy, gdzie dowiedziały się, że
mecze zostały przełożone na dzień najlepszy. W niedzielę łowiczanie do Ło
dzijuż nie pojechali i decy.zję w tej sprawie podejmie teraz Łódzki Związek Pi-

Łowicza przyjechały

łki Nożnej.

14. kolejka:

Orzeł Łódź

- UKS Vena

Łódź 2:1, Pogoń Zduńska Wola - GKS
Bełchatów I :4, Widzew Łódź - ChKS
Łódź I: 1, WKS Wieluń - Włókniarz Trzy

Korony Pabianice 2: I. Pauza: RKS Radomsko. Mecze: Piotrcovia-Ptak Piotrków Trybunalski - ŁKS Łódź i Start
Łódź - Pelikan Łowicz nie odbyły się.
I. ChKS Łódź (2)
13 33 36:8
2. Widzew Łódź (I)
13 33 37:9
3. ŁKS Łódź (3)
12 25 32:24
4. G~S Bełchatów (5)
13 23 29: 14
5.UKSVenaŁódź(4)
13 22 32:21
• LIGA WOJEWÓDZKA JUNJO6.PelikanLowicz(6)
12 17 27:23
RÓW STARSZYCH:
1. Orzeł Łódź (8)
13 17 24:24
Działacze łódzkiego Startu w poło8. Włókniarz Pabianice (7) 13 16 23:26
wie stycznia nadesłali do Łowicza in- 9. WKS Wieluń (9)
13 14 19:30
formacje, iż mecze juniorów starszych i IO. Start Łódź (I O)
12 11 20:28
młodszych zostaną rozegrane w sobotę 11. Piotrcovia-Ptak (11)
12 9 12:33

Jacek Kocus (25)
13. Stefan Nowak „Champions" Łódź (8)
Sebastian Szkup (13)
15. Artur Kacprzak „Krokody-LEG" (8)
Jakub Lebioda ŁKD „Leg" Łowicz (19)
17. Michał Lebioda (-)
Piotr Kuleta (13)
Adam Warzycha „lntraco" Łódź (8)
20. Piotr Pernak ( 13)
Jacek Pytkowski (25)
Zenon Jaska (25)
Waldemar Sokół LKD

11
IO
IO

9
9
8
8
8
7
7
7

„Leg"Łowicz(l9)
7
Grzegorz Wójcik ŁKD
„Leg" Łowicz (16)
7
26. Mariusz Myczka (22)
6
27. AnetaMyczkaŁKD„Leg"Łowicz(l8) 4
Mieczysław Różycki ŁKD •
„Leg" Łowicz (22)
4
Tadeusz Szczepański (22)
4
30. Dorota Turska(-)
2
31. Cezary Jabłoński (25)
I
Leszek Puchowski
„Champion· Team" Łódź (25)
Już dziś w Pubie ,,Krokody-LEG" rozgrywany będzie czwarty już turniej IV edycji Grand Prix Łowicza w dartsie 50 l doubk
out Zawody rozgrywane są w każdy czwartek o godz. 18, zakończenie rozgrywek przewidywanejest na JO maja
(pad)

12. Pogoń Zduńska Wola (12) 13
13. RKS Radomsko (13)
12

8 16:40
4 13:39

• LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW MŁODSZYCH-

14. kolejka: Ceramika Opoczno - ŁKS
2: I , Orzeł Łódź - Włókniarz Łódź
4:2, Mazovia Rawa Mazowiecka - Ło
dzianka Łódź 0:2, RKS Radomsko Górnik Łęczyca 1:3, Unia Skierniewice
- GKS Bełchatów 1:7, Widzew Łódź ChKS Łódź 5:2". Mecz: Start Łódź Pelikan Łowicz nie odbył się.
I. Widzew Łódź (I)
14 39 52 :9
2. Łodzianka Łódź (2)
14 35 45:14
3. GKS Bełchatów (3)
14 25 33:24
4. Pelikan Łowicz (4)
13 21 25:15
5.MazoviaRawaMaz.(5) 14 21 19:19
6. Start Łódź (6)
13 20 24:25
7. ŁKS Łódź (7)
14 20 28:20
8. ChKS Łódź (8)
14 19 23:20
9. Orzeł Łódź (IO)
14 19 26:23
IO. RKS Radomsko (9)
14 18 25:25
11. Ceramika Opoczno (11) 14 17 24:28
12. Górnik Łęczyca (12) 14 16 22:34
13.WłókniarzLódź(l3)
14 6 16:50
14. Unia Skierniewice (14) 14 I 10:66

Łódź

, Paweł A. Doliński

-
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Koszykówka - 4.

Koszykówka - 16. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów

PRZEWAGA GO.SPODARZV
• UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Ło
Łódź 115:50 (32:18,
20:11, 21:9, 32:12)
wicz - LKS Il

UMKS: Paweł Matyjaszkowicz 35
(3x3), Jarosław Święty 24, Wojciech Tomaszkiewicz 18, Mariusz Tokarski 15 i
Karol Nowicki 4 oraz Marcin Pieklak
I O, Piotr Górski 7 (lx3) i Michał Rusiniak 2.
Najwięcej dla ŁKS IT: Tomasz Żak 17
(lx3) i Maciej Małek 13.
Łowicz, 18 marca. W pierwszym meczu z ŁKS II ekipa łowickiego UMKS
„Księżak" wygrała w Łodzi tylko 64:59
i trener Zbigniew Łaziński nie ukrywał obawy o wynik spotkania rewanżowego. Dodatkowo niepewny był
występ podstawowego gracza - Piotra
Górskiego, który narzekał na bóle krę
gosłupa. Okazało się jednak, że „strach
ma wielkie oczy", a łowiczanie wygrali
bardzo zdecydowanie.
Efektowne wejścia Wojciecha Tomaszkiewicza, szybkie kontry Jarosława Świętego i odważne rzuty Pawła Matyjaszkowicza - tak wyglą
dała recepta na rywali z Łodzi. Do te,go
twarda walka w obronie, choć łącznie
nasi gracze mieli na koncie tylko dziewięć przewinień. Ostatecznie „Księża
cy" wygrali z przewagą aż 65 punktów.
Paweł A. Doliński

Międzynarodowy

Turniej

ŁOWICZANIN

Młodzików

Dramatyczny mecz
o szóste mieisce
Łomża,

2-4 marca.

Aż szesnaście

zespołów wzięło udział w

Zespól trenera Zbigniewa Łazińskiego w ciągu czterech dni odniósł dwa zwycięstwa i tym samym awansował na trzecie miejsce w lidze kadetów.

nowy

22.03.2001 r.

czwartej edycji Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Młodzików, a w tej stawce znalazła się także ekipa Uczniowskiego
Miejskiego Klubu Sportowego „OSiRKsiężak" w Łowiczu.
W pierwszej fazie wszystkie zespoły rywalizowały w czterech grupach eliminacyjnych, a podopieczni trenera
Andrzeja Korejwo odnieśli komplet
trzech zwycięstw: najpierw wygrali z
,,Bobrami" Kętrzyn 58:12, a później z
KS Piaseczno 58:46 i UKS II Łomża
51 :23. Łowiczanie zajęli oczywiście
pierwsze miejsce w grupie, ale w drugiej
rundzie już nie było tak łatwo. „Księża
cy" nieznacznie ulegli Junakowi Włocła
wek 36:45 i UKS „OlimpijczyK Ostrów
Wielkopolski 23:31 oraz pokonali „Maxbud"Bielsk Podlaski 47:38. Tym samym
zajęli trzecie miejsce i pozostała im walka o piąte miejsce. W ostatnim meczu
rywalami łowiczan byli gospodarze z
UKS I Łomża i po dramatycznym meczu minimalnie lepsi (także niestety
dzięki fatalnemu sędziowaniu) okazali
się łomżanie, którzy wygrali 34:33.
Ostatecznie najlepszym okazał się
zespół MTS „Rembud" Zambrów, a

kolejne miejsca zajęły następujące ekipy: „Olimpijczyk" Ostrów Wielkopolski, Vasaginas ~itwa), Junak Włocławek,
UKS I Łomża, UMKS „OSiR-Księżak''
Łowicz, „Maxbud" Bielsk Podlaski, KS
Piaseczno, TSK „Roś" Pisz, UKS „Rekord" Lubartów, UKS 27 Katowice, Instal Białystok, UKS 38 Białystok, UKS
II Łomża, UKS Victoria Bydgoszcz i
UKS „Bobry" Kętrzyn.
Najlepszym zawodnikiem łowickiej
drużyny w opinii trenerów poszczególnych zespołów został Wybrany Marek
Słoma, który jednocześnie został także
„królem strzelców" - łącznie w siedmiu
meczach zdobył aż 128 punktów. Natomiast do „drugiej piątki" 4. MTKM został wybrany Piotr Zabost.
W zespole UMKS „OSiR-Księżak"
grali: Marek Słoma, Piotr Zabost, Michał Jachyra, Tomasz Nowak, Bartosz
Włuczyński, Michał Wójcik, Maciej
Kołodziejczyk, Piotr Kaczor, Sebastian
Wojenka, Michał Czubik, Mariusz Przybyła, Adam Kowalik i Michał Grażka trenerem zespołu jest Andrzej Korejwo, a kierownikiem drużyny Marek
Kołodziejczyk.

Paweł A. Doliński

Sport w gminie Łowicz - sztafetowe biegi przełajowe

Zwycięstwa Niedźwiady
Łowicz, 14 marca. Zawody w szta- niach, a pierwsi do rywalizacji na tej trafetowych biegach przełajowych trady- sie przystąpili uczniowie z gminy Łocyjnie rozgrywane są na łowickich Bło- wicz. W zawodach rozgrywanych w ra-

Młodzieży

Szkolnej wya po dwie
najlepsze wśród dziewcząt i chłopców
awansowało do eliminacji powiatowych.
• GIMS DZIEWCZĄT:
Zwycięstwo sztafety 15 x 800 metrów dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Niedżwiadzie było bardzo zdecydowane, a na mistrzostwa powiatu ło
wickiego przyjadą także reprezentantki
SP Jamno.
W zwycięskim składzie znalazły się:
Dorota Dzik, Katarzyna Czarnota,
Michalina Płuska, Anna Gładka, Natalia
Mika, Dorota Surma, Weronika Waracka, Dagmara Koza, Katarzyna Koper, Monika Podrażka, Magda Banasiak, Monika Kujawa, Agata Kubiak,
Ewelina Głowacka i Justyna Organisciak - nauczyciel w-fBernard Wudkie·
w i cz.
mach Igrzysk

startowało aż dziewięć drużyn,

1. SP Niedźwiada
2. SP Jamno
3. SP Zielkowice

44:50
48:20

50:07
nie ukończyły
4. SP Bocheń
.• • GIMS CHŁOPCÓW:
W mistrzostwach grńiny Łowicz w
sztafetach przełajowych ekipa SP Niedżwiada zwyciężyła także wśród chłop

ców, a drugie miejsce premiowane awansem na zawody powiatowe zajęła ekipa
SP Popów, na przedostatniej zmianie
wyprzedziła zespół z Jana.
W zwycięskim składzie SP Niedżwia
da biegli: Aleksander Bejda, Mariusz
Majer, Michał Wójcik, Tomasz Grzegory, Łukasz Organiściak, Grzegorz Boczek, Artur Majer, Wojciech Dzik, Paweł Kołaczek, Piotr Bej da, Marcin Bruc,
Paweł Pietrzak, Łukasz Flis, Paweł Rutkowski i Kamil Gałaj - nauczyciel w-f
Bernard Wudkiewicz.
40:22
1. SP Niedźwiada

Najskuteczniejsi młodzicy w zespole trenera Andrzeja Korejwo: Marek Słoma
(z lewej) i Piotr Zab._ost.
=-=--=--==-,,-1, ~
- =-=--=-==-=-=-"'-=-=-=-,....,_=-c_=-=- ==
- =-=--=-=
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2.SPPopów

41:40

3.SPJamno
4. SP Bocheń
S. SP Zielkowice

42:03
43,57
44:00
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Paweł A. Doliński

O zwycięstwo w Łodzi w meczu z XL/I LO nie było zbyt trudno ...

Koszykówka - wojewódzka liga kadetów

Wyprawa
po pewne '~punkty
Łódź

- UMKS „OSiR-

rzeczywiście stało. Łodzianie

dotrzymywali kroku naszej drużynie jedynie
3:15, 6:29)
w pierwszej kwarcie, a później „Księ
UMKS: Wojciech Tomaszkiewicz 22 żak" systematycznie powiększał swoją
(I x3), Piotr Górski 20, Paweł Matyjasz- przewagę . Ostatecznie łowiczanom na
kowi cz 16, Jarosław Święty 16 i Ma- bardzo śliskim parkiecie nie udało się
riusz Tokarski 9 oraz Michał Rusiniak przekroczyć „magicznej bariery" stu
punktów, ale i tak zwycięstwo z blisko
8, Karol Nowicki 5 i Piotr Jankowski.
Najwięcej dla LO: Łukasz Wieteska 8, siedemdziesięciopunktową przewagą
KrzysztofBujalski 7 i Robert Kubicki 7. obrazuje najlepiej sytuację na parkiecie.
Po raz kolejny najskuteczniejszym
Łódź, 15 marca. Zespófreprezentujący łódzkiego XLII „Ogólnraka" w roz- zawodnikiem meczu był Wojciech To·
grywkach wojewódzkiej ligi kadetów jest maszkiewicz, który jeszcze na koniec
ekipą, która okupuje miejsce na dole ta- popisał się celną„trójką", a łącznie zdobeli. Wyjazdowy mecz podopiecznych był 22 punkty. Tylko dwa punkty mniej
trenera Zbigniewa Łazińskiego miał zaliczył Piotr Górski.
Paweł A. Do/iński
-~Y.~. z~~.~~ vtY..1~.<? ,f?~-~,~~~~!~J ~ J~ę

• XLII LO

KSIĘŻAK" Łowicz 28:96 (14:27, 5:25,

·'"'hla...\.
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ŁOWICZANIN

22.03.200 I r.

SPORT

•

SPORT

•

SPORT

•

SPORT

37
....

. -.

Sport szkolny- póffinał Wojewódzkich IMS w mini-koszykówce chłopców

NIE MA TEGO ZtEGO •••
Radomsko, 12 marca. Młodzi koszykarze ze Szkoły Podstawowej Nr 4
w Łowiczu zagrają w finałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w mini-koszykówce.chłopców. W turnieju półfinałowym łowiczanie zajęli
pierwsze miejsce w swojej grupie eliminacyjnej i dzięki temu hala sportowa
OSiR Nr 2 w Łowiczu będzie miejscem,
w którym rozgrywany będzie turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych
zespołów województwa łódzkiego.
GRUPA 1:
• SP 10 Sieradz - SP 10 Radomsko 41:42
• SP to Radomsko - SP 4 Łowicz
0:20 (w.o.); mecz przerwano przy wyniku 25:39 (6:9, 8: 13, 8: 12, 3: IO); pkt.:
Bartosz Włuczyński 17, Andrzej Osowski I O, Michał Wójcik 9, Adam Kowalik
2 i Michał Grażka I.
• SP 4 Łowicz - SP to Sieradz
39:42 (11:10, 8:6, 13:14, 7:12); pkt.:
Andrzej Osowski 14, Bartosz Włuczyń
ski 7, Adam Kowalik 7, Michał Wójcik
5, Mateusz Marszałek 2, Piotr Szczapa
2 i Maciej Zieliński 2.
1. SP 4Lowicz
2 3 59:42
2. SP IO Sieradz
2 3 83:81
3. SP IO Radomsko
2 2 42:61
GRUPA Il:
• SP 184 Łódź - SP 3 Piotrków
Trybunalski 52:33 (11:0, 7:15, 16:16,
18:2)
• SP 3 Piotrków Trybunalski - SP
Piątek58:45(13:14, 12:6, 17:8, 16:13)

• SP 184 Łódź - SP Piątek 45:39
(13:12, 4:3, 16:12, 12:12
I. SP 184 Łódź
2 4 97:72
2. SP 3 Piotrków Tryb
2 3 91 :97
3. SP Piątek
2 2 84: I 03
W turnieju finałowym, który odbę
dzie się w czwartek 29 marca 200 I w
hali sportowej OSiR Nr 2 w Łowiczu
zagrają więc: SP 4 Łowicz - SP 3 Piotrków Trybunalski i SP 184 Łódź- SP I O
Sieradz. W ekipie SP 4 Łowicz grali: Bar-

tosz Włuczyński (24. punktów), Andrzej
Osowski (24), Michał Wójcik (14),
Adam Kowalik (9), Maciej Zieliński (2),
Mateusz Marszałek (2), Piotr Szczapa
(2), Michał Grażka (1), Maciej Koło
dziejczyk, Piotr Kaczor i Bartłomiej
Karski-nauczycielem w-f: Paweł Doliński, trenerem UMKS „Księżak":
Andrzej Korejwo, a kierownikiem drużyny Cezary Włuczyński.
Paweł A. Doliński
·~~I

.. . !

Dwa zwycięstwa
· iedna poraika
•JUNIORZY:
11. kolejka: Start I Łódź - PKK 99
Pabianice, MKS Zgierz - ŁKS Łódź
60:51, UMKS „OSiR-Księżak"Łowicz
- Start II Łódź 71 :83. Pauza: UMKS
Piotrcovia.
l. Start I Łódź (I)
IO 18 852:686
2. PKK 99 Pabianice (2) IO 18 860:688
3. ŁKS Łódź (3)
IO 17 848:644
4. UMKS Piotrcovia (4) IO 15 780:720
5. MKS Zgierz (5)
IO 14 758:885
IO 12 615:718
6. Start H Łódź (6)
li n 568:984
7. "OSiR-Księżak" (7)
•KADECJ:
16. kolejka: ósemka II Skierniewice- RealŁKS I Łódź 33: 113, Start I Łódź-Ósemka I
Skierniewice 85:102, PKK 99 Tuszyn UMKS Piotrcovia 61:89, UMKS „OSiRKsiężak" Łowicz - ŁKS II Łódź 115:50,
Start IBŁódź- Start II Łódź 38:98, XLIILO
µxlź- UMKS „OSiR-Księżak" 28:96.

1.Real·ŁKSIŁódź{l)

17
18
18
4.Start1Łódź(3)
16
, 5. UMKS Piotrcovia (5) 16
6.ŁKSIILódź(6)
17
7.Start11Lódź(8)
16
8. PKK 99 Tuszyn (7) 16
9.Ósemka11Sk-ce(9) 18
IO. Start III Łódź (IO)
17
11.UKSXLIILOŁódź(ll) 14
2.Ósemka1Sk-ce(2)
3. "OSiR-Księżak" (4)

34
31
30
28
26
24
24
22
22
18
16

1856:702
1857:1121
1533:1140
1401:1146
1361 :1129
979:1231
1163:1132
1160: 1356
!061:1458
702:1367
539:1256

•MŁODZICY:

9. kolejka: Start III

Łódź

„OSiR-Księżak'.' Łowicz

l. Start III Łódź (I)
2. Start11Łódź(2)
3. PKK 99 Pabianice (4)
4. „OSiR-Księżak" (5)
5. ŁKS Łódź (3)
6. Start l Łódź (6)

- UMKS
64:55.
9 18 699:433
9 15 428:412
9 14 440:426
10 14 678:603
IO 14 68Cf:593
9 1O 251 :702

Paweł A. Doliński

dok. ze str. 38

Ruszyła
• ASTHMA ATTACK - AZS KN
19:9, 19:20)
Asthma: Piotr Tokarski 23 (3x3), Rafał
Bogus 11 (lx3), Robert Goździk IO, Rafał
Kaźmierczak 8 i Konrad Cieślak 3 (I x3) oraz
Mariusz Milczak 2, Tomasz Słoma 2, Piotr
Bartos i Dariusz Kociak.
AZS: Sylwester Pawlak 14 (2x3), Andrzej
Korejwo 13 (lx3), Zbigniew Łaziński 5,
Marcin Rychlweski S (I x3) i Maciej Kolos
3 oraz Michał Sękalski 6 {lx3), Paweł Kowalczyk2, Lesz.ekModelewski 2, Rafał Klein
i Cezary Znyk.
Spotkanie pomiędzy mistrzem poprzednich rozgrywek i AZS-em zapowiadało się
dość ciekawie. Drużyna AZS-u to czterech
byłych zawodników Belferka, pięciu studentów KN i dodatkowym wzmocnieniem
jest tu Andrzej Korejwo, który jeszcze
niedawno reprezentował barwy skierniewickiej ÓSemki i łowickiego OSiR-u. Mecz był
dość wyrównany, do przerwy utrzymywał się remis 21 :21. AZS przespał trochę
początek, słabo zagrał w obronie i po 7. minutach gry było już 12:4 dla Asthmy. Stratę
tą udało się odrobić dopiero w II kwarcie, w
której Asthma zdobyła tylko 3 punkty. Bardzo dobrze w tym okresie zagrał Andrzej
Korejwo, zdobywając 6 oczek. O porażce
AZS-u zadecydowała ID kwarta, kiedy to
studenci od 5. minuty trochę się pogubili i
pozwolili rywalowi odskoczyć na IOpunktów. Na początku ostatniej części gry przewaga Asthmy wynosiła już 17 oczek, a to
za sprawą bardzo dobrej gry Piotra Tokarskiego, który zdobył 12 punktów z
rzędu. Po tym AZS rozpoczął odrabianie
strat, ale zbrakło czasu i to Asthma cieszyła
się z wygranej 59:50.
• GOK Zduny-Junior 106:50 (28:10,
21:4, 23:13, 34:23)
GOK: Robert Kucharek 32, Jacek FiłińŁowicz 59:50 (9:18, 3:12,

Zespół koszykarzy z SP 4 Łowicz znalazł się już w czwórce najlepszych ekip
województwa łódzkiego.

Koszykówka - liga wojewódzka juniorów

Koleina wysoka poraika
•

PKK 99 Pabianice - UMKS wala tylko jeden punkt Niestety na
wyjeździe nie udało się podopiecznym
(49:10, 18:17, 38:19, 23:17)
Zenona Durki, zagrać równie ambitnie
PKK: Jakub Gołębiowski 28, Łukasz i skutecznie i doznali wysokiej porażki.
Grzegorzewski 18, Mariusz Łysio 14, Jedynym usprawiedliwieniem może być
Mariusz Landos 12 i Marcin Szylberg tylko fakt, że na mecz juniorzy poje11 oraz Piotr Twardowski 9, Marcin chali w okrojonym składzie, bez trzech
Ornaf 8, Maciej Romankiewicz 6, i Ra- podstawowych zawodników.
dosław Landos 6.
Najgorszy dla naszej drużyny był
UMKS: Kamil Trojanowski 27, Ka- początek spotkania, kiedy to nasi zamil Koza 18, Wojciech Tomaszkiewicz wodnicy nie mogli poradzić sobie z agre8, Mariusz Tokarski 2 i Piotr Bartos sywną obroną przeciwnika i po 6. mioraz Tomasz Gać 6 i Rafał Sosnowski. nutach przegrywali 21 :O. Dalej też nie
Pabianice, 17 marca. To było do było wcale lepiej, ponieważ w 8. minuprzewidzenia, że nasza drużyna prze- cie na tablicy widniał wynik 34:2. Pierwgra w Pabianicach z wiceliderem ligi, ale sza kwarta już wszystko wyjaśniła,
dziwią trochę rozmiary porażki.
przegrywaliśmy już 49: I O i strata 30
W pierwszej rundzie łowiczanie prze- oczek wróżyła wysoką porażkę.
grali 87: 11 O, a do przerwy tracili do ryW pierwszych minutach drugiej kwar„OSiR-KSIĘŻAK" Łowicz 128:63

ty. pabianiczanie jeszcze dobili naszych
zawodników rzucając dziesięć punktów
z rzędu i rezultat 59: 1O pokazywał, że
zespoły dzieli przynajmniej różnica jednej klasy.
Po tym okresie beznadziejnej gry
„Księżacy" zaczęli częściej trafiać do
kosza przeciwnika, który troszkę "odpuścił" i ta część gry przegrana był tylko jednym oczkiem 18: 19.
W kwarcie trzeciej i czwartej gospodarze systematycznie powiększali przewagę i ostatecznie mecz zakończył się
różnicą 65 punktów 128:63.
W naszej drużynie najskuteczniejszym strzelcem był Kamil Trojanowski, który zdobył w tym spotkaniu 27
oczek.
Zbigniew Łaziński

Sport w gminie Łowicz - sztafetowe biegi przełajowe

Oczywiście zwycięstwa Niedźwiady
Łowicz, 14 marca. Zawody w sztafetowych biegach przełajowych tradycyjnie rozgrywane są na łowickich Bło
niach, a pierwsi do rywalizacji na tej trasie przystąpili uczniowie z gminy Ło
wicz.
W zawodach rozgrywanych w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej wystartowało aż dziewięć drużyn, a po dwie najlepsze wśród dziewcząt i chłopców
awansowało do eliminacji powiatowych.
• GIMS DZIEWCZĄT:
Zwycięstwo sztafety l 5x800 metrów
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w
Niedźwiadzie było bardzo zdecydowane, a na mistrzostwa powiatu łowickie
go przyjadą także reprezentantki SP
Jamno.

Koszykówka - ligi wojewódzkie juniorów,
kadetów i młodzików

sem na zawody powiatowe zajęła ekipa
SP Popów, na przedostatniej zmianie
wyprzedziła zespół z Jana.
W zwycięskim składzie SP Niedźwia
da biegli: Aleksander Bejda, Mariusz
Majer, Michał Wójcik, Tomasz Grzegory, Łukasz Organiściak, Grzegorz Boczek, Artur Majer, Wojciech Dzik, Paweł Kołaczek, Piotr Bejda, Marcin Bruc,
Paweł Pietrzak, Łukasz Flis, Paweł Rutkowski i Kamil Gałaj - nauczyciel w-f
Bernard Wudkiewicz.
40:22
1. SP Niedźwiada
41:40
2.SPPopów
42:03
3.SPJamno
43,57
4. SP Bocheń
44:00
dźwiada zwyciężyła także wśród chłop 5. SP Zielkowii;e
Paweł A. Doliński
ców, a drugie miejsce premiowane awan-

ALK·a

ski21(lx3),ZbigniewSowiński17, Tomasz
Jackowski 14 i Ronald Parzęcki 13 (lx3)
oraz Marcin Ranachowski 9.
Junior: Wojciech Tomaszkiewicz 16, Zbigniew. Salamon 8, Tomasz Gać 8, Kamil
Koza 7 (I x3) i Piotr Górski oraz Jarosław ·
Święty 6, Paweł Matyjaszkowicz 2, Rafał
Sosnowski 2, Mariusz Tokarski 1 i Jacek
Pełka.

Wicemistrz sezonu 1999/2000 nie miał
najmniejszych kłopotów z młodzieżąłowic
kiego ,,Księżaka". Chłopcy trochę się przestraszyli doświadczonych zawodników
GOK-u z Robertem Kucharkiem na
czele, który już w 4.minucie miał na koncie
1Ooczek. Juniorzy nie mogli sobie poradzić
z obroną strefową, grali zbyt bojaźliwie w
pierwszych dwóch kwartach i przegrywali
do przerwy już 14:49. Natomiast ekipa ze
Zdun po przechwytach szybko kontrowała i spod kosza kończyli akcje pewnymi
punktami Zbigniew Sowiński i Jacek
Filiński. Wśród młodych koszykarzy najlepiej zaprezentował się Wojciech Tomaszkiewicz, który nie bał się pojedynków jeden najeden z Robertem Kuchrukiem
i trzeba powiedzieć, że kilka z nich zakoń
czyło się punktami. Mecz zakończył się
wysokim zwycięstwem GOK-u, który dzię
ki temu jest pierwszym liderem tegorocznych rozgrywek.
l. GOK Zduny
I 2 106:50
2. PC MarBo
I
2
78:39
3. Asthma Attack
I
2
59:50
4 Cornea
I 2
76:71
5.PZUSporl
I
l
71:76
6. AZS KN Łowicz
I I
50:59
7. Tiger Blich
I 1 39:78
8. Junior
I
I
50: I06
9. Valdi Boys
O O
0:0
TKKF „Księżak" (7) O O
0:0
Zbigniew Łaziński

W zwycięskim składzie znalazły się:
Dorota Dzik, Katarzyna Czarnota, Michalina Płuska, Anna Gładka, Natalia
Mika, Dorot.a Surma, Weronika Waracka, Dagmara Koza, Katarzyna Koper,
Monika Podrażka; Magda Banasiak,
Monika Kujawa, Agata Kubiak, Ewelina Głowacka i Justyna Organisciak nauczyciel w-fBernard Wudkiewicz.
1. SP Niedźwiada
44:50
2. SP Jamno
48~20
3. SP Zielkowice
50:07
4. SP Bocheń
nie ukończyły
• GIMS CHŁOPCÓW:
W mistrzostwach gminy Łowicz w
sztafetach przełajowych ekipa SP Nie-

Zbigniew Sowiński będzie na pewno sporym wzmocnieniem ekipy GOK 'Zduny

SPORT
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ŁOWICZANIN

Justyna Gardener
pływa coraz szybciei
Łódź,

. dach

Pierwszymi liderami w ALK została ekipa GOK Zduny, która bez problemów i.vygrała z Juniorem.

Koszykówka - 1.

k~lejka Łowickiej ALK-i

RUSZYtA ALK·A

16-18 marca. Po piłkarzach
i siatkarzach wreszcie swoje zmagania
rozpoczęli amatorzy koszykówki. Jak
się okazało w tegorocznej edycji będzie
tylko jedna liga, w której wystartuje IO
zespołów. Przy tak małej ilości zgłoszo
nych ekip nie było. sensu rozdzielać rywalizacji na dwie ligi, tak więc skorzystały na tym drużyny, które spadły w
poprzednim sezonie do II figi (TKKF
„Księżak"). W rozgrywkach ALK-i pojawią się tylko dwie nowe drużyny Junior oparty na młodych koszykarzach
UMKS „Księżak" i Tiger Blich, w którym grają studenci z łowickiego Kolegium Nauczycielskiego.
Pozostałe ekipy występowały w
ubiegłym roku, a zmieniły się tylko nieco składy i nazwy zespołów. W miniony piątek w hali nr 2 rozegrane zastały
3 spątkania, a w niedzielę tylko jeden
mecz. Pierwsza kolejka dokończona zostanie dopiero w przyszłym tygodniu.
Już pierwsze mecze pokazały, że rywalizacja zapowiada się dość ciekawie i w
walkę o mistrza włączy się przynajmniej
Łowicz,

pięć drużyn.

Pierwszym liderem ligi jest ekipa
GOK-u Zduny, która wysoko pokonała
Juniora.
•PC- MarBo -TIGER Blich 78:39
(14:2, 25:7, 24:14, 22:16)
PC: Mariusz Wiesiołek 16, Marcin
Danych 13 (2x3), 'Daniel Waliszewski
11 (lx3), Jakub Łebski 4 i Linkowski
Sławomir 3 oraz Paweł Kuza 13 (2x3),
Konrad Wielemborek 6, Sebastian Kosęda 5 i Rafał Wójcik 2.

