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„Dopóki nie zobaczę
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- nie
Tym, którzy nif! widzieli
a uwierzyli,
święta Zmartwychwstania
Pańskiego niosą
l"

prawdziwą radość.
Tą radością
dzielimy się ze wszystl~tmi

naszy1ni Czytelnilcami.
Now„lJ Łowiczanin

Kto tutai

rzqdzi?

Policja musi pilnować porządku na Starym Rynku. Inaczej
wydawać się będzie, że miastem trzęsie podpita młodzież.
Sobotni wieczór 7 kwietnia był ciepły, ale chyba też innym młodym, nieco inaczej
do spędzenia wieczoru na rozumiejącym co to znaczy się wyszumieć.
świeżym powietrzu nie brakowało.Ci jedNa głównym, południowym chodniku
nak, którzy jako miejsce spaceru wybrali tynku jedna kilkuosobowa grupka sąsia
Stary Rynek, potencjalnie przecież najład dowała z drugą. Część wyszła z pobliskiej
niejsze miejsce w mieście, szybko ucie- pizzerii i na bruku chciała kontynuować zakali stamtąd w domowe zacisze. Grupki bawę, gdy w zamykanym lokalu było to już
okupujących ławki i stopnie przy wej- niemożliwe, inni od początku okupowali
ściach do kamienic młodych ludzi mogły ławki. Niemal każda grupa używała słow
odebrać ochotę do spaceru każdemu, nie nictwa, które
nie znajdttje miejsca w słowni
tylko emerytom czy rodzicom z dziećmi, ku poprawnej polszczyzny, także niemal
w każdej były osoby, które bez żenady, bez
najmniejszych oznak skrępowania piły:
piwo z puszek i inne, mocniejsze alkohole.
Butelki i plastikowe kubki stawiano na chodniku, a ci, którzy imprezowali na środku
tynku - na granitowej kostce. Hałasom nie
przeszkadzał żaden stróż prawa.
dok. na str. 2
więc chętnych

PENDERECKIPOPROVIADZI
KONCERT VI KATEDRZE

Występem w Łowiczu
w następną sobotę 21
kwietnia, słynna orkiestra
„Sinfonia Varsovia" zainauguruje trasę koncertową
dedykowaną pamięci kard.
Stefana Wyszyńskiego.

To będzie bez wątpienia największe
w Łowiczu wydarzenie artystyczne
ostatnich lat, by nie powiedzieć ostatnich dziesięcioleci. W przyszłą sobotę 21
kwietnia o godz. 19.00. w katedrze, najwybitniejszy polski kompozytor współ
czesny Krzysztof Penderecki poprowadzi koncert galowy inaugurujący tego-

roczne toumee po Polsce s!Ynnej orkiestry „Sinfonia Varsovia", założonej w 1975
roku przez Jerzego Maksymiuka jako
Polska Orkiestra Kameralna, pod obecną
nazwą funkcjonującej od 1984 r. Pod batutą Pendereckiego legendarna orkiestra
wykona Agnus Dei z Requiem Polskiego
jego autorstwa oraz dwa utwory świato
wych klasyków. Pierwszym będzie Aria
ze Suity D-dur Nr 3 Jana Sebastiana Bacha, drugim III Symfonia Es-dur op.55
„Eroica" Ludwiga van Beethovena.
Łowicz dostąpił zaszczytu goszczenia koncertu inaugurującego tournee orkiestry nie przez przypaqek, tegorocz- kard. Stefana Wyszyńskiego, którego 20
na trasa koncertowa jest bowiem poświę rocznica śmierci przypada w maju.
cona pamięci Prymasa Tysiąclecia, ks.
dok. na str. i
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dok. ze str. I

Ślady sobotniej „zabawy" widzieli
wszyscy, którzy w niedzielny ranek przechodzili przez rynek, w tym także pasażerowie pierwszych autobusów dowożą
cych młodzież gimnazjalną na zaplanowane na ów dzień spotkanie z biskupem.
Dopiero na krótko przed kościelnym spotkaniem uprzątnęto co bardziej widoczne
pozostałości alkoholowych libacji.
Komendant powiatowy policji w Ło
wiczu Adam Ruta zapytany przez Nowego Łowiczanina o przyczyny policyjnej pobłażliwości dla takich ekscesów przyznał, że istotnie około godziny 22. na Starym Rynku nie było żad
nego policjanta, co było spowodowane
tym, że byli oni potrzebni w innych miejscach. Zapewnił jednak, że była to sytuacja wyjątkowa i że policja nie będzie
tolerować picia alkoholu i zakłócania
porządku w centrum, gdzie zazwyczaj
gromadzą się takie grupy. Przypomniał,

że to sama policja.wystąpiła przed dwoma laty do władz miejskich o wprowadzenie zakazu picia alkoholu w wybranych rejonach miasta - czego wynikiem
jest obowiązująca teraz uchwała rady
miejskiej. Właśnie z powodu picia na ulicach i za naruszanie porządku publicznego funkcjonariusze policji w Łowiczu
skierowali w samym tylko 2000 roku

To dobrze, ie komendant przedsięweź
mie powaine kroki ku ukróceniu tego, co
się dzieje przed ratuszowymi oknami.
Obecność rozwydrzonych grup w centralnym punkcie miasta oznacza nie tylko to,
co przynosi ze sobą bezpośrednio: brud,
hałas (zdaniem mieszkańców okolicznych
kamienic, których o zdanie w tej sprawie
pytaliśmy, wcale nie tak dokuczliwy) i obrazęjęzyka polskiego. Co najbardziej niebezpieczne: jest dla całego miasta sygnałem, ie oto władza „ odpuściła", przymyka oko na to, .ze w istocie ulice po zmroku

do kolegium d.s. wykroczeń 52 wnioski
o ukaranie. Komendant zapowiada, że
teraz, gdy zrobiło się cieplej, policja zdaje
sobie sprawę, że jej interwencje będą czę
ściej potrzebne.
W związku z tym już od najbliższego
weekendu patrole policyjne obecne będą
na Starym Rynku jeśli nie non-stop, to
na pewno często.

Drzewa jui wycięto, wykopy wkrótce.
we władanie ludzi, przed samym wzrokiem których normalni mieszkańcy wolą umykać, wobec agresywnego
zachowania których przemykająpod ścia
nami kamienic jak intruzi - a przeciei
powinno być odwrotnie. Tolerując takie
sytuacje policja doprowadziłaby do tego,
Od razu po świętach wielkanocnych ści posesji z ulicy Konopackiego są do
ie utraciłaby swego najpowainiejszegd
Oddział Wodociągów i Kanalizacji łowic tej pory odprowadzane do kanału ogólsojusznika - zwykłych mieszkańców, którzy chodząc po ulicach duio widzą i lepiej kiego Zakładu Usług Komunalnych ma nospławnego, który znajduje swoje ujrozpocząć prace przy budowie kanali- ście do odkrytego cieku wodnego postrzegą publicznej i prywatnej własności
zacji w ulicy-Konopackiego w Łowiczu. prowadzonego przez łąki Niebudka.
niikamery.
Po zakończeniu robót kanalizacyjWojciech Waligó[ski Prace będą prowadzone na odcinku od

przechodzą

Prace na Konopackiego
tui po świętach

Wiemy iak wygląda
poszukiwany oszust
Łowicka

policja ustaliła portret pajednego z przestępców, który 23 marca bieżącego roku sprzedał
mieszkańcowi Głowna będącemu w Ło
wiczu sześć rzekomo złotych monet
„One penny". Od razu tego samego dnia
okazało się, że są one fałszywe i praktycznie bezwartościowe. Oszukany gło
winianin zapłacił za sześć monet 4.200
złotych. O tej transakcji pisaliśmy w
Nowym Łowiczaninie przed dwoma tygodniami.
Policja ustaliła, że monety „One penny" oferowane przez przestępców są
wykonane ze stopu miedzi z innymi metalami, w ten sposób żeby imitowały
stare złoto. Z ustaleń operacyjnych wynika, że głowinianin nie był jedyną osobą, której przestępcy oferowali sprzedaż monet. Nawet jeśli ktoś kupił takie
monety i jui wie, ie sąfałszywe, mógł się
mięciowy

do nas nie zgłosić ze

względu

wstydzi przyznać do tego, ie został
oszukany. Podejrzewamy, ie takie osoby
mogą być w Łowiczu i najbliiszych okolicach - powiedział nam zastępca naczel-

się

ulicy Kurkowej do ulicy Ciemnej - przy
blokach osiedla Noakowskiego. Na początku tego tygodnia usunięte zostały
pnie wyciętych w ubiegłym tygodniu
starych topoli. Rosnące korzenie drzew
mogłyby w ciągu zaledwie kilku miesię
cy zniszczyć nowo budowaną kanalizację. Oprócz tego niemożliwe byłoby
poszerzenie ulicy.
Roboty będą polegały między innymi na rozdzieleniu kanalizacji deszczowej od sanitarnej. Ścieki sanitarne z czę-

(mak)

Nagroda za salę na Bratkowicach

nika sekcji prewencji w łowickiej Komendzie Powiatowej Policji Andrzej
Rokicki.
lf.';,_,-.._„:„
Prestiżową, choć nie pociągającą za
A oto rysopis mężczyzny, który
sobą żadnych korzyści materialnych
.
~~
wprowadzał do obiegu fałszywe monenagrodę otrzymał w ubiegły czwartek, 5
.·'~.
ty „One penny": przedstawiał się nakwietnia Urząd Miejski w Łowiczu na
zwiskiem Kędzierski, w wieku około 50
otwarciu międzynarodowych targów
lat, wzrost około 165 centymetrów,
„Sport-Rekreacja 2001" w Warszawie.
szczupłej budowy ciała, twarz pociągła,
Nagrodę II stopnia Urzędu Kultury Ficera śniada, bez zarostu, nos prosty, śred
zycznej i Sportu za najlepiej zaprojekni, uszy małe, usta średnie, włosy ciemtowany i wykonany obiekt sportowy
ny blond, krótkie, proste. W chwili pow Jatach 1999-2000 przyznano za salę
pełnienia przestępstwa ubrany był w
sportową na Bratkowicach. Nagrodę z
kurtkę z materiału koloru ciemnego, dłu
rąk Mieczysława Nowickiego, prezesa
gości 3/4, sweter we wzory koloru jaOsoby, które widziały przestępcę lub UKFiS, który to urząd, przypomnijmy,
sny brąz, spodnie koloru ciemny brąz, miały z nim kontakt proszone są o zgło dofinansowywał w znacznym stopniu
buty sportowe, czapka wełniana koloru szenie się do łowickiej KPP lub o kon- budowę, odebrał burmistrz Ryszard
na to, ie ciemnego.
takt telefoniczny pod numerem: 837-36- Budzałek. Przy ocenie brano pod uwagę
39 lub 837-34-80 lub pod numerem tele- m.in. rozwiązania architektoniczne, funkfonu alarmowego: 997. Policja nie wy- cjonalność sali, a także okres realizacji,
Syn tex
klucza, że przestępca będzie chciał który w przypadku obiektu w Łowiczu
sprzedać kolejne fałszywe monety.
zamknął się w dwóch Jatach. Do kon(mak) kursu zgłoszono 39 obiektów sporto·~

Coraz bliiei upadłości?

Syntexu przeżyje święta na- ke, których próbuje przekonać do kupw nit:pewności co do dalszego losu na Syntexu jeszcze zanim będzie zmufabryki. Niektórzy związkowcy prze- szony ogłosić jego upadłość. W jego przewidują, że tuż po Wielkanoc nastąpić konaniu byłoby to lepsze nie tylko dla
będzie musiało ogłoszenie upadłości za- zakładu, ale i dla inwestora, bowiem
kładów. Wyznaczony przez skierniewic- przejąłby spółkę co prawda zadłużoną i
ki sąd nadzorca sądowy Janusz Rau wysychającą z braku pieniędzy, ale gosprawdza od trzech tygodni możliwo tową do produkcji i z gotowym, ustabiści zawarcia ugody między wierzyciela- lizowanym rynkiem odbiorców. Zaintemi a zakładem, ale według naszych in- resowane przejęciem kontrolnego pakieformacji wynik tych poczynań będzie tu w firmie są - zdaniem Małflieta - nanajprawdopodobniej taki, że nadzorca dal cztery podmioty. Pewne jest jednak,
orzeknie, iż zawarcie ugody nie jest że nie wszystkie podzielają opinię premożliwe. Syntex nadal nie wypłacił zwal- zesa, dla niektórych przejęcie fabryki z
nianym na jesieni pracownikom odpraw, rąk syndyka, już po ogłoszeniu upadło
zagrożone są wypłaty. W tej sytuacji ści, może być z różnych względów konajbardziej prawdopodobne wydaje się, rzystniejsze. Takiego stanowiska nie
że zarząd firmy będzie w tygodniu po- kryje na przykład Adam Potocki, wła
ściciel firmy Simatra, o którego zainteświątecznym musiał ogłosić upadłość.
Prezes Syntexu Georges Malfliet nie resowaniu Syntexem pisaliśmy już kilwypowiada się tak zdecydowanie, twier- kakrotnie w N.Ł. W krytycznej sytuacji
dzi że nadal toczy w Belgii rozmowy w Syntexu, paradoksalnie, dopiero ogło
sprawie przejęcia spółki przez inwestora szenie upadłości może być więc pierwz branży. We wtorek po poniedziałku szym krokiem na drodze do jego fizyczwielkanocnym ma się spotkać po raz nego ocalenia.
kolejny z negocjatorami z koncernu Fal(wal)

nych na ulicy Konopackiego położona
zostanie betonowa kostka. Ulica będzie
o kilka metrów szersza od istniejącej
aktualnie. Będą się na niej mogły swobodnie wyminąć dwa samochody. Na
okres prac przy budowie kanalizacji i
potem drogi cz<(ŚĆ mieszkańców osiedla
Noakowskiego, wzdłuż którego przebiega ulica Konopackiego, będzie musiała
zmienić miejsce parkowania swoich samochodów.

Załoga

• 5 kwietnia o godz. 15.40 tut. KPP zopowiadomiona o rozboju na osobie Jana
P. w m. Popów.

dał

stała

• 6 kwietnia o godz. 9.30 policjanci z Bielaw zostali powiadomieni o kradzieży łódki ze
stawów hodowlanych w m. Walewice.
• 3 kwietnia o 10.30 tut. KPP została
powiadomiona o kradzieży sprężarki z terenu budowy mostu na rzece Bzura.
• W nocy z 3/4 kwietnia miało miejsce
os. Dąbrowskiego w
dokonali kradzieży
roweru górskiego.
• 3 kwietnia o godz. 22.óo tut KPP została powiadomiona o kradzieży telewizora
z jednego z mieszkań w Łowiczu przy
ul. Kurkowej po uprzednim włamaniu się do
tego domu.
• Z 415 kwietnia nn. sprawcy dokonali
włamania do baraku na budowie mostu w
Łowiczu skąd skradli elektronarzędzia.

włamanie do piwnicy na
Łowiczu skąd sprawcy

• Z 415 kwietnia miało miejsce włamanie
do garażu na wysypisku śmieci i z zaparkowanej tam spycharki skradli paliwo.

• 5 kwietnia o gOdz. 9.15 TP S.A. powiadomiła tut. KPP o kradzieży linii napowietrznej w m. Jackowicc.

• 6 kwietnia o godz. 10.30 Agnieszka B.
tut. KPP o włamaniu do jej samochodu m-ki Matiz i kradzieży radioodtwarzacza.
powiadomiła

• 6 kwietnia o godz. 16.20 policjanci z
Kiernozi zatrzymali dwóch nieletnich sprawców usiłowania włamania do Ośrodka Szkolno
Wychowawczego w m. Kiernozia.
• 8 kwietnia o godz. 13.00 policjanci z
Łyszkowic zostali powiadomieni o włamaniu
do altany w m. Kalenice.
• 8 kwietnia o godz. 14.15 tut. KPP zopowiadomiona o kradzieży pieniędzy z
bufetu na terenie MWSH-P w Łowiczu .
stała

• 8 kwietnia o godz. 20.40 policja~i z
Łyszkowic zostali powiadomieni o włamaniu
do domku letniskowego w m. Kalenice.
• W nocy z 8/9 kwietnia w Łowiczu przy
ul. Blich miało miejsce włamanie do sklepu z
odzieżą roboczą.

• Tej samej nocy przy ul. Tkaczew
miejsce włamanie do warsztatu PKP.

miało

wych w trzech kategoriach, łowicka sala
jest jedyną nagrodzoną w kategorii obiektów pełnowymiarowych z województwa łódzkiego.
Burmistrz może mieć niewątpliwą
satysfakcję z faktu, że z sukcesem udało mu się dokończyć budowę rozpoczę
tą przez władze miejskie poprzedniej
kadencji. Przede wszystkim satysfakcję odczuwać mogą jednak poprzedni
burmistrzowie, Ireneusz Jabłoński i
Grzegorz Michalak, bez których tej sali
pewnie by nie było. Nie zmienia to w
niczym zasadności pytania o to, czy tak
ubogie miasto jak Łowicz powinno było
porywać się na budowę drugiej dużej hali
sportowej, na której utrzymanie musi
teraz wydawać po kilkaset tysięcy zło
tych rocznie. Na to pytanie „Nowy Ło
wiczanin" zawsze odpowiadał: nie.

Wojciech Waligórski
• 9 kwietnia o godz. 9.15 tut. KPP
powiadomiona o kradzieży telewizora z jednego z mieszkań w Łowiczu
przy ul. Kaliskiej.
została

• 9 kwietnia o godzinie 10.35 w Łowi
czu przy skrzyżowaniu ulic Prymasowskiej
i Łęczyckiej miał miejsce wypadek drogowy, gdzie kierujący samochodem m-ki
Cinquecento Sylwester M. wymusił pierwszeństwo przejazdu i zderzył się z samochodem ciężarowym Volvo kierowanym
przez Marka S. W wyniku wypadku obrażeń ciała doznał pasażer Cinquecento.
• W nocy z 8/9 kwietnia w m. Sobota
miejsce włamanie do wojlcrni skąd
sprawcy skradli bażanty.
miało

• Tej samej nocy w m. Zduny nn. sprawcy dokonali włamania do gołębnika skąd
skradli gołębic.
• W minionym tygodniu policjanci tut.
KPP ujawnili 14 osób kierujących rowerami
w stanic nietrzeźwym oraz 4 osoby kierują
ce w stanic nietrzeźwym samochodami.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu .
Opracowal asp. sztab.
Witold Janeczek
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ROK I SZESC MIESl~CY
ZA NIELEGALNE POSIADANIE BRONIW piątek, 6 kwietnia, Sąd
Rejonowy w Łowiczu przesłu
chał ostatnich już świadków
w sprawie Mariusza M. (1.24)
oskarżonego o to, że 24 września ubiegłego roku działając
wspólnie i w porozumieniu
z Krzysztofem K. (1.28) nielegalnie posiadał karabin automatyczny KBK-AK i dwa magazynki z ostrą amunicją.

tym, że oskarżony Mariusz M. jest winny zarzucanego mu czynu. Szczególnie
zeznania policji dowodzą, że oskarżony
działając wspólnie i w porozumieniu z
Krzysztofem K. przewoził nielegalnie posiadaną broi\ i amunicję. W ocenie oskarżyciela nieprawdą jest twierdzenie Mańusza M„jakoby znalazł on broń nastacji benzynowej i chciał ją oddać w najbliż
szym komisariacie policji. O tej tezie
świadczy czas, miejsce i sposób ukrycia
broni. Droga, na której poboczu Marcin
Na pytania przewodniczacej składu M. zaparkował samochód w godzinach
sędziowskiego odpowiadali dwaj funkcjo- nocnych należy do mało uczęszczanych.
nariusze policji, którzy dokonywali oglę Samochód stał nieoświetlony. Broń była
dzin samochodu bezpośrednio po zgło położona w takim miejscu, aby w przyszeniu znalezienia w nim broni. Obydwaj padku ewentualnej kontroli drogowej nie
zgodnie zeznali, że w BMW znajdował rzucała się w oczy. Wnosząc o uznanie
się karabin maszynowy oraz dwa maga- oskarżonego winnym i wymierzenie mu
zynki z amunicją. Broń znaleziona zo- kary 2 lat pozbawienia wolności oraz
stała albo pod tylną cześcią siedzenia dla obciążenia opłatą sądową prokurator wskapasażera, albo pomiędzy przednim sie- zał na znaczną szkodliwość społeczną
dzeniem dla pasażera, a tylniąkanapą (tu- czynu odnosząc ten konkretny przypataj zeznania świadków były sprzeczne), dek nielegalnego posiadania broni do comagazynki natomiast były sklejone czar- raz bardziej nasilającego się procederu w
ną taśmą i ułożone pod przednią częścią całym kraju. Na wysokość żądanej kary
siedzenia dla pasażera. Policjanci doko- wpły miała również wcześniejsza karalnujący oględzin jednoznacznie wykluczy- ność oskarżonego.
li możliwość dotykania, czy przekłada
Obrońca stwierdził, że Mariuszowi M.
nia broni przed ich przybyciem na miej- nie można przypisać zarzucanej winy.
sce zdarzenia przez funkcjonańuszy KP Jako linię obrony przyjął fakt, iż broń
Kocierzew. Procedura postępowania w została znaleziona przez oskarżonego i
takich przypadkach nakazuje czekanie na przewożona w celu oddania w ręce polispecjalną grupę dochodzeniową.
cji. Poza tym nie ma dowodów na to, że
Prokurator w mowie końcowej stwier- oskarżony chciał zrobić z bronią coś indził, że zebrany w tej sprawie materiał nego. Mariusz M nie wiedział, że jest to
dowodowy świadczy Jednoznacznie o przestępstv.'o i dopuścił się zarzucanego

Na miejscu, w którym obecnie rośnie żywopłot -

będzie parking

Będzie

pa·rking
przed ,,Pod Dębem''
PSS „Społem" w Łowiczu przygoto- ściem do sklepu, od strony targowiska,
wuje się do wykonania parkingu przed wzdłuż ulicy Starzyńskiego. Wybudowasklapem „Pod Dębem", przy ulicy Sta- ny ma zostać na całej długości budynku
rzyńskiego. W chwili obecnej spółdziel ( około 35 .metrów), w miejscu gdzie teraz
nia posiada już decyzje o warunkach za- jest żywopłot, który - jeżeli tylko będzie
budowy, w oparciu o nią opracowywa- taka możliwość - 'zostanie przekopany w
na jest dokumentacja, potrzebna do uzy- inne miejsce przy powstającym parkinskania pozwolenia na budowę. Teren sta- gu. Zapewnione ma zostać swobodne
nowi własność komunalną, Urzędu Miej- dojście do spółdzielni mieszkaniowej. Od
skiego nie stać na budowę w tym roku, krawędzi jezdni do chodnika przed buspółdzielnia sfinansuje więc budowę dynkiem pozostaje odległość 5,4 metra,
parkingu. Na czas budowy teren przej- wystarczy to na swobodne zaparkowadzie w użyczenie PSS „Społem", póź nie prostopadle do chodnika samochodu
niej powróci do zasobów miejskich. Ten dostawczego. Na parkingu miejsce znajetap zakończony ma zostać do maja. dzie przeszło 20 samochodów. Pomoże
Jeżeli tylko spółdzielnia otrzyma po- to w zaparkowaniu pojazdu klientom sklezwolenie na budowę, rozpoczną się pra- pów,jak również innym posiadaczom sace. Przewidywane jest to na czerwiec. mochodów, szczególnie w dni targowe.
(aw)
Parking projektowany jest przed wej-

mu czynu w usprawiedliwionej nieświa
jego nieprawości - tłumaczył
obrońca. Według niego, oskarżony nie
wiedział, że że sam fakt zabrania broni
z miejsca jej znalezienia jest już przestęp
stwem. W związku z tym obrońca wniósł o jego uniewinnienie. Przyznał jednocześnie, że nie da się zaprzeczyć temu,
że w samochodzie znaleziono broń, a oskarżony Mańusz M. wiedział co przewozi w świetle czego sąd może uznać go
winnym zarzucanego czynu. W tym przypadku jednak obrona wskazała na to, że
okres bezprawnego posiadania broni lub
amunicji ma wpływ na stopień szkodliwości. W przypadku uznania oskarzonego winnym zarzucanych mu czynów
obrona wniosła o wymierzenie mu kary
adekwatnej do czasu, w trakcie którego według niego - nielegalnie posiadał on broń
Ostatecznie, w miniony poniedziałek,
9 kwietnia Sąd Rejonowy w Łowiczu
uznał jednak Mańusza M. winnym zarzucanego mu czynu i skazał go najeden
rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności w bezwzględnym wykonaniu, na poczet czego zaliczono ponad siedrniomie- ·
sięczny czas przebywania oskarżonego
w areszcie oraz przepadek przedmiotów
pochodzących z przetępstwa na rzecz
skarbu państwa. Oskarżonemu zasądzo
no również koszty sądowe i koszty pracy obrońcy z urzędu o łącznej sumie blisko 4 tys. zł. W uzasadnieniu wyroku
sąd wyjaśnił, że z punktu widzenia czynu, za który oskarżony był sądzony, okoJicznośći w jakich wszedł on w posiadanie broni są mniej istotne. Niemniej jednak zauważył, że w sprawie brak jest
dowodów na to, że broń nie została znaleziona. Sąd podważył zeznania oskarżonego mówiące o tym, że znalezione
przedmioty miałby być oddane. Gdyby
miało tak być, broń można było oddać
właścicielowi stacji benzynowej, na której ją znaleziono. Przeciw oskarżonemu
świadczy również fakt, że w momencie
kontroli drogowej w Kocierzewie nie zgło
sił on policjantom faktu przewożenia broni. Łagodzący wpływ na wymiar kary
miał natomiast bardzo krótki okres posiadania broni przez Mariusza M, tzn.
od momentu znalezienia do momentu kontroli drogowej. Prokuratura uważa ten
(ljs)
wyrok za słuszny.

domości

Gmina Nieborów

Wkrótce konkursy
na dyrektorów szkół
Na 16 maja Zarząd Gminy Nieborów
konkursy na dyrektorów
szkół podstawowych w Bednarach, Bobrownikach i Dzierzgówku. We wszystkich wypadkach kończy się pięcioletnia
kadencja dla Teresy Multan, Ewy Zabrzewskiej oraz Bolesława Kowalskiego
sprawujących funkcje dyrektorów w wymienionych placówkach.
Na ostatniej sesji, 28 marca, radni zdecydowali się poprzeć wniosek zarządu o
przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów wymienionych szkół,
z powierzeniem stanowisk nowo wybranym osobom na 5 lat. Członkowie zarzą
du nie skorzystali z możliwo$ci odstą
pienia od konkursu i powierzenia stanowisk obecnie piastującym je osobom na
. dalsze lata. Radni nie poparli również
wniosku radnego Tadeusza Strzyżyka,
który proponował by kadencję po przeprowadzonymkonkursieustalićna3 lata.
zaplanował

Madiha H. Al Nimer - małżonka ambasadora Autonomii Palestyńskiej
(od lewej) i Hiyam Qurie - małżonka Przewodniczącego Palestyńskiej Rady Legislacyjnej w trakcie pobytu w Łowiczu.

Żony palestyńskich oficieli
odwiedziły

towicz

bytu w naszym mieście zawiozą do
swojego kraju m.in. kilka łowickich lalek
oraz wyroby ze srebra i bursztynu zakupione w Cepelii. Z miłym zaskoczeniem przyjęły wiadomość o tym, że w
Łowiczu mieszkają obecnie trzy rodziny arabskie. Snuły nawet plany o nawiązaniu z nimi kontaktu. Uważnie słu
chały opowieści o żydowskiej histońi
naszego miasta.
W Polsce jeslem już po raz drugi,
pierwszy raz byłam tutaj 15 lat temu.
Łowicz odwiedzam po raz pierwszy i muszę powiedzieć, żejestem pod wrażeniem.
Lubię poznawać nowe kultury, podoba
mi się wasz folklor Z niecierpliwością
czekam na to co, zobaczę w Nieborowie
- powiedziała nam Hiyam Qurie tuż
przed wyjazdem do Nieborowa. Tutaj
Palestynki zwiedziły pałac.
Obydwie damy miała przyjemność
podejmować obiadem łowicka restauracja „U Błażeja". W specjalnie skomponowanym menu znalazły się: barszcz
czerwony z diablotką, eskalopki dropodziwiały łowicką katedrę wykazując biowe z ziemniakami, mil\a sałaty, pósię przy tym doskonałą znajomością eu- łmisek surówek, lody z owocami, woda
ropejskiej architektury. Spacerowały też mineralna, soki owocowe oraz kawa
(ljs)
po Starym Rynku. Jako pamiątki z po- i herbata.

Hiyam Qurie - małżonka PrzewodniRady Legislacyjnej oraz Madiha H. Al Nimer - małżon
ka ambasadora Autonomii Palestyńskiej
w Polsce gościły w miniony wtorek, 1O
kwietnia w Łowiczu. Wizyta stanowiła
część trzydniowego pobytu przewodniczącego Palestyńskiej Rady Legislacyjnej Ahmeda Quńe, prekursora procesów pokojowych na Bliskim Wschodzie, wnaszyrrikraju. Wraz z małżonką
przyjechał on do Polski na zaproszenie
Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyń
skiego.
W programie wizyty oprócz oficjalnych spotkań w Warszawie z Marszałkiem Sejmu i Prezydentem RP znalazło się również zwiedzanie zabytków
stolicy i Łowicza. W czasie kiedy przewodniczący odbywał spotkania z Marszałkiem Sejmu i Prezydentem RP, jego
małżonka w towarzystwie ambasadorowej zwiedzały Łowicz, Nieborów, Sromów i Żelazową Wolę. Ich przewodnikiem był Eligiusz Pietrucha. Palestynki

czącego Palestyńskiej

Pilotażowy

pokaz
„W pustyni i w puszczy"
iui

odbył się

w łowickim kinie

Wczoraj, w środę 11 kwietnia, w ło
wickim kinie „Bzura" odbył się pilotażowy pokaz nowej ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i
w puszczy". Film wyświetlany był dla
uczniów szkół podstawowych w godzinach przedpołudniowych.
Na dłużej film zagości na ekranie kina
„Bzura" w maju, od 4 maja przez dwa
tygodnie film wyświetlany będzie

w dwóch blokach: przed południem dla
uczniów, po południu dla zorganizowanych grup osób dorosłych i widzów indywidualnych. Cena biletu dla uczniów
wynosi 11 złotych, dla osoby wchodzą
cej z grupą zorganizowaną 12 złotych.
Indywidualny widz będzie musiał zapłacić 14 złotych. Ceny biletów został
narzucone przez dystrybutora filmu i
są to ceny minimalne.
Jeszcze w tym miesiącu natomiast,
od piątku 20 kwietnia do czwartku 26
kwietnia w kinie „Bzura" obejrzeć bę
dzie można ekranizację powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie" w reżyseńi Filipa Bajona. „Przedwiośnie"
podobnie jak „W pustyni i w puszczy"
Władysław Durka, burmistrz Łowi wyświetlane będzie w dwóch blokach,
cza w latach 1991-1994, wygrał konkurs przed południem dla wycieczek szkolna dyrektora Miejskiego Zakładu Ko- nych, po południu dla grup z zakładów •
munalnego w Głownie i objął tę funkcję pracy i indywidualnych widzów.
po iatWierdzeniu wyników procedury
Uczniowie za seans zapłacą I O zło
konkursowej przez zarząd miasta w tych, dorośli w grupach zorganizowaGłownie. Głowieński MZKjest odpo- nych 12 złotych, indywidualne osoby
wiednikiem łowickiego Zakładu Usług 14 złotych.
Komunalnych.
(aw)

Były burmistrz
pracuie wGłownie
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POCHOPNA DECYZJA
Platforma Obywatelska zabiera głos w sprawach dotyczących Łowicza.

W poniedziałek 9 kwietnia do biura
rady miejskiej wpłynęły dwa pisma,
w których środowisko związane z Platformą Obywatelską w Łowiczu wypowiedziało się na temat lokalizacji supermarketu i kredytu zaciągniętego przez
miasto na remont budynku Miejskiego
Domu Kultury.
Członkowie Platformy za pochopne
uważają lokalizowanie supermarketu w
32 tysięcznym mieście. Ich zdaniem
konsekwencje w perspektywie kilkunastu lat odczuwać mogą wszyscy mieszkańcy. Platforma wnosi zatem, aby decyzje tego typu podjęto po przeprowadzeniu analizy stanu i celowości lokowania tego typu obiektów, obliczeniu ich
finansowych konsekwencji dla budżetu
i mieszkańców Łowicza, konsultacji z
miejscowymi podmiotami gospodarczymi, określeniu sytuacji jaką zrodzi to na
rynku pracy. Stowarzyszenie żąda również podania do publicznej wiadomości
spodziewanych korzyści, które otrzymać ma społeczeństwo oraz opracowa-

nia polityki miasta wobec lokalnego biznesu w kontekście lokalizacji w Łowi
czu supermarketów.
Platforma Obywatelska uważa za naganne zaciągnięcie kredytów komercyjnych na cele nie przynoszące bezpośred
nio dochodów, a taki charakter ma kredyt w wysokości 3.300.000, z którego
800 tys. złotych przeznaczono na remont budynku domu kultury. Kredyt o
tym charakterze obciąży spłatami budżet
miasta na wiele lat - piszą w piśmie do
rady miejskiej. W związku z tym Platforma uważa, że bez publicznej dyskusji o kulturze nie należy inwestować w
obiekty, których możliwości dostosowania do nowoczesnych wymogów kultury są małe. Należy też uwzględnić
współudział w organizacji kultury
wszystkich tworzących ofertę kulturalną Łowicza. W swoim piśmie Platforma
stwierdza, że budynek MDK przy ulicy Podrzecznej należy raczej sprzedać,
a uzyskane środki przeznaczyć na budowę nowego domu kultury.

dok. ze str. 1

Penderecki poproWadzi
koncert w katedrze
Prymasowski Łowicz otwiera trasę via" nie wystąpi. Honorowy patronat
21 kwietnia, prymasowska Warszawa nad koncertem objął gospodarz sali koncertowej - w którą na ten wieczór przezakończy ją 4 sierpnia, po drodze będą:
Gniezno, Bydgoszcz, Szczecin, Olsz- kształci się łowicka bazylika katedralna
tyn, Białystok, Katowice, Kraków, Prze- - biskup Alojzy Orszulik.
m yś I, Rzeszów i Gdańsk. Nie we
Requiem Polskie, z którego fragment
wszystkich miastach orkiestrą dyrygo- usłyszymy, powstało w pierwszej pować będzie Krzysztof Penderecki, niełowie lat 80-tych, w czasie gdy Pendektóre koncerty poprowadzi inna sława recki, dawniej niestrudzony poszukipolskiej sztuki dyrygenckiej, założyciel wacz nowych brzmień w muzyce, zwróorkiestry Jerzy Maksymiuk, przy pul- ci! się ku tradycji, szczególnie późnoropicie stawać będzie też Japończyk A. mantycznej. Co reprezentuje sobą muNukji. Koncert w Łowiczu możliwy jest zyka Bacha i Beethovena nie trzeba czydzięki zaangażowaniu finansowemu telnikom NŁ przybliżać. Wstęp na ten
wojewody łódzkiego - a trzeba zazna- niezwykły koncert będzie wolny.
(walj
czyć, że w samej Łodzi „Sinfonia Varso-

Platforma Obywatelska dziękuje takwszystkim osobom, które złożyły
podpis pod protestem przeciw zwięk
szeniu finansowania partii politycznych z
budżetu podatników. W Łowiczu zebrano
około 430 podpisów, w skali kraju około
170.000 osób złożyło swoje podpisy. Nie
jest to koniec akcji, podpisy będą zbierane
do momentu ostatecznego przyjęcia lub od(aw)
rzucenia ustawy.
że

Zkrzyżem na ramionach
liczniei nii kiedykolwiek
Odbywająca się od

kilku lat na ulicach
ogólnomiejska Droga Krzyżo
wa z katedry do kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza, zorganizowana w tym roku
w piątek 6 kwietnia, zgromadziła więcej
uczestników niż wszystkie poprzednie,
z całą pewnością za wielkim drewnianym
krzyżem szło kilka tysięcy osób. Tradycyjnie na odcinkach międzyjedną stacją a kolejną krzyż nieśli przedstawiciele różnych
grup zawodowych i wspólnot. W nabożeństwie wziął też udział burmistrz Ry(wal)
szard Budzałek.

Łowicza

ŁOWICZANIN

Michał Baior
zaśpiewa w towiczu
Bilety na koncertjuż w sprzedaży
W piątek Il maja o godzinie 19.00
w sali łowickiego kina Bzura wystąpi
Michał Bajor. Będzie to pierwszy występ tego artysty w naszym mieście.
Bajor będzie promował swoją ostatniąpłytę „Kocham jutro", nagraną latem
ubiegłego roku, a wydaną w październi
ku. Jest to jedna z najdroższych produkcji muzycznych ostatnich lat, nagrana w całości przez orkiestrę. Płyta dedykowana była Wojciechowi Młynar
skiemu, autorowi części piosenek znajdujących się na płycie.
Michał Bajor, popularny piosenkarz
i aktor, ukończył Państwową Wyższą
Szkołę Teatralną w Warszawie. Jako
szesnastolatek wziął udział, co prawda
poza konkursem, w festiwalu w Sopocie w roku 1973. Na początku swojej
kariery koncertował i nagrywał z orkiestrami Stefana Rachonia i Henryka Debicha. W 1979 roku rozpoczął pracę w „Limuzyna Daimler-Benz", „Medium",
warszawskim Teatrze Ateneum. W 1985 „Ucieczka z kina Wolność", „ W biały
roku uhonorowany został nagrodą dzien- dzień". Był odtwórcą roli „Che" Guevanikarzy za autorski recital na festiwalu ry w musicalu „Evita". W ubiegłym roku
w Sopocie. Do chwili obecnej nagrał 12 zagrał rolę Nerona w filmowej adaptacji
premierowych albumów. Płyta Uczucia powieści H. Sienkiewicza „Quo Vadis".
Na łowicki koncert zachęca również
zdobyła status Złotej Płyty.
Zagrał również około 70 ról w tv, te- atrakcyjna cena biletu. W przedsprzeatrze i filmie. Wystąpił w nominowa- daży prowadzonej do końca kwietnia
nym do Oskara filmie Istvana Sabo „Ha- bilet kosztuje 12 złotych. Później cena
(aw)
nusen". Zagrał również m.in. w filmach wzrasta do 14 złotych.

Sentymentalne melodie
na Zduńskiej
W środę 4 kwietnia przed południem
przy wejściu na ulicę Zduńską można

przyjechał w tym roku po raz pierw-

szy,choćjakwspomina, byłjużtuwczebyło spotkać młodego chłopca grającego śniej. W małych miastach trudno jest
na akordeonie. Mariusz Reczka przyje- zarobić, jeżdżę również do Warszawy,
chał do Łowicza z Sochaczewa, gdzie tam !udzie są bogatsi i wrzucają więcej,
mieszka. Na harmonii gra od dzieciństwa. jednak silniejsza jest konkurencja - mówi
Od kilku lat grywa na ulicach, kilkana- Mariusz.
Na repertuar grany przez Man·usza
ście groszych wrzucanych przez przechodni ów na ulicy do futerału od akor- na ulicach składają się stare polskie szladeonu, daje mu środki do życia. Od skoń- giery i piosenki z lat okupacji. Może
czenia szkoły jest bezrobotnym. Jeździ dlatego najczęściej do futerału pieniądze
J'.aw·i
wrzucaJ·ąemeryci·.
h . t h D
k 1.
1

Mariusz Reczka grai przy wejściu
na Zduńską
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ul. Blich 21, 99-400 cEowicz, tel. (0-46) 837 66 86, fax 837 88 78, www.kolo.lowicz.com. 1
„
Ośrodek Szkolenia
ZAJAZD ŁOWICKI HURTOWNIA BRAMY HORMANN
Kierowców

Tel (0-46) 837-41-64

tal!@n

zaprasza. na.

f\rzysztu1 oa11uv<>
Łowicz, ul. Słowackiego
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Tel. (046)837-02-58, (0-502) 27-87-22

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

kursu:
12.04.2001 r. o godz. 16.00

Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym z możliwością doskonalenia
swoich umiejętności na samochodzie wła
snym bądź szkoleniowym. Łowicz , ul. Jana
Pawła li 120 (dawna Łódzka).

ROWERÓW

WEEKENDOWE OBIADY Bratoszewice, ul. Łódzka 21 A
tel. <o-42) 119-64-04 ~
WGRONIE RODZINNYM
.~ PROMOCJA ~
' ·
C%YNNA w godz. I0· 18 ~
CENA OBIADU. IS Zł..
Zamawi&j4C 4 ol,iady od poniedziałku do soboty S'
..fo ;;;l
eQ~
- płacisz za 3
ckieci -

50 %

Oferujemy:
• obsługę przyjęć
• dostarczenie posiłków na przyjęcia
w wybranych przez klienta lokalach

R-394

·-·~>-

<-4.

~

i inni producenci

GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE NAPĘDY DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

I INNE SZLABANY I MARKIZY TARASOWE
Dostawa pod wskazany

adres,montaż,

serwis

Promocja: kwiecień. maj
9o/o taniej
15% taniej
ul. Kubusia Puchatka 8 96-100 Skierniewice tel. 0-46 833-56-51
Dramy EeoTherm Na~y EcoMatłc -

P.H. „AGRO-DUET"

części do ciągników
C-360, C-330, T-25, ZETOR
Targowica Miejska, pawilon 219
tel. (046) 830-20-26, 0-604-19-23-18
Czynne: pn. - pt. 8.00 - 16.00,
sobota 8.00- 12.00
R-319

Łowicz,

nowy

ŁOWICZANIN
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

CZY B~DZIEMY

Szansa na rozpoczęcie remontu
ieszcze w tym roku

SEGREGOWAĆ ŚMIECI?
Zarząd Miasta Łowicza zastanawia się nad możliwością wprowadzenia segregowania śmieci już
podczas wyrzucania ich z gospodarstw domowych. Czy do takiego rozwiązania uda się przekonać
mieszkańców Łowicza, którzy od
łat wyrzucają wszystko do wspólnego kontenera?
Program selektywnej zbiórki odpadów został opracowany w Wydziale
Spraw Komunalnych i przedstawiony
na posiedzeniu zarządu miasta we wtorek, 20 marca. Nie został on przyjęty do
realizacji, a jedynie przedstawiony i ma
być dalej opracowywany przez wydział. W tegorocznym budżecie nie ma
zapisanych żadnych środków finansowych na realizację tego programu. Zarząd zamierza jeszcze wrócić do tematu
i będzie zastanawiał się czy w przyszło
rocznym budżecie zapisać środki na
stworzenie profesjonalnej koncepcji, czy
też może rozpocząć wdrażanie koncepcji stworzonej przez wydział. Na wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów
w Łowiczu przyjdzie więc czekać jeszcze co najmniej dwa lata.
Selektywna zbiórka odpadów powinna zostać wprowadzona, zdaniem WSK,
najpierw na największych osiedlach
mieszkaniowych w Łowiczu: Bratkowicach, Kostce, Starzyńskiego, Reymonta, M. Konopnickiej, Szarych Szeregów
i Dąbrowskiego. W następnej kolejności do segregowania odpadów przyzwyczajani byliby mieszkańcy osiedli domków jednorodzinnych. W tym przypadku proponowane jest ustawienie jednego
kompletu pojemników na 5 gospodarstw
domowych (domków jednorodzinnych).
Rozmieszczanie pojemników do selektywnego pozbywania się odpadów uzależnione ma być od dotychczasowego
ustawienia kontenerów na śmieci na osiedlach, ilości mieszkańców itp. Nie warto jest zmieniać wieloletnich przyzwyczajeń mieszkańców co do lokalizacji
miejsc, gdzie chodzą wyrzucać śmieci.
W Łowiczu można wprowadzić segregację czterech rodzajów surowców
wtórnych: makulatury, szkła kolorowego, białego i plastyku. Surowce te mają
być gromadzone w specjalnych kolorowych pojemnikach i workach foliowych.
Program selektywnej zbiórki odpadów
ma być więc oparty głównie· o segregację odpadów u źródła ich powstawania,
czyli w gospodarstwach domowych. Następnym etapem ma być segregacja wtórna na terenie składowiska odpadów komunalnych. Tutaj oczyszczane byłyby

Dyrektor Witwicki wyróiniony
Ocenę wyróżniającą

- aktualnie naj- niu zarządu miasta w środę, 4 kwietnia
- otrzymał dyrek- bieżącego roku.
tor Szkoły Podstawowej Nr 3 Wacław
Pozytywna ocena dotychczasowej
Witwicki za swoją pracę. Decyzja pracy jest warunkiem przystąpienia do
w sprawie przyjęcia oceny cząstkowej konkursu o ubieganie się o stanowisko
pracy dyrektora_ przez organ prowadzą dyrektora szkoły. Należy przypomnieć,
Dawno temu, przed kilku laty, próby segregacji odpadów już w Łowiczu pocy (miasto) oraz przyjęcia oceny że kadencja dyrektora SP 3 mija z koń
dejmowano. Pamiątką po tym są te pojemniki przy jednym ze śmietników na
wspólnej zarządu miasta i organu cem tego roku szkolnego. Zarząd miaos. Bratkowice.
nadzoru pedagogicznego (kuratorium sta zamierza ogłosić konkurs na to staodpady przywiezione z pojemników z ność miejsca na wysypisku, co jest nie- oświaty}°została podjęta na posiedze- nowisko.
(mak)
terenu miasta, surowce wtórne przygo- zmiernie ważne, gdyż nie ma możliwo
towywane do sprzedaży. Odpady spe- ści znalezienia innego terenu pod buZłaków Borowy
cj a In ie niebezpieczne pochodzące dowę nowego składowiska położonego
z gospodarstw domowych takie jak: far- w rozsądnej ekonomicznie odległości od
by, lakiery, kleje, oleje, smary, chemi- miasta, posiadającego zbliżoną infrakalia i opakowania po nich, baterie, aku- strukturę, uregulowane stosunki wła
mulatory ołowiowe, części samochodo- snościowe, pozwolenie społeczne na loOd dzisiaj rozpoczną się prace mo- która wygrała przetarg na wykonanie
we, lampy rtęciowe, lekarstwa powin- kalizację tego rodzaju inwestycji. Olny być wydzielone z tz_w. strumienia brzymi jest też koszt budowy nowego dernizacyjne na moście w Złakowie Bo- prac. Oferta tej firmy okazała się najkoodpadów komunalnych już na etapie składowiska odpadów - czytamy pod rowym na rzece Słudwii. Prace polegać rzystniejsza i najtańsza - mówi wójt
koniec opracowania pochodzącego z będą na zastąpieniu drewnianej konstruk- gminy Jarosław Kwiatkowski. Oprócz
gospodarstwa domowego.
cji mostu betonową. Postawione zosta- tej firmy w przetargu wzięły udział jeszOdpady posiadające cechy surowców Wydziału Spraw Komunalnych.
Wprowadzanie programu selektyw- ną nowe betonowe podpory, położona cze 3 firmy. Koszt wykonanych prac wywtórnych mogą być gromadzone na
wydzielonym obszarze na wysypisku nej zbiórki odpadów ma być poprzedzo- nowa nawierzchnia. Prace będą wyko- nosić będzie 80.000 złotych, potrwają
(aw)
w Jastrzębi, a następnie wywożone w ne przy odpowiednim działaniu promo- nywane przez firmę Melkan z Łowicza, one kilka tygodni.
celu ich dalszego zagospodarowania. cyjnym i edukacyjnym. Ludziom biorą
Jedną z propozycji jest więc rozbudo- cym udział w programie segregacji trzewanie punktu segregacji o stację wstęp ba ~tale dostarczać argumentów uzał
nej obróbki wysegregowanych odpadów sadniających sensowność ich zaanga(prasowanie, belowanie). Surowce żowania - czytamy w opracowaniu.
Nowostawx Dolne 41
~ul. Popiełuszki 20
•· ~~--łl\lill-'"l'
wtórne gromadzone mogą być w utwarNa tym samym posiedzeniu członko
k!Glowna
ZADZWOŃ
'lr(42) 6404 606
dzonych oddzielnych boksach - złom wie zarządu miasta zapoznali się
'Ir (42) 719 71 71
tel.Jfax (42) 6404 442
(42) 719 72 72
LUB
t.owlcz (46) 830 22 15
żelazny, sth1czka szklana, metale kolo- z opracowaniem dotyczącym gospodarki
I
'ii ~ K
ul. Stanisławskiego 22 A , ZAJRZYJ www. komalux.com.pl
oma ux
rowe, tworzywa sztuczne. Makulatura bioodpadami na terenie Łowicza. Jeżeli
powinna być składowana w zamkniętej i obydwa programy zaczęłyby być realizozadaszonej wiacie. Odpady problemowe„ wane w tym samym czasie mieszkańcy
w tym opakowania po środkach ochrony będą mieli możliwość wyrzucania odpadroślin, zużyte lampy rtęciowe, akumula- ków kuchennych i częściowo odpadów
olcha, świerk, dąb, sosna, mahoń-maranti
tory itp. WSK proponuje składować w zielonych z gospodarstw domowych do
zamykanych kontenerach, ustawionych oddzielnego pojemnika. Pojemniki te
na uszczelnionych tacach z możliwością pawinny być ustawione obok stałych bokodprowadzania odcieków. Dopiero po sów na inne odpady komunalne, w tzw.
zapełnieniu się kontenera byłyby one ogródkach BIO. Tego rodzaju odpady
można poddawać kompostowaniu, powywożone do unieszkodliwienia.
ffiKomDleksowa obsługa - nasza wiedza, doświadczenie, JJOmiar, produkcja, montaż,
Z AD O W OLE N.I El
sprzątanie, gwarancja, serwis - WAS ZE
Jakich efektów spodziewa się miasto? dobnie jak to dzieje się z osadem z
ffiJeżell chcecie mieć porządne okna, ale boicie się bałaganu i zniszczeń - zadzwońcie!
,4
Skontaktujemy Was z naszymi Klientami, którzy Was uspokoją!
(mak)
Będzie to przede wszystkim oszczęd- oczyszczalni ścieków.
wyższą z możliwych

Betonowy most zamiast
drewnianego

1
_

Okna

w-

99-400 Łowicz
ul. Armii Krajowej 22A
tel. (0-46) 837 34 78

RO REX
0

Łowicza·
0

Ośrodek

gratis!!!