J!lfosław Sobociński

13 (2x3),
Przemysław Milczarek 8, Łukasz Tybiński 6, Jakub Siewierski 5 i Tomasz
Sołtyszewski 3 (lx3) oraz Arkadiusz
Pijankowski 4 i Igor Winciorek.
Pierwsze spotkanie ALK-i nie było
zbyt emocjonujące i już od samego początku było wyraźnie widać różnicę klas
pomiędzy tymi dwoma zespołami. Trzecia drużyna z poprzednich rozgrywek
nie dała swojemu rywalowi najmniejszych szans i już po pierwszej kwarcie
Tygrysy z Blichu przegrywały 14:2, a
to za sprawą dobrej gry w tej części
Tiger:

7 marca. W kolejnych zawo-

wystartowała młoda łowiczanka,

Justyna Gardener, która reprezentuje barwy „Nawy" Skierniewice. O jej
wynikach już wcześniej pisaliśmy i tylko przypomnijmy, że ostatnio w Lidze
Szkół Skiernie~ickich była pierwsza na
50 m stylem dowolnym i druga na 50 m
stylem grzbietowym. Tym razem Justyna pojechała na I edycję Ligi Młodzi
ków Województwa Łódzkiego.
Zawody rozpoczęły się dla niej trochę pechowo, ponieważ mając błędna
informację o godzinie rozpoczęcia ligi,
młoda pływaczka spóźniła się na rozgrzewkę i miała mało czasu na przygotowanie się do startu. Jednak to nie przeszkodziło w uzyskaniu świetnego rezultatu i bardzo dobrego miejsca. Okazało
się, że w końcowej klasyfikacji Justyna
na IOO m stylem grzbietowym miała czas
1.30,80 s i dała się wyprzedzić tylko o
0,80 s. Annie Błazińskiej z UKS-u SP
149 Łódź. Po zawodach tata naszej pły
wacz!ci powiedział: Szkoda, że nie płynęły w jednej serii, bo byłyby wtedy więk
sze emocje i może Justyna dałaby radę
nawet wygrać. Cieszy fakt, że w porównaniu z poprzednim startem zawodniczka „Nawy" poprawiła swój czas aż
o 8 sekund.
Podopieczna Marcina Sarny, Ag-

sce, a bezkonkurencyjna była Aleksandra Majda z EKS-u Skra Bełchatów,
która uzyskała wynik 2.45,40 s.
Liga Młodzików. składać się będzie z
czterech edycji, ajej głównym celem jest
wyłonienie kandydatek do kadry makroregiony. Oczywiście jeśli Justyna będzie
dalej tak dobrze startować to ma duże
szansę aby w tej kadrze się znaleźć.
Byłoby to na pewno ogromnym sukcesem łowiczanki. II edycja odbędzie się
już 5 kwietnia w Łodzi i miejmy nadzieję, że będzie to udany występ Justyny.
(zł)

••
•

nieszki Madej i Konrada Prokop-

Paweł Woś

29 (2x3), Tomasz czuka bardzo dobrze spisała się też na
Charążka 18, Krzysztof Wój.cik 11 dystansie 200 m. stylem dowolnym. Ju(lx3),RafałGrażka9(1x3)iMarcinPię styna z czasem 2.57,40 s. zajęła 3. miejta 2 oraz Mariusz Kapusta 2 i Marcin
PZU:

Dańczak.

Pierwsza kolejka i od razu możemy
chyba o niespodziance.
Comea, która w poprzednim sezonie
wywalczyła awans do I ligi, wzmocniona Krzysztofem Jankowskim, rozegrała bardzo dobry mecz i pokonała PZU
Sport (w poprzednim sezonie grali jako
Żaden Łowicz), w którym również bę
dzie występował do niedawna były zaMariusza Wiesiołka i Daniela Wa- wodnik OSiR-u - Krzysztof Wójcik.
Spotkanie to zaczęło się od „trójki"
liszewskiego. Druga kwarta miała podobny przebieg, a w ekipie PC najsku- Sebastiana Popiela, który w trakcie
tecziej zagrał w tym czasie Paweł Kuza gry tra~ił jeszcze tak trzy razy.
zdobywając 11 oczek (w tym dwie „trój- Do 5. minuty mecz był wyrównany
ki"). Do końca spotkania nic się nie zmie- i było 12: I O. Kilka prostych błędów zaniło, PC- MarBo systematyczsie po- wodników PZU i szybkie kontry mło
większało przewagę i ostatecznie wy- dych koszykarzy Comei pozwoliło im
grało różnicą 38 oczek 78:39. W ekipie na zwiększenie przewagi do 12 punkBłichu najlepiej zaprezentował się Ja- tów. Utrzymywała się ona przez trzy
rosław Sobociński, który w sezonie kolejne kwarty.
W ostatniej części gry PZU zaczęło
1999/2000występowałwBelferku,rdobywając 12 punktów. Zatem Tiger Blich powoli odrabiać .>traty, dzięki dobrej
zaprezentował się dość blado i z taką . postawie Pawła Wosia. Comea przez
grą w lidze na pewno nie będzie się Ii- 3 minuty nie zdobyła punktu, a jej rywale odrobili w tym czasie stratę i objęli
czył.
• CORNEA - PZU SPORT 76:71° jednopunktowe prowadzenie 71 :70. Jednak ostatnie dwie minuty należały wła(25:17, 23:19, 15:16, 13:19)
Cornea: Krzysztof Jankowski 23 śnie do koszykarzy Comei, którzy trafili
(3x3), Sebastian Popiel (4x3) 21, Łukasz trzykrotnie do kosza i wygrali ostateczLelonkiewicz 8, Przemysław Plichta 8 nie 76:71. Najwięcej punktów dla zwy(lx3) i Mariusz Jakubowski 6 oraz Ka- cięskiej ekipy zdobył były zawodnik ło
mil Trojanowski 6, Dawid Tataj 4, Bar- wickiego OSiR-u KrzysztofJankowski.
dok. na str. 37
tłomiej Erchardt i Sebastian Dudek.
mówić

Najskuteczniejsi zawodnicy
Łowickiej ALK-i

Najskuteczniejsi „za trzy"
Łowickiej ALK-i:

32 - Robert Kucharek (GOK Zduny)
29 - Paweł Woś (PZU Sport),
23 - Piotr Tokarski (Asthma), Krzysztof Jankowski (Comea),
21 - Sebastian Popiel (Comea), Jacek Filiński (Zduny),
18 -Tomasz Charążka (PZU Sport),
17 - Zbigniew Sowiński (GOK Zduny),
16 - Mariusz Wiesiołek (PC-MarBo), Wojciech Tomaszkiewicz (Junior),
14-Sylwester Pawlak(AZS KN), Tomasz Jackowski (Zduny),
13 - Jarosław Sobociński (Tiger Blich), Paweł Kuza, Marcin Danych (PC- MarBo), Andrzej Korejwo (AZS KN), Ronald Parzęcki (GOK Zduny).

4 - Sebastian Popiel (Comea),
3 - Krzysztof Jankowski (Comea), Piotr Tokarski (Asthma
Attack),
2 - Paweł Woś (PZU Sport), Jarosław Sobociński (Tiger
Blich), Paweł Kuza, Marcin Danych (PC- MarBo), Sylwester
Pawlak (AZS KN),
1- Przemysław Plichta (Comea), Krzysztof Wójcik, Rafał
Grażka (PZU Spotr), Daniel Waliszewski (PC-MarBo), Tomasz Sołtyszewski (Tiger Blich), Rafał Bogus, Konrad Cieślak
(Asthma Attack), Marcin Rychlewski, Andrzej Korejwo, Michał Sękalski (ASZ KN), Kamil Koza (Junior), Ronald Parzęc
(zł)
ki (GOK Zduny) i Jacek Filiński (GOK Zduny).

Zapowiadamy mecze 2. kolejki Łowickiej ALK-i

Jak zagra Cornea?
MECZ 2. KOLEJKI ALK-i:
• PC-MARBO - CORNEA (hala
OSiR Nr I - piątek, 23 marca 200 I, godz.
17.40)
PC-MarBo: Mariusz Wiesiołek, Daniel Waliszewski, Marcin Danych, Paweł Kuza, Sławomir Linkowski
Comea: Krzysztof Jankowski, Sebastian Popiel, Przemysław Plichta, Mariusz Jakubowski, Łukasz Lelonkiewicz.
Czy Comea jest w stanie odnieść kolejne zwycięstwo, tym razem z ekipą
PC. Dużo będzie zależało od dyspozycji strzeleckiej Sebastiana Popiela, który potrafi w jednym meczy trafić kilka
„trójek". Ciekawie zapowiadają się pojedynki „na desce" Krzysztofa Jankowskiego i Mariusza Wiesiołka. Chyba jednak faworytem tego meczu jest PC-

MarBo, które mając dość wysoki skład i
trochę doświadczonych koszykarzy powinno rozstrzygnąć ten mecz na swoją
korzyść. Na pewno moźna stwierdzić,
że czeka nas emocjonujące spotkanie,
które warto przyjść zobaczyć.
Ponadto w 2. kolejce zagrają: piątek23 marca: hala OSiR Nr l~ godz. 18.50:
Asthma Attack - Junior, hala OSiR Nr
2: godz. 18.50: Tiger Blich- Valdi Boy's, godz. 20.00: GOK Zduny - TKKF
„Księżak", niedziela - 25 marca 2001
roku: hala OSiR Nr 1: godz. 15 .1 O: PZU
Sport - AZS KN Łowicz.
W niedzielę 25 marca odbędzie się także zaległy mecz 1. kolejki. O godz. 14.00
w hali sportowej OSiR Nr 1 zagrają:
TKKF „Księżak" - Valdi Boy's.
Zbigniew Łaziński
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22. kolejka 111 ligi

dok. ze str. 40

Zapraszamy w niedzielę nci 11 15
RYSZARD SZMAJDZIŃSKI:
Dla mnie nadzwyczajne walne zebranie odbywa się.jak nazwa mówi, w sytuacji nadzwyczajnej- kiedy ważą się losy
- w tym wypadku losy klubu (. .. ). Ujljaśniał Pan Prezes współpracę z miastem
- jest ładna bo nikt nie przeszkadza ...
Ale tak naprawdę to tej pomocy za bardzo nie ma (. ..) .
Kolejnym mówcą był radny Dariusz
Mroczek, który odczytał oświadcze
nie opozycyjnego Klubu Radnych ,1 Ło
wicz '2001 ".Napisano w nim m.in.: Na
ostatniej sesji Rady Miejskiej złożyliśmy
wniosek o przedłużenie umowy z KS
„ Pelikan" na dzierżawę targowicy miejskiej do końca bieżącego roku. Do dnia
dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą interpelację - wobec tego
na najbliższej sesji Rady Miejskiej zgło
simy do projektu porządku obrad punkt
dotyczący funkcjonowania KS „ Pelikan", z wnioskiem o przekazanie targowicy miejskiej w czasie i na określonych
warunkach, które zabezpieczą potrzeby
klubu, zapewnią stabilizację i rozwój.
Dyskusja nabrała rumieńców po wystąpieniu burmistrza Łowicza - Ryszarda Budzałka, który pokrótce zapoznał
zebranych z budżetem miasta Łowicza
w 200 I roku i finansami przeznaczonymi w nim na sport i kulturę fizyczną.
RYSZARD BUDZAŁEK
- burmistrz ŁowiCza:
( .. .)Jeżeli mówimy o dochodach i wydatkach Pelikana to ja miałem po raz
pierwszy możliwość spojrzenia na ten
kampleksowy budżet w poniedziałek(. ..).
Jeżeli oczekuje się wsparcia, to my musimy wiedzieć na co te pieniądze będą
szły (. . .). Myślę, że po ostatnich rozmowach jakie miały miejsce z zarządem,
jest możliwość wsparcia, jest możliwość
rozmowy ...
Na pewno nam zależy, żeby ten klub
istniał, ale równieżjakwszędzie musimy
być świadomi tego, że w sytuacji, nie tylko w Łowiczu, ale w całej Polsce, zwią-

zanej z kłopotami jakie miały samorzą
dy w tamtym roku, z regresem gospodarczym jaki następilje, ze zwiększonym
bezrobociem trzeba patrzeć na wydatki
- ograniczać koszty. Myślę, że nie wszystkie grupy młodzieżowe musząjeździć na
zawody ... (. ..)
O stworzeniu podstaw prawnych do
finansowania sportu wyczynowego, nie
tylko w piłce nożnej, jak i koszykówce,
mówił z kolei wiceburmistrz Furman.
Później doszło do politycznych deklaracji posła Gajdy i Sikory.
TADEUSZ GAJDA
- Poseł na Sejm RP:
Jest takie mądre przysłowie: „ Wśród
wielu przyjaciół psy zająca zjadły „. "Od
tego chcę zacząć i powiedzieć: ja się znam
na sporcie.„ Od dwóch lat przewodniczę Ludowym Zespołom Sportowym na
całe wielkie województwo łódzkie - znam
mizerię i brak środków na sport ...
(. . .)Na samorządy ostatnimi laty spadły ogromne obowiązki, ale trzeba także
pamiętać, żew tych obowiązkach jest tak- '
że zapis o odpowiedzialności za sport, za
młodzież i żadna gmina od tego nie ucieknie. Wielką pomocą dla samorządów są
kluby, są stowarzy_szenia, które realizują
zadania miasta, gminy. powiatu ... ( ...)
To nie może być tak, że co rok są wygrywane jakieś prz,etargi i ten klub traktuje się jak każdy inny podmiot. (. .. )
Uj!daje mi się, że najlepszym rozwiąza
niem jest(. . .) oddanie dzierżawy targowiska np. na pięć lat. Źle zarządza się,
jeżeli nie ma stabilizacji „.
Później Gajda mówił- jak się okazało
niezgodnie z prawdą - o dotacji na budowę sali gimnastycznej,jakąjakoby miało dostać łowickie seminarium.
JACEK SIKORA
• Przewodniczący NZSS
„Solidarność" Ziemi Łowickiej:
(. „) Jestem jednym z tych, którzy dą
żyli, żeby w końcu doszło do spotkania
Zarządu Miasta z Zarządem Klubu.
Udało się to zrobić w ostatniej chwili -

dok. ze st1: 40

Zgodnie z planem
Dwie minuty póżniej pokazał się Gondzia. Poprowadził piłkę kilkanaście metrów, silnie uderzył lewą nogą, jednak był
na posterunku golkiper miejscowych-Dymek. W 32. minucie padła druga bramka
dla żółto-czerwonych.Sławomir Głę
bocki minął Michała Adamczyka i nie
dał szans Nowo&órskiemu. Ta bramka
podcięła skrzydła naszym piłkarzom, którzy przestali wierzyć w wywiezienie ze
. wschodu Polski nawet jednego punktu.Tymbardziej, źe nad wszystkim czuwał
arbiter, który nie widział ewidentnych
przewinień gospodarzy, jak choćby
brzydkiego faulu na Marcinie Salamonie w 45 minnucie. Wcześniej mieliśmy
szansę zdobycia kontaktowego golaPonownie ruszył Stankiewicz i ponownie zabrakło
centymetrów by dograć do kolegi.
W drugiej połowie nasi piłkarze już praktycznie nie zagrozili bramce gospodarzy.Na
boisku dominowała Jagiellonia, która w 58
minucie udokumentowała tę przewagę kolejnym golem. Podawał Ryszard
Ostrowski a uderzał po zamieszaniu w
polu karnym ponownie Głębocki.I tak na
pół godziny przed zakonczeniem spotka-

nia stało sięjasne kto w tym spotkaniu zdobędzie punkty.Nasz zespół jedynie w 78
minucie za sprawą Gondzi próbował strzelić honorowego gola, ale dobrze był dysponowany bramkarz gospodarzy.
Z przebiegu gry lepsze wrażenie robiła
drużyna miejscowa. Jednak w pierwszej
połowie biało- zieloni nie odstawiali od
faworyzowanych gospodarzy. Nie należy gdybać, ale nie słusznie podyktowana
jedenastka mogła mieć wpływ na postawę naszej drużyny i ustawiła cały
mecz.Szybko stracona bramka z wątpli
wego rzutu karnego to średni początek
spotkania. W Pelikanie nie grali Artur
Wyczałkowski, który odczuwa skutki
zatrucia pokarmowego; przeziębiony Tomasz Styszko oraz lekko kontuzjowany Dominik Czeczko.
Teraz czekamy na przyjazd do Łowi
cza MZKS Kozienice, które z kretesem
poległy w tej kolejce u siebie rezerwom
warszawskiej Legii 0:7. Miejmy nadzieję, źe nasi piłkarze szybko zapomną o
niefortunnym wyjeździe do Białegosto
ku i pokonają zespół z miasta elektrowni.
Bogusław Bończak

uważam, że te rozmowy powinny być
prowadzone, żeby utrzymać Pelikan. (.„)
Sądzę, że zostało.to rozpoczęte

i myślę,

że będzie to kontynuowane i przyniesie
efekty w pewnego rodzaju stabilizacji .„
Z jednej strony Pelikana - ale także całe
go sportu w Łowiczu. Źle się stało, że
wcześniej padła koszykówka „.
Po burzliwych chwilami dyskusjach,
które trwały blisko pięć godzin, przystąpiono do wyboru prezesa zarządu KS
„Pelikan". Przewodniczący zebrania Władysław Kordialik zgłosłł kandydaturę dotychczasowego prezesa. Początkowo Wiesław Dąbrowski nie chciał
się podjąć dalszego prowadzenia klubu,
ale ostatecznie (po deklaracjach pomocy wiceburmistrza Furmana) przy aplauzie zgromadzonych sympatyków zgodził się na kandydowanie. Został on
wybrany niemal jednogłośnie: 36 głosów
„za", przy jednym głosie wstrzymują
cym się, samego zainteresowanego.
Póżniej przystąpiono do wyboru skła:
du nowego zarządu, do którego weszli:
Jacek Haczykowski, Krzysztof Haczykowski, Andrzej Piorun i Antoni Szalecki, którzy dotychczas w nim
pracowali oraz Wojciech Piorun i Józef Woźniak. Odpowiedniej ilości gło
sów nie zdobyli zasiadający poprzednio w zarządzie Zbigniew Niebudek i
Krzysztof Więcek . W składzie komisji rewizyjnej zaleźli się natomiast: Wiktor Brzózka, Jerzy Igielski i Grze(p)
gorz Posłuszny.

Na pewno na własnym boisku Peli- WIGRY Suwałki - WKS Wieluń (3:0),
kan będzie się starał zainkasować kolej- OKĘCIE Warszawa - POLONIA II
ne trzy punkty. Zespół trenera Marka Warizawa (1:0), ZATOKA Braniewo Chojnackiego tym razem na stadionie ORLEN II Płock (0:4), MKS Mława przy ul. Starzyńskiego 6/8 podejmuje ZNICZ Pruszków (0 : 1), JEZIORAK
MZKS Kozienice. Zespół ten ma tylko Iława - GRANICA Kętrzyn (3: I),
o dwa punkty mniej od Pelikana (28) i WŁÓKNIARZ Konstantynów Łódzki
zajmuje dwunaste miejsce. Spotkanie to - RADOMIAK Radom (1 :2), GWARrozpocznie się w niedzielę 25 marca o DIA Warszawa - HUTNIK Warszawa
tradycyjnej już godz. 11.15. Jesienią Pe- (3:1), PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków
Trybunalski - JAGIELLONIA Biały
likan przegrał w Kozienicach O: I.
22. kolejka III ligi (24-25 marca 2001 stok (J.:3) i PELIKAN Łowicz - MZKS
roku): LEGIA II Warszawa - UNIA Kozienice (niedziela- 25 marca 2001
(p)
Skierniewice (w rundzie jesiennej 1:O), roku- godz. 11.15).

Naiskutecznieisi strzelcy
wIli lidze
15 -Adeniyi Agbeyule (Hutnik/Nigeńa)
13 - Grzegorz Walczak (Unia);
I I - Grzegorz Seremak (MG MZKS
Kozienice)iGrzegoIZZawadzki(Radomiak);
9 - Rafał Dębiński (Legia Il), Łukasz Siciak (Legia Il) i Daniel Wysocki (Okęcie);
8 - Piotr Barch..yic (Gwardia), Sebastian Kęska (Polonia II), Wojciech Kobeszko (Jagiellonia), Grzegorz Piechna (Pelikan) i Artur Piłat (Hutnik);
7 - Adam Cieśliński (Legia Il) i Marek
·
Milankiewicz (Znicz);
6 - Marcin Danielewicz (Jagiellonia),
Sławomir Głębocki (Jagiellonia), Tomasz
Jarzębowski (Legia 11), Jacek Markiewicz (Jagiellonia), Krzysztof Szefer
(Unia), Jarosław Szmyt (MKS Mława),
Leszek Warchoł (Unia) i Artur Wyczałkowski (Pelikan);

Piłka nożna

Czerwone kartki
w KS „Pelikan":

4 - Dominik Czeczko, Dariusz Nowacki I Maciej Sowiński;
Żółte kartki
w KS „Pelikan":
6 - Dariusz Nowacki i Robert Stankiewicz;
5 - Ireneusz Łukawski;
4 - Krzysztof Błaszczyk· i Marcin
Majer;
3 - Dominik Czeczko i Arkadiusz
Gondzia;
2 - Michał Piusiński;
I - Michał Adamczyk, Krzysztof
Durka, Sławomir Olszewski, Grzegorz
Piechna, Tomasz Styszko, Tomasz
Szcześniak i Jarosław Walczak.

- 21. kolejka Ili ligi

Boisko się nie nadawało do gry
Hitem 21 . kolejki III ligi wydawał się
mecz pomiędzy liderującą stołeczną
Gwardią, a Radomiakiem, ale okazało się,
źe stadion w Radomiu przy ul. Struga
nie nadawał się do gry. Najwięcej bramek tym razem padło w Kozienicach,
gdzie miejscowy MZKS poległ w meczu z rezerwami Legii przegrywając aż
0:7. Wygrała także trzecia w tabeli Jagiellonia, a piłkarze Pelikana nie będą zbyt
dobrze wspominali warszawskiego arbitra.
Pierwsze punkty w meczu wyjazdowym w tym sezonie zainkasowali piłkarze Włókniarza Konstantynów, którzy pokonali w Kętrzynie Granicę I :O.
W 21 . kolejce piłkarze strzelili w dziewięciu meczach aż 30 goli (średnia na
mecz- 3,33). Łącznie padło 559 bramek
(średnio 2,67).
21. kolejka 111 ligi:
• MZKS Kozienice • LEGIA II
Warszawa 0:7 (0:4)
O: I - MaciejWojtas (2), 0:2 - Adam
Cieśliński (6), 0:3-Adarn Cieśliński (33),
0:4 - Adam Cieśliński (37), Chmielecki
(52), 0:6 - Łukasz Siciak (57), 0:7 Więckowski (90, kamy).
•HUTNIK Warszawa· PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski 4:0
(3:0)
I :O - Tomasz Piotrowski (24), 2:0 Adeniyi Agbeyule (34), 3:0 - Tomasz
Piotrowski (43, kamy), 4:0 - Adeniyi
Agbeyule (63).
•RADOMIAK Radom-GWARDIA
Warszawa nie odbył się.
• GRANICA Kętrzyn - WŁÓK-

Gołaszewski ( 54), 3: O- Igor Gołaszew
ski (65), 4:0 - Malinowski (85).
• WKS Wieluń - OKĘCIE Warszawa 0:1 (0:0)
O: I - Krystian Krzywda (82, samoIławaO:O
• ORLEN II Płock - MKS Mława bójcza).
5:1 (1:1)
• UNIA Skierniewice • WIGRY
I :O - Bartłomiej Grzelak (5), 1: I - Suwałki 3:1 (0:0)
1:0 - Leszek Warchoł (57), I: I - WawMariusz Osiecki (25), 2: I - Bartłomiej
Grzelak (57), 3: I -U ros Predić (65), 4: I rzyniec Kropiwnicki (65), 2: I - Rafał
- Damian Staniszewski (70), 5: I - Bar- Kubiak (74), 3: I - Rafał Kubiak (90 karny) .
tłomiej Grzelak (72).
• JAGIELLONIA Białystok - PE• POLONIA Il Warszawa· ZATO·
LIKAN Łowicz 3:0 (2:0)
KA Braniewo 4:0 (1:0)
Paweł A. Doliński
1:O- Sebastian Kęska (37), 2:0- Igor

NIARZ Konstantynów Łódzki 0:1
(0:1)
O: I - Łukasz Masłowski (34).
• ZNICZ Pruszków - JEZIORAK

I. Gwardia Warszawa (I)
2.LegiaIIWarszawa(2)
3. Jagiellonia Białystok (3)
4. Hutnik Warszawa (4)
5. Okctcie Warszawa (5)
6. Unia Skierniewice (7)
7. Radomiak Radom(6)
8. Znicz Pruszków (8)
9. Polonia II Warszawa (I O)

10. Pelikan Łowicz (9)

40: 12
51:12·
38:13
37:30
28:14
39:28
28:19
27:34
31 :33

17-0-3
15-5-1
14-2-5
11-4-6
10-6-5
10-5-6
9-6-5
10-3-8
10-2-9

21 30 39:32

9-3-9

20
21
21
21
21
21
20
21
21

51
50
44
37
36
35
33
33
32

IO
IO
li
II
IO
Il
IO
12
11

24
30
29
23
21
23
17
23
24

21:6
31:4
27:6
20:11
19:5
27:10
16:9
15:11
19:9

IO
II
IO
IO
11
IO
IO
9
IO

27
20
15
14
15
12
16
10
8

19:6
20:8
11:7
17:19
9:9
12:18
12:10
12:23
12:24

10 20 24:12 11 10 15:20

11. Piotrcovia-Ptak Piotrków (I I) 21 28 29:31 8-4-12 IO 19 22:16 li 9
21 28 24:36 9-1-11 11 22 16:12 io 6
12. MZKS Kozienice (12)
21 27 27:29 7·3-9 IO 22 21:7 li 5
13. MKS Mława (13)
21 27 17:25 7-6-8 IO 16 8:10 11 Il
14.Jeziorakllawa{14)
21 25 30:26 6-7-8 IO 20 24:10 Il 5
15. Orlen II Płock (15)
16. Włókniarz Konstantynów (16) 21 24 28:36 8c0-13 IO 21 17:7 li 3
21 20 20:28 5·5-1 I Il 7 7:12 IO 13
17. Granica Kl(trzyn (17)
21 17 · 17:31 4-5-12 IO 12 IO:l2 11 5
18. Wigry Suwałki (18)
21 li 12:39 2-5-14 IO IO 11: 16 I I I
19.ZatokaBraniewo(19)
21 3 6:59 1-0-20 11 3 3:25 IO O
20. WKS Wieluń (20)
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce,
meczów, punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz
meczów, punktów i stosunek brqmek w meczach u siebie i na wyjazdach.

7:15
•8:24
6:22
9:15
6:16
I 1:29
13:16
7:19
1:23
3:34
ilość
ilość
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sportowy
Czwartek, 22 marca:
• 9.00 - Pływalnia Miejska w Łowi
czu, ul. Kaliska; 1. Indywidualne Mistrzostwa Łowicza w Pływaniu uczniów szkół podstawowych;
• 18.00 - Pub "Krokody-LEG" w Ło
wiczu, ul. Baczyńskiego 9; 4. turniej IV
edycji Grand Prix Łowicza w dartsie 501
d.o.;
Pi!!tek, 23 marca:

Wiesław Dąbrowski.

Wszyscy na sali
byli świadomi, że lepszego prezesa dla
Pelikana nie znajdą nigdzie.

Ta_deusz Gajda. Nie popisał się.jego
atak na Kościół okazał się strzałem
kulą w płot.