0
Hurtownia czynna w godz.: 8° -17° , Sobota 8° -14°
0

i

w» '

#.

Oferuje:
- badania techniczne poj. sprowadzonych z zagranicy
. - badania poj. typu „SAM"
- badania okresowe wszystkich pojazdów
- badania dodatkowe
- ustawianie świateł - GRATIS !

www.rorex.nurkomania.pl

zamówienie. Transport na terenie

w

Okręgowa Stacja Kontroli Pójazdów

Glazurę, terakotę i gresy firm hiszpańskich i polskich
Kleje, fugi„ listwy wykończeniowe
•
Wanny, brodziki, kabiny, umywali, WC
Armaturę łazienkową
Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach
każde

":'w

PVC i d~ewpiano
• a I u m 1n1 owe

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych

Realizujemy

KomalUX'

G

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

~
~
~
~
~

W kwietniu zostanie ogłoszony prze- na jest olejowa, ponieważ obywa budyntarg na wykonanie projektu gruntownego ki są zaopatrywane w ciepłą wodę przez
remontu, jaki ma być przeprowadzany kotłownię Syntexu. Również wymiana
w obydwu budynkach ośrodka - szkol- instalacji elektrycznej jest częściowo
nym oraz w internacie. Powiat w swoim związana z·Syntexem, ponieważ budynbudżecie zaplanował na ten cel I OO tys. ki ośrodka były zaopatrywane w energię
zł, ale będą czynione starania o pozyska- elektryczną poprzez ten zakład. W bunie pieniędzy z dwóch jeszcze innych źró dynkach ośrodka wymieniona będzie stodeł - Wojewódzkiego Funduszu Ochro- larka okienna, przebudowane niektóre
ny Środowiska oraz od Kuratora Oświa ścianki działowe, wszystkie pomieszczety. We wnioskach powiat będzie wymie- nia wewnątrz będą remontowane; Poważ
niał kwoty rzędu 200 tys. zł
nym przedsięwzięciem będzie też planoPlanowany remont będzie obejmował wany remont dachu na budynku szkoły.
_całkowitą wymianę wszystkich instalacji Mirosław Kret - dyrektor wydziału eduw obydwu budynkach: cieplnej, central- kacji przewiduje, że możliwe jest rozponego ogrzewania, elektrycznej. Kon iecz- częcie remontu jeszcze w tym roku - we
(mwk)
ne będzie zrobienie kotłowni - planowa- wrześniu lub pażdzierniku.

_
' R-26

Szkolenia Motorowego

organizuje kursy kat. A, B, C, E
- jazdy doszkalające
- zajęcia teoretyczne
- zajęcia praktycżne - Fiat Punto, Nissan Micra, STAR 1142
- płatne w ratach
Rozpoczęcie kursu 20.04.2001 r. o godz. 16.00.
- 99
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KIEDY SI~ SKOŃCZY
JAZDA PO TEJ TARCE?
Mieszkańcy chcą porządnej nawierzchni na

ul.

ale takich potrzeb jest w Łowiczu więcej - łącznie 15. OOO m
Natychmiastowego poprawienia nawierzchni ulicy Starzyńskiego w Łowiczu
żąda od władz miejskich samorząd osiedlowy-. Zarząd Osiedla Nr 4 (Starzyńskiego).
Przypomnijmy, że nawierzchnia tej ulicy
była frezowana jesienią ubiegłego roku. Miało
to wyrównać powierzchnię drogi przed zimą
i zwiększyć bezpieczeństwo jazdy samochodami. Frezowanie odniosło skutek, ale
nie na długo - cienka warstwa asfaltu zaczęła
pękać, szybko zaczęły powstawać wyrwy
i zagłębienia.
Wzwiązku z licznymi uwagami i postulatami

zarządu

W tegorocznym budżecie nie ma zapisanych środków na położenie nowego asfaltu
na tej ulicy. Dyrekcja łowickiego Zakładu
Usług Komunalnych, który zajmuje się mię
dzy innymi remontami dróg, widzi znacznie więcej potrzeb.
się spotkać

z zarządem miasta
na temat napraw i remontów
dróg. Jest pilna potrzeba zrobienia 15 tysię
cy metrów kwadratowych nakładj!k asfaltol-vych - nie tylko na ulicy Sta1zy11skiego, ale
tam też - a to jest kwota rzędu blisko 500 600 tysięcy złotych. Sygnalizujemy, że są takie potrzeby i my nie widzimy rezern\ iehy.~my mogli to zrobić we własnym zakresie...
Musimy

rozmawiać

- powiedział nam zastępca dyrektora łowic
kiego Zakładu Usług Komunalnych Tade-

śnie przewodniczący Społecznego

Na

przyszły tydzień

pracownicy

łowickiego Zakładu Usług Komunal-

nych zaplanowali uzupełnianie znaków drogowych przy ulicach na terenie Łowicza. Do ustawienia jest
blisko 50 nowych znaków. Nie oznacza to jednak żadnej zmiany organizacji ruchu wmieście i innowacji drogowych. Nowe znaki zastąpią naj-

Aktualne prace telefonizacyjne
w gminie obejmują swym zasięgiem Bielawy oraz 23 inne wsie: Bielawska Wieś,
Bogumin, Helin, Brzozów, Borówek,
Gaj, Chruślin, Gosławice, Janinów, Marianów, Marywil, Psary, Rulice, Stary
Waliszew, Skubiki, Piotrowice, Seligi,
Traby, Wojewodza, Waliszew Dworski,
Wola Gosławska, Zgoda i Borów. Do tej
pory do komitetu przystąpiły I 52 osoby, przy czym lista nie jest jeszcze zamknięta. Szansę na telefon ma każdy,
kto zadeklaruje taką chęć i wpłaci 500 zł
do momentu podłączania abonentów.

bardziej zniszczone stare tablice, wymienione zostaną również niektóre
metalowe słupki. Planowane są również uzupełnienia w miejscach gdzie
nie ma znaków, a zgodnie z planem
ruchu drogowego powinny być.
W zdecydowanej większości są to
drogi mało uczęszczane i gruntowe.

(mak)

Gmina Bielawy

Rowy
usz Dutkiewicz. Podobny odcinek - frezowany i teraz w złym stanie, znajduje się
przed przejazdem kolejowym na ulicy Armii Krajowej (od strony Zakładu Energetycznego przy ulicy Mostowej). Nowe nakładki asfaltowe muszą powstać między
innymi na części ulicy Armii Krajowej -tam
gdzie była zakładana kanalizacja oraz ulicy
Generała Klickiego Qeszcze w tym roku będą
tam prowadzone prace przy kanalizacji
i wodociągu). Powinny również zostać uło
żone na wszystkich odcinkach dróg, które
zostały frezowane w ubiegłym roku.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na wyłonienie firmy, która zajmie się kompleksowo wykonywaniem nakładek asfaltowych, we wskazanych przez dyrekcję
ZUK miejscach w mieście, trafiło już do biuletynu zamówień publicznych. Powinno
ukazać się w najbliższych ·dniach, więc

w

ciągu

kolejnych kilkunastu dni do ZUK

będą wpływały oferty od potencjalnych wy-

będq

W najbliższym czasie komisja gospodarcza rady gminy w Bielawach
ustali kolejność oczyszczania rowów melioracyjnych i przydrożnych
w poszczególnych wsiach. Ich niedrożność każdego roku w porze wiosennych roztopów staje się udręką
dla rolników. Tonące w wodzie pola

konawców. Szacunkowy koszt wykonania
wszystkich koniecznych do zrobienia w tym
roku - zdaniem ZUK - nakładek asfaltowych
to kwota 500 - 600 tysięcy złotych.
Tymczasem w miejskim budżecie dotacja
dla ZUK na utrzymanie dróg gminnych
wynosi 424 tysiące złotych. W ramach tej
dotacji na wykonanie nakładek asfaltowych
przewidziane jest tylko I 80 tysięcy złotych,
Zaraz po świętach, w czwartek, 19
na remonty cząstkowe nawierzchni bitukwietnia, w sali kina „Bzura" odbę
micznej kolejne 90 tysięcy. Pozostałe nadzie się widowisko folklorystyczne
kładki ZUK powinien więc wykonać w ra„Obrzędy wielkanocne", prezentują
mach zadań własnych. Czy będzie to moż
ce tradycje Ziemi Łowickiej związa
liwe zależy od wpływów zakładu w ciągu
roku (opłaty za wodę, odprowadzone ście ne z przeżywaniem Świąt Wielkanocki itp). W specyfikacji przetargowej wpro- nych. Występ przewidziany jest dla
wadzony został zapis, że prace będą po- uczniów szkól podstawowych z tedzielone na etapy.
(mak) renu Łowicza. Z każdej szkoły za-

czyszczone
i rowy przydrożne pełne gnijących
w wodzie traw i liści to częsty widok.
Łącznie, w gminie Bielawy, do oczyszczenia kwalifikuje się 120 km rowów.
Prace te zostaną wykonane najprawdopodobniej już przy użyciu nowej
koparki, z której zamiarem kupna nosi
się zarząd gminy.
(ljs)

Obrzędy wielkanocne w tOK

wybór sprzętu AGD i RTV !
Najlepsza fachowa obsługa i transport gratis !
N~jlepsze w okolicy ceny ! Sprawdź !
Najlepsze warunki sprzedaży na RATY !

if 830-20-91

proszonych zostało po l OO uczniów.
Przedstawienia odbędą się o godzinach 9.00 i I I.OO.
W przedstawieniu zaprezentują się:
grupa folklorystyczna z Ożarowa kolo
Wielunia, Koderki, Zespół ,,Łowiczanie"
Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze oraz grupa folklorystyczna z Przedszkola nr I w Łowiczu.
(aw)

STAROSTA ŁOWICKI ZAWIADAMIA

Największy

To

w czerwcu zakończy
od dłuższego czasu
telefonizacja gminy Bielawy. Taką
informację w trakcie marcowej sesji
rady gminy podał wójt, a jednocze-

znaki przy ulicach

miasta.

weł Gawroński.

.Najpóźniej

się trwająca już

ZUK uzupełni

Nie mogli.~my przewidzieć, że pofi"ezowa~
niu będzie tak cienka i już zniszczona warstwa asfaltu, że szybko p~~1staną następne
wyrwy - tłumaczył na ostatniej sesji rady
miejskiej (środa, 28 marca) w Łowiczu naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Pa-

Telefony zadzialaiq w czerwcu

kowie społecznego komitetu telefonizacji latem będą już mieli swoje
telefony - zapewnił wójt.

mieszkańców osiedla, 'Zarząd Nr 4 na posiedzeniu w dniu 7 marca 2001 roku, postanowi[
zwrócić się do wladz miejskich o podjęcie natychmiastowych działa1i w celu poprawienia
nawierzchni ulicy Sta1zy1iskiego. Ulica ta jest
najszerszą ulicą w mieście (14 metrów szerokości - przypis red.). Dziennie służy setkom
pojazdówjakojedna z kilku ulic tranzytowych.
W dni targowe jest wyko1zystywana jako parking. Obecny jej stan zagraża bezpiecze1istwu
użytkowników - czytamy w piśmie skiero-

wanym do

ł.OWICZANIN

Gmina Bielawy

Komitetu Telefonizacji Gminy Bielawy Sylwester Kubiński. Wszelkie
prace związane z budową Jini telefonicznych wykonują cztery firmy
telekomunikacyjne. Wszyscy człon

Starzyńskiego,
2
•

i

nowy

12.04.2001 r.

że

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3-go Maja 7

w terminach: od 17.04.2001 r. do 24.04.2001 r.;
od 26.04.2001 r. do 27.04.2001 r., w godzinach od 8.00 do 17.00
z wyjątkiem 17.04.2001 r. w godz. od 14.00 do 18.00
zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych
projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów
i budynków w ramach prowadzonej modernizacji obrębów:
nr 1 - Bolimowska; nr 6 - Łowicka Wieś; nr 5 - Kostka
oraz ewidencji budynków obrębu nr 8 - Śródmieście
położonych w jednostce ewidencyjnej Łowicz.
./ Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokui zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.
./ Niestawiennictwo w terminie i miejscu określone niniejszym zawiadomieniem
nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania związanych
z zatwierdzeniem operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniem nowych danych
w ewidencji gruntów i budynków.
mentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia
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~OO- Łowicz,

ul. .Zgoda 16
R-344

PROJEKTYBUDO\NLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
• AUDYlY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
FHU, l:.owicz, ul. K/ickiego22A,
tel.046/837-47-42 ~
~
.

RĘKAW

FOLIOWY LOPE
WORKI FOLIOWE

0-

„CEGFOL" 046 838-88-40, 838-82-59~
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POLECĄ

KODERKI

DO USA

Koderki podczas wykonywania „Suity
zaprezentują za oceanem.
stiwalu w Cheektowadze przewidzianych jest po kilka występów dziennie. Według Lacha w festiwalu uczestniczy po kilka tysięcy ludzi, w paradzie bierze udział nawet do I OO tysię
cy, a telewizyjny przekaz z tych imprez dociera do 40 milionów osób.
Kierownik zespołu Marcin Klimczak zapewnia, że Koderki będą miały się czym nad Wielkimi Jeziorami
popisać, opanowanych mają wszak
już 6 programów tanecznych: m.in.
suitę łowicką, scenę pasterską, chodzenie z kogutkiem, tańce krakowskie
i tańce śląskie. Różnorodność repertuarowa jest w przypadku wizyty
w Cheektowaga bardzo pożądana, bowiem tamtejsza, bardzo liczna Polonia, nie jest bynajmniej zdominowana
przez górali, jak w Chicago, pochodzi
z różnych regionów starego kraju. Zespół dysponuje już nowymi, jak spod
igły, strojami, za które LOK zapłacił
wykonawcy - Andrzejowi Jagodzie ze
Zdun po 1300 zł. Do tej kwoty trzeba
doliczyć 300 zł za każdą parę butów.

łowickiej".

Ten program

polsku. Zapewnione jest takźe wyżywie
nie i przejazdy na terenie Stanów, włąq:
nie z wycieczkami krajoznawcŻymi,
m. in. nad wodospad Niagara.
Po stronie polskiej leży konieczność
zapewnienia przelotu do USA - i Marcin
Klimczak nie ukrywa, że dla rodziców
jest to ,.rydatek ogromny: 3,5 do 4,5 tysiąca złotych, w zależności od ceny, jaką
ostatecznie trzeba będzie zapłacić za bilety. Mimo to zdecydowali się oni zadeklarować, że te pieniądze zdobędą. Zespół zamierza m. in. w tym celu pod sam
koniec kwietnia lub na początku maja dać
w ŁOK specjalny koncert, z którego dochód byłby przeznaczony na bilety lotnicze. To jednak problemu nie rozwiąże,
więc kierownik Klimczak apeluje do
wszystkich mieszkańców o dobrowolne
wpłaty na konto zespołu. Podajemy jego
numer: Centrum Samorządności i Regionalizmu/Koderki Pekao S.A. I Oddział
w Łowiczu I 0801486-195757-27006800000.
Przypomnijmy, że Koderki w ostatnich
latach sporo koncertowały poza granicami Polski. W ubiegłym roku zespół był
w Hiszpanii, wcześniej we Włoszech,
w tym roku, jeszcze przed wylotem do
USA, zespół pojedzie do Francji (patrz
osobny tekst).
Wojciech Waligórski

Zespół Pieśni i Tańca „Kalina" z Domaniewic weźmie udział w przeglądzie folklorystycznym, który odbędzie się w pierwszych
dniach maja br. Wyjazd ten - drugi zagraniczny od początku istnienia zespołu - jest owocem udziału zespołu w międzynarodowych
targach folklorystycznych w Berlinie, które
odbywały się w dniach 3 - 7 marca. Wtedy to
„Kaliną" zainteresowali się organizatorzy austriackiej imprezy, przeprowadzono pierwsze wstępne rozmowy.
Pobyt będzie zaplanowany (łącznie z pokryciem kosztów) przez organizatorów imprezy, oni też pokryją część kosztów przejazdu. Z obliczeń kierowniczki zespołu - Haliny Kosteckiej wynika, że 8 tys. szylingów jakie obiecali Austriacy, wystarczy na pokrycie kosztów podróży od granicy austriackiej
do Tyrolu, pozostałą część zespół musi pokryć we własnym zakresie. Jednocześnie uważa ona, że jest to i tak korzystny układ, że
zapraszający pokryją chociaż trzecią część

kosztów podróży, ponieważ nie zawsze jest
to praktykowane.
Pobyt w Tyrolu jest zaplanowany na 2 dni:
Wyprawa ma trwać dwa tygodnie.
5 - 6 maja, podróż będzie musiała się odbyOrganizatorzy mają już pisemne zawać wynajętym autokarem, ponieważ dużo
proszenia strony amerykańskiej, po
miejsca zajmują stroje. W Tyrolu chcemy poktórej w organizację przyjazdu zaankazać przede wszystkim taiice łowickie - mówi
gażowało się kilka instytucji. Dzieci
Halina Kotecka - także narodowe, a więc kumają zapewnione noclegi u rodzin pojawiaka oraz tańce sądeckie- ponieważ uczestlonijnych, tak dobranych, by byli
nikami przeglądu będą mieszkańcy krajów alw nich rówieśnicy gości z Polski, na
pejskich, warto więc pokazać im folklor górdodatek mówiący choć troszkę po
ski. Na miejscu zorientujemy się, co jeszcze
będ~ie ich interesować. Generalnie mamy swój
program.jest w nim z czego wybierać.
Wszystkie zespoły, jakie będą brać udział
w przeglądzie pochodzą z krajów ościennych,
„Kalina" z Domaniewic będzie gościem honoNa.zaproszenie Polonijnej Orkiestry społem, jaki został zaproszony do udzia- rowym - jedynym zespołem z bardziej odda„Harmonia" z miasta Bully-Les-Mines. łu w 75 leciu jest orkiestra dęta z Msz- lonego kraju. Impreza, w jakiej zespół weźmie
Koderki wyjeżdżają także, i to wcze- czonowa.
udział, jest to rodzaj powitania wiosny.
śniej niż do USA, do Francji. Wyjazd
Jest to nieplanowany wyjazd zespołu,
Ze strony organizatorów nie ma ograniczenia
odbędzie się między 22 a 28 maja. Ze- organ prowadzący zespół czyli Urząd liczby uczestników, jednak ze względów finanspół weźmie udział w obchodach 75 Miejski nie przewidział pieniędzy, z ja- sowych H. Kotecka planuje, aby na przegląd
rocznicy powstania orkiestry, która kich można by wyjazd sponsorować. pojechało tylko 8 par dorosłych tancerzy i jedzespół zaprosiła. Poza tym Koderki Wszystkie koszty wyja~du pokryją więc na rezerwowa oraz 4-osobowa kapela. Zaangadadzą 2 - 3 koncerty w pobliskich rodzice i sponsorzy.
żowani w zorganizowanie wyjazdu tancerze
miastach północnej Francji.
We Francji zespół zaprezentuje tańce i muzycy będą się starali znaleźć sponsorów Do Francji pojadą obie grupy ze- łowickie, śląskie i krakowskie.
są otwarci na różnego rodzaju propozycje ze
społu: starsza i młodsza. Innym ze(aw) strony firm i przedsiębiorców.
(mw.!s)

Koderki jadq też do Francji .

„REI-BUD" Sp.za.o.
Producent:
O Kostka brukowa
wibroprasowana
O Krawężnik drogowy
O Obrzeża trawnikowe

także

zatańczy

w Tyrolu

Amerykanie pokryją wszystkie koszty, z wyjątkiem biletów na przelot.
Kierownik zespołu apeluje do mieszkańców o hojność
Osiem par tanecznych ze starszej
grupy działającego przy Łowickim
Ośrodku Kultury dziecięcego zespołu ludowego „Koderki", kapela i kilka
osób towarzyszących wyleci w połowie sierpnia tego roku do USA na
wielki festiwal polonijny w zaprzyjaźnionym z Łowiczem mieście Cheektowaga. Wyjazd ma charakter pół
prywatny, grupa będzie siłą rzeczy
reprezentować miasto, jednak oficjalne dofinansowanie występów ze strony Urzędu Miejskiego będzie możli
we prawdopodobnie tylko w sytuacji, jeśli dyrektorowi Łowickiego
Ośrodka Kultury uda się wygospodarować jakieś pieniądze na ten cel.
Budżet wydziału promocji nie przewiduje pieniędzy na dofinansowywanie imprez tego rodzaju. Organizatorem wyjazdu jest pozarządowa organizacja pod nazwą Centrum Samorządności i Regionalizmu, działająca
w Łowiczu od połowy lat 90-tych,
związana personalnie ze środowi
skiem, które sprawowało władzę
w Łowiczu w poprzedniej kadencji
samorządu. Głównym motorem wyjazdu jest Przemysław Lach, niegdyś
naczelnik wydziału promocji w ratuszu w Łowiczu, obecnie działający we
władzach powiatu kutnowskiego.
Głównym celem wyjazdu jest
udział w organizowanym w dniach 1719 sierpnia festiwalu polsko-amerykańskich zespołów ludowych w Cheektowadzc. Udział w nim biorą zespoły ze Stanów Zjednoczonych
i Kanady, komitet organizacyjny festiwalu wybrał Koderki jako jedyny
zespół, który w tym roku reprezentować będzie kraj ojczysty. Koderki
wezmą też udział w polonijnej paradzie w Buffalo w Dniu Pułaskiego,
w polonijnej, polowej mszy św„ wystąpią w prowadzonej przez siostry
zakonne, polskiego pochodzenia, katolickiej szkole Villa Maria College,
nie jest wykluczony także występ
w kanadyjskim Toronto. Podczas fe-

,,Kalina''

O Bloczek betonowy 12 x 25 x 38
O Pustak „ALFA", żużlowy, keramzytowy
O Strop gęstożebrowy SZITB
O Beton towarowy

Transport materiałów samochodem samowyładowczym z dźwigiem HIAB

OLEJ-OPAłOWY
EKOTERM PLUS
O Gwarantowana jakość
O Krótki termin 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
~

FIRMA DOMITECH OFERUJE TANIE:

Wyroby po~ certyfikat
na znak bez e'czeństwa

• kotły C.O. na węgiel, miał, olej, gaz • bojlery, podgrzewacze wody
• grzejniki, pompy, zawory • rury i kształtki z miedzi i tworzywa
• kominki grzewcze • szafki do rozdzielaczy i rozdzielacze
• kominki i rury kwasoodporne .• zbiorniki na olej

PROMOQYJNE QENY 'DO KOŃQA ~WIETNIA 2001 R.

PROPONUJEMY TAKŻE TANI MONTAŻ ORAZ SERWIS

v

Nowy wzór ~ ::~~~
kostki VIVA :~:~:<"'~~

.

99-400 Łowicz
ul. Katarzynów 48 ~::::L-..,J.;.:::;:~~ L=.L--~~~~~
Tel. (0-46) 837-57-58, fax (0-46) 837-50-35 ~

Zapraszamy: PHU DOM/TECH, ul. Klickiego 66
(obok Punktu Skupu Metali Kolorowych)

~~ BEZPłATNA OGÓLNOPOISKA
aa~ INFORMACJA GOSPODARCZA
f" ł ~

~~

R-362

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

O HANDLU, USŁUGACH I PRODUKCJI
Wydajemy

własny

katalog wielobranwojewództwo .
Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług .
tel./fax (0-46) 8322-555
E-mail: info@c1kt.com.pl.www.osim.pl.
~

Q% opłaty za zmianę funduszu!

żowy promujący .

Q

V

o· 601441597

Pioneer, DWS, SEB,Creditanstalt IB, Eurofundusz, inne i
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Policia konwoiuie

NIECH LUDZIE.ZOBACZ
Stanisław Mrozowicz wzywa
Czy moim grzechem jest niewiedza?
A może podawanie przez czynnego Prezesa (mającego dostęp do wszystkich
dokumentów) błędnych liczb jest „grze-"
chem śmiertelnym". Wyjaśniam także,
że Prezes nie jest Cesarzem, ani Panem
na włościach, który mógłby czynić gesty dla ludu - spółdzielców, a jest tylko
bardzo dobrze opłacanym zarządcą, który jest w służbie spółdzielców. Potwierdzam także, że mój artykuł był prowokacją wobec organów spółdzielni i pozwolił mi na przeniesienie pewnych faktów z postępowania wewnątrzspółdziel
czego na płaszczyznę publiczną i udało
mi się to w pełnym zakresie.
Od wyboru nowej Rady Nadzorczej
uczestniczę praktycznie w każdym jej
posiedzeniu, przedstawiając wszystkie
omawiane sprawy i fakty. Niestety, ani
Zarząd ani Rada nie podejmuje rzeczowej dyskusji wewnątrzspółdzielczej,
a wręcz przeciwnie, następuje „utajnianie" danych przed spółdzielcami, którzy faktycznie w stosunku do organów
spółdzielni są chlebodawcami.
Nowe prawo spółdzielcze z 15 grudnia 2000 roku wyjaśnia ART.4 p.6 cytuję: „"Spółdzielnia jest zobowiązana,
na żądanie członka lub nie będącego
członkiem właściciela lokalu przedstawić kalkulację wysokości opłat", a zatem dochodzi do normalności: płacę,
wymagam i kontroluję!
Zauważyć należy, że Prezes posiada
sztab spółdzielczych specjalistów i materiały źródłowe, natomiast ja posiadam
dokumenty przygotowane przez spół
dzielnię dla członków RN, oraz delegatów i uważam za niemożliwe, by te materiały mogły się różnić .. Jeżeli w rzeczywistości są rozbieżności, to właśnie
w interesie ŁSM jest, żeby w trybie natychmiastowym wyjaśnić i powiadomić
wszystkich spółdzielców! I to przed zebraniami Grup Członkowskich.
Z zażenowaniem przeczytałem wypowiedź Prezesa, nacechowaną brakiem
fachowości i świadomym mijaniem się
z faktami. I tak w kolejności:
I) Z kontekstu wypowiedzi jasno
i logicznie wynika, że używając Ślowa
„mieszkańców" mam na myśli spółdzielców - głównych lokatorów, których liczba jest równa ilości mieszkań.
Ale za nieścisłość - przepraszam.
2) W poprzedniej kadencji, kiedy by-

Iem członkiem RN, przed sezonem jest urzędem II - instancyjnym i jeżeli
grzewcfym 99/2000, razem z panem L. obecnie, jak twierdzi Prezes, ŁSM wyWożniakiem także protestowaliśmy stępuje do NSA, to za pewnik można
przeciwko takiemu rozliczeniu ciepła, przyjąć, że obydwie instancje UKS -u
które koszty jednych przerzuca na in- odrzuciły argumenty i prośby Zarządu.
nych, natomiast część spółdzielców jest
Istnieją tu dwie sprawy:
dziwnie chr.oniona. Nazwałem to wówa) oszukania spółdzielców na kwotę
czas „bezprawną zabawą w Janosika" - 80.000zł i zwrotu im tych pieniędzy (być
powinien Prezes to pamiętać! Każdy do- może jest to po korekcie 39.000zł, ale
skonale wie, że nie liczy się. mądry taki dokument należy ujawnić), chyba,
wniosek, a tylko ten, który dostał naj- że l'rezes gra na zwlokę.
więcej głosów! Co do sezonu 2000/2001
b) Sprawa 120.000 zł nałożonej opła
i podjętej decyzji RN, by tylko część ty dodatkowej (kary), którą powinien
spół-dzielców tzn. os. Bratkowice, os. zapłacić Zarząd z własnych poborów.
Dąbrowskiego i os. M. Konopnickiej Życzę osobiście by UKS karę umorzył,
pokrywała koszty kotłowni olejowych ale jednak żeby to było nauczką dla Zatzn. os. Tkaczew i os. Reymonta, to uwa- rządu.
żam, że jest to z gruntu niesprawiedli4. Prezes zręcznie uniknął wypowiewe, niezgodne z prawem spółdzielczym dzi na temat zawyżania ilości ciepła zui tym, co zapisano w nowym prawie żytego w budynkach w sezonie 99/2000.
spółdzielczym. Oto bowiem:
W materiałach spółdzielni podaDz.U. Nr 96 z dnia 12 października
wane są znacznie niższe wartości
2000 mówi: „W przypadku odbiorców,
zużycia ciepłą (w GJ) niż mają to
do których ciepło jest dostarczane z lona kartach rozliczeniowych mieszkalnych źródeł ciepła, do jednej grupy takańcy os. Bratkowice i os. Dą
ryfowej mogą należeć odbiorcy zasilani
browskiego. Wykryłem dwa takie
ze źródeł, w których stosowany jest ten
przypadki. Rada Nadzorcza zna
sam rodzaj paliwa" W świetle tych
temat od 3 miesięcy - milczy, Ko-

firmy, która te urządzenia zainstalowatej samej firmie przy akceptacji RN następne 60.000zł za zamontowanie innych urządzeń spełniających
wymogi prawne. Przewodniczący
ła, zapłacił

Komisji Przetargowej, wiceprezes, fachowiec, dokonuje takich
rzeczy za nasze pieniądze i nie
zostaje ukaranyf. .. comiesięczna
premia 15% i odpowiednio więk
sza roczna - grudniowa. Jeżeli
Prezes mówi o gospodarności, to
takie decyzje niech podejmuje na
prowadzonej przez siebie prywatnej inwestycji.
Jeżeli słowa p. Prezesa mają brzmieć
wiarygodnie, a mnie mają udowodnić błę
dy i nieścisłości pozostaje tylko
jedno: słowo wesprzeć dokumentami
źródłowymi ŁSM, a wyniki przedstawić publicznie w prasie! Moje działa
nie jest konkretne i konsekwentne, aby
wykazać się odpowiedzialnością za sło
wa i czyny, dlatego publicznie stawiam
wniosek o: zwołanie wspólnego posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i 5-6 osobowej grupy de.legatów os. Bratkowice i os. Dąbrowskiego, na którym
Prezes przedstawi dokumenty w omawianych sprawach. Mam nadzieję,
że taka społeczna analiza i kontrola
faktów dojdzie do skutku, a inicjatywa
ta nie zostanie zignorowana, dla „wspólnego dobra" i „wizerunku spółdzie
lni''.
Delegat na ZP
Stanisław Mrozowicz

unormowań

prawnych decyzja RN
misja Rewizyjna - także milczy! Czy
jest niezgodna z prawem. Unormoto nie jest skandal?

wania wewnątrzspółdzielcze nie mogą
być niezgodne z aktami wyższego rzędu.
3. Wszystkie fakty związane z kontrolą UKS-u są bardzo niejasne. To wła
. śnie Prezes udzielił takiej informacji,
na jednej z RN w 99 r., że UKS ukarał
zarząd sumą 120.000zł, za pobranie od
lokatorów os. Bratkowice i os. Dąbrow
skie go większych opłat za ciepło
w wysokości 80.000zł - w odpowiedzi
na pytanie p. W. Walczaka. Na pytanie
o wysokości kary - główna księgowa
udzieliła odpowiedzi, cytuję „Wynika
ona z prawa finansowego, gdzie wysokość kary określa sięjako 150% zakwestionowanej sumy''. Przypominam, że
w II półroczu 97 roku obowiązywały
ceny urzędowe - 27,33/GJ, natomiast spółdzielnia pobierała 32,40/GJ. W dokumentach na walne Zgromadzenie Przedstawicieli w roku 98 i 99 Prezes wykazywał,
że spółdzielcy płacili 27,33 /OJ i było to
fał-szerstwo - te dokumenty istnieją, a
takie działanie w języku prawnym nazywane jest poświadczeniem nieprawdy! Co
do merytorycznego tłumaczenia Prezesa,
też można mieć wiele wątpliwości. UKS

5. W zasobach ŁSM zamontowano
pomiarowe typu "Megatron"
(niedopuszczone w Polsce do obrotu
i użytkowania, czyli zwykły złom), za
które zapłaciliśmy 70.000 zł. Po kontroli Urzędu Miar, Zarząd zamiast podjąć działania formalno - prawne wobec
urządzenia

drewna i aluminium ma przyjemność
zaproponować swoim Klientom
następujące promocje:

Zarząd Związku

2. Drzwi wewnętrzne
drewniane firmy Porta - gratis

porozumienie pomiejskim a łowic
ką Komendą Powiatową Policji w Ło
wiczu, na podstawie którego łowicka
policja będzie zajmowała się konwojowaniem wartości pieniężnych z Urzędu
Miejskiego w Łowiczu do banku oraz
konwojowaniem kasjerki z kasy do urzę
dowego skarbca (dwa razy dziennie).
W szczególnych przypadkach, np. gdy
do urzędowej kasy wpłynie wyjątkowo
dużo gotówki i będzie ją trzeba przewieźć do banku, miasto również może
liczyć na natychmiastową pomoc łowic
kiej policji. Oprócz tego policjanci będą
uczestniczyli w niektórych kontrolach,
przeprowadzanych przez pracowników
Wydziału Spraw Komunalnych, dotyczących czystości posesji.
W zamian za dobrą współpracę miasto zobowiązało się na przekazanie ło
wickiej policji dotacji w wysokości 35
tysięcy złotych, za którą będzie kupowane wyposażenie dla policjantów peł
niących służbę w mieście.
W poprzednich latach konwojowaniem pieniędzy pomiędzy miejskim
skarbcem a bankiem zajmowała się prywatna firma ochroniarska wyłaniana w
przetargu. Zarząd miasta jest jednak
zdania, że lepiej jest dofinansować ło
wicką policję niż przeznaczać pieniądze

dla takiej firmy.

(mak)

Myśliwi zapłacą

za szkody wyrządzone
przez dzikie zwierzęta .
Szkody

wyrządzane

jące zwierzęta łowne mogą być

OSP bez zmian

ZARZĄD

,

MIASTA • GMINY STRYKOW

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony
na naiem lokalu użytkowego o powierzchni 35,5m 2
zlokalizowanego w budynku położonym w Strykowie
przy Placu tukasińskiego Nr 29 na działalność handlo~q

Misiek

s.c.

•Miesięczna

•Minimalne

cena wywoławcza czynszu najmu wynosi: 250,00 PLN

postąpienie

w przetargu

• Do ceny osiągniętej w przetargu

1. Parapety wewnętrzne
i ze.wnętrzne - gratis

zostało

przez dziko ży
zrekompensowane w postaci odszkodowania
Gmina Bielawy
wypłaconego przez Polski Związek Ło
wiecki - tak można podsumować pisemną informację przedstawi oną przez przewodniczącego zarządu okręgowego Polskiego ZwiązkU Łowieckiego w SkierWybory, które zostały przeprowadzo- brany został na stanowisko drugiego winiewicach Kazimierza Karalusa na ostatne w trakcie marcowego zjazdu Związku ceprezesa. Nowym komendantem gminniej sesji rady gminy Łowicz (21 kwietGminnego OSP w Bielawach, nie przy- nym został natomiastStanislawSzyma1inia). W odpowiedzi na pismo z gminy
niosły większych zmian w składzie za- ski z OSP Bielawy, który objął to stanowidotyczące obwodów łowieckich i szkód
rządu tej organizacji. Prezesem związku sko po zmarłym nagle 3 lis/popada ubiewyrządzanych przez zwierzynę łowną
po raz trzeci został Stanisław Masłowski głego roku Stanisławie Leduchowskim. Na łowczy okręgowy sporządził informaz OSP Wa/iszew. Drugą kadencjęfunkcję stanowisko sekretarza wybrany został po- cję na temat ustawowych uregulowań
pierwszego wiceprezesa sprawować bę nownie Tadeusz Jaśniewski z OSP Chru- dotyczących łowiectwa. Wzór wniosku,
dzieSylwester Kubiliski, wójt gminy Bie- ślin. Pieczę nad kasą związku przez naj- który należy wypełnić w przypadku
lawy ijednocześnie strażak tamtejszejjed- bliższe pięć lat mieć będzieJerzy Trupinda ubiegania się o odszkodowanie za szkonostki OSP. Drugi raz kredytem zaufania z OSP Bielawy, a członkiem prezydium zo- dy wyrządzone przez zwierzynę łow
strażacy obdarzyli również Leszka Pa- stał JózefBabińczyk z OSP Waliszew.
ną można otrzymać w urzędzie gminy.
włowskiego z OSP Oszkowice, który wy·
(ma~
(ljs)

Oferująca okna i drzwi z PCV,

R-459

Podpisane

między samorządem

do publicznego przedstawienia dokumentów, które obaHlybyjego zarzuty.

·Firma Misiek

3. Montaż - upust 50%

kasierkę

ustala. się

będzie

w wysokości: 50,00 PLN

doliczony podatek VAT 22%.

• Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta - Gminy Stryków ul. Koś
ciuszki 27 sala Nr 23 (li piętro) w dniu 27 kwietnia 2001 r. o godzinie 10.00.

Misiek S.C.
Ul. Długa 4,
99 - 400 Łowicz
Tel./ fax
(0-46) 830-33-60

.

CZAS PROMOCJI OGRANICZONY

• Wadium w wysokości 300,00 PLN należy· wpłacić w kasie Urzędu Miasta Gminy Stryków nie później niż do godziny 12.00 w dniu 23 kwietnia 2001 r.
• Wadium przepada na rzecz Urzędu Miasta - Gminy Stryków jeżeli oferent, który
przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy najmu.
• Lokal można oglądać w dniach 17-20 kwietnia 2001 r. w godzinach 9.00 - 12.00
po uprzednim skontaktowaniu się z Urzędem Miasta - Gminy Stryków (pokój
· nr 17) tel. 7198-002 wew. 132, p. Jadwiga Górska.

Zastrzega się prawo odstąpienia odprzetargu bezpodania przyczyn.
GR-58

9

12.04.200 l r.

Oraz zespoły:
„Po godzinach" - poezja śpiewana
„Ostatnie takie trio" - muzyka filmowa
„Blichowiacy" - folklor
„Łowiczak" - folklor
„Łowiczanie" - folklor
„Kiernozianie" - folklor
„Kapela St. Winnickiego" - folklor
„Boczki Chełmońskie" - folklor
Znalazło by się jeszcze kilka nazwisk.
Wiecie doskonale Koledzy, że mając wiele racji w tym emocjonującym temacie, jakim jest kultura, przekłamaliście sporo faktów świadomie.
Osobiście popieram dofinansowanie wnioO co tak naprawdę chodzi sków i prywatnych inicjatyw kulturalnych.
W ostatnim numerze NŁ ukazał się saty- Jest to w pełni zasadne. Ale niestety droga
ryczny dialog Andrzeja Biernackiego i Mar- jest właśnie taka (bo chodzi przecież o duże
ka Wojtylaka pt. „Chodzi tylko o urzędni pieniądze): najpierw opracujcie swój procze etaty". Rzecz dotyczyła kultury w Ło jekt, zapiszcie go, potem przedłóżcie Zarządowi Miasta do rozpatrzenia. Malangiewiczu.
Jak na satyrę przystało było barwnie wicz chętnie by Wam pieniądze dał , ale po co
i śmiesznie. Ja chciałbym ustosunkować się plotki, jak to sami stwierdziliście (w kontekdo jednego zdania, ale całkiem poważnie ście MOK), że ,„ .. wiele można bokami wy„„.gdyby do Łowicza zabłąkał sięjakiś Rem- cisnąć„.".
P.S. Gdy następnym razem będziecie gebrandt czy Mozart, to jako niezrzeszeni
w LOK, nie dostaną od społeczeństwa na neralizować o społeczności tego miasta, to
obsługę i organizację własnej twórczości na- pamiętajcie, :i:e jestem inteligentem z wywet złotówki, ale sprzątaczka w ośrodku kształcenia, ale wieśniakiem z wyboru . Wła
otrzyma rocznie 12 pensji plus premia„." snego.
Pozdrawiam
Wiecie doskonale, moi Koledzy (ale być
Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury
może nie wie o tym opinia publiczna Łowi
Maciej Malangiewicz
cza i okolicy), że w ciągu ostatnich 2 lat
mniejsze bądź większe pieniądze (w granicach zdrowego rozsądku) otrzymali na proJeszcze w sprawie
jekty, czy za udział w imprezach, których
marketów i nie tylko
inicjatorem był LOK, następujący „nieCieszy
mnie fakt, że coraz więcej osób
zrzeszeni" tylko z najbliższej okolicy:
i
środowisk
dostrzega niebezpieczeństwo jaAndrzej Biernacki - artysta malarz,
kie niesie ekspansja obcego kapitału w dziewydawca
dzinie handlu. Ważne jest, jakie stanowisko
Marek Wojtylak- historia regionalna
Witold Marjański - muzyka elektryczna w tej kwestii zajmują lokalne władze. Zasadniczą rolę odgrywają także media, które
Jacek Foks - fotografia
mają ogromny wpływ na kształtowanie opiJakub Petelewicz- historia regionalna
nii publicznej. Trzeba powtarzać, wbijać nieZiemowit Skibiński - poezja
omal w głowy, że wielkie sklepy handlowe,
Piotr Sałajczyk - muzyka klasyczna
które w zdecydowanej większości sprzedaGrzegorz Sosnowski - historia regionalna
ją importowy towar, są zabójcze dla polKonrad Panfil - muzyka pop
skiego handlu, przemysłu ale także w ostaMarcin Kukieła - muzyka pop
tecznej fazie i konsumenta, który przecież
Wiesław Kuś - jazz
nie zawsze zdaje sobie sprawę z tych zagroEdward Miziołek- historia regionalna
żeń.
Andrzej Chmielewski - historia regionalna
Dlaczego jeszcze raz o tym piszę?
Jacek Rutkowski - historia regionalna
Ponieważ staram się być konsekwentny
Dorota Mazurkiewicz - muzyka
w poglądach. Nie ukrywam, że jestem euroklasyczna
sceptykiem, a ostatnie wydarzenia i stawiaWłodzimierz Sieczkowski - muzyka kla- ne Polsce warunki upewniają mnie, że nasz
syczna
kraj ma być traktowany jako rynek zbytu, a
Aleksandra Jaworska - muzyka klasyczna przemysł, jaki może istnieć - to filie olbrzyAnna Niekraś - muzyka klasyczna
mich zachodnich koncernów. "ffyimaginowa-

ne zarzuty różnorakich gremiów np. ostatnie zarzuty dotyczące istnienia BSE w Polsce
mimo, że nie odkryto żadnego przypadku!!!
- utwierdzają-mnie w tym przekonaniu (.„).
Dlatego też, w najbliższych wyborach parlamentarnych warto pytać wprost i oczekiwać
otwartej, nie wykrętnej odpowiedzi, co dane
ugrupowanie, dany polityk myśli
i zrobi w kwestii wejścia do Unii Europejskiej. Co postanowi w kwestii ekspansji marketów, bo pytanie jak wzmocnić polski przemysł i rolnictwo jest tak oczywiste, że osoba
pretendująca do sprawowania najwyższych
stanowisk uchwalodawczych i wykonawczych w państwie powinna wiedzieć i mówić
co zrobi, a nie co należałoby zrobić
w tym względzie.
'
Póki co, nie mam aspiracji parlamentarnych, przypomnę jednak, że w roku 1997
Ruch Odbudowy Polski, jedyna partia w której bylem, konsekwentnie w swym programie głosi/a sprzeciw wobec ekspansji zachodnich marketów. W jej programie zawarto
rozwiązanie dotyczące poparcia dla rodzimej przedsiębiorczości. Niestety, jak to bywa
w polskich partiach prawicowych wewnętrzne
tarcia spowodowały, że 8.0P nie stal się znaczącą silą w parlamencie. Zaznaczę, że na
gruncie łowickim wspólnie m.in. z Janem
Klimkowskim, Marianem Bieleckim, taką
akcję przeciw marketom prowadziliśmy.
Komisja rozwoju miasta poprzedniej kadencji przyjęła wniosek, że tereny miejskie nie
będą sprzedawane pod budowę dużych
obiektów handlowych. Cieszy fakt, że po 5
latach przedstawiciele lokalnej Platformy
Obywatelskiej głoszą podobne poglądy.
Jak najszybciej należy doprowadzić do
zmiany zapisu w uchwale rady miejskiej obecnej kadencji zwalniającej z podatku obiekty
handlowe. Mam nadzieję, że świadomość
w radzie na tyle wzrosła, iż tym razem wnioski, jakie zgłaszałem wraz z radnym Andrzejem Grabowskim zostaną uwzględnione, a
zapis o zwolnieniach nowo powstających
obiektów handlowych zostanie usunięty.
Ważne jest, aby większość środowisk wyrazi/a zdecydowanie stanowisko w tych sprawach. Klub radnych Łowicz 2000 od dawna
ma jasno sprecyzowane poglądy zarówno
w sprawie marketów, remontu domu kultury.jak i innych przedsięwzięć w mieście. Myślę, że na tym tle wiele antagonistycznie nastawionych do siebie środowisk i osób, po
męskich rozmowach, niekoniecznie kochając się, ale mając wspólne poglądy i cele może
dojść do porozumienia.
. Czego sobie i innym (... ), przede wszystkim mieszkańcom mojego miasta życzę.
Dariusz Mroczek
(autor jest radnym miejskim)

Student NKJO, stypendysta Sokratesa, Dariusz Tymiliski opowiada belgijskim gościom o swojej szkole.

250 dolarów na szkolę rocznie
· dla Belga to rzeci niepoięta
Od zwiedzania sal wykłado
wych rozpoczęła swą ubiegłoty
goniową wizytę w łowickim Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych grupa Belgów, przedstawicieli Technisch Institute St. Joef
z m!asta Geel. Dziewięcioro belgijskich nauczycieli i tyle samo
uczniów przyjechało do Polski na
zaproszenie Gimnazjum Nr 1
w Sochaczewie. O tym, że w programie ich pobytu w naszym kraju znalazło się również łowickie
kolegim językowe zadecydował
fakt, iż jeden ze studentów NKJO
- Dariusz Tymiński, odbywa
właśnie roczne stypendium w ramach europejskiego programu SOKRATES w belgijskim technikum.
Ta wizyta jest owocem wspólnej
inicjatywy trzech szkól. Z dwiema
z nich, czyli belgijskim Technisch
Institute i łowickim kolegium jestem związany bezpośrednio, gdyż
w pierwszej odbywam stypendium,
a w drugiej jestem studentem. Natomiast w sochaczewskim gimnazjum moja siostra, Beata Tymiń
ska, jest nauczycielkąjęzyka polskiego - wyjaśnił nam Dariusz
Tymiński. Dla Belgów taki wyjazd to okazja do poznania zabytków, obyczajów i dzisiejszej kultury Europy Wschodniej, a dla
Polaków - szansa na żywy kon-

takt z

językiem

angielskim. We
4 kwietnia, przedstawiciele belgijskiego technikum oraz
dziewięcioro uczniów gimnazjum
w Sochaczewie pod opieką Beaty
Tymińskiej 1.1ajpierw zapoznali się
z historią łowickiego kolegium
i zwiedzili jego pomieszczenia.
Rolę przewodnika pełnił dyrektor
NKJO Marek Bielecki, a tłumacza
Dariusz Tymiński. Belgowie mieli okazję zwiedzić sale wykłado
we, pracownie komputerowe oraz
bibliotekę. Gości interesował m.in
sposób finansowania szkoły. Ze
zdziwieniem przyjęli fakt, że studenci kolegium nie muszą płacić
za naukę. Ale bardziej niepojętą
dla nich rzeczą okazała się informacja dyrektora Bieleckiego, że
nie biorąc pod uwage środków na
nauczycielskie wypłaty, rocznie
kolegium otrzymuje od skarbu
państwa ... 250 dolarów.
Po zapoznaniu się ze sposobem
funkcjonowania placówki Belgowie zasiedli do rozmów ze studentami i nauczycielami NKJO. O to,
aby było o czym rozmawiać zadbały dwie lektorki języka angielskiego Ewa Rogowska - Tylman
i Hanna Breinak. Środowe popołudnie upłynęło na wzajemnym
poznawaniu swoich zainteresowań.
{ljs)
środę,

HURTOWNIA CBRAMICZNO•BUDOWLANA
Łowicz,

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

DECEUNINCK - EUROPEJSKI STYL
Łowicz, ul. Seminaryjna 6, teUfax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.Hax 837-14-70,
.

• GwarancJa

~

Poleca po atrakcyjnych cenach: KOLO
•!•

glazurę, terakotę polskich i zagranicznych
w dużym wyborze i kolorystyce

•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Ceresit)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównające
•!•płyty

•!•
•!•

firm

SANPLASf

artykuły

sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
artykuły ścierne, wyroby glazurnicze
•!• systemy kanalizacji PCV
Hurtownia czynna w godz. 7" -18

00
,

soboty

atest

mezapalności.

• Eleganckie, niezwykle białe z mikrowentylacją.
• Profile wzmocnione stalą dwukrotnie
• Nowoczesne

żaluzje międzyszybowe.·

• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.
• Okna typowe - od zaraz.

~

gipsowe KNAUF

· Skierniewice, ~I. Kopernika 5, tel.lfax 832-52-07

1 O lat,

1
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RAB A TY

termometr zaokienny GRATIS

Nasze okna świadczą onas.

~PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS

a:

~MIU( PROfXf0~~~~ ~~I
DO KOŃCA KWIETNIA UPUST~ 10 O/o TANIEJ
montaż · transport · serwis ~ b...-r<

Ma u rzyce 48
R-358
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A 'Ty

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat!

i' -14"

R

~~

te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0602-111-878
R-21
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Bez pozwolenia na ogródki piwne
na Starym Rynku

Zbyszku - pozdrawiamy Cię! Na zdjęciu po lewej: organizatorzy loterii i zawodów z klasy Zbyszka Kaczmarczyka.
Po prawej: Ewa Stępniewska (z mikrofonem) ogłasza wyniki zawodów sportowych.

Szkoła

Podstawowa nr 7

ZAWODY I LOTERIA
NA LECZENIE ZBYSZKA
Zawody sportowe i loteria fantowa to
kolejne pomysły, mające na celu zarobienie pieniędzy na rehabilitację Zbyszka
Kaczmarczyka. Tym razem impreza odbyła się w SP nr 7, w środę 4 kwietnia,
a pomysłodawcami i organizatorami byli
koledzy z klasy chorego na zanik mięśni
chłopca. Apel, jaki ukazał się w szkole
skłonił nas, abyśmy zorganizowali pomoc
na leczenie Zbyszka - mówi wychowawczyni klasy VI b Ewa Stępniewska. Pomysłów było wiele, jednym z nich były zawody sportowe. Od początku wiedzieliśmy, że dochód nie będzie duży, ale uważamy, ża każdy pomysł i każda kwota
warte są zachodu.
Uczniowie sami znaleźli sponsorów
imprezy - którymi byli przede wszystkim ich rodzice. Dla potrzeb loterii fantowej przekazali rajstopy, skarpety, przybory szkolene, mastotki. Z pieniędzy
zarobionych na zbiórce makulatury zostały zakupione też batony na loterię.
Przygotowano l OO losów, które można
było kupić po 2 zł, każdy z nich wygrywał. W dniu zawodów sprzedano ich

ponad połowę, tego dnia odbywały się
rekolekcje i w szkole nie było zbyt wielu
uczniów - głównie byli to uczestnicy zawodów i organizatorzy. Pozostałe sprzedamy jutro lub pojutrze na przerwie mówili koledzy Zbyszka - przejdziemy
się po szkole, chętni na pewno się znajdą.
Uczniowie z klasy VI b mówią, że przygotowania do loterii i zawodów trwały około 3 tygodni: Zbyszek chodzi do szkoły, ale
dużo opuszcza, dzisiaj też go nie ma. Na
początku nic nie wiedział o tych wszystkich
przygotowaniach - miała to być tajemnica,
ale później ktoś musial się „ wygadać" mówią dzieci sprzedające losy. Kupiliśmy
też dla Zbyszka misia -pocieszyciela, damy
mu wtedy, gdy przyjdzie do szkoły. Będzie mu
o nas przypominał, kiedy wyjedzie na rehabilitację - mówi wychowawczyni.
Zawody sportowe trwały ponad
3 godziny, brało w nich udział kilkudziesięciu zawodników, w tym kilka osób
spoza szkoły. W piłce nożnej najlepsza
była drużyna uczniów z klasy VI a, II
miej ce zajęła klasa VI b, III - V a. Zawody
w piłce siatkowej rozgrywano dla dziew-

~STUDIO

~

Nie ma możliwości zorganizowania
w tym roku kalendarzowym tzw. ogródków piwnych na części parkingu samochodowego na Starym Rynku w Łowi
czu - tak wypowiedział się zarząd miasta na posiedzeniu we wtorek, 20 marca. Sprzedaż piwa i konsumpcja w ogródkach piwnych ustawianych na Starym
Rynku będzie możliwa tylko podczas
szczególnych okazji, np. Jarmarku Ło
wickiego i temu podobnych festynów
i imprez. Za każdym razem jednak podmiot gospodarczy chcący sprzedawać
piwo na Rynku będzie musiał występo
wać o jednorazowe pozwolenie do zarządu miasta.
Stałe ogródki piwne będą mogły powstać na części parkingu dopiero po
wprowadzeniu w życie istotnych zmian
komunikacyjnych w tej części miasta.
Żadna firma nie zdecyduje się na zorganizowanie ogródka ze stolikami w bez-

pośrednim sąsiedztwie dużego

parkingu. Pozbycie się samochodów ze Starego
Rynku będzie natomiast możliwe dopiero po powiększeniu parkingu, który
znajduje się z drugiej strony ratusza pomiędzy ratuszem a Bzurą.
Uregulowania wymagają również
sprawy związane z organizowaniem
przez miasto imprez kulturalnych na
Starym Rynku, obchodów świąt pań
stwowych i kościelnych (np .. procesji
Bożego Ciała, uroczystości związanych

z odzyskaniem niepodległości) itp.
W takich momentach obecność ogródków ze stolikami jest niepożądana również ze względów komunikacyjnych.
Zorganizowaniem ogródków piwnych na
płycie Starego Rynku jako pierwsza zainteresowana była ponad pół roku temu
jedna z łódzkich firm zajmujących się
dystrybucją napojów, w tym piwa.
(mak)

Gmina Bielawy

60 tys.

na przeciwdziałanie
alkoholizmowi

zł

laktyczne dla dzieci i młodzieży oraz
sportowy dla swietlicy, w której
spotyka się grupa abstynencka. Letni
cząt i chłopców. I miejsce zajęła drużyna
wypoczynek dla dzieci z rodzin patodziewcząt o nazwie „Masters", Il- „Stologicznych dofinansowany zostanie
krotki", ID- ,,Desperatki". W konkurenw wysokości 7 tys. zł. 2 tys. zł pochłoną
cji dla chłopców wygrali uczniowie VI a,
kursy i szkolenia dla członków gminnej
Il miejsce wywalczyli chłopcy z klasy
łalność profilaktyczną prowadzoną komisji rozwiazywania problemów alkoV b, III - klasa VI b.
wśród dzieci i młodzieży. Jak zwykle na holowych. Spektakle profilaktyczne to
Na zakończenie imprezy przekazano
wsparcie może również liczyć działająca koszt 1,5 tys. zł. Po 500 zł przeznaczomt ręce Kasi, Kariny, Maćka i Tobiasza na terenie gminy grupa abstynencka.
no na: zakup broszur, publikacji i ulotek
podziękowania dla ich rodziców, którzy
Po I O tys. zł zarezerwowano na: za- oraz zakupy rzeczowe dla grupy abstybyli sponsorami imprezy. Każdy z nich kup nagród dla uczestników Międzysz nenckiej „Sami swoi" wykorzystane
otrzymał przyznany przez kapitułę skła kolnego Konkursu Wiedzy o Proble- w trakcie wspólnego spotkania wigilijnedającą się z uczniów SP nr 7 im. Jana Pa- mach Alkoholowych, programy profi- go i wielkanocnego śniadania
(ljs)
wła II - honorowy tytuł ,,Przyjaciela Szkoły i Dzieci".
• Akcesoria Ko,..terowe • Domofony • Usługi
9 osób ze SP nr 7 prowadziło też kwestę
• Osprzęt elektrycmy
na lecznie Zbyszka wśród mieszkańców
os. Bratkowice. W ten sposób udało się poPiloty TV Sat VCR
zyskać 545 zł. - Rea/fcje były bardzo różne
Akcesoria GSM
mówią koleżanki Zbyszka - niektórzy za• Gry Video • Anteny RTV, SAT, CB
mykali pned nami drzwi, ale bardzo dużo
osób mówiło, że słyszeli o akcji z gazet, inni
mówili, że znają mamę Zbyszka. Jedna
pani dała nawet 30 zł. Dzieci nie zrażały
się nieprzyjemnymi reakcjami, uważają,
że warto było pomóc koledze.
Tegoroczne wykonanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oszacowane zostało na 60 tys. zł. Zgodnie z tym, co
podczas marcowej sesji rady gminy
uchwalili radni, znaczna część tych pieniędzy przeznaczona zostanie na dzia-

sprzęt

: ::: ~

Naprawa i komputerowy dobór
wszystkich pilotów TV, VCR, SAT
Łowicz Ul.Stanisławskiego

5, tel. 830-35-24
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PONADTO:
•TERAKOTA

•

• OKAPY KUCHENNE, SCHODY STRYCHOWE
• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE

-

: :~~Eei:~c~.s~G PROMOCJA ŚWIQTECZNA

PANELE PODtOGOłUE O łUtSOKIEJ ŚCIERALNOŚCI
14000 obrotó•, 16000 obrołó•,
al/•1
- 10000 obrotó• • ccalc od
- NNEl.E ŚCIENNE MDF od 11,JO
-antywłamaniowe
- EUKTRONARZfiDZIA 80SCH
- harmonijkowe
~ 57.eroki asortyment • Ceny konkurenąjne • Raty bez pierwszej wpłaty • Upusty

~=

•

~=ę=e

22

• materiały budowlane • pokryciowe • wykończeniowe
USŁUGI TRANSPORTOWE

KUCHNI~ NA TWOIĄMIAJl(

Oferujemy również po atrakcyjnych cenach wyroby z ceramiki budowlanej
. typu MAX-220, U-220, DZ-220, K-3 wraz z transportem i rozładunkiem,
glazurę i terakotę firmy Opoczno.
R-386
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TO NIE JEST PRYWATNA SPRAWA
Od dziesięciu lat ludzie wierzący mogą się organizować, by zajmować stanowisko w sprawach dotyczących całego społeczeństwa.
Nie za bardzo chcą z tych możliwości korzystać. Dlaczego?
1eszcze przed piętnastu laty aktywność
w ramach strnktur kościelnych czy parafialnych wymagała odwagi od świeckich ludzi
wierzących. Niejeden raz przecież zdarzało
się, że inżynier czy nauczyciel angażujący
się w radzie parafialnej - o ile w ogóle taka
powstawała - wzywany bywał przed oblicze seidetarza zakładowej organizacji PZPR
i stawiany wobec konieczności wyboru: albo
rada, albo etai w dotychczasowym miejscu
pracy. Łatwo się o tym zapomina, ale przecież tak było. Prawne zabezpieczenie moż
liwości udziału kato,ików w życiu publicznym przyniosła dopiero uchwalona
w czasie okrągłego stoh1 ustawa o stosunku
państwa do Kościoła katolickiego, obowią
zująca do dziś. Gwarantuje ona wszystkim
wierzącym prawo do organizowania się
w różne stowarzyszenia ludzi świeckich
i stowarzyszenia kościelne.
I oto następuje coś zaskakującego. Gdy
ramię prawne do aktywności w każdej
dziedzinie życia zostaje stworzone - okazuje się, że dążenie ludzi wierzących do
zrzeszania się jest nikłe, by nie powiedzieć, że go w ogóle nic ma. Wielu proboszczów mówi dziś, że trudno jest obecnie pozyskać ludzi chętnych do współ
pracy w różnych dziedzinach - a już
Między indywidualnymi postawami wia1y, a jej manifestacją w wielkim zgromadzeniu, takim jak to w czerwcu 1999 roki
szczególnie trndno pozyskać ich spośród na Bratkowicach, jest obszerna luka do zapelnienia przez najrozmaitsze organizacje ludzi wierzących.
inteligencji. Diecezja łowicka nie jest tu
wyjątkiem. Awersja do działania społecz
w interesie Kościoła jako wspólnoty dno charytatywne przedsięwzięcie? anonimowi? Dlaczego nie łączą się w zenego dla Kościoła i dla lokalnej społecz wierzących, jak i w interesie lokalnych Tacy ludzie wokół nas są, jest ich nawet społy, które coś by chciały zrobić czy
ności jest wyraźna. Skąd ona się bierze?
społeczności, które przecież w znako- niemało. To zresztą widać gołym okiem: to w Kościele, czy poza nim w wymiaZapytany o to biskup ordynariusz mitej większości z ludzi ochrzczonych nasze kościoły nie pustoszeją, ludzi rze społecznym? Dlaczego obserwujełowicki Alojzy Orszulik twierdzi, że po
się składają. Przekaz ewangeliczny jest przyznających się do Chrystusa jest tylu my dziwne zjawisko, że o ile kościół,
pierwsze wydaje sią, jakby ludzie mieli jasny: chrześcijanie powinni być solą zie- co dawniej, niekiedy może nawet wyda- świątynia, parafia integrują ludzi, o tyle
dziś mniej czasu niż dawniej. Do tego
mi, powinni świecić światłem, którego wać się, że więcej. SWiątynie są w nie- poza jego murami już tej integracji, już
dochodzi być może uraz rodem jeszcze nie ukrywa się, lecz przeciwnie: stawia dziele pełne, ludzie CZ"5to nie skąpią ofiar tej aktywności nie widać?
z dawnych lat, gdy częściowo z przy- na dachach. Kto ma nieść w świat prze- materialnych, potrafią na rzecz swej paBiskup Orszulik podejrzewa, że jest
musu, częściowo z oportunizmu brali sianie, że szkoła powinna nie tylko rafii pracować, potrafią pomagać. Z tych, to wynik pół wieku indoktrynacji, kieudział w różnych czynach społecznych,
uczyć, ale i wychowywać i to wycho- którzy są „wierni w kratkę" też niewielu dy to wtłaczano ludziom do głów, że
pochodach itp. Dziś nikt ich do tego nie wywać ku poświęceniu, ku szacunkowi powie, że z Kościołem nie chce mieć nic religia jest sprawą prywatną i nie zobozmusza - i chcą by tak zostało, by na dla struktur państwa, dla autorytetu star- do czynienia. Antychrześcijańskie na- wiązuje do żadnej aktywności zespoło
zewnątrz prezentować się nie musieli.
szych, dla prawdy i uczciwości - jeśli stawienie rzeczywiście obecne jest w wej czy to w wymiarze religijnym, czy
nie nauczyciele wierzący? Kto ma de- pewnej części społeczeństwa - ale tylko to edukacyjnym, społecznym, kulturalLAMPY NIE STAWIA
nym, czy gospodarczym. A tak na pewklarować i świecić przykładem, że le- części i to raczej nie dominującej.
SIĘ POD STOŁEM
Jeśli więc nie brak chrześcijan w ko- no być nie powinno - bo lampy, która
karz nie bierze łapówek - jeśli nie ci meCzym innym jest jednak stwierdze- dycy, którzy na studiach przeszli for- ściołach, jeśli wielu czuje nawet potrze- ma świecić ludziom, nie stawia się pod
nie przyczyn, uwarunkowań danej sy- mację w duszpasterstwach akademic- bę bliższego kontaktu z Bogiem i uczest- stołem. W biznesie, szkolnictwie, metuacji, czym innym natomiast ocena czy kich? Kto ma z autorytetem mówić niczy w spotkaniach rozmaitych grup diach, medycynie potrzeba grup, które
tak jak jest powinno być - i wskazanie, o poszanowaniu dla publicznego grosza, modlitewnych - to dlaczego jest tak, będą punktem odniesienia dla wszystże w interesie publicznym leży zmiana jeśli niewierzący przedsiębiorcy, wspo-• że ci sami ludzie złożywszy ofiarę i wy- kich szukających prawdziwych wartotej sytuacji. Bo leży i to na pewno - tak magający własnymi ofiarami nieje- szedłszy z kościoła stają się na powrót ści także w swej pracy zawodowej.

Książka o małżeństwie wprezencie
dla każdego maturzysty
Ostatnia sobota, 7 kwietnia, była wieść''. Okazała się tak interesują dzil ks. Piotr Pawlukiewicz, pojawi!
dla licznej rzeszy maturzystów ca, że jak przypuszczają ograniza- się pomysl, aby zaprosić księdza na
dniem ich tradycyjnej pielgrzymki torzy, wielu z nich jest już po lektu- pielgrzymkę sie1p11iową. Temat kondo Częstochowy. Wyjazd organi- rze, bowiem połowę przeczytali ferencji to „Poznać i przyjąć Pana
zowany był przez parafie, całość w drodze do Cz~stochowy, drugą - Jezusa'', ks. Pawlukiewicz mówił o
naszej religijności, że często jest ona
koordynowała kuria diecezjalna. w czasie powrotu do domu.
Młodzież łowicka stanowiła dość obrzędowa, zwyczajowa, ale nie poTegoroczna pielg-rzymka była najliczniejsza z dotychczasowych, dużą grupą - w pielgrzy.mce uczest- trafimy pójść za Jezusem.
Eucharystię w kaplicy obrazu
brało w niej udział około 3900 ma- niczyło około 600 maturzystów z
turzystów z diecezji łowickiej, któ- łowickich szkół. Temat tegorocznej Matki Bożej Częstochowskiej prorzy przyjechali do Częstochowy pielgrzymki brzmiał: „Panie pomnóż wadził bp. Alojzy Orszulik, który
wygłosił też kazanie. W tym roku
wraz z katechetami, księżmi, na- nam wiary".
W Częstochowie pielgrzymka po raz pierszy wprowadzono nowy
uczycielami. Organizatorzy uważają, że jest to szczyt wyżu demo- rozpoczęła się o godz. 9.45 wspól- element pitlgrzymki - Akt Pokuty,
graficznego, ale również rozbudo- ną Drogą Krzyżową na wałach klasz- w którym młodzież kończąca szkotoru. Miodzie:± hyla pe/na skupienia, ły średnie prze-prasza za to, co w
wania motywacji.
Wszyscy uczestnicy pielgrzym- hyla to dla nich prawdziwa piel- czasie ich kilkuletniej nauki szkolej
ki otrzymali od bp. Alojzego Or- grzymka - mówi zaangażowany w było złe. Na zakończenie pielgrzyszulika na pamiątkę książkę fran- jej zorganizowanie ks. Robert Kwa- mi był też Akt Zawierzenia, który
cuskiego autora Danisa Sonett·a pt. tek. W:~zyscy z zapartym tchem s/11- został przygotowany przez mło
„Ahy ma/że1ist1vo mog/o się po- cha/i też konferecji, którąpoprowa- dzież samodzielnie.

Pewnym niedosytem, zdaniem
organizatorów, jest tylko nadal mała
ilość nauczycieli biorących udział w
pielgrzymce. W tym roku wysłano
ponad 800 listów, ale odzew na nie
był nieduży. Ks. Robert kwatek
mówi: Dla mlodzieży zak01iczenie
szkoly .fredniej jest bardzo ważnym
momentem, początkiem doroslego
życia. Ideą spotkania jest zawierzenie trudu nauki Panu Bogu. Ohok
mlodzieży powinni tam być nauczyciele - jest to bardzo ważne w tym
pojednaniu. Mlodzież przeprasza za
to, co było zie i prosi o /a~ki na przyszlo.fć. Jest to dla nas ~".)>zwanie na przyszlo.vć, ahy zachęcić nauczycieli do
udzialu w pielgrzymce maturzyslÓH(
Chcemy im przekazać, że mają tu
sprzymierze1iców, Kościółjest też dla
nich i wspiera ich dzialania. (mwk)

BISKUP MA DRZWI
OTWARTE
Stowarzyszenia katolickie powinny
przez świeckich, nie przez
księży. To świecoy,jeśli będą odczuwać
taką potrzebę, zaczną się zrzeszać. Ale
inspiracja, zachęta może wyjść od proboszczów, czy w szerszym wymiarze,
od biskupów. Efektem takiej inspiracji
jest powstanie w Łowiczu przed kilku
laty Łowickiego Klubu Katolickiego. Nie
powiem, że prowadzi on bardzo aktywną dziala/no.vć i że przyciąga ludzi mlodych - ocenia bez zachwytu działalność
ŁKK biskup Orszulik, z którego dużą
pomocą klub powstał. W początkowym
okresie liczył, że klub zrzeszać będzie
nie tylko inteligencją i że nic tylko do skądinąd zazwyczaj ciekawych -wykła
dów sprowadzać się będzie jego działalność. W zabytkowej ki,monii stworzył
warnnki do prowadzenia wszechstronnej
działalności. Myślał o ~tworzeniu tam też
czegoś w rodzaju klubu seniora - ale odzewu na propozycję nie było.
Mimo to biskup nie zamierza ustawać w próbach konsolidowania katolickiego środowiska w Łowiczu . Dobrze
wspomina początkowe, z lat 1993, 1994,
spotkania z przedstawicielami środo
wisk lekarskich i nauczycielskich. Było
ich kilka, służyć miały wymianie poglą
dów na różne sprawy związane z tymi
profesjami. Z biegiem czasu urwały sią,
teraz ordynariusz chce do nich wrócić.
W tygodniu poświątecznym ma zamiar
zorganizować kilka takich środowisko
wych spotkań, na które zaprosi różne
grupy zawodowe. Z nauczycielami
chciałby porozmawiać np. o problemach
wychowawczych w szkołach, z przedsiębiorcami o rozwoju ich firm i o respektowaniu zasad etycznych itd. Nie
jestem od rozwiązywania problemów
materialnych, alejest wiele innych sprai1i
które możemy wspólnie omówić - deklaruje biskup - Spotkania takie mogą być
okazją do stawiania pyta1i także pod
moim adresem. I - już abstrahując od
spotkaI1 środowiskowych - dodaje: Nigdy nie izo/owalem się od wiernych,
czy to z Łowicza czy z innych parafii.
Mój dom jest otwarty i nie trzeba się zapisywać na audiencję.
Wojciecń Waligórski
być zakładane
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NATIVE SPEAKER • KTO ·TO TAKI?
W Łowiczu rozpoznaje ją coraz
wiecej osób, studenci Nauczycielskiego Kolegium Języków obrcych
mówią o niej nasza Leanne. Nic
w tym dziwnego, młoda energiczna, zwracająca uwagę otoczenia
ujmującym uśmiechem Kanadyjka Leanne Gouthier zdążyła się już
zadomowić w naszym mieście.
Od roku Leanne Gouthier pracuje jako
native speaker w łowickim Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Pochodzi z Kanady, z miasta zimowej olimpiady w roku 1988 - Calgary. Legitymuje się wykształceniem wyższym uniwersyteckim o kierunku pedagogika. Po
ukończeniu studiów nie podjęła jednak
pracy w swoim zawodzie. Przez kilka
lat zanim przyjechała do Polski pracowała w biurze i dodatkowo dorabiała
jako nauczyciel angielskiego. To właśnie
trudności w znalezieniu pracy w zawodzie sprawiły, że Leanne Gouthier jest
teraz w Polsce. W Kanadzie sytuacja
młodych ludzi, którzy skończyli studia i
szukają pracy jest podobna do tego, co
obserwuje się teraz w Polsce - mówi
Leanne. Pracodawcy żądają od nas nie
tylko odpowiedniego wykształcenia, ale
przede wszystkim doświadczenia zawodowego, a z tym jest problem - dodaje.
Dla Leanne, tak jak dla wielu innych
młodych ludzi z Kanady i USA, praca
w Polsce okazała się doskonałym sposobem zdobycia doświadczenia zawodowego. O tym, że mogę pracować
w Polsce, dowiedziałam się z Internetu.
Moją uwagę zwróciła oferta waszyngtoń
skiego Beloid College, który proponował
młodym ludziom wzięcie udziału w specjalnym programie o nazwie Central European Taeching Program i tak oto po
kilku miesiącach znalazłam się w Polsce opowiada Leanne.
Wspomniany program adresowany
jest dla młodych Kanadyjczyków i Amerykanów, którzy w szkołach na terenie
środkowej Europy chcą podjąć pracę
jako native speaker, czyli w charakterze osoby włądajacej od urodzenia danym językiem i wspomagającej proces
uczenia się go przez innych za pomocą
prowadzonych przez siebie konwersacji . Celem programu jest wspomaganie
edukacjijęzykowej w średnich i małych
miastach europejskich. Podstawowym
warunkiem, jaki spełnić muszą obcokrajowcy przyjeżdżający do Europy w charakterze native speaker jest wykształ
cenie wyższe. Liczy się także doświad
czenie nabyte w pracy z dziećmi i mło
dzieżą oraz znajomość języków obcych.
Niebagatelne znaczenie ma również wiedza na temat kraju, do którego chce się
wyjechać. Obecnie w ramach CETP
w Europie Centralnej pracuje kilkudziesięciu native speaker.

DLACZEGO WŁAŚNIE
TUTAJ?
Leanne Gouthier spełniała wszystkie
te warunki, a jej wyjazd do Polski dodatkowo determinowały marzenia o poznaniu Europy, jej zabytków i kultury.
Od młodzieńczych lat marzyłam o podróży po Europie. Nie chciałam jednak
zaczynać od Niemiec, czy Francji, bo te
kraje wydają mi się zbyt podobne do
Kanady. Wahałam się między Węgrami,
a Polską - wspomina Leanne. Decyzję o
wyjeździe do Polski w znacznej mierze
zawdzięcza swoim polskim przyjaciołom mieszkającym w Kanadzie, którzy
przekonali ją, że to dobry pomysł.
W Polsce jest już od dwóch lat i wła
śnie teraz musi podjąć decyzję co dalej czy zostaje jeszcze na jakiś czas, czy
powraca do rodzinnego kraju. Jak nam
wyznała, nie jest to dla niej decyzja ła-

polską kuchnię. Jej ulubione danie to bigos. Do gustu przypadły jej także kluski
śląskie, schabowy i biały barsz.czyk

•

NAUKA ANGIELSKIEGO:
TAK, ALE NIE Z MUSU

Leanne Gouthier (druga od lewej) w otoczeniu studentek pierwszego roku języka angielskiego.
twa. Z jednej strony pobyt w Polsce
bardzo jej się podoba i chciałaby go
z wielu względów przedłużyć , z drugiej
jednak strony w Kanadzie czeka na nią
rodzina i znajomi, którzy w częstych
kontaktach telefonicznych dająjej do zrozumienia, że czas wracać. W najbliższym
czasie okaże się, co zwycięży. Dla Leanne Gouthier jedno jest pewne - nigdy
nie zapomni Polski, polskich studentów
i przyjaciół. Zapewnia, że jeśli tylko bę
dzie okazja, przyjedzie do Łowicza choć
by na wakacje.
ŁOWI CZ

JEST CIEKAWY
Zanim Leanne Gouthier trafiła do ło
wickiego Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych, najpierw przez rok
pracowała w szkole o takim samym profilu w Ciechanowie. Wbrew pozorom ja,
która całe swoje dotychczasowe życie
spędziłam w 85-tysięcznym Calgary,
szybko przyzwyczai/am się do funkcjonowania w małych polskich miastach wspomina Leanne. To co rodowitej Kanadyjce podoba się w Łowiczu, to
przede wszystkim bardzo dobre rozwią
zania komunikacyjne. Mieszkając tutaj
doskonale radzę sobie bez samochodu.

Aby dotrzeć do najważniejszych punktów w mieście nie muszę pokonywać
ogromnych odległości. Poza tym Łowicz
ma doskooołe połączenia kolejowe z
Warszawą, dzieki czemu bez problemu
mogęjechać tam na zakupy, do kina, czy
restauracji- mówi Leanne. Zdążyła już
zwiedzić wszystkie zabytki Łowicza i
okolic. Swym urokiem urzekły ją Nieborów, Arkadia, Żelazowa Wola. W jej
opinii Łowicz jest miastem bezpiecznym, idąc chodnikiem w dzień, czy wieczorem czuje się tu o wiele bardziej bezpiecznie niż w Kanadzie.
O mieszkańcach Łowicza mówi: Są
bardzo mili i chętnie służą pomocą,
szczególnie wtedy, kiedy zorientują się,
że jestem obcokrajowcem. Przekonałam
się o tym szczególńie na początku mojego pobytu w Łowiczu, kiedy pomocy potrzebowałam praktycznie na każdym
kroku. To bardzo miłe, gdy robiąc kolejny raz zakupy w jakimś sklepie zauważyłam, że ekspedientki starają się rozmawiać ze mną po angielsku. W codziennym życiu bardzo pomagają mi również
koledzy z pracy. To oni załatwiają za
mnie wszelkie sprawy urzędowe. Nie zapomnę, kiedy pierwszy raz musiałam iść
w Łowiczu do lekarza. Obawiałam się,

nie zrozumiem przepisanej mi recepty. Z pomocą przyszła znajoma, która
zaprowadziła mnie do swojego lekarza,
przetłumaczyła jego zalecenia i zrealizowała ze mną receptę.
że

UWIELBIA POLSKIE
TRADYCJE
I POLSKĄ KUCHNIĘ
Po powrocie do Kanady Leanne Gouthier na pewno brakować będzie polskich
tradycji. Kanadyjczycy są narodem wielowyznaniowym, jest wśród nich ·wielu
katolików, ale także i protestantów, czy
mormonów, co nie pozwala stworzyć jednej wspólnej tradycji. W Polsce Leanne
zdążyła już ,,zarazić" się rodzinną atmosferą świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Dla niej dzielenie się opłatkiem, czy
święcenie pokarmów to zupełna nowość.
Jak podkreśla, w Kanadzie święta mają
charakter raczej komercyjny, tam na
pierwszym miejscu stawia się prezenty
i świąteczny pobyt w ekskluzywnym kurorcie, a nie rodzinną atmosferę. Leanne
z podziwem wyraża się także o polskim
dniu Wszystkich Świetych i wielu innych
tradycyjnych świętach. Bardzo podoba
jej się polski zwyczaj obchodzenia imienin. Przede wszystkim jednak uwielbia

Jako nauczyciel języka angielskiego
Leanne Gouthier wyznaje jedną zasadę
- nic na siłę. Jej zdaniem fakt, że obecnie w Polce i w całej Europie Środko
wej tak dużo osób uczy się języlfa angielskiego wynika przede wszystkim
z przymusu, jaki wywiera na nich dzisiejszy rynek pracy. Nauka obcego ję
zyka tylko wtedy ma sens, kiedy czło
wiekfaktycznie chce w;znać daną kulturę, dany kraj. Kiedy natomiast trzeba się
go uczyć, bo bez tego nie dostanie się
pracy, czy nie awansuje - to nauka staje
się bezsensowną udręką- mówi Leanne.
Uważa również, że najlepsze efekty
przynosi nauka języka łącząca w sobie
zarówno solidne podstawy gramatyki
przekazywane przez polskich lektorów,
jak i konwersacje prowadzone przez
native speakers. Z własnego doświad
czenia wiem, że native speakers nie najlepiej sprawdzają się w th1maczeniu gramatyki. Właśnie dlatego zrezygnowałam
z pracy w Liceum im. Chełmońskiego w
Łowiczu. Tutaj, w kolegium, prowadzę
ze studentami konwersacje, dzięki którym doskonalą oni swoją wymowę. Dla
native speaker tak naprawdę nie jest
ważne, czy ktoś mówi poprawnie gramatycznie, ale czy mówi tak, że można
go zrozumieć - mówi Leanne Gouthier.
Potwierdza się więc to, o czym mówią
prawie wszyscy uczący się języków obcych - najważniejszy jest kontakt z ży
wym językiem.

KONTAKT Z KANADĄ
PRZEZ INTERNET
Tesknotę za rodziną i znajomymi, którzy pozostali w Kanadzie, umniejsza
możliwość codziennego kontaktowania
się przez Internet. Leanne Gouthier
przyznaje, że co drugi dzień przesyła
emaile do swojej matki. Często też kontaktuje się z bratem i jego rodziną, szczególnie trójkąjego dzieci, które stęsknione
za ciocią pytają, dlaczego ona tak długo
nie wraca. Czy możęjuż ich nie kocha? ...
Lilianna Jóźwiak-Staszewska

PROMOCJE 2001 WIELlA
KWIECIEŃ
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WOJEWODA: JEST TYLKO JEDEN

INTERES PUBLICZNY
W rozmowie z Nowym Ło
wiczaninem wojewoda łódz
ki Michał Kasiński mówi
o współpracy polityków róż
nych opcji, o pracy dla pań
stwa, o sile łódzkiej centroprawicy i o autostradach.

nak istnieją, dowodzą ostatnie wymu- śnione w regionalnych mediach, ale szone dymisje marszałka województwa śmieje się wojewoda: - Nikt nie napisał
i prezydenta Łodzi. Dla AWS w woje- jaka to była praca. by ich wszystkich
wództwie łódzkim problemem nie był razem zapędzić do jednego stołu. To
nawet powrót do życia politycznego myśmy, pod moje dyktando, napisali
Janusza Tomaszewskiego, byłego wie- „ apel parlamentarzystów łódzkich", a oni
loletniego przywódcy łódzkiej „Solidar- mieli po 15 minut na złożenie podpisu...
Teraz, gdy już wiadomo, że w przeności". Odetchnęliśmy wszyscy z ulgą po
wyroku Sądu Lustracyjnego, bo bardzo biegu interesujących nas, łowiczan, aunas ta sprawa męczyła - mówi Michał tostrad Al i A2 nie będzie żadnych
zmian w stosunku do pierwotnych proKasiński.
• W moim działaniu ważne jest, by jektów, niewiadoma zostaje tylko jedna:
integrować - kontynuuje wojewoda. - czy powstanie skrzyżowanie autostraNikt nie jest z założenia moim wrogiem, dy A2 z drogą Łowicz-Brzeziny w
staram się wykorzenić z mojej świado Łyszkowicach. Budowy tego węzła nie
przewiduje koncepcja Agencji Budowy
mo.ści myślenie, że w ogóle istnieje wróg.
Mówiąc to przywołuje swoje przemó- Autostrad, ale czy wojewoda wsparłby
wienie wygłoszone niegdyś na Placu ewentualny wniosek łowickich samorzą
Wolności w Łodzi, w którym powiedział, dów o jego budowę? Byłbym za tym, by
że „Nie ma wroga na prawicy, nie ma na wszystkie wnioski wspierać, byle nie
lewicy, wrogiem jest tylko Targowica". kosztem opóźnienia budo~~:v - mówi bez
Zwieranie sił wokół interesu wspólne- ogródek Michał Kasiński. Można być
go, interesu państwa polskiego, jest więcej niż pewnym, że podobne stanoszczególnie ważne w tych latach, gdy wisko zajmie większość tych, od któPolska negocjuje warunki swego przy- rych w tej materii cokolwiek zależy.
stąpienia do Unii Europejskiej - bo od Zbyt długo już czekano na to, by od
siły zaplecza politycznego zależy siła gadania o autostradach przejść do ich
naszych argu-mentów w negocjacjach. budowania, żeby teraz, gdy zaczęto naSłużyć państwu _to jest niemodne, ale po- wet mówić o roku 2007 jako roku ukoń
trzebne.
czenia odcinka Stryków-Warszawa, ktoś
• Praktycznym przejawem wspól- chciał rzucać pod nogi kłody z napisem
nego działania było wspólne stanowi- „Łyszkowice". Prawdopodobnie więc,
sko parlamentarzystów regionu łódzkie o ile będziemy mieć dobry wjazd na augo, które ostatecznie spowodowało ko- tostradę w stronę stolicy (w Niebororzystną dla Łodzi, ogłoszoną pod ko- wie), o tyle by dostać się na nią w kieniec ubiegłego tygodnia decyzję ministra runku zachodnim, trzeba będzie jechać
transportu Jerzego Widzyka o ostatecz- aż do Strykowa starą szosą łódzką. Ale
nym przebiegu autostrad i dróg ekspre- to i tak lepsze, niż gdyby autostrady w
sowych w centralnej Polsce. Stanowi- ogóle miało nie być.
sko to, podpisane przez posłów prawiNotatki z rozmowy z wojewodą
cy, lewicy i centrum było mocno nagłaprzejrzał Wojciech Waligórski

Wojewoda łódzki dr Michał Kasiński
we wtorek I O kwietnia w Łowi
czu, w siedzibie rozgłośni Radia Plus,
któremu udzielił wywiadu i dla którego
nagrał pierwsze dwa z cyklu felietonów,
jakie będzie cyklicznie przygotowywał
dla jego słuchaczy. Mimo, że spieszył
się do Warszawy na posiedzenie rządu,
znalazł też czas na spotkanie z Nowym
Łowiczaninem. Prezentujemy krótkie
notatki z najważniejszych wątków tej
rozmowy.
• Odejście Waldemara Matusewicza
z funkcji marszałk~ województwa łódz
kiego, będące wynikiem wewnętrznych
konfliktów w SLD, nie przyczyniło się
do jakichś zadrażnień na linii administracja marszałkowska (samorząd wojewódzki, opanowany przez koalicję SLDPSL) - administracja rządowa (AWS).
Przeciwnie, współpraca z nowym marszałkiem Teodorczykiem układa się nawet lepiej niż z jego poprzednikiem, co
tydzień dochodzi do roboczych spotkań
wojewody, marszałka i przewodniczą
cego sejmiku wojewódzkiego Charzewskiego. Uczymy nas:::e kadry, by się nie
zwalc:::ały- mówi z uśmiechem wojewoda. - bo interes publiczny jest jeden.
Urzędnik m_usi zapomnieć o s~m partyjnym ukorzenieniu.
• powstanie w rejonie łódzkim Platformy Obywatelskiej nie osłabiło Akcji
Wyborczej Solidarność. Większość ludzi, którzy odnaleźli się w Platformie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
nie wiązała się z AWS. Także Stronnistwo Konserwatywno-Ludowe, które w
Warszawie z AWS wyszło, w woje31 marca odbyło się pierwsze spotkanie osób zainteresowanych nauką języka
wództwie łódzkim wychodzić nie ma
niemieckiego,
w ośrodku przy parafii na Korabce w Łowiczu. Zgłosiło się ponad
zamiaru. Sytuacja nie jest więc zła, wo40 osób, które podzielono na 3 grupy - uczniów szkół podstawowych, gimnajewoda zwraca uwagę na fakt, że różne
zjów i średnich. Każda z nich spotyka się teraz w godzinach popołudniowych w
tarcia, do których dochodzi na prawicy,
soboty. Lektorem jest nauczycielka języka niemieckiego z jedej z łowickich szkół
podskórnie zżerają także SLD, tyle że
średnich. Dla dzieci i młodzieży nauka będzie bezpłatna.
(mwk)
tam są bardziej ukrywane. Że one jed- '----------------~------------~
gościł

Ponad 40 chętnych na niemiecki
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kogo mogą się zgłosić, aby uzyskać dofinansowanie sprzętu i w jakiej wysokości może być przyznane.
Prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego
była związana z rozpoczynającym się
w maju programem PFRON pod nazwą
„Drogowskaz". Program ten jest częścio
wo realizowany przez Powiatowe Cenrum Pomocy Rodzinie, a celem tego programu jest dofinansowywanie sprzętu
rehabilitacyjnego, pomocniczego oraz
właśnie wózków. O dofinansowanie takie dla dorosłej osoby niepełnospraw
nej można strać się co 5 lat, dla dzieci co 3 lata. Każdy rodzaj schorzenia wymaga innego rodzaju wózka, inne są też
kwoty dofinansowania z kasy chorych i
przez PCPR, ale zawsze dofinansowanie z tego drugiego źródła może stanowić 150 % dofinansowania z kasy chorych. O dofinansowanie zakupu wózka
elektrycznego trzeba się starać bezpośrednio w łódzkim oddziale PFRON.
Program „Drogowskaz" wprowadzany będzie po raz drugi, w 2000 roku
skorzystało z niego w powiecie łowic
kim 94 niepełnosprawnych, a ogólna
prezentujemy - mówiła Joanna Grzegor- kwota dofinansowania wyniosła 81 tys.
czyk - W ramach potrzeby wysyłamy zł, w tym roku na pewno nie będzie
katalogi do domu, konaktujemy się, do- mniejsza.
(mwk)
radzamy potencjalnym klientom - tlo
Pokaz wózków i innego sprzętu rehabilitacyjnego odbył się we wtorek 1O
kwietnia w hali OSiR przy ul. Topolowej w Łowiczu. W zorganizowanym
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie rodzaju targów brały udział
dwie firmy zajmujące się handlem sprzę
tem dla niepełnosprawnych: Alu Mobilex z Starowej Góry koło Łodzi i łódzki
oddział firmy Rehamobil. Zaintereresowanych zakupem nowoczesnego sprzę
tu było dość dużo, zwłaszcza, że więk
szość z prezentowanych rzeczy można
kupić z dofinansowaniem Państwowe
go Funduszu Rehabilitacji Osób Nicpcł
nospawnych.
Jak oceniła Joanna Grzegorczyk przedstawicielka Alu Mobilex, przeważały osoby dorosłe opiekujące się niepełnospawnymi. lnteresowało ich zwła
szcza, poza wózkami, urządzenie o nazwie scalamobil - które służy do pokonywania schodów oraz parapodium dynamico - pionizator do nauki chodzenia,
a także kamforowy wózek dla dzieci z
porażeniem mózgowym.
Oferta jest bogatsza niż to, co dzisiaj

Dla najmłodszych znajdziemy tu: kompie~
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po t,SO zł, bluzy polarowe po 19 zł oraz
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ZDECYDOWAtY
. ,
UtAMKI WRAZEN
Konkurs na

witraż podsumowany

Występem „Kaliny" rozpoczęła się,
5 kwietnia uroczystość podsumowania
I Powiatowego Konkursu Plastycznego
na witraż pt. „Cztery pory roku". Kalina zatańczyła tańce ludowe, nowoczesne i klasyczne, po występie ogłoszono

:>

znano 8 równorzędnych nagród, otrzymali je: Rozalia Kosińska, Marta Kapusta, Aleksandra Marczak, Magdalena
Grabowi~z, Lukasz Adams, Anna Grabowicz, Joanna Kuśmirek i Lidia Stefanowicz. Wyróżniono prace: Marty
Szymczak, Kamili Pietrzak, Artura Pierścieniewskiego, Henryka Kosiorka,
Moniki Błaszczyk, Aleksandry Kardialik, Weroniki Stajudy, Sylwii Gusta,
Marty Spychały, Karoliny Plucińskiej
i Tomasza Kosińskiego. Odrębne nagrody przyznano najmłodszym uczestnikom konkursu - Weronice Walisiewicz

środki

do higieny doju
firmy Henkel Ecolab
części dojarkowe
promienniki energooszczędne Philips
i inny sprzęt zootechniczny
wyposażenie budynków inwentarskich
(okna PCV, w=ntylatory, automaty paszowe „Verba" Itp.)

rolina

komisji konkursowej
Teresa Kostrzewa - Piechut powiedziała na zakończenie, że o bogactwie i pięk
nie witrażu świadczy wystawa pokonkursowa. ffji, dzieci patrzycie inaczej na
świat - mówiła - My nie potrafimy widzieć go tak kolorowo.
(mwk)

:> nasiona kukurydzy
:> folie kiszonkowe
:> maty i środki dezynfekcyjne
:> pasze dla gołębi,
strusi, karpi
i inne pasze dla zwierząt
firmy Central Soya

Intel Celeron 700, Dysk 20 GB,

Modem S6k, Głośniki, Klawiatura

Cena 2490 zł

Gotówka Raty

4
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Tadeusz Czapnik udekorowany złotym medalem za wieloletnie zasługi w służ
bie OSP odbiera gratulacje z rąk Prezesa Gminnego Związku OSP w Kocierzewie Juliana Nowaka.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w

UWAGA OKAZJAI PROMOCJA DO 30.04~20011
Monitory
iJJl~ Komputery
. Drukarki
' " Pamięć 128 MB, Riva TNT Il 32 MB,

Po raz piąty z rzędu prezesem zarzą
du wybrany został Julian Nowak z OSP
Boczki Chełmońskie. Pierwszym wiceprezesem, a jednocześnie komendantem
gminnym został Tadeusz Traku I z OSP
Wejsce, do tej pory funkcję tę sprawował Tadeusz Czapnik. Drugim wiceprezesem wybrany został Jan Czapnik
z OSP Laguszew. Obowiązki sekretarza
związku pełnić będzie Bogdan Samek
- pracownik kocierzewskiego urzędu
gminy. Skarbnikiem został Bogdan Pawlina z OSP Kocierzew, a członkiem prezydium Waldemar Wojciechowski
z OSP Wicie.
(ljs)

Domańska.

„KOS" Łowicz, ul. Małszyce 9 (baza „Pszczółki'?, tel. (0-46) 837-37-53

Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny

sekretarzem Jam Muras (OSP
Syntcx). Na członków wybrani zostali :
radny Tadeusz Śliwiński (OSP Łowicz),
Waldemar Wilkoszewski (OSP Ratownictwo Wodne Łowicz) , wiceburmistrz
Eugeniusz Furman oraz komendant pań
stwowej jednostki straży pożarnej w
Łowiczu Roman Rześny.
(mak)

Przewodnicząca

Armv Central Soya w atrakcyjnych cenach'I
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

.....:.:.. IJ

Łowicz),

oraz Annie Adams. Wójt gminy Domaniewice Grzegorz Redzisz specjalną nagrodę przez siebie fundowaną
wręczył osobiście Magdzie Kosiorek,
specjalną nagrodę ufundował też poseł Tadeusz Gajda - otrzymała ją Ka-

w~~~. ,~:!!~t:.

Samsung Samtron
15" Cena 650 zł
17" Cena 990 zł

wiczu. Prezesem został Stanisław Szwarocki, wiceprezesem Janusz Kozera (reprezentuje zakładową OSP działającą
przy Syntexie), drugim wiceprezesem
został Zbigniew Niedziela (OSP Łowicz), skarbnikiem Sławomir Król (OSP

W ostatnią sobotę marca odbył się VIII
Gminny Zjazd Związku ÓSP RP w Kocierzewie. W porządku obrad znalazły
się m.in. wybory nowego zarządu. Wypełnienie obowiązków formalnych poprzedziło wręczenie złotego medalu za
wieloletnie zasługi w służbie Ochotniczej Straży Pożarnej Tadeuszowi
Czapnikowi. Dekoracji dokonał Prezes
Wojewódzkiego i Powiatowego Zarzą
du OSP Zdzisław Bednarek. Tadeusz
Czapnik w szeregach OSP Laguszew
działa od 56 lat, z czego przez ostanich
25 lat pełnił funkcję gminnego komendanta OSP w Kocierzewie.