Jacek Sikora. To on m.in. doprowatego, że zarząd klubu spotkał się
z zarządem miasta i burmistrz po raz
pierwszy uzyskał wgląd w finanse klubu
dził do

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KS „Pelikan"

NO

ZARZĄD

• DĄBROWSKI NADAL PREZESEM
Łowicz, 15 marca. Ostatnie dni przed
wyznaczonym na czwartek 15 marca
2001 roku Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem K.S. „Pelikan" były niezwykle gorące ... Raz po raz dochodziło
do kontaktów na linii Zarząd Miasta
Łowicza - Zarząd Klubu, jeszcze o
15.00 w dniu walnego trwały rozmowy
w łowickim ratuszu. Półtorej godziny
później w sali łowickiej OSP zebrali się ci
wszyscy, którym dobro Pelikana i dobro
łowickiej piłki nożnej leży na sercu ...
Już skład prezydium pokazał, że Pelikan to problem nie tylko sportowy i
gospodarczy, ale także polityczny ...
Zaproszeni doń zostali poseł na Sejm Tadeusz Gajda, szef łowickiej AWS Jacek Sikora, Przewodniczący Rady
Miasta - Krzysztof Górski, burmistrzowie Ryszard Budzałek i Eugeniusz Furman, a z ramienia Starostwa
Powiatowego - członek zarządu Mirosław Kret oraz prezes Pelikana Wie-

WIESŁAW DĄBROWSKI

2000 i 200I roku. W styczniu 2000 roku
była to pozycja 6378 zł, a w miesiącu
- Prezes KS „Pelikan":
(. ..) Statutowy okres pracy naszego styczniu 200 I było to już tylko 2 703 zł.
zarządu upływa w październiku bieżą
W miesiącu lutym odpowiednio: 7654 zł
cego roku, jednak aktualna sytuacja - i 3236 zł(. ..).
.
przede wszystkim finansowa i niezbyi
Nie chcę przedstawiać tu czarnych
optymistycme perspektywy. prognozy na scenariuszy, ale jeśli taka sytuacja na
najbliższą przyszłość, skłoniły Zarząd targowicy będzie się pogłębiać, klub bę
Klubu do zwołania Nadzwyczajnego dzie popadać w coraz większy dług. Były
Walnego Zgromadzenia Członków Klu- także takie sugestie, że należy wycofać
bu. (. ..) Chciałbym podziękować wszyst- drużynę z rozgrywek III ligi. Można takkim sponsorom i reklamodawcom, któ- że ograniczyć szkolenie młodzieży, moż
na wycofać te drużyny z rozgrywek(. ..).
rzy wspierali klub finansowo (. ..).
W tym miejscu i tą drogą, dziękuję wła Obniżyliśmy stypendia zawodnikom o 30
dzom naszego miasta, które w miarę po- %, zwolniliśmy kierowcę swojego autosiadanych środków i możliwości starają busu - musieliśmy sobie zmniejszyć koszsię pomagać w jimkcjonowaniu klubu ty. Odesłaliśmy kilku zawodników z zewnątrz - na dzieti. dzisiejszy w kadrze
(. ..).
Bilans klubu na dzień 3 I grudnia 2000 pierwszego zespołu mamy tylko czterech
zamknął się wynikiem dodatnim, jednak zawodników z zewnątrz: Stankiewicz,
dwa miesiące tego roku - drastyczny spa- Nowac!..i, Gandzia i Błaszczyk.
Z upływem czasu atmosfera robiła się
dek targzgących na targowisku miejskim
- spowodował to, że na dzień dzisiejszy coraz bardziej nerwowa. W dyskusji
mamy w porównaniu z analogicznym zabierali głos m.in. były prezes Pelikana
sław Dąbrowski.
Rozpoczęło się co prawda spokojnie okresem ubiegłego roku wpływy w wy- - Edmund Kwiatkowski i dr Antoni
- od sprawozdania z działalności klubu, sokości 35 procent („.).Ilość podmio- Szalecki. Kolejnym mówcą był Ryale stwierdzenie Dąbrowskiego o dobrej tów handlujących na targowisku znacz- szard Szmajdziński i tak naprawdę
współpracy z władzami miasta wzbu- nie się zmniejsżyła (. . .) . Mogę przedsta- wtedy „zaiskrzyło" po raz pierwszy.
dok. na str. 39
dziło poruszenie wśród zebranych ...
wić wpływy z rezerwacji za styczeń iluty

Piłka nożna

- Ili liga

Zgodnie z planem
• JAGIELLONIA Białystok- PELIKAN Łowicz 3:0 (2:0)
1:0 - Jacek Markiewicz (4, karny),
2:0- Sławomir Głębocki (33), 3 :O - Sła
womir Głębocki (58).
Jagiellonia: Dymek - Prokop, Bań
kowski, Łągiewka (46, Maciejczuk),
Manelski - Tupalski, Ostrowski, Danielewicz, Markiewicz - Głębocki (78, Grabowski), Szugzda.
Pelikan: Nowogórski - Walczak, Nowacki, Łukawski - Błaszczyk, Brzózka
(78 Michał Plichta), Durka, Stankiewicz,
Adamczyk (81 Gawlik) - Salamon (68
Ługowski), Gondzia.
Sędziował: Adam Kotarski (Warszawa), żółte kartki: Manelski, Sławomir
Głębocki - Jagiellonia oraz Krzysztof
Durka (1)- Pelikan. Widzów:1500.
Białystok, 18. marca.Kiedy przed
tygodniem na łamach Nowego Łowicza-

nina entuzjastycznie relacjonowałem inauguracyjny mecz Pelikana w rundzie
wiosennej, wspominałem, że następne
spotkanie, wyjazd do Białegostoku, bę
dzie niezwykle ciężki.Tamtejsza Jagiellonia, nawet po odejściu kilku doświadczonych zawodników ( m.in. Dariusza Czykiera) i porażce w pierwszym meczu nie będzie dostarczycielem
punktów. Obawiałem się nawet, że gdyby gospodarzom nie udawało sie pokonać naszego golkipera z gry, moga liczyć
na pomoc sędziego.Okazało się, że dłu
go miejscowi nie musieli czekać na interwencję pana w czerni. Już w 4 minucie
Adam Kotarski z Warszawy pokazał
na „wapno" dopatrując sie faulu w starciu Michała Brzózki z Marcinem Danielewiczem. W rzeczywistośći starcie w powietrzu obu zawodników nie
upoważniało arbitra do podjęcia takiej

decyzji,inna sprawa że według naszych
graczy całe zajście miało miejsce poza
polem karnym. Oczywiście protesty ło
wickich piłkarzy nie zdały się na nic.Sła
womir Głębocki mimo, iż Robert Nowogórski (zastępujący w bramce pauzującego za czerwoną kartkę Macieja
Sowińskiego) dotknął piłkę, wyprowadził swój zespół na prowadzenie.Nasi
piłkarze nie zrażeni takim obrotem sprawy ruszyli do ataku. Oczywiście najbardziej mogliśmy liczyć na idywidualne akcje Roberta Stankieicza i aktywnego Arkadiusza Gondzię.
Właśnie popularny ,,Felek" zdecydował siew 18. minucie na firmową akcję
minął dwóch obrońców „Jagi", położył
bramkarza i wyłożył piłkę partnerom.
Niestety minimalnie spóźnił się Darek
Nowacki.
dok. na str. 39
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liga piłlci nożnej juniorów starszych: Pelikan Łowicz - WKS Wieluń;
• 15.10-hala sportowa OSiRNr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła ll 3; cd. 2. kolejki Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej
Ligi Koszykówki: PZU Sport - AZS
KN Łowicz;
Poniedziałek.

26 marca:

• 1O.OO - park Błonie w Łowiczu;
Powiatowa Gimnazjada Szkolna w sztafetowych biegach przełajowych dziew·
cząt i chłopców;
• 11.00 - park Błonie w Łowiczu;
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajo
wych dziewcząt i chłopców;

Wtorek, 27 marca:
• 17.40-20.00 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 2. ko• 9.00 - sala gimnastyczna SP 3 w
lejka Łowickiej ALK-i, czyli AmatorŁowiczu, ul. Grunwaldzka 8; Miejskie
skiej Ligi Koszykówki: godz. 17.40: PCIgrzyska Młodzieży Szkolnej w mini
MarBo - Comea, godz. 18.50: Asthma
piłce ręcznej dziewcząt;
Attack - Junior;
• 18.40-21.00 - hala sportowa OSiR
Środa, 28 marca:
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 2. kolejka Łowickiej ALK-i, czyli Amator• 9.00 - sala gimnastyczna SP 3 w
skiej Ligi Koszykówki: godz. 18.40: Ti- Łowiczu, ul. Grunwaldzka 8; Miejskie
ger Blich- Valdi Boy's, godz. 19.50: GOK Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini
piłce ręcznej chłopców;
Zduny - TKKF „Księżak";
Sobota, 24 marca:
• 1O.OO - hala sportowa OSiR Nr 2 w
ul. Topolowa 2; Osiedlowy
Turniej Tenisa Stołowego dzieci i mło
dzieży z os. Bratkowice;
• 12.00 - stadion Pelikana w Łowi
czu, ul. Starzyńskiego 6/8; wojewódzka
liga piłki nożnej juniorów młodszych:
Pelikan Łowicz - Mazovia Rawa Mazowiecka;

Łowiczu,

Niedziela. 25 marca:
• 11.15 - stadion Pelikana w Łowi
czu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz 22.
kolejki III ligi piłki nożnej: Pelikan
Łowicz - MZKS Kozienice;
• 14.00 - hala sportowa OSiR Nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy
mecz 1. kolejki Łowickiej ALK-i, czyli
Amatorskiej Ligi Koszykówki: TKKF
„Księżak" - Valdi Boy's;
• 15.00 - stadion Pelikana w Łowi
czu, ul. Starzyńskiego 6/8; wojewódzka

Czwartek, 29 marca:
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr I w
ul. Jana Pawła Il 3; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini

Łowiczu,

piłce ręcznej dziewcząt;

• I O.OO - hala sportowa OSiR Nr 2 w
ul. Topolowa 2; finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w mini koszykówce chłopców: godz.
IO.OO - otwarcie Igrzysk, godz. 10.15:
SP 4 Łowicz - SP 3 Piotrków Trybunalski, godz. 11.30: SP 184 Łódż - SP l O
Sieradz, godz. 13.00: mecz o III miejsce,
godz. 14.15: mecz o I miejsce;
Łowiczu,

• 18.00-Pub,,Krokody-LEG"wŁowi
czu, ul. Baczyńskiego 9; 5. turniej IV edycji
Grand Pńx Łowicza w dartsie 501 d.o.;
Pi!!tek. 30 marca:
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr I w
ul. Jana Pawła ll 3; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini
piłce ręcznej chłopców;
(p)
Łowiczu,

Judo - Mistrzostwa Regionu li Juniorek

Złoto i srebro
łowiczanek
Warszawa, 16 marca. W hali stołecz
nej Gwardii rozgrywane były Mistrzostwa Regionu II (obejmuje swoim zasię
giem cztery województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie i lubelskie) Juniorek w judo, a bardzo dobrze w tych
eliminacjach do Mistrzostwa Polski
wypadły zawodniczki Międzyszkolne
go Klubu Sportowego ,,Zryw" Łowicz.
Najlepiej z podopiecznych trenera Macieja Sikorskiego wypadła Monika
Grochola, która triumfowała w kategorii do 63 kg. Przed tymi zawodami
swoją wagę „zbiła" Iwona Grzegory,
która znów walczyła w wadze do 52 kg
zajmując bardzo dobre drugie miejsce. W
tej samej kategońi walczyła także Karolina Kosman, która zajęła piąte miejsce.
Trener Sikorski był bardzo zadowolony z występów swoich podopiecznych:
Iwona potwierdziła, że w wadze do 52 kg
radzi sobie znacznie lepiej niż w kategońi
do 57 kg, w której walczyła ostatnio. Jestem zadowolony także z występu Karoliny Kosman - dodał, która jest przecieżjeszcze juniorką młodszą-ma 15 lat,
a w zawodach tych prawo startu miały
zawodniczki nawet dziewiętnastoletnie .
Paweł A. Doliński

radziła

ze starszymi rywalkami
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litery z zaznaczonych Cyframi pól:
Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 brzmi:
Wśród osób, kióre nadeślą dlo redakcji NŁ w terminie dlo następnej środy, 28 META, NIE START MÓWI
CO KTO WART
marca prawidlowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem rozlosujemy
Nagrodę wylosowała: Renata Dałek z Boczek Domaradzkich
nagrodę książkową

6

17

MINOR

Rozwiązanie utworzą kolejne

„

~

,r!!J

6
2
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2
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Qak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień,
liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy

Warszawa

Płock

Łódź

Łowicz

CZAS NA RELAKS.

możliwe

sporo chmur, w ciągu dnia dość pogodnie i tylko lokalnie
przelotne opady deszczu. Wiatr wschodni, slaby i umiarkowany
3 - 7 mis. Temperatura min. (-1) - (-2) st. C. Temperatura maks. 2 - 3
st. C. Wzrost ciśniehia.

•ŚRODA
Rano jeszcze

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami
przelotnie może popadać deszcz. Wiatr wschodni i poiudniowo - wschodni,
slaby i umiarkowany 3 - 7 mis. Te~ratura min. O- (-2) st. C. Temperatura
maks. 3 - 4 st. C. Wzrost ciśnienia~

•WTOREK

ciśnienia.

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu.
Wiatr poiudniowy i poludniowo - wschodni, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis.
Temperatura min. 2 - 1 st C. Temperatura maks. 5-- 7 st C. Wahania

•

Dużo chmur z przejaśnieniami, lokalnie tylko możliwy przelotny deszcz.
Wiatr poludniowo - wschodni, slaby i umiarkowany 3 - 7 mis. Temperatura
min. ok. 3 -1 st C. Temperatura maks. ok. 6 - 8 st. C. Spadek ciśnienia.

•NIEDZIELA

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami możliwe będą opady
deszczu. Wiatr zachodni i póinocno - zachodni, slaby i umiarkowany 3-7
mis. Temperatura min. 1-(-1) st C. Temperatura maks.4-6 st C. Niewielkie
wahania ciśnienia.
·

•SOBOTA.

Zachmurzenie umiarkowane, w ciągu dnia miejscami wzrastające do
dużego, jeszcze raczej bez opad6f> Wiatr poludniowy, slaby i umiarkowany
3- 7 mis. Temperatura min. ok. o- (-2) st C. Temperatura maks. ok. 3- 5 st.
C. Spadek ciśnienia.

•PIĄTEK

ale padać nie powinno.
Wiatr poludnio'(łO - wschodni, slaby i umiarkowany 3 - 7 mis. Temperatura
min. (-4)- (~)st C.Temperatura maks. 3- 5 st. C. Wahania ciśnienia.

Dość pogodnie, chwilami może być więcej chmur,

•CZWARTEK

północnego-zachodu.

Opis sytuacji synoptycznej: W nadchodzących dniach pogoda w
regionie kształtowała się będzie pod wpływem układów obniżonego
ciśnienia. Napływać będzie chłodniejsza masa powietrza z zachodu I

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza ·22.03.2001 • 28.03.2001 r;

I

·I

.

premiera filmowego „Przedwiośnia", w którym podobno nie zabraknie tzw.
„momentów", stała się okazją
dla czasopisma „Eile" do penetracji nieznanych powszechnie
kart z życia niedoszłego (1924)
laureata Nagrody Nobla. „Eile"
pisze: „Odnależliśmy wnuczkę
sportretowanej w „Przedwiośniu" kochanki pisarza. Krystyna Łubieńska mieszka w Sopocie przy ulicy„. Żeromskiego. Jej
babka była jedną z wielu jego
miłosnych „ofiar".

Nieodległa już

ŻEROMSKI

Prezesi: PZU S.A. Jerzy
Zdrzałka oraz PZU Życie Grzegorz Wieczerzak nie przesadnie
sympatyzują ze sobą. Dało to
okazję tygodnikowi „Gazeta
Polska" do zadania jednemu i
drugiemu pytania: „Czy przechodząc obok prezesa Wieczerzaka
(Zdrzałki) podaje mu pan rękę?"
Odnotowano następujące odpowiedzi: „Ostatnio nie przechodziłem, ale jeśli się tak zdarzy, na
pewno się z nim przywitam i
porozmawiam" (J. Zdrzałka).

PREZESOWSKI
SAVOIR VIVRE

lityka" procesy lustracyjne inicjowane przez rzecznika interesu publicznego Bogusławli Nizieńskiego. I dodał: „Ostatnia
nadzieja rzecznika to ciągle nierozstrzygnięta sprawa byłego wicepremiera Janusza Tomaszewskiego. Jeżeli i tu kłamstwa nie
będzie, to skompromituje się nie
tylko ·lustracja, ale także premier
Jerzy Buzek, przewodniczący
Marian Krzaklewski i wszyscy
koledzy, którzy tak gorliwie wypychali wicepremiera z rządu„."

Największym niewypałem
roku 2000 nazwał tygodnik „Po-

OSTATNIA NADZIEJA
RZECZNIKA

l
I

Paryżu - najnowszej
o Janie Pawle Il pt. „Papież - prywatnie". Autorka, reporterka „Paris-Match" Caroline Piegozzi dotarła m.in. do
watykańskiej kuchni oraz jadalni i skonstatowała: „Wbrew
obiegowej legendzie Ojciec
Święty nie pije polskiej wódki,
jedynie zwyczajowo lampkę
białego wina rozrzedzonego
wodą. Ale sprawia mu przyjemność, jak jego polscy przyjaciele piją rodzimą wódkę, która ich
zdaniem jest mniej szkodliwa od
rosyjskiej „."

książki

. sem w

lizował pojawienie się- tymcza-

Tygodnik „Angora" zasygna-

WATYKAŃSKI STÓŁ

FAKTY, OPINIE,
PLOTKI_.

Jak rozpoznać

wybitną jednostkę?

Dzieje ludzkości pełne są zmarnowanych talentów. Najczęściej winą za tę niepowetowaną stratę obarcza się szkołę, która zabija wszelką indywidualność. Krytycy łatwych rozwiązań odpowiadająjednak,
że to uproszczenie, gdyż prawdziwy geniusz zawsze się przebije i pokona wszelkie trudności. Przekonany o tym jest amerykański psycholog, autor wielu książek o
funkcjonowaniu ludzkiego umysłu Michael Michalko. Od kilku lat z jego usług korzystają wielkie korporacje, którym pomaga w odnajdywaniu najzdolniejszych pracowników i stwarzaniu im optymalnych
warunków do pracy. Michalko wykonuje
skomplikowane ekspertyzy i badania psychologiczne, jednak głó~e punkty swojej strategii zawarł w podręcznej broszurze. Po czym więc - jego zdaniem - można
rozpoznać prawdziwego geniusza?

patrzeć

myśli

Potrafi zatem wyobrazić sobie wielką
w prostej formie. Wielcy uczeni
potrafią skomplikowane systemy teoretyczne lub wzory ~atematyczne przedmyśl

Geniusz wizualizuje

Spogląda na świat z właściwej perspektywy. Koronnym przykładem jest
rozwój kolejnictwa. W pierwszych latach
chroniono pociągi przed zsuwaniem się
z torów poprzez budowanie szyn z zabezpieczającą krawędzią. Aż wreszcie
·znalazł się geniusz, który spojrzał inaczej
i zapytał, czy trzeba wydawać olbrzymie
pieniądze na setki kilometrów trudnych
do odlewania szyn, jeśli ten sam efekt
osiągnie się, montując zabezpieczenia
przed ześlizgiem na kołach lokomotywy
i wagonów.

Geniusz wie, jak

li

24 marca, niedziela
godz. 23.45, TVP 2;
ZEMSTA TONY'EGO
CIMO

koncentruje się wokół
dwóch bezrobotnych,
przypadkowych·
ofiar zawodowego
kryminalisty.

wątek

stwo owladnięte kultem
broni palnej. Główny

amerykańskie społeczeń

Satyra wyszydzająca

PRZETRWAJĄ

24 marca, sobota,
godz. 21.35; TVP 2;
Cl, KTÓRZY

Angielski dowcip
i znakomita obsada
to największe atuty tej
farsy, która rozgrywa się
w starym zamku, gdzie
przewija się cała galeria
ekscentrycznych postaci.

23 marca, piątek,
godz. 21.35; ;rvP 2;
PODWÓJNA ZEMSTA

Dorota, gwiazda
popularnego serialu,
unika jak ognia wielbicieli
i nie odpisuje na listy
telewidzów.
Jej koleżanka Beata
zupełnie tego nie
rozumie. Dla niej scena
i życie to jedno.

GARDEROBA DAMSKA:
ZAWRÓT GŁOWY

23 marca, piątek
godz. 18.30; TVP1;

płynąć myślom

Rekonstrukcja
dramatycznych wydarzeń,
jakie miały miejsce
Nie bez powodu tylu geniuszy było roz- •• w małym, amerykańskim
targnionych. W ich głowach nieustannie miasteczku. Tragedia
kłębiły się różne myśli. Przeciętny czło- • dotknęła rod.zinę,
wiek stara się nimi nie zajmować, nato- I która cie.szyła się
miast geniusz pozwała temu strumieni o- , szacunkiem . .
wi płynąć, a co najważniejsze - umie z i w1ódł_spok0Jny zywot.
·
ł
· ·
·
. .
Nagle ich uporządkowane
mego wy awiac to, co na3cenme3sz~.
. .
J
•
•
1 zyc1e zamienia się
dok. na str. 5 .1 w piekło.

Geniusz pozwala

zumiał...

w postaci wykresów, symbolicznych rysunków, szkiców. Jak · wygląda
łaby na przykład nasza wiedza o atomie,
gdyby Niels Bohr nie wpadł na pomysł
przedstawienia go w postaci kulistego ją
dra, wokół którego, po stałych orbitach,
· krążą elektrony? Przecież matematycznego opisu takiej struktury nikt by nie zro-

stawiać

PRZEPIS NA GENIUSZA

o

Moda na sukces

22 marca 2001 r.

Podró:tnlk

dookoła świata

Zakończenie

Petersburg
23.55 Zabójcze morze
·serial prod. SnQielskiej
0.45 Znaki
1.15 Morten
Korch:
Nad spokojną wodą
·serial prod. duńskiej
1.45 Zakończenie
programu

23.00 Bandycki

~

22.25 997. magazyn

20.50 Dwojkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.26 Pogoda
21.35 Z archiwum X
·serial prod. USA
Na prośbę Muldera, Scully
ma przeprowadzić sekcję
zwłok w jednym z waszyngtońskich szpitali. Przypad·
kowo w jej ręce wpada klisza
z prześwietleniem podpisana nazwiskiem Waterson.
Odnajduje pacjenta, który,
jak się okazuje jest chory
na sarce. Scully rozpozna1Je w Danielu Watersonie
dawnego kochanka. On zwraca się do niej z prośbą, aby
pomogła mu w zastosowa·
niu pewnej alternatywnej
terapii wbrew zaleceniom lekarzy:

1.55

dokument
0.05 W tamtym kraju
•film fab. prod.rosyjskiej
1.30 Sensacje XX wieku

kontrowersyjny

22.50 Sportowy flesz
23.00 Czas na „.

Wiadomości

22.25 Monitor

21.00 Sprawa dla reportera
21.35 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w jetdzle figurowej
na lodzie

-~prod.USA

Sport
Pogoda
Sekcjaspecjalna

Wiadomości

17.00 TeleexpnlSS
1720 GośćJedynkl
17.35 Plebania
•serial prod. polskiej
18.00 Dwadzleśclajeden
• teletumiej
18.35 Więzy krwi
• seńaJ prod. polskiej
19.00 Wieczorynka:
Porwanie
Baltazara Gąbki
Jutro weekend
19.15
19.30
19.56
20.Q'I
20.10

16.50 The race· regaty

·serial prod. USA

18.55 Jeden

18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla

lokalny

17.10 Proton· magazyn
sensatji naukQ,yych
17.30 Program

15.00 Wiadomości
15.10 Raport
zdemokracji
15.30 Auto-mix
15.45 Babiniec
16.10 RowerBłażeja

środowisko

14.10 Wyprzedzić chotobę
14.30 Ambulatorium
14.35 Po pierwsze

dookoła ciała

13A5 Ambulatorium
13.50 360 stopni

dzieci
·film prod. angielskiej

·telenowela TVP
13.10 Ambulatorium
13.20 Księżycowe

12.45 Klan

Agrobiznes- rolniczy
program informacyjny
12.20 Horyzonty

Wiadomości

~zwartek
s.oo Kawa czy herbata
w tym Wiadomości
6.55 Giełda
7.30 Telezakupy
7.45 Ka.va
czy herbata
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
a41 Pogoda
8.45 Mój przyjaciel
Torbek
9.15 Bajeczki Jedyneczkl
9.30 Pletruszkowłce
•seńaJ prod. japoński~
9.45 Bajeczki Jedyneczkl
10.00 Młodość Katarzyny
·serial prod. USA
Za radą swego przyjaciela,
angielskiego posła Sir Char·
lesa, Katarzyna zabiega o
dobre stosunki z dowódz·
twem armil i coraz częściej
myśli o objęciu rosyjskiego
tronu po śmierci starej i
chorej Elżbiety. Wie już jed·
nek, że nie będzie go mogla dzielić z Piotrem. Wybucha wojna rosyjsko-pruska. Elżbieta umiera i wła·
dzę przejmuje • jako Piotr
Ili • mąż Katarzyny.
10.50 ZUS radzi
11.0S Mamydzlecko
11.20 Dzień
jak co dzień

TVP§
urody

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio

Złotopolscy

8.00 Program
lokalny

8.30
·telenowela prod. TVP
9.00 Alystokracl
9.55
10.20

12.10

13.05
13.55
14.15
14.40
15.10

jeżdfa,

·serial prod. angielskiej
z dziesięciu
Cena iyzyka
·teleturniej
• seńal dok. prod. USA
19.25 W sieci
Podró:t do Pary:ta
·magazyn lntemelOl'fi
·film fab. prod.
19.35 Biskup Przełomu
franOJskiej
19.50 Święta wojna
·serial prod. lVP
20.20 Modelki
•telenowela
•
ó::losnerilina
19-letnia modelka Kasia
Bożkiewicz z Warszawy dobrze radzi sobie nie tylko na
polskim rynku. Jest w branPół :!:artem, pół serio ży od 14. roku życia,
praca
·czyli Złotopolskie
to dla niej najważniejsza
Remanenty
rzecz.
Kasia skończyła wła
Kupidyn
śnie liceum, ale nie zdąży·
·posłaniec miłości
la nawet odebrać świadec
Magla kina
twa dojrzałości, W tym cza.
• seńaJ dok. prod. USA
. sie pracowała na sesji zdję
Dzieci I ryby
ciowej na Capri. Dopiero po
Krz.yt6wka 13-latków powrocie odbiera ze szkoły
MiamlSands
maturę. Jeszcze tylko kilka
·serial prod. USA
sesji .idjęciowych dla poi·
sklch magazynów i wy·
jak większość mo·
delek latem, do Mediolanu.

• serial prod. polskiej

16.00 Panorama
16.10 Sukces

TV

Łódź

WOT

„ Sprawa dla reportera" - program publicystyczny Elżbiety Jaworowicz. Emisja: czwartek, 22 marca, TVP 1, godz. 21.00.
..,. ......__,..
O!Jj/f/SPOHT

=

. . . . ,..,..*
7.00 Ferdy 7.30 Czarodziej- 7.00 Ferdy 7.30 O czym
8.30 Łyżwiarstwo figurowe: ski peryskop 8.00 Nasze szumią wierzby 8.00 Telewisprawy 8.30 Królowa serc zyjny numer warszawski 8.02
Mistrzostwa świata w Van·
9.25 Książki z górnej półki Planeta praca 8.15 Raport
couver 10.30 Golf: Zawo9.30 Nauka języków obcych ekologiczny 8.25 Sekrety
dy z cyklu US PGA 11.30 9.45 To jest temat 10.00 W Warszawy i Mazowsza 8.30
Magazyn olimpijski 12.00 labiryncie • telenowela prod. Królowa serc 9.30 Nauka
Judo: Turniej międzynaro· polskiej 10.30 Filmowa En· języków obcych 9.45 To jest
dowy w hali Bercy pod Pa· cyklopedia lodzi 10A5 Te· temat 10.00 W labiryncie
ryżem 13.00 Magazyn sporlekurier 11.15 Kino w po· 10.30 V-Jay 10.45 Teleku·
tów motorowych 13.30 Łyż ludnie: Detektyw Beck rier 11.15 Detektyw Beck
wiarstwo figurowe: Mistrzo- 12.00 Echa regionów 12.25 12.00 Echa regionów 12.35
stwa świata w Vancouver Ksią.tki z górnej półki 12.35 Od Pucybuta do„. 13.00
16.45 Sporty ekstremalne Od Pucybuta do„. 13.00 Dwa światy 13.30 Zwierzęta
17.45 Wiadomości 18.00 Dwa światy 13.30 Zwierzęta mroźnej północy 14.00 Kamroźnej północy 14.oo Ka- lejdoskop regionalny 14.10
Sporty ekstremalne
18.30
lejdoskop regionalny 14.10 Projektantki 14.35 Klan 15.00
Łyżwiarstwo figurowe O.OO
Projektantki 14.35 Klan 15.00 Dzieło arcydzieło 15.1 O Pod·
Wiadomości 0.15 Magazyn
olimpijski 0.45 Łyżwiarstwo Dzieło arcydzieło 15.10 Pod· im Obieżystopki 15.30
rć;le Obiefystopki 15A5 Po- Kurier 15.35 Rozmowa dnia
figurowe: Mistrzostwa świa
daj cegłę 16.30 Kino farni· 15.55 Zagadkowe historie XX
ta w Vancouver 1.15 Wialijne: Harry i Hendersono- stulecia: śmierc Donalda
domości 1.30 Zakończenie
wie 17.00 Nauka języków Campbella 162.5
Gość
programu
obcych 17.15 Filmowa En· WOT 16.30 Harry I Hendercyklopedia Łodzi 17.30 Na· sonowie 17.00 Nauka języków
sze sprawy 18.00 Łódzkie 3 obcych 17.15 Gość WOT
Wiadomości Dnia 18.20 1 17.30 Kurier Mazowiecki
9.00 Wędkarski świat Rexa Mieszadło 19.00 Kino wie· 1 17.45 Sekrety Warszawy i
Hunta 9.25 Ciekawostki Di· czome: Ciało i dusza 20.35 Mazowsza 18.00 Kurier
scovery 9.55 Rytuały go- Telekurier • magazyn repor· l Warszawski 18.20 Tale moterów 21.05 Miłość i namięt· tor sport 18.40 Studio redowe 10.50 Odkrywanie hi·
ność • meksykański serial
portaź.u 18.55 Gość WOT
storii 11.45Wtelkie bitwy 12.10
fabularny 21.30 Łódzkie 19.00 Dziekie przestworza
Katastrofa 12.40 Skrzydła Wiadomości Dnia 22.00 To 20.35 Telekurier 21.05 Miłość
13.30 Niewyjaśnione ta-jem· jest temat· reportaż 22.15 i namiętność 21.30 Kurier i
nice 14.25 Wewnątrz ośmio Kowalski i Szmidt 22.45 pogoda 21.40 Rozmowa
kąta 15.15 Planeta żywio
Punkt, set, mecz 23.05 Po- dnia 22.00 To jest temat
łów 16.10 Zielona wioska
gromcy Hitlera 0.05 Opl· 22.15 l((7Nalski i Szmidt 22.45
16.35 Wyczarowane z drew- nie 0.25 Program na jutro Punkt, set, mecz
na 17.05 Wędkarski świat
Rexa Hunta 17 .30 Cieka·
wostki Discovery 18.00 Od· 9.00 Telezakupy Ma.ogo Nie tylko dla kobiet 18.02
krywanie historii 19.00 Dzi· 10.15 Mały lotd 11.02 Cio- M8'Y lord 18.30 Z jak zdrokie Discovery 20.00 Po· sy 13.00 Maly lord 13.30 wie 18.54 Moje dziecko 19.08
gromcy korków 20.30 Cie· Trudne rozmoWY 14.00 Świat Prawo ziemi 20.25 Australii·
kawostki Discovery 21.00 ·dalekich podróży 14.25 Stu· czycy 21.17 Niszczyciele
Noc zbrodni 22.00 Akta FBI dio INFOR 14.33 Zemsta eskortowe 21.46 Reportaż.
23.00 Detektywi sądowi 0.01 17.15 Wiadomości lokalne 22.15 Kuchnia smakosza·
Wojenne miesiące
17.30 Przegląd prasy 17.40 program kulinarny

7.00
7.25
7.40
8.35
9.30
10.20
11.15
12.05
12.30
13.00
14.00
14.3()

q

I

~

.

I Ewa
-serialobyczajowy

Piosenka
15.00 Pokemon
na tyczenie
·serial animoWcJJY
Casper
~dziad
-saial~
15.30 Informacje
Polityczne graffiti
15.55 Słoneczny
Xena, wojownicza
I
patrol
kslę:!:nlczka
·serial przygodowy
Stra:!:nlk Teksasu
16.45 Stra:tnlk
-serialpczygodclNy
Teksasu
Zbuntowany anioł
·serial sensacyjny
·serial obyczajowy
17AS Florena
Florella
• serial obyczajowy
-serial obyczajowy
18.40 Informacje
Słodka trucizna
+ Kurier TV
• film prod. kanadyjskiej
19.0S Zbuntowany
Przyjaciele
anioł
·serial komediowy
·
·telenowela
Adami Ewa
•
~
Życiowa szansa
20.00 Dwaśwlaty
Macie co chcecie
• 20.30 Adat!
Dyżurny

·telenowela

21.00 Chluba •
Boston Celtlcs

• film prod. USA

21.30 Losowanie LOTTO

I Szczęśliwego

Numerka
22.45 Informacje
Ibiznes
Informacje

pogody

23.05 Prognoza

Śledcze

23.30 Polityczne graffiti
, 23A5 Telewizyjne Biuro

I

Skowrońskleqo

Wydarzenia,
Sport, Pogoda
Pytania Krzysztofa

według
św.Mateusza

Życie Jezusa

M kwadrat

Ogińskiego •

Humory Waldemara

23.55 Anna
• filmprod. USA,
reż. Yurek Bogavevich,
wyk. SallyKirf<landiinni
1.40 Muzyka
na BIS
5.00 Pożegnanie
zwldzaml

14.3() Gumitycy
" 20.15
14AO Raportspecjalny
:
15.10 Casper I przyjaciele
20.55
·serial animowany
~ 21.30
15AO Powrót Dogtanlana
·serial animowany
16.10 Życie Jezusa
22.00
według św. Mateusza
16AO Ulica zakochanych
22.30

l

f

I

I

6.00 Trzy razy Zofia 6.50 Od·
•I• kinol
jazdowe kreskówki 7.50 Moje 8.00 Cookie • komedia 9.35
drugię ja • serial dla mlo· Dokument Reżyserował Wil·
dzieży 8.15 Izabella • tele·
liam Wyler 10.35 Okrągły
nowela 9.05 Gra w przeboje tydzień • film obyczajowy
9.35 Śmiej się razem z nami 12.00 Film krótkometrażo10.00 One West Waikiki wy: Na czatach 12, 10 Ich
10.50 Medicopter 117 • se· świat • komedia prod. belrial sensacyjny· 11.45 Wzy· gijskiej 13.45 Matnia r thril·
wam dr Brucknera 12.35 ler 15.35 Klątwa Blair Witch
Teleshopping 13.40 Izabel· • film dokumentalny 16.20
la 14.30 Trzy razy Zofia • Film krótkometrażowy: Wytelenowela 15.20 Odjazdo- ł mówienie 16.35 święty z
we kreskówki 16.25 Moje Fortu Washington • film
drugie ja • serial dla mlo· obyczajoWY 18.20 Riff-raff •
dzieży 16.50 Medicopter 117
film obyczajowy 20.00 Moc·
• serial sensacyjny 17.40 ne Ale! Stan gotowości· film
One West Waikiki • serial sensacyjny 21.25 Doku·
sensacyjny 18.30 Gra w ment: Tom Hanks 21.55
przeboje 19.00 W akcji Prawdziwy romans· film sen·
19.30 Śmiej się razem z sacyjny 23.30 Skowyt • hor·
nami 20.00 Pełnia życia • ror prod.USA/Kanada 1.00
film obyczajowo-sensacyj- Film krótkometrażowy: Wil·
ny 21.50 52 minuty 22.50 ' ly Nilly 1.15. qemony wy.
Rollercoaster 0.50 W akcji ' obrażni 2.40 Film krótkome1.15 Pełnia życia 2.50 Rol· trażowy: Gra bez reguł 3.00
lercoaster
t Dokument 3.50 Spotkania

I k0

· 17.35 Remington Steele
22.45 Czarno-biały
·serial sensacyjny
23.10 Pogotowie lotnicze
18.30 Wydarzenia.pogoda
·serial~ny
18.35 Cudowne lata
O.OO Gumltycy
·serial obyczajowy
· program satyryczny
19.0S Dotykanloła
0.10 Pasmo
·serial obyczajowy
dokumentów
20.00 Gumltycy
1.00 Zakończenie
-program satyryczny
programu

satyrykkraju •

7.30 Pasmo dokumentów
8.15 RodzlnaStraussów
• serial biograficzlly
9.05 Pytania Krzysztofa
Skowrońskiego

Ogińskiego

9.20 Ca.sperl przyjaciele
9.45 Powrót Dogtanlana
·serial animowany
10.10 Dotyk anioła
• seńai obyczajowy
11.00 Cudowne lata
·serial obyczajowy
11.30 HumoryWaldemara
12.10 Rytm serca
-serialobyczajowy
13.00 Ulica zakochanych
• telenowela
13.50 M kwadrat

6.00 Kawa czy herbata 6.55
Gielda 7.30 Wieści polonij·
ne 8.15 Krakowskie Przed·
mieście 27 8.30 Wiadomości
8.40 Klan 9.05 Teleranek 9.30
Skarb sekretarza 10.00 Da·
lecy • Bliscy 10.30 Podwodna
Polska 11.00 Szalom na Sze.
rokiej 2000 12.00 Wiadomości 12.10 Skrzydła wiatru
12.35 Studnia 13.00 Galeria
malarstwa polskiego 13.10
Klan 13.30 Gość Jedynki 13.40
Jujka według Tyma 14.40
Kulisy wojska 15.00 Wiado·
mości 15.10 Złote przeboje
16.00 Raj 16.30 Noddy 17.00
Teleexpress 17.20 Gość Je·
. dynki 17 .35 Papierowy te·
atrzyk 17.50 U progu„. 18.20
Telezakupy 18.35 Klan 19.00
Dziennik telewizyjny 19.15
Dobranocka 19.30Wiado·
mości 19.55 Pogoda, Sport
20.00 Lekcja martwego ję·
zyka 21.35 t<rystyna Prońko
22.15 Forum Polonijne 22.30
Panorama 23.00 Powtórki

i WiCŚCi

Stiykowa

nowy WWICZANIN

z Głowna i

MULTI M

· intelektualny wyzwalacz

Polecany jest wszystkim, którzy dużo myślą,
dla których mózg jest narzędziem pracy.

uczą się,

świnka • serial dla dzieci
13.00 Wesołe smoki • se·
rial dla dzieci 13.25 Księż·
niczka Sissi · serial dla dzieci 13.50 Wodnikowe wzgó·
rze • serial dla dzieci 14.15
Łowcy skarbów • serial przygodowy 15.15 Milionerzy
16.00 TVN Fakty. pogoda
16.20 W niewoli uczuć • telenowela 17.15 Big Brother
·w cztery oczy 17.45 Tele·
gra • psychozabawa · tele·
turniej 18.15 Rozmowy w
toku • talk show 19.00 TVN
Fakty, sport, pogoda 19.25
Kropka nad i 19.45 Sport i
pogoda 20.00 Big Brother
20.45 Ścigany • serial sen·

mediowy 18.30 Pacific Blue
• serial policyjny 19.30 Jak
pan może, panie doktorze •
serial komediowy 20 .OO
świat według Kiepskich •
serial komediowy 20.30
Dziennik 20.42 Intormacje
sportowe 20.45 Dwa światy
21.30 Z archiwum X· serial
sensacyjny 22.30 Ten drugi
• serial sensacyjny prod. ka·
nadyjskiej 23.30 Dwa świa
ty O.OO Pocałunek przed
śmiercią • thriller 1.50 Spo·
tkajmy się 2.20 Muzyczne
listy 3.20 Strefa P 4.10 Za·
kończen ie programu

sacyjny; Kimble śledzi domniemanego
mordercę
swojej żony, Jednorękiego .
Udaje się za nim do Savan·
nah. Stamtąd dzwoni do swojej siostry, Maggie i prosi ją
o przesłanie kilkuset dola·
rów 21.45 Beverty Hills • serial obyczajowy USA 22.45
TVN fakty 22.55 Nocne roz·
mowy w toku 23.40 l!!ig Brother • Extra 0.25 Nie do wia·
ry • opowieści niesamowite
0.55 Supergliny · magazyn
policyjny 1.25 Urzekła mnie
Twoja historia • talk show
1.25 Automaniak· magazyn
motoryzacyjny 2.25 Granie
na zawołanie

W sytuacjach wyczerpania, stresu, nowaniu mózgu. Mają one wpływ na
czy nawet urazu można wspomóc szybkość przewodzenia bodźców. Ich
swój układ nerwowy odpowiednimi niedobór może objawiać się zaburzeskładnikami, których niedobór zabu- niami koncentracji, wyczerpaniem
rza jego funkcjonowanie. Takim wy- nerwowym i łatwym męczeniem . Z
zwalaczem pamięci jest preparat powodzeniem stosowane są także,
Multi M zawierający cholinę, Gotu jako leki wspomagające po urazach
Kolę, lecytynę, RNA.
mózgu.
LECYTYNA • zwiększa zdolność
RNA - pośrednik pamięci. Czą
koncentracji oraz poprawia pamięć steczka naszego kodu genetycznego krótką. Otrzymuje się ją z surowych RNA. działa jak chemiczny pośred
olejów roślinnych. Jako jeden z pod- nik pamięci. Niedobór RNA zaburza
stawowych elementów budujących procesy zapamiętywania i uczenia się.
GOTU KOLA - substancja otrzynajistotniejsze części komórki nerwowej, jest niezbędna do jej prawi- mywana ze sproszkowanych liści i
łodyg azjatyckiej rośliny Centella
dłowego funkcjonowania.
CHOLINA - poprawia ukrwienie Asiatica. Poprawia krążenie obwodomózgu oraz metabolizm i funkcjono- . we i mózgowe, zwiększając zaopatrzewanie komórki nerwowej. Wspomaga nie tkanek w krew i substancje odżyw
procesy uczenia się i zapamiętywania. cze. Przyspiesza prpcesy myślenia i
AMINOKWASY - giutaminaczy fe- odbioru wrażeń , ułatwia funkcjonowanyloalanina to neuroprzekaźniki bar- nie całego mózgu.
Jerzy Stobnicki
dzo istotne w prawidłowym funkcjo-

•

.
1

5.45 Kropka nad i 6.00 Ka·
rl)ila • telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Przeklęta mi·
lość • telenowela 7.50 Su·
per świnka · serial animo! wany dla dzieci 8.15 Wesole smoki • serial animowany dla dzieci 8.40 Księż·
niczka Sissi • serial dla dzieci 9.05 Wodnikowe wzgórze • serial dla dzieci 9.30
Telesklep 10.30 Big Brother 11.15 Rozmowy w toku
• talk show 12.00 Na ratunek • serial fabularno • dokumentalny 12.30 Super

a

sko teatralne rozgrywane
przez trzy miesiące 11.30
Simon • serial komediowy
6.00 Muzyczny VIP • ma· 12.00 Wspólna chata • se·
gazyn ciekawostek 7.00 rial komediowy 12.30 HaKINOmaniak 7.30 Muzycz· waje Pięć-Zero • serial kry·
ne listy 8.30 Super Mario minalny 13.25 KINOmaniak
Brothers 9.00 Sandokan • 13.55 Muzyczny VIP • pro·
serial animowany dla dzie- gram muzyczny 14.45 Muci 9.30 Był sobie złodziej • zyczne listy • program muserial sensacyjno-komedio- zyczny 15.45 Garfield • sewy prod. kanadyjskiej 10.20 rial animowany dla dzieci
16.15 PIM • serial dla dzie·
Różowe lata siedemdzie·
siąte • serial komediowy 'ci 16.45 Wspólna chata •
10.45 świat według Kiep· serial komediowy 17 .15
skich • serial komediowy Dwa światy 17.45 Dziennik
11.15 Dwa światy • widowi· 18.00 Oh Baby • serial ko·

•

~

dają

Parr/CG<

Czas na decyzję
• film fab. prod. USA,
reż. Douglas Barr,
wyk. Patty Duke,

Okruchyżycla:

Sport
Pogoda

Wiadomości

Wieczorynka

• serial prod. polskiej

Więzy kiwi

TeleeJ<Press
Gość Jedynki
Klan· telenowela
Jaka to melodia?
• quizmuzyczny

dookoła świata

Moda na sukces
-serial procl. USA
TheRace•regaty

RowerBłażeja

123.55 Auto

Wiadomości

Sportowy flesz

Złodziej

nieoczywiste
2.00 Zakończenie
programu

t3o Oczywiste

na komputer

0.30 Kulisy PRL-u
1.15 Czas

·film fab. prod. włoskiej

a Chorwatami • wspomina
Corinne Dutka. Jechę/am
samochodem pancernym
wraz z innymi korespondantarni, gdy pod kołami wozu
wybuchła mina. Nastąpił
potężny wstrząs, zobaczytam wielką pomarańczową
kulę ognia. Chwilę później
stałam na ulicy, cała za·
krwawiona. Obiektyw trzymanego na kolanach aparatu rozciął mi twarz. ChwycUam kamerę i pstryknęłam
dwa, może trzy zdjęcia płonącej maszyny; Ludzie pytall mnie później, jak moglam fotografować tuż po
eksplozji, która nieom;il
pozbawija mnie życia.
1.00 Jesteś cudowna
·serial prod. angielskiej

bośniackimi muzułmanami

I

23.00 Gorąco
polecam:

• 22.50

0.15 Fotografia
P"o powrocie- z prowincji Te·
ze śmiercią w tle
kia zastaje w mieszkaniu I
1.50 Europejski
przyjaciółkę Beatę. Rozma- I'
• film prod. angielskiej
przegląd piłkarski
wiają o Jakubowskim. Tym· ,~ Byliśmy w Sarajewie w
2.15 Zakończenie
czasem w Mrocznej, na ze. ~ styczniu 1993 roku, pod1
program)!,
braniu prz~m. upa-.,.w ~a.!. o~tiy_E1 _\'.:'.alk mię~- _

-seńal1VP

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny

kochającą żonę

i kilkuletniego syna.
21.40 Obllczamediów
22.00 Kronika kryminalna
22.25 Monitot

Bezpieczna Jedynka
Szerokletory

ma

rodzinę,

Wiadomości

wszystkie lokalne kandydatury. W rezultacie po·
parcie uzyskuje Jakubow·
ski. Rozpoczyna się przed8.30 Złotopolscy
elekcyjna gorączka. Dolec• telenowela
ki prosi Jakubowskiego, by
9.00 Transmlsja
I wstawij się za .nim w Susi·
obrad Sejmu
ness Center Club. Beata
14.55 Ojczyzna
odwiedza Bartka w jego krypolszczyzna
jówce, lecz nie jest to miłe
15.10 Miami Sands
·serial prod.1VP
1 spotkanie.
Sandra ponownie romansu- 17.10 Polaków
portret własny
je ze Stevenem, umawia się
17.30 Program lokalny
również z Michaelem, który
podoba się jej coraz bardziej. 18.22 Pogoda
18.30 Panorama
Będąc w jego towarzystwie
przypadkowo spotyka Lau- 18.55 Studio sport:
Eliminacje
rę. którą nagłe ogarnia uczudo Mistrzostw
cie zazdrości. Stan Kimber· 11
świata wpiłce nożnej
ly nadal jest poważny. Musi
przejść skomplikowany za. 21.00 Panorama
1
bieg operacyjny- tracheoto· 21.20 Sport• telegram
mię. Sandra spędza miły ' 21.26 Pogoda
wieczór w towarzystwie Mi· 21.30 Powtórzenie
21.50 Studio sport:
chaela.
Mecz towarzyski
16.QO Panorama
I
wpiłkę noiną
16.10 Sukces

TVP8

szczęśliwym małżeństwem

1

Bohaterka filmu, Sonya Andrews (Patty Duke), kończy
właśnie 50 lat. Urodzinowe
życzenia jubilatka przyjmuje od męża Micka (Ronny
Cox), bliskiej rodziny i znajomych. Ąndrewsowie są

Katalog zabytków ; od wielu lat. Dorobili się
1 dużego majątku, mieszkaOo celu
ją w luksusowym domu. Ich
Nauka języka
dorosły syn Dan usamoangielskiego
dzielni/ się, założył własną
Czas na komputer

·serial dok. prod. USA
Oo celu

12A5 Klan • te!eoowela 1VP
13.10 Oo celu
1320 Skarbyś'Niata

1225 Sanoiycle

12.20 Kontrasty ·świat,
ludzie, pieniądze

8.30 Wiadomości
I
8.42 Pogoda
~ 13A5
8.45 Moje miasteczko
·serial prod. kanad)jskiej I ~ 14.00
1
14.10
9.10 Jedyneczka
14.20
9.45 Bajeczki Jedyneczkl
10.00 Płonące niebo
-serial prod. USA
14.35
Trzymający w napięciu film
15.00
katastroficzny o zagrożeniu, 1s.10
jakie niesie za sobą nadclą- 15.30
gająca nad Ziemię kometa.
16.00
Jej upadek na Phoenix w Ań· 16.30
zonie powoduje całkowitą •
zagładę miasta. Pierwsze 16.50
sceny filmu przywołują na '
17.00
pamięć początek klasycz·
nych produkcji tego gatun- 17.20
ku. Widzowie poznają naj· 17.35
pierw bohaterów, którzywkrót· 18.00
ce staną w obliczu tragedii.
Aby przetrwać będą musieli 18.30
stoczyć heroiczną walkę o
życie własne i swoich błi·
19.00
skich.
19.30
10.50 ZUS radzi
19.56
20.01
11.0S Dom pełen zwierząt
11.20 Ekran z kwiatkiem:
20.10
Kwiaty ·moje hobby
1125 ABCreformyedukacjl
11.35 Tajemnice armil
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

Przedmieście'Z'l

Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata
8.15 Krakowskie

„...,..

8.30 Tenis: Turniej WTA w
Miami 9.30 Trial: Zawody halowych mistrzostw świata,
Madryt 10.30 Rajdowe mistrzostwa świata 11.30 Free
Ride: Mistrzostwa świata
12.30 Snowboard: Zawody
pucharu świata 13.00 Kolarstwo 13.30 Piłka nożna
15.30 Tenis: Turniej WTA w
Miami 16.45 Kolarstwo 18.15
Wiadomości 18.30 Magazyn
sportów motorowych 19.30
Piłka nożna: Liga Mistrzów
20.30 Golf: Zawody z cyklu
US PGA Tour 21.30 Tenis:
Turniej WTA w Miami 23.00
Wiadomości 23.15 Piłka
nożna: Eliminacje mistrzostw
świata 1.15 Wiadomości
1.30 Zakończenie programu

----„----

/l!li/ilSPOHF

llł ...

9.00 Wędkarski świat Rexa
Hunta 9.25 Ciekawostki Discovery 9.55 Dzikie Discovery 10.50 Odkrywanie hi·
storii 11.45 Zdobywcy nieba 12.10 Jurassica: Pierwsze ptaki 12.40 Strefa mocy
13.30 Grawitacja 14.25 Gdyby nie było księżyca 15.15
Tajemnice magii 16.10 Na
ratunek ogrodom 16:35 Świę
to smakoszy 17.05 Wędkar·
ski świat Rexa Hunta 17.30
Ciekawostki Discovery 18.00
Bizancjum 19.00 Dzikie Discovery 20.00 Wielkie bi·
WJ 20.30 Ciekawostki Discovery 21.00 Niewyjaśnione
tajemnice 22.00 Pinochet i
Allende 23.00 Ciężkie czasy O.OO Strefa mocy 2.00
Odkrywanie historii 3.00 Za·
kończenie programu

na 17.35 Forum Łowicza
18.02 Mały lord • film animowany 18.30 Kuchnia sma·
kosza 19.08 Zemsta 20.25
Molo 21.56 Reportat 22.15
Trudne rozmov.y

.

,.l<i:·.R-.:llit'io.'il..-;,
9.00 Telezakupy 10.15 Mały
lord 11.02 Saga rodu Poili·
serów (odc. 4) 11.57 Eks·
' plozje 13.00 Mały lord • film
animowany dla dzieci 13.30
Burza nad Bałkanami 14.00
1 Życie zwierząt 14.25 Studio
. informacyjne 14.33 Prawo

WOT
7.00 Quasimodo 7.30 Kło
poty z Zosią 8.00 Telewizyj·
ny numer warszawski 8.05
Klient 8.25 Sekrety War·
szawy i Mazowsza 8.30 Królowa serc 9.30 Bliż.ej prawa
9.45 To jest temat 1O.OO W
labiryncie 10.30 Studio reportażu 10.45Telekurier11.15
Serial fabularny 12.00 Program ekumeniczny 12.15
Uśmiechnij się • Kabaret
Nieroby 13.00 Podróże kolejami Europy 13.30 Tełewi·
zyjny Magazyn Przyrodni·
czy 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projektantki
14.35 Klan 15.00 Dzieło arcydzieło 15.10 Wśród przyjaciół 15.30 Wiadomości Ku·
riera 15.35 Rozmowa dnia
15.55 Przygody Robin Ho·
oda 16.30 Cyrkowcy 17.00
Bliżej prawa 17.15 Gość
WOT 17.30 Kurier 17.45
Sekrety Warszawy I Mazow·
sza 18.00 Kurier 18.20 Na
zdrowie 18.40 Planeta praca 18.55 Gość WOT 19.00
Polskie drogi 20.35 Telekurier 21.05 Miłość i namięł·
ność 21.30 Kurier 21 .40 Roz.
mowa dnia 22.00 To jest
temat 22.15 Program ekumeniczny • ten sam duch
2U5 Wielki, mały biznes
23.00 Duchy zamków poi·
sklch 23.35 Kino mocne
1.00 Zakończenie programu

Łódź

7.00 Quasimodo • serial animowany 7.30 Kłopoty z Zosią • serial animowany dla
dzieci 8.00 Między Wartą a
Pilicą 8.30 Królowa serc
9.25 Książki z górnej półki
9.30 Bliżej prawa 9.45 To jest
temat 10.00 W labiryncie
10.30 Impresje 10.45 Tele·
kurier 11.15 Serial fabularny 12.00 Program ekumeniczny 12.15 Książki z gór·
nej półki 12.15 Uśmiechnij
się 13.00 Podróże kolejami
Europy 13.30 Telewizyjny
magazyn przyrodniczy 14.00
Kalejdoskop regionalny 14.10
Projektantki 14.35Klan15.00
Dzieło arcydzieło 15.10 Wśród
przyj;iciól 15.35 Ptasia rze·
ka 16.30 Kino familijne •
Cyrkowcy 16.55 Książki z
górnej półki 17.00 Bliż.ej prawa 17.15 Impresje 17.30
Budżet nie tylko domowy
18.00 ŁWD 18.20 Podaj cegłę 19.00 Kino wieczorne:
Polskie drogi 20.35 Telekurier 21.05 Miłość i namięt· ·
ność 21.30 Łódzkie Wlado·
mości Dnia 22.00 To jest
temat 22.15 Książki z gór·
nej półki 22.15 Program
ekumeniczny 22.35 Wielki,
mały biznes 23.00 Duchy
zamk6YJ polskich 23.30 Kino
mocne: Tylko aniołowie mają skrzydła 1.30 Program
na jutro

TV

Okruchy życia - „ Czas na decyzje" - film fabularny prod. USA
- reż. Douglas Barr, wyk. Patty Duke, Ronny Cox, Max Martini i inni.
Emisja: środa, 28 marca, TVP 1, godz. 20.10.

i

20.QQ Adam IEwa

. 18.35 l>Naś~
18.55 Informacje
' 19.0S Zbuntowany anioł
·serial obycz.ajowy

• serial obycz.ajoYly

q, 16AS Strażnik Teksasu
• serial sensacyjny
• 17AS Florella

w przeszłość f

' 21.55
· 23.45

Nikita
Informacje
I biznes
lnfonnacje
Prognoza

Numed<a

kt6' re wstrząsnęły tyciem na
· ziemi. Jego misje mogą ma• ksymalnie trWać siedem dni.
121.30 Losowanie LOTTO
i SzczęŚllwego

,1

się przenosić
zapobiegać. katastrofom,

o.oo

20.15
14.30 Gumitycy
14.40 Czarno-biały
21.00
15.10 Casperl przyjaciele
21.35
• serial arirnowany
22.00
15.40 Powrót
Dagtanlana
1
• serial animowany
22.30
1
16.10 Serial komediowy
16.40 Ulicazakochanych I 22A5
!
·telenowela
· 23.10
17.35 Rytm serca
I
·serial obyczajowy
18.30 Wydarzenia, pogoda
18.35 Cudowne lata
·serial obyczajowy
0.10
19.0S Dotyk anioła
·serial obyczajowy
1.00
20.00 Gumltycy
·program satyryczny
programu

Zakończenie

dokumentów

Pasmo

·program satfryr;zlly

Gumltycy

Widzialne
i niewidzialne
Rodzina
Straussów
• serial biograficzny

Skowrońskiego

M kwadrat
Serial komediowy
Wydarzenia,
Sport, Pogoda
Pytania Krzysztofa

Ogińskiego

Humory Waldemara

j

mera 12.35 Teleshopping
Tu jest Ojczyzna 13.10
polscy 13.35 Gość Jedynki 13.40 Izabella • telenowela
13.45 Ktokolwiek widział... 14.30 Trzy razy Zofia· tele14.30 Parnas Literacki 14.40 nowela 15.20 Odjazdowe
Chrząszcz brzmi w trzcinie kreskówki • seriale animo15.00 Wiadomości 15.10 Nie wane 16.25 Moje drugie ja·
tytko dla melomanów 16.00 serial dla młodzieży 16.50
Ojczyzna. polszczyzna 16.15 Medicopter 117. serial senMini Hulaj Dusza 16.30 Tra- sacyjny 17.40 One West
piciele gwiazd 17.00 Teleex- 1 Waikiki 18.30 Gra w przepress 17.20 Gość Jedynki boje 19.00 W akcji 19.30
17.35 Bajeczki Jedyneczki śmiej się razem z nami
17.50 Babiniec 18.20 Tele- 20.00 Columbo~ serial kry·
zakupy18.35Zlotopolscy19.00 minalny 21.45 Klaun 22.40
Karielyimarzenia 19.15Dobra· Wieczór z reklamą 23.10
nocka 19.30Wladorności20.00 Cobra O.OO W akcji 0.25
Teatr Telewizji: Moja córecz- Columbo 1.55 Cobra 2.40
ka 21.20 Przegląd Piosenki Szczury nabrzeża 3.25 Teleshopping
Aktorskiej 22.30 Powtórki

Złoto-

I

1~"""
~

Wspólny pokój • film obyczajowy 14.25 Oblicza Draculi. film dokumentalny 15.15
Film krótkometrażowy 15.25
Zapach zielonej papai • film
obyczajowy 17.10 Miastecz·
ko • film obyczajowy 18.30
Stary człowiek i morze· dramat 20.00 Tydzień z polań·
skim w cyfrze+: Matnia • thńl·
ler 21.50 Wstręt • thriller
prod. ukraińskiej 23.40 Oś·
miornica w akcji • film kry·
minalny 1.20 Dokum~nt: Sto
lat horroru 2.15 Lani Loa •
film sensacyjny 3.45 Nadzy
• film obyczajowy, ret. Mike
Leigh, obsada: David The·
wils

r.

I .0

ŁOWICZANIN

Głowna i St~kowa

nowy

z

kim 17 gatunków rzadkich ptaków, w
oraz żółwia
błotnego i węża Eskulapa. Przepis ten
stanowi, że szczególnej ochronie podlegają siedliska, żerowiska i gniazda .
ptaków: w odległości 200 m od ta-

kich miejsc w ciągu całego roku oraz
w odległości 500 mod tych miejsc w
czasie od 1 lutego do 31 sierpnia, zabrania się dokonywania zmian obejmujących wycinanie drzew i knewów,
prowadzenie robót melioracyjnych,
wznoszenie obiektów, urządzeń i instalacji, oraz innych prac mających J.IPÓ'W
na ochronę miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków chronionych,
a także przebywania poza miejscami
li'.}'lnaczonymi. Od 1992 r. starania eko-

większości drapieżnych

klęła miłośćświnka·

•

Różowe lata siedemdzięsią·
te • serial komediowy 20.00
Świat według Kiepskich •
seri~I komediowy prod. poi·
sklej 20.30 Dziennik 20.42
Informacje sportowe 20.45
Dwa światy 21.30 Czarny
preszcz • thriller prod. USA
23.30 Dwa światy O.OO De·
tektyw Blais·e • film kryminalny 1.50 Spotkajmy się
2.20 Muzyczne listy· magazyn muzyczny 3.20 Muzyczny VIP • magazyn muzyczny 4.1 O Zakończenie
programu

• serial komediowy 12.00
Wspólna chata • serial komedioWY 12.30 Hawaje PięćZero· serial kryminalny 13.25
Super VIP 13.55 Strefa P •
magazyn muzyczny 14.45
Muzyczne listy • magazyn
muzyczny 15.45 Super Mario Brothers 16.15 Sando·
kan • serial dla dzieci 16.45
Wspólna chata • serial komediowy 17.15 Dwa światy
17.45 Dziennik 18.00 Simon
• serial komediowy 18.30 Był
sobie złodziej • serial sensacyjno-komediowy 19.30

~...--~--------------------„~

6.00 Strefa P. • magazyn
muzyczny 7.00 Super ViP
7.30 Muzyczne listy 8.30
Garfield • serial animowany
dla dzieci 9.00 P.1.M • serial
dla dzieci 9.30 Pacific Blue
• serial policyjny 10.20 Zwa·
riowany świat Malcolma •
serial komediowy 11.15 Dwa
światy • widowisko telewizyjne rozgrywane przez trzy
miesiące 11.30 Och, Baby

a

I

19.00 TVN Fakty, sport, ~o
goda 19.25 Kropka nad i
19.45 Sport, pogoda 20.00
Big Brother 20.45 Nlebezpłeczne Intencje · film oby·
czajowy produkcji USA, reż.
Michael Toshiyuki Uno, wyk.
Donna Mills, Corbin Bersen
i inni. 22.35 Centrum nadziel • serial fabularno-do·
kumentalny 23.05 TVN Fak·
ty 23.15 Superwizjer 23.45
Big Brother • Extra 0.30
Powrót do Howards • film
kostiumowy 2.25 Granie na
zawołanie - program mu·
zyczny
- serial obyczajowy 13.00
Super świnka • serial ani·
mowany dla dzieci 13.30 HeMan i v.Aadcy wszechświata ·
serial animowany dla dzieci
13.55 Księżniczka Sissi •
serial animowany dla dzieci
14.20 Wodnikowe wzgórze •
serial animowany dla dzieci
14.45 Krok za krokiem • serial komediowy 15.15 Milionerzy ·teleturniej 16.00 TVN
Fakty, pogoda 16.20 W niewoli uczuć· telenowela 17.15
Big Brother • w cztery ocz:y
17.45 Telegra • psychozaba·
wa 18.15 Rozmowy w toku

logów są wspierane przez Fundacji( EkoFundusz, która finansuje wieloletni program ochrony ptaków, a jego koordynacją na obszarze całego kraju i w ścisłej
współpracy z setkami· ochotników z
wspomnianych organizacji zajmuje się
właśnie Komitet Ochrony Orłów.
Najpierw ochroną siedlisk skrzydlatych drapieżników objęte było niespełna 400 stref. Dzięki pomocy finansowej EkoFunduszu pod stałą kontroi regularnego przebywania gatunków lą obecnie jest ponad 1300 siedlisk i
chronionych, obowiązuje od stycznia gniazd, a przez ostatnie lata objęto
1995 r. Przepisy obejmują 19 gatun- takim dozorem 350 nowych rejonów.
dok. na str. 9
ków kręgowców, w tym przede wszyst-

także pełnia

zimy i wiosny, a
wiosny, czyli dwie pory
roku, które są okresaml przygotowań
do budowy gniazd, składania i wysiadywania jaj, a także do odchowania
młodych. Siedliska ptaków z mocy .
pra~a są poddane ochronie, lecz nie
wszystko da się ująć w przepisach, nie
wszystkie sytuacje gdzieś w terenie
można „podciągnąć" pod paragrafy.
Nie da się zamknąć lasów - a zawsze
mogą się w nich znaleźć nie tylko
miłośnicy przyrody i ludzie rozsądni.
Komitet Ochrony Orłów, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
Mazowieckie Towarzystwo Ochrony
Fauny, Północnopodiaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - jedne z najważniejszych naszych organizacji ekologicznych · są bardzo zasłużone dla
stworzenia systemu ochrony strefowej siedlisk ptaków drapieżnych. Zrzeszeni w tych organizacjach ekolodzy
dbają, by chronione ptaki w najważ
niejszych dla siebie momentach życia
nie były niepokojone. Rozporządze
nie ministra ochrony środowiska w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
czyli w odniesieniu do miejsc rbzrodu