ARTYKUłY DO PRODUKCJI ROLNEJ
:>
:>

W ostatni piątek, 6 kwietnia wybrane
zostały władze Zarządu Miejskiego
Ochotniczych Straży Poźamych w Ło-

Gminny zjazd OSP w Kocierzewie nie tylko
pod znakiem wyborów

styki do danej pory roku.
Papierowe witraże wyko~iano w kilkunastu placówkach kulturalno-oświa
towych funkcjonujących w różnych zakątkach powiatu łowickiego:· LOK, SP
w Waliszewie, Popowie, Skaratkach,
Domaniewicach, Bocheniu, Oszkowicach,
GOKSiR w Chąśnie i Domaniewicach,
gimnazjum w Domaniewicach, Bielawach,

:>

mieiski OSP

Julian Nowak ponownie prezesem

wyniki konkursu, rozdano nagrody.
151 papierowych witaży oceniało
4-osobowe jury, które uznało, że wszystkie były bardzo ciekawe, jedyne w
swoim rodzaju, nie było prac nieprzemyślanych. O tym, czy przyznać nagrodę, czy wyróżnienie często decydowały ułamki uczuć- mówiła jedna z jurorek, Renata Kowalewska, instruktorka plastyki w GOKSiR w Domaniewicach. Oceniano kompozycję barw, podobieństwo prac do prawdziwego szklanego witraża, oraz podobieństo kolory-

Dzierzgówku, bibliotece w Bocheniu.
Kilkanaście równorzędnych nagród
w 2 kategoriach wiekowych wręczała
Teresa Wicher z wydziału oświaty starostwa powiatowego. Nagrody w grupie wiekowej od 13 do 15 lat otrzymali:
Marta Osóbka, Rafał Chudy, Kinga Gajda, Marta Sumera, Krzysztof Kosiński,
Agnieszka Wojtysiak. W tej samej kategorii wyróżnienia i związane z tym nagrody otrzymali: Ewelina Kot, Emilia
Siejka, Martyna Rutkowska, Anna Kuśmierek, Małgorzata Witkowska. W kategorii wiekowej od I O do 12 lat przy-

Zarząd

/

jl

~
Cena 470 zł

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

UD!iJ8

Łowiczu

F I 14 T

Montai instalacii gazowych LPG
do samochodów FIAT
firmy TARTARINI POLONIA
ATRAKCYJNE CENY
NA WIOSN~
Zapraszamy na badania techniczne
do STACJI KONTROLI POJAZDÓW w godz. 8.00-20.00

POLMOBLICH Łowicz, ul. Blich 34, tel. 837 -61-70 ~
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AtAZBRODNI

POK
Agnieszka Arnold zrobiła
w swym życiu wiele głośnych
filmów dokumentalnych, także
o rodzinnym Łowiczu. Ale dopiero jej „Sąsiedzi", w których
opowiedziała o polskimi ręka
mi dokonanej zbrodni na Ży
dach w Jedwabnem i zainspi-rowana tym filmem książka
Jana Tomasza Grossa, stały się
przyczyną ogólnonarodowej
dyskusji. Po tym filmie nie jestem już tym samym człowie
kiem - mówi Arnold.
Nigdy nie robiła filmów „pod puGdy przed laty sfilmowała
Boże Ciało w Łowiczu, pokazała świę
to także od tej strony, od której wolelibyśmy go nie widzieć. Ale nie jest prowokatorką, nie goni za tanią popularnością burzycielki mitów. Relację Szmula
Wasersteina o mordzie na Żydach z Jedwabnego miała w domu od dziesięciu
lat, a jednak nie od razu zrobiła o tym
film. Może podświadomie czuła, ile ją
osobiście kosztować będzie ruszenie
tego tematu i jaką burzę wywoła? Może
też nie w pełni wierzyła w to, co Waserstein spisał? Na pewno temat nie dawał
jej spokoju. Dla mnie była to jakaś potworna niewiadoma - wspomina.
bliczkę".

to nowe miejsca, szczegóły, osoby.
I opowieści, zwierzenia. Ci, co widzieli
film wiedzą, jak wstrząsające. Ludzie

Arnold każe· szukać odpowiedzi. Jedwabne nie było odosobnionym przypadkiem. To była tylko kolejna stacja

drogi krzyżowej Żydów z tamtych terenów - twierdzi Arnold. Wąsosz, Radziwiada o nieb jak o swoich dobrych zna- łów, Tykocin, Jedwabne - wszędzie wijomych, których zna, których zrozumia- dać ten sam mechanizm. Mordy były inła. Bardw wielu z nich czekało na to, by spirowane przez Niemców, to oczywiste,
to się stało sprawą publiczną. Proszę ale Niemcy wiedzieli, że to się tu uda. To
sobie wyobrazić, co to znaczy żyć przez był przed wojną - w ocenie Arnold 60 lat ze świadomością tego, co tu się przeklęty obszar. Nędza, liczna mniejzdarzyło. Dla wielu z nich ten okres, te szość , a w niektórych miejscach więk
lata milczenia, to jest h·agedia. Według szość żydowska, na którą można było
w Jedwabnem i Radziłowie mają potrzebę mówienia - Agnieszka Amofd opo-

reżyserki

dyskusja, jaka się w Polsce roz- zrzucić winę, ciasny nacjonalizm, reży
po książce Grossa, dla tamtych serka nie waha się użyć nawet mocnego
ludzi jest cofnięciem się w stosunku do słowa: faszyzm. A potem dwa lata okuproblemu. Oni wiedzą, że udział Niem- pacji sowieckiej, rządów systemu,
ców był tu co najwyżej pośredni, oni który do perfekcji doprowadził umieczują, że to jest ICH problem, bo ONI jętność skłócania ludzi i ich zastraszato widzieli, ONI pamiętają krzyki i wi- nia Szaleństwo mordowania, które opadzą spojrzenia prowadzonych do sto- nowało ludzi po wkroczeniu Niemców,
doły, ONI wiedzą kto krzyczał, że z Ży to był - mówi Agnieszka Arnold - wynik
dami trzeba zrobić porządek, kto spę straszliwego strachu. Dokonali tego ludzał na rynek i kto zastraszał tak, że dzie manipulowani, niewykształceni, zanikt nie miał odwagi się przeciwstawić. straszeni przez okupację sowiecką, bez
pętała

Bo większość tych ludzi jest znakomitych, to zdegenerowana mniejszość zorganizowała pogrom, reszta była zastraszona - twierdzi autorka filmu.

Kto więc spowodował tragedię?
Co sprawiło, że mogło do niej dojść? Kto
odpowiada za to, że przez lata niewolno było o niej mówić? W jakim stopniu
- Żadnego odniesienia na ten temat
wina za to, co tam się stało, obciąża cały
w żadnych publikacjach ... Decydującym
naród? Tematy, na które film Agnieszki
impulsem do tego, by ruszyć Jedwabne,
stała się dla niej praca nadjej poprzednim, poruszającym tematykę stosunków
polsko-żydowskich filmem, „Gdzie mój
starszy brat - Kain". Zrobiony przed
czterema laty, film ten przeleżał na
półce dwa lata, zanim w końcu został
Film Agnieszki Arnold wypokazany. To, co przy jego realizacji
wołał w Polsce gorące dyskuusłyszała, sprawiło, że do Jedwabnego
pojechać musiała - i to raczej prędzej
sje. Jedna 2 nich toczyła się
niż późnieJ ...
na stronie internetowej TVP.
-Jestem reżyserem, a nie histo01kiem, Autorka odpowiadała na pytamogłam zweryfikować tę relację tylko
nia i zarzuty telewidzów. Prez kamerą w ręku - wspominała w roz- zentujemy kilka fragmentów.
mowie z NŁ w dniu, w którym druga
Dominik: (..)Dlaczego przytoczyła
część „Sąsiadów" była emitowana na
Pani
zdanie wnuczki jednej z uratowaantenie II programu telewizji publicznej. - Zweryfikowałam ją w dziesięć mi- nych ofiar, która po przyjeździe do Polnut w barze w Jedwabnem. Po pierw- ski stwierdziła, że jest to kraj antyseszych rozmowach wiedziała już, że to, micki, bo na murach znajdują się napico przekazał Waserstein było prawdą. sy antyżydowskie? Czy nie uważa tego
Że po wejściu Niemców na te, okupo- Pani za płytkie uproszczenie, które s11wane wcześniej przez ZSRR tereny, genlje, że Polacy to antysemici. Mam
w lipcu 1941 roku, polscy mieszkańcy wrażenie, że od początku Pani wiedziaJedwabnego, malutkiego podlaskiego la, co chce nakręcić. ( ..) Agnieszka
miasteczka, spędzili do stodoły i spalili Arnold: Myślę, że najpierw powinni-

gruntu pod nogami.

A jednak najistotniejszy obraz, jaki
z jej filmu wyłania to ten, że więk
szość normalnych ludzi w tamtych,
straszliwych warunkach, warunkach
wojny, gdy życie ludzkie w ogóle się nie
liczyło, mogła zostać zastraszona, zdominowana, sterroryzowana przez kilkudziesięcioosobową prawdopodobnie
grupę lumpów, którzy Żydów nienawisię

dzili nienawiścią równą hitlerowskiej.
Ci ludzie byli Polakami. Takich Polaków
Arnold też pokazała, rozmawiała z nimi,
widzieliśmy ich twarze. Z ust nadal pły
nęły słowa pełne niechęci, a nawet nienawiści do tych, których wymordowano. Jak wielka była ta nienawiść, skoro
przerzucała się.wprost na tych Polaków,
którzy Żydom pomagali, ukrywając ich!
Agnieszka Arnold - kobieta , kóra
Film opowiada historię także i tej niena- pokazała zbronię w Jedwabnem.
wiści, gdy szlachetna rodzina Wyrzykowskich, dzięki której jako jedyny że odgrzebanie historii Jedwabnego doze swej rodziny przeżył Waserstein, na- tknęło osobiście reżyserkę. Ona to, córwet po wojnie nie czuła się w Jedwab- ka cukiernika, który jeszcze przed kilku
nem bezpiecznie i musiała się wynieść laty prowadził cukiernię w Alejach Siendo Warszawy, by uniknąć śmierci - bo kiewicza w Łowiczu, dokonała rzeczy,
krwawe, z użyciem siekiery rozprawy która przeora polskie myślenie o naszej
nie zakończyły się w roku 1945.
własnej historii i zmieni nasz wizerunek
Tylko ze stu ludzi brało udział w tym w oczach nas samych. To ona zapoznamordzie, pozostali Polacy musieli robić ła Jana Tomasza Grossa z tym, czego
to, co im kazano - mówi w filmie Waser- się sama dowiedziała. Ja go tam zawiostein. Ale stu w takim miasteczku to złam, udostępniłam tytul scenariusza
dużo. Makabryczne pogromy zdarzyły i ścieżkę dźwiękowąfilmu - wspomina. się w tych kilko podlaskich miastecz- Świadomie to robiłam. Co on potem
kach, ale ta ziemia to część Polski. w swojej książce z tym zrobił, to już jego
W jakim stopniu dotyka to nas wszyst- sprawa.
kich? Dlaczego nikt wcześniej, choć
Zapłaciła za to cenę,jakiaj się nie spodokumenty były dostępne i żyją ludzie, dziewała. - Przez rok nic nie mogę zroktórzy pamiętają, nie tknął tego rozdziału bić.jestem człowiekiem zupełnie rozbitym,
naszej historii? Za komunizmu rzetelna skończonym. To niszczy, to niejest na ludzpraca historyka i rzetelna dyskusja pu- kie siły. Styk z tak potworną tragedią sprabliczna nie była możliwa, ale w wolnej wia, że jestem kimś zupełnie innym.
Polsce żyjemy już ponad 1O lat. - My- Z tego się nie wychodzi cało, wszystko
śmy zawinili.

My: histo1}•cy, władza, in- poza tym
teligencja - mówi Arnold. Pewne jest,

Starałam się mówić prawdę

żywcem

wszystkich żydowskich
swoich sąsia
dów... Potem były dwa lata długiej,
żmudnej pracy nad filmem. Dziesiątki,
setki rozmów, kilometry taśmy, coraz

w niej

mieszkańców mieściny,

wojną żyli

zgodnie, a inna podaje przyEwa: Czy nie uważa Pani, że to co się
tak nie było. Można przytoczyć stało. nie byłoby możliwe, gdyby w tym
inne przykłady. Czy to jest tylko zabawa z czasie 11ie było okupacji niemieckiej?
ludzkąpamięcią, czy też ten film miał ja- Agnieszka Arnold: Oczywifrie, te
kieś aspiracje dokumentu histo0·cznego? zbrodnie umożliwiła okupacja.
Agnieszka Arnold: Taka jest ludzka
Sławek: Pani Agnieszko, czy mogę
kłady, że

pamięć ijają udokumentowałam.

się spodziewać, że

zrobi Pani oddzielny

Marcin (L): Ks. kanouik Edward film o zbrodniach NKWD na obywateOrłowski stwierdził (w filmie - przyp.
lach Polski w czasie okupacji sowieckiej
red.): „Moje wypowiedzi wyrwano z kon- w 1920 oraz 1939-41? 1 oczywiście

tekstu. Usunięto wszystko, co mówiłem
o udziale ludności żydowskiej w tej drao roli Niemców; którzy byli inspiratoramatycznej sprawie? Agnieszka Arnold:
mi i wykonawcami mordu." Oglądnię
Jeżeli znajdę takie materiały, być może
cie Pani filmu w TVP wyzwala podobne
zrobię. (..)
emocje. Co Pani sądzi o zarzu,tach o tenDaniel: Dlaczego w filmie prawie cał
denc;jność montażową? Nie muszę mókowicie pomi11ęła Pani rolę Niemców?
wić, że taka sytuacja dyskwalifikowała
by Panią. jako dokumentalistę.(. . .) Agnieszka Arnold: Mnie interesują reAgnieszka Arnold: Powtarzam, zaj- prezentanci mojego narodu, ich pamięć i
śmy przestać malować napisy antyse- milję się pamięcią ludzką, a nie rekon- ich sumienie. Zbrodniami niemieckimi ząj
mickie na murach, a potem zastanowić strukcją wydarzeń. Ks. Orlowski, gdy mowałam się w poprzednich filmach. ( '")
się, jacyjesteśmy. (..)
·Pietrek z Katowic: Czy Pani film
usłyszał co powiedział, być może stara
Józef O.: Jaką wartość ma ten film? się bronić. zapominając o etyce chrześ zrobihl'ięcej złego, czy dobrego dla spraJedna osoba mówi, że Polacy i Żydzi przed cijańskięj. (..)
wy pojednania między naszymi naroda-

v.ydąje

mi się miałkie.
Wojciech Waligórski

mi.. ? Agnieszka Arnold: Tylko prawda pojedmtje. ( ..)
Andrzej: Zrobili to sami Polacy, czy
też razem z g_estapo? Agnieszka Arnold: A co to za różnica? Nie usprawiedliwiajmy własnych win współuczestnic
twem.(..)
Paweł Binkowski: Dlaczego biskup
łomżyński nie powiedział, że wybacza
tym, którzy pod niemieckim przymusem
mordowali, i dziękuje tym, którzy nie brali
w tym udziaht, bo nie chcieli, zaś przeklina tych, którzy z własnej woli mordowali i kradli. Aby „ tak" znaczyło „ tak",
a „nie" - „nie". Agnieszka Arnold:
Myślę tak samo. Dziękuję.
Krzysztof: Na stałe mieszkam
w Belgii i widzę, już nie tylko negatywne,
ale druzgocące skutki sprawy Jedwabnego i oskarżania całego narodu polskiego o dziedzictwo nazistowskie.
Czy zdaje sobie Pani sprawę z tego, co
Pani robi. i czego Pani dokonała przez
swój film? Agnieszka Arnold: Tak.
jestem w pełni świadoma, czego dokonałam przez swój film. Na pewno starałam się mówić prawdę, a ta przynosi ludziom ulgę. ( . .)
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ZARZĄD
ogłasza

~ AUTO KOMIS RENAULT WIERNICKI

MIASTA tOWICZA

li przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanei nieruchomości
poloionei w towiczu przy ul. Bolimowskiei nr 1O
W skład

nieruchomości wchodzą:

•działki

2

gruntu oznaczone w ewidencji gruntów nr: 2642 o pow. 2221 m ,
2643/3 o pow. 779 m 2 , 2643/5 o pow. 73 m 2 , o łącznej powierzchni
3.073 m 2 , uregulowane w księgach wieczystych Kw nr 1048, 18748.
• trzy budynki mieszkalne wielorodzinne typu oficyna: murowane,
parterowe, niepodpiwniczone, będące w złym stanie technicznym
o powierzchni użytkowej odpowiednio: 45 m2 , 129 m2 , 124 m2,_z 8 lokalami mieszkalnymi, w których mieszka 31 lokatorów.

Cena

wywoławcza

225.000,- zł

w tym: za lokale mieszkalne 73.823,- zł
za grunt
151.177,- zł

RENAULT MASTER LOWETA

2000

97.500

blokada, radio

2.

RENAULT COUPE SPORT

2000

54.000

blokada,

żółty

3.

RENAULT SCENIC 1,9dCi

2001

77.000

blokada,

wiśnie

4.

RENAULT KONGOO RT 1,4

2001

46.500

5.

FIAT PUNl:O 55 SX

1998

21.900

"'

OKNA z pcv „STOLBDD W-wa" lypJ: ,__,__,_.,__.

Urząd

~
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1. Tani kredyt okolicznościowy .Wiosenny·
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Bezpłatna obsługa

ceny
RATY!

Łowiczu

pr1etarg- nieogranic1ony
wg procedury upros1c1onei
,

Ofertę

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na strzeżenie obiektów
Skarbowego" należy składać w sekretańacie Urzędu, pokój nr 15 w terminie
do 26.04.2001 r do godz. 10.00
Urzędu

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2001 r o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego,
w sali konferencyjnej.

'\.>

+ w kwocie do 5.000,00 zł
+ oprocentowanie stałe w wysokości 18% w stosunku rocznym
(realne oprocentowanie kredytu wynosi 7,50%)
+ prowizja wynosi odpowiednio:
);>- 1% -dla posiadaczy ROR
);>- 2% - dla pozostałych Kredytobiorców
+ dogodny okres spłaty do 9 miesięcy
•

2.

Najniższe

• Specyfikację istotnych warunków zamówienia określającą szczegółowy zakres
przedmiotu przetargu można odebrać w sekretariacie Urzędu Skarbowego w pokoju
nr 15 od dnia 12.04.2001 r.

Banku
Ziemi
w
•
. •. •
ul. Stary Rynek 18; tel. (046) 837-85-33 lub 837-57-19
.

Proponujemy okazjonalnie:

1--t--jf-t-i

URZ~DU SKARBOWEGO
w towiczu poloionych przy ul. Chełmońskiego 2

R-462

U NAS MOZESZ CZUC SIĘ SOBĄ
SZANOWNY KLIBNCIBlll

Skarbowy w

.
NA STRZEZENIE OBIEKTOW
ogłasza

*Zarząd Miasta Łowicza zastrzega sobie możliwość, odwołania przetargu

Łowickiej Łowiczu

radio, metalik

WIERNICKI S.C. ł.OWICZ, UL. POZNAŃSKA 120, TEL. 837-93-63 ~

informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w Wydziale·GGPP,
Stary Rynek nr 1, budynek„B': pok 34, tel. 830-91-34.

Spółdzielczego

szary

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

Bliższe

przyjdź do

met.

r::: MATERIAt.Y BUDOWLANE

* Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał, odzawarcia umowy.

.

UWAGI

1.

ZAPRASZAMY: Łowicz, ul. Łęczycka 3, tel. 837-14-03
Sochaczew, ul. Spartańska 42 A, tel. 862-22-21

*Wadium w wysokości 12.500, - zl należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego,
nr 10801486-71-3604-80100-111 w Banku PEKAO S.A. o/Łowicz, do dnia
24 kwietnia 2001 roku.

z uzasadnionejprzyczyny.

CENA

• Veka, Panorama, Poltrocal, dwu • i trzyszybowe, kształty i kołory wg zamówienia
• drzwi fomierowane dębem
• okna drewniane, warstwowo klejone, niskoemisyjne

* Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2001 roku w sali Ratusza, Stary
Rynek nr 1 (/piętro) o godz. 12 OO.

*

ROK

MARKA

L.P.

• Oferent biorący udział w przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium
w wysokości 1.000 zł. w formie określonej w ustawie o zamówieniach publicznych·
na konto Pekao SA o/Łowicz 12401819-253594-3000-401110-001-0000
i okazania dowodu jego wniesienia w dniu przetargu lub załączenia do oferty.

R-465

rachunków oszczędnościowo • rozliczeniowych

3. Wygodne zlecenia stałe.
Udzielamy również kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(oprocentowanie już od 4,88%)
...~

r±

Serdecznie zapraszamy Kredytów oraz szczegółowych informacji udzielamy wnaszych oddziałach:
Biela'.łr'Y, Chąśno, Dmosin, Domaniewice, Godzianów, Jeżów, Kocierzew, Lipce Reymontowskie, Nieborów, Sadkowice, Słupia, Zduny.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
PŁYNNYCH
0600--'i 90-769

R-466

wiśnia

met.

49.900

2.000km

2.

FIAT SIENA1,6HL

1997

wiśnia

met.

20.000

40.000 km

3.

FIAT SEICENTO 0,9

1999

wieśniamet.

17.700

31.000km

4.
5.

FIAT SEICENTO 0,9

1998

szary met.

16.900

15.300km

FIATCC0,9

1995

czerwony

11.900

63.600km
66.500km

FIAT MULTIPLA

6.

FIATCC0,7

1997

szary met.

12.500

Solar/11111 & lłtnes Club

7.

FIATCC0,7

1997

niebieski

11.900

61.900km

'Zaprasza wszystkie
panie na ćwiczenia

8.

FIATCC0,7

1997

czerwony

9.500

92.000km

9.

FORD ESCORT 1,3

1996

fiolet met.

20.800

81.460km

10.

ROVER820

1993

zielony met.

19.950

166.640km

11.

VW POLO 1,1 -gaz

1975

czewony

5.800

12.

MAREAWEEKEND1,6SX

granat met

50.000

~ałtujqce

i

pogadu~i

Głowno,

sylwetki

przy kawie

ul. Kooemika 6, tel. 0-601-185-552!

16.100km

lllKI PROIO~JA: •IPRl~D AID RTV 1llB~I •1,RI~ DO 118101
TltANS-POltT
~lf/>.f, GaATIS
'"

„DAN POL",

Łowicz,

ul. Kurkowa 8 Dom

"%

Chłopa,

',I/,.,,~„,...,
.
,,

~,,,

tel.

830-21-51~
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PALMA Z BĄKOWA BEZKONKURENCYJNA
Około tysiąca

osób uczestniw Niedzielę Palmową corocznym spotkaniu biskupa ło
wickiego Alojzego Orszulika
z mlodzieżą diecezji łowickiej .
Zanim o godzinie I I .OO rozpoczęły się uroczystości na Starym
Rynku , co kilka minut przybywały autobusami kolejne grupy
młodzieży gimnazjalnej witane
przez ks. Roberta Kwatka, trwały też przygotowania do konkursu palm. Próbowano wydłużać
palmy, przywiezione w czę
ściach składano w całość, dowią
zywano ostatnie ozdoby. Nasza
pa/111a rohiona by/a wspólnym
wysi/kiem, przywieziona została
przez ministrantów, bielanki
i chór - mówiła Halina Tomczak
z parafii Wniebowzięcia NMP
w Łaniętach. Przyjechaliśmy tu
:i:eby wygrać, li' zeszłym roku
również uczestni/i.vmy w konkursie - mówi Ilona Kowalczyk, reczyło

prezentująca parafię św. Wawrzyń

ca w Kutnie. Nad palmą przywiezioną przez 40-osobową reprezentację tej parafii pracowało prawie 20
osób. Nad naszą palmą pracowało
20 osób a robi/i.v111y ją prawie I O
godzin - mówiła z kolei Magda Łą
pieś z parafii Ostrów.
Do Łowicza przyjechało około
60 grup, znaczna większość oczywiście z terenu diecezji, choć była
dosyć liczna gmpa 42 osób ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
„Gmazdo" z Warszawy, w której
każde dziecko miało swoją palem-

Grupa z

Bąkowa

pozuje do

zdjęcia

wspólnie z biskupem Alojzym Orszulikiem.

kę, jak również trzyosobowa grupa sprawa dysku.1yjna, każdemu po- ba, tylko cala grupa chcie/i.vmy,
z Gorzowa Wielkopolskiego.
doba się co innego. Musieli.śmy żeby każdy został wyróżniony..
Około godziny I 1.30 do zebra- poszukać rozwiązania ijako kry- Poza tym palma jest tylko dodatnych na Starym Rynku wyszedł terium przyję/i.l:my długo.fr pal- kie111 do uroczysto.fri Niedzieli Palbiskup Alojzy Orszulik. Poświę my - powiedział Nowemu Łowi mowej - mówił ks. Jackowski.
Największa okazała się palma
cił przywiezione palmy, w swo- czaninowi ks. Tomasz Jackowim wystąpieniu poruszył spra- ski, który prowadził konkurs. wykonana przez mieszkańców
wę zmuszania dzieci do niewol- Dla zwycięzców przewidziane parafii św. Mikołaja w Bąkowie
niczej pracy, poniżania ich.god- były słodkie nagrody. Na zmę Górnym. Robili.vmy ją od frody,
ności. Wspomniał o zgubnym czonych czekała w ogródku her- łącznie ma ł Ometrów. Większo.vć
wpływie alkoholu i narkotyków. bata i chrupki oraz lizak dla każ ludzi zaangażowanych w jej wyPo odbyciu mszy świętej, dego pielgrzyma z gimnazjum. konanie to mieszkailcy Bogorii
przed rezydencją biskupa odbył Przygotowanych było 600 liza- Dolnej- mówi Witold Chorążka.
się konkurs na najładniejszą pal- ków, ale nic starczyło dla wszyst- Reprezentująca parafię młodzież
mę. Wystrój i estetyka palmy to kich. Palmy nie rohi jedna oso- ubrana była w pożyczone od
zespołów folklorystycznych stroje, czym bardzo wyróżniała się od
reszty przybyłych pielgrzymów.
Drugie miejsce zajęła palma
z parafii -św. Mikołaja ze Słupi.
Trzecia nagroda przypadła dla
parafii św. Wawrzyńca w Kutnie. Co ciekawe palma zakończo
na była anteną samochodową,
a głównymi kwiatami, w jakie
była przystrojona były krokusy.
Na uwagę zasługiwała także palma wykonana przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
w Borówku. Palma ta wygrałaby
napewno, gdyby jako kryterium
przyjęto grubość. Przystrojona w
różnokolorowe kwiaty z bibuły
wyróżniała się od reszty swoją grubością i ilością kwiatów.
(aw)

Prewencja kryminalna

Dzielnicowy powinien wiedzieć
Spis właścicieli sklepów w oko- jest ustalenie właścicieli sklepów
licach Nowego Rynku uaktualnili, w godzinach póżnonocnych, kiew ostatnich dniach, dzielnicowi dy większość osób śpi. Zdarzało się,
z łowickiej policji. Jest on potrzeb- że niepotrzebnie fatygowane były
ny w specyficznych sytuacjach, inne osoby nie zainteresowane bezna przykład gdy w sklepie zosta- pośrednio zdarzeniem.
nie wybita szyba, stwierdzone
Dobrą zasadą jest umieszczawlamanie itp. Jeżeli zostanie ono nie w witrynie sklepowej wywieodkryte w nocy konieczne jest po- szek z adresem (numerem telefowiadomienie właściciela sklepu, nu) osoby odpowiedzialnej za
którego nie ma na miejscu zdarze- sklep, którą nal eży powiadomić
nia. Właściciel sklepu zobowiąza w razie szczególnych wydarzeń.
ny jest do zabezpieczenia swoje- Wywieszka z infom1acjami telego mienia we własnym zakresie. adresowymi powinna być widoczPolicja nie może czekać do rana na z zewnątrz. Dzielnicowy powiprzy sklepie. Gdy wiadomo kto nien wiedzieć, kto jest w/a.friciejest właścicielem sklepu i znany /e111 danego sklepu i gdzie go moż
jest adres bądż telefon do niego, na po zako1iczeni11 pracy znaleźć.
sprawa jest załatwiana w ciągu Często się to zmienia i dlatego trzekilkunastu minut, w przeciwnym ba uaktualniać takie dane - poprzypadku, zdarzało się, że poli- wiedział nam naczelnik sekcji precjanci tracili na ustalenie właści wencji w łowickiej Komendzie Pociela punktu handlowego nawet wiatowej Policji Andrzej Rokicki.
kilka godzin. Szczególnie trudne
(mak)

„Mnie ta ziemia
od innych droisia ..."
Konkurs poetycki ogłoszony przez
GOK Zduny
Wyszukanie i promocja mło
dych talentów naszego regionu,
szerzenie kultury czytelniczej
i literackiej, rozwijanie fantazji;
wyobraźni poetyckiej wśród mło
dzieży, zwrócenie uwagi na urodę, walory i historię najbliższej
okolicy to główne cele konkursu poetyckiego ogłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach.
Uczestniczyć w nim może mło
dzież gimnazjalna powiatu łowic
kiego. Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest przysłanie, na adres GOK w Zdunach, -wiersza na-

·Sprostowanie
W artykule na temat działalno
Powiatowego Urzędu Pracy,
zamieszczonym w NŁ nr 14 po-

ści

daliśmy informację, że budżet

PUP wyniósł w 2000 roku 12 mln
647 tys. zł. Na kwótc; tę składają
się rzeczywiście środki w tej wysokości, pochodzące z Funduszu
Pracy (w wysokości I O mln 731
tys. zł) i z budżetu. Są one jednak

TANIE GOTOWE
MIESZKANIA WŁASNOŚCIOWE

GOKSiR Bolimów

Nailepszy plakat wybrany
Aż osiem

osób w minioną środę, 4 kwieh1ia, odbierało nagrody za swoje prace plastyczne o
tematyce antyalkoholowej, zgłoszone do konkursu zorganizowanego przez GOKSiR i pełnomocn ika zarządu gminy dis rozwiązywania problemów alkoholowych . Konkurs adresowany był

dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych oraz gimnazjalistów. Komisja konkursowa oceniła 29 plakatów i przyznała nagrody w dwóch kategoriach. W
grupie klas JV-Vl laureatami zostali Katarzyna Sieczka i Łukasz
Przybysz - obydwoje z SP Humin oraz Magdalena Uczciwek i

Dominika Kozioł - obydwoje z
SP.Bolimów. Wśród ginmazjalistów najlepsze prace wykonali:
Wioleta Rogozińska , Dawid Figat, Kamil Czumaj oraz Dagmara Dąbkowska. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książ
kowe.
(ljs)

oferuje Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Głownie ul. $ikorskiego 45/49
tel. (0-42) 719-12-35
,,,- Powierzchnia mieszkań 53,2 m2.
,,,- Istnieje możliwość połączenia sąsiadują
cych lokali.
,,,- Cena 1.490złlm2 ty/kodo 1 maja2001 r.
,,,- Nabywcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej orazpremiigwarancyjnej w przypadku
posiadania książeczki mieszkaniowej.
,,,- Istnieje możliwość rozłożenia
wkładu budowlanego na raty.

wpłaty
R· 479

Bielawy

W każdy czwartek, o godz. I O,
na parterze budynku, w którym
do niedawna znajdował się GOK,
odbywają się spotkania grupy samopomocowej „Sami swoi". Spotkania mają charakter otwarty i
przeznaczone są dla osób z problemami alkoholowymi oraz ich

rodzin . Każdorazowo uczcstniczy w nich cid kilku do kilkunastu
osób, które wspólnie spędzony
czas poświęcają na wymianę doświadczeń , czy oglądanie filmów
z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej. Równocześnie z grupą w Gminnym Ośrodku Pomo-

cy Społe9znej funkcjonuje punkt
konsultacyjny, który wspomaga
osoby będące w trakcie leczenia
choroby alkoholowej oraz ich rodz iny. Tutaj uzyskać można
wszelkie wskazówki co do postępowania w przypadku uzaleznieniaiłagodzeniajegoskutków.

przeznaczone w dużej mierze na
na składkę dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków
- I mln 203 tys. zł - czego zabrakło w podanej przez nas info1macji. Wydatki na wynagrodzenia
wynoszą 598 tys. zł, wydatki rzeczowe - 115 tys. zł. Za pomyłkę
przepraszamy.
Mirosława Wolska - Kobierecka
składki

SALON ODZIEŻY
żałobnej

i wizytowej
1

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

R-391

USlUGI

KUCHMISTRZOWSKIE

Katering - serwisPodnośna

Wpomocnym kręgu „Samych swoich"

pisanego przez ucznia i nigdzie
dotyczchczas niepublikowanego
i nienagradzanego. Utwór powibien ukazywać walory najbliższej
okolicy,jej piękno, twórców, sztukę, historię, bohaterów.
Praca powinna zawierać imię
i nazwisko twórcy, wiek, klasę, adres szkoły. Należy ją przesłać do
dnia IOmaja. Ogłoszenie wyników,
spotkanie z laureatami oraz wrę
czenie nagród nastąpi I czerwca
podczas obchodów Powiatowego
Dnia Dziecka w skansenie w Maurzycach.
(aw~

Anna

Tel. (0-24) 277-94-66
(0-24) 277-94-43~

ul 1-go Maja 22, Kiernozia

• techników mechaników
•inżynierów mechaników
• tokarzy
• frezerów
•spawaczy
Prosimy składać pisemne zgłoszenia
w siedzibie firmy w godz. 7-15 MAST s.c.
99-416 Nieborów, Piaski 51, tel. 046/838-56-41 N
Informacje: W. Wasilewski, tel. 0-601-38-56-41 ~

N
- . - .. SALON DLA PAN·

,...,

•

-

q .

a.

·~-.

poprawiający

kondycję fizyczną I

I

Głowno, ul. Kopernika 22a, tel. 719-42-93 ~·
Czynny od poniedziałku do piątku
~

lzAPRASZAMVi
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OSTATNIE MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
Łowicz,

ul. Klickiego 22e/f

JAZDA ZA
•

montaż

GROSZE

instalacji gazowych (gotówka, raty) renomowanej firmy

• posiadamy homologację

• Landi Renzi

układy gaźnikowe i wytryskowe
•sprzedaż gazu płynnego PROPAN·

•

BUTAN

• butle i armatura gazowa
•oleje i płyny (AQUILA FORGAS - do samochodów zasilanych gazem)
• sprzedaż gazów technicznych
P.U.H „Marpor,·towicz, ul.
O książeczki mieszkaniowe

O ulgi podatkowe

O 33,00 m 2 ; 41,5 m 2 ; 62,7 m 2

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

R-420

Płocka
. ........... . „ . . .

... . ....... . . ...

1, tel. (046) 837-84-40
.

„... .. ..... ... ...

........

···--·· ....

'Wszyst/(jm na:zym.'l({ient.om źyaymy~
~
'WesoEjdiŚwiąt 'Wie!K.,anocnydi

Zawiadomienie Zarządu Miasta Głowna

Zawiadomienie Zarządu Miasta Głowna

Zgodnie z art. 18 ust. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15z1999r poz. 139 z póżniejszymi zmianami) zawiadamia się, że projekt

Zgodnie z art. 18 ust. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowąniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15z1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że projekt

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Głowna obejmujący teren: ul. Słowackiego - dz. Nr ew. 176 z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną będzie wyłożony
do publicznego wglądu w dniach od 18.04.2001do18.05.2001 r
w siedzibie Urzędu Miasta Głowna w godz. 8°0 -15°0 •

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Głowna obejmujący teren: ul. Ostrołęckiej - dz. Nr ew. 2, 3
przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
i będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.04.2001 do 18.05.2001 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Głowna w godz. 8° 0 - 15°0 .

•Zgodnie z art. 23 Ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść
protest.
•Zgodnie z atr. 24 Ustawy, każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez
przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
• Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Gminy, z podaniem
~
oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dnia po upływie okresu wyłożenia.
i'.;
pierwszym dniu wyłożenia w godz. 8° 0 - 15°0 będzie możliwość rozmowy z projektantem

•Zgodnie z art. 23 Ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść
protest.
•Zgodnie z atr. 24 Ustawy, każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez
·
przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
• Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Gminy, z podaniem
oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dnia po upływie okresu wyłożenia.
0
~
•W pierwszym dniu wyłożenia w godz. 8°0 - 15°0 będzie możliwość rozmowy z projektantem

•w

Zawiadomienie Zarządu Miasta

Głowna

Zgodnie z art. 18 ust. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że projekt

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Głowna obejmujący teren: ul. Bielawskiej, do torów PKP -:. dz. Nr
ew. 3/1, 3/2 przeznaczone pod usługi z dposzczeniem budynku
mieszkalnego dla właściciela, bazy i składy
i będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.04.2001 do 18.05.2001 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Głowna w godz. 8° 0 - 15°0 •
•Zgodnie z art. 23 Ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść
protest.
•Zgodnie z atr. 24 Ustawy, każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez
przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
• Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Gminy, z podaniem
~
oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dnia po upływie okresu wyłożenia.
_
•W pierwszym dniu wyłożenia w godz. 8°0 -15°0 będzie możliwość rozmowy z projektantem

Zawiadomienie Zarządu Miasta Głowna
Zgodnie z art. 18 ust. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 15z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że projekt

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Głowna obejmujący teren: ul. Sikorskiego 3 - centrum motoryzacyjne· AMZ przeznaczony pod usługi, przemysł, bazy i składy
i będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.04.2001
do 18.05.2001 r. w siedzibie Urzędu Miasta Głowna w godz. 8°0 -15°0•
•Zgodnie z art. 23 Ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść
protest.
•Zgodnie z atr. 24 Ustawy, każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez
przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
• Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Gminy, z podaniem
ci
oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dnia po upływie okresu wyłożenia.
~
• W pierwszym dniu wyłożenia w godz. 8°0 - 15°0 będzie możliwość rozmowy z projektantem

OLEJ OP·AŁOWY
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'

OL-TECH

MATERIAŁY

ELEKTRYCTNE

0-602-501-~ła

OKNA ZPCV
DRE'NNO

ALUMINIU

O~WIETLENIOWE

PROMOCJE WIOSENNE

Naiwięksi producenci

PRZYIWOWE CENY

Nainiższe

Oferujemy szeroki asortyment:
•żarówki od 0,70 zł
• świetlówki energooszczędne od 1O zł
• gniazdka p/t od 3,80 zł
• wyłączniki p/t od 4,70 zł
• wyłączniki Różnicowe 3F - 105 zł
1F od 7,50 zł
• wyłączniki automatyczne
3F od 29 zł
•rozdzielnie licznikowe, plastikowe od 170 zł
• przewody 750 V: 2 x 1,50 - O, 72 zł
3 X 1,50 - 1,05 zł
3 X 2,50 - 1,50 zł

.s·

ZAPRASZAMY W GODZ. 8.00 - 17.00

Głowno„ ul.

Targowa 62
tel. C0-42) 719-44-22

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

~

Cl

nr 1

im. 1 O Pułku Piechoty
Łowicz,

ceny

Łowicz,

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06
Głowno, Plac Wolności 10
Tel. 0421719-34-24

IGHF:.~

R-411

ARSIL Ltd

~ 'Tani Kredyt

~ dfa f(a.żdegol

ul. Podrzeczna 30. tel. 837 42 01

BEZPŁATNIE

I W TRYBIE DZIENNYM
oferujemy atrakcyjne kierunki:
• technik elektryk ·energoelektronika
• technik mechanik
- aparatura kontrolno-pomiarowa
i mechaniczna automatyka przemysłowa
- obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

WYKORZYSTAJ

SZANSĘ

!I!

·Do szkoły przyjmujemy na podstawie rozmowy
kwalfflkacyjnej.Podejmij decyzję. Złóż dokumenty
R-4S
w sekretariacie szkoły do 28 kwietnia.

OD 0,5% MIESIĘCZNIE
• NA ZAKUP SAMOCHODÓW
• NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
• NA BUDOWĘ I REMONTY
• POD HIPOTEKĘ/
GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
DO 20.000 PLN I
Łowicz, ul. 3 Maja 5, tel. 837-83-38
Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
0461832-18-74
R•

•

12.04.200 I r.
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

STANIStAWA NOWAK (1923 · 2000>
Stanisława Nowak urodziła się 15
sierpnia I923 roku w Boczkach Chełmoń
skich. Była najmłodszym dzieckiem w
rodzinie państwa Miazków. W wieku 18
lat wyszła za mąż, również za rodowitego mieszkaf1ca Boczek Jana Nowaka.
Wspólnie z mężem prowadzili gospodarstwo rolne, które dziś prowadzi syn zmarłej, Zdzisław, ze swoją żoną. Wychowala siedmioro dzieci: 5 córek i 2 synów.
Doczekała się I 9 wnucząt i 6 prawnucząt. Folklor był jej pasją i towarzyszył
jej od lat dziecięcych. Uwielbiała taiiczyć
i robiła to doskonale, wiele osób właśnie
od niej uczyło się tańca. Pięcio;o dzieci
pani Stefani tańczyło w zespole Boczki

wą pasją. Robila je doskonale i miała bardzo du:io zamówie1i. Często do pracy angżowafa wszystkie swoje córki, a potem i
wnuczki. Pamiętam.jak pomaga/am jej wozić pająki do Cepe/i w Łodzi, Zaws.:e były
.finy tak oh/adowane, że ludzie i1• pociqg11
pat1zyli na nas z zainteresowaniem - opo-

Chełmoilskie. Była kobietą wyjątkowo

na Zofia. Pani Nowak została zapamię
tana przez przyjaciół i znajomych, jako
Za swą twórczość wielokrotnie otrzy- kobieta zawsze pogodna i uśmiechnięta.
mywała nagrody i wyróżnienia. 17 maja Każdy kto ją znał, potwierdzi, że oddałaby
2000 roku od Zarządu Krajowego Związ ostatnią rzecz żeby tylko pomóc. Lubiła
ku Rolników Kółek i Organizacji Rolni- pożartować, potańczyć, pośpiewać, miała
czych i redakcji „Gospodyni" otrzymała bardzo dużo koleżanek i znajomych, kiedy
medal: „Order serca - matkom wsi" - sym- miała imieniny albo urodziny bardzo dużo
bol uzanania za trud włożony w wycho- osób spotykając ją czy to w kościele, sklewanie młodego pokolenia. Prowadziła pie, czy gdzie indziej składało jej życzenia,
warsztaty sztuki ludowej w wielu szko- ale ona. zawsze była na to przygotowana i
łach. W szkołach, a także i w lokalnej roz- miała przy sobie bardzo dobre cukierki na
głośni radiowej opowiadała o tradycjach i poczęstowanie. W ostatnich latach życia
zwyczajach na wsi. Była osobą rodzinną szczególnie poświęciła się swojej pasji twoi życzliwą dla wszystkich, na nikogo ni- rzenia wyrobów ludowych, choć cały czas
gdy nie powiedziała „złego" słowa, czę interesowała się życiem rodziny, wsi, Kosto powtarzała, że nie krzykiem, a do- ścioła . Bardzo lubiła przebywać ze swoją
brym słowem dochodzi się do racji i sama wnuczką Kasią, która niemal cały swój woltak postępowała. Colą rodzinę trzymała ny czas spędzała u babci, słuchając bajek i·
w zgodzie. Mówi/a, że największą rado.fć przygotowując papierowe elementy do
.1prawia jej .\:wiadomo.vć, że wszyscy się kwiatów i pająków ludowych. Do koilca
szam!iemy, że bez słowa spieszymy z po- zachowała trzeźwość umysłu. Zmarła 28
listopada podczas przygotowywania kolejmocą kiedy kto.\: tej pomocy potrzebuje.
Uwielhiala kiedy się wszyscy spotykali- nej łowickiej ozdoby. Pogrzeb odbył się 30
.vmy, a takich spotka1i by/o sporo - naj- listopada, w ostatniej drodze licznie towaważniejsze i zawsze najhardziej honoro- rzyszyli jej najbliżsi, znajomi, przyjaciele.

aktywną i doskonale zorganizowaną,

pra-

w gospodarstwie, wychowywała
dzieci, a jeszcze znajdowała czas na działalność w Kole Gospodyń Wiejskich.
cowała

Tata hyf sołtysem, a mama wszystkim rzą
dzi{a i o wszystkim wiedziała, to ona dbała, hy każdy z nas mia{ możliwo.vć wykształcenia się i zdobycia zawodu, to „ na
jej głowie" hylo wyprawienie naszych
wesel i wiele innych spraw. Użycza/a 'po
koju w naszym domu na lekcje religii, przygotowywała ohiady dla księży - mówi

Zofia, córka pani Stefani. Była główną organizatorką i prowadzącą procesji kościel
nych, śpiewała w chórze, przygotowywała dzieci do sypania kwiatami, plotła
wieńce dożynkowe, przygotowywała

palmy na niedzielę palmową do łowickiej
kolegiaty, szyła wełniaki - ostatni uszyła
parę lat temu dla swej wnuczki Kasi.
Mama uczy/a nas tmica i .fpiewu. Obie te
rzeczy robi/a doskonale, hyla osobą niezwykle uzdolnioną, a wycinanki, kwiaty z
bilmly. pająki i inne ozdoby pochłaniały
jej ka:idą wolną chwilę. były jej prawdzi-

wane hylo spota nie z
okazji odpustu w
Boczkach na .vw, Rocha, J6sie1pnia. By/o
to spotkanie wyjątko
we, ważne d lu nas, z
tego względu. że 15
wiada pani Zofia. Pająki, bibułowe kwiaty, sie1p11ia mama ohkoronki do obrazów, a także wielkanocne chodzila urodziny.
dzbanuszki z wydmuszek i inne cuda autor- Nasza rodzina jest hardzo liczna i w
stwa pani Stefanii znane są doskonale nie domu, kiedy przyjechali wszyscy zwyczajtylko w lowickiem (można je obejrzeć 111.in.: nie się nie mie.fri!Lfmy, więc latem wynosiw muzeum, w rezydencji biskupa, na wielu li.fmy stoły i krzesła na podwórze i tam
plebaniach i w domach), ale w całej Polsce, odbywa/o się biesiadowanie, a kiedy poponieważ jej prace były eksponatami wielu goda 11ie,~przyjala imprezom w ple11e1ze,
wystaw etn0!,'11lficznych, były zamawiane i korzystali.fmy z sali w remizie - wspomi-

Wyrazy głębokiego współczucia -;<t a;; , t{~ .
~-'„ <_;, „ .: ;~:
rodzinie z powodu śmierci

DAMIANKA ZAR~By"'~

sprzedawane w wielu cepeliach, wykony-

Imiołków przeszła tylko i wyna hodowlę krów. Pan Edmund
najpierw nie szczędził wysiłku, pracując na swoim, a i później, kiedy gospodarstwo przeję! i jego syn Krzysztof
i synowa Kazimiera. Pracował w nim
wspólnie z dziećmi, służąc nieocenioną
pomocą i radą. Te.fr nie potrafi/ siedzieć

rodzina
łącznie

nowa Edmunda Imiołka, Kazimiera. Pan
Edmund urodził się 2 lipca 1925 roku
we wsi Rogóźno. Od najmłodszych lat
pracował w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. W wieku 23 lat ożenił się
z rok od siebie starszą Cecylią Sut i wraz
z nią, aż do emerytury, prowadził go- bezczynnie. Dla niego siedzenie w domu
spodarstwo w Krępic. Państwo Imioł to hylo marnowanie życia. Uwielbia/ prakowie doczekali się trójki dzieci. WJ 949 cę na roli i doglądanie gospodarstwa.
roku urodził się ich syn Mirosław, a w Zdarza/o się często, że wstawał w nocy
cztery lata później bliżnięta - Krzysz- by obej/ić podwórko, zajrzeć do ohmy
tof i Anna.
i sprawdzić, czy wszystko jest w porząd
Był.filarem naszej rodziny i tego go- ku - wspomina synowa.
spodarstwa, które z biegiem czasu poPan Edmund przez całe życie był
większało się i przechodzi/o z pokolenia optymistą, nigdy nie narzekał i za to luna pokolenie - wspomina synowa Kry- biła go nie tylko rodzina, ale i szeroki
styna. Pan Edmund scalał wszystkie krąg znajomych. W kościele miał swoje
pokolenia rodziny Imiołków. Jak wspo- stale miejsce w drugiej ławce . Był czę
mina synowa, nigdy też nie czynił po- stym bywalcem targu w Łyszkowicach.
działów na własne dzieci i synowe, czy Kiedy się tam tylko pojawił, chciał rozzięćiów. Dzięki temu udało mu się stwo- mawiać ze wszystkimi i o wszystkim.
rzyć zgodną rodzinę i doskonale pro- Rozweselał żartem i pocieszał dobrą
sperujące gospodarstwo rolne. Z po- radą. Teraz nikt nie może uwierzyć, że
czątkowej hodowli owiec, krów i świń Pana Edmunda nie ma już wśród żywych.

munda, Sylwester. Doświadczenie dziadka i nowatorstwo wnuka zawsze szły
w parze. Dla Pana Edmunda nie istniało
pojęcie „konflikt pokoleniowy", kochał
swoje dzieci, uwielbiał swoje wnuki,
których wspólnie z żoną doczekali się
ośmioro, i z niecierpliwością oczekiwał
na prawnuka, który ma się wkrótce urodzić.