Zbliża się przełom

OCHRONA PTASICH GNIAZD

Dajmy orłom wychować dzieci/

6.00 Kamila • telenowela
1 6.45 Telesklep 7.00 Prze- telenowela
serial
7.SO Super
•••kino'
. .
6.55 Giełda 7.30 Dziennik ' 6.00 Teledyski 6.05 Trzy razy 8.00 Film krótkometrażowy: animowany dla dzieci 8.15
telewizyjny 7.45 Kawa czy I Zofia 6.55 9djazdowe kre· Płomienie serca 8.15 Do- He-Man i władcy wszechherbata 8'.15 Krakows~ie skówki 7.55 Moje drugie ja kumen!: Hollywood kontr~ świata - serial animowany
Przedmieście 27 8.30 W1a- 8.20 Izabella • telenowela paparazi 9.10 Zuzanna 1 dla dzieci 8.40 Księżniczka
1
domości8.40Zlotopolscy9.10 9.10 Gra w przeboje 9.40 chłopcy· film obyczajowy Sissi. serial animowany dla
Noddy 9.35 „Danton 11.45 1 śmiej się razem.~. nami 10.35 Ostatni z wampirów· dzieci9.05WodnikowewzgóForum Polomine 12.00 W1a~ 10.050neWestWa1k1k110.50 ' film kryminalny 12.20 Do- rze 9.30Telesklep10.30 Big
domości 12.10 Bliżej sztuki • Medicopter • serial sensa- kumen!: John Travola 12.45 Brother 11.15 Rozmowy w
12.30Kol~kcjeosobliwe12.55 cyjny 11.45 Zwariowana .ka· Film krótkometr.ażowy 12.55 toku12.00BeveryHills90210

12.10 Remington Stelle
·serial sensacyjny
13.00 Ulica zakochanych
·telenowela
13.50 M kwadrat

Ogińskiego

9.20 Casper i przyjaciele
9.45 Powrót Dagtanlana
·serial animowany
10.10 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
11.00 Cudowne lata
·serial obyczajowy
11.30 HumoryWaldemara

Skowrońskiego

7.30 Pasmo dokumentów
8.15 Pogotowie lotnicze
-serial sensacyjny
9.05 Pytania Krzysztofa

p~~j

I®

·serial obyczajowy
9.30 Zbuntowany anioł
~
·serial obycz.ajowy
20.30 Graczykowie •
·serial komedloY.y
10.20 Florena. serial obycz.
23.05
21.00 Misja w czasie 2
11.15 Słodka trucizna
pogody
·serial science-licłion
12.05 Przyjaciele
Byty c:zlonek oddziałów spe- 23.10 Polityczne
•serial komecf!OY.Y
graffiti
r cjałnych i bohater narado12.30 Adam I Ewa
13.00 Disco Relax
WY. Frank Parker (Johnatan 12325 Pizyjaclełe
' LaPaglia) zostaje wyposa· 1 i 23.55 Porwanie
14.00 ldt na całość
• filr'ó prod. USA
1 tony w najnowocześniejszą 1
15.00 Casper
aparaturę, która umożliwia : 1.35 Muzyka na bis
15.30 informacje
podróż w czasie. Dzięki tym f. 5.00 Potegnanle
15.55 Xena, wojownicza
zwtdzaml
zdobyczom techniki może
• księżniczka

•serial sensacyjny

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
• serial ar«nowarrt
7.25 Polityczne graffiti
7.40 Słoneczny patrol
• serial komedloY.y
8.35 Strażnik Teksasu

3

i Wi6ŚCi

trTVJPD
6.00 Kawa czy herbata
6.55 Giełda
7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
SAS Rodzina Lwie Serce:
Domek na drzewie
·serial ar1rnowany
9.10 Jedyneczka
·program dla dZieci
9.45 Bajeczki

Jedyneczld

Agrobiznes
Wielkie sprzątanie
Plebania- serial TVP
Mam sprawę
Szansa nażycie
Gimnazjum 2001

Wiadomości

·telenowela TVP

10.00 Niezwykła podróż
doktor Meg
·serial przygodowy
prod.USA
10.50 Opowieści o ewolucji
•serial dokumentalny
prod. franruskiej
11.115 Taki jestśwlat
11.20 Rodzinny puchar
11.30 Złote łany
12.DO
12.10
12.25
12.45
13.15
1325
13.40
13.45
Unia to my: Mała
przedsiębiorczość

13.55 Mam sprawę

m8

w

z Europą

14.00 Polska znana
I mniej znana
14.20 The lost secret
·język angielski
14.35 Twarzą wtwarz

dookolaśv.iata

15.00 Wiadomości
. 15.10 Dekolt: Kartoteka
polskich wydarzeń
kulturalnych
- 15.35 Reportaż
16.00 Rower Błażeja
1631 Modanasukces
• setial prod. USA
16.50 TheRace·regaty
17.00 Teleexpress
17.a:l Gość Jedynki
17.30 Plebania
-seriallVP
18.00 Dwadzieścia jeden
·teleturniej
18.30 Garderoba damska:
Zawrót głowy
·telenowela TVP
Dorota, gwiazda popularne·
go serialu, unika jak ognia
wielbicieli i nie odpisuje na
listy telewidzów. Jej koleżęn
ka Beata zupełnie tego nie
rozumie. Ulega więc niera·
cjonalnym prośbom małże
ństwa, które sądzi, że jeśli
aktorka uzdrawia na scenie,
może to również robić w fy·
ciu. Czy rzeczywiście?'

1 17.30
' 18.22
18.30
18.50
18.55

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomanla
Kawaleria
powietrzna
• serial dokumentalny
Kocham kino
Conam
wduszy gra
Dwójkomanla
Panorama
Sport· telegram
Prognoza pogody
·'

20.50
21.00
21.20
21.26

19.30
20.00

13.40 Magla kina
7.30 Dziennik krajowy
· W ostatnim odcink11 serii o
7llJ Studio urody
tym, jak stworzono najnow8.00 Program lokalny
szą wersję straszliwej Go·
8.30 Święta wojna
dzilli, jak przygotowywano
·serial lVP
triki do reklamówki o koman9.00 Arystokraci
~ dosach i aranżowano poje·
·serial prod. angielskiej
dynek na miecze, jak siwa.9.50 Cena ryzyka:
rza się animatroniczne zwie·
Błędy obsługi
rzaki do reklam i filmów oraz
10.15 Ciocia Danlene
,Zabawny film o poważnym jak wielopokoleniowe rodzi·
problemie' • pisali o dziele ny cyrkowe zostały zawodoEUenne Chatilieza francus- wymi kaskaderami w Holly·
i:y krytycy. ,Ciocia Daniel- woodzie.
le" to opowieść o uciążliwe- . 14.115 Mogę wszystko
ściach starości: samotności, · 14.30 Krzyżówka 13-latków
niemożności odnalezienia się „ 14.55 Szansa na sukces
zagonionym świecie mlo- , 16.00 Panorama
dycll, próbach zwrócenia na 16.10 Na dobre I na złe
·serialprod.polsklej
siebie uwagi otoczenia i •
czasami • odegrania się na 17.10 Po obu stronach
omy
nim za doznane w życiu
,
krzywdy.
- • ·™ '

Kabaretowy

12.115 VI Festiwal

·posłaniec miłości

Camping
Europa2000
12.55 Kupidyn

7.00 Bajki małego czaro·
dzieja 7.35 Opowieści róż·
nej treści 8.00 Telewizyjny
numer warszawski 8.05 Obok
nas 8.25 Sekrety 8.30 Królowa serc 9.30 Integracja
9.45 To jest lemat 10.00
W labiryncie 10.30 Studio
reportażu 10.45 Telekurier
11.15 Mike Hammer 12.05
U siebie 12.35 Europa w
zagrodzie 13.00 $wiat cudów 13.35 Babie lato 14.00
Kalejdoskop 14.1 OProjektant·
ki 14.35 Klan 15.00 Teletransmisja 15.30 Wiado·
mości kuriera 15.35 Rozmowa dnia 15.55 Gość
WOT 16.00 Album Mazowsza 16.20 Gość WOT 16.30
Przygody skrzata Pumukla
17.00 Integracja 17.15 Co,
gdzie, kiedy? 17.30 Kurier
i pogoda 17.45 Sekrety War·
szawy i Mazowsza 18.00
Kurier Warszawski + pogoda 18.20 Z archiwum Ku·
riera 18.30 Tak czy inaczej
19.00 Polska Liga Siatkówki 21.05 Miłość I namięt·
ność 21.30 Kurier + pogo. da 21.40 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.15
Mieszkaj lepiej • magazyn
mieszkaniowy 22.25 Auto·
strada • magazyn motory·
zacyjny 22A5 Magazyn spor·
tów zimowych 23.15 Jazz
nocą 0.05 Zakończenie 1

WOT

„ Ciemna strona Wenus" -film fabularny prod. polskiej, reż. Radosław
Piwoyvarski, wyk. Agnieszka Wagner, Jan Englert (na zdjęciu), Paweł
i inni. Emisja: piątek, 23 marca, TVP I, godz. 23.05.

Deląg

17.45Wiadomości18.00 Łyż·

wiarstwo figurowe: Soliści •
program dowolny 19.30 Łyż·
wiarstwo: Solistki • program
skrócony 23.30 Rajdowe Mi·
strzostwa $wiata O.OO Wia·
domości 0.15 Sporty eks·
tremalne 0.45 Łyżwiarstwo
figurowe: Mistrzostwa $wiata: Solistki • program skró·
eony 1.15 Wiadomości 1.30
Zakończenie programu

9:00Telezakupy10.15 Maly
lord 11.02 Australijczycy
odc. 1 11.52 Niszczyciele
eskortowe 12.21 Reportaż
13.00 Maly lord 13.30 Kuchnia smakosza 14.00 Życie
zwierząt 14.25 Studio informacyjne 14.33 Prawo
ziemi odc. 44 17.15 Wia·

domoścl lokalne 17.30 Ho·
roskop na cały tydzień
17.35 Mlsz:-masz:. magazyn
kulturalny 18.02 Mały lord
18.30 Różni ludzie, różne
sprawy 19.08 Zemsta 20.27
Pokonać przemoc 22.15
Z jak zdrowie 22.34 Moje
dziecko odc. 18.

TELEWIZJAŁOWICZ

TV Łódź
7.00 Bajki małego czaro·
dzieja • serial animowany
9.00 Wędkarski świat Rexa dla dzieci 7.35 Opowieści
Hunta9.25 Ciekawostki Disco- różnej treści 8.00 Tajemni·
very 10.20 Dzikie Discove· ce starego kościoła 8.30
ry 10.50 Odkrywanie historii: Królowa serc 9.25 Książki
W poszukiwaniu zaginionych z górnej półki 9.30 Integra·
cywilizacji 11.45 Pogromcy cja 9.45 To jest temat 1O.OO
korków 12.10 Lekarze dzi· W labiryncie 10.30 Bywakich zwierząt 13.05 Wojen- lec 10.45 Telekurier - ma·
ne miesiące 13.30 Wyścig gazyn reporterów 11.15 Mi·
Shell Historical Ferrari Cha· ke Hammer 12.05 Książki
lenge 14.25 S~a burzy: Glp- z górnej półki 12.05 U siebalna katastrofa 15.15 Woj· bie 12.35 Europa w zagrona i cywilizacja: Cena woj· dzie 13.00 $wiat cudów •
ny 16.10 $więto smakoszy serial popularnonaukowy
16.35 Łodzie marzeń 17.05 13.35 Babie lato ~4.00 Ka·
Wędkarski $wiat Rexa Hun· lejdoskop regionalny 14.10
ta 17.30 Pasjonaci z wybo- Projektantki • serial oby·
ru 18.00 Odkrywanie histo· czajowy 14.35 Klan 15.00
rii 19.00 Dzikie Discovery
Teletransmisja 15.45 Sta·
20.00 Pdznaka policyjna
nisław Siedlecki 16.05 Nie, 21.00 Początki ludzkości
22.00 Łowca krokodyli 23.00 biańska Tajlandia 16.30 Przy·
Godzina z przypływem O.OO gody skrzata Pumukla 16.55
Niesamowite maszyny 1.00 Książki z górnej półki 17.OO
Historia Lightninga 2.00 Od· Integracja 17.15 Bywalec
17.30 Bezpieczne Łódzkie
krywanie historii
18,00 ŁWD 18.20 Piątek •
w*,..**
Jl!lili/SPOHI
koniec i początek 19.00 Po*,...,...,.*
lska liga siatkówkJ 21.05 Mi·
8.30 Łyżwiarstwo figurowe: " łość i namiętność • mek•
Mistrzostwa $wiata 10.30 sykań ski serial fabularny
Magazyn sportów motoro· . 21.30 ŁWD 22.00 To jest
wych 11.00 Sporty ekstre- temat 22.10 Książki z gór·
malne 12.00 Golf 13.QO Free nej półki 22.15 Mieszkaj
Ride: Mistrzostwa $wiata lepiej 22.25Autostrada22.45
14.00 Łyżwiarstwo figurowe Magazyn sportów zimowych
16.45 Sporty ekstremalne 23.15 Jazz nocą

23 marca 2001 r.
Wieczorynka
Wiadomości

Sport
+Pogoda
20.10 Jack Blyskawfca
·film fabułamy prod. USA,
ret. Simon W111Cer,
Yl)f<.PaulHogan,
Cuba Gooóind i ilni
21.45 Studio sport:
Mistrzostwa Świata
w jeidzle figurowej
nalodzle
Wiadomości

22.30 Monitor

Mieszkańcy

23.00 SportoWy flesz
23.05 Ciemna strona
Wenus
• film fab ulamy
prod.JXllsl<iej
0.35 Superjedynki:
Opole2001
0.55 Agent wpotrzasku
• serial sensaCWlY
2.15 Księżyc
w Skorpionie
·thriller prod. USA
3.40 W pogoni
za paliwem· film fab.
prod. kanad}1skiej
5.10 Mltyczne stwory:

nocy
·serial dokumentalny
6.00 Zakończenie
programu

21.35 Podwójna zemsta
·film fabula my
Angielski dowcip i znakomi·
ta obsada to największe atuty filmu brytyjskiego reży·
sera Malcolma Mowbraya.
Farsa rozgrywa się głównie
w położonym w malowniczej
okolicy starym zamku, w którym przewija się cala galeria
ekscentrycznych postaci.
23.10 Życie
nasprzedat
23.50 Akcja-serial
komediaNy prod. USA

2.00 Zakończenie

anioł

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
·serial animowany
725 Polityczne
graffiti
7.40 Słoneczny
patrol
• serial przygodowy
8.35 Strażnik
Teksasu
• amerył<ańskl
serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany

·serial komedkl•\Y

·serial obyczajowy
10.20 Florena
·serial obyczajowy
11.15 Zbuntowany anioł
·serial obyczajowy
12.05 Sabrina, nastoletnia
czarownica
I

Skowrońskiego

7.30 Pasmo dokumentów
8.15 Pogotowie lotnicze
·serial sensacyjny
9.05 Pytania Krzysztofa

9glńsklego

9.20 Casper I przyjaciele
9.45 Powrót Dogtanlana
10.10 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
11.00 Cudowne lata
·serial obyczajowy
11.30 HumoryWaldemara
·laik show
12.15 Remington Steele
·serial sensacyjny
13.00 unca zakochanych

prod. meksji<ańskiej

·telenowela

6.00 Kawa czy herbata w
tym Giełda i Mag. żeglarski
8.15 Krakowskie Przedmie·
ście 8.30Wiadomości 8.40
Klan 9.00 Kundle i reszta
9.25 Strach 11.00 Dalej robię swoje 12.00 Wiadomości
12.10 Rodziny i miasta 12.35
Nie tylko Wawel 12.45 W
rajskim ogrodzie 13.10 Klan
13.35 Gość Jedynki 13.45
Sport 14.35 Sto lat Filhar·
monii 15.00 Wiadomości15.10
Co nam w duszy gra 16.00
Mini wykłady o maxi spra·
wach 16.15 Mini • hulaj du·
sza 16.30 Żegnaj Rockefel·
ler 17.00 Teleexpress 17.20
Gość Jedynki 17.35 Bajecz·
ki Jedyneczki 17.50 Rewi·
zja nadzwyczajna 18.20 Te·
lezakupy 18.35 Klan 19.00
Wieści polonijne 19.15 Do·
branocka 19.30 Wiadomości 19.55 Pogoda + Sport
20.00 Skarb sekretarza 20.30
Dalecy-Bliscy 21.00 Pod·
wodna Polska 21.30 Festiwal Kultury fydowskiej
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CZY TEMIDA
JEST ŚLEPA?

.

Lepper i liczby

21.00 Doskona/yśwlat
12.30 Życiowa szansa
·film sensacyjny,
13.30 Zerwanewlęzl
5.45 Kropka nad i 6.00 Ka·
reż Clint Eastwood
14.30 4x4
mila - telenowela 6.45 Tele·
21.30 Losowanie LOTIO
15.00 Casper
sklep 7.OO Przeklęta miłość
I Szczęśliwego
·serial arimowany
• telenowela 7.50 Super świ·
Numerka
15.30 Informacje
nka • serial anim. dla dzieci
Również zgodnie z prawem postąpił sąd, który
23.30 Informacje
15.55 Xena,
8.15 Wesole smoki • serial
I biznes Informacje
wojownicza
dla dzieci 8.40 Księżniczka rodzicom zamordowanej przez dwie koleżanki czter·
23.50 Prognoza
księżniczka
Sissi • serial dla dzieci 9.05 nastolatki odmówił zasądzenia odszkodowania od
pogody
·serial przygodowy
Wodnikowe wzgórza • serial rodziców morderczyń. Odszkodowanie w znacznie
23.55 Polityczne
16.45 StrażnlkTeksasu
dla dzieci 9.30 Telesklep niższej wysokości, niż tego żądali rodzice ofiary,
graffiti
·serial sensacyjny
10.30 Big Brother 11.15 Ro- zasądzono od„. przebywających w poprawczaku za.
0.10 Przyjaciele
17.45 Florena
Cen·
12.00
toku
w
zmowy
bójczyń. W dodatku obciążono pokrzywdzonych
·serial komediowy
·serial obyczajowy
Maraton
12.30
nadziei
!rum
opłatą za adwokata strony przeciwnej oraz kazano
0.40 Przeżyli kataklizm
18.40 Informacje
uśmiechu 13.00 Super świn
zapłacić za koszt rozprawy. Być może litera prawa
·serial dokumentalny
+Kurier TV
ka 13.30 Wesołe smoki
nie została w żaden sposób naruszona, ale można
1.35 Różowa
19.0S Zbuntowany
13'.55 Księżniczka Sissi 14.20
sądzić, że odczucia społeczne - bardzo. W dodatku
landrynka
anioł
Wodnikowe Wzgórze 14.45
2.05 Telewizyjne Biuro
20.00 DwaśYńaty
Magazyn NBA 15.15 Milio· wysoki sąd uznał za stosowne wymawiać rodzicom,
Śledcze
·widowisko telewizyjne
nerzy 16.00 TVN Fakty 16.20 że postawili zbyt kosztowny nagrobek zabitej cór2.35 Muzyka na bis
20.30 Adam i Ewa
W niewoli uczuć 17.15 Big ce, a pociechą powinien być dla nich fakt, że mają
5.00 Pożegnanie
·serial obyczajowy
Brother • w cztery oczy 17.45 drugie dziecko, które ich wspomoże na starość„.
z widzami
prod. polskiej
Telegra· psychozabawa 18.15 Cóż, ludzie, którzy oczekiwali choćby finansowego
Rozmowy w toku 19.00 TVN uznania winy dziewczyn, które za parę lat wyjdą z
Fakty 19.25 Kropka nad i poprawczaka i będą się cieszyć wolnością i życiem,
19.45 Sport+ pogoda 20.00 doczekali się kolejnego ciosu. Rzecz nie w tym„ czy
-serial obyczajowy
13.50 M kwadrat
Big Brother • program roz- kwota, o którą się ubiegali, była dobrze wyliczona,
19.05 Dotyk anlola
·lalkshow
rywkowy 20.45 Głos z za- ale w tym, jak o przyznaniu znacznie skromniej·
. ·serial obyczajowy
Manna i Maf.emY
światów • film sensacyjny
20.00 Gumłtycy
14.30 Gumłtycy
szego zadośćuczynienia powiedziano rodzicom.
prod. USA, reż. Larry Pe·program satyryczny
·program satyiyczny
W styczniu br. CBOS przeprowadził badanie, które
20.15 HumoryWaldemara erce 22.35 Na ratunek 23.05 miało poinformować, jak oceniamy pracę policji,
14.40 Czarno-biały
TVN Fakty 23.15 Ale Pia·
Ogińskiego
-rozmowa
ma · program rozrywkowy prokuratury i sądów. Dobrą opinię o pracy sądów
20.55 M kwadrat
na tematy duchowe
23.45 Big Brother • Extra ma tylko 21 proc. respondentów. W czeiwcu 2000
15.10 Casper I przyjaciele
21.30 ŻycleJezusa
0.30 Tenbit.pl 1.30 Co za r. dobrze oceniało sądy 28 proc. społeczeństwa, a w
według św. ~.1ateusza
15.40 Powrót Dogtanlana
czerwcu I 998 r. - o.koło 35 proc. 64 proc. badatydzień 2.00 Nic stracone·
• seńal historyczny
16.10 Życie Jezusa
nych uważa, że sądy działają bardzo żle. Dwa Iata
go · powtórki programów
według św. Mateusza 22.00 Wydarzenia,
temu takimi pesymistami było 42 proc. ankietoSport, Pogoda
16.40 Ulica zakochanych
wanych. Spadły też notowania prokuratury - w ostat22.30 Pytania Krzysztofa
·telenowela
nim badaniu tylko 23 proc. pytanych oceniło ją
Skowrońskiego
17.35 Rytm serca
pozytywnie, podczas gdy w styczniu 2000 r. takich
22.45 Raport spcjal ny
·serial obyczajowy
6.00 Magazyn muzyczny 7.00 osób było 27 proc. Mimo powszechnych narzekań
23.10 Rodzina Straussów
18.30 Wydarzenia
Super gol 7.30 Muzyczne na policję właśnie policjanci z trójcy walczącej o
Powtórki
I pogoda
listy 8.30 Garfield . serial sprawiedliwość mają najlepsze notowania. W obecprogramów
18.35 Cudowne lata
anim. 9.00 PJ.M • serial dla nym badaniu CBOS 46 proc. ankietowanych wypo·
------dzieci 9.30 Pacific Blue • wiada się pozytywnie o pracy policji. Policjanci nie
• (.<Z>
serial policyjny 10.20 Zwa· powinni się jednak zanadto cieszyć - to spadek
~
riowany świat Malcolma - bardzo dobrych ocen w stosunku do poprzedniego
ale kino!
6.00 Teledyski 6.05 Trzy razy
Zofia 6.55 Odjazdowe kre- 8.00 Płomienie serca _ film serial komediowy 10.45 $wiat roku o 1O proc. 43 proc. respondentów ma złą
skówki • filmy animowane krótkometrażowy 8.15 Maze- według Kiepskich • serial opinię 0 policji.
Obywatele powinni mieć pewność, że sądy, połi·
7.55 Moj~ drugie ja· serial pa-dramat10.10Łaskaśmier· komediowy 11.15 Dwa św~adla młodzieży 8.20 !zabella , c1 • dramat 11.45 Sztuk- ty 11.30 Oh, Baby - serial cja i prokuratura działają sprawnie i dobrze, a prze9.1~ .Gra w przeboje 9.40 , mis~rz z lublina ·film oby· komediowy 12·00 "."sp.ólna I paska na oczach Temidy oznacza jedynie bezstron·
d. N'
hd
h
. . kł d .
$miej się razem z nami • „ czajowy 13 35 Błysk • film chata 12.30 Hawaje pięć·
1
owo. ow. .1e·
program rozrywkowy 10.05 1· krótkometratowy 13.45 Do- zero • serial kryminalny ne oce?i~e a zionyc na sz~ ac
. M. h . 13.25 Super gol 13.55 Sire- stety, zyc1e dostarcza przykładow na to, ze Temida
t· R ż
one West Wa iki ki 1o.55 k
· b wpływu
·
· łu h A
•
b
umen. e yserzy. 1c a
to me pozostaje ez
ywa s1epa 1 g c a.
Medicopetr 117 ·serial sen· 1 el Mann 14.45 Zuzanna i fa p 14.45 Muzyczne listy
sacyjny 11.45 Arabski ksią· I chłopcy • film obyczajowy I 15.45 Super. Mario Brothers na naszą ocenę działalności pracy sądów. (PAI)
Stefania Sawicka
że • miniserial przygodowy i prod. polskiej, ret. Stanisław 16.15 Sandokan • serial dla ·
12.35Teleshopping13.40 Iza- Możdżeński, wyk. Ewa Klzy- dzieci 16.45 Wspólna chata·
bella 14.30 Trzy razy Zofia żewska, Tadeusz Pluciński i serial komediowy 17.15 Dwa
15.20 Odjazdowe kreskówki ' inni 16.10 podrącznik mlo· światy 17.45 Dziennik 18.00
16.25 Moje drugie ja 16.50 dego truciciela • czarna ko· ' Simon 18.30 Był sobie zło
1
Medicopter 117 17.40 One media 17.50 Dokument: Jack dziej - serial sensacyjno-koWest Waikiki 18.30 Gra w , Nicholson 18.20 Wspólny mediowy 19.30 Różowe lata
Andrzej Lepper został po raz kolejny wybrany
przeboje 19.00 W akcji 19.30 pokój ·film obyczajowy 20.00 siedemdziesią~ 20.00 $wiat
$miej się razem z nami • $wińska sprawa • komedia • według Kiepskich • serial ko- prezesem „Samoobrony". Wyraził przekonanie,
program rozrywkowy 20.00 21.40 Nadzy • film obycza· mediowy 20.30 Agencja bez· że ugrupowanie to wejdzie w br. do Sejmu z 9-cio
Kojoty • dramat obyczaje· jowy 23.50 Wstręt • thriller prawia • thriller prod. USA procentowym poparciem wyborców. Tymczasem
WJ 21.35 Wzywam dr Bruck· prod. angielskiej 1.40 Rok 22.30 Dziennik 22.42 Sport „Gazeta Wyborcza" przedstawiła nieco inne wylinera 22.30 Quincy 23.25 I smoka· film sensacyjny 3.50 22.45 Życie jak sen 23.15
czenia w innych sprawach Andrzeja Leppera. UstaMcCall 0.10 W akcji 0.35 Zdjęcia· film krótkometra· Dwa światy O.OO Pojedynek
lono, że przez ostatnie dwa lata nie odbyły się 43
Kojoty • dramat obyczaje·. żowy 4.10 W łóżku z Madon- na szosie • thriller prod.
USA 1.45 Spotkajmy się rozprawy sądowe prezesa „Samoobrony". Na 24
ną • film dokumentalnyprod.
nie przyjechał Lepper, na 19 - jego adwokaci.
USA, reż. Alek Keshishian • 2.15 Muzyka
3.35 Teleshopping

WJ 2.00 Quincy 2.50 McCall ·

Jedyneczkl

Pogoda
Zwierzaki cudaki
Bajeczki

Wiadomości

Sita I jej syn
Naturomanla
l.e świata nauki
Naturomanla
Śledztwo:
W sprawie statku
Kullsywojska

Zwierzęta świata:

Agrobiznes
12.20 Do Unii
Klan· telenowela
Naturomanla

Wiadomości

Dom Muratora
Zgodnie z prawem
Z Polski rodem

Sprawiedliwość

Sport+ pogoda

Wiadomości

Wieczorynka

-sęrial

1150 Magla kina
14.15 Euro.Quiz
dla młodzieży
14A5 Krzyżówka szczęścia
15.10 Miami Sands
· serial prod. USA
Sandra coraz bardziej interesuje się Michaelem. Roxanne namawia ją, aby wróciła do Stevena. Za podszeptem koleżanki, Sandra
postanawia jeszcze raz rozmówi ć się z kochankiem .
Tym razem stawia mu ultimatum. Tymczasem doktor
Riley próbuje wrócić do ro-

·posłaniec miłości

prod.angielskiej
10.00 Okavango
· serial prod. USA
10.55 Magazyn
Ekspresu
Reporterów
11A5 Famlllada
-teleturniej rodzilny
12.15 Śpiewające
Fortepiany
·teleturniej muzyczny
13.05 Kupidyn

filmowy

l

Kocham Kino:
Indiański biegacz
·film fabtiamy prod. USA,
reż. Sean Penn,
wyk. David M<xse
Joe Roberts (David Morse) jest szeryfem w niewielkim miasteczku. $cigając

19.40
20.00
20.50
21.00
2120

Życie na max
Linia specjalna
Dwójkomanla
Panorama
Sport
-telegram
21.26 Pogoda
21.35 Wieczór
z Jagielskim
2220 Wieczór

Reżyserskiej

z dziesięciu
-teleturniej
19.25 IV Ogólnopolski
Festiwal Sztuki

18.55 Jeden

17.D5 Znaki czasu
17.30 Program lokalny
18.22 Pogoda
1ę.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla

·posłaniec
szczęścia

16.0fl Panorama
16.10 Kupidyn

gasło.