Niestety, już tego nie doczekał. Choroba przyszła nagle. Pan Edmund wyjechał ciągnikiem do pracy w polu, ale niestety, sam już nie powrócił. Rozległy
zawał spowodował, że nawet szybka
reanimacja, przeprowadzona przez syna
Krzysztofa, nie dała rezultatów. Po
dwóch dniach pobytu w szpitalu Pan
Edmund zmarł 8 marca 200 I roku. Przez
życie

hyl dla nas drogowskazem.
Będziemy robić wszystko, by patrząc teraz z gó1y, był z nas dumny - mówi Kry-

styna Imiołek.

Wyrazy głębokiego współczucia koleżance
JAN I N IE <?AJ DZI Ez powodu śmierci

MAMY
składają:

Łowiczu wschodniego, pabianickiego, skiernieeliminacji wickiego, zgierskiego. W konkursie zawojewódzkiego festiwalu „Tradycje prezentować można tradycyjny folklor,
200 ł ".Celem festiwalu jest kultywowa- przejawiający się w gawędach, pieśniach,
nie i ochrona bogactwa kultury ludowej muzyce, tradycyjnych tańcach, zwyczaregionów, znajdujących się w wojewódz- jach i obrzędach.
twie, prezentacja i upowszechnianie roPrzewidziany jest występ artystów
dzimego folkloru muzycznego, pobudza- w 6 kategoriach - autentycznych zesponie aktywności artystycznej zespołów, łów folklorystycznych, zespołów styoraz nominacja wykonawców do udzia- 1i zowanych, zespołów dziecięcych
w formie artystycznej opracowanej i aułu w konkursach ogólnopolskich.
W Łowiczu zaprezentują się twórcy tentycznej, gawędziarzy ludowych, auludowi z nasll(pujących powiatów: kut- tentycznych par tanecznych oraz kapel,
nowskiego, łowickiego, lódzkiego śpiewaków i instrumentów. W ramach

W dniach 2-3 czerwca w

odbędzie się finał okręgowych

Dyrekcje,

koleżanki

R-464

i koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 3
i Gimnazjum nr 3 w Łowiczu

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
koleżance

MARII PIETRZAK

składają pracownicy Powiatowego Uaędu Pracy w Łowiczu

(ljs)

~WOJCIECHOWSCY~

~

,

FIRMA ISTNIEJE OD 1936 R

\

~

~~UStUGI POGRZEBOWE ;·;
I~

~

I~ GtOWNO UL. tOWICKA 62, TEL. (0·42) 719· 14·40 ~
TRUMNY, ORGANIZACJA POGRZEBU,
TABLICZKI, NEKROLOGl,PRZEWOZV ZMARŁYCH

POGRZEB ZTRUMNĄ DĘBOWĄ OD 650 ZŁ

,i„~:.,

C.~t.Ą

„

Przewóz zmarłych z domu lub szpitala do chłodni i pobyt wchłodni nieodpłatnie.

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

.

'•I

tel. w ŁODZI (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)
/

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Tradycje 2001

Wczerwcu festiwal folklorystyay

składają sąsiedzi

R-481

.....

Po przejęciu przeze mnie gospodarstwa, dziadek zawsze mi pomagał.
Wszystko co robiłem, robi/em dla niego,
a 011 dla mnie - mówi wnuk Pana Ed-

cale

ODESZLI OD NAS (27.03.2001 r. - 9.04.2001 r.)

27 marca: Siostra Kamila, 1.86, Stryków; Stefan Kazimierz Wojcicczek, 1.80,
Głowno; Helena Jabloriska, 1.87, Traby; Marianna Lucja Wójcik, 1.70, Lyszkowicc.
28 marca: Jan Kita, 1.76, Łódź; Anna Dobry1iska, 1.76, Mystkowice; Joanna
Kowalska, I. 29, Kiernozia. 29 marca: Edmund Jagoda, 1.70, Parma; Józef Mitek,
1.81, Laguszcw; Barbara Sochacka, 1.51, Łowicz; Stanisław Bogusiewicz, 1.67, Lowicz. 30 marca: Lidia Ewa Nogowska , 1.68, Łowicz; Marian Kotlarski, 1.61,
Łowicz; Józefa Michalska, 1.95, Piotrków Trybunalski. 31 marca: Eugenia Sieczkowska, 1.64, Jadzic1i; Józefa Kałuża, I. 96, Mic;sośnia. 1 kwietnia: Stanisław
Osadowski, I. 86, Polesie. 2 kwietnia: Janina Wolomowska , 1.73, Głowno; Irena
Wanda Banaszkiewicz, 1.64, Głowno. 4 kwietnia: Józef Bryk, 1.62, Kalenice;
Anna Janina Dc;bska, 1.60, Janinów. 5 kwietnia: Krystyna Sobieraj , 1.74, Ziąbki .
6 kwietnia: Władysława Rogozi1iska, I. 85, Wola Szydłowiecka; Konstancja Podsc;dck, 1.75, Strzebicszcw. 9 kwietnia: Zygmunt Antoni Kuci1iski , I. 70, Głowno.

wałajc również dla Polonii amerykańskiej.

EDMUND IMIOtEK-<1925 · 2001)
Cale jego życie to by/a jedna wielka
pasja do pracy na roli - wspomina sy-

lf

\

całość usługi

pogrzebowei 1 trumną dębową iui od 700 Ił,

Nieodpłatny przewóz osób zmarłych do chłodni
konkurs
!•
•
wykonywane przez dzieci i młodzież utwory, przeGmina Chąśno
jęte od swoich starszych nauczycieli.
Koncert finałowy, połączony z wrę
czeniem nagród laureatom, odbędzie się
Pisanki wielkanocne wykonane przez Krystyna Czubak aż 27 pisanek różnej
we wrześniu w Łódzkim Domu Kultury.
W czasie festiwalu w Łowiczu , poza wy- cztery twórczynie ludowe z terenu gmi- wielkości. W większości są to pisanki
konawcami startującymi w konkursie, ny Chąśno, zgłoszone zostały do kon- wykonane tradycyjną łowicką metodą
kursu na ozdoby wielkanocne ogłoszo wycinani41 i naklejania ozdób.
wystąpią gwiazdy. Pierwszego dnia,
Roztrzygnięcie konkursu i otwarcie
przez Łódzki Dom Kultury. Do
nego
w sobotę, 2 czerwca, będzie to zespół
mogą być zgłaszane gaiki wiel- wystawy pokonkursowej odbędzie się
konkursu
z Holandii - Scaldis, zaś następnego dnia
kanocne, stroiki i pisanki. Zofia Wiete- w poniedziałek, 23 kwietnia, w Łódz
folkowa gwiazda z Polski, jaka - jeszcze
ska do konkursu zgłosiła 7 pisanek, He- kim Domu Kultury.
(aw)
nie wiadomo.
lena Miazek - 17, Helena Słoma - r2,
(aH~

festiwalu

odbędzie się również

„Duży-mały", prezentujący

Prace twórczyń ludowych na wystawie wŁodzi

20

12.04.2001 r.

Zakład Obsługi

INFORMATOR
ŁOWICKI

Taxi

bagażowe

Powiatowy
Urz.ąd

Miejski: Sekretariat fax. 830-9 1-60,

Wydział

Finansowy 830-91-00,
830-91-05 - główna księgowa, 830-91-15
Wydział
Urząd

Stanu Cywilnego 837-34-81;

Księgowość

Skarbnik miasta 830-91-16;
Wydział

Wydział

Spraw Komunalnych 830-91-43,
830-91-46, 830-91-47, 830-91-54,
830-91-45, 830-91-48;
Spraw

Społecznych

830-91-19, 830-91-10;

o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO,

Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-5645,

Lecznica dla
ul.
ul.

Gospodarki Gruntami Planowania
Przestrzennego i Rolnictwa 830-91-31,
830-91-33, 830-91-35, 830-91-37, 830;-91-38

Telefony w Głownie:.
Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
- ul. Młynarska 719-1 1-51
Urząd Miejski:
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
719-19-0 I
Urząd Skarbowy
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego 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

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

Dział

Pomocy
tel. 83-7-56-24

•

międzynarOdowa

931 O

~owicz-driurv

Doraźnej,

ul.

Ułańska

28,

900

Informacje w Strykowie:

objęte opieką medyczną

sb. 8.00-12.00
wt., czw. 8.00-12.00,
śr. 12.30-16.00
pn., śr. I 5.00-19.00
- Neurolog:
pn.15.00-18.00,
- Laryngolog:
śr. 8.00-12.00
pn. 12.30-15.00;
- Rehabilitant:
śr. 12.00-15.00
śr. 13.30-15.30
- Urolog:
codziennie 10.30-14.30
- Chirurg:
pn. 13.00-15.00
- Onopeda:
czw. 8.00-13.00
- Reumatolog:
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
ul. Wojska Polskiego 33
dobę,
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul.
tel. 719-10-27
Kopernika 19,
- Dermatolog:

Naprawa telefonów 924

Pogotowia w Glownie:
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

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 719-80-1 O
Straż pożarna

Dyżury

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
pon., wt. 8.00-18.00,
- Lekarz ogólny
śr.8.00-12.00, 15.00-18.00
czw. 8.00-14.00
pt.8.00-12.00, 15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
pn. 8.00 - I I .OO
- Pediatra:
wt.,śr. cz. 8.00-IO.OO, 13.00-16.00
pt.8.00-10.00, 13.00-15.00
pn., pt. 14.00-19.00
- Okulista:
pn., czw. 8.00-12.00
- Ginekolog:
wt. 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00; pt. 11.00-14.00
pn. 8.00-15.00; wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-15.00; czw. 8.00-16.00,
czw. 8.00-15.00
protetyka
wt. 8.00-14.00;
- Dermatolog

przychodni ZOZ w Głownie:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
pn. - pt. 8.00-19.00
- Lekarz ogólny:
pn. - pt. 8.00-19.00
- Pediatra:
pn., śr., pt. 8.00-13..00
- Okulista:
pn., 9.00-16.00,
- Ginekolog:
wt. 8.00-12.30,
śr., pt. 8.00-16.00,
-czw. 12.00-18.00,
pn., czw. 8.00-18.00,
- Stomatolog:
śr., pt. 8.00-13.00
wt. 8.00-15.30
pn.- pt. 8.00-19.00,
- Gabinet zabiegowy:

{dane z 10 kwietnia) w

tel. 0-601-781-708

sb.

14.04. Stary Rynek 14

tel. 837-40-91

ndz. 15.04. Bonifraterska 2

tel. 837-45-55

• godz. 17.00 i 19.00 „Miłość w Nowym Yorku" film prod. USA, reż. Joan Chen;
Niedziel2. IS kwjetnja:

pon. 16.04. Sikorskiego I

tel. 837-42-64

• kino niecZynne;

tel. 837-51-32

Poniedzjalek, 16 lcwietnia:

I°

17.04. Kostka

pt. 8.00-13.00
wt. 14.00-19.00;
czw. 14.00-19.00
wt. 13.00-19.00;
- Laryngolog
czw. 13.00-19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00-1 I.OO
pn. 13.00-16.00;
- Chirurg
śr. 13.00- 16.00
pl 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt., śr. 11.00-13.00; czw., pt I 0.00-11.00
- Neurolog

Dyżury

aptek

Głownie:

w

czw. 12.03. ul. Zgierska 27

tel. 719-24-84

13.03. ul. Zgierska 27

tel. 719-24-84

sob. 14.03. ul. Zgierska 27

tel. 719-24-84

ndz. 15.04. ul. Zgierska 27

tel. 719-24-84

pt.

pn.

16.04. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

wt.

17.04. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

śr.

18.04. ul.

Łowicka

38
tel. 719-21-31
przerwa 15.00-18.00

w każdą niedzielę
Apteki pełnią dyżury:
w dni powszednie od godz. 19.00 do 8.00 dnia
następnego; w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego;w niedzielę od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego

Apteka w Bratoszewicach czynna: ed 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;

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

ASORTYMENT
cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki
mardlew
schab
wołowe bez kości

2,49

2,70

2,50

260

2,66

1,90
1,50

2,20

2,00
1,40

2,20
1,20

2,05

0,40

1,50

0,50
1,00

15,20

14,00
11

11,30
13 20

5-8,0
9,00

18,30

18,50

2,30
1,90

1,50

1,90
t,50

1 35

0,65

·0,50

0,45

260
2,05

1.40
1.60

3 90

6

14,10

20,00

oo

890
10,60

14,10

900
12,00

11,70
7 20

6 oo

7 40

700

450

480

450

450

770

7,70

18,20

18,60

610

11

9,80

890
10,30

6 70
4 70

oo

700

słonina

3,40

2,50

3,20

490
3,20

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

5,65

5,80

5,80

5,80

13,00

15,00

970
1,35

9 50
1,30

1,90

2,00

2,50

2,80

2,30
2,60

140
4,40

170
3,50

1 50

masło śmietankowe

1,67

masło roślinne

olej
jaja
twaróg

4,10
0,39
7,72

0,28-0,4
0,40
8,80
7 ,8-8,5

-2,35

2,30

2,20

2,50

2,20

1,90

1,90

1,95

1,80

1,45-2,10
0,30

1,40
14,50
13,00

7,95

8,5-10,0
12,50

7,10
5,98
3,90
5,90

22,50
7,00

19,40
6,50

9,10

9,70

11,70
7,20

7,40

4,50

5,00

4,20

3,40
5,65

3,00
6,20

15,40

980
1 29

9,00

129

980
1,29

158

1,55

1 58

0,40
7,81

0,40
7,81

040
7 81

10,00

839

7,0-8,0
9,00

7,80
10,00
10,60
6,70

16,00

4,50

0,40

18,98
7,83
8,82

1329
1375

0,40
0,80

0,60

13,90

oo

750
810

parówki
kaszanka

1,50-1,6

2,49

2 66
2,05

• godz. 19.00 DKF „Łagodna" - reż. R. Bresson;
Pjatek - sobota. 13-14 kwietnia:

13.04. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-41

18.04. Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
stały dyżur: od poniedziałku do soboty w godz.
8.00-22.00, w niCdziele w godz. 9.00-15.00
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 „Malwa'', ul. Nowy 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. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00

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

Pogotowie ratunkowe 999

nocne;

śr.

Niepublicznych
Opieki Zdrowotnej - przyjmo.wane
są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania powyższych zakładów.
Dzieci

Kino Bzura:

pt.

wt.

Zakładów

Imprezy sportowe:

Czwartek. 18 kwietnia:

czw. 12.04. 3 Maja 15

przychodni:

- 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.

Pogotowia:

żywności:

31, tel. 837-35-24

- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są
w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.

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

Dyżury

Apteki:

5, tel. 837-52-48,

- Ambulatorium Pomocy Doraźnej c~: w dni
robocze w godz. I 6-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h)

Bezpłatna

Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny całą~;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17.00;
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00 dnia następnego;

Starościńska

Chełmoilskiego

• Pogotowie ratunkowe - tel... 999

Naprawa telefonów 9224

Wydział

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI

międzymiastowe

837-52-21

zwierząt:

Dyżury

Zegarynka 9226
Rozmowy

12.30, 16.00;

Warsztat konserwa!. LSM 837-65-58

Telegramy (nadawanie) 905

Inwestycji i Remontów 830-91-39,
830-91-40, 830-91-41

11.30, 18.00;

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32

Informacja PKP 837-63-11

Informacja o numerach; tel.

Działalności

Wydział

Ceny

Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;

Kościół

Informacja o numerach telefonów 913

Gospodarczej 830-91-20, 830-91-21, 1!30-91-22;

Filia Powiatowego

Kościół

•

Informacja PKS 837-42-24

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

•

Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16

Informacje:

Wydział

Wydział

Policyjny telefon zaufania 837-80-00

Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00,
w czwanek od 15.00 do 17.00

837-34-09;

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

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

Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania
w czwanki o godz. 18.00

Geodezji 837-50-15;

• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
• Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO,
11.30, 17.00

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

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. 3 Maja 2), czynny:
pn., czw., pl w godz. 16.00-19.00

burmistrz - 830-91-51
zastępca burmistrza - 830-91-52

• Kaplica seminaryjna: IO.OO

Organizacyjny 830-91-09, 830-91-13.

Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP nr 4), tel. 837-6692, czynny: codziennie w godz. 15.00-2 I.OO

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

Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74, 837-66-08,
837-41-02, 837-30-30, 837-42-40,
837-72-72, 837-20-37, 837-47-77, 837-44-44

Analiz i Promocji 830-91-18;

Skarbowy 837-65-05

Chąśno:

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

Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,

Wydział

Urząd

Pracy 837-04-20; 837-03-73

święta:

Pogotowie energetyczne 837-36-05

św.

Wydział

ZUS 837-69-09

837-35-28

Urząd

w niedziele i

święte

• Parafia

Inspektor ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 830-91-44

Taxi osobowe 837-34-0 I

998

Policja 997

Sekretarz miasta 830-91-17

Telefony:

Msze

pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
soboty 8.00-12.00.
Domanie":'ice: 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. R.00-13.00
Sobota: pn.-pt- 8.30-15.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30,
sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Straż pożarna

Przedszkoli 837-57-72;

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

8,50
11,60
7,80
4,50
3,00
5,7-5,8

5,80
13,70
9,00

12,86
9,00

1,35
1,80

1,35

1,29

1,60

1,13

1,67
3,80.

1,60

2,00-3,55

0,43

0,40

150
2,90
0,31

7,72

7,90

8,60

5,80

5,50

13,80

1510
9,60

9,65

9- 9,50

1,25
1,89

9,20
1,10

1,80

1,70

13,00
880

1 25
1,60

1,95

1,80

1,80

1,39

1 50

1 60

2,60
2,35
1,65

3,50

3,40

3,40

2,80

0,26-0.~

0,35
7,20

0,40
8,1-8,5

0,30

2,89
0,27
7,75

• godz. 19.00 „Miłość w Nowym Yorku";
Wtorek -Środa. 17-18 kwietnia:
•godz. 17.00 i 19.00 „Miłość w Nowym Yorku"

Inne:
Czwartek. 19 kwietnia:
• godz. 9.00 i I I .OO, Kino Bzura - „Obrzędy
Wielkanocne" - widowisko folklorystyczne z
udziałem m. in. zespołów „Koderki", „Boczki
Chełmońskie'', „Łowiczanie".

KQONIKA
WYPADKÓW
MIL08NYCH
urotfzi[i się w
i w qfownie:
CÓRECZKI

Łowiczu

•

~

- państwu Wojdom z Małszyc
- państwu Kołodziejskim z Bcdnar
- państwu Kaźmierskim z Łowicza
- państwu Kobierzyckim z Jamna
- państwu Rcjchert z Kiernozi

SYNKOWIE
- państwu Malczykom z Bł«dowa
- państwu Słomskim z Łowicza
- państwu Morawiec z Łowicza
- państwu Lenart z Gągolina
- państwu Rybińskim ze Skierniewic

ROLNIK SPRZEDAJE
Żyw I~ wieprzowy~
•Mirowski (10.04); 4,40 zł/kg+ VAT;
•Domaniewice (10.04}; 4,35zl/kg+VAT;
• OPZHGłowno(10.04};4,40+VATzl/kg;
ŻYWiec wołowy:
• Domaniewice (10.04);
krowy 1,30+ VAT zł/kg;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 10.04.2001 r.)
• pracownik fizyczny
(oferta dla absolwenta) ,
• nauczyciel informatyki
• mechanik wózków widłowych
• elektromechanik
• pracownik produkcyjny (oferta
dla osoby z grupą inwalidzką)
• elektryk
• inżynier lub technik instalacji
sanitarnych
• specjalista ds. handlu
• magister farmacji
• elektryk ze znajomością
przezwajania silników
• kosmetyczka
• inżynier metrolog
(fizyk lub informatyk}
• szwaczki
• główna księgowa
• nauczyciel fizyki
• nauczyciel języka angielskiego
• mechanik sprzętu ogrodniczego
• szwaczka
• nauczyciel języka polskiego
(mianowany lub kontraktowy)
• nauczyciel języka angielskiego

1,75
1,55

7,80

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

21

12.04.200 I r.

•

•

SKARB ROLNIKA

Kącik Muzvcznv

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WODRBRATOSZEWICE

IA G1

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 6.04.2001 r.
pszenica
owies
jęczmień
żyto

kukurydza
ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek

q
q
q
q
q
q

15 szt
15 szt
kg
kg
szt
jabłka
kg
kapusta biały
kg
kapusta czerwona kg
nać pietruszki
pęczek
szczypiorek
pęczek
koper
szt
kapusta pekińska
szt
kg
marchew
pieczarki
kg

60,00
56.00
50.00
50.00
72.00
25,00
4,60
6,00
0,50
0,500,50
1,20
0,30
0,40
1,20
1,00
1,20
2,00
0,80
4,50

pietruszka
pomidory
papryka czerwona
por
seler
ogórek krótki
rzodkiewka
sałata

kapusta kiszona
a lwa
cortland
gala
gloster
jonogold
ligol
lobo
Mclntosh
miód lipowy
wielokwiatowy
kura

kg
kg
kg
szt
szt
kg
pęczek

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

4,00
7,00
11,00
0,80
0,80
600
1,50
1,80
1,60
1,30
1,00
1,30
1,20
1,20
1,30
0,80
1,00
22,00
24,00
6,00

Z ·NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
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. Życzenia ukazywać
się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ.
Aby się ukazały, należy: - wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12
słów. Prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż inicjał także liczymy jak
słowo; dostarczyć kupon do naszego głównego biura ogłoszeń przy ul.
Pijarskiej 3a, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogło
szeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej), a w Głownie do redakcji „Wieści z Głowna i Strykowa", ul. Swoboda 4.
UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezplatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, do godz. 13.30.

URODZINOWE

wia,

uśmiechu,

życzą

Z okazji urodzin i imienin dla Justynki
Piekacz dużo zdrowiażyczą dziadko\vie.
Moc życzeń z okazji 18-tych urodzin
Beaty Jóżwickiej przesyłają Ewelina Z.
Iwona. Gn.vka, Sylwia i Agnieszka.
Asi Sebastian z okazji 18 urodzin dużo
zdrowia, uśmiechu życzą rodzice hahcia, Ewa, Włodek, Adam, Beata, Bartek,
Tobiasz.

z okazji

17 urodzin i imienin Łukaszowi Pawlinie powodzenia w szkole i w
życiu życzy hahcia.

IMIENINOWE
Najserdeczniejsze życzenia imieninowe
Ryszardowi Popowskiemu dużo zdro-

wszelkiej

pomyślności

Pastwy.

INNE
Gratulacje z okazji zaręczyn Agacie Kubiak i Adrianowi Kromskiemu - Adam.
W 50-tą rocznic<( pożycia małżeńskiego
p. Eugeni i Piotrowi Wawrzynom dużo
zdrowia życzy M Ruhaszewska.
Kocham

Cię

.

Perfekt - Twoja Agnieszka.

W 30-tą rocznicę ślubu Władzi i Staśko
wi Więcek serdeczne życzenia przesyłają Więckowie i Haczykowscy.

Czy wiecie do czego służy suszarka do włosów? Oczywiście może być przydatna do tak prozaicznej czynności jak uzyskiwanie suchej ondulacji. Ale są również
tacy, którzy tego drobnego sprzętu AGD używają z zupełnie innych powodów.
W filmie Nancy Meyers „Czego prakobiety" właśnie suszarka odegra
niepoślednią rolę. Oto bowiem Nick
Marshal (Mel Gibson), wieloletnia
gwiazda jednej z największych chicagowskich agencji reklamowych, staje
przed szansą awansu . Oczekuje posady
„dyrektora kreatywnego" i niemałej gratyfikacji finansowej. Nick, niepoprawny lowelas i podrywacz, nie otrzyma
jednak tego lukratywnego stanowiska.
Ba, stanie przed widmem zwolnienia,
gdyż jego nowy szef( kobieta!), zażąda
od właśnie poznanych współpracowni
ków pomysłów na reklamę dla produktów używanych wyłącznie przez kobiety. Tak grupa odbiorców była do tej
pory przez agencję wyjątkowo lekceważona, a na to nowe kierownictwo pozwolić sobie nie może. Nick postanawia
(mimo urażonej ambicji niedocenianego
samca) wymyślić kilka sloganów reklamowych dla towarów typowo żeńskich.
Cóż jednak ten czterdziestokilkuletni
szaławj!a może wiedzieć o wyszczuplających rajstopach, poza tym jak się je
zdejmuje~ Nie wspominając o żelu do
włosów, tuszu do rzęs czy lakierze do
paznokci. Nick się jednak nie poddaje
i przy pomocy trunków wysokoprocen-·
towych, wytwarza twórczą atmosferę
próbując wejść w dusze płci piękniej
szej. Właśnie podczas takiej sesji, ubrany w powabne rajstopki i wymalowany
niczym Marylyn Manson, susząc wło
sy nieopacznie wpada do wanny pełnej
wody. Normalnie oznaczałoby to koniec
pobytu na łez padole, ale są fartowne
wyjątki, które nie tylko pozwalają żyć
dalej ale i dają wypadkowiczowi szansę
na lepszy, dalszy żywot. Nick otrzy-

mal od losu dar niesłychany - słyszy Alda). Jak więc widzicie film musiał na
kobiet!!! Początkowo niespecjal- się zarobić. I pewnie tak się stało, jeśli
nie jest z tego powodu zadowolony. nawet w Łowiczu na sali było kilkunaWyobraźcie sobie panowie te wszyst- stu widzów, co na nasze warunki jest
kie narzekania na figurę, rozterki serco- wynikiem wartym odnotowania w księ
we, problemy z niedostatkiem gardero- dze Guinnesa.
by itd, itp. Facet słysząc to wszystko
Mel Gibson cienko moim zdaniem wymoże oszaleć, więc biedny bohater uda- pada w komediowych propozycjach.
je się do lekarza, nota bene również ko- Jemu bardziej'Clo twarzy pasuje Janosik
biety. Pani doktor uświadamia mu, że czy inny Braveheart. Jedno warte odnojego nowa dolegliwość może być dla nie- towania - w filmie Nancy Meyers Mel
go nie tyle uciążliwa co „.zbawienna. tańczy niczym Fred Astaire. Wspaniała
Tak, przeciez Nick ma wymyślać rekla- sekwencja męskiego baletu do piosenki
my dla kobiet, ajak najlepiej poznać ich Franka Sinatry „I Won't Dance" jest godpragnienia? - podsłuchując damskie my- na podziwu. I choć, jak sam aktor twierśli. Ale nasz bystry dżentelmen wyko- dzi, nigdy nie miał talentu do poruszarzysta swój nowy dar nie tylko w kre- nia się w rytm muzyki, trzeba mu oddać
acji produktów codziennego użytku.
choreograficzna klasę. No i ten numer
Rozpocznie również walkę ze swoją z kapeluszem„.
nową szefową (Helen Hunt) i wykoWspomniałem o piosence Sinatry.
rzystując jej pomysły stanie się auto- Rzeczywiście aksmitny głos Franka kilrem lukratywnego kontraktu dla swojej kakrotnie umila nam sto dwadzieścia mifirmy. Jednak, słysząc myśli Darcy nut filmowej papki i przyznam, że to
McGuire powoli zaczyna lubić swoją właśnie dzięki niemu nie. wylewam na
przełożoną, a poźniej.„Sami się drodzy obejrzany w niedzielę film jadu krytyki.
Kącikoczytelnicy domyślacie.
Cóż to może zrobić z nienadzwyczajnej
Film „Czego pragną kobiety" trwa nie- propozycji kinowej dobra oprawa muwiele ponad dwie godziny. Sądzę, że tę zyczna.
samą historię sprawny reżyser opowieCo do pozostałych popisów aktordziałby w czasie trzy razy krótszym.
skich, to Helen Hunt jest ładna i budzi
Nie to, że jakieś nudy na pudy. Nie, nie. powszechną sympatię, Alan Alda (ten
W Hollywood nie wpuszczą na ekrany od Sokolego Oka z M.A.S.H.) pokazuje
filmu, który miast przyciągać ludzi wy- si<( za rzadko, a na prawd<( świetna jest
prasza ich z kma. Zwłaszcza, że pozy- jedynie Marisa Tomc1 jako niedocenioskanie gwiazd kosztuje. Nic wiem ile na aktorka - kelnerka, jedna z „ofiar" ko„krzyknął" niebieskooki Australijczyk bietożercy Nicka.
za ten projekt, ale wiem, że nie było to
Film „Czego pragną kobiety" powiparę groszy. Nie wspomnę o innych
nien być wyświetlany na całym świecie
pierwwszoligowych arnerykańskich ak- tylko jednego dnia w roku - 8 marca.
torach, którzy wystąpili w rolach dru- 1 wystarczy„.
goplanowych (Marisa Tomei i Alan
Bogusław A. Bo1iczak

Zaorski przyjedzie
kręcić do Walewic

Gmina Łyszkowice

gną

-

-

Serdeczne pozdrowienia dla Numera,
Żółtego i Zenia śle znajoma.

Serdeczne pozdrowienia dla Numera,
Żółtego i Zenia przesyła znajoma.
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24 kwietnia na terenie stadniny koni
w Walewicach będą kręcone sceny do
najnowszego filmu Andrzeja Zaorskiego pt. „Haker w sieci". Jak nam powiedział dyrektor stadniny Henryk Warszawski, ekipa filmowa zawita do Walewic na jeden dzień, by nakręcić aukcję
koni. Aukcja ma odbywać się na powietrzu i dlatego wstępnie ustalona data jej
kręcenia może ulec zmianie ze względu
na warunki atmosferyczne.
(ljs)

Agencia Rynku Rolnego będzie skupować
zboie, masło i wołowinę
ARR jest w trakcie podpisywania
umów z podmiotami, które będą prowadziły inte1wencyjny skup produktów
rolnych, ale ustalono już, że skupem interwencyjnym objęte będą oprócz zboża - rzepak, maslo mleko w proszku,
sery twarde i mięso wolowe.
Tegoroczny skup zbóż z dopłatami
Agencji Rynku Rolnego obejmie 3,5 mln
ton pszenicy konsumpcyjnej oraz 0,7
mln ton żyta konsumpcyjnego. Ceny
minimalne tych zbóż ustalono w wysokości: 51 Ozł za I tonę pszenicy i 355 zl
na żyto. Dopłaty interwencyjne do ceny
pszenicy b<(dą wynosić w lipcu i sierpniu 90 zl, we wrześniu - I OO zl, w paź
dzierniku - I I Ozł. Dopłaty do ceny sku-

myśli

pu żyta będą natomiast wynosić: w lipcu i sierpni.u - 65 zł, we wrześniu - 70 zł,
a w pażdzicrniku - 75 zł.
Nic ustalono jeszcze wysokości dopłat do tegorocznego skupu rzepaku,
informacja taka będzie podana dopiero
pod koniec kwietnia.
Na rynku produktów mleczarskich
interwencją będzie objęty skup masła,
serów twardych i mleka w proszku.
W I okresie interwencji ARR planuje skupić 3 tys. ton masła w cenie po 6,20 zł za
I kg. W Il okresie od 16 maja do 31 paź
dziernika będzie skupowane masło
z bieżącej produkcji w cenie 8,30 zł za
I kg. Planowane są też dopłaty do przechowywania masła -w sumie taką nową

forn1ą

interwencji będą objęte zapasy
3 tys. ton, natomiast wszyskie
działania interwencyjne w zakresie masła przewidują skup 15 tys. ton.
Skup interwencyjny serów dojrzewających zaplanowano w ilości 4,5 tys.
ton. Ceny tych dopłat, podobnie jak
mleka w proszku i ziarna rzepaku, wynikają z listy koncesyjnej WTO - Świa
towej Organizacji Handlu.
Nie wiadomo również, jaki będzie
zakres planowanego interwencyjnego
skupu mięsa wołowego , ARR podaje
informację dość ogólnie, że będzie to
zależne od aktualnej sytuacji na rynku.
Cenę skupu określono w wysokości
3,08 zł za I kg .mięsa.
(mwk)
w

ilości

Nie ·udzielono

głosu

-

kierownikowi banku
Radni gminy Łyszkowice przegłoso
wali jednogłośnie, w czasie ostatniej sesji, w dniu 29 marca, uchwałę o prowadzeniu rachunku gminy. Będzie on się
znajdował w banku Polska Kasa Opieki
SA I oddział Skierniewice - k1óry ma
w Łyszkowicach swoją filię. Przed glosowaniem tej uchwały żaden z radnych
nie zabierał głosu, natomiast wyraził taką
chęć podniesieniem ręki, obecny na
sesji kierownik Banku Spółdzielczego
ze Skierniewic - Jan Marbus. Przewodniczący rady gminy Kazimierz Rak nie
udzielił mu jednak głosu, pomimo,
że kierownik 3-krotnie podnosił rękę:
w momencie, gdy miała być rozpoczęta
dyskusja na ten temat, przed głosowa
niem uchwały oraz na zakończenie sesji
- w ostatnim punkcie - interpelacje i zapytania radnych. W porządku obrad nie
było punktu pod nazwą „Wolne wnioski".
Pytaliśmy Jana Marbusa, dlaczego
jego zdaniem nie udzielono mu głosu.
Sądzę, że chodziło o to, że nie zaproszono Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, pomimo, że ma swoją placówkę
w Łyszkowicach, do złożenia oferty na
prowadzenie rachunku gminy - wyjaś
niał kierownik banku .
Wójt Włodzimierz Traut pytany
przez NŁ w tej sprawie, wyjaśnia,

że

bank do prowadzenia rachunku gminy wyłoniony był zgodnie z wymaga----'
niami zamówień publicznych - gmina zapoznała się z warunkami 3 banków: Ban-ku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej, Pekao SA Łowicz oraz Pakao SA Skierniewice filia Łyszkowice. Oferty banków
spółdzielczych nie są jednak zdaniem
wójta, tak korzystne dla gminy, jak oferty
innych bankówi dlatego nie rozpatrywano oferty B. S. Skierniewice.
Czy jednak kierownik banku miał prawo zabrać głos? Zazwyczaj w porząd
ku obrad samorządów jest przeznaczony na to ostatni punkt, pod nazwą„Wol-._..
ne wnioski" lub „Sprawy różne". Punkt
taki wynika z regulaminu rady, tak więc
zależy od tego, jak sama rada zdecyduje. Gmina nie miała obowiązku zapoznać
się z ofertą banku, którego interesy reprezentował obecny na sesji kierownik,
ponieważ tryb wyłaniania banku nie
narzuca, \!by zapoznawać się z ofertą
konkretnych jednostek. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych bank
może być wybrany w drodze przetargu
lub zapytania o cenę - wtedy wystar- czy poznać ofertę minimum 3 banków.
Z pewnością jednak byłoby grzeczniej,
gdyby przewodniczący rady udzielił
bankowcowi głosu .
(mwk)
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SAMOCHODOWE
KupiQ powypadkowe: japońskie, niemieckie i inne marki, płatność gotówką.
Tel. 046/837-46-96, 0606-854-452.
Polonez, 1994/95 rok - sprzedam.
Tel. 0606-592-522, 83 7-29-24.

Fiat I 26p 1990 rok, turkus - sprzedam.
Tel. 046/837-55-83

Opel Kadett 1,6 diesel, ł 987/96 rok sprzedam. Tel. 046/837-68-48.

Nysa, 1978 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 8-81-05.

doładowaniem

Fiat Uno 1,3 benzyna 1990 rok, z turbo·
3d - sprzedam.
Tel. 046/838-85-63

Teł.

Opel Corsa 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-47-43

VW Transport 1,9 D, 1994 Xll rok,
9-osobowy lub IOOOkg.
Teł. 0606-536-6 ł 6.

Teł.

Skoda Felicia 1997 rok - sprzedam.
0603-312-669

Teł.

Łada

2107, 1988 rok -sprzedam łt1b zamieni<( na I 26p. Tel. 046/838-85-84

Cingucccnto 704 Jung, stan bdb, XI ł 997
rok. Tel. 0600-34-46-82, 046/838-43-09.

Samochód Mercedes 2070 Max, 1982 rok
prod. - sprzedam Tel. 024/383-00-08

I 26p, 1990 Xll rok - sprzedam.
Tel. 046/837-32-40 po 17.00.

Skoda 105L, 1983 rok, Bogoria Dolna 13 .
Tel. 046/83 8-70-36
MZ ETZ 150, 1988 rok, stan bardzo do-

Cingucccnto ( 1996, 1998), Uno ( 1992,
1999), Astra (1997), Toledo 1,9 D
(1993), Polo (1997) oraz inne marki, raty.
Tel. 046/835-33-08.

bry, duż ° dodatkó w, cena 7 oozł.
Tel. 05 1-213-0 6 O

KupiQ SkodQ Felicie ( 1996-1998).
Tel. 0602-228-111.

I 26p, grudzień 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-41-37.
Polonez 1,6, 1989 rok + gaz - sprzedam.
Tel. 024/277-97-1 O, 0606-624-424.

Golf III, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 042/671-33-61 ·.

Sprzedam przyczep<(
Tel. 046/837-66-18

Fiat I 25p, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-96-12.
Polonez Caro 1,6 GL! grudzień 1995 rok
sprzedam. Tel. 833-43-30.
.,._

I 25p, 1986 rok, cena 600 zł.
Tel. 0502-412-167, 046/837-68-50.

2107 1992 rok, tanio sprzedam.
Tcl.046/ 838-62-44.

Łada

Sprzcdam silnik Icjlanda po kapitalnym
remoncie kompletny.Tel. 046/838-49-87.
Nissan Micra I.O, l.6V 1997 rok, metalic, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/837-28-25, 0602-784-966.
Sprzedam przyczepki( samochodową HP
400. Tel. 046/837-31-90 (wieczorem)
Dewizowe kredyty samochodowe, profesjonalnie, szybko. Skierniewice ul.Rybickiego 8 pok. 211. Tel. 046/832-58-60

towarową

6

tonową.

Mazda 626 2,0 diesel combi, 1991 rok sprzedam. Tel. 046/837-24-43.
VW Jetta 1,3 1980 rok, stan dobry, cena
1700 zł.- sprzedam. Tel. 0605-353-951.
Fiat I 25p - sprzedam.
Tel. 046/838-46-3 l.
Polonez Truck 1992 rok, atrakcyjna cena.
Tel. 0602-39-08-09
Sprzedam felgi z oponami roz.195/50
R-15 (Sorbet 5 ramienna).
Tel. 0602-507-908.
Polonez Caro 1,6 GSI - sprzedam.
Tel. 046/838-56-74.
VW Golf 1,6 Turbo Diesel 1992 rok, kolor czerwony. Tel. 046/837-18-26.

0

VW Polo 1300, 1995 rok, granatowy.
Tel. 046/838-85-16
l 26p - sprzedam 1996 rok.
Tel. 046/838-87-32
Honda Ciwic 1,4, zieleń metalizowana,
1998 rok czerwice. Tel. 0608-677-327.

Opel Kadett diesel i Skod<( Favorit - pilnie
sprzedam. Tcl.024/277-64-24

KupiQ przyczepki( samochodowi( używaną Niewiadowską. Tcl.046/ 838-14-87.

VW Jetta, 1990 rok, stan bdb - sprzedam.
Tel. 046/838-65-52.
Żuk oraz czQści - sprzedam.

_,..Fiat Brava 80SX I 2V, grudzic11 1998 rok,
bordo metalik, I-wszy właściciel.
Tel. 0604-804-547

Opel Corsa 1,4, 1996 rok, przebieg 54
tys. km, salon. Tel. 046/838-64-47
po 18.00. ·

Tel. 046/838-61-38.
125p, stan dobry, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-61-38.

żuk

1989 rok, skrzynia Skoda, I 20LS,
1986 - sprzedam. Tel. 046/838-60-60

126 bis, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-32-00.

Ford Escort 1,8 D, I 992rok, 5-drzwiowy,
czerwony, centralny zamek, elektrycznie
sterowane szyby, szyberdach, multi-Iock,
hak holowniczy, kodowany fabryczny radiomagnetofon, welurowa tapicerka, stan
bdb. Tel. 046/837-08-75 po 17.00.
Sprzedam ŁadQ samar<( 2108, 1991 rok,
garażowany. Tel. 046/837-82-98.
Fiat 126p 1984 rok, motor Jawa 350, 1987
rok. Tanio sprzedam Tel. 04(1/838-91-41

-

Sprzedam Syrcnc; Bosto.
Tel. 046/837-73-04 wieczorem
Cingucccnto 700, 1995 rok.
Tel. 0605-233-830.
Sprzedam tanio Forda Escorta 1,3, 1996
rok, fiolet. 046/838-82-49, 0603-613-312
Sprzedam bagażnik do Tico.
046/838-82-49, 0603-613-312.

-

Scat Cordoba 1,9 TOI
Tel. 046/837-33-08.

J 999

Fiat I 26p, 1994 rok, czerwony - sprzedam. Nichorów Zachodni 185.
Fiat l 26p, 1984 rok, stan dobry - sprzedam. Czatolin 11.
Polonez Caro 1,6 GL! 1995 rok, wtrysk sprzedam . Tel. 0602-618-875.

rok
1997
Tico,
'--rei. 046/837-58-27.

sprzedam.

Bis 700, 1988 rok, stan dobry.
Tel. 0608-42-23-25.
VW Wento 1,9 TD, 1992 rok, wspomaganie, szyby i lusterka elektryczne, cent.
zamek, alarm, radio, komplet kół zimowych, welur, zadbany, cena 18900 zł.
Tel. 046/837-37-58.
Sprzedam Polonez Truck, stan bdb, 80000
km, I 998rok, 9000 zł, radiopdtwarzacz.
Tel. 0602-69-00-32.
CC 900, 1993 rok, 75 tys.km, cena 9700
zł - sprzedam. Tel. 046/83 8-48-86,
..._.o604-342-1l5.
osobowy, dostawczy, rozbity lub do
remontu - kupiQ. Tel. 046/831-01-29.
Hyundai Accent 1,S GLS SD, 1995 rok
Tel. 0502-648-273
Każdy

Seicento 1999 rok niebieski metalic,
alu felgi Sprzedam Tel. 0602-615-399
Audi I OO 1980 rok 2000 diesel, wspomaga n ie kierownicy, stan bardzo dobry
Tel. 0503-966-517

-

Sprzedam Fiat I 26p, 1992 rok.
0607-29-55- ł 8, po 15 .OO.

Fiat 126p, 1989 i 1990, w bardzo dobrym
stanic. Tel. 0602:274-938.
Fiat 125, 1984 rok, kolor czerwony, stan
dobry - sprzedam. Tel. 046/837-80-77.
Tanio sprzedam opony 900/20 5 szt. Robur na CZQści. Tel. 046/838-90-33
po 19.00.

VW Golf GTI, 1987/88 rok, granat metalik, stan bardzo dobry, atrakcyjny wygląd
- sprzedam. Tel. 0602-113-621.
MZETZ 150, stan bardzo dobry,
przebieg - sprzedam. Głowno,
ul. Graniczna 14.

mały

Cinquecento, 1994/95 rok, czerwone sprzedam. Tel. 0421719-20-77,
0604-392-876.
Cinquecento w cenie około 8.000 zł, zadbane - kupiQ. Tel. 042/719-20- 77,
0604-392-876.

GARAŻE
Sprzedam garaż osiedle Bratkowice przy
Tuszcwskicj. Tel. 046/837-52-53.
Sprzedam lub wynajmQ garaż murowany,
osiedle Tkaczcw Tel. 046/837-44-15
Pilnie poszukuj<( garażu do wynajQcia os.
Bratkowice_ okolice Tel. 046/837-71-04
po 17.00
-------

Uno 900 poj. 2000rok.
Tel. 0603-993-031.

Zamienic; garaż, ul. 11 Listopada na os.
Bratkowice. Tel. 046/837-24-43.

Cinquecento 900, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-04-15.

Ford Fiesta XR2i, 199lrok, 1,6, czarny sprzedam. Tel. 046/838-99-24.

Garaż

Star 200 długi, poszerzony na euro pilnie
sprzcdam. Tel. 0602-797-972,
0602-797-678.

Sprzedam przyczcpkc; bagażową 140/
l 00*30, aluminiową z pokrywą,
cena 620 zł. Tel. 046/839-66-03.

Ford Fiesta 3-drzwiowy, poj. 1300, 8 lctni. Tel. 046/837-68-79.

Sprzedam garaż na Bratkowicach.
Tel. 046/83 7-59-61

Jelcz 416 S, 38 nowe burty i plandeka
50.000 po remoncie pilnie sprzedam.
Tel. 0602-797-972, 0602-797-678.

Tipo 1,4, 1990 rok, centralny zamek,
alarm - sprzedam. Tel. 046/837:86-22
po 19.00.

Przyczepa BPW C-16 15 ton, nowe opony po remoncie zawieszenia pilnie sprzcdam. Tel. 0602-797-972, 602-797-678.

Ford Escort 1,6 diesel, 1988/97 rok,
kolor czerwony - sprzedam.
Tel. 0607-065-136.

Fiat 126p elegant, XIl.1994 rok - sprzcdam. Tel. 046/837-95-91, 0602-272-268.

Fian Punto, 1998 rok, szary metalik, contyngcnt _sprzedam. Tel. 046/838-66-92.

I 26p - 700 zł, żuk - 750 zł - sprzedam.
Hclin 14, tel. 046/838-26-24.

Seicento 900 , 1999 rok, cicktrycznc szyby, centralny zamek - sprzedam.
Tel. 046/839-63-40, 0603-43-96-92.

Polonez Atu 1,4, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7-59-6 l.
Audi A6, benzyna, 1994 rok, stan bardzo
dobry, pełna opcja - sprzcdm.
Tel. 046/838-68-73 wieczorem.

rozbity Tel. 606-854-452
rok.

Opel Kadett - sprzedam.
046/837-68-48, 0501-428-561.

Renault Srok produkcji 1986, cena 2500zł
- sprzedam.Tel. 046/837-55-76 lub
0503-757-693.

Każdy

Nissan Sunny 2.0 diesel, 1991 rok,
czerwony sedan - sprzedam.
Teł. 046/83 7-32-54, 0502-63 7-024.

CzQści

Jelcz 315, po kapitalnym remoncie, wy-~
wrotka 3-stronna, skrzynia 5,2x2,50, opony radialne, I 0.500 zł + przyczepa wywrotka 12 ton GKB, 7.500 zł.
Tel. 0421719-17-69.

kupię.

Ford Escort 1994 rok combi 1,80, wiśnia
metalik, 118 tys. km, 18.500 zł + opony
zimowe. Tel. 0600-347-699.
I 26p, 1994 rok, oryginalny lakier, stan
dobry - sprzedam. Wygoda 56.
żuk

Poloneza 1500, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-90-76.
Star 200, 1988 rok, oplandckowany,
skrzynia, wspomaganie - sprzedam.
Tel. 046/862-58-51, 0603-980-311.
Cinqucccnto 704, 1998 rok, I
- sprzedam.
Tel. 046/83 7-80-21.

właściciel,

garażowany

blaszak, 1992 rok, stan bardzo dobry sprzedam. Tel. 046/838-63-85.

Fiat I 26p, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-52-40, 0608-084-568.
Mitsubishi Carizma 1,9 TO, Xll.1996 rok,
przebieg I 02 tys. km, stan idealny, czcrwony - sprzedam. Tel. 046/838-12-50.
Fiat I 26p, cena 500 zł - sprzedam.
Tel. 046/83 7-93-99.

Skoda Favorit, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-12-16 po 14.00.

Skorodowane, zniszczone, powypadkowe
auta - kupiQ. Tel. 046/837-93-99.

Ford Scorpio Combi GHIA, 2,3 DOHC 16V,
1997/98 rok, stan idealny, cena 38000 zł
- sprzedam. Tel. 0607-164-864.

KupiQ przednie drzwi do poloneza.
Tel. 0604-825-723.

I 26p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-60-08.

VW Polo I ,O 1990 rok, benzyna, alarm
na pilota, centralny zamek, cena 7000 zł.
Tel. 0601-204-034, 046/831-85-48.

Ford Sierra 2L, benzyna, 1988/89 rok, cena
do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 046/837-91-85, 0601-323-559.
Ford Orion 1,6, 1987 rok, uszkodzony sprzedam. Tel. 046/837-38-64.
I 26p, 1989 rok._ sprzedam.
Tel. 046/837-38-64.
Mitshubischi Colt 1,2, 1987 rok, czcrwony, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-98-74, 0601-816-282.
Żuk skrzynowicc - sprzedam.
Tel. 046/837-67-26, 0603-31-31-00.

Polonez Truck 1.9 D, 1992 rok - sprzcdam. Tel. 046/837-90-13.
Sprzedam Pcgucot i 5 maxi 1992 rok
Tel. 046/838-65-34 po 20.00
Fiat I 26p 1997 rok - sprzedam
Tel. 046/838-65-02, 0601-297-776

Toyota Corolla 1,3 benzyna, 1988 rok,
granatowy metalik, czterodrzwiowa,
cena 9000 zł. Tel. 0601-204-034,
046/831-85-48.
Toyota Corolla 1,6 Si, 1997 rok, pełne
wyposażcnic, 26 tys km, 27000 zł - sprzcdam. Tel. 046/831-83-0 I.
Polonez Caro, 1994 rok, 5500 zł - sprzcdam. Tel. 046/831-83-0 I.
VW Golf 1,8, 1987 rok, 4-drzwiowy, 8500
zł - sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.
Ford Escort 1,8 TD, 1995 rok - pilnie
sprzedam. Tel. 046/838-34-21.

Opel Omega 2litry na wtrysku, 1992 rok,
ABS, szyberdach, - sprzedam tanio.
Tel. 0604-422-528.
Opel Kadett poj. 1,3, 1987 rok, w bardzo
dobrym stanic, biały, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 046/837-12-16.
Seicento, 1999 rok, czerwony, I O tys. km
- sprzedam. Tel. 046/837-59-12.
Simsona 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0603-614-87 l.
Fiat J26p 1986 rok - sprzedam.
Tel. 855-21-29, 0608-335-377

Garaż do wynajQcia z kanałem, róg Warszawskiej i Gdańskiej.
Tel. 046/83 7-63-15 wieczorem.

Sprzedam nowy garaż blaszany.
Tel. 046/83 7-26-05.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Sprzedam M-5 + garaż, Bratkowice.
Tel. 046/837-77-60 wieczorem.

Komis kupi oraz przyjmie do sprzedaży
każdy samochód, mogą być również rozbi tc, skorodowane. Tel. 0602-705-876,
046/833-97-7 l.

Sprzedam działki budowlane w Głownie
mic;dzy ul. Sowińskiego a Łowicką, wszystkie media w ulicy. Tel. 0421719-10-55.

Silnik Poloneza 1,5 i skrzynia biegów 5 sprzedam. Tel. 046/838-83-70.

Sprzedam dom w centrum Łowicza.
Tel. 0601-209-0 I O.

Cinquecento 704, 1995/96 rok, bogata
wersja, czerwony kolor.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Polonez Caro 1,4, 1995 rok, platynowy
metalic. Tel. 042/719-60-22.
Polonez Truck, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0606-989-865.
Matiz Joy, 1999 rok, przebieg 11 tys. km,
garażowany. Tel. 0605-724-868.

Sprzedam działkc; 0,71 ha w Nieborowic.
Tel. 046/83 8-56-87.
Sprzedam gospodarstwo rolne 4,60 ha
z budynkami. Parma 94.
Tel. 0607-807-231.
Sprzedam

działki( budowlaną

Łowicza.

Tel. 0600-235-160.

w centrum

Zamieni<( M-5 os. Starzyńskiego na mniejsze M-3. Tel. 046/837-64-19.

Sprzedam silnik lcyland, kabin<( do Ziła ,
skrzynie; wywrot 5x2, I O m oraz czc;ści do
Ziła. Tel. 042/719-67-1 O po 18.00.

Sprzedam mieszkanie 58 m' (trzy pokoje)
na os. Starzyńskiego oraz 1/2 budynku wraz
z działką 1250 m' na ul. Chełmońskiego w
Łowiczu. Tel. 046/837-68-39,
046/837-47-27.

Łada 2107, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0605-578-493.

Sprzedam działki( rekreacyjną z domkiem
na ulicy Łódżkicj. Tel. 046/837-76-00.

Drzwi do Żuka - sprzedam.
Tel. 042/719-30-78.

Sprzedam działkc; budowlaną 880m 2 Ło
wicz, ul. Niciarniana. Tel. 022/621-76-67,
022/831-43-94.

Daewoo Tico, 1997 rok, I właściciel, srcbrny metalik - sprzedam. Tel. 042/719-8188 po 19.00.

Sprzedam mieszkanie własnościowe M-5,
pow. 84m 2 w bloku z cegły, l piQtro .
Tel. 046/837-56-00 do 15.00, 837-48-82
po 19.00, 0604-940-219.

Renault Mcgan, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 042/719-28-72 .
Polonez, 1989 rok, stan dobry - sprzcdam. Tel. 0605-531-373.
Polonez Caro 1,4 Rover, 1995 rok - sprzcdam. Tel. 060 2-528-732.

Z powodu wyjazdu sprzedam tanio posesje, w tym: budynek mieszkalny l 20m2,
gospodarczy 650m', 4 kondygnacje, drugi
mieszkalny 40m2, 5 garaży osobowych, 2
ciQżarowc, wszystkie media + 500m 2
ziemia budowlana + szklarnia, cena
500tys. zł. Tel. 046/837-28-96.
0,5h na przedmieściach
Tcl.046/837-85-06

Wydzicrżawic; łąkc;

Ford Sierra 1,6, Xll 1985 rok, benzyna,
gaz, radio, szyberdach, hak, silnik po remoncie. Tel. 046/838-76-26 wieczorem,
0604-4 l-22-3CT.

Fiat Cinquecento 903 cm 3 , 1996 rok, szary metalik, 40 tys. przebiegu, uchylne tylne szyby, zegar, auto-alarm. ·centralny zamek, stan idealny. Tel. 0603-646-490.

Sprzedam mieszkanie 34,72m2 ,
Tel. 046/837-03-81

C 15, 1999 rok,25 tys. km, faktura - sprzedam. Tel. 0421719-15-26.

Sprzedam ogródek działkowy.
Tel. 046/837-74-14
Sprzedam działki( budowlaną w Kiernozi
685m' w bardzo dobrym punkcie.
Tel .046/83 7-88-07

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

Sprzedam żuka A 13 po remoncie
Tel. 0501-851-747

Marca Weekend, poj. 1,6 1997 rok - sprzedam Tel. 046/839-68-09

Fiat I 26p clx, 1998 rok - sprzedam, Sypień 31 Tel 046/838-64-76

126p 1989 rok Tel. 046/838-39-44

sprzedam

Cingucccnto 700, 1995 rok, jasny seledyn. Tel. 046/83 7-12-67.

Sprzedam do Nysy przednie i tylne naroża
oraz wagi( do 100 kg. Tel. 0421719-17-31.

Fiat l 26p, 1982/92 rok.
Tel. 0602-713-940, 046/839-61-66

Skoda Felicja 1998 rok - sprzedam
Tel. 046/83 8-49-45

Motorower Kadet, 1989 rok, w bardzo
dobrym stanic - sprzedam. Wygoda 49,
Tel. 046/838-92-04.

Żuk Furgon, ocieplany, 1990 rok, stan
dobry - sprzedam. Tel. 0421710-86-37.

tanio

do wynajQcia. Tel. 046/837-15-71.

Łowicza.

Sprzedam

działki( budowlaną

Łowicz-Głowno.

cegła

przy trasie
Tel. 046/838-30-90.
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Sprzedam mieszkanie w centrum
48m2, 3 pokoje, kuchnia.
Tel. 046/8 3 7-3 7-61.
Sprzedam dom w Rybnie
Tel. 046/861-14-09

koło

Łowicza

Sochaczewa

M-3, 37,94 m', parter na os. Starzyńskiego - sprzedam. Tel. 046/837-89-47.

Do wynającia pokój z kuchnią 48m 2 Armii Krajowej. Tel. 046/837-25-58

Sprzedam działką leśną.
Tel. 046/83 7-96-54.

Wynajmą lokal 50 m2 w centrum
na biuro, usługi, handel.
Tel. 0603-441-292.

Sprzedam M-3, 49m 2 IV piątro i M-4, 65m 2
Ili piątro z telefonem os. Dąbrowskiego.
Tel.
0601-81-22-71
I 0.00-17 .OO,
046/837-50-32, 046/837-07-39 po 18.00.

Łowicza

Świerk na żywopłot wys. 1,2 -2,0 m. 6,50
zł/szt,

sosna czarna wys. do 2,5 m. 20 zł/
szt, świerk srebrny. Tel. 046/837-58-60.
Sprzedam wełniak duży w dobrym stanic,
kaftan wyszywany koralikami. Marianka
Mała 2

Sprzedam monitor kolorowy „14"
Tel. 046/838-92-65, 0503-686-232
Sprzedam telefon komórkowy
Nokia 321 O. Tel. 0600-550-430

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

Sprzdam dwa agregaty chłodnicze, komplet urządzcll do rozlewu płynów + butelki
Pet 11, rury i kształtki kwasoodporne, silniki i motoreduktory. Tel. 046/837-68-02 .

Kolumny głośnikowe JAMO JOOW, nowe,
gwarancja - tanio sprzedam.
Tel.0501-150-133

Sprzedam radiomagnetofon samochodowy i 4 głośniki, Nokia 811 O, menu angielskie. Jastrząbia 11.
Sprzedam frezarką dolnowrzccionową do
drewna. Tel. 046/838-06-50.

Łyszkowickiej

Sprzedam dom w surowyl!! stanic przy ul.
48. Tel. 0604-194-171.

pomieszczenie na sklep, zakład lub gabinet - tanio, dobre warunki. Tel. 046/83799-16 . Łowicz, Plac Przyrynek 11.

Sprzcdamorgany Yamaha PSR 520.
Tcl.024/277-94-44
Sprzedam zestaw satelitarny Morgan S,
kuchnią gazową. Tcl.046/838-50-87

Sprzedam komplety łowickie
Tel. 046/837-63-74.

Działką rekreacyjną na ul. Łódzkiej - sprzedam. Tel. 046/837-39-20.

Do wynajl(cia 2 pokoje.
Tel. 0605-695-927.

Sprzeda kosiarką Ohl(.
Tel. 046/83 8-22-59

Do wynającia lokale
Tel. 046/837-29-51.

Działki

Sprzedam M-4, 61 m2 parter, os. Bratkowice z garażem, wysoki standart.
Tel. 046/83 7-75-21, 0602-503-4 I 8.

Ogrzewacz ciepłej wody "Diawar" (prysznic), nieużywany, 5kW, 220 V, cena 220.
Tel. 046/838-86-68.

Atrakcyjne 6_2m 2 w cegle - sprzedam.
Tel. 0608-352-011.

Sprzedam działką budowlaną+ plan na dom
na ul. Nadbzurzańskicj 28a.
Tel. 0501-290-584.
Sprzedam lub wynajmą lokal o pow. 42 m2
na działalność gospodarczą.
Tel. 046/837-48-82 po 19.00.
Sprzedam działką rolno-budowlaną pow.
1,41 przy CPN Klewków trasa Poznań
ska. Tel. 046/837-18-71.
Mieszkanie 38,5 m2, I piątro, os.T k a czcw. Tel. 046/837-64-83 po 17.00.
Sprzedam działką budowlaną w Nieborowic o pow. 1500, 1128, 1127m2 . Tel. Olf6/
838-55-04 po 20.00, 0600-266-850.
budowlane cząściowo zalesione.
Tel. 046/838-67 -09

M-3, 48m 2 Bratkowice na
szc. Tel. 0602-410-802.

Zamienią

wiąk

Sprzedam działką budowlaną 2000m', Ło
wicz - Małszycc. Tel. 046/837-62-54
wieczorem.
Działką budowlaną,

Strzclccw, woda,

prąd,

telefon, 8000 m2, l ,50zł/m 2 .
Tel. 046/837-66-83, 0604-192-461.

Sprzedam działką o powierzchni 2,85 ha
w Łowiczu przy ul. Czajki (Kostka).
Tel. 046/83 8-70-93
Zamieni!( mieszkanie M-4, 60m 2 os. Bratkowice na domek jednorodzinny na terenie Łowicza. Tel. 046/837-73-04
wieczorem.
Sprzedam pół bliźniaka, ul. Korczaka 5.
Tel. 046/838-17-26 po 18.00.
Sprzedam działkę pod działalność gospodarczą 11000 m' w Łowiczu.
Tel. 0601-812-262
Sprzedam działką 280m 2 z budynkiem gospodarczym. Tel. 046/837-31-08
Działką pracowniczą na ul. Łódzkiej .

Sprzedam 4 ha z budynkami blisko
cza. Tel. 0606-336-405 .

Łowi

Sprzedam działkę uzbrojoną 303m 2
+ zabudowanie, cena 27000 zł (Górki). Teł. 046/837-80-14 po 17.00.

Sprzedam lub wynajmą M-3 z telefonem os. Bratkowice. Tel. 0608-087-542 w
godz. 16.00-20.00.
Sprzedam działką budowlaną w Domaniewicach. Tel. 046/8 38-35-35.
Sprzedam mieszkanie w
Tel. 042/68- 14-882

Łodzi,

39m'.

Mieszkanie 37m 2 - dwa pokoje, centrum,
cegła - sprzedam. Tel. 046/83 8-57-06
Działka budowlana 8200m', wieś świącc,
budynki gospodarcze + rozpocząta budowa Tel. 046/837-01-77

Sprzedam mieszkanie 33m 2 w centrum
cena 18 tys. zł.
Tel. 024/28 5-39-73
Łodzi,

Sprzedam 60 arów lasu w Czatolinie.
Tel. 046/838-80-68
Sprzedam gospodarstwo z buaynkami lub
samą ziemią. Róg Czesław, Osmolin, ul.
Kościelna 50 Tel. 024/277-73-56
po 18.00
Sprzedam ziemią w całości lub na działki 7
km od Sochaczewa. Tel. 024/277-96-26,
0600-375-726
Sprzedam dom jednorodzinny piątrowy,
bardzo dobrze utrzymany,
2 garaże, siła, działka ogrodzona. Łowicz,
ul. Spokojna 8. Tel. 0501-065-616.

wolnostojący,

Działką rekreacyjną
Łowiczu

31 Om' z altaną w
- sprzedam. Tel. 046/837-73-77.

Sprzedam pół bliźniaka w stanic surowym.
Łowicz, ul. Chmielińskiej 42.
Tel. 046/837-55-72 od 18.00 do 20.00.
Sprzedam własnościowe M 2, 36m' w
Sochaczewie, stare budownictwo, wysoki parter, tel., blisko dworcll'.
Tel. 022/725-51-09.
Sprzedam 3 pokoje na Noakowskicgo.
Tel. 046/837-75-87.
M-4, Ilf piątro, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-75-93 wieczorem.

M-3 na os.
Tel. 046/837-24-16

Dąbrowskiego.

Wynajmą dwa pokoje z kuchnią /telefon/
umeblowanie Tel. 0605-304-902

Do wynającia pomieszczenia w
Tel. 046/837-57-85

Łowiczu

Wynajmą 30 i wi~ccj miejsc noclegowych,

warsztatowe. •Sprzedam 30 sztuk eternitu grubofalistcgo. Tel. 046/838-18-03

Sprzedam działką rolno-budowlaną 121 OO
m 2 w Domaniewicach, ul. Stara Wieś .
Tel. 022/679-77-53.

Do wynającia budynek gospodarczy
242m', woda, światło, siła, plac, na działalność gospodarczą, produkcyjną, hurtownią. Tel. 0600-328-025.

Sprzedam lodówko-zamrażarką Candy.
Tel. 046/837-42-08

Sprzedam grunt rolny, I, 7864 ha. Wola
Błądowa. Tel. 042/719-28-81,
0600-342-350.

Lokal do wynającia w centrum Domaniewic Tel. 046/838-35-33

Tel. 046/837-20-90 po 20.00

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

Do
ka.

wynającia

Głowno.

3 pokoje, kuchnia,
Tel. 0421719-35-24

łazien

Dwa M-4, I piątro z dwoma garażami w

Do wynającia trzypokojowe mieszkanie
umeblowane. Tel. 046/837-66-24

Głownie zamienią na dom, lub sprzedam.
Tcl. 042/719-20-77,0604-3392-876.

Do wynającia miejsce pod małą gastronomią w centrum. Tel. 046/837-6.6-24.

Działką budowlaną 1200m 2 w Głownie sprzedam. Tel. 042/719-14-37.

Do wynającia 43,5 m2 na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-72-33.

Sprzedam działką 6000 m'. Głowno, ul.
Dworska 37. Tel. 0601-596-573
wieczorem.

Wynajmą M-3 na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-79-30 po 18.00.

Działki

budowlane, Głowno - sprzedam.
Tel. 0606-989-865.
Sprzedam mieszkanie 35 m'. Głowno, ul.
Sikorskiego 8/16. Tel. 042/719-21-76.
Sprzedam M-4, 68 m2 w
Tel. 0605-316-042.

Głownie.

M-4, 49 m', 53.000 zł, I piątro, Głowno.
Tel. 0502-159-190.
Sprzedam dwie działki po 2000 m' lub po
I OOO m'. Bronisławów I.
Pilnie sprzedam po atrakcyjnej cenie dom
murowany wolnostojący, cegła, po kapitalnym remoncie z łat 70-tych, pow. mieszka! na 220 m', podpiwniczenie 11 O m',
wszystkie media, działka o pow. 1,21 ha i
dwa budynki gospodarcze pow. 250 m2
przy trasie Głowno-Brzeziny.
Tel. 042/719-28-46.
M-4, 48 m', 56.000 zł - sprzedam. Głow
no, ul. Sikorskiego. Tel. 042/719-22-92 .
Sprzedam własnościowe 30 m2, os. Swoboda nad zalewem. Tel. 042/719-31-52.
Odstąpią działką pracowniczą

na ul. Ostro-

łąckicj

w Głownie, !OOO m2•
Tel. 042/719-31-52.

wynającia.

lokalu na salon fryzjerski w
Głownie. Tel. 042/7I9-21-73,
0 6 03-950-107.

KUPNO - RÓŻNE
Skup metali kolorowych. Łowicz, Klickiego 66. Tel. 046/837-61-09.
Skupujemy złon kolorowy po
cenach. Tel. 0601-297-790.

najwyższych

Kupią

pianino w w bardzo dobrym stanic
technicznym Tel. 0605-650-136
Kupią bryczką może być

do remontu

Tel. 046/837-59-82
Kupią cebulą każdą ilość.

Tel. 046/838-23-96.
Kupią stary olejny obraz.
Tel. 046/8 37-61-09.
Kupią butlą

C02. Tel. 046/837-27-27.

Sprzedaż kantówki i desek budowlanych
na zamówienie. Tel. 046/837-17-07, 83796-69, 0602-633-667.

domek w Łowiczu.
Tel. 046/837-82-22.

Meble pokojowe, czarne - sprzedam.
Tel. 046/837-31-23 po 18.00.

Kupią dom z działką do małego remontu
lub w stanic surowym do 55.000 zł.
Tel. 046/83 7-86-79.

Świerki 3-lctnic - sprzedam.
Tel. 046/838-03-52.

Pokój do

wynającia.

Tel. 046/837-44-74.

Do wynającia lokal na gabinet dentystyczny. Tel. 046/830-21-95 do 17.00.
Do wynajęcia lokal na biuro łub usłu
gi w budynku przy ul. Browarnej lOa.
Kontakt, Teł. 046/837-65-93,
046/837-60-80.

Tel. 046/830-21-34.

Sprzedam bryczką konną. Wiadomość:
tel. 0604-976-024.

frytkownicą

Sprzedam wózek dziecięcy "Graco".
Tel. 046/837-36-49, 06.03-43-96-92.
_.._

Sprzedam skrzyn~i jedynki uniwersalne,
komplety na skrzynki, drewno opałowe
pociątc na krótkie kawałki. Przecieranie
drewna do 80 cm średnicy na traku, Golcńsko 69. Tel. 046/838-15-27 po 20.00,

Kora sosnowa, rozdrobniona - tanio sprzedam . Tel. 046/837-75-93 wieczorem.
Sprzedam suknią ślubną.
Tel. 046/830-21-95 do 18.00.
Sprzedam pianino. Tel. 046/837-l l-15.

Sprzedam tanio suknią
Tel. 046/838-46-48

mieszkania do
Tel. 0601-369-199.

Kupią

Łowicza.

sukienką komunijną długą z wło

ską pelerynką.

Poszukują

Kupią nieużytek (V, VI klasa).
Tel. 046/83 7-62-23.

Lokal do wynającia w centrum
Tel. 0-602-738-923.

ciśnieniowy,

Sprzedam

telewizor. Tel. 0604-998-3 76.

Producent oferuje preparaty z marmuru
żywicznego od 172 zł/m'.
Tel. 046/833-04-95, 0604-821-080.

Lokale do wynającia, centrum, biura, sklepy, gabinety. Tel. 0606-592-522,
046/83 7-29-24.

Rower górski. 0608-369-852.

Drut fi 5,5 , fi 6 w krągach lub prostowany
i ciąty na wymiar - tanio.
Tel. 046/838 -88-71, 0608-689-250.
Ubranka do chrztu, ekspres
- sprzedam.
Tel. 0608-352-011.

Sprzedam garnitur Sunset Suits l 78x I OO.
Tel. 0602-491-984.

Tanio sprzedam rowerek dzicciący (3-5
lat). Tel. 046/837- 78-45

Drzewka owocowe, materiał kwalifikowany. Tel. 046/832-14-55, 0604-262-759.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

z biurkiem,

220V.

Oddam w dzierżawę piekarnię (Głow
no). Teł. 042/719-10-84, 710-83-65.

Wynajmą lokal w Głownie.
Tel. 0421710-81-09, 0604-335-015.

Kupią

M-3 mały metraż.
Tel. 046/837-05-20.

regał młodzieżowy

nieużywany,

mały.

i

Sprzedam wózek dziecinny Grako, tanio .
Tel. 046/837-85-46 wieczorem.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI
- KUPNO

Sprzedam

kanapą, regał stołowy.

Owcrlock 3-nitkowy,
Tel. 046/838-86-68.

duży

Garnitcrck komunijny - sprzedam.
Tel. 046/837-20-59.
Sprzedam formy do pustaka, rower BMX
dziecinny. Maurzyce 7

Poszukują

Tel. 046/83 7-59-61.
Sprzedam działką rekreacyjno-budowlaną
1 ha z wykopanym stawem 0,75 ha pomiądzy Głownem a Waliszewem, prąd,
woda, telefon do podłączenia.
Tel. 046/837-00-73.

Wynajmą

KOMPLETNĄ SZKLARNIĘ O POW.
500 M' - TANIO SPRZEDAM.
TEL. 046/837-63-32.

Sprzedam ziemią torfową nadającą sią na
ogródki działkowe, trawniki z dowozem
samochodem marki Kamaz.
Tel. 046/83 7-13-04, 0-604-905-673.
Tanio· sprzedam: telewizor 16 cali Siemens,
odtwarzacze płyt kompaktowych Philips,
Sony, magnetowid Sansuj, tunery, Junaka.
Tel. 0461837-90-58 po 18.00.

ślubną.

Magnetowid, Sony 14 cali, Cyfra+, radioSprzedam ladą chłodniczą, meble sklepowe i kosze oraz Play Station.
Tel. 046/838-12-97.

Sprzedam suknią ślubną ceru, rozmiar 38,
tanio. Tel. 0603-993-013

Drzwi i okna z demontażu - sprzedam.
Tel. 046/837-01-83.

Sprzedam meble, ławo-stół, suknią ślubną
Tcl. 046/83 7-78-26

Stoły, krzesła, komoda, żyrandole, w1cszaki stojące, szafki. Tel. 046/838-58-65.

Sprzedam zestaw: komputer, drukarka,
monitor. Tel. 0608-398- 784.

Komputer Celeron 633 20 GB + monitor,
fax/modem - nowy na gwarancji.
Tel. 046/838-44-73, 0604-309-274.

Sprzedam garniturek komunijny tanio.
Tel. 0503-78-42-40.
Sprzedam pojemniki plastikowe I OOO I.
Tel. 046/ 838-23-96.
Sprzedam sukienką do
komunii.
Tel. 046/837-31-89 po 17.00.
Sprzedam tanio dwie jednakowe krótkie
sukienki komunijne z dodatkami.
Tel. 046/837-90-24.
Sprzedam okna drewniane wszystkie rodzaje. Nieborów 199. Tel. 046/838-57-90.
Tanio sprzedam dwie jednakowe sukienki
komunijne. Tel. 046/83 7-95-99.
Sprzedam palety 3 zł/szt.
Tel. 0602-273-979.

Sprzedam
wyposarzcnic
Tel. 0502-97-37-14.

chłodni.

Sprzedam podłoże do uprawy pieczarek
jako nawóz ogrodniczy.
Tel. 046/838-57 -24, 0502-97-37-14.
Pralka Wiatka, fotele i pufy kolor bordo sprzedam. Tel. 046/837- 77-66.
Komplet wypoczynkowy Kontiki, lampą
, pojemnik na pościel - sprzedam.
Tel. 0600-415- 771.

Sprzedam francuską suknie
Tel. 046/83 7-01-95.

komunijną.

Sprzedam pianino. Tel. 046/833 -11-54 ~
Tanio sprzedam wkład kominowy kwaso
odporny, zbiorniki olejowe, palnik do pieca olejowego. Tei. 046/837-91-11.

Sprżedam magnetowid JVC stereo, wzmacniacz Pionier. Tel. 837-00-58,
603- 78- 73-53.
.

Sprzedam telewizor 21 ", magnetowid, odtwarzacz płyt CD Philips, tiuncr satelitarny. Tel. 046/839-42-57.

Sprzedam suporeks połówki, dwuteownik
12, rury ocynkowane. Tel. 046/839-11-50.
Sprzedam: szafą z lustrami,
wą, biurko pod komputer.
Tel. 046/837-26-1 l.

sofą

3-osobo-

Sprzedam piecyk basowy Yamaha JX-508.
Tel. 046/837-56-50.
Sprzedam 3 szyfy dąbowc (I trzydrzwiowa). Tel. 0608-829-002 po 18.00.
Sprzedam komputer Pentium 200, rowerek dla trzylatka, CB radio, fotelik samochodowy. Tel. 046/837 -40-11
Tanio sprzedam sukienką
Tel. 046/838-49-78

komunijną

Sprzedam tanio akordeon Weltmcstcr 120.
Tel. 046/837-19-05

Kotły miałowe z Pleszewa, wąglowc z Olsztyna i Płońska superoszczl(dnc. Łowicz,
Klickiego 66 (obok skupu metali kolorowych).

Sprzedam dywan wełniany 4x2.
Tel. 046/83 7-51-49

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

Sprzedam sukienką komunijną.
Tel. 046/837-20-75

-

Sprzedam kuchnią wąglową.
Tel. 046/837-12-70.

Sprzedam przecinarką do metalu na gumówki, butlą tlen + ecctylcn, wózek, reduktory, węże. Tel. 046/838 -64-47
po 17.00.

Sprzedam pianino. Tel. 046/837-65-21.

-

Sprzedam wersalką, tapczan,
dywan, narożnik.
Tel. 046/837-63-25.

półką, stół,

ławą,

Sprzedam pianino. Tel. 046/83 7-55-42
po 15.00.
Sprzedam kolekcje znaczków,
Tcl. 0602-655-849.

komiksów. ~

Sprzedam Philips Ozeo oraz modem
Zoltrix. Tel. 0502-564-726.
Sprzedam tanio dużą krajzegą-_ pilnie.
Tel. 0602-717-207.
Grzejniki Purmo - tanio, VAT.
0602-258-695.

Teł.

Słupki
ją .

tralki toczone i porącze - wykonuTel. 0600-376-825, 042/719-27-45.

Świerki do nasadze11 - zwykłe i srebrne tanio. Tel. 042/719-20- 77,
0604-392-876.

Maszyny szwalnicze - sprzedam.
Tel. 0606-989-865.
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USŁUGI

Plays tation - sprzedam.
Tel. 042/719-23-16 .
Sprzedam nóż pionowy do tkanin typ FH
l 40 S Hoffman, nowy, I OOO zł.
Tel. 0502 -517-428.
Sprzedam maszyny: „Overlock złota głów
ka - tcxtima", „Dwuigłówka - tcxtima".
Tel. 042/719-45-27 .

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie .
Tel. 046/837-94 -85 , 0608-484-079.
Wideofilmowanie - profesjonalne - tanio.
Tel. 0601-157-630.
Wideofilmowanie. Radosław Pawelce,
Lipnice 37 . Tel. 046/838-49-38.
u s ługowa

Sprzedam wózek 3-funkcyjny na gwaran·
cji . Tel. 046/874-72-63 .
Silniki elektryczne, wiert ark a s tołowa ,
pomp a szambowa, smarowni ca no ż na,
sprQżarka, wentyl atory, motoreduktor do
wyciągu, WQŻC hydrantowc.
Tel. 042/719-59-36.
Sprzedam skrzynki. Tel. 042/7 19-2 9 _00 .
Sprzedam drut zbrojeniowy 6, 70 gr/kg,
trcgry 12, słupki ogrodzeniowe.
Tel. 042 / 632-75-26, 050 l-713-696.
LodówkQ Amica 85 cm wysoko ści , 2 lata,
okazyjnie za 1/2 ceny sklepowej.
Tel. 042/719-29-06.
Sprzedam bcczkQ nową l OOO I na podwoziu, kołach gumowych.
Tel. 042/719-12-14.

-

Sprzedam pompQ kompletną z hydraforcm. Głowno, ul. Graniczna 14.

budowlaną

-

małą.

Dyplomowana opiekunka dzicciQca poszukuje pracy. Tel. 0605-392-469.
ChQtnic zaopiekuje< siQ dzieckiem .
Tel. 600-353-427.
Jeśli jesteś nauczycielem lub
chcesz dorobić - zadzwoń:
Tel. 046/ 830-34-97.

pie!Qgniarką

i

Dyplomowana opiekunka zaopiekuje< siQ
dzieckiem . Tel. 046/ 837-91-69 po 16.00
PoprOwadzQ ksiQgowość, kadry, płace, rozliczenia z ZUS, UrzQdcm Skarbowym.
Tel. 046/837-73-88 wieczorem

PodcjmQ opickQ nad dzieckiem lub
starszą. Tel. 0607-481-564.

osobą

Zatrudni« szwaczki szyjące kostiumy ką
pielowe i bicliznQ. Tel. 046/838-46-29,
0605-571-755.
Avon - konsultantki, superpromocjc.
Tel. 0421719-44-47, 0608-256-691.
Studentka markcting1.1, i zarządzania, znajomość obsługi komputera, 2-lctnia praktyka w ksiQgowości (listy płac , deklaracje
ZUS i-US) - podejmie prace< w biurze.
Tel. 042/719-29-97.

Wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tc I. 046/83 7-4 7-48.

Wideofilmowanie "KLAPS" tanio, solidnie. Tel. 046/ 838-74-51.
Wideofilmowanie. Tel. 0421719-29-28.

USŁUGI

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

Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, glazura, terakota, gładź, panele, płyty G/K, VAT. Tel. 0601-303-858,
046/ 83 7-50-84.
Projektowanie i wykonawstwo, przyłącza,
elektroinstalacje, pomiary, automatyka,
domofony. Łowicz, os. Kostka 21/28, VAT.
Tel. 060 l-303-858, 046/837-50-84.
Murowanic, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 046/839-62-30,
0606-428-162 .
Usługi hydrauliczne. Tel. 0606-227-164,
046/837-80-39 .

„EFEKT" usługi hydrauliczne, referencje.
Tel. 0604-674-641.
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki, paneli. Tel. 046/837-07-90.

Dachy, konstrukcje i pokrycia.
Tel. 046/832-75-22.
Pokrycia dachowe, montaż płyt GK, paneli ściennych i podłogowych, zagospodarowywanie poddaszy.
Tel. 024/285-16-50, 0601-703-244.
Panele ścienne, podłogowe, boazeria, glazura, terakota, płyty KG, ścianki działo
we, usługi malarskie.
Tel. 046/837-85-44, 837-46-00.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popów 43.
Tel. 0604-334-891.
Układanie

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

Oritlame - sposób na twój biznes.
Tel. 042/658-58-93.

Wszelkie usługi stolarskie, Ololicc.
Tel. 046/ 83 7-15-54.

do szycia bielizny z możliwo
ścią przyuczenia do zawodu. PPHU „Venus" Collcction, Głowno,
ul. Kościuszki 22. Tel. 042/719-36-34.

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

Zatrudnią

biegle szyjące szwaczki do zagorseciarskiego.
Tel. 042/719-33-80.
Zatrudnią
kładu

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

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

Usługi

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

cie. Nabór odbędzie się w piątek 13.04
w godz.8.00 - 1 O.OO, ul. Długa 2, sklep
"MAX".

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

Wideofilmowanie 2 kamery analogowe
i cyfrowe, nagrywanie filmu na płytQ CD
lub DVD, zdjQcia, Kamińscy.
Tel. 046/ 837-73-39, 0601-301-417.

Przyjmę do pracy w charakterze
sprzedawcy w samoobsługowym sklepie odzieżowym. Wiek 20-35 lat, wy-

zdję

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

Rusztowania warszawskie. Tel. 837-47-42.

Tynki maszynowe. Docieplanie budynków. Usługi remontowo-budowlane.
Tel. 046/832-17-74, 0606-701-348.

+

Wykonywanie, remont betoniarek, czQści
zamienne, rusztowania warszawskie.
Tel. 046/ 837-38-81.

Wideofilmowanie. Tel. 046/838-85-16 .

Zatrudni« elektryka z umicjQtnością przewijania silników. Tel. 046/838-35-15 lub
046/830-31-80.

kształcenie średnie, życiorys

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

Wideofilmowanie - Andrzej Bcjda.
Tel. 046/ 837-40-11.

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

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

samochódtransportowe:
Usługi
skrzyniowy 21 ton z żurawiem 5,5
tony, skrzynia ładunku 8,4 x 2,40 x
2,0, chłodnia 17 europałet, ceny konkurencyjne. Tel. 0601-297-790-.

Usługi remontowo-wykończeniowe, pełny

Układanie

Pracowałeś

Boazerie, panele, siding, podłogi , glazura,
terakota, płyta gipsowa, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, cyklinowanie
malowanie, podbitki. Tel. 838-98-40
po 20.00.

zakres. Janusz Koprowski. Łowiczu, ul.
Ułańska 2/3, faktury VAT.
Tel. 046/ 830-20-19, 0-502-402-171.

Wideofilmowanie - Krzysztof Bielecki.
Tel. 042/6'72-23-20, 0607-051-599.

Sprzedam szafki kuchenne stojące i
wiszące 9 szt - 500 zł, wcrsalkQ + 2 fotele
- 200 zł, lodówkQ z oddzielną zamrażarką,
nowa - I OOO zł. Tel. 042/719-31-52.

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

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

Zbiornik metalowy 15 m 3 na szambo,
wodę. Tel. 0601-286-499.

PRACA

-

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

Sprzedam rożen elektryczny na 6 sztuk.
Tel. 0608- 726-221.

Sprzedam wyciągarkQ
Tel. 042/719-34-45.

....,__

montaż

Profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/837-52-23.

Okazyjnie sprzedam sypialniQ.
Tel. 042/719-31-96.

-

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

Gładź, płyta

ścianki działowe ,

Montaż boazerii, panele ścienne , podło
gowe, PCV, zabudowa wnQtrz, szafy, pawlacze, schody, tralki, porQczc, luki, sufity
podwieszane, ścianki działowe GK, gładź,
malowanie, wymiana okien i drzwi.
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.

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

Krycie dachów, obróbki blacharskie, tynki strukturalne, siding, wymiana okien.
Tel. 0502-228-972, 0604-645-981,
046/863-31-74 wieczorem.
Ocieplanie budynków, tynki wcwnQtrznc
i zewnQtrznc, słupki klinkierowe, gładzic
gipsowe, glazura, terakota, panele ścien
ne. Tel. 0607-244-358, 046/ 838-69-25
Z. U. H. oferuje pełny zakres prac wykoń
czeniowych mieszkań i lokali, glazurnictwo, gładzic gipsowe, malowanie panele
podłogowe, ścianki, sufity, adaptacje poddaszy. Przyjmujemy zamówienia na wykonanie stolarki budowlanej - okna, drzwi,schody.Tcl. 0600-225-256,
046/838-63-62 wieczorem.
Profesjonalny montaż paneli ściennych
i podłogowych.Tel. 046/837-01-85
wieczorem, 0602-513-558.
Tynki, ceny niskie Tel. 0607-267-254
Kompleksowe remonty wnQtrz i elewacji
zcwnątrznych - świadectwa kwalifikacji.
Docieplanie budynków, siding, glazurnictwo, panele, gładź, adaptacja poddaszy.
Kosztorysy, projekty - gratis.
Tel. 0602-587-936
Tynki remontowo-budowlane.
Tel. 0603-085-730.
Tanio wykończenia wnQtrz: panele, boazeria, terakota, sufity. 046/838-82-49,
0603-613-312.
Zabudowy wnQtrz: szafy WnQkowc, garderoby, eurokuchnie, łazienki, glazura, terakota, podbitki, podłogi panelowe, tynkowanie. 046/839-11-50.
Łazienki,

kuchnie - kompleksowo . Montaż armatury, wyposażenia, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. Tel. 0604-599-786.

Awarie wodno-kanalizacyjne, c.o. dobowo. Tel. 0604-599-786.

cało

gładź

Usługi koparko - ładowarką

Tel. 046/ 837-99-16,
Plac Przyrynek 11.

„Camclax".

Łowicz ,

Alarmy, domofony, bramy i drzwi garażo
we (montaż napQdów).
Tel. 046 / 837-15~85 , 0603-709-316.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 046/838-36-10, 0606-113-228.

Gładź gipsowa, płyty KG, malowanie, glazura, terakota, panele podłogowe.
Tel. 046/837-88-95, 0607-328-002

Glazura, terakota, malowanie, gładź gipsowa, płyty KG, panele podłogowe.
Tel. 046/837-90-74, 0502-673-405.
Układanie kostki brukowej. Tel. 0602743-012, 046/839-60-57.
Wypożyczanie, sprzedaż

betoniarek i ruszwarszawskich. Tel. 0603-072:751.

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

Projektowanie budynków micszkanych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny i kosztorysy. Tel. 046/837-78-38.
Renowacja mebli. Tel. 046/838-04-34.
pionowe, poziome, rolety ma tezcwnQtrznc, montaż, naprawa,
cena producenta. Tel. 046838 -78-24, '
0603-753-973.
riałowe ,

Folie okienne, kolorowe i antywłamanio
we także samochodowe.
Tel. 046/838-78-24, 0-603-7 53-973.
Blacharstwo, lakiernictwo pojazdowe tanio i solidnie„ Reczyce 135.
Tel. 046/ 838-33-33.
Podciśnieniowe czyszcżcnic

remontowe -tanio. Sprawdź, zaTel. 0600-533-276.

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

Wykonywanie pokryć dachowych, montaż podbitki okapowej. Solidnie, tanio . Tel.
046/837-46-06 po 19.00, 0608-816-579.

Glazura, terakota, panele, tapety, malowanic.Solidniy, ceny do uzgodnienia.
Tel. 0503-634-974, 0606-343-848

Wykańczanie wnQtrz; panele, glazura, terakota, gipsy, malowanie, wymiana okien.
Piotr Zawiślak, Tel. 0501-319-480.

Dywany, wykładziny, tapicerki samochodowe piorQ u klienta i u siebie. Kontakt po
18.00 Tel. 046/839-67-80, 0605-147-635.

Montaż okien, drobne remonty
Tel 0502-049-478

Przewozy krajowe Mercedes Sprinter 15 osób - tanio, szybko, solidnie.
Tel. 046/837-02-57, 0606-634-482.

Usługi
dzwoń.

Ocieplanie budynków, panele.
Tel. 046/839-10-42.

wykładzin,

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

cegły

Budowa domów, słupki ogrodzeniowe z
klinkierowej, glazura, terakota.
Tel. 046/839-63- 72.

Białe Audi A6 wesela tanio.
Tel. 0604-348-540

Wykańczanie

Lincoln biały 7m tanio.
Tel. 0604-348-540.

wnQtrz - remonty.
Tel. 046/839-63-33.
- Cykliniarstwo, parkicciarstwo, panele.
Tel. 046/837-42-55, 0502-202-371.
Schody dQbc wyrób i
Tel. 0502-261-898.

montaż.

Tynki - tanio, szybko, solidnie.
Tel. 0607-343-354.
Vcrtal" żaluzje - aluminiowe, drewniane.
Verticale - materiałowe antystatyczne,
PCV oraz do pracowni komputerowych
(atesty). Rolety - tekstylne, zaciemniają
ce oraz antywłamaniowe. Produkcja, montaż. Tel. 0602- 736-692, 0602-297-257.
Wykonują

prace: tynkowanie, murowanic,
gipsy, glazura - solidnie.
Tel. 0501-735-564 .
Glazura, terakota, panele, rematy, adaptacje. Tel. 0608-810-953.
Słupki,
ją.

tralki toczone i porQczc - wykonuTel. 0600-376-825, 0421719-27-45.

okien, murowanic i dociplanic
budynków. Tel. 0421719-49-39.

gip-

Zespół

ż aluzje

FUR wykonuje : adaptacja poddaszy, sufi!Y podwieszane, gipsy, glazura, terakota,
panele ścienne, podłogowe, zabudowa
wnątrz , malowanie itp.
Tel. 0607-065-144 , 838-12-00

Montaż

Usługi hydrauliczne - pełny zakres.
Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778.

Malowanie mieszkań, elewacji,
sowa. Tel. 046/839-60-12

Bramy, balustrady, ogrodzenia. Posiadam
zaginarkQ do rur do fi 4 cali.
Tel. 046/ 837-38-81.

Alarmy - domy, mieszkania, firmy .
Tel. 0606-940-502.

Twoje oczy, twój optyk. Realizacja
wszystkich recept na okulary. Zniżki, rabaty. Łowicz os. Dąbrowskiego 24
Zapraszamy Tel. 046/837-57-93
Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe
badanie wzroku - niezrównana dokładność.
Łowicz os. Dąbrowskiego 24
Tel. 046/837-57-93
Twoje oczy„.Twój okulista + Twój optyk
- lepiej widzisz Łowicz os. Dąbrowskiego
24. Tel. 046/ 837-57-93
Pomogę schudnąć.

Tel. 0604-06-53-57.

leczniczy i relaksujący.
Usprawnianie po udarach.
Tel. 046/837-74-48.
Masaż

Przewóz towarów do I tony - bus.
Tel. 0608-446-953 .
Provident Polska SA. Pożyczki gotówkowe udzielane w domu klienta w ciągu 48
godzin. Tel. 046/837-00-73,
0606-233-816.
Naprawa: pralki automatyczne, zamrażar
ki i inny sprząt AGD.
Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.
Sztachety, skrzynki, meble ogrodowe,
wyrób i sprzedaż Tel. 024/277-82-52

Glazura, terakota, panele, remonty, adaptacje. Tel. 0608-810-953,
042/710-82-28.

Kawiarnia internetowa zaprasza codziennie w godz. 12.00 - 22.00. TARGOWICA
MIEJSKA. Tel. 046/830-21-67

Ogrody, projektowanie, wykonywanie,
elewacje, ogrodzenia z kamienia.
Tel. 0604-727-412.

ści terapią

INNE

USŁUGI

Uszu

świ.ecowaniem

i inne dolegliwousuwam. Tel. 0601-963-165

Kredyty do 30.000zl bez poręczycieli
z ubezpieczeniem na życie.
Teł. 0604-75-75-00.

Masaże z dojazdem do pacjentów, masaży
sta Marcin Szymajda. Tel. 0603-709-287.

Metalowe ogrodzenia, balustrady, furtki,
bramy (przesuwane, proste, giątc, kute),
wzory producenta lub klienta. Produkcja
i montaż. Łowicz, Plac Koński Targ I.
Tel. 046/ 837-95-44.

WiQźby

- pokrycia dachowe, elewacje.
PPHU Elbo. Tel. 046/863-31-74,
0502-228-972, 0604-645-981.

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

Czwartoklasistki Technikum Hotelarskiego - obsługa wesel, przyjQć okolicznościo
wych (doświadczenie). Tel. 046/838-14-35.

Dachy - budowa i naprawy.
Tel. 0607-267-271.

BHP - szkolenia pracowników, wstQpne,
podstawowe i okresowe. Tc I. O4 6 I 8 3 7 53-00 lub po 15.00 837-71-52.

Naprawa

Profesjonalne instalacje alarmowe i systemy dozoru telewizyjnego, wcwnQtrznc
instalacje telefoniczne (centralki) oraz
bromofony. Tel. 0601-20-76-89.

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

towań

Dachy, konstrukcje i pokrycia, naprawy i
konserwacje Tcl.046/839-18-37,
0603-87-97-21

Glazura, terakota, panele ścienne, podło
gowe, sufity podwieszane, ścianki działo
we K-G, wymiana okien, malowanie, tapetowanie, docieplanie budynków, elektryka. Tel. 046/837-85:87, 0501-639-736.

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

żaluzji.

Tel. 0602-655-849.

PSYCHIATRA - WIZYTY DOMOWE.
TEL. 0605-218-356.

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerek meblowej i samochodowej.
Ścinanie drzew trudnych i nicbczpiccz-• Tel. 0421719-25-73.
nych . Tel. 0604-891-092.
Śluby - białe Audi. Tel. 046/874-11-68.
Zespół - wesela, bale. Tel. 046/837-30-23.

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

Kredyt bez porQczycieli.
Tel. 042/689-06-51.

25
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Salon dla pań poprawiający kondycjQ fizyczną. Czynny od ponicdziału do piątku.
Głowno, ul. Kopernika 22a.
Tel. 0421719-42-93.
Mycie okien i samochodów u klienta.
Tel. 0421719-49-39.

KOMPUTERO
- PISANIE

Sprzedam buraczek czerwony na pasz((.
Tcl.046/838-95-37 po 20.00.

Sprzedam

Sprzedam przyczep(( samozbierającą
T-010/2; dmuchaw(( pionową i opryskiwacz. Tel. 046/837-14-60

Sprzedam ziemniaki astr((, śrutownik,
silnik 7,5 kW. Nicspusza 16.

Sprzedam agregat uprawowo-siewny 2,5 m
szer.Tel. 046/838-17-19.

Sprzedam używane dojarki
Tel. 046/838-48-18.

KupiQ rozrzutnik dwuosiowy do remontu
lub oś przednią rozrzutnika dwuosiowego.
Tel. 0604-360-325 po 20.00.

Sprzedam przyczep(( zbierającą T-072,
1990 rok. Tel. 046/838-98-50.

Sprzedam jałówki( wysokociclną.
Tel. 046/839-72-29

Sprzedam gniotownik z silnikiem, wyciąg
linowy obornika i dmuchaw(( pionową.
Tel. 046/838-79-88
Sprzedam micszankQ
Tel. 024/277-93-37

zbożową.