8.00 Program
lokalny
8.30 Mjakmlłość
• serial prod. polskiej
9.10 Arystokraci

urody

dziny. Laura odtrąca go jed·
nak. Wyznaje Mercedes, że
jej uczucie do męża już wy-

wyeliminować świadków,

na18kolach
·serial sensacyjny
prod.USA
Zorganizowana grupa gangsterów specjalizuje się w
napadach na ciężarówki
przewożące papierosy. Aby

19.00
19.30
19.56
20.10

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio

'1M §

16.05 Rower Błateja

15.35 Raj

14.35
15.00 Wiadomości
15.10 Kwadrat

1JA5
1150
14.10
14.15

10.55
11.15
11.40
12.00
12.10
12.20
12.45
1110
1120

mro.i~

Klan- telenowela
Jaka to melodia?
-teleturniej
18.30 Marzenia
do spełnienia
• telenowela prod. polskiej

GośćJedynkl

Teleexpress

17.00
1720
17.35
18.00

Krakowskie

Przedmieście 'l'I

dookoła świata

16.30 Moda na sukces
16.50 The Race· regaty

l

artystyczny:
Art· noc:
Ta ziemia
jest kwiatem
1.25 Agent
• serial komediowy
1.45 Zakończenie
programu

o.li Wieczór

Problemy slużbowe przesla·
niają jednak sprawy rodzinne.

czywiście musiał strzelać.

po zaśnieżonych , pustych
drogach uciekającego przestępcę, dopada zbiega i
zabija w obronie własnej. Na
komisariacie rodzice ofiary
oskarżają policjanta o morderstwo i grożą zemstą. Od
tej pory Robertsa dręczą
wyrzuty sumienia, targają
nim wątpliwości, czy rze-

kulturalnych
1.20 Zgodnie z prawem
1.40 Dom Muratora
2.05 Zakończenie
programu

wy<larmń

23.20 Sportowy flesz
23.30 Śmiertelna rywalka
·dramat prod. USA,
reż. James Hawyman,
wyk. Harry Hamlin i inni
Niespodziewane pojawienie
się tajemniczej wielbicielki
w życiu bohatera filmu cał
kowicie burzy jego szczę
ście I spokojną dotąd egzystencję, nieuchronnie prowadząc do tragedii.
0.55 Dekolt:
Kartoteka polskich

Wiadomości

Oskarów2001
2Z51 Monitor

wręczenia

czlonków gangu.
21.00 Dziennik
telewizyjny
21.15 Skrótceremonll

podstępem zdemaskować

przestępcy zabijają kierowców. Okazuje się, że łupy
trafiają do Jacka Caldera.
Gdy Chance Bowman do·
wiaduje się o przestępczym
procederze, postanawia

27 marca 2001 r.

Kawa czy herbata
Telezakupy
Kawa czy herbata

9.30 Pletruszkowlce
9.45 Bajeczki Jedyneczkl
10.00 Niezwykła podrót
-serial prod.

8.30
8.42
8.45
9.10

6.00
7.30
7.45
8.15

Wtorek

l

8.30 Tenis: Turniej WTA w
Miami 9.30 Wioślarstwo:
Regaty 10.15 Łyżwiarstwo
figurowe: Mistrzostwa świa·
ta w Vancouver 12.00 Pilka
nożna : Eliminacje Mistrza·
stw Świata 14.00 Magazyn
Watts 14.30 Kolarstwo 15.30
Tenis: Turniej WTA w Miami 16.45 Kolarstwo: Tydzień Kataloński 18.15
Wiadomości 18.30 Sporty
ekstremalne 19.00 Piłka
nożna 21.00 Tenis: Turniej
WTA w Miami 23.30 Wiadomości 23.45 Trial: Zawody Halowych Mistrzost Świa
ta 0.45 Wioślarstwo : Regaty 1.15 Wiadomości 1.30
Zakończenie programu

~r

„~

•
..... , .

9.00 Wędkarski Świat Rexa
Hunta 9.25 Ciekawostki Di·
scovery 9.55 Owady • film
dokumentalny 10.50 Odkrywanie historii 11.45 Wiatr w
żaglach 12.10 Terra X 12.40
Tajemnice Navy Seals 13.30
Samotna planeta 14.25 Zderzenie 15.15 Tajemnice magii 16.10 Łodzie marzeń 16.35
Zielona wioska 17.05 Węd
karski świat Rexa Hunta 17.30
Ciekawostki Discovery 18.00
Odkrywanie historii. 19.00 Dzi.
kie Discovery 20.00 Zdobywcy nieba: Lataj wysoko i
ciasno 20.30 Ciekawostki Di·
scovery 21.00 Grawitacja •
film dokumentalny 22.00 Gdyby nie było księżyca 23.00
Diabelska wyspa O.OO Strefa mocy: Praca nad bombą
1.00 Strefa mocy 2.00 Odklywanie historii 3.00 Zakończenie programu

CHANNEL

ueru
7.00 Dany opowiedz mi 7.30
Zwierzątka ze sklepiku 8.00
Telewizyjny numer warszaw·,
ski 8,02 Od Pucybuta do„ ..
8.25 Sekrety Warszawy i
Mazowsza 8.30 Królowa serc
9.30 Nauka języków obcych
9,45 To jest temat 10.00 W,
labiryncie 10.30 Co, gdzie, kiedy 10.45 Telekurier 11.15
Czterdziestolatek 12.15 Koncert 3 W 3 13.00 Przyroda·
Jaopnii 13.30 Nieujawnione
dokumenty 14.00 Kalejdo·
skop reglołnalny14.10 Projek·
!antki 14.35 Klan 15.00
Dzieło arcydzieło 15.10 Pa·
plerowy teatrzyk 15.30 Kurier 15.35 Rozmowa dnia
15.55 Podróże z WOT 16.15
Wiwat akademia 16.30 Przy·
jaclele zwierząt 17.00 Na·
uka języków obcych 17.15
Gość WOT 17.30 Kurier
17 .45 Sekrety W-wy i Mazowsza 18.00 Kurier 18.20
Klient 18.40 Studio reper·
tażu 18.55 Gość WOT 19.00
Bibi Frictin 20.35 Telekurie~
21.05 ~~ość i namiętność •
serial fabularny 21.30 Ku·
rier i pogoda 21AO Rozmowa
dnia 22.00 To jest temat
22.15 Odkryj nowy świat
22.40 Kino mocne: Olacze-.
go żyjesz 23.30 Galeria obrazów • film fabularny 0.35
Zakończenie programu

WOT

9.00 Telezakupy Mango 10.15
Maty lord - film animowany
dla dzieci 11.02 Bonanza
(odc. 19) 12.00 Reportaż
13.00 Mały lord ·- film animowanyt!la dzieci 13.30 Dzi·
kie i oswojone 14.00 Świat
dalekich podróży 14.25 Studio informacyjne 14.33 Ze-

msta 17 .15 Wiadomości
lokalne 17.25 Sonda ulią·
na 17.35 Sport w mieście
18.02 Maty lord ·bajka dla
dzieci 18.30 Trudne rozmowy 19.08 Prawo ziemi 20.25
Saga rodu Palliserów 21.22
Eksplozje 22.15 Burza nad
Bałkanami (odc. 2)

TELEWIZJAŁOWICZ

Łódź
7.00 Dany opowiedz mi 7.30
Zwierzątka ze sklepiku · .serial animowany 8.00 Łódzki
Klub Par1amentamy 8.30 Królowa serc 9.25 Książki z górnej półki 9.30 Nauka języ·
ków obcych 9.45 To jest temat 10.00 W labiryncie • serial prbd. polskiej 10.30 Nauka i kamera 10.45 Telekurier 11.15 Czterdziestolatek
·komedia lVP 12.10 Książ·
ki z górnej półki 12.15 Kon·
cert 3 W 3 13.00 Przygoda
Japonii 13.30 Nieujawnione
dokumenty ·14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Projek1antki 14.35Klai 15.00 Dzieło
arcydzieło 15.10 Papierowy
teatrzyk 15.35 Encyklopedia sportu 15.50 Portrety reży·
serów filmowych 16.15 Do·
linami rzek 16.30 Kino familijne • Przyjaciele zwierząt
16.55 Książki z górnej półki
17.00 Nauka język6w obcych
17.15 Nauka i kamera 17.30
Między Wartą a Pilicą 18.00
ŁWO 18.20 Łódzki Wieczór
Publicystyczny 19.00 Kino
wieczorne: Bibi Fricotin 20.35
Tełekurier 21.05 M~ość i na· miętność 21.30 ŁWD 22.00
To jest temat 22.10 Książki
z górnej półki 22.15 Odkryj
nowy świat 22.40 Kino mocne: Dlaczego żyjesz? 23.30
Galeria obrazów 0.30 Pro·
gram na jutro

TV

„Kawa czy herbata„ - program poranny prowadzą Agnieszka
i Piotr Gembar.owski. Emisja: wtorek, 27 marca, TVP 1,
godz. 6.00.

Rosłoniak

12

Słoneczny

·telenowela argentyńska

patrol
·serial obyczajowy
Stratnlk Teksasu
·serial sensacyjny
Fiorella
·serial obyczajówy
Informacje
+ KurlerlV
Zbuntowany anioł

według
św. Mateusza

14.40 Widzialne
i niewidzialne
15.10 Casper I przyjaciele
• serial animowany
15.40 Powrót Dagtanlana
• serial animowany
16.10 Życie Jazusa

20.00 Dwaśwlaty
·widowisko tełewizyjne
20.30 Życiowa szansa
21.20 Współczesny
gladiator
-film akcji
Mistrz sztuk walki, Chińczyk
Shingo zostaje zmuszony do

19.05

18.40

17.45

16.45

15.55

15.00 Pokemon
-serial arimowany
15.30. Informacje

mu:.V

I

k©

'

ale kino!
6 00 li led k'16 0·5 T
.
.
rzy razy
e ys ·
·
Zofia • telenowela 6.55 Od· 8.00 Swięta woina • komedia
. .
.
.
jazdowe kreskówki 7.55 Moje ~rod . polskiej 9.35 Łaska
drugie ja S.20 Izabella • te- sm1erc1 • dramat prod. Franle~owela 9.10 . ~ra w prze- ej a/Niemcy 11.10 Dokuboje· tel~turmej muzyczny men!: Joanne Woodward
9.40 Sm10J się razem z nami 11.40. Podręcznik młodego
·program rozrywkowy 10.05 truc1c1ela - czarna komedia
One. West Waikiki 10.55 1 prod. niemieckiej 13.20 Moja
Med1copter 117 11.45 Klaun kuzynka Rachel • film kry• serial sens . 12.35 Tele- minalny 15.00 Cookie - ko·
shopping 13.40 Izabella - media 16.30 Film krótkometelenowela 14.30 Trzy razy trażowy: Na pomoc Lem'lnZofia· telenowela 15.20 Od- gom 16.45 Dwóch tatusiów i
jaz~owe kreskówki 16.25 I mama· komedia 18.05 MaWspółcześniwojownicy16.20 Moje drugie ja 16.50 Medi- zepa ·dramat 20.00 Ich świat
Pokaż, co potafisz 17.00Tele- copter 117 17.40 One West - komedia 21.35 w łóżku z
express 17.20 Gość Jedyn- Waikiki 18.30 Gra w przebo- Madonną - film dokumentalki 17.35 Dam sobie radę je 19.00 W akcji.· magazyn ny prod. U$A 23.35 Rok
17 .50 Magazyn teatralny sensacji 19.30 Śmiej się ra- smoka - film sensacyjny
18.20 Telezakupy 18.35 Zło- zem z nami - program roz- prod. USA 1.45 Blue Vevet
!opolscy 19.00 Wieści po- rywkowy 20.00 Prawdziwi ·thriller prod. USA 3.45 Dolonijne 19.15 Dobranocka przyjaciele • dramat 21.55 kumen!: Sto lat horroru 4.40
1!1.30 Wiadomości 20 .00 Ucieczka do raju - film akcji ' Skowyt. horror prod. USA/
Cud Purymowy 20.55 Hity' 23.35 Szczury nabrzeża 0.25 Kanada, reż. Joe Dante,
satelity 21.55 Wieczór z W akcji 0.50 Śmiertelny obsada: Dee Wallace-Sto·
Jagielskim 22.30 Panorama pościg 2.30 Ucieczka do raju ne, Patrick Macnee, Den.
, nis Dugan i inni
4.00 Teleshopping
23.00 Powtórki

7.30 Kariery i marzenia 7.45
Kawa czy herbata 8.15 Kra. p ed . ś .
kawsk1e rz m1e ae 27 8.30
Wiadomości _40 Złotopol·
8
scy 9.05 Tropiciele gwiazd
9.30 Klub pana Rysia 9_50
. An ima
Czarna per1a
11 10
11.30 Kochamy polskie seriale 12.00Wiadomości12.10
śniła mi się„ . 12.45 Kwadrans na kawę 13.1 0 Złotopolscy 13.35 Gość Jedynki
14.05 Jak zbudować kościół
z puchu 14.30 Kwadrat 15_00
Wiadomości 15.10 Festiwal
operowo-operetkowy 15.55 ~

a

Przykładem mogą być

Geniusz łączy rzeczy,
które na pozór się wykluczają

Michael Michalko odwołuje się bardzo często,
do Alberta Einsteina. W tym punkcie stwierdza,
że wszystko, czym zajmował się twórca teorii
względności, było już znane - wiedziano, czym
jest masa, energia, prędkość światła. Zasługą Einsteina było to, że skojarzył te pozornie nie zwią
zane ze sobą elementy w słynny wzór E = mc2
5. Geniusz przenosi rozwiązania sprawdzone w
jednej dziedzinie do innej. Na przykład wynalazca
telegrafu Albert Morse rozwiązał problem przesyłania sygnałów na duże odległości , podróżując dyliżansem . Na kolejnych stacjach zmieniano zmę
c.zone konie, a geniusz zaczął się zastanawiać, czy
w ten sam sposób nie można byłoby potraktować
impulsów telegraficznych. Odpowiedź na~łaści
wie sformułowane pytanie była już formalnością·
należało stworzyć stacje przekaźnikowe, na których wzmacniano by słabnące sygn·ały.

Geniusz potrafi dokonywać
oryginalnych skojarzeń

PRZEPIS
NA GENIUSZA

dok. ze str. 1

nowy ŁOWICZANIN
; Wi6ŚCi z GłQwna _i_~Jrykowa

Świat

tyczące

odkrycia Einsteina, donatury światła . Wcześniej traktowano je
jak fale albo jak cząsteczki materii, które są tak
mikroskopijne, że nie rejestrują ich żadne urzą
6.00 Muzyczny VIP 7.00
dzenia. Einstein udowodnił, że światło ma dwoistą
A ku ku - program rozrywkowy 7.30 Muzyczne listy 8.30 naturę, określaną w podręcznikach fizyki jako korSuper Mario Brothers • se- puskularno-falowa.
rial 9.00 Sandokan - serial
Geniusz umie patrzeć
dla dzieci 9.30 Byt sobie zlona inne światy
dziej 1020 Różowe lata sienie przestaje myśleć po wyjgeniusz
demdziesiąte - serial kornePrawdziwy
wedlug
diowy 10.45
ściu ze swej pracowni. Dzięki temu dostrzega, jak
Kiepskich - serial komedio· wiele rozwiązań znanych naturze można zastosowy 11.15 Dwa światy 11.30 wać w nauce - od konstrukcji śmigła helikoptera
Simon • serial komediowy
(warto było przyglądać się ważkom!) po najbar12.00 Wspólna chata - sedziej skomplikowane roboty.
rial komediowy 12.30 Hawaje
Pięć-Zero - serial kryminalGeniusz potrafi właściwie ocenić
ny 13.25 A ku ku • program
znaczenie przypadku
rozrywkowy 13.55 Muzyczrosół widziały miliony ludzi, jednak
Pleśniejący
li·
ny VIP 14.45 Muzyczne
sty 15.45 Garfield • serial dopiero Aleksander Fleming, któremu ta pleśń
animowany 16.15 P.l.M • przypadkowo zniszczyła zapas badanych bakterii,
serial dla dzieci 16.45 umiał wyciągnąć właściwe wnioski . Jeśli pleśń jest
Wspólna chata • serial ko· bakteriobójcza, to może da się wykorzystać jako
mediowy 17.15 Dwa światy lekarstwo? Dzięki temu pytaniu otrzymaliśmy
17.45 Dziennik 18.00 Grace penicylinę. Zapewne niejednemu jabłko spadło w
w opalach - serial komediosadzie na głowę - i nic, najwyżej zaklął. A Newton
wy 18.30 Pacyfie Blue - ·
potrafił pomyśleć o powszechnym prawie ciąże
serial akcji 19.30 Zwariowania„.
ny świat Malcolma • serial
komediowy 20.00 świat weGeniusz umie działać w zespole
dług Kiepskich - serial koEpoka samotnych geniuszy minęła bezpowrot- .
mediowy 20.30 Dziennik 20.42
Dwa światy 21.30 Najemni- nie, dziś nikt w pojedynkę nie ogamie cało~ci wiecy • serial akcji 22.30 Baza dzy nawet w wąskiej dziedzinie. l)latego trzeba ·
Pansacola 23.30 Owa świa działać zespołowo , ale sztuka polega na tym, by •
ty O.OO Wszechobecne 1.00 w odróżnieniu na przykład od szkoły • nie zabić
Ludzie naszej epoki 2.00 indywidualności podwładnych, lecz w sposób twórSpotkajmy się 2.30 Muzycz- czy ją wykorzystać dla własnych/ genialnych cene listy 3.30 Strefa P
Kamil Potyk
lów. (PAI)

niebezpiecznej misji •
w zamknięty 6.00 Kamila 6.45 Telesklep
krąg potencjalnych turnie- • 7.00 Przeklęta miłość - tejów, w których jedynym wy- lenowela 7.50 Super świnka
nikiem może być śmierć je- a15 He-Man i władcy
wszechświata • serial ani·
dnego z współzawodników.
mowany 8.40 Księżniczka
21.30 LosowanleLOTTO
1Szczęśliwego
Sissi 9.05 Wodnikowe wzgó.
Numerka
rze 9.3Q Telesklep 10.30 Big
23.00 Informacje 1biznes
Brother 11.15 Rozmowy"'. toku
lnfonnacje
12.00 Ananasy z mojej kla2320 Prognoza pogody
sy 13.00 Super świnka •
2325 Polityczne
serial animowany 13.30 Hegraffiti
man i władcy wszechświata
23AO Rótowa landrynka
13.55 Księżniczka Sissi
-magazyndladoroslych
14.20 Wodnikowe wzgórze
0.10 Całuję czułki,
14.45 Krok za krokiem 15.15
panlApplegate
Milionerzy 16.00 TVN Fak-czamakomedla
ty i Pogoda 1620 W niewoli
1.45 Playboy
uczuć - telenowela 17.15 Big
2.40 Muzyka na bis
Brother 17.45 Telegra • psy5.00 Potegnanle
chozabawa 18.15 Rozmo·
wy w toku 19.00 TVN Fakty
19.25 Sport 19.30 Pogoda
20.15 HumoryWaldemara
20.00 Big Brother 20.50 MilioOgińskiego
nerzy 21.40 Zabójcza broń
20.55 M kwadrat
li - film akcji prod. USA 0.05
21.30 Życie .iezusa
Big Brother - Extra 0.50 linia
według
życia • film sensacyjny 2.50
św.Mateusza
Tancerka - film prod. USA
22.00 Wydarzenia,
4.10 Granie na zawołanie
Sport, Pogoda
22.30 Pytania Krzysztofa
przeniknięcia

podjęcia

Skowrońskiego
16.40 Ulica zakochanych
• telen<mela
22.45 Archiwum XX wieku
2l10 Pogotowie lotnicze
17.35 Remington Steele
·serial senasaC)iny
-serial sensacyjny
O.OO Gumltycy
Ogińskiego
18.30 Wydarzenia, pogoda
• program safyryr::zny
18.35 Cudowne lata
12.10 Rytm serca
0.10 Resurractlon
• serial obyczajowy
·serial obyczajowy
Boulevard
19.05 Dotyk anioła.
13.00 Ulica zakochanych
• serial obyczajowy
·serial obyczajowy
• telenowela
1
1.00 Zakończenie
20.00 Gumltycy
1150 M kwadrat
programu
·program satyryr::zny
14.30 Gumityty
...,...________________________________

9.20 Casper I przyjaciele
9.45 Powrót Dagtanlana
·serial animowany
10.10 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
11.00 Cudowne lata
· serial obyczajowy
11.30 HumoryWaldemara

Skowrońskiego

7.30 Pasmo dokumentów
8.15 Rodzina Straussów
·serial biograficzny
9.05 Pytania Krzysztofa

ltrt!I

©

"telen<mela
10.20 Florena
11.15 Słodka trucizna
·serial obyczajowy
12.05 Pl%)ijaclele
-serial komediowy
12.30 Adam IEwa
• serial prod. polskiej
1100 Disco Polo Live
14.00 Idź na całość

anioł

8.35 Strażnik Teksasu
-serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany

księżniczka

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Casper
-serial dla d,zieci
725 Polityczne
graffiti
7.40 Xena, wojownicza

l:i1L!iJ@~'ii'

I
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Sobota
-19.00 Wleczorynka:

Oblętenl

się

w

piekło.

2.05 Zakończenie

biją źródła

1.15 Tam gdzie

mienia

uporządkowane życie

szczęśliwy żywot

23A5 Zemsta
Tony'ego Clmo
Rekonstrukcja dramatycznych wydarzeń, )akia miały
miejsce w pewnym małym,
amerykańskim miasteczku.
Tragedia dotknęła roc4inę,
która dotychczas cieszyła
się powszechnym .szacun·
kiem i wiodła spokojny l
Nagle ich
za·

·serial prod. USA

wwlelklmmleścle

cz:yllseks

mętczyznę,

nej opowieści koncentruje
się wokół przygód dwóch
bezrobofnych bohaterów, przypadkowych ofiar zawodowe·
go kryminalisty.
23.20 Jak upolować

programu

-film fabularny
6.30 Zakończenie

4.40

1.00 Noc internauty
1.35 Klan· telenowela
2.00 UwagalZmlana
czasu z zimowego
na letni
3.00 Klan
3.45 Ojcowie I synowie

prod.USA

Jerzego Gruzy
23.10 Sportowa sobota
2325 Ucieczka z Kuby
-filmfabi.darny

Wspomnień

22.05 Magiczny Alfabet

reż. Roberto Benigri

19.30 Wladomoścl
1951 Sport
19.56 Pogoda
20.0S Życie jest piękne
·film fabularny
prod. włoskiej,

Mapeciątka

24 marca 2001 r.

f,

Tańce polskie:
styl ubierania się, maniery
Tańce
i sposób bycia. Szacunek
budziła takte jej postawa
Kurpll Zielonych
6.40 Wszystko o działce ' obywatelska. Kiedy Anglicy wkroczyli do Waszyng· '
I ogrodzie
tcinu I plądrowali oraz pod7.10 Agrolinla
pałali wszystko, co na pot- ~
8.00 Zwierzętaświata:
kali na drodze.
Sita I jej syn
13.20 Kronika
8.30 Wladomoścl
ł
Rlmowa
8.42 Pogoda
13A5 Magazynieglarskl
8.45 Ziarno
14.0S Studio sport:
9.10 Cybennanla
Mistrzostw Świata
9.40 Walt Disney
w jeździe figurowej
przedstawia:
11
na lodzie- program
Produkcje
I
dowoiiy partanczenych
Myszki Miki
• 15.20 JeśllnłeOXfortoco?
Zwariowana szkoła
·film fabularny
·serial anim. prod. USA
& 15A5 Studio orzech
11.00 Dziedzictwo
16.05 Na wielkiej scenie:
·serial prod. kanadyjskiej
Paweł Piskorski
11A5 Sekrytyzdrowfa
kontra Marek Siwiec
12.00 Podrótnlk: Tahiti
16A5 WrzućJedynkę
-wyspa Gauguina
17.00 Teleexpress
1225 Miliard w rozumie
17.15 GośćJedynkl
·teleturniej
17.30 Kochmny
j
13.00 Wladomości
polskie
13.10 Kobiety
seriale- teleturniej
Białego Domu
Bohaterka kolejnego odcin- 18.00 Piotrek zgubił
I
dziadka oko,
ka cyklu, żona czwartego prea Jasiek chce dotyć '
zydenta Stanów Zjednoczospokojnej starości
nych, była pod każdym wzglę-seńalTVP
dem niekonwencjonalna. Wszy·
stkie damy z towarzystwa 18.30 Pokat, co potrafisz:
starały się naśladować jej
Akademia IQ

m8

I

I

I1mi. Główny: wątek zwariowa-

l

l
notnej
I 20.00 Herbatka u Tadka
' 20.50 Słowo na nledzlelę
1
21.00 Panorama
lt 21.20 Sport· telegram
·· 21.26 Prognoza pogody
1 ~ 21.35 Cl, którzy przetrwają
-film fabularny
Satyra wyszydzaiąca ame·
rykańsklespoleczeństwo, owj L ladnięte kultem broni palnej, stosowanej do samo11 obrony przed przestępca·

I

7.00 Echa tygodnia
W komisariacie Marylka na7.30 Spróbujmy razem
krywa całującą się parę.
8.00 Program lokalny
Bez trudu rozpoznaje Ja9.00 Doogle Howser,
sla I jego nową sympatię,
lekarz medycyny
kt6ra ńósl takle samo jak
9.25 Gospodarka
ona imię. Zwierza się Wieś1
kowi, że jest wciąż nieszc:zęw Dwójce
9.55 Showman skrzypiec 1 śliwa, i nie może ułożyć soble życia: Pod nieobecność
- Maxim Vengerow
1
Dionizego i Julii w Złotopo10.30 Wyprawa z National
licach, Marcysia dba o
Geographic:
. dom i robi wszystkie niePuma-lew Andów
· zbędne porządki. Mirella
·film dokumentalny
11.30 UllcaSezamkowa
• chce wiedzieć, jakie plany
12.00 Kino bez rodziców: ' ma wobec niej Kowalski.
Niedwuznacznie daje mu do
Fllnstonowie
-serial anim. prod. USA ' zrozumienia, że wciąt liczy
1
na to, że będą razem.
12.20 Tom I Jeny
15.30 Program lokalny
-serialanlmowany
12.30 Słoneczna włócznia , l 15.50 Studio sport:
Ellmlnacje
'
-serial prod.
do Mistrzostw
~
13.00 Parker Lewis nigdy
Śwfatawpllce
nie przegrywa
·serial prod. USA
1125 Arka Noego
13.55 Co ludzie
powiedzą
-serial~ ·

prod. arYJielskiei
14.20 IV Ogólnopolski
Festiwal Sztuki
Retysersklej
14.30 Famlllada
·teleturniej
1S.OO Złotopolscy
- lełenowela lVP

TV Łódź

7.OO Kaczorek Huey - serial dla dzieci 7.35 Fixi, Foxi
i przyjaciele • film animo·
wany 8.00 Telewizyjny nu·
mer warszawski 8.05 Powiaty 8.25 Podróże z WOT 8.45
Co, gdzie, kiedy? 9.00 LU·
bię dom I ogród 9.30 Tele·
wizyjny magazyn przyrodniczy 10.00 Piętro wyżej •
film fabularny 11.35 Superkonstrukcje 12.30 Nil! tylko
dla komandosów 12.55 Zło
te rączki • serial dokumen·
talny 13.20Zaproszenie 13AO
Konie 14.30 C)'l'kowcy 14.55
Trójka na szóstkę 15.25
Koncert 3 w 3 16.15 Być
kobietą 16.40 Wieża • tele·
turniej 17.OO Z archiwum Ku·
riera 17.10 Moda i okolice
17.30 lista przebojów 17.45
Strefa Cuntry 18.00 Kurier
Warszawski 18.20 Są takie
miejsca 18.40 20 lat póź·
niej 19.00 Lokum • Główny
bohater to chłopak z prowincji, który otrzymał wymarzoną posadę wnowojorskief
gazecie. Okradziony z pie·
niędzy i dokumentów, Idzie
do redakcji,. gdzie otrzymu·
je pomoc i adres nowego
mieszkania 20.40 Telekurier
21.00 Teraz my 21.10 Podró-·
że z WOT 21.30 Kurier
21.35 Sport w WOT 22.00
Kino mocne: Odrodzeni 23.30
Halka cz. 2 1.05 Zakońc:ze..
nie programu

WOT

„ Ci, którzy przetrwają" -film fabularny prod. USA, reż. Michael Ritchie,
liYk Walter Matthau, Robin Williams (na zdjęciu), Jerry Reed i inni. Emisja:
sobota, 24 marca, TVP 2, godz. 21.35.

-~

,,,.""„„„

z

, 12•15 Reportaż 13.00 Mały
jak zdrowie
idord 13.30
' ,49 Moje dziecko 14.00
13
• ś . 1 dalekich podróży
WIS
'. 14.25 Studio informacyjne
-

Ilord

· 9.00 Telezakupy 10.15 Mały
11.00 Kapitan Kidd

.:!łl'nJ1\l

18,20 Ł6dź 3 proponuje
18.30 Magazyn kulturalny
119.00 .Kino wieczorne: Lo·
rkum • film fabularny 20.40
Magazyn telekuriera 21.00
~ Program sportowy 21.35 Bywalec 22.00 Kino mocne:
Odrodzeni • J6den z największych filmów kina francuskiego, wyk. Michelle Morgan i Gerard Philipe 23.30
. Halka 1.00 Zakończenia
'•l
~
~:

7.OO Kaczorek Huey • serial animowany dla dzieci
9.00 Wędkatski świat Rexa 7.35 Fixi, Foxi i przyjaciele
Hunta 9.25 Pasjonaci z wy- • serial animowany dla dzieboru. Silnik parowy 9.55 Broń ci 8.10 Niebiańska Tajlanzwierząt: Śmiertelne starcia ' dia • seńal przyrodniczy 8.30
10.50 Odkrywanie his.torii Rodzinne- dzień dobry 9.00
11.45 Strefa mocy 12AO Nie- Lubię dom i ogród • magasamowite maszyny: Atomo- zyn 9.25 Książki z górnej
wa J6dż podwodna 13.30 Au· półki 9.30 Telewizyjny matomatyczni wojownicy 14.25 gazyn przyrodniczy 10.00 Pię
Strefa zdrowia 15.4.0 Pro- · !ro wyżej 11.35 Superkonblem z mężczyznami 16.1O strukcje 12.30 Nie tylko dla
Złote
d ó
Na ratunek ogrodom 16.35 . k
oma.n os .w 12·55
Zielona wioska 17.05 Super
statek 18.00 Wojenne mie- ' rączk~. s~nal dokumentalsiące 19.00 Poła bitew 20.00 no·poradnikowy 13·20 Z~
Szpltal polowy: Medycyna proszenie • prezentac1a
na pierwszej linii frontu 21.00 ciekawych zakątków naszeOpowieści z półświatka: od· ! go kraju 13.40 Konie 14.30
znaka policyjna 22.00 Stu- 0Kino familijne: Cyrkowcy
lecie zwykłych ludzi 23.00 ' 14.55 Trójka na szóstkę •
Akta FBI: Walka z kartelem teleturniej 15.25 Koncert 3
O.OO Szkoła spadochronla- : w 3 16.15 Być kobietą 16.40
rzy 1.00 Medycyna sądowa Teleturniej - Wieta 17 .OO
1.30 Noc zbrodni 2.00 De· 1 Mój świat 17.45 Katolicki tytektywi sądowi 3.00 Zakoń- godnlk informacyjny 18.00
~ Łódzkie Wiadomości Dnia
czenie programu

„...„„„

D!ll1ilSNlff

8.30 Łyżwiarstwo figurowe
10.30 Sporty ekstremalne
11.00 Piłka nożna: Liga mi'Strzów 13.00 Łyżwiari>two fi·
gurowe: Mistrzostwa świata
14.15 Wioślarstwo : Regaty
ósemek Oxford • Cambrid·
ga 15.00 Łyżwiarsto figurowe
17.00 Narciarstwo biegowe
111.00Wiadomości18.15Sporty ekstremalne 18.45 Łyżwiarsto figurowe 20.00 Jeż·
dziectwo: Zawody Pucharu
świata 21.00 Piłk~ nożna
23.00 W1adomośc1 23.15
Rajdowe Mistrzostwa Świata 23.30 Piłka nożna 1.15
rty kstre i 1 45 Wia·
ma ne •
Spo śe.
domo c1 2.00

ł

• tełero.Yela

6.00 Piosenka na tyczenie
1.00 Pokemon
• serili arlmowany
7.25 Polityczne graffiti
7AO Słoneczny patrol
• serial przygodowy
8.35 Stratnlk Teksasu
·serial sensacyjny
9.30 Zbuntowanyanloł .

• serial obyczajowy

10.20 Florella
11.15 Zbuntowany anioł

12.05 Dusza człowiek
• serial kc1nediowJ
12.30 Życiowa szansa

chcieć

ł3.30 Dwaśv.iaty
14.30 Twój lekarz
• magazyn medycmy
14A5 Wystarczy

15.QO Pokemon
•serial arimowafrJ

Skowrońskiego

7.30 Kośclóltywy
8.15 Pogotowie lotnicze
·serial sensacyjny
9.05 Pytania Krzysztofa

Ogińskiego

9.20 Casper I przyjaciele
9A5 Powrót Dogtanłana
10.10 Leo I Beo· komedia
prod. włoskiej
11.30 HumoryWaldemara

•tełen<:Niela

12.10 Remington Steele
• serial sensacyjny
13.00 Ullcazakochanych

13.50 Mkwadrat· talk show
Mari1a i Matemy
14.30 Gumltycy
·program satyryc.zny

15.30
15..55
16.50
17A5
18.40
19.05
20.00
20.30

o.oo

bują zdemasttować Geniu·
lnfonnacje
1
1 , sza Zbrodni, którego gang
Słoneczny patrol
zagraża zarówno życiu mle·
StratnlkTeksasu
' szkańców LA. jak również
·serial sensacyjny
tutejszemu rynkowi nleruFlorella
lnfonnacje
chomości. Ich poczynania
wzbudzają niekiedy śmiech,
+KurlerTV
ale skuteczność w walce
Zbuntowany anioł
• serial obyczajowy
z bandytami staje się ich
atutem.
Dwa światy
21.30 Losowanie LOTTO
•!J'll'zabawa
I Szczęśliwego
Życiowa szansa
Numer1ca
-teleturniej
Akademia pollcyJna 6 23.00 Informacje I biznes
lnfonnacje
• komed'ta prod. USĄ
.: 23.20 Prognoza
reż. PeterBonerz,
pogody
wyk. Bubba Smith,
2325 Polityczne graffiti
Michael Wnslt:!N,
23.40 Bumerang
Oavi:i Graf,
Magazyn
Teatru Otwartego
1.20 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

22.30 Pytania Krzysztofa

Skowrońskiego
Czarno-biały

·program satyryczny
0.10 Pasmo
dokumentów
1.00 Zakończenie

22A5

17.35 Remington Stelle
• seńal sensacyjny
18.30 Wydarzenia
+Pogoda
19.0S Dotyk anioła
• serial obyczajowy
20.00 Gumltycy
·program satyryezny
20.15 Humory Waldemara

programu

· I

°

O.OO Gumltycy

23.10 Pogotowie lotnicze
• seńal sensacyjny

Ogińskiego

•telenowela

16.40 Ulica zakochanych

2055 Mkwadrat
14.40 Covington
-talksllow
·serial kostiumowy
Manna i Matemy
15.20 Casper I przyjaciele
15.40 Powrót Dogtanlana 21.30 Życie Jezusa
16.10 Życie Jezusa
według św. Mateusza
·serial historyczny
według św. Mateusza.
22.00 Wydarzenia,
·serial historyczny
sport, pogoda

Marion Ramseyi inri
Absolwenci najgorsz~ akademli policyjnej w dziejach
wszelkimi sposobami pró·

, 21.25

I

. ..

r

I

~

reż. Guillaume Nlcloux

dok ze str. 9
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OCHRONA
PTASICH GNIAZD

•

ł

wy 12.00 Wspólna chata serial komediowy 12.30 Ha·
waje Pięć-Zero • serial kry·
minalny 13.25 Podryw kon·
!rolowany 13.55 Strefa P magazyn muzyczny 14.45
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 15.45 Garfield serial animowany dla dzieci 16.15 P.l.M ·serial ani·
mowany dla dzieci 16.45
Wspólna chata • serial komediowy 17.15 Dwa światy
• gra 17.45 Dziennik 18.00
Oh Baby • serial komedio·
Wf 18.30 Paclfik Blue • se-

Michał Szafrański

rial policyjny 19.30 Zwariowany świat Malcolma · serial komediowy prod. USA
20.00 Świat według Kiepskich • polski serial korne·
dlowy 20.30 Fałszywy brat
• dramat prod: USA 22.30
Dziennik 22.42 informacje
sportowe 22.45 Życie jak sen
• serial komediowy prod.
USA 23.15 Dwa światy·
widowisko telewizyjne o-.oo
Mistrzowie z klasztoru Wek
• film akcji 3.15 Spotkajmy
się • program rozrywkowy
3.45 Muzyka

nepldu przychodzi wiadoświnka • serial animowany
dla dzieci 13.30 wesołe mość, że ciastka nie były
smoki • serial animowany przyczyną salmonelli. To·
dla dzieci 13.55 Księżnicz· mek na chwilę przleclał ze
ka Slssi ·serial anim. 14.15 Stanów, ale postanowH wróMecz NBA 15.15 Milionerzy cić tam na studia. Michał
16.00 TVN Fakty, pogoda usiłuje dociec, co zaszło mię·
16.20 W niewoli uczuć • te· dzy Marysią a Wojtkiem we
lenowela 17.15 Big Brother Włoszech, ale odkrywa je• w cztery oczy 17.45 Tele- dynie, że Wojtkowi nadal
gra · psychozabawa 18.15 zależy na Lucynie 22.25
Rozmowy w toku 19.00 TVN Urzekła mnie twoja historia
Fakty 19.25 Kropka nad i 22.55 TVN Fakty 23.05 Su19.45 Sport i pogoda 20.00 pergliny • magazyn policyjBig Brother 20.50 Miliona- ny 23.35 Fakty, ludzie, ple·
rzy • teleturniej 21.40 Mia· niądze 0.05 Big Brother
steczko· serial obyczajo- · 1.50 Multikino - magazyn
wy produkcji polskiej; Z sa- filmowy 2.20 Zakończenie

około 150 sztucznych gniazd dla rybołowa - atrakcyjnego i rzadkiego pta-

Czy każdemu wiadomo, że np. fo. ka drapieżnego, żyjącego zwyicJe w
· tografowanie najcenniejszych gatun- pobliżu zbiorników wodnych - około
ków rzadkich ptaków drapieżnych wy- jedną trzecią z takich gniazd ptaki
maga uzyskania pisemnej zgody (z mi- zajęły i wyprowadziły lęgi. Ryboło
nisterstwa środowiska, od konserwa- wów mamy w Polsce tylko kilkadzie• tora przyrody, dyrekcji lasów państwo siąt par. Przed 30 Jaty było zaledwie
, wych), a nie tylko wielkiego zamiło około I OO par zagrożonego wyginię
wania, pewnej znajomości trybu życia ciem bielika. Dzięki ochronie strefo· ptaków czy wiedzy o lokalizacji ich wej ich liczba uległa. zwiększeniu do
ponad 350 par. Najwięcej ich przysiedlisk?
Gniazda objęte ochroną strefową było na Pomorzu Zachodnim, nad
ornitolodzy obserwują kilka razy w brzegami Zatoki Pomorskiej oraz
roku. Pierwszy raz akcja rozpoczyna Zalewu Szczecińskiego. Do najcensię od wczesnej wiosny, gdy gniazda są niejszych gatunków należy także orzajmowane i poprawiane, a niektóre lik krzykliwy. Obecnie mamy około
ptaki drapieżne interesują się kilkoma 170 par tych ptaków oraz kilkadziegniazdami i w ciągu paru lat je zmie- siąt gniazd orlika grubodziobego.
niają. Do największych osiągnięć sysFundacja EkoFundusz będzie finantematycznej w ostatnich latach ochro- sować program ochrony skrzydlatych
~ ny gniazd i stref należy ustalenie oko- drapieżników do 2010 r. W latach
1998-2000 działania Komitetu
ło 25 nowych gniazd orła przedniego.
Jak informują specjaliści z Komite- Ochrony Orłów wspomagane były
tu Ochrony Orłów i EkoFunduszu, kwotą ponad 834,4 tys. zł, z której
pomyślnie rozwija się współpraca orfinansowano przede wszystkim pranitologów polskich ze słowackimi i ce ornitologów w terenie, naprawy
gniazd i montaż platform pod gniazukraińskimi na naszym pograniczu w
rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskie- da, tworzenie bazy danych i kartotek
go. Po naprawieniu lub zainstalowaniu oraz szkolenia ochotników i wydawnictwa edukacyjne. (PAI)
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a

Ka6.00Tele·
Kropka nad I6.45
5.45 ·telenowela
- - - - - - - -- - - - - - - - - -~
I - -0- - - - - - - ' mila
I sklep 7.00 Przeklęta miłość
I~
~
·telenowela 7.50 Super świn·
.~„,
ka • serial animowany dla
.
8·0 Fi.Im krótkometrażowy . dzieci 8.15 Wesołe smoki •
8 1
· ~ Riff· Raff • film oby- ;I serial animowany 8.40 Księ
czaiowy 9: 50 Dokument Hol: I :żniczka Sissi • serial animo·
lywood kontra . paparazzi wany dla dzieci 9.05 Wod. 1
n'ikow e wzg órze • sena
10.45 Święta
J
k' · • korne·
Iwoina
d
d'
. ia pro · po s 161 ' reż. .u· anim. 9.30 Teleskle 1o30
lian Dziedzina, ~k. Elżb1e- Big Brother 1220 ~aste~.
.
ta Czyżewska, Mieczysław k
· o • serial obycza1owy pro· 12 20
czechow1cz
• •
„
. 23 kroki
do Baker Street • thriUer dukCJI polskie) 13.00 Super
14.00 Ich świat· komedia,
ret. Colin Gregg 15.35 Dokumen!: Reżyserzy: Wolf·
gang Petersen 16.35 Mat·
nia • thriller, reż. Roman I 6.00 Strefa P • magazyn
Polański 18.25 Cookie • ko- muzyczny 7.00 V Max· mamedia 20.00 Klasyczne Ale: gazyn motoryzacyjny 7.30
Szkice warszawskie 21.25 Muzyczne listy 8.30 GarDokument: Sto łat horroru field • serial animowany dla
23.15 Blue Velvet • thriller dzieci 9.00 P.l.M ·serial ani·
prod. USA 1.15 Lani Loa. mowany dla dzieci 9.30 Pa·
film sensacyjny, reż. Sher- cifie Blue • serial policyjny
wood Hu 2.45 Słomiane bó- 10.20 Zwariowany świat
stwo - film grozy 4.10 Oś- Malcolma 10.45 świat we·
miornica w akcji • film kry· dług Kiepskich 11.15 Dwa
mlnalny prod. francuskiej. . światy· gra 11.30 Grace w
I opałach • serial komedio·
6.00 Konserwacia nadajnika ~.OO Trzy razy Zofia 6.50 Od·
15.00 Wiadomości 15.10 Kul- Jazdowe kreskówki 8.00 Moje
tura duchowa narodu 15.45 drugie ja· serial dl'a młodzieMagazyn żeglarski 16.00 Małe fy 8.25 Izabella • telenowe·
ojczyzny: Święto gór 16.20 .la 9.1~ Gra w przeboje. teMini. hulaj dusza 16.35 Kun- leturn1ej 9.40 Śmiej się ra·
die i reszta 17.00 Teleexpress zem z nami • program roz·
17.20 Gość Jedynki 17.35 rywk~wy 10'.10 One West
Gaieria malarstwa polskiego Waik1kl • serial sens. 11.00
„
17.45 Sportowy tydzień 18.35 Weterynarz z Bawam • ko·
Klan 18.55 Telezakupy 19.15 media 12.35 Teleshopping
Dobranocka: Tydzień przy. 13.40 Izabella 14.30 Trzy
gód w Afryce 19.30 Wiado- razy Zofia· telenowela 15.20
mości + Pogoda 19.58 Sport Odjazdowe kreskówki 16.25
20.00 Strach • film fabular- 1 Moje drugie ja 16.50 Medl·
ny prod. polskiej, reż. Antoni copter 117 ·serial sensa·
Krauze, wyk. Grzegorz War- cyjny 17.40 One West Wai·
choł, Joanna Żółkowska i inni kikl 18.30 Gra w przeboje
21.30 Dalej robię swoje. ju- 1 19.00 W akcji 19.30 Śmiej
bileusz 35-lecia pracy Woj-. się razem z nami • pr. rozciecha Młynarskiego 22.35 rywkowy 20.00 Koszmar w
Panorama 22.55 Sport-tele- bittercreek ·thriller 21.40
gram 23.00 Ze sztuką na ty Arabski książę • miniserial
23.30 Motywy: Martwa natu- 22.35 Bankier· thriller 0.15
ra jako przedmiot 23.45 Sto W akcji 0.35 Koszmar w Bi\·
lat Filharmonii 0.20 Galeria I t~rcreek. • thriller 2.05 Ban~lars~a połskie9? 0.30 Mo- kier· thnll~r prod. USA 3.40
Teleshopping
nitor W1adomośc1

i

'

Reportaż

G)

Czas artysty,

.

l

czas sztuki
11.55 Famillada
1215 VI Festiwal
Kabaretowy
Camping
Europa2000
1115 Kupidyn~ posłaniec
miłości- serial prod. USA
14.00 Teatr dla dzieci:
Królowa chłodu
14.45 Na maksa - teleturniej
15.10 Miami Sands
-serial prod. USA
16.00 Panorama
16.10 Sukces
Jakubowski ogląda w telewizji reportaż z będącego wła
snością ABC, upadającego
PGR w Mrocznej. Dowiaduje się , że w tym okręgu sąd
unieważnił wybory parlamenta.rne. Biznesmen doznaje
olśnienia . Szybko kontaktuje się z Kaweckim, chcąc

aoo

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
Program lokalny
8.30 Na dobre i na złe
- serial prod. polskiej
9.25 Arystokraci
- serial prod. angielskiej
10.15 Cena ryzyka
-serial dok. prod. USA
10.40 Okavango
-serial prod. USA
11.30 Roman Opałka:

iTVPl!J

! ...

23.00 Sportowy flesz
23.10 Oparte na faktach:
Na rozkaz serca
-film fabularny prod. USA
1.05 Portret rodzinny
1.25 Plebania- serial TVP
2.15 Zakończenie

Wiadomości

22.34 Monitor

Lwy' na festiwalu w Wenecji. Sławę reżysera ugruntowały kolejne honory: .Zło
ta Palma" canneńska z
1985 roku za ,Ojca w podrófy służbowej", nagroda za
najlepszą reżyserię ,Króla
Cyganów' wywalczona także w Cannes, wreszcie weneckie ,Srebrne Lwy" dla filmu ,Czarny kot, biały kor.
Ale po zdobyciu w 1995 roku
drugiej .Złotej Palmy" za
.Underground" Kusturica został odsądzony w ojczyżnie
od czci i wiary.
21.0S TeatrTelewlzji:
Królowa I Szekspir

.~

21.00 Panorama
zasięgnąć informacji o sposobie objęcia poselskiego 21.20 Sport-telegram
wakatu. Później zaś jedzie 21.26 Pogoda
do Mrocznej i na dobry po- 2135 Co ml zrobisz,
jak mnie złapiesz
czątek wynajmuje opusto- komedia prod. polskiej,
szały zajazd. Tekla z Danką
reż. Stanisław Bareja,
wertują akta ABC, próbując
wyk. K Kowalewski,
dociec motywów postępo
Bronisław Pawlik,
wania Kramera .
Ewa Wiśniewska i inni
17.05 Małe ojczyzny:
Akcja ,Co mi zrobisz, jak
Na początku
mnie złapiesz?" toczy się w
była Trzcinica
W filmie o sensacyjnych drugiej połowie lat siedemodkryciach w Trzcinicy opo- dziesiątych. Dyrektor Krzawiadają: archeolog, konser- • koski jedzie w służbową dewatorka oraz mieszkańcy legację' do Paryża, W amwsi. Pragną oni, zwłaszcza basadzie poznaje apetyczci młodzi, by odkryte na ich ną Danusię i spędza z nią
wzgórzu pozostałości osa- noc. Nie wie, że dziewczydy starszej od Biskupina na jest żoną partyjnego prominenta. Mija kilka miesię
stały się szansą dla okoliOf, a rozwijająca się wokół cy. Pewnego dnia Danusia
nich.Jurystyka dała im za- składa wizytę w gabinecie
tru~nlenie, wówczas nie bę Krzakoskiego. Bez ogródek
oznajmia skonfudowanemu
dą musieli opuszczać rodzinnych stron w poszuki- dyrektorowi, że jest z nim w
ciąży.
waniu pracy:
23.15 Tajemnice Rosji:
17.30 Program lokalny
Matka nieznanego
18.22 Pogoda
żołnierza
18.30 Panorama
0.10 Tedeum
18.50 Dwójkomania
Antona Brucknera
18.55 Vabanque
0.35 Kino bez granic:
19.25 Kościół i świi:t
1935 Magazyn piłkarski
Bandlts
- film sensacyjny
GOL
2.20 Zakończenie
19.50 Dwójkomanla
programu
20.00 Śpiewające fortepiany

dookoła świata

Kulisy PRL-u
Rower Błażeja
Moda na sukces
The Race - regaty

17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
1735 Klan-telenowela
Danusia dowiaduje się od
Grażynki, jak bardzo Czesia przejęła się wróżbami i
całą tą ,wiedzą tajemną'. W
dodatku w horoskopie wyszlo, że będzie miała dwóch
mężów i w to uwierzyła! Na
lotnisku Krystyna i delegacja wydziału slawistyki wita
Vujkovica.
18.00 Jaka to melodia?
18.30 Marzenia
• do spełnienia
• telenowela
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport i Pogoda
20.10 Miej oczy
szeroko otwarte:
Emil Kusturica
-film dokumentalny
Emir Kusturica stał się jugoslowiańskim bohaterem narodowym, kiedy jego debiutanckl obraz ,Czy pamiętasz
Dolly Bell" otrzymał ,Złote

15.10
1535
16.00
16.30
16.50

Przedmieście

Telezakupy
Kawa czy herbata
Krakowskie

Giełda

Kawa czy herbata

~

8.30 Wiadomości
a42 Pogoda
8.45 Noddy- serial anim.
9.15 Jedyneczka
-program dla dzieci
9.45 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Niezwykła podróż
doktor Meg
-serial prod. USA
10.55 Portret rodzinny
11.20 Gotowanie
na ekranie
11.40 Czas seniora
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo na świecie
12.45 Plebania
13.15 Ładna historia
13.20 Falszywy kadr
13.45 Ładna historia
13.50 Sfinks
·zagadki historii
14.15 Nauka
języka angielskiego
14.30 Rynek
14.50 Euroexpress
15.00 Wiadomości

7.00
7.15
7.30
7.45
a15

;tTIVIPft
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Poniedziałek
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8.30 Łyżwiarstwo figurowe
9.30 Narciarstwo biegowe
10.30 Sporty ekstremalne
11.30 Wioślarstwo 12.00 P~
ka nożna 13.30 Łyżwiarstwo
figurowe 14.30 Lekka atlę
tyka 15.30 Tenis 16.45 Kolarstwo 18.00 Tenis 19.30
Wiadomości 19.45 Magazyn ,Watts" 20.15 Łyżwiar
stwo figurowe: Mistrzostwa
Świata 22.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata 23.00 Wiadomości 23.15 Tenis 0.45
Magazyn „Watts" 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie

„„„
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9.00 Pola bitew 9.55 Wyścig Shell Historical Ferrari Challenge 10.50 Łowca krokodyli: Dżungla w chmurach 11.45 Niewyjaśnione tajemnice: Duchy i tajemnice
miejsc świętych 12.40 Niesamowita planeta Zimia: Katastroficzna przeszłość; gwał
towna terażniejszość 14.25
Discovery showcase: Niebosiężne szczyty 15.15 Kiedy w chmurach rządziły dinozaury 16.1 O Wyczarowane z drewna 16.35 Na ratunek
ogrodom: Ogrody dla dzieci 17.05 WędRarski świat
Rexa Hunta 17.30 Ciekawostki
Discovery 18.00 Super statek: Podróż 19.00 Dzikie Discovery 20.00 Wiatr w ża
glach 20.30 Ciekawostki Discovery 21.00 Samotna planeta: Południowy zachód
USA 22 .00 Maydey: Zderzenie 23.00 Kara śmierci
O.OO Tajemnice Navy Seais 1.00 Strefa mocy: Pasja motoryzacji 2.00 Odkrywanie historii 3.00 Zakończe
nie programu

=!!Y.

O.OO

ne 17.30 Serwis pracy
17.40 Czy znasz swoje
miasto.„ 18.02 Mały lord serial animowany dla dzieci 18.30 Burza nad Bałka
nami 19.08 Zemsta 20.25
Bonanza - serial 22.15 Dzikie i oswojone

TELEWIZJA ŁOWICZ

Zakończenie

9.00 Telezakupy 10.15 Mały
1órd 11.00 Wyzwolenie 13.00
Mały lord 13.30 Podróżnicy
13.50 Korsarze 14.25 Studio
informacyjne 14.33 Niewidzialny człowiek 15.00 Dla ciebie
15.13 Magazyn kulinarny
17.15 Wiadomości lokal-

piekło

WOT
7.00 Wielka księga natury
7.30 Mysia agencja Pereza 8.00 Telewizyjny numer
warszawski 8.05 20 lat póź
niej 8.25 Sekrety 8.30 Królowa serc 9.30 Spotkania z
taaaką rybą 9.45 To jest temat 10.00 W labiryncie 10.30
Lista przebojów10.45 Kowalski i Szmidt 11.15 Dr. Finaly
~2.00Zaproszenie 12.25 Autostrada 12.40 Mieszkaj lepiej 12.53 Planeta Praca
13.05 Przyroda Japonii 13.40
Profesorowie Alma Mater
14.00Kalejdoskop14.10 Projektantki 14.35 Klan 15.00
Cyberix 15.1 O Klechdy i bajania 15.30Kurier15.35Wierzę, wątpię , szukam 16.00
Konfrontacje muzyczne 16.20
Mój pies i inne zwierzaki
16.30 Harry i Hendersonowie 17.00 Spotkania z taaaką
rybą 17.15 Co, gdzie, kiedy?
17 .30 Kurier 17 .45 Sekrety
18.00 Kurier 18.20 Bankier
domowy 18.40 Z kabla wzię
te 19.00 Zelly i ja 20.35 Telekurier 21.05 Miłość i namiętność 21.30 Kurier 21.40
Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.15 Echa regionów 22.40 Magazyn hoke;my 23.00 Raport policyjny
23.15 Co, gdzie, kiedy 23.30
Muzyczna Lista przebojów
23.45 V-Jay

TV ŁóCtź
7.00 Wielka księga natury serial animowany 7.30 Mysia agencja Pereza 8.00 Dialogi 8.30 Królowa serc - serial prod. wenezuelskiej 9.25
Ksiitżki z górnej półki 9.30
Spotkania z taaaką rybą 9,45
To jest temat - reportaż 10.00
W labiryQCie - telenowela
prod. polskiej 10.30 Reportaż
10.45 Kowalski i Szmidt 11.15
Dr. Finlay 12.00 Zaproszenie 12.20 Książki z górnej pół
ki 12.25 Autostrada - magazyn motoryzacyjny 12.45 Mieszka j lepiej 12.55 Planeta
pracy 13.05 Przygoda Japonii
13.40 Profesorowie Alma Mater 14.00 Kalejdoskop 14.10
Projektantki - serial fabularny 14.35 Klan 15.00 Cyberlx - magazyn internetowy
15.10 Klechdy i bajania 15.35
Słódź nam ię Łódź 16.05 Przystań Jeziorsko 16.30 Harry i
Hendersonowie - film familijny 16.55 Książki z górnej
półki 17.00 Spotkania z taaaką rybą 17.15 Reportaż
17.30 ŁKP 18.00 ŁWD 18.20
Magazyn sportowy 18.45 Encyklopedia sportu 19.00 Zelly
i ja - film fabularny 20.35
Tełekurier 21.05 M~ość i namiętność 21.30 ŁWD 22.00
To jest temat 22.15 Echa regionów 22.40 Magazyn hokejowy 23.05 Wyprawy przez

Oparte na faktach „ Na rozkaz serca " - film fabufarny prod. USA , reż.
Michael Apted, }tyk. Vaf Ki/mer, Graham Greene (na zdjęciu), Sam Shepard i inni. Emisja: poniedziałek, 26 marca, TVP/, godz. 23.10.

26 marca 2001 r.

Niezwyciężony

k©
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Wieści
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6.00 Odbicia 7.00 Echa 7.30 6.00 Teledyski 7.OO Odjaz8.00 Dokument: gene Hackpolonijne 7.45 Gość dowe kreskówki 10.30 Becz- .
man 8.25 Tysiąc talarów Jedynki 7.55 Z głową w chmu- ka śmiechu - program rozkomedia 10.00 Dokument:
rach 8.30 Wiadomości 8.42 , rywkowy 111.55 Gra w przeJack Nicholson 10.30 23 kroPogoda 8.45 Ziarno 9.10 Z boje 11.25 Medicopter 117
ki do Baker street - thriller
- serial sensacyjny 12.15
dzieciącej estrady 9.35 Cud
12.15 Sieć - film obyczajoPurymowy 10.35 Uczymy się W obcym mieście 12.45 Tawy 14.15 Riff - Ralf - film
polskiego 11.10 Klan 12.25 jemnicza wyspa 13.10 Opoobyczyjowy 15.50 Śpiew
Kultura duchowa narodu 13.05 wieści złotej małpy14.00 PrawSyreny - film krótkomertaPodróże kulinarne Roberta dziwi przyjaciele 15.55 SeaQuest 16.45 Nie do wiary żowy 16.10 Dokument: RefyMakłowicza 13.30 Badziewiakowie14.00Skarbiec14.30Ko- 17.35 Komando Małolat - serował William WYier 17.15
cham Polskę 15.00 Babar serial policyjny 18.30 Gra w Przybywa jeżdziec - western
15.25SensacjeXXwieku15.50 przeboje - teleturniej mu- prod. USA 19.10 Klątwa Blair
Ludzie listy piszą 16.10 Tam zyczny19.00Wakcji19.30Ta- Witch - film dokumentalny
gdzie jesteśmy 16.40 Mini jemnicza wyspa - serial 20.00 prod. USA 20.00 Sztukmistrz z Lublina - film obyGwieżdzista noc - komedia
wykłady o maxi sprawach
17.00Teleexpress17.15 Gość romantyczna 21.55 Śmiertel czajowy, reż. Menahem GoJedynki 17.25 Polonia Po- ny pościg - film akcji prod . lan, wyk. Alan Arkin, Louise
lonii 17.45 Zaproszenie 18.15 USA, reż. Eric Louzil 23.45 Fletcher i inni 21.55 DemoNa dobre i na złe 19.15 Do- Hotel - serial obyczajowy ny wyobraźni - horror 23.25
branocka 19.30 Wiadomości, 0.35 Komando Małolat - Lani Loa - film sensacyjny
pogoda, sport 20.00 Trędo- serial policyjny ·1.25 Nocne 0.55 Ośmiornica w akcji wata 21.30 Muzyka 22.30 Pa- , kłopoty - thriller prod . USA film kryminalny prod. francuskiej 2.35 Zakochane konorama + Sport 23.00 Juj- 2.55 Szpital - thriller prod.
ka wedlug Tyma 23.55 Sport USA, reż. James Seal 4.20 biety : dramat 4.40 Słomia
ne bóstwo - horror
Teleshopping
0.05 Powtórki

ale kino!

z

Porady prawne

i WiCŚCi

ŁOWICZANIN

Głowna 1 Strykowa

nowy

czenia bez możliwości rozliczenia jest
utrata świadczeń za okres, w ~tórym
prawo do nich było zawieszone.
Tak więc osoby, które odbierają
świadczenia za pośrednictwe'm poczty, w przypadku dłuższego wyjazdu
za granicą powinny albo wskazać osobę upoważnioną do odbioru świad
czenia, albo założyć rachunek bankowy, na który ZUS będzie przeka-

przybysz z Afryki Południo
wej. Usiłuje on wydostać z
rąk jubilera słynny brylant
,Gwiazda wieczorna". kiedy
okazuje się, że klejnotu nie
ma w pracowni ginie jej wła
ściciel , a jedynym spadkobiercą Całego majątku, w tym
i brylant, zostaje Non - syn
jubilera 22.45 Drogówka magazyn policyjny 23.15 Ostatnia amerykańska dziewica
- komedia obyczajowa prod.
USA 1.05 Erotyczne zwierzenia - serial erotyczny 1.25
Angel 2.25 SuperVIP2.55Strefa P - progr~m muzyczny 3.55
Zakończenie programu
program rozrywkowy 14.00
Wielka stopa w Hongkongu - komedia 16.20 Lekarze
z Los Angeles - serial medyczny 16.50 Różowa Pantera - serial 17.15 Dwa świa
ty 17.45 Dziennik 17.58 Informacje sportowe 18.05
Prehysteria, czyli park Jurajski we własnym domu komedia sensacyjna 20.00
Anioł ciemności - serial dramatyczne-sensacyjny 20.55
Pierwsza fala - fantastyczny serial akcji 21.50 System
- serial sensacyjny; W szlifierni diamentów jubilera
Mitchelsona pojawia się

l

6.00 Droga do Avonlea serial familijny 7.00 V Max
- magazyn motoryzacyjny
7.30 Gepardy - film dokumentalny 8.30 Voltron - serial animowany dla dzieci
9.00 Droga do Avonlea serial familijny 1O.OO Przygody Rin Tin Tina - serial
dla dzieci 11.00 Ucieczka
do raju - serial familijny
12.00 Australia's Marine
World - film dokumentalny
13.00 V Max - magazyn motoryzacyjny 13.30 A ku ku -

a

nazwisko i przeprowadza się
do innego miasta. Bradley
rozpoczyna poszukiwania Joanny. Dzięki policyjnym informacjom , w krótkim czasie udaje się mu ustalić adres kobiety 23.20 Portret zabój cy - serial sensacyjny
prod. USA 0.15 Głos nocy film sensacyjny; Małżeństwo
Julii i harry'ego przechodzi
kryzys. Ich problemy pogłę
biają się, kiedy Harry, muzyk jazzowy, niemal daje się
omotać kobiecemu głosowi
z radia . Kilkoro _ spośród słu
chaczy tej nieznajomej popełniło już samobójstwo 1.55
Gran ie na zawołanie - program rozrywkowy

Podstawa prawna: art.103
ust. 1, art. 132 i art. 135 ustawy
z 17 grudnia 1998r. o emerytu·
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr
162, poz. 1118 ze zm.).

zywał należną emeryturę.

sław Golas i inni 15.15 Multikino - mag. filmowy 15.45
Brygada ratunkowa - serial
obyczajowy 16.40 Pi erścień
7.00 Telesklep 8.00 Punky Ariany (cz. 2) - miniserial
Brewster 8.25 Super świn obyczajowy 18.30 Maraton
ka - serial animowany dla uśmiechu - program rozdzieci 8.45 Heman i władcy rywkowy 19.00 TVN Fakty,
wszechświata 9.10 Księż- sport, pogoda 19.35 Milioniczka Sissi - serial dla dzie- nerzy - teleturniej 20.25
ci 9.35 Omer - serial anim. Droga do gwiazd - program
10.00 Gwiezdne wrota - se- rozrywkowy 21 .25 W pułap
rial 11 .00 VIVA Polska - pro- ce namiętności - film sengram muzyczny 13.00 Au- sacyjny prod . USA; Joantomaniak 13.30 Mąż swojej na postanawia odejść od
żony - komedia prod. pol- męża, policjanta, który znę
skiej , reż. Stanisław Bare- caą sią nad nią przez wszyja, wyk. Aleksandra Zawadz- stkie lata małżeństwa . Wie,
ka , Bronisław Pawlik, Mie- że były mąż będzie ją przeczysław Czechowicz, Wie- śladował dlatego zmienia

•

rentowy wydał decyzję. Natomiast
wznowienie wypłat następuje odmiesiąca , w którym świadczeniobiorca
zgłosi wniosek o podjęciu wypłaty
świadczenia lub, który wskazał we
wniosku o zawieszenie wypłaty. Świad-

jącego po miesiącu , w którym organ

pierwszego dnia miesiąca przypada-

Ustawa z 17 grudnia l 998r. o emeryturach i renach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162,
poz. 1118 ze zm.) wprowadziła moż
liwość zawieszenia świadczenia na
wniosek emeryta lub rencisty - bez
podania przyczyny. W takiej sytuacji świadczenie ulega zawieszeniu od

wypłaty

Czy

zawieszenia czenia zawieszone na wniosek emeemerytury istnieje wy- ryta lub rencisty nie podlegają rozliłącznie wówczas, gdy osiąga czeniu według zasad przewidzianych
zarobki przekraczające dla emerytur i rent zawieszonych w
się
130% przeciętnego miesięcz .związku z osiąganiem przyc hodów.. '
nego wynagrodzenia za kwar·
Jednakże w .sytuacji Czytelnika pie
tał kalendarzowy? Wyjeżdżam
jest to rozwiązanie korzystne. ZUS
na pół roku za granicę i chcia·
nie przechowuje bowiem pieniędzy, a
łbym zawiesić wypłatę emery·
skutkiem zawieszenia praw do świad
tury i odebrać ją po powrocie.

możliwość

ZAWIESINIE WYPtATY EMERYTURY
. Z POWODU WYJAZDU ZA GRANIC~

- - - - „ ________,_

TV POLONIA

prod.USA

1.50 · Zakończenie

-serial sensacyjny
William i Elaine, po powrocie z weekendowego wyjazdu, odkrywają, że podczas
ich nieobecności ktoś wła
mał się do domu . Niemal
natyczmiast policja otacza
ich rezydencję. Szefyf Winston usiłuje wytłumaczyć
Barry'emu, że jego żona - w
rzeczywistości Cathy Tuttle
• podejrzana jest o ~amor
dowanie oficera amerykaż
skiej armii.
23.15 W potrzasku
-dramat przygodowy
1.00 Nietykalni- serial sens.