Sprzedam siano belkowane.
Tel. 046/839-13-29, wieczorem

Komputerowe przepisywanie tekstów szybko, solidnie, skanowanie, jQzyk poiski, angielski. Tel. 046/837-46-85.

Zamieni<( obornik na słoinl(.
Tel. 046/83 8-78-39

Komputcropisanic, przepisywanie prac,
tanio. Tel. 046/837-72-56 po 16.00.
Profesjonalne przepisywanie prac dyplomowych i magisterskich, adiustacja tekstu, skanowanie zdjQć, wykresy. Wystawiamy faktury. Tel. 046/837-86-31, 837-6161, 0604-758-246.
Tanie i szybkie komputerowe przepisywanie prac. 046/837-03-66.
Komputcropisanic. Tcl.046/ 830-32-77.
Komputcropisanic - szybko, tanio, solidnie Tel. 046/838-49-27
Komputcropisanic Tel. 046/830-21-67
Komputerowe przepisywanie prac - tanio.
Tel. 046/830-35-19 lub 0501-021-591.

NAUKA
Maturzysto - kurs matematyki.
Tel. 046/837-85-96.
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Korepetycje, wypracowania - jQzyk polski, nicmicki. Tel. 0607-152-767.
Korepetycje, wypracowania - jQzyk angielski. Tel. 0603-097-087.
Angielski. Tcl.046/ 830-20-50.
Korepetycje chemia, biologia.
Tel. 837-61-22.

Sprzedam dojarkQ Alfa-lavcl.
Tel. 046/838-62-13

zbierającą

Sprzedam siewnik zbożowy, zawieszany,
Jamno 41.

przedłużany.

Sprzedam krowQ na wycieleniu,
Tel. 046/838-16-61.
Sprzedam

ciągnik

BłQdów

46.

C-330. Tel. 838-17-45.

Sprzedam dmuchaw(( do siana i
Tel. 046/837-14-11.

Przygotowanie do matury z jQzyka niemieckiego. Tel. 046/837-60-82
Studentka - korepetycje z matematyki.
Tel. 0605-392-469.
JQzyk angielski - korepetycje.
Tel. 0609-17-17-64.
JQzyk angielski - korepetycje.
Tel. 0600-55-66-13.
JQzyk polski - korepetycje, wypracowania. Tcl.046/ 830-32-77.
JQzyk niemiecki - studentka UMK w Toruniu. Tel. 046/837-79-31
Angielski - korepetycje dla dzieci i dorosłych, tanio, profesjonalnie, interesująco.
Tel. 0502-559-183

wełniak

łowicki.

Sprzedam bcczkQ asenizacyjną 20001. i
kopaczkQ lcwatorową dwurzQdową.
Bobrowniki 32.
Sprzedam zbiornik na szambo 18.0001.,
multikar, ANNA 1989rok, wózek widło
wy GPW. Tel. 838-79-27.

ROLNICZE
Sprzedam suche wysłodki granul~wanc,
Chąśno li 43. Tel. 046/837-12-02 po
15.00.

Dojarki przewodowe, hale udojowe, Polancs, ceny konkurencyjne.
Tc I. 046/83 8- I 7-19.
KupiQ kombajn ziemniaczany Anna lub
Bolko. Tel. grzccz. 046/861-60-37 po
18.00, 060 _77 _
_
4
1 406
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 kotlin<( kowalską oraz przyczepki( ciągnikową na podnośnik. Seligów 18
Sprzedam Bizon Super 56, sieczkarnia jcdnorzQdowa, rozsiewacz do nawozów, sadzarki(, siano belowane, wózek dwukółkQ,
przyczepa zbierająca, wielorak do buraków,
obsypnik do ziemniaków, sortownik.
Tel. 046/838-78-29, 0608- 708-99 I
stodoły.

Rozrzutnik jednoosiowy do remontu sprzedam. Klewków 45.
Sprzedam słom<( belowaną.
Tel. 046/838-26-24.

Hcłin

14.

Oddam 2 ha łąki w dzierżaw<(. Reczyce 133.
Tel. 0602-28-74-85.

Prcmixy Sano - upusty dla hurtowych odbiorców. Soja, mączka rybna. Kocierzew,
tel. 0607-267-282, 046/838-48-63 wieczorcm.

Sprzedam opryskiwacz ciągnikowy zawicszany, brony "5" i rozsiewacz nawozów
Lcy. Tel. 046/838-02-42.

gazowym.

C-360, 1975 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-05-94.
Sprzedam karmniki czterokomorowe dla
trzody chlewnej na pasz<( suchą. Agregat
do formowania redlin z jednoczesnym
wysiewem nasion (marchew, pietruszka,
burak, cebula). Tel. 838-95-56 po 20.00
Sprzedam słom(( - belki. Skowroda
dniowa 23

Połu

Sprzedam ciągnik Zetor 7011, stan bardzo dobry. Lisicwicc Duże 45,
Tel. 046/838-39-83, 0604-114-275.
Podwójny wał strunowy do agregatu oraz
kabinQ do MF-255 . Tel. 046/838-48-86,
0604-342-115.
słom<(.

.

Sprzedam krowy Sypień
Tel. 046/838-64-02

Sprzedam blcbogryzałkQ używaną, opryskiwacz sadowniczy. Tel. 046/837-53-86.

Sprzedam nasiona ogórka szymskicgo,
cena 130 zł/kg Tel. 024/277-94-31

Sprzedam 2 krowy wysokociclnc z drugim
i trzecim cielakiem. Tel. 046/838-14-61.

Sprzedam siano Klewków 50
przy Poznańskiej

Siano luzem sprzedam.
Tel. 046/838-34-04.

słom<(

Sprzedam ślęze 18001.
Tel. 046/874-76-58.

Sprzedam kopaczki( ciągnikową.
Tel. 0605-578-493.

Sprzedam gorczyc(( do siewu.
Tel. 042/719-35-67.
KupiQ buhajki i jałówki (miQsnc) waga ok.
150 kg. Tel. 0421719-12-62.

-

Sprzedam dwuletniego dobermana.
Tel. 046/838-82-49, 0603-613-312.
Oddam szczeniaka w dobre rQcC (suczka)
po wilkach. Tcl.046/8n-92-02,
0600-630-224 .
Darmo oddam szczeniaka po wilczurach (suka). 046/837-92-02,
0600-630-224.
Sprzedam małego yorka po rodzicach
z rodowodem. Tel. 0602-192-572.
Ryby do stawu, karp - kroczek, lin,
amur. Tel. 046/874-76-13.

karaś,

Sprzedam szczcniQta bernardyny.
Tel. 046/874-72-71.
SzczcniQta kaukazy po rodzicach stróżu
Tel. 0421719-64-04, 719-63-27.

jących.

-

Sprzedam tura do C-330 na podnośnik oraz
opsypnik 3. Tel. 046/838-49-4~
Sprzedam tanio przyczep<( 6 ton.
Tel. 0605-045-699
Sprzedam worki po paszy i marchew.
Tel. 046/838-28-11

Sprzedam sadzarkQ do ziemniaków, sadzarkQ do pomidorów, rozsiewacz zawieszany.
Tel. 046/83 8-79-63

Sprzedam opony rolnicze I 6, 9-34.
Tel. 046/83 8-21-41

KupiQ słomQ i ziemniaki drobne lub
Tel. 046/83 8-64-02

„ Wistu IQ'' sprzedam Tcl.046/838-25-29

Sprzedam ziemniaki pastewne
Tel. 046/838-64-1 O

Sprzedam ciągnik Ursus 1222, 1985 rok,
brona talerzowa 2,8 m, pług 5-skibowy,
Star 200 1990 rok. Tel. 046/86-117-28.

-

KupiQ elektryczną maszynki( do strzyże
nia owiec oraz rozrzutnik do remontu.
Tel. 042/7 I 0-93-16.

Tel. 046/838-37-02

Sprzedam dachówki( wirnikowo-pncumatyczną pionową, Orkan 2.
Tel. 024/282-22-94, 0606-137-828

Sprzedam ciągnik 4512, 1995 rok.
Tel. 046/838-15-24.

Sprzedam przyczep<( samozbierającą. Anielin 17 k/Nicsułkowa, gm. Stryków.

Sprzedam opryskiwacz 4001, ogrodowy.
Wibtator do pustaków.
Tel. 024/277-49-51

Sprzedam snopowiązałki( 1987 rok
Tel. 046/838-06-70

Sprzedam słom<( żytnią.
Tel. 024/282-21-17.

Sprzedam jałówki( lub krowQ na wycieleniu z pochodzeniem, żyto, pszenżyto,
micszankQ. Tel. 046/838-66-70 po 19.00.

Sprzedam młodą krowi( na wycieleniu
Gągolin Tel. 046/838-45-73

Sprzedam nowy siłownik z przcwodamido
ciągnika MTZ. Tel. 046/837-53-01

Sprzedam przetrząsacz widełkowy oraz
rozsiewacz do nawozu „Lcy"
Tel. 046/838-65-44

Sprzedam Bizon Z-056, 1990 rok z kabi-

ną, stan dobry. Tel. 0604-078-564.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/838-95-55.

Sprzedam 6 uli warszawiaki zwykłe z nadstawkami, 4 roje pszczół - mocne.
Tel. 046/838 -48-0 I

Sprzedam dmuchaw<( do siana
Tel. 046/838-72-76

Sprzedam cyklop, stan dobry, brony 5,
dmuchaw<( do siana pionową.
Tel. 046/838-98-03.

Kontraktacja jQczmicnia browarnego - rejonowy pośrednik. Tel. 046/838-74-29.

Sprzedam marchew jadalną. Skaratki 68,
Tel. 046/838-35-65.

Sprzedam kultywator 13, dmuchaw<( do
siana Tel. 046/838~75-84

Sprzedam ziarno kukurydzy siewnej.
Tel. 046/838-48-86.

Dealer schładzarników za gotówkQ i na
raty: krótkie terminy realizacji zamówień.
Łowicz, ul. 3-Maja 3.
Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.

Sprzedam

Sprzedam śrutownik bijakowy z wydmuchcm 5,5 KW. Tel. 0'46/838-64-59.

Sprzedam przyczep<( samozbierającą
T-010. Anielin I k/Nicsułkowa,
gm. Stryków.

Sprzedam kombajn ziemniaczany „Anna".
Twe!. 0421719-70-24, 719-71-66.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy do remontu, pług dwuskibowy, kosiarki( rotacyjną, żuka. Tel. 046/838-49-68.

śru

...

Kapusta kiszona. Tel. 042/719-39-82.

KupiQ przyczep<( zbierającą.
Tel. 042/719-71-35.

Ciągnik C-360, I 983 rok, kabin<( do
C-360 - sprzedam. Chąśno li 29.

Sprzedam walec młyńskie do robienia
ty zbożowej. Różyce "Trakt" 43,
gm. Kocierzew.

Sadzonki truskawek - nowe odmiany deserowe. Tel. 042/719-90-44.

Topole ściQtc, okorowane 4 szt. - sprzedam. Tel. 024/277-91-85.

Sprzedam kombajn Bizon, pras<( Z-224.
Tel. 0607-164-864.

dwuskibowy i grabiarki( konną - sprzcdam. Tel. 0608-829-002 po 18.00.

rurociągowe.

Sprzedam dmuchaw<( do siana i zboża, Simson „Enduro". Tel. 046/874-72-49 po
20.00.

Sprzedam Zetor K - 25.
Tel. 046/838-79-5;;.

Ziąbki.

co-tłoczący

Sprzedam krowi( na wycieleniu w kwietniu. Mysłaków 136, tel. 046/838-50-20.

Sprzedam 5 ha łąk Tel. 0600-417-269.

Sprzedam ciągnik T-25, siewnik Poznaniak szer. 2,80 lub 3,20, ciągnik C-330,
kabin<( do C-330. Tel. 0601-346-552.

układem

Sprzedam słom(( prasowaną żytnią i pszenną jarą. Tel. 046/838-39-69.

Sprzedam kombajn buraczany Neptun.
Tel. 046/839-18-17.

Pług

Sprzedam Zetor K 25 z kultywatorem oraz

Sprzedam siano. Tel. 046/837-06-30
po 16.00.

Sprzedam sadzarki( do ziemniaków, kultywator, przyczepy wywrotki 4 tony, pras<(
Z-224, cyklop. Tel. 046/838-49-09.

Sprzedam kombajm Bizon Z-058, 1987
rok, przctrząsaczo-zgrabiarkQ 5, wagQ zegarową nieużywaną I O kg.
Tel. 046/838-63-96.

Sprzedam siano belowane i
Tel. 046/83 8-7 4-69.

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

Sprzedam owies na śrut((.
do mleka różne Tel. 046/838-62-21.
typy i pojemności - kredyt, gwaracja, serwis. Tel. 046/838-79-42, 0606-984-09 5 . Sprzedam li jQczmicnia i tanio tunel foliowy 4x9. 046/838-95-72.
Sprzedam krowę wysokocielną (liSprzedam rozrzutnik obornika jcdnoosiokwidacja stada). Tel. 046/838-49-92.
wy, ładowacz NUIN SIOO i dmuchaw(( do
Sprzedam rozrzutnik obornika radziecki siana poziomą. Tel. 046/838-72-06.
do remontu i Tarpana trzyosobowego na
KupiQ mieszalnik pasz treściwych na 500
czQści w dobrym stanic - pQkniQty wał.
kg. Tel. 0600-347-699.
Tel. 046/838-44-57.
Sprzedam słom<( ze sterty i dwie krowy na Sprzedam pszenic(( jarą do siewu.
Tel. 046/838-02-81.
wycieleniu. Tel. 046/838-11-61.
Sprzedaż schładzarników

Sprzedam Bizon super, przyczep(( samoo dużej ładowności.
Tel. 0606-461-688.

Sprzedam sadzarkQ do pomidorów.
Tel. 046/838-60-46

niezamontowanym
Tel. 046/837-30-56

Korepetycje z matematyki, tanio i solidnie. Tel. 0503-945-323

Sprzedam siano belowane ze
Tel. 046/837-01-99

Sprzedam ciągnik ogrodniczy (dzik).
Tcl.046/838-61-20

Żuka oplandckowany w dobrym stanic z

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

bijakowy 5,5 kW, ssą
7 ,5 kW. Tel. 046/838-48-18.

Nasiona pietruszki berlińskiej - sprzedam.
Zduny 0607-267-271.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-78-71.

Komputcropisanic. Tel. 046/837-70-63,
0-605-069-320.

śrutownik

Sprzedam rozrzutnikdwu-osiowy, stan dobry. Kocierzew Północny 11

różne.

Sprzedam cyklop, rozrzutnik obornika,
przctsząsaczo-zgrabiarkQ, żyto i pszenży
to. Tel. 046/838-87-51
Sprzedam krowi( wysokociclną.
Czatolin 146 Tel. 046/838- 85-18
Sprzedam obornik. Tel. 046/838-30-35
wieczorem
KupiQ przyczepki( do tcrry.
Tel. 0602-848-339
Oddam w dzierżaw<( 400 szt gruszek
(Lukasówka). Tel. 046/837-68-02.
Sprzedam buraczek ćwikłowy.
Tel. 0609-269-820, 046/838-48-59.

Malowanie w kawiarni

wykonała

brygada remontowa PSS „Społem"

Kawiarnia iui odświeiona
Od poniedziałku, 9 kwietnia do śro my w terminach dla nas dogodnych dy, 11 kwietnia trwało malowanie wnę powiedział nam dzierżawca kawiarni
trza kawiarni „W ogrodzie Saskim" przy Marek Sęk. Kawiarnia przyjmować bę
Starym Rynku w Łowiczu. Malowanie dzie klientów już od czwartku, 12
w kawiarni odbywa się każdego roku, kwietnia, jak zwykle w godzinach IO.OO
zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Nie - 20.00. Malowanie wykonuje brygada
czekamy na nakaz z Sanepidu, maluje- remontowa łowickiego PSS.
(av.~
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Wielkanoc w Górach Skalistych
Gdy nas w wielkanocny poniedziałek obleją zimną wodą - nie denerwujmy się.
W Stanach tego dnia muszą normalnie pracować.
O Wielkiej Nocy w USA pisze specjalnie dla „Nowego łowiczanina" Anna Kubica.

-

-

Kiedy oczekuję świąt, patrzę na otaczającą
mnie rzeczywistość z dwojakiej perspektywy. Pierwsza to spojrzenie dziecka: niecierpliwe, odmierzające czas wydarzeniami, nie
mogące się doczekać kiedy wreszcie z koszykiem pobiegnę do kościoła. Drugie jest spojrzeniem osoby dorosłej, która zupełnie niespodziewanie patrzy pewnej niedzieli w kalendarz, z rozpaczą stwierdzając, że to Niedziela Palmowa· i że na pewno z niczym nie
zdążę, a zresztą przecież dopiero co było
Boże Narodzenie!
Tak też było i tej Palmowej Niedzieli.
Jak zwykle pospiesznie zjedzone śniada
nie, gwałtowne ubieranie dzieci i jazda do koś
cioła, aby tylko nie spóżnić się na nabożeń
stwo. W naszej amerykańskiej parafii msza
w Niedzielę Palmową nie różni się wiele od
podobnej mszy w Polsce. Największą różni
cą są chyba palmy, a właściwie ich brak. Nikt
nie przynosi tutaj do kościoła misternie splecionych gałązek wierzbowych, przyozdobionych suchymi kwiatkami, kolorową trawą
i zielenią bukszpanu.
Zamiast palm wierni dostają przy wejściu
zielony liść tataraku (w przypadku mojej parafii jest to mały krzyż zrobiony wcześniej
z tegoż tataraku), który symbolizuje liść palmy trzymany przez Chrystusowych wyznawców w czasie Jego wjazdu do Jerozolimy. Niby mała różnica, ale budzi od razu tę
sknotę za prawdziwymi, polskimi palemkami, sprzedawanymi przez przekupki na drodze przed kościołem. Jeszcze kilka lat temu
nosiliśmy tutaj ze sobą do kościoła palemki
z warszawskiej Cepelii, ale teraz są już zbYt
stare, kruszą się straszliwie, dlatego zaniechaliśmy. Stoimy w ławkach trzymając tatarak.
Przy okazji Wielkanocy przypomina mi się
często stary monolog telewizyjny na temat
wyższości świat Wielkanocnych nad święta
mi Bożego Narodzenia, czy też odwrotnie.
Ktoś kiedyś w życzeniach świątecznych
napisał mi, że wyższość Bożego Narodzenia
polega między innymi na tym, że opłatkiem

można się podzielić na odległość, a jajkiem nie,
bo się zepsuje. Musiałam przyznać rację, ale
chyba nie tylko z tego· powodu Wielkanoc jest
świętem, które w USA jest jakoś mało święto
wane.
Mimo, iż w katolickim kalendarzu jest to
uroczystość największej wagi, amerykańska
Wielkanoc nie jest świętem, na które oczekuje
się z niecierpliwością i wypiekami na twarzy.
Jest to normalny, dwudniowy weekend, róż
niący się od pozostałych jedynie tym, że wierzący idą rankiem do kościoła, a niewierzący
ganiają wraz z dziećmi po ogródkach
w poszukiwaniu kolorowych jajek z niespodziankami - darów od Wielkanocnego Zającz
ka (wierzący też będą ganiać, tyle że trochę
później).

Nie dostajemy jednak dodatkowego dnia
wolnego od pracy, który uczyniłby ten Wielkanocny weekend bardziej świątecznym
i zwolnił w pewien sposób tempo naszego
żyći a.
Komercyjny świat stara się zrobić wszystko, aby i na tym święcie zarobić, przeto
w sklepach już od dawna pełno wszelkiego
rodzaju kurczaczków, zajączków, plastikowych i czekoladowych jajek, wiosennych
kwiatów, koszyczków i innych, sezonowych
dyrdymałek. Z zupełnie niezrozumiałego dla
mnie powodu nie ma tylko wielkanocn~go baranka z chorągiewką.
Księgarnie i biblioteki urządzają spotkania
z zającami zamieszkującymt książkowe strony, po sklepach chadzają żółciutkie, gigantyczne kurczaki.
Wszędzie pełno szynki, która upieczona
w słodkim sosie będzie głównym przysmakiem na wielkanocnym stole.
Ludziska kupują, bo kupować lubią, bo chcą
sprawić sobie radość i dekorować mieszkania
kolorami wiosny. Tradycyjne jest kupowanie
w tym okresie tzw. ubranek wielkan<1cnych
dla dzieci - na wielkanocną wizytę w kościele
lub obiadek u cioci. Ubranka te, to zwykle
stroje wizytowe, tyle, że w jasnych kolorach.

Nowy oddech po mrokach zimy i tradycja
podtrzymywana już od wielu lat. Wielka Sobota jest „tylko" sobotą. Amerykanie jajek nie
święcą, to nasza polska tradycja.
Dobrze, że mamy tutaj w Salt Lake City
polskiego księdza. Poświęci koszyczki z pokarmem, a Amerykanie będą się patrzyli zdziwieni, co my za dziwaczne zawiniątka niesiemy tego dnia do kościoła.
Amerykanie przyjdą jednak do kościoła.
Przyjdą wieczorem, na nabożeństwo światła_
i wody. Bo Triduum Paschalne to ważne dni
w kalendarzu tutejszego katolika. W Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę wielu ludzi uczestniczy w tradycyjnych nabożeństwach. A poranne nabożeństwo w Wielkanocną Niedzielę nie jest tylko katolickim
zwyczajem.
Wiele denominacji chrześcijańskich organizuje je bardzo wczesnym rankiem. Najbardziej
oryginalne, o jakim słyszałam, odbywa się na
szczycie pobliskiej góry. Głęboką nocą garstka ludzi wjeżdza wyciągiem na ośnieżony
jeszcze wierzchołek i w momencie kiedy
pierwsze promienie słońca ukazują się na horyzoncie, rozpoczynają rodzaj ekumenicznego nabożeństwa. Może kiedyś i ja tam dojadę,
na dzisiaj wybieram polska rezurekcję.
Co prawda bez procesji i przerażających mnie
od dziecka wystrzałów, ale z polskimi śpie
wami.
A później będzie już świętowanie, takie
samo jak w każdym polskim domu.
I kiedy w Wielkanocny Poniedziałek zostaną Państwo oblani znienacka zbyt dużą
ilością zbyt zimnej wody, proponuję na osło
dę pomyśleć sobie o ludziach w USA, którzy
tego dnia, jak w każdy inny poniedziałek,
ruszają do pracy i do szkoły. A potem dobrze
wytrzeć się ręcznikiem i ponownie zasiąść
do świątecznego stołu. Wszak na następne
święta trzeba będzie poczekać aż osiem miesięcy!

SP w Domaniewicach

Magda Grabowicz
pisze prawie bezbłędnie
Uczennica klasy VI SP
w Domaniewicach, Magdalena
Grabowicz, przeszła etap okrę
gowy konkursu ortograficznego i 27 kwietnia w Łodzi bę
dzie uczestniczyła w etapie
wojewódzkim. 13-letnia mistrzyni ortografii przyznaje, że
do konkursu przygotowywała
się, korzystając z dwóch ksią
żek, w których są dyktanda.
Zasady pisowni sprawdzała
w razie potrzeby we wstępie
do słownika ortograficznego.
W etapie szkolnym brało
udzial dość dużo osób - )Jlówi
Magda - Ja i Wioletta Kośmi
der miałyśmy taką samą liczbę
punktów, była więc dla nas
dogrywka, którą wygrałam.
W etapie okręgowym było dyktando, dla mnie dość proste
oraz uzupelnianka. Dyktando

biOIO
WH®~klej N

o podróżniku, który się na-

z Żygiestowa

i chciał podróżować po świecie.
Całość trwała około 60 minut.
Teraz Magda przygotowuje
się do etapu wojewódzkiego,
mówi, że korzysta z tych samych książek, ale z obszerniejszego słownika ortograficznego. Z języka polskiego ma piąt
ki, teraz po pierwszym sukcesie w etapie okręgowym, nauczycielka postawiła jej „6" oczywiście z ortografii. Bardzo
dużo czytam, to mi pomaga,
wzrokowo zapamiętuję, jak
dany wyraz się pisze. Jeżeli
mam wątpliwości, próbuję go
napisać na kartce i zobaczyć.jak
„ wygląda". Najchętniej czytam
książki przygodowe, wcześniej
przeczytałam wiele książek Lucy
Montgomery.
(mwk)

Alby· tak,
ale tylko dla

Duża część dzieci z parafii
katedralnej pójdzie w tym roku
do I Komunii Świętej w strojach liturgicznych - w albach.
Probosz, ks. Wiesław Skonieczny, mówi, że obecnie więk
szość parafii taką formę wybiera, ale nie jest to obowiąz
kowe. Za pomysłem tym, zdaniem księdza, opowiedziało się
wielu katechetów, rodziców, a
nawet dzieci. Zachęcaliśmy też
dzieci do założenia strojów ludowych i prawopodobnie kilAnna Kubica koro z nich będzie przystępo
8 kwietnia, 200 I wało do I Komunii w stroju
ło-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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było

zywał Ambroży

chętnych

wickim - mówi ks. Skonieczny. Ostateczną decyzję będą
więc podejmować rodzice,
możliwe jest, że dzieci w tym
ważnym dla nich dniu - pierwszego przeżywania sakramentu Eucharystii będą ubrane
w alby, stoje ludowe i bardziej
lub mniej strojne - zakupione
w sklepie garniturki bądź sukienki.
Uroczystości I Komunii
Świętej w parafii katedralnej
odbędą się w tym roku
w trzech terminach: 6, 13 i 20
maja.
(mwk)
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WIELKA AKCJA ZŁO OWANIA
4000
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5000
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ZŁOMUJĄC

swój stary samochód

bierzesz udział w wyjątkowej promocji
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RENAULT

Zd~owych, spokojnych
~adosnych
,

Żadnych niejasności - zasady są proste. Z góry wiadomo,

ile zaplacisz teraz za

naprawę

w serwisie Renault. Ceny

jawne, gwarantowane i stale. Z góry zapraszamy na
kontrolę

usług są

Swi{;\t 'Wielkanocnych

bezplalną

Twojego Renault w dniach 1-30 kwietnia. Z góry

uprzedzamy, że uzyskasz IO-procentowy rabat na

objęte promocją

iyczy swoim Klientom

naprawy dokonane w tym okresie w Autoryzowanych Stacjach
Obslugi
którą

-

skorzystaj

tylko

z

Książeczki

.CTB Magdan~a

Usług,

Do

znajdziesz w dowolnym Salonie Renault. Przyklady cen

w tabeli

poniżej.

www.renault.com.pl

HURTOWNIA NAWOZÓW
~

,

PRZEZ

CAŁY

,,,
~

NAJNIŻSZE CENY!!!
Zapewniamy transport I

KWIECIEN

10 O/o RABATU
"""

BIELAWY

- POUFOSKA
- MOCZNIK
- SALETRA AMONOWA
- LUBOFOSKA - SALETRZAK
- PLANTAVITA - /INNE

OTOLI CE

---

PILASZKÓW

AG ROL

-

Agro/I' Janusz Wojda 99-400 Łowicz
95 (przy trasie Łowicz-Bielawy)
tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532

Oferuje:

1111

Jastrzębia
R-335

z góry wiadomo

w
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o
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'
ile za co zapłacisz
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Hurt, detal, usługi montażowe, serwis,
doradztwo techniczne, transport.

N

Serdecznie zapraszamy na

ł
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Wymiana oleju + filtr
(olej ELF 5W40 Synthese)

Wymiana klocków
hamulcowych

Wymiana wycieraczek
do szyby przedniej

Clio 111.2

219

249

75

Megane 1.4

219

249

85

Laguna 1.8

269

319

110

Clio, Renault 19 •

139

139

so::

'

._,

oferuje „KOPER" s.c.
Tel. (046) 837-13-58/
(042) 633-20-84
../jakość

IV Targi Budowlane

../

„Skierniewicka Wiosna Budowlana"
dniach 20-22 kwietnia 2001 r.
ul. Pomologiczna Skierniewice.
WO.I - KAT s.c.

-

GWARANTUJEMY:

../

fachowość

bezpieczeństwo

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

Łowicz

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

R-

w

KRóTKIB TERMINY • PaoModA
•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmyMILEX,
•PODŁOŻA ORGANICZNE

45

włókno

WIERNICKI s.c.
99-400 ł..owicz
ul. Poznańska 120
Tel. (0-46) 837-93-63

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM

Vl

ws2ystki• ceny z VAT, obejmują cenę części oraz robotiznę
•z wykorzystanitm czrści Motrio oraz oleju Elf 10W40 COMPETITION

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

• OKNA I DRZWI - PCV, drewno, aluminium,
• Rolety zewnętrzne,
•Żaluzje poziome i pionowe,
• Rolety materiałowe, • Rolety winylowe,
• Markizy, • Parapety,
• Rynny i inne materiały budowlane.

Przyjdź lub zadzwoń-naprawdę warto fi!

<(

jawne gwarantowane ceny

OFERUJEMY:

>Cl

::>

'

WOJ - KAT s.c.

kokosowe, TORF, SUBSTRAT

•NAWOZY OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab
Ceny producenta!
R-413

Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
R-100
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36
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RATY

§'~-?o-c
<?_..

'<,_..

~J
Q~S>;Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi

NOWOCZESNE ZABVDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KVCHENNE NA ZAMÓWIENIE

MEBLE
Łowicz,

Nowy Rynek 16

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

-
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GABINET OKULISTYCZNY
Sklep
„
Głowno,

lek. okulista St. KRAWCM
lek. okulista I. BIEGUSZEWSKA

•

•

T\VOJe Jn1eszka
ul.

Strażacka

GINEKOLOG

4 A

Zaprasza Szanownych Klientów i poleca:

Lek. spec. MARIA WRONIECKA
Łowicz. os. Noakowskiego 1/39
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30
Głowno.ul. Wyspiańskiego 8 lzaSzpitaleml
poniedziałki 9.00·11.00 czwartki 15.00-17.00

DERMATOLOG
._

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

ul.

Wyspiańskiego

8 Iza Szpitalem)

poniedziałki 9.00-11.00, czwartki 15.00-17.00

-

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

Piątki

17.00-19.00

Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza POZ
fil
przyjmowani są bezpłatnie
~
(w ramach umowy z Łódzką Kasą Chorych)

OKULISTA

~

Małgorzata Mazurkiewicz-Kazimierak
piątki

LEKARZ STOMA.T<>LOG

URSZUlAIACIĄGOISQlłłłlARSKA
Specjalista ORTQDONCJI

17.00-19.00

DOROŚLI i DZIECI

ORLEN

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

AUTORVZOWANY DYSTRYBUTOR
OLEJU OPAŁOWEGO

Leczeoiw ~ad zyryz!.H.I dzl~\!lllpdzieży
oraz pełen zakres 1..1$ług stornt:tlólógicznych

PRZYJMUJE:

noszenia

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

poi:iiedziałkf, ~f~, czwa

ki 15-19°0
$(Qdy, piątki 9Ło',#IC~ ul. Spoko[f~ 10
tel. (0-46) 831-02-66 lub 03'648-570-703

LARYNGOLOG

DA-mOs.c.

poniedziałki,

Dr n. med. Magdalena Korczyńska

~

wtorki

R-444

Umowa nałeczenie z ~ką
Regionalnt Kasą Chorych

14.30-16.00

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

LEKRIU STOMfłTOLO<i

Przyjęcia :

• poniedziałek , środa , piątek: 900-12 00 i 1530-1700
• wtorek, czwartek: 900.1200

BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-7~_ 1

•

•Dr med.

ELZBIETA

ZELAZOWSKA

spetjalista neurologii miecięcei

MARTA

tflBlfiSKfł·POTOCKfl
PRZYJMUJE:
14.00-17.00
- poniedziałek, środa
-wtorek, czwartek, piątek 10.1)0-17.00

GABINET WYKONUJE RÓWNIEŻ
PRACE PROTETYCZNE
Łowicz,

ul. Powstańców 2 (róg Jana Pawła li)
Tel. (0-46) 830-21-95

parzysta sobota 11.00-13.00
Łowicz, Stary Rynek 8,

tel. 0604"787-705, 0461837-63-08

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

R-393

GAB!Nfil mlMA10tOOIClNY
lek. storn. ELŻBIETA SlYMAJDA
lek. storn. RENATA CHRÓŚOELEWSKA
czynny: od poniedziałku do piątku

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
:i-----------------~-------------------------'

I

specjalista

położnictwa

i ginekologii

Siedziba: Sikorskiego bi. 27 m.12
Filia:

soboty - wcześniejsze zapisy telefoniczne:

•ul. Wojska Polskiego 1/5, LOWICZ:
:
.(róg Stanisławskiego)
:
tel. 830-20-62
.

-

PROM:OCJA

moeznik 650 zł/tona
Stryków, ul. Rolnicza 6A
tel. 042fl19-93-63, tel.lfax 042fl19-93-64
www.wimax.com.pl; e-mail: biuro@wimax.com.pl

Specjalista
ginekolog - położnik

Głowno,

ul. Kopernika 19 w budnyku przychodni gabinet nr 112

Przyjmuje codziennie oprócz sobót
od godz. 17'1°. Łowicz, ul. Spokojna 8
Tel. (0-46) 837-00-10 w godzinach· tel. kom. 0601-254-57/ R-260
przv'}·ęć,
h

poniedziałki, środy, piątki godz. 16.00 - 17.00

tel. dom. 719-11-67 1
tel. 710-72-67 ~:

-----------------·
·------------------------------------------PRYWATNY GABINET LEKARSKI

' ORTODONCJA KONSULI 4CJ[

UMOWA Z ŁÓDZKĄ REG. KASĄ CHORYCH

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~;~s.o_.

LEKARZ LARYNGOLOG I HOMEOPATA

L[K.STO~.WlODKOWSKIP!ltft

Dr nauk medycznych

JAROSŁAW CZAPLA

w gabinecie dr Martyniaka

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz.

ul. Kaliska 5, te/. (0-46) 837-44-12,
0501-707-969, 0602-243-836 R-407

Łowicz,

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

\

MIECZVSłAWKACZOR

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

w

~

os. Tkaczew bi. 7/12

Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

•

PIOTR CZYI
w środy 17.30-19.00,
~
Łowicz, ul. Podrzeczna 28 b
- tel. 0-601-20-60·40 w godz. 12.00·15.00
przyjmuje

SKIEROWANIE= WIZVTA BEZPŁATNA

PRZYJĘCIA

JOLANTA
PIETRZAK

K{JŚMIERCZYK

KRZYSZTOF

.

:LESZE~ SO:UCZ"YNS~

8.00-11.00, 15.00 -19.00

·.-

R-310

Tel. 0-602-276-728 R-11

BARBARA
FENC-BIELECKA

-

od dn. 2.01.2001 przeniesiony
z ul. Sikorskiego 1
na ul. Kaliską 6, tel. 837-49-67
tel. 0-604-144-959

Dr n. med. Wojciech Kazimierak

• Okapy • Lustra • Karnisze - 4 rodzaje 20 kolorów
• Oświetleniowe - art. elektryczne
• AGD w szerokim zakresie,
• Porcelana • szkło,
oraz pełny asortyment dla domu.

OKULISTA

czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

do 18

Specjalista w internie, reumatologii i rehabilitacji

,,Nastawianie

Badania słuchu audiometrem
Adres domowy: Łowicz , Os. Bratkowice 34/28
R-421
tel. (046) 837-70-74

Łowicz,

pon.·

GABINET USG
badania brzucha, układu moczowego,
narządów rodnych

ul. Topolowa 30, tel. 0461837-07-70;
15.00-17.00; wt .• pt. 9.00-11.00 R-m

śr.

"'I

GABINET LEKARSKI
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ

Specjalista Chirurg

KRZYSZTOF CIESIELSKI
Stryków, ul. Warszawska 94
tel. (0-42) 719-88-49, 0-607-34-09-04

kręgosłupa,,

• krioterapia • elektropunktura • masaż
• badanie kierowców • wizyty domowe

~

ff

Małszyce

16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99·70

Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
\..

WllYTY W DOMU CHOREGO

R-334,

29

12.04.2001 r.

Prewencja kryminalna

Psy wrócą wczerwcu

SZKOLENIE NA WESOtO
nie

- ich opiekunowie też

GOK Kiernozia

Wielkanocne ozdoby
przedszkolaków
W konkursie „Ozdoby wielkanocne"
zorganizowanym przez GOK w Kiernozi dla dzieci z miejscowego przedszkola oceniano 71 prac. Najczęściej dzieci
wykonywały koszyczki z pisankami lub
wylęgającymi się kurczaczkami. Jurorki: Bożena Olczak - kierownik GOK
i Joanna Żmudzińska - nauczycielka plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum w Kiernozi miały niełatwe zadanie. Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień kierowały się przede wszystkim samodzielnością dzieci.
Podsumowanie konkursu odbyło się
w środę 4 kwietnia, ponad 70 dzieci
przyszło do GOK, aby obejrzeć pokonkursową wystawę i odebrać nagrody.
W konkursie na wielkanocne ozdoby nagrody były też iście świąteczne - dyngusówki, baranki, ozdobne ptaszki. Nie
zapomniano o żadnym dziecku - oprócz

nagród każde z dzieci dostało
kolorowego ptaszka na gałązce bazi oraz cukierki.
Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych - przedszkolaków oraz
dzieci z oddziałów „O". W młodszej grupie wiekowej 3 równorzędne nagrody
otrzymali: Hubert Bogucki, Patrycja
Adamowicz, Wiktoria Stachnal. Wyróż
nienia otrzymali: Sandra Wajszczak, Kinga Żakowska, Beata Stocka, Ola Krystecka, Klaudia Sierota.
W kategorii sześciolatków przyznano aż 6 równorzędnych nagród, otrzymali je: Grzegorz Łysio , Mateusz Kuras, Kamila Mąko!, Bartek Romanowski, Justyna Ogłozy, Adam Kosiorek,
oraz 6 wyróżnień, które otrzymali: Martyna Budnicka, Kinga Witkowska, Dominika Załuga, Kuba Dylik, Łukasz
(mwk)
Okraska, Daniel Rzeżnicki.
głównych

nagrodę pocieszenia -

Na początku czerwca ze specjalistycznego szkolenia do normalnej służ
by w Komendzie Powiatowej Policji
w Łowiczu wrócą kolejni dwaj policjanci, którzy będą przewodnikami psów
patrolowo - tropiących.
Na początku bieżącego roku łowicka
policja zakupiła dwa młode psy rasy
owczarek niemiecki. Od razu skierowane zostały na szkolenie do policyjnego
ośrodka w Sułkowicach. Razem z czworonogami oddelegowani zostali policjanci, którzy będą sprawowali nad nimi
bezpośrednią opiekę i potem zostaną ich
przewodnikami.
Kolejnym zakupem łowickiej policji ma
być pies rasy labrador, który będzie wyszkolony do poszukiwania narkotyków.
(mak)

Miejska Biblioteka Publiczna

Ponad l OO zgłoszeń
do konkursu poetyckiego
Z końcem marca upłynął termin ostatecznego składania prac do konkursu
poetyckiego „Młodzi twórcy regionu
łowickiego". Jak poinformowała nas
dyrektorka Biblioteki Miejskiej Magdalena Pakulska, konkurs cieszy się ciągle
dużą popularnością, o czym świadczy
ponad I OO zgłoszeń.
Ostateczna liczba uczestników tegorocznego konkursu znana będzie dopiero pod koniec kwietnia, kiedy to do organizatora dotrą wszystkie prace wysyłane drogą pocztową, a komisja zakończy prace kwalifikujące poszczególne zgłoszenia. Niestety, mimo naszych
apeli o dokładne przestrzeganie regulaminu konkursu, i w tym roku zdarzyło
się w kilku przypadkach, że albo ktoś
zgłasza do konkursu za dużo, albo za
mało utworów. Tymczasem powinno ich
być dokładnie trzy - mówi dyrektor Pakulska. Otrzymaliśmy nawet kilka zeszytów zapisanych poezją. Gdyby ich autorzy zaznaczyli choć trzy utwory typowane do konkursu, komisja w drodze wy-

O czym będzie można
posłuchać w tKK

jątku zaakceptowałaby takąformę zgło

spotkanie w Łowickim rafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Klubie Katolickim odbędzie się 26 kwiet- w łowickiej dzielnicy Korabka. Temania, ponownie gościem będzie ks. Stani- tem spotkania będzie tworzenie nowej
sław Banach z Głowna. Tym razem te- wspólnoty parafialnej. Jak przypuszmatem będzie postać kardynała Stefana czają organizatorzy ks. Wiesław będzie
Wyszyńskiego. Trwają też starania mówił o swoich dośw'tadczeniach zwią
o zaproszenie do Łowicza ks. Bronisła zanych z powstawaniem najmłodszej
wa Piaseckiego, który był ostatnim ka- parafii w Łowiczu.
Po Wielkanocy członkowie klubu,
pelanem Prymasa Tysiąclecia. Obecnie
ks. Piasecki pracuje w parafii Zbawicie- którzy jeszcze nie zwiedzali skarbca
katedralnego, będąmięli ponownie taką
la w Warszawie.
Kolejne spotkanie członków i sym- okazję. K.ilkunastuosoboą grupę opropatyków klubu planowane jest z ks. wadzi po skarbcu kustosz katedry ks.
(mwk)
Wiesławem Frelkiem - pr.oboszczem pa- Stanisław Majkut.

szenia - zapewnia dyrektor.
Już w trakcie tegoocznego zbierania
prac konkursowych organizatorzy zadecydowali, że po raz pierwszy w kilkuletniej historii konkursu oprócz nagród książkowych zwycięzcy otrzymają
także nagrody pieniężne. Ta dodatkowa
forma gratyfikacji dotyczyć będzie tylko jednej kategorii wiekowej uczestników konkursu, a mianowicie 16-24 lata.
Oficjalne ogłoszenie wyników i zaprezentowanie nagrodzonej poezji nastąpi
pod koniec maja w łowickim muzeum.
(/js)

NajbHższe

zastąpi

szkolenia
•
na serio

Przedsięwzięcia

tego typu mogą

służyć jedynie uzupełnieniu ogólnej

wiedzy przeciwpożarowej pracowników zatrudnionych w zakładach
pracy, nie mogą być natomiast traktowane jako typowe szkolenia
z tego zakresu - tak imprezę pt.
„998", która miała miejce 24 marca
w ŁOK, skomentował Stanisław Kapuściński, kierownik sekcji rozpoznawania zagrożeń KP PSP w Łowiczu.
Impreza szkoleniowo - estradowa, bo tak
organizator, czyli Ośrodek Doskonaleni Zawodowego ,,AZET' z Lublina,
zgromadziła w sobotni wieczór, w sali kinowej komplet widzów. Przyszli pracownicy
kilku łowickich zakładów pracy, którym bilety zafundowali pracodawcy. Przyszli tu
po rozrywkę i nie zawiedli się. Humorystyczny monolog w wykonaniu Macieja Damięckiego wszystkich wprawił w wesoły
nastrój, gromkimi oklaskami przyjęty został, znany już miesŻkańcom Łowicza z kilku występów, duet Alicja Majewska i Wło
dzimierz Korcz.
Oprócz tego obecni na widowni otrzymali także pigułkę skompensowanej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, do czego organizatorów
zobowiązywał sam tytuł imprezy. Wszelkich wyjaśnień w tym zakresie udzielił
zebranym pułkownik straży Czesław Prusecki. Mówił on m.in. o zabezpieczeniach
sprzętu przeciwpożarowego, sposobie i
miejscu jego przechowywania w zakła
dach pracy oraz mieszkaniach, o tym jak
należy się nim posługiwać. Uczestnicy
dowiedzieli się również o sposobach postępowania w przypadku pożarów, m.in.
o ewakuacji.
Jest to oferta Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
z której korzystamy co roku i nasi pracownicy są bardzo zadowoleni - powiedział nam Armand Ruta prezes Łowic
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Cena biletów, które zakupiły zakłady nie była
jednoznacznie ustalona. Zapłata odbywała się w formie uznaniowej, na zasadzie
- kto ile może przeznaczyć, tyle daje.

nazwał ją

płyty

Tel 8381522, 0-602623tt5; 0-604576937

Zapraszamy
Pn Śr Cz So: 8- 15
: 7-15
Wt Pt

SUPEROL CD 30
Oleł

do silników diesla zasilanych paliwem

o

dużej zawartości

gipsowo-kartonowe
panele wewnętrzne, (MDF)
tanie listwy wykończeniowe
panele zewnętrzne (PCV)
panele podłogowe (Homitex)

pianki,
silikony,

kleje
R-437

Sala na „szkoleniu" była pełna, ale
jakie będą tego efekty?

SKŁAD OLEJÓW I SMARÓ\V
Targowica Miejska w ł:,owiczu

&mncdlil®wCID
oferuje:

Choć przedsięwzięcie sygnowane jest
przez Komendanata Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja
Branta, nie można go traktować jako
środka zastępczego w zamian za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowe
go, które powinna przejść każda osoba
zatrudniona w zakładzie pracy. Zgodnie
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej •
pracodawca jest zobowiązany zapoznać
swoichpracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Może to zrobić osobiście, albo zlecić to jako zadanie konkretnej firmie pos.iadającej odpowiednie
uprawnienia. Imprezy _typu „ 998" mają
chrakter tylko i wyłącznie propagandowy i uświadamiający, co oczywiście jako
strażacy popieramy - wyjaśnił nam Stanisław Kapuściński. Zwrócił on jednocześnie uwagę, że prawidłowo przeprowadzone szkolenie przeci'YPożarowe powinno odbywać się w miejscu pracy, a
tematy podejmowane w jego trakcie powinny być adekwatne do stanowisk zajmowanych przez pracowników. Oznacza
to, że inaczej powinni być pFZeszkoleni
pracownicy biurowi, a inaczej produkcyjni. Tylko po przeszkoleniu pracowników
w takiej formie, pracodawcy mogą okazać się odpowiednimi zaświadczeniami.
(/js) •

siarki Ili

__L „
oferuje: wylewki
samopoziomujące

glazura (firm krajowych i zagranicznych)
terakota
drzwi wewnętrzne
oraz kleje, zaprawy, fugi
(ATLAS, CERESIT, KERAKOLL)
łistwy wykończeniowe (Atlas, Exceltent)
silikony, pianki, gipsy i gładzie. gipsowe

fugi,
chemię
budowlaną,

kleje
do glazury,
systemy
dociepleń

budynków,

30
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IGROSHlAD=:

MAGAZYN
JÓZEFIN 39
tel. (044) 719-24-88

BRATOSZEWICE,OŚRODEK ODR tel. (0-42) 719-60-18; TUSZVN, ul. Świętokrzyska 20, tel. (042) 6142-160

i5 (/) H

AUTORYZOY\fANA STACJA
SPRZEDAZY I OBSŁUGI
CIĄGNl~ÓW R';>LNICZYCH
oferuje:
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KOMBAJNY
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CIĄGNIKI
-l..IH:SUS

~
~

PRASY D~

.

.

i

o

f

LJ.J

ORAZ POZOSTAŁy
.<i:: ~
SPRZĘT ROLNICZY
Kredyty:
1. Kredyt preferencyjny
2. Kredyt Ursus 0%
;5
3. Sprzedaż ratalna
N
r ~
bez I wpłaty
O . ~
4. AGROLINIA 2000 3: ~

6z E

s~

FORMALNOŚCI

NA MIEJSCU !

•
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T

L

SKANDYNAWSKIE I POLSKIE BLACHY

IZOIA(JA~

dachowe, elewacyjne, trapezowe

2DUŃSKA WC'AA iiiil
-GONTY

>-

fE
DJ --'
>&.

MATERIAŁY

T

&§ D
~

undul1ne

.

.·

5 R

~

2

u

POKRYCIA
DACHOWE
A
e

~ elegancki wygląd

ORŁA

~ szeroka skala profili .i kolorów
~ prosty montaż

-PAPYTRADYCYJNE
- PAPY MODYFIKOWANE
-STYROPIAN

CEGŁA KLINKIEROWA

ONDULINE
Oferujemy także:

CEMENT
'

LAFARGE

WAPNO

dźwiękochłonne,

'------------------------------. ..--------------:--1

ffiOWDO ul, Bie~W~b

}( '
.~

'
•art.chemiczne

j sf
a.