22.30 Szeryf

2.05 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

dladoro~

Numerka
22.45 Okrutne ulice
-serial sensacyjny
2335 Opowieści
z krypty
0.05 Playboy - magazyn

i Szczęśliwego

i dziewczyny
- serial dla młodzieży
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.05 Zbuntowany anioł
-telenowela
20.00. Życiowa szansa
-teleturniej
20.55 W kręgu zła
-thriller prpd. USA
21.30 Losowanie LOTTO

21.00 Resurrectlon
Boulevard
- serial obyczajowy
22.30 Wydarzenia,
sport, pogoda

wia jazdę po autostradzie.
Mężczyzna postam;iwia skorzystać z objazdu.
19.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
20.00 Nietykalni
-serial sensacyjny

padający śnieg uniemożli

wyrusza
ze swoim 5-miesięcznym synkiem w tysiącmilową podróż., by uczestniczyć w rodzinnym pogrzebie. Ciągle

Młode małżeństwo

przystojniejsi detektywi amatorzy wybierają się na
Antypody, aby bronić miejscowej fauny, jak również
ostatecznie wyjaśnić zagadkę pewnego morderstwa.
1235 Garbus
- film przygodowy
14.05 Rok El Nino
-film dokumentalny
14.30 Dyżumysatyryk
kraju
15.00 4x4 - magazyn
motoryzacyjny
15.30 Informacje
15.45 Prognoza
pogody
15.50 Idź na całość
-teleturniej
16.50 Jezioro marzeń
- film prod. USA
17.45 Ich trzech

-serial dokumentalny
11.30 Raportspecjalny
12.00 Historia Kościoła
13.00 Generał Maczek
I Jego pancerni
-film dokumentalny
13.50 Dotknąć gwiazd
-dramat obyczajowy
15.35 Pslaopowieść
- film obyczajowy
17.15 W potrzasku
- dramat przygodowy

wspaniały świat

8.45 Dzielna mysz
9.40 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
10.30 Cudowne lata
-serial obyczajowy
11.00 Dzr.vny

Splderman
-serial przygodowy
9.00 Godzilla
- serial przygodov.y
9.25 Power Rangers
-serial dla młodzieży
9.55 Disco
Polo Live
10.50 Państwo Hart
·sezon łowicki
· film kryminalny
państwo Jonathan i Jennifer Hart - najbogatsi i naj-

a30

6.00 Disco Relax
7.00 Dyżurny Satyryk
Kraju
7.30 W drodze
-magazyn
redakcji pr. katolickich
8.00 Rupert
-serial animowany

Slfll@~"[l'

7

IJ·

6.45 Proszę o odpowiedź . 113.45
I
7.05 Naszagmlna
7.50 Brzydkie kaczątko: 1.14.30
• serial arimowany
8.15 Teleranek
8.35 Siódme niebo

toną

Czarodziejki
-serialprod.USA
Koncert finałowy
XXlll konkursu
dla abonentów:
wyk.Andrzej Piasek

=~adeusz
-serialprnd. USA
.AJs:ztoMcz. !Weila Dyl<iel
9.25 Lista przebojów
15.10 Perez
10.00 Sin~
·Reverte
• serial prcxl. USA.
fachmls~słowa
reiJamesSadwith · '·
Uwikłany w burzliwy romans 15.30 Studio sport:
Mistrzostwa świata
z Avą Gardner Sinatra za- ~
w jeździe figurowej
niedbuje Nancy, dzieci i ka·
na lodzie
rlerę. Cierpi rodzina, coraz 1'
gorzej idą interesy. Owtad· 1 16.35 Widziałam
nlęty zniewalającym uczu- 111.00 Teleexpress
ciem ulega namowom ko- 17.20 Randka
chankl i prosi żonę, by zgow ciemno
dzffa się na rozwód. Nancy 18.05 Lokatorzy • serial TVP
próbuje przeczekać trudny 18.35 Śmiechu warte
okres, kocha męta i posta- 19.00 Wieczorynka:
nawia za wszelka cenę go
Przygody Myszki
zatrzymać.
Miki
10.50 Przyjaciele· program
I Kaczora Donalda
zud.zialern
19.30 Wiadomości
~
19.51 Sport
11.35 Magazyn
19.56 Prognoza
motoryzacyjny MOC
pogody
12.00 Anioł
20.05 Przeprowadzki
Pański
-serial TVP
Stanisław Szczygieł, obecny właściciel przedsiębiorstwa, zostaje śmiertelnie
ranny. Przed zgonem przekazuje synowi pilnie strze·
przez lata tajemnicę.
12.10 Czasy- katolicki
magazyn informacyjny
12.25 Otwarte drzwi
• magazyn katolicki
13.00 Wiadomości
1110 Tydzień

m8

I

żeństwo i przeprowadzkę na
7.00 Przeprowadzki
wieś do Złotopolic.
-fiim prod. polskiej
15.30 Bezludnawyspa
(dlanleslyszących)
16.35 Na dobre I na zie
7.55 Słowo na niedzielę
-seńalTVP
8.00 Program lokalny
17.30 7 dni świat
9.00 Doogle Howser,
18.00 Program lokalny
lekarz medycyny
18.22 Prognoza
9.30 Nie tylko
pogody
dla komandosów
18.30 Panorama
10.00 Kręcloła
18.50 Dwójkomanla
10.25 Oceaniczne oazy
18.55 śwtęla wojna
-serial dokumentalny
• serial prod. polskiej
prod. englełskiej
19.25 Publicystyka
10.55 Podróie kulinarne
kulturalna
Roberta
20.00 Kabaret Szum
Makłowicza
20.50 Dwójkomanla
~1.20 Jej styl
21.00 Panorama
11.55 Korzenie niebios 1 21.20 Sport· telegram
• fllm fab. prod. USA
21.26 Prognoza pogody
~4.00 30 toni • lista, lista
21.35 Życie do poprawki
·listaprzebolćw
I
·serial prod.
14.30 Famlllada ·teleturniej
ka1acfyjsldej
15.oo Złotopolscy
Edwina, Barry i Hugh two•telenowela prod. polskiej rzą paczkę przyjaciół. Lu·
Agata wynajęła w Nowym biana przez wszystkich EdwiJorku detekl)wa, by zbadał, I na jest bardzo oddana mę~m jest Marita i gdzie prze- żowi Barry'ernu I licznym
j)ywa jej dziecko. Detekl)w przyjaciołom. Nlespodzlewaple natrafił na żaden ślad. nie ginie tragicznie w wy·
Senator Marek Złotopolski . padku w basenie. Po śmter·
bacyduje się sprzedać mia- ci trafia przed obllcze sę·
szkanfe w Warszawie, by dziego Othnlela, któremu
Anety. Jedno- wyznaje tajemnicę. Bardzo
,cieśnie p_roponuje jej mal· :ta/uje, że nie zdecydowała_
pokryć długi

25 marca 2001
W firmie znajduje się ·tajny
magazyn zagubionych pod·
czas przeprowadzek rzeczy.
W ręce Bogusia Szczygła
trafia potólkła ze starości
księga, w której opisane są
losy tych przedmiotów. Chło
pak zaczyna czytać. Pierwsza historia dotyczy .kufra
Lilianny' I rozgrywa się w
roku 1900 na warszawskim
Powiślu. Bracia Mietek i
Czesiek Szczygłowie zarabiają na życie wożąc gnój.
Pewnego dnia spotykają
piękną pannę, która posta·
nowila porzucić swą boga·
tą, bankierską rodzinę I poświęcić się walce o oswobodzenie proletariatu z pazernych rąk kapitalistów.
21.05 Złote łany

•telena.Yela

21.35 Zwyczajni
·niezwyczajni
22.15 Pegaz
22A5 Sportowa
niedziela
23.00 Studio sport:
Mistrzostwa
świata
wjeździe

figurowej na iodzle
1.30 Film fabularny
3.30 Oskary2001
7.00 Zakończenie
programu

się na romans z Hughem,
kiedy nadarzyła się okazja.
Przed 20 Jaty jej mąt wyje·
chał w podrót służbową.
Podczas jego nieobecności
Edwina zaprosiła na kolację
Hugha, mimo nastrojowej
atmosfery nie doszło do zbli·
żeni a.
22.20 Losowanie
audiotele
22.30 IV Ogólnopolski
Festiwal Sztuki
ReżyserskleJ

miesiąca

22A5 Rewelacja
Jest rok 1930.. Honywood.
LeporeUo przyprowadza gru·
pę gości na premierowy pokaz filmowej wersji opery
.Don Giovanni' Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Podczas oglądania objaśnia im
szczegóły rozgrywającej się

na ekranie historii, której
akcja osadzona jest w Se·
willi, w roku 1620. Operowe
libretto pokazane jest z punk·
tu widzenia Leporella • stu·
Don Giovanniego.
tącego

r.
----

świata

-

~

WOT

rótnicy 22.50

Reportaż

8

Kidd 17.35 Korsarze 18.02
Mały lord 18.30 Dzikie I oswojone 19.08 Niewidzialny c:zlov.iek 19.35 Ola ciebie 19.48
Magazyn kulinarny 20.25
Wyzwolenie cz. 1 22.30 POO.

7.00 Wyspa Noego • se- 7.00 Wyspa Noego • serial
rial dla młodych widzów dla młodych widzów 7.30
.
.
7.30 ~trażrncy p'.8wdy 8.00 Stratnicy prawdy • serial aniN1edz1ela w pośc10lach 8,30 . mowany dla dzieci prod.
Kraina Tośmo 9.00 Wie- USA 8.00 Z kabla wzięte
rzę, wątpię'. szukam • ma- 8.20 Są takie miejsca 8.40
gazyn rehg1jny prezentują.· Na zdrowie 9.00 Wierzę,
cy problemy z tycia ko- wątpię, szukam • magazyn
ścioła katolickiego 9.25 katolicki 9.25 Kostek 9.55
Kostek • serial dla dzieci Budujemy mosty • teletur9.55 Budujemy mosty 10.25 niej 10.25 Robin Hood • seRobin Hood • film przygo- rial fabularny 11.30 Bajeczki
dewy reż. Ian Sharp 11.20 fortuny 12.30 Mój pies i Inn&
Magazyn czytelniczy 11.30 zwierzaki • magazyn dla poBajeczne fortuny 12.35 Por- siadaczy i miłośników zwietrety reżyserów fi!mowych rząt 12.40 Tele Motor sport
13.00 Magazyn kulfuralny 13.00 Msza Święta 14.00 z
13.30 Niedziela w poście archiwum kuriera 14.1 O Wilach 14.00 Dialogi 14.3Q Hi· wat akademia 14.30 Histostoria ziemi 15.30 Repor· ria ziemi 15.30 Reportaż z
tat z koncertu 16.00 Bo- koncertu 16.00 Bonaparte
naparte w Europie 16.50 w Europie 16.50 Teleturniej:
Teleturniej • Hallo krzytów- Hallo krzyżówka 17.15 Uśmie
ka 17.15 Uśmiechnij się • chnij się • Kabaret przechoKabaret Nieroby 18.00 . walnia 18.00 Telewizyjny Kutódzkie Wiadomości Dnia i rier Warszawski 18.10 Kop d"
9
ś . ·ś ·
1810
c1 61 1 wiat 1 •30 o 1um•
. w·1a domo ś c1· spor•
,
towe 18.20 Łódż 3 propo- , 19.00 Polska hga siatkówki
1
nuje 18.30 Podium • ma- 20.00 Sport 21.00 Kościól i
gazyn sportu nlepełnospra· ~ świat • Informacyjny prownych 19.00 Polska liga. • gram katolicki 21.1 O KonJ
siatk6wki20.00 Sport21.00 ° frontacje muzyczne 21.30
Słódż nam tę Łódż 21.30 Wiadomości Kuriera 21.35
Impresje • reportaż kultu· Sport 22.00 Życiorysy z
ralny 22.00 Życiorysy z re- refrenem 22.30 Kino moctrenem 22.30 Kino moc· ne: Tak, l\lk ·komedia prod.
ne: Tak, tak O.OO Program polskiej O.OO Zakończenie
.i programu
na jutro

TV Łódź

„ Korzenie niebios "-film fab. prod. USA - reż. John Huston, ll'.)lk Errol
Flynn, Orson Welles, Juliette Greco i inni. Emisja: niedziela, 25 marca,
TVP 2. godz. ll.55.

C\4.ANNEL

9ueru.
.d
9.Oo Mors k1 rapacz chmur
9.55 Trzy wąwozy: Największa zapora wodna na świecie 10.50 Wewnątrz ośmiokąta 11.45 Samotna planeta
12.40 Szkolla spadochroniarzy
13.30 Cień zabójcy 14. 25
Strefa zdrowia 16.10 św.ięto
smakoszy 16.35 Wyczarowane z drewna 17.05 Skrzydla 18.00 Niesamowite maszyny 19.00 Łowca krokodyłi 20.00 Stulecie zwykłych
ludzi 21.00 Discovery Showcase O.OO Kiedy w Chinach
rządziły dinozaury 1.00 Siła
burzy: Globalna Katastrofa 2.00 Akta FBI: Walka z
kartelem 3.00 Zakończenie
programu

...... „......
,....****

O!liliJSPORF

1.30

23.55 Ziemia· ostatnie
starcie

strzoslwa

8·3~ Sportyekstremalne 9.oo
Ra1dowe mistrzostwa św1ap·i
..
R ·d K
Ia.. aJ a1a1onu 9•30 1ka notna: Eliminacje mi·strzostw świata 2002 13.00
Łyżwiarstwo figurowe': Mistrzostwa świata w Vaneouver 15.00 Narciarstwo blegowe 16.00 Piłka notna: Eliminacje mistrzostw świata
17.30 Łytwiarstwo figurowe
18.45 Wiadomości 19.00
Formuła nascar: Zawody z
cyklu Winston Cup Series
w darlington 20.00 Tenis:
Turniej WTA w Miami 21.15
Wiadomości 21.45 Rajdowe Mistrzostwa ŚWiata: Rajd
Kalatanii 22.15 Wiadomości 22.30 Wyścigi Formuły
cart Rio, Brazylia 0.30 Wiadomości 0.45 Rajdowe mi·
1.15 Wiadomości

Zakończenie
~r29ramu

·serial prod. USA
f.20 Zakończenie

1

9

®..

o::cs<?-1

6.00 Teledyski 6.20 Odjazdowe kreskówki • seńal an'imowany dla dzieci 9.55 Beczka śmiechu - serial rozrywkowy 10.20 SeaQuest - serial
fantastyczno-naukowy 11.10
Hotel • serial obyczajowy
12.00 Gwieździsta noc komedia 13.50 Nie do wiary - serial science-fiction
14.40 Władca zwierząt serial fantasty 15.25 Zdumiewające zwierzęta - dokument przyrodniczy 16.25
Komisarz Szympański •
serial familijny 17 .15 We·
·terynarz z Bawarii • korne·
dla 19.00 Misja specjalna
20.00 Nocne kłopoty 21.45
Szpital ·thriller 23.25 Władca
zwierząt 0.1 OKomisarz Szympański 1.00 Misja specjalna - magazyn reporterski
1.50 Zdumiewające zwierzę
ta - serial przyrodniczy 2.45
Teleshopping

L
r.

•

li

I

I
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dok ze str: 3
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Głowna i Strykowa

nowy

z

OCHRONA PTASICH GNIAZD

I

I

1
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CZY TEMIDA
JEST ŚLEPA?

re:

Modlitwa zostaje wysłucha 20.55 Pajęczyna kłamstw
6,00 Disco
7.00 Telesklep. 8.00. Punky 1 Dzięki temu wiele gatunków wydobyło się z zana i anioł ma tego dopilno• film prod. USA,
Polo Live
rei Pat.i Sclvleider,
wać.
7.00 Ręce, któm leczą
Brewster -. se!1al animowa- ł grożenia wyginięciem, a ich liczba znacznie ~zro
wyk. Connie SteUec.
13.35 Podwójna akcja
7.30 Jesteśmy
ny. dla dz1ec1 8.2.5 Super sła. Zrozumieniu konieczności ochrony naJcenKevin Dobson i irri
·serial prod. USA
8.00 Rupert
śwmk~ - .serial animowan~ niejszych gatunków ptaków służy wydana p~~
Sławna dziennikarka telewi•serial aOOnowany
14.20 Macie co chcecie
dla dz1ec1 8.45 HE-MAN 1 I Ministerstwo OŚZNiL „ Instrukcja wyznaczania z
zyjna Susan dochodząca w
14.50 Pomoc domowa
8.30 Klub Stasia I Nel
·.se: ochrony stanowisk zwierząt". Wiadomo, że od kilwszechświata
władcy
• serial komediowy
domowym zaciszu do zdro9.00 Hugo- piogram dla dzieci
Komitet Ochrony Orłów organizuje szkolewia zaczyna analizować swe rial animowany dla dz1ec1 ku lat
15.30 Informacje
9.30 Power Rangers
9.10 Księtniczka Sissi • se- 1 nia dla ochotników z organizacji ekologicznych,
15A5 Prognoza
małteństwo i ... ze wszel·
• serial dla młodziefy
kich sij pragnie je naprawić, rial animowany dla dzieci dla leśników, a także dla osób z Ukrainy czy Sło
pogody
9.55 Disco Relax
mimo oczywistej niewierno- ~.30 Z ty~a gwiazd 11 ·se: wacji, w celu rozwinięcia współpra.cy p~n~d po15.50 Idź na całość
10.55 Sabrina, nastoletnia
ści męża.
16AO Rycerz
czarownica
nal obyczaiowy 10:00 Szybki ł działami granicznymi i ochrony naJcenme!szych
• serial komediowy
21.30 Losowanie LOTI'O
jak wiatr -film rodZ1nny 12.00 gatunków ptaków drapieżnych w tych krajach
OOO/
I Szczęśllwego.
·serial prod.USA
11.20 Dusza człowiek
o pożytkach z ochrony strefowej gniazd i
Droga do gwiazd • program
17AO Dwaśwlaty
Numerka
·serial komediowy
rozrywkowy 13.00 Łowcy skar· I wirów rzadkich ptaków drapieżnych zazwyczaj
18AO lnfortnacje
22.40 Na każdy temat
11.45 Anioły
b6w - serial przygodowy 13.55 I1 mało wiedzą myśliWi oraz turyści, grzybiarze, zb"1e+Kurier TV
23AO Magazyn
na boisku
Co za tydzień? • magazyn racze jagód. Duża liczba osób, odwiedzających tere19.05 Zbuntowa'l)'
Ligi Mistrzów
·film prod. USA
14.40 Zostań z nami • ko- ny leśne, nie rozpoznaje najcenniejs~ch ptaków
anioł
0.40 FIFATV
Osierocony Roger modli się
media produkcji USA 16.20 drapieżnych, a wielu myśliwych ~waża Je~ szkod• serial obyczajowy
1.10 Muzyka na bis
o prawdziwą rodzinę i superAle Plama 16.50 Ananasy niki. Najlepiej byłoby stosować się do starej zasady
5.00 Pożegnanie
puchar dla drużyny L.A. 20.00 Zerwane więzi
z mojej klasy 18.00 Big Bro-. przede wszystkim nie szkodzić. Wiedza szczegółowa
ther - Naj ... 19.00 TVN Fak- Jw zakresie ochrony przyrody nie należy do pot.Jiti'l!'-.d>."'."
t.J:'_(.j~~'ł.b~·-.::
ty, sport, pogoda 19:35 Mi· wszechnych i łatwych. Częst~ ~czaj.n~ ci~ka
lionerzy • teleturn1e1 20.25 1 wośćbierzegóręnadroztropnosc1ą1powsc1ągh:wo
Irygujących zagadek XX
1115 Dotyk
8.00 Dzłelna mysz
• serial animowany
wieku • obfitowało w drama- Big Brother· Ring 21.40 Pod , ścią, a nieznajomość zasad ochrony prowadzi do
anioła
dok. na str. Il
tyczne i trudne do zrozu· napięciem - talk-show 22.10 ł nieodwracalnych szkód.
- serial obyczajowy
prod. Wielka 8lytaria
mienia wydarzenia, których Superwizjer 22.40 Nie do • prod.USA
8.20 Dotknąć gwiazd
nie sposób racjonalnie wy- wiary 23.1 ONoktowizjer 23.40
14.05 Szeryf· seńal
·dramat obyczajowy
Praca sądów nam się nie podoba
Prezydencki poker - serial
tłumaczyć.
senacyjny prod. USA
prod.~
sensacyjny 0.30 Big Bro22.00 Wydarzenia,
15.00 Covington
10.00 Psia opowieść
ther - Naj ... 1.20 Ognisko doSport, Pogoda
·serial kostiumowy
-film obyczajowy
mowe - film obyczajowy 3.15
prod. Vv1k. Brytania/UsA 22.30 Kościółżywy
prod.USA
Nic straconego
-magazynkatoliCki
15.55 Arsena Lupin
11.30 Kośclółiywy
23.00 Rodzina Churchillów
·serial animowany
-magazyn katoridó
-serial dokumentalny
17.00 Leo I Beo- komedia
12.00 Anioł Pański
Przeciwko Zenonowi K. z Ełku toczy się proces
prod.....;oskiej
23.55 Arsene
·transmisja zWatykanu
o znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował, że ze
Lupin
19.00 Rodzina
12.20 Archiwum
względu na kiepski stan zdroWia oskarżonego może
·serial sensacyjny
Churchillów
XX wieku
6.30 Droga do Avonie a • on przebywać i leczyć się na wolności. Człowiek,
0.45 Ojciec Pio
-serial dokumentalny
12.50 Wldzlalne
serial familijny 7.30 Wielka który systematycznie awanturował się, dewastował
20.00 Ojciec Pio
-film biograficzny
I nlewldzlalne
Stopa w Hongkongu • ko- mieszkanie i klatkę schodową, utrudniał życie ro2.40 Zakończenie
-film biograficzny
·magazyn zjawisk
media 9.40 Droga do Avon- dzinie i sąsiadom, wyszedł zatem zza kratek i ...
programu
Życie ojca Pio • jedna z in·
~
lea • serial familijny 10.40 poszedł prosto do domu. Tu napędził stracha wielu
~~~==::---------::-------~------..., Prehysteria, czyli park Ju- mieszkańcom, zastraszył dzieci, pobił żonę. Swej
rajski we własnym domu • ślub~ej ~~te~, że ją wre~i~. zab!je. _Na szczęście
<Z>
·1
komedia sensacyjna 12.00 swoich grozb rue zdołał wc1ehc w zyc1e - prokura~
1
lncredible Journeys • film tor złożył na decyzję ełckiego sędziego zażalenie.
••• kinot
8.00 Film krótkometrażowy: dokumentalny 13.00 Wszys- ł Gdy sąd okręgowy debatował nad dalszym losem
Ta jedna chwila 8.1o Doku· tko za hit - serial prod. an· pana K., on sam był właśnie „zgarniany" przez
meni: Joanne Woodward gielskiej 13.30 KINOmaniak policję z podwórka Sąsiedzi zadzwonili po pomoc.
8.40 Mazepa.- dramat 10.35 14.00 Przygody t:orda Fa- Policja zafundowała Zenonowi K. 4.8 godzin ,,na
Film krótkometrażowy: Róże irtane. film fabularny 15.50 doł-ku", a. 5'.ld w Suw~~h doło~ł.trzy miesiące
10.45 Diabeł wcielony • dra- Podryw kontrolowany • pro- aresztu. teJ~den z Sll;~iiadow, a także zon.a, zapewne
mat 12.45 Zapach zielonej gram rozrywkowy 16.20 Su· ~dawah sobie P?'18111e, czy wyp~s~czerue a~antur
papai - film obyczajowy 14.30 pergol • magazyn sportowy mka było w ogole zasadne? Nie ~est to p1e:wszy
Dokument: Reżyserzy: Mi- 16•50 Różowa pantera • p~adek,gdypostępowan1~sędzi~g?zdum~ewa
chael Mann 15.30 Film krót- serial 17.15 Lateline • se· by uzyć łagodnego określerua - opinię pubhczną.
Rok temu areszto.ano pana R. z Kętrzyna za męD . .k
kometrażowy: Płomienie ser- .
. . ad .
na117.45 Z!enni 17•58 1ncan1e się n zon
rt
.
ca 15.45 Na wrogiej ziemi. f
kr'
.
N.
ormacie spo owe 18 •05
1estety, męzczyzna w otce został wypuszczoh
.
film obyczajowy 17.40 Obli- p· tk
· ła sk argę
I rena R . złozy
·
· · · przerazona
• ny z w1ęz1erua.
1ą a nieus 1raszonyc
Pr. .
.
cza Draculi. - film dokumen·
19
1 19 05 0
iqanC1 ·55 do sądu. Bała się o życie, prosiła sąd o zapewnienie
talny 18.35 Zuzanna i przy- ~ . ·
ar~hiwum X • sena! s.en- jej bezpieczeństwa i ponowne umieszczenie męża
jaciele • film obyczajowy
20.00 Ale hitl $więty z For- sacyiny 20 ·45 Dwa światy w areszcie. Zanim sąd rozpatrzył skargę, Irena R.
tu Washington • film oby- 21 :30 Drogówk_a 22:00 Dwa została zamordowana przez zwolnionego z aresztu
czajowy 21.45 Sypialnie I ~aty 22·30 .si~dmiu wspa- męża. Mężczyzna udusił ją. Do resortu spraWiedliprzedsionki • komedia 23.20 małych • sena~ przygodowy wości zwróciła się „Niebieska Linia" (OgólnopolPrawdziwy romans • film 23.30 Dwa światy O.OO Fa· skie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) z
sensacyjny 0.55 Nadzy. film lszywy brat • dramat prod. prośbą o wyjaśnienie, jak mogło dojść do takiej
obyczajowy 3.05. Skowyt - USA 1.45 Muzyczny VIP • sytuacji. Urzędnicy uznali, że sąd postąpił zgodnie
horror 4.35 Twarzą w twarz - program muzyczny 2.35 Za· z prawem, a taki nieszczęśliwy wypadek może się
dok, na str. J3
zawsze zdarzyć„.
kończenie programu
Clramat
6.10 Na dobre i na złe 7.05
Słowo na niedzielę 7.10 Tam
gdzie jesteśmy 7.35 Pracownia Mardułów 8.10 Fra·
glesy 8.35 Niedzielne muzykowanie 9.35 Złotopolscy
10.30 Żona i nie żona 12.00
Anioł Pański 12.10 Czasy
12.25 Otwarte drzwi 13.00
Transmisja Mszy św. 14.00
Teatr dla dzieci: Diabelski
patrol 14.45 Spotkanie z
Balladą 15.40 Matka Boska
Pustynna 16.25 Kochamy
polskie seriale 17 .OO Teleexpress 17.15 Matki, żony i
kochanki 18.15 Amerykań·
ski Wieczór Kabaretowy z
Elitą 19.15Dobranocka19.30
Wiadomości 19.50 Pogoda,
Sport 20.00 Bohaterowie
Filmowej Wyobraźni 21.35
Dozwolone od lat 40 22.30
Panorama 22.50 Sport-tale·
gram. 23.00 Nie tylko dla
melomanów 23.40 Bohaty·
rowicze 1.15 Powtórki
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