J=!:~e~'::;:e !...___u_1_.M_a_g_a_zy_n_o_w_a_1_1,_t_e1_.1i_ax_o_4B_1B_J_1-_3_2-_1_6
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LEWl~ATAN

VOLKSWAGEN BANK POLSKA
Bezpośredni w kontaktach

Nowy
SEAT Toledo
cena samochodu:
wkład własny:

okres kredytu:

,

przy ul.

Długiej

Copi-Flex

21

R-81

SALON SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ BIUROWYCH

PAŃSTWA

lłU®®OO

DO ZAKUPÓW

•STAL

•

MINOITA

Dąbkowice Górne 44, (046) 838-90-46
SKR Płaskocin, (046) 838-46-76

TELE-RADIO-MECHANIKA

SKR Kocierzew Pin., 046 838-48-28

fKREDffiD0-30]00Zi1

1
bez poręczycieli
I
1z ubezpieczeniem na życie
1
~,

I

!!::E~ _1.

RRTUR WRÓB€l
naprawa

sprzętu

audio-video

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

3 LATA GWARANCJI!

t>rottii:

·SZEROKIASORTYMENT
CYJ

JĘCZMIENNE

99-400 Łowicz, Plac Przyrynek 2, tel./fax (0-46) 837 40 30
http://www.pollgrafla.low/cz.pl

TOSHIBA

OFERUJEMY:

PSZENNE, ŻYTNIE,

~

Seat Kredyt

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

ZAPRASZA

•OTRĘBY:

57.990 PLN
20.000 PLN
72 miesiące

SEAT

MARKET

•NAJTANSZE
NAWOZY
„
•DESKI
•KROKWIE

. J__ !!>!:.. !!.f!...~;?2-:Z

Łowicz,

„Deges"

'~~::·~~~'::. !!!:.!.e.!:..~~~~51

codziennie w godz. 7.00 - 22.00
Niedziela 9.00 - 20.00
R-461

'

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

v'

ProducentVesal

f

· Zapraszamy

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

I,

./ pionowe - materiałowe, PCV
./ poziome - aluminiowe
I
i drewniane
siatki przeciw owadoml
• moskitiery
I

;

•kurczaki zroi.na

ROLETY

I
I

•szeroki wybór alkoholi...

.
•art. spozywcze

szklanej

ZALUZJE! • Tylko 995 PLN miesięcznie

Poleca:
<

wełny

USŁUGI!

.

Zapraszamy na targi ,,Agrotechnika 2001"
Bratoszewice - 21-22.04.2001 r.
R-441

llepspoiyweJłmonopolowy.!

ognioodporne z

Zdrowych i spokojnych
Świtt Wielkanocnych,
obecnym i przyszłym Klientom
fycz4 pracownicy firmy.

Maglcolor 2200 WYDRU~~=:'kvcHr

r.-------------USlU GI
I

~"t\\lIDZANIAi
Pieta Cambridge !'"!!!!!!!!~ !
1

Łódź,

R-22

~----l'lft"J

5 stron na minutę wkolorze
120 stron w czerni
Drukarl<a formatu M
Slandardowo karta sieciowa
Opcja druku dw\JstroMego
i ~owego sortera
Maksymalnie 1.150 arkuszy
w podajnikach
Emulacja PCL 6, PDF. HP-Gl.12,
Line Printer, PostScript Level 2

Jaracza 19, tel. (042) 6 302 302
Dr Rydzyńska, Dr Krysińska
R-430

I
I

FVAT. Tel. (0-46) 838-88-46

J

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

Łyszkowice, ul. Kościelna 5, tel. (046) 838-87-68 ~I

i ."1U7ZJ--N"1Rttą:_ ~,
I SKLEP:
i 99-400 ŁOWICZ, ul.Mostowa 28

RENAIJtT M6gar'le

I tel. (O 46) 837 62 28, O 602 724 169;
I przeniesiony z ul. 3 Maja 6

!w10SENNAPROMOCJA
1

NA CZĘŚCI

]

rH1M~WIITIO~
~0®~11W©?gUU~
11

PPHU KOSMO
Łowicz,

LIA D " Zhig.niew '!ejtman
Z1'f
J> n "-. Monika WeJtman

DEALER PRODUCENTÓW BLACHODACHÓWKI
NA TERENIE ZIEMI ŁOWICKIEJ

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

Kable, przewody,
osprzęt elektroinstalacy(ny,
skrzynki złqczowo-pomiarowe,
rozdzielnie wnętrzowe,
fundamenty do ZKl i ZK3
w cenie producenta,
osprzęt odgromowy,
przepływowe ogrzewacze wody,

Klimatyzacja gratis

•

2

(kier. Koluszki)

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

'.:· - - .„
-- '
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ul. Składowa 1

99-400 Łowicz,

ul. Poznańska 120

\~:

MEBLE NA KFIŻDij KIESZEŃ
• - Łag1ewm
•
"k"1, r:
~ .·
Zg1erz
li

!!
,.., ~:

.f t

~.

Brzeziny

O'.

·
.
I
E
it f t... •· . . ·. •· ·

)

WYBOR
ul. Okólna 242

FIRMA ŚWIADCZY TAKŻE USŁUGI
ELEKTRYCZNE W PEŁNYM ZAKRESIE ~

NOWO OTWAm' SKLEP
TA~N
; .

DOZY
,

L

Ceny fabryczne.
Rabaty dla firm elektroinstalacyjnych
i sklepów elektrycznych.

· WIERNICKI s.c.

Filia WIERNICKI s.c.
9&100 Skierniewice, ul Buczka 2
Teł. (0-46) 833-26-90, 833-27-90,
833-33-90
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I w ilośdcach cGlos~ochodowtch
I
1• jabłka-odmiany zimowe „
1• cebula (4-8 cm}

1I•

odmiany holenderskie (l,5-3,5 kg)

• marchew

·

Firma bieliźniarska KRIS LINE

GAZY

won

Profesjonalny montaż
okien i drzwi
z PCV. aluminium
i z drewna
zubezpieczeniem na życia kredytobiorcy .

KBEm DO I.OOO~

R-429

Tel. 0-501-709-535

I

• buraki ćwikłowe

Tel. : (0-25) 644-66-50, 0-608-045-681

'- - - - - - - - - - - -~1.J

Sklep przeniesiony z ul. Stanisławskiego 2
na Armii Krajowej 1, tel. 046/837 -38-44R-254

BUR'I' ! DE'l'AL !
'l'EL. 8!ł7-(łił-73

I

I
I
I
I
,,AGES" S.C. Stryków k/Łodzi, ul. Warszawska 4 I
I

SKUP·-SPWA4i

•:• PROPAN-BUTAN - 33 kg

I

I
I
I

le kapusta pekińska (z chłodni}
le ziemniaki (do produkcji chipsaw}

•:• PROPAN-BUTAN - 11 KG
•:• PROPAN-BUTAN - 11 KG
do wózków widłowych

Tel. 0461830-20-78, 837-75-04,
0-602-370-470
R-476

kapusta biała

•
• nowe • uzywane
KONTRAKTACJA
• stylizowane
- kapusta pekińska

Acetylen, argon, azot, dwutlenek w
,
powietrze syntetyczne, tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje.

Wszystkie ceny są cenami produe,entów
i zawierają podatek VAT
Zakupiony towar dowozimy GRATIS

„
~

NOYiO OTviARTA
rsiiiiiiazii"1-oiioców1 HURTOWNIA
CHEMICZNA

~ f!!2.f!5!:C!!-!! ~/~~~4:E:!%

R-1a

•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 przepuszczalne)

grzeiniki elektryczne,
oprawy oświetleniowe, proiekty.

seria limitowana Renault Megane Coupe Sport Way.

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

PROMOCJA
BLACHODACHÓWKA QMAC
lakier 22 zł!m' , matt 23 zł!m'

sprzęt oświelteniowy,

Witamy na poktadzie Megane Air. Prosimy o zapięcie pasów. Sugerujemy, aby nie zwracać
uwagi na warunki pogodowe na zewnątrz i korzystać wedle uznania z pokładowej klimatyzacji.
Seria limrtowana Renault Megane Air- klimatyzacja gratis.
WWW.renault.com.pl

s.c.

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

Stryków, ul. Mickiewicza 6
tel./fax. /042/719-95-88
tel. 0-604-584-810

(SALON 800 M

~o~~!

~-ł?~~0 I

!---------------------------------------od 02.04. do 30.04. ·
"v~~~\
------- ________ !

Air Megane

Dostępna także

I
1

na sezon 2001/2002 (od 0,5 ha)
,AGES" s.c. ·stryków k. Łodzi.ul. Warszawska 4 ;z
Tel. (0-25) 644-66-50, tel. 0-608-045-681
;ł

oferuje łanie polśkie!

produkfy chemii gospodarczej
'

Zapraszamy: Pn.- Pt. 8.00-17.00
Sobota 8.00-13.00

CHEMHURT, Głowno, ul. Targowa 1
tel. 0421710-83-65, tel. kom. 0-601-533-08~

Młyn

Sobocka Wieś
i Mieszalnia Pasz Jamno 16
• sprzedaż otrąb żytnich po 40 zł

• wymiana otrąb żytnich i pszennych,
pasz i koncentratów na zboża
Tel. 838-90-12 lub 0-603-061-839
R-446
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12 RAT NA 'WIELKANOC
żadnych

{bez

c

t

a

g

n

e

OFERTA OBIADOWA

wgodzinach
12.00- 21.00 pn. -pt., 17-21 soboty

odsetek ! ! !)

SPAGHETTI

T.ALLA BOLOGNESE
Rata:

Kwota:

25 OOO PLN

9,50 t::i
.,..,
10,90 -.
2. ZTUNCZYKIEM
11,90 :~
3. WEGETARIANSKIE
9,90 o~
4. POTOSKANSKU
9,70 t:>..
5. Z SZYNKĄ I GROSZKIEM
9,70
6. Z PIECZARKAMI
7. Z SEREM FETĄ I OLIWKAMI 10,50

- _tylko 125 zł/m-c

75 OOO PLN - tylko 375 zł/m-c

ł

....;

o

g PASTY
~

150 OOO PLN - tylko 750 zł/m-c

~

--,
9,90 ~

l. PEN-NE Z SZVNKĄ

"' 2. PENNE Z SEREM FETĄ
i::
.....
I OLIWKAMI
'-~"" 3. PENNE WEGETARIANSKIE
-§

::s

-~

"'
'§f
10,90 ·o
~

10,50

"'RYŻ

~ T.R:vz Z GRZYBAMI

~

O.

2. RYŻ Z WIEPRZOWINĄ

t::i 3. RYŻ W SOSIE SOJOWYM

.,..,

.

~

t:>..

'

:;::_, 4. RYZ WEGETARIANSKI
.
"'
:~ 5. RYZ Z KURCZAKIEM

9,90 ·.ti
10,90 ~
10,90 -~
10,50 6
Q

10,90 -~

o

-~ ~AtATKl

~

4,50 ~
A,50 -~
4,50 ~
4,50 2
4,50 - ~
4,50 .94,50 6

-~ 1. GRECKA
-6 2. HAWAJSKA
~ 3. NICEJSKA
"'~A. SOJOWA
E5.. 5. SELEROWA
~ 6. WIOSENNA
:::}- 7. WEGETARIANSKA

o-O

llel. 830 35 22 i
...

„Zdążyć

przed

Wielkanocą''

- PROMOCJA

r..

na zakup DOMU MIESZKANIA DZIAŁKI
MAT.BUD itp. w jednym z 93 oddziałów PGK Kredyt do
16 Kwietnia 2001 r. mogą Państwo oszczędzić nawet 5040,00 zł.
Ponieważ z okazji Świąt Wielkanocnych PGK Kredyt zwolni Was
z odsetek od 12 RAT miesięcznych.
Wystarczy „Zdążyć przed Wielkanocą" i podpisać jedną
z 254 Promocyjnych Umów ratalnych. Nie zwlekaj dołącz do grona
ponad 1 O OOO klientów PGK Kredyt.

~Ś\~'(\\<J\ct

\

PGK Kredyt Zgierz
ul. Kilińskiego 4 a
tel. (042) 715 29 40 ; 719 08 36
Rolnicze Centrum

Kształcenia

Ustawicznego

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

Zamówegzempla<zbazplatny

SALON DLA PAŃ OKNA PCV
(1465 x 1435)

poprawiający

kondy~ję fizyczną

• kombajnistów

Głowno,

•księgowych

• kurs obsługi klienta

•
" l(Q.fcena
Tufto
netto = cena brutto
t1

montaż

okien- gratis!!!*

OKNA i DRZWI

Tylko u nas kompleksowa oferta

ZEWNĘTRZNE

•OKNA - PCV,AL, DREWNO • DRZWI
•DRZWI WEWNĘTRZNE• FASADY• OGRODY ZIMOWE
~-----:::::-...
•BRAMY GARAżOWE• DASZKI ALUMINIOWE
•ROLETY• ŻALUZJE• MOSKITIERY

Zapraszamy
ŁOWICZ, UL. POWSTAŃCÓW 10 G TEL./FAX 046 / 830-20-78
R-469

~
!.tc!!'QB

-1aO'b-~fósL
WIELKA
PROMOCJA I OXb-Q>~

• agent ochrony
• obsługa kas fiskalnych

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

"

0·800 122-222

R-34

• kom~uterowy dla początkujących
•komputerowy dla zaawansowanych
•komputerowy
- korzystanie z internetu

•B.H.P.

aa-."fe,'f--,JJ. · . . , ..--, _;. ::

-:;!
. ()t\\.
·"
podatkach,
nych,
~- .
· . . ~'1' ._
prawie pracy i zabez-;;·
·'"';
·
~
spoleczoym,
pieczeniu
~ ~------.:~~..,...,•
prawie cywilnym, kar,...
„~..:~1• i"
nym, sprawach admini~
ę;;_;.~„~·
stracy1/iych. rynku nieru~\
.ch_omości'. fin~nsac/1, pra_- ".!~ ~
~ .;-:· .,,. \ .
wie \IV b1Lnes1e, orzecLmc•. -~ , ·;-;,_\
twie, ubezpieczeoiach. infor~!'"'~"" ~· \
matyce czy zarządzamu.
.<
To wszystko w jedne/ gazecie!

Rezerwacja Umów Promocyjnych:

·

informacje, trafne decyzje

Gazeta Prawna to niezastąpiony
· ~11ci__,,,....~·,,_
dziennik prawno-gospot\i o:;.s-u "'"M{\c.•
darczy. W każdy
:·• *.
._ ®~-u~v51\?!. ~\>fl\~~
poniedzialek, śro.._
dę 1 piątek mozna
tu przeczytać o ak.-<
tualnośc1ach praw- ~~· ~\\\e

Podpisując Umowę Ratalną

Zespół Szkół

ni ezbę dn e

-...-PRASZAM
~ FRANCE-GOST sp. z o.o.

zł

brutto

.[/ie,1110
MONTAż-GRATIS
USWGIRBMONI'OWO.WYIOŃCmNIOWB "qfa,d
BIURO INFORMACYJNO-HANDLOWE
99-400 Łowicz, ul. Wojska Polskiego 1
telJfax. (0-46) 830-22-39, 837-03·22, o-eo7-343.J36

~~ó~!Q~~~~NIA
Łowiczu
~

lIR.AN<:;_~_ Oddział Głowno, ul. Sikorskiego 3
GOST tel./fax (042) 710-70-10

i Budownictwa w

PRODUCENT:
• kostki brukowej

OFERUJE PAŃSTWU

•krawężników, obrzeży,

przepustów drogowych,
bloczków betonowych itp.

kręgów,

1

A TAKŻE:
• bramy garażowe
- segmentowe i uchylne
• styropian: FS-12, -15, -20

CENY PRODUCENTA

od 650

OORADZIWO- OBMIARY - SERWISti

ul. Kopernika 22a, tel. 719-42-93 ~
Il/
Czynny od poniedziałku do piątku

•

już

• OKNA DREWNIANE •ALUMINIOWE • ROLETY
• żALUZJE • BRAMY• PARAPETY• DRZWI

•

• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki_ betonowe
• pustaki zasypowe
•nadproża

•

~

galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103.
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98..;
~
e-mall: SIB@winkhaus.com.pl;
Internet: http://www.wlnkhaus.com.pl/slb r±.

SPORT

•

SPORT

12.04.2001 r.

Sport szkolny- Rejonowe IMS i Rejonowa GS
w sztafetowych biegach przełajowych

•

•

SPORT

SPORT

33

,

TYM RAZEM BEZ SUKCESOW
Łowicz,

3 kwietnia. Od kilku lat w
z powiatu łowickiego tradycyjnie dobrze radziły sobie w zawodach rejonowych w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców, często
odnosząc później sukcesy takźe w mistrzostwach województwa łódzkiego.
Tym razem jednak w rozgrywanych na
łowickich Błoniach zawodach w ramach
Rejonowych Igrzysk Młodzieźy Szkolnej i Rejonowej Gimnazjadzie Szkolnej
sztafety z „Ziemi Łowickie" były jedynie tłem dla rywali ...
zespoły

•Rejonowe IMS dziewcząt:

Strata ponad czterech minut naszej ekipy
mówi sama za siebie ... W rywalizacji
15x800 metrów zespołów z ,,Ziemi Ło
wickiej" lepszą okazał się tym razem sztafeta SP Domaniewice, w której składzie
biegły: Katarzyna Kot, Magda Kosiorek,
Ewa Śnieguła, Anna Maj, Anna Lisiewska, Agata Felczyńska, Julia Kwiatkowska, Justyna Ozimska, Kinga Plucińska,
Beata Małecka, Aleksandra Marczak,
Marta Kapusta, Marta Szymczak, Paulina Graszka i Katarzyna Kostrzewa - nauczyciel w-fGrzegorz Czajka.
Dziewczęta z SP I Łowicz w zawodaeh powiatowych uzyskały przewagę
12 sekund, ale w zawodach rejonowych
straciły do rywalek z Domaniewic 14
sekund. W sztafecie tej biegły: Martyna
Czekalska, Marta Duranowska, Joanna
Pawlak, Paulina Krystianik, Klaudia
Koza, Marta Kaźmierczak, Aleksandra
Dańczak, Kasia Rybarczyk, Marta Kosiorek, Sylwia Owczarczyk, Małgorza
ta Majtczak, Monika Duranowska, Ewelina Ślesińska, Natalia Pisarek, Anna
Rybus, Małgorzata Kołodziejska, Pau-

lina Guzek i Paulina Antosik - nauczycielka w-f Marzena Pawlak.
54:56
I. SP 5 Skierniewice
55: 18
2. SP 9 Kutno
56:21
3. SP 2 Żychlin
59:11
4. SP Domaniewice
59:25
5. SP 1Łowicz
60,03
6. SP Wysokienice
7. SP I Rawa Mazowiecka dyskwalifikacja
•Rejonowe IMS chłopców:

•Rejonowa G$ dziewcząt:

Pierwszy medal dla powiatu łowic
kiego wywalczyły dopiero gimnazjalistki z Domaniewic, które jednak na trzecim
miejscu znalazły się dopiero na ostatniej
zmianie. W zespole tym biegły: Monika
Ziarnik, Marzena Kedziora, Joanna Bródka, Karolina Burzyńska, Agnieszka Kwestarz, Małgorzata Pawlata, Beata Białek,
Małgorzata Witkowska, Danuta Milczarek, Elżbieta Ozimska, Bogusława Kipisz
i Paulina Zuchora - nauczyciel w-f Mieczysław Szymajda.
Ekipa GP Popów w zawodach rejonowych pobiegła zn~znie słabiej niż
kilka dni wcześniej w mistrzostwach
Ziemi Łowickiej. Ostatecznie dziewczę
ta, które nie tak dawno sięgały po medale
mistrzostw województwa łódzkiego znalazły się na końcu stawki. W sztafecie tej
biegły: Marta Owczarek, Aneta Bruc,
Iwona Klimkiewicz, Karolina Kubiak,
Marzena Głowacka, Monika Boczek,
Agnieszka Gładka, Paulina Pikulska, Joanna Znajdek i Agnieszka Czamotii - nauczyciel w-fMichał Uczciwek.
33:53
I. GP 2 Skierniewice
33:53
2. GP Bedlno
36.02
3. GP Domaniewice
36:25
4. GP l Rawa Mazowiecka
37:15
5. GP Popów

powiat łowic
ki zajmowały także i w rywalizacji sztafet 15xl000 metrów chłopców miejsca
poza podium. Wyżej znów uplasowała
się ekipa SP Domaniewice, w której skła
dzie biegli: Jakub Szymczak, Adrian
Kapusta, Kamil Koza, Krzysztof Grabowicz, Tomasz Grabowicz, Tomasz
Kosiorek, Sylwester Kwestarz, Jakub
Kujawiak, Jakub Ignasiak, Rafał Michalski, Marcin Kostrzewa, Szymon Kuciń
ski, Jakub Golisz, Damian Szymajda i
Michał Rosiński - nauczyciel w-fGrzegorz Czajka.
Natomiast w składzie SP I Łowicz
biegli: Paweł Dziedziela, Dominik Panek, Arkadiusz Kaźmierczak, Tomasz
Pietrzak, Andrzej Gielniewski, Szymon
Jabłoński, Grzegorz Jóźwiak, Wiktor
Rybus, Adam Bury, Daniel Wilk, Piotr
Dziedziela, Lukasz Wróblewski, Damian
•Rejonowa GS chłopców:
Kopeć, Michał Stokowski, JózefSzkup,
Ostatni na trasę wybiegli gimnazjaliWiktor Szkup i Maciej Milewski - naści, którzy rywalizowali na dystansie
uczyciel w-fRobert Graczyk.
l :02,59 I Ox I OOO metrów i tu można się było
1. SP l Rawa Mazowiecka
l :03,27 spodziewać, że reprezentanci Gimna2. SP 5 Skierniewice
1:05,25 zjum w Domaniewicach będą w stanie
3. SP 9 Kutno
1:07,50 wywalczyć awans. Okazało się jednak,
4.SPDomaniewice
1:08,43 że podopieczni Mieczysława Szy5. SP 1 Łowicz
dyskwalifikacja majdy mieli kłopoty nawet z zajęciem
6. SP Krośniewice
trzeciego miejsca. W zespole tym biegli:
Mariusz Fabjański, Dominik Maciejewski, Krzysztof Kostrzewa, Bartosz
Golis~ Grzegorz Lusztak, Krzysztof
Woźniak, Tomasz Jóźwicki, Mariusz
Wieczorek, Piotr Fraszczyk, Radosław
Kruk i Robert Kruk - nauczyciel w-f
Mieczysław Szymajda.
Na czwartym miejscu finiszowała
sztafeta Gimnazjum w Łyszkowicach:
Tomasz Bryszewski, Mateusz Rynkiewicz, Dawid Markus, Łukasz Gajek,
Adam Osówniak, Mariusz Garijelczyk,
Piotr Foks, Andrzej Markowicz, Paweł
Sołtyszewski, Tomasz Żałoba, Kamil
Wiecioch, Krzysztof Stań, Sylwester
Kołodziejczyk i Kamil Wójcik.
36:3 l
I. GP 2 Skierniewice
36:43
2. GP Cielądz
37:18
3. GP Domaniewice
37:45
4. GP Łyszkowice
38:10
5. GP Bedlno
39:05
6. GP Boguszyće
Zespoły reprezentujące

Paweł A. Doliński

li edycja Ligi Trójboju Lekkoatletycznego Szkół Łowickich

Tym razem lepsza ,,Dwóika''
Drążykowski

30 marca. Po raz drugi wystartowali młodzi lekkoatleci w hali sportowej OSiR Nr 2 w ramach Ligi Szkól
Łowickich Trójboju Lekkoatletycznego.
Celem tych zawodów jest popularyzacja „królowej sportu" wśród młodzieży
oraz wyselekcjonowanie młodych sportowców do nowo powstałej sekcji LA
w Łowiczu.
W Il edycji zawodnicy rywalizowali
w biegu wahadłowym I Ox I Om„ w rzucie 2 kg piłką lekarską i w trzyskoku.
W biegu I Ox IO najlepszymi okazali
się: (klasy IV) Partycja Wójcik (SP
3) - 28,7 s. i Marcin Pełka (SP 2) 27,8 l s„ (klasy V) Małgorzata Janicka (SP 2) - 27 ,8 s. i Maciej Rybus (SP
3)- 27,19 s.
~iłowa konkurencja, którą był rzut

(SP 4) - 9,50 m.
W trzyskoku, który polegał na wykonaniu trzech skoków na prawej, a następnie na lewej nodze wygrywali: (klasy IV) Marta Duranowska (SP I) I 0,42 m. i Marcin Pełka (SP 2)- I 0,57
m„ (klasy V) Marta Kaźmierczak (SP
I) - 11,82 m. i Daniel Piotrowski (SP
3)- 10,63 m·.
Z powyższych wyników widać, że
najlepszym zawodnikiem II edycji był
zdecydowanie Marcin Pełka, który wygrał wszystkie trzy konkurencje w swojej kategorii wiekowej. Najlepszą szkolą II edycji była SP 2, a w klasyfikacji
ogólnej po dwóch edycjach prowadzi
SP 3 przed SP 2

piłką lekarską zakończyła się zwycię

I. Patrycja Wójcik (SP 3)
2. Matra Duranowska (SP l)
3. Patrycja Korzewska (SP 3)

Łowicz,

stwami: (klasy IV) Partycja Wójcik
(SP 3) - 7,30 m. i Marcin Pełka
(SP 2) - 9,15 m„ (klasy V) Dorota
Łukawska (SP I) - 9,45 m. i Michał

WYNIKI TRÓJ BOJ U
•KLASY IV (dziewczęta, rocznik 1990):

277 pkt.
240 pkt.
230 pkt.

•KLASY IV (chłopcy, rocznik 1990):

I.

~arcin Pełka

(SP 2)

279 pkt.

·229 pkt.
2. Marcin Zakrzewski (SP 3)
223 pkt.
3. Krzysztof Urbanek (SP 4)
• KLASY V (dziewczęta. rocznik
1989):

I.Marta Kaźmierczak (SP 1)
2. Małgorzata Janicka (SP 2)
3. Agnieszka Koza (SP 2)

340 pkt.
320 pkt.
313 pkt.

•KLASY V (chłopcy, rocznik 1989):

I. Maciej Rybus (SP 3)
2. Daniel Wojda (SP 3)
3. Daniel Piotrowski (SP 3)

282 pkt.
282 pkt.
256 pkt.

• PUNKTACJA DRUŻYNOWA
SZKÓŁ II EDYCJI:

I. SP 2 Łowicz
2. SP 3 Łowicz
3. SP 1 Łowicz
4. SP 4 Łowicz

3921
3687
3530
2305

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

• PUNKTACJA DRUŻYNOWA
SZKÓŁ .PO DWÓCH EDYCJACH:

I. SP 3 Łowicz
2. SP 2 Łowicz
3. SP I Łowicz
4. SP 4 Łowicz

7349
7230
7134
2305
Zbigniew

pkt.
pkt.
pkt.
pkt.

Łaziński

Radosław Gębicki

gra „ w

kratkę"... Tym

razem na

niezłym piątym

miejscu.

Dart-6. turniej IV Grand Prix Łowicza 501 d.o.

Podium dla lodzi
Łowicz, S kwietnia. W Pubie „Krokody-LEG" juź po raz siódmy odbywał
się turniej wchodzący do klasyfikacji IV
edycji Grand Prix Łowicza w dartsie 50 I
double out. Tym razem znów wszystkie miejsca zajęli łodzianie: wygrał Artur Wojciechowski w finale pokonując Piotra Dąbkiewicza (obaj „Team
Metropolis" Łódź), ale w klasyfikacji
generalnej Dąbkiewicz ma nadal cztery
punkty przewagi nad swoim klubowym
kolegą. Trzeci był Stefan Nowak
(„Champion-Team" Łódź), a najlepszym z łowiczan tym razem był Piotr
Kuleta.
Największą niespodzianką była dopiero dziewiąta pozycja w 6. tumiju
prowadzącego dotąd w „generc.lnej" Macieja Turskiego (ŁKD „Leg" Łowicz), który najpierw przegrał właśnie
z Kuletą, a później z Zenonem Jaska. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi
przez Radio Plus „Między Łodzią a
Warszawą" oraz Firmę „Mirecki" S.C. z
Łodzi.

'Wy_niki 6. turnieiu IV GP Łowicza:

I. Artur Wojciechowski
(„Team Metropolis" Łódź)
2. Piotr Dąbkiewicz
(„Team Metropolis" Łódź)
3. Stefan Nowak „Champions" Łódź
4. Piotr Kuleta
5. Paweł Kuza (ŁKD „Leg" Łowicz)

20
16
12
IO

8

Radosław Gębicki
(ŁKD „Leg" Łowicz)
7. Leszek Puchowski
(„Champion-Team" Łódź)
Zenon Jaska
9. Maciej Turski
(ŁKD „Leg" Łowicz)
Waldemar Szkup
(ŁKD „Leg" Łowicz)
Jacek Kocus
Adam Warzycha („lntraco" Łódź)
13. Jacek Lebioda
(ŁKD „Leg" Łowicz)
Piotr Pernak
Krzysztof Zdańkowski
Marcin Wroński
17. Aneta Myczka
(ŁKD „Leg" Łowicz)
Jakub Lebioda
(ŁKD „Leg" Łowicz)
Waldemar Sokół
(ŁKD „Leg" Łowicz)
Artur Kacprzak („Krokody-LEG")
Grzegorz Wójcik
ŁKD „Leg" Łowicz
Sebastian Szkup
Robert Szczepański
(ŁKD „Leg" Łowicz)

8
6
6

44
36
35
32
31
30

i6
26
25
24
20
19
19
18
li
16
16
16
15
14
14
12
12
11

IO

Mieczysław Różycki ŁKD

4
'ZI

4
4
2
2
2
2

„Leg" Łowicz (26)
30. Mariooz Myczka (30)
Hubert Chiczewski
„Klub 301" Płock (30)
Aneta Myczka ŁKD
„Leg" Łowicz (32)
33. Patora Ramzes
„FartDartDaddy" Płock (33)
Tadeusz Szczepański (33)
35. Dorota Turska (35)

IO
6

6
6
4
4
2

Sławomir Piechociński

KlaWJ_kacia fl.O 6. turnieiu IV Q.P Łowicza:

I. Piotr Dąbkiewicz
„Team Metropolis" Łódź (2)
2. Artur Wojciechowski
„Team Metropolis" Łódź (3)
3. Maciej Tyrski ŁKD
„Leg" Łowicz (I)
4. Stefan Nowak

„Champions" Łódź (5)
5. Marcin Wroński (4)
6. Paweł Kuza ŁKD
„Leg" Łowicz (7)
7. Andrzej Pągowski (5)
8. Radosław Gębicki ŁKD
„Leg" Łowicz ( 11)
9. Waldemar Szkup ŁKD
„Leg" Łowicz (8)
IO. Adam Warzycha
„lntraco" Łódź (12)
Piotr Kuleta (15)
12. Krzysztof Zdańkowski (IO)
13. Jarosław Staniszewski
„Team-Metropolis" Łódź (9)
14. Sławomir Manecki
„Klub 30 I" Płock ( 13)
15. Jakub Lebioda ŁKD
„Leg" Łowicz (14)
Jacek Kocus ( 18)
17. Jacek Lebioda ŁKD
„Leg" Łowicz (15)
18. Leszek Puchowski
„Champion-Team" Łódź (24)
19. Piotr Puchowski
„Champion-Team" Łódź (15)
Artur Kacprzak
„Krokody-LEG" (18)
Robert Szczepański ŁKD
„Leg" Łowicz (18)
22. Grzegorz Wójcik ŁKD
„Leg" Łowicz (21)
23. Waldemar Sokół ŁKD
„Leg" Łowicz (22)
Zenon Jaska (29)
25. Michał Lebioda (23)
Sebastian Szkup (24)
27. Piotr Pernak (28)
28. Jacek Pytkowski (26)

90
86
80

„Klub 301" Płock (35)
2
Igor Oszczanowski
„Chiken" Płock (35)
2
38. Cezary Jabłoński (38)
Witold Słomiany (38)
Szymon Kajkowski
„Klub 30 l" Płock (38)
Sebastian Majewski
„Bonanza" Warszawa (38)
Piotr Bytner
„Labirynt" Płock (38)
Już dziś w Pubie „Krokody-LEG"
rozgrywany będzie siódmy już turniej
IV edycji Grand Prix Łowicza w dartsie
501 double out. Zawody rozgrywane są
w każdy czwartek o godz. 18.00, a zakończenie rozgrywek przewidywane
jest na I Omaja 200 I roku.
Paweł

A.

Doliński

-
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Turniej Koszykówki „Sokołów SA Cup '2001"

Koszykówka - Liga Międzyuczelniana
Szkół Wyższych

Regionu Łowickiego

POWINNI BYC WYZEJ łowiccy studenci górą
Piaseczno 30 marca - 1 kwietnia.
Sporo grania mieli ostatnio łowiccy kadeci. W ostatnim tygodniu marca grali w
niedzielę ze Startem II, w czwartek ze
Startem III, a już nstępnego dnia wyruszyli, na zakończenie sezonu, na towarzyski turniej koszykówki do Piaseczna, gdzie rozegrali aż sześć spotkań.
Niestety, chyba dało o sobie znać zmę
czenie, ponieważ chłopcy w zawodach
tych przegrali cztery mecze, a wygrali
tylko dwa spotkania. Szkoda, źe z drużyną nie pojechał najlepszy strzelec ło
wickiego zespołu - Piotr Górski, który jest kontuzjowany, a jego brak wyraźnie było widać na parkiecie.
Łowiczanie rozlosowani byli w dość
wyrównanej i mocnej grupie razem z
SKK Siedlce i Gim basket Białystok ..
W swoim pierwszym meczu podopieczni trenera Zbigniewa Łaziń
skiego z.aczęli dość dobrze i po pierwszej kwarcie wygrywali 22: 13.
Korzystny wynik udało się utrzymać jeszcze w kwarcie drugiej, lecz
siedlczanie dogonili nasz zespół w
trzeciej odsłonie i w ostatniej części
gry, po bardzo nerwowej i zaciętej
końcówce, przechylili szalę zwycię
stwa na swoją stronę. Przegrana jednym punktem to przede wszystkim.
efekt niskiej skuteczności i niewykorzystanych sytuacji spod kosza.
Po godzinie przerwy łowiczanie stoczyli bój z ekipą z Białegostoku, który
był wyrównany tylko do 5. minuty trzeciej kwarty, kiedy to jeszcze prowadziliśmy 3. oczkami. Później rywal trafił
cztery „trójki", co podłamało chłopaków
i mecz zakończył się porażką 60:45.
Zajmując ostatnie miejsce w grupie
„Księżacy" w ćwierćfinale trafili na
mocny zespół MKS Ochota, który jak
się później okazało wygrał cały turniej i
doznali wysokiej porażki 44:79. Po tych
meczach łowiczanom przyszło walczyć
o prawo do gry o miejsce 9. Najpierw

bardzo wysoko wygrali z Piasecznem Il
90: 14, a w spotkaniu bezpośrednio decydującym o 9. miejscu nasz zespół grał
z ekipą ze Słowacji - B.K. Dolny Kubin. Było to trudne spotka.nie, w którym prowadzenie objęliśmy dopiero w
29. minucie i o zwycięstwie zadecydowała końcówka IV kwarty, kiedy to dzię
ki skutecznie wykonywanym rzutom
osobistym wygraliśmy 53:49.
W finale turnieju zagrali gospodarze,
którzy wcześniej ku swojemu zaskoczeniu pokonali MOS Prószków 72:54, z
drużyną MKS Ochota. Do przerwy był
to dość wyrównany pojedynek, ale póź
niej zarysowała się przewaga Ochoty,
która gładko wygrała 72: 42.
• SKK Siedlce - UMKS „OSiRKSIĘŻAK" Łowicz 54:53 (13:22,
16:16, 14:5, 11:10)
UMKS: Wojciech Tomaszkiewicz 17,
Jarosław Święty 11, Karol Nowicki IO,
Mariusz Tokarski 7 i Paweł Matyjaszkowicz 6 oraz Michał Rusiniak 2, Łu
kasz Masztanowicz i Marcin Pieklak.
• UKS „GIMBASKET" Białystok
- UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Łowicz
60:45 (14:11, 4:8, 20:16, 22:10)
UMKS: Mariusz Tokarski 18, Wojciech Tomaszkiewicz 7, Jarosław Święty
6, Karol Nowicki 2 i Paweł Matyjaszkowicz 4 oraz Michał Rusiniak 2, Łukasz
Masztanowicz 2 i Marcin Pieklak 4.
• MKS OCHOTA Warszawa UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Łowicz
79:44 (16:9, 20:9, 29:8, 14:18)
UMKS: Wojciech Tomaszkiewicz 22,
Mariusz Tokarski 3, Jarosław Święty I,
Karol Nowicki 3 i Paweł Matyjaszkowicz 6 oraz Michał Rusiniak 3, Łukasz
Masztanowicz 2 i Marcin Pieklak 4.
• UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Ło
wicz - Piaseczno II 90:14 (30:6, 25:4,
20:2, 20:2)
UMKS: Wojciech Tomaszkiewicz 19,
Mariusz Tokarski 19, Jarosław Święty
16, Karol Nowicki 4, i Paweł Matyjasz-

Kutno, 8 kwietnia. Po raz pierwszy
spotkali się studenci z czterech uczelni
regionu łowickiego na wspólnym turnieju. W zawodach udział wzięły dwie ekipy z Łowicza (AZS KN Łowicz i AZS
MWSH-P Łowicz), drużyna AZS
WSGK Kutno i WSHE Skierniewice.
Zespoły grały systemem „każdy z
każdym", tak więc każda drużyna miał
do rozegrania trzy spotkania.
Studenci Kolegium Nauczycielskiego
dość gładko wygrali swoje dwa pierwsze pojedynki, w meczu decydującym
o pierwszym miejscu grali ze studentami z Mazowieckiej, którzy również
wcześniej wygrali dwa razy.
Jednak drużyna MWSH-P w drugim
meczu miała dość nerwową kohcówkę.
Po dobrym początku i prowadzeniu z
WSGK Kutno 8:0 łowiczanie dominowali na parkiecie, lecz w drugiej połowie
studenci z Kutna trafili trzy „trójki" z
rzędu i na 2. minuty przed końcem był
remis 30:30, ale potem punktowali już
tylko nasi i mecz zakończył się zwycię
stwem Mazowieckiej 37:30.
W derbach Łowicza, które decydowały o wygranej w turnieju, lepsi okazali
się zawodnicy Kolegium, którzy zachowali więcej sił, zagrali lepiej od rywala
w obronie i dość gładko pokonali swoich kolegów42:23.
Mecz ten był wyrównany jeszcze do
5. minuty drugiej połowy, kiedy to przewaga KN-u wynosiła tylko 3 oczka.
Później zawodnicy MWSH-P oddali kilka razy piłkę rywalowi, nie mieli sił na
obronę, co skończyło się wysoką prze-

KN: Maciej Kolos 13, Sylwester Pawlak 13, Michał Sękalski 9, RafafKlain 7,
Paweł Reczycki 5, Piotr Zrazek i Jacek
Piwowarski.
Najwięcej dla WSGK: Karol Jażdżew
ski 21 (2x3)
• MWSH-P Łowicz - WSHE
Skierniewice 49:25 (21: 10)
MWSH-P: Leszek Modelewski 12,
Mariusz Wiesiołek 12, Daniel Ciszewski 9, Patryk Grabowski 6, Mateusz
Rudak 6, Karol Lesiak 3, Daniel WaliTrener Zbigniew Łaziński
szewski I i Marcin Sokłół.
kowicz IOoraz Kamil Więcek 8, Michał
Najwięcej dla WSHE: Daniel LachowRusiniak 4, Łukasz Masztanowicz 2 i
ski 12 (2x3)
Marcin Pieklak 4 i Piotr Jankowki 2.
• KN Łowicz - WSHE Skiernie• B.K. Dolny Kubin - UMKS
wice 50:24 (24:11)
„OSiR-KSIĘŻAK" Łowicz 49:53
KN: Sylwester Pawlak 12, Michał
(17:13, 12:13, 9:13, 11:14)
Sękalski 12, Jacek Piwowarski 9, Piotr
UMKS: Wojciech Tomaszkiewicz 16,
Zrazek 5 (I x3), Michał Reczycki 4, RaMariusz Tokarski 14, Jarosław Święty
fał Klain 4, Maciej Kolos 3 (I x3).
12, Karol Nowicki 2 i Paweł MatyjaszNajwięcej dla WSHE: Rafał Oszajca 9.
kowicz 6 oraz Łukasz Masztanowicz 2,
• WSGK Kutno - MWSH-P Ło
Michał Rusiniak i Marcin Pieklak.
wicz 30:37 (15:21)
l. MKS Ochota Warszawa
MWSH-P: Patryk Grabowski )2,
2. KS I Piaseczno
Mariusz Wiesiołek 6, Daniel Ciszewski
3. MOS Pruszków
4. UKS 9 Łomża
6, Leszek Modelewski 5, Daniel Wali5. KARCAG Węgry
szewski 4, Mateusz Rudak 4, Karol Le6. Gimbasket Białystok
siak i Marcin Sokół.
7. SKK Siedlce
•KN Łowicz - MWSH-P Łowicz
8. UKS 8 Skierniewice
42:23 (15:12)
9. UMKS „OSiR-Księżak" Łowicz
KN: Sylwester Pawlak 19 (lx3), RaIO. BK Dolny Kubin Słowacja
fał Klain 6, Jacek Piwowarski 5, Michał
11. Zefir Szczytno
Sękalski 4, Piotr Zrazek 4, Maciej Ko12. KS Jl Piaseczno
los 2 i Michał Reczycki 2.
UMKS „OSiR-Księżak" Łowicz wyMWSH-P: Leszek Modelewski 6,
stępował w składzie: Wojciech TomaszDaniel Ciszewski 6, Patryk Grabowski
kiewicz (96), Mariusz Tokarski (65),
5, Daniel Waliszewski 4, Mateusz RuJarosław Święty (44), Paweł Matyjaszdak, Karol Lesiak i Marcin Sokół.
graną.
kowicz (33) i Karol Nowicki (23) oraz
3 6 138 i82
1. KN Łowicz
wywalmiejsce
pierwsze
więc
Tak
Marcin Pieklak 12, Michał Rusiniak 11,
3 5 109:97
2.MWSH-PŁowicz
drugie
a
Łowicz
KN
studenci
czyli
Kamil Więcek 8, Łukasz Masztanowicz
112:113
3 4
3. WSGK Kutno
6 i Piotr Jankowski 2- trener Zbigniew MWSH-P Łowicz.
78:146
•KN Łowicz- WSGK Kutno 47:35 4. WSHE Skierniewice 3 3
Łaziński.
Łaziński
Zbigniew
{zł) (21:15)

a

§STUDIO MEBLI
MEBEL

Łowicz,

PROJEKT

TEL

vl. BoliMowskA 7A

046/8J7.-J~„ 18,

u

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU
ul. Zgoda 13, tel. 837-51-11

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

1. KWALIFIKACYJNE (CZELADNICZO·
MISTRZOWSKIE) W ZAWODACH:
,/sprzedawca
,/murarz
,/betoniarz
,/stolarz

MEBLE BIUROWE
SZAFY WNĘKOWE „KOMANDOR"
STANDARD

_ _

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

ORGANIZUJE KURSY:

0602.-4J2.-J86

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR

KOMANDOR

Q

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

- NAJTAŃSZV SYSTEM SZAF
WNĘKOWYCH NA POLSKIM RYNKU

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

r--

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

Przykładowa szafa:
Komputerowe projektowanie i wycena mebli
wymiary 230,0 x 250,0 x 60,0 cm
Zapewniamy sprzęt AGD do zabudowy: AMICA,
trzy skrzydła, cena 1.537,99 zł
ARISTON, WHIRLPOOL, BOSCH, SIEMENS,
~~~·
ELECTROLUX,NARDI
\W·
BLANCO; FRANKE; ASTRACAST
Zlewy i
~\}'-~O
fO~lł-Jli'
•
\
~
O
korkowe,
BOAZERIE i parkiety
- _ c\f:t.C\f:,.
\~
korek techniczny.

bateńe:

~

~o'f"lfl-~\~

R-361

ZAPRASZAMY DO STOLARNI (przy składzie budowlanym VOX)
Łowicz, ul. Warszawska 1

,/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

,/dla osób

kierujących

pracownikami

6.INNE
R-101

1. KOMPUTEROWY
DLA POCZĄTKUJĄCYCH
2. KOMPUTEROWY
DLA ZAAWANSOWANYCH

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:

W SPRZEDAŻV RÓWNIEŻ MEBLE
SYSTEMOWE FORTE

ORGANIZUJE KURSY:

Zapraszamy

3. KOMPUTEROWY
·KORZYSTANIE Z INTERNETU
4. KSIĘGOWOŚCI
KOMPUTEROWEJ
5. INNE WEDŁUG POTRZEB

Promocyjne ceny,
zniżki dla nauczycieli
i młodzieży.
Zapraszamy

Łowicz

ul. Armii Krajowej 61 (za Czerwoną
tel. (0-46) 837-93-20, 837-94-67

Górą)

WYROBY HUTNICZE
llATERIAlY
BUDOlflANE
GAZY 1 ECHNICZNE
OPAi„, NAWOZT ~
1

NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

nowy
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Sport szkolny- Powiatowe IMS w mini piłce ręcznej chłopców

KOMPLET ZWVCl~STW „SIÓDEMKI"
Łowicz,

2 kwietnia.

Aż dziewięć

zespołów wystąpiło

w Powiatowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej mini
piłce ręcznej chłopców. Wszystkie zespoły rozlosowano do czterech grup eJi,
minacyjnych, a ich zwycięzcy stoczyły
pomiędzy sobą walkę o podział miejsc
na podium. Ostatecznie puchar Starosty Łowickiego wywalczyła ekipa ło
wickiej „Siódemki", która zagrała póź
niej w zawodach rejonowych.
GRUPA I:
•SP 7 Łowicz - SP Kiernozia 5:1
(2:1); br.: Krystian Cipiński 3 i Maciej
Dylik 2 -Łukasz Kisielewski.
• SP Niedźwiada - SP 7 Łowicz
1:6 (1 :4); br.: Grzegorz Boczek - Maciej Jędrachowicz 2, Łukasz Różycki 2,
Maciej Dylik i Krystian Cipiński.
• SP Kiernozia - SP Niedźwiada
7:4 (5:3); br.: K. Tarka 5 i P. Krysztofik
2 - Grzegorz Boczek 2, Artur Majer i
Bartłomiej Jaros.
GRUPA li:
•SP Łyszkowice - SP Bąków 9:2
(5:1); br.: Przemysław Szymajda 5, Jacek Bartosiewicz 2, Dariusz Oraczewski i Kamil Szymajda - Łukasz Świąt
kowski i Witold Antoniak.
• SP 4 Łowicz - SP Łyszkowice
10:1 (5:1); br.: Andrzej Osowski 5,

7:4 (5:2); br.: Maciej Dylik 3, Maciej Ję
drachowicz 2, Krystian Cipiński i Tomasz
Wasilewski - Szymon Kuciński 2, Damian
Szymajda i Marcin Kostrzewa.
25:12
8
4
I.SP? Łowicz
6 41: 14
4
2. SP 4Łowicz
3 18:25
4
3. SP Domaniewice
7:6
2 .2
4. SP Borów
8:9
2
2
SP Kiernozia
I O: 12
2
2
SP Łyszkowice
6:9
O
2
7. SP Bednary
5:13
O
2
SP Niedźiwda
Po niezłej grze w eliminacjach powiatowych ekipa SP Łyszkowice bez zwycię
2:22
O
2
SP Bąków
stwa w Rawie Mazowieckiej.
„Królem strzelców" został znów Andrzej Osowski, który zdobył aż 19
Sport w gminie Łowicz - Rejonowe IMS
bramek. I 3 goli rzucił Maciej Zieliński
w mini piłce ręcznej dziewcząt
(obaj SP 4), po 9-Szymon Kuciński
(SP Domaniewice) i Maciej Dylik, 7 Krystian Cipiński, 5-Maciej Jędra
chowicz (wszyscy SP 7) i Przemysław Szymajda (SP Łyszkowice), K.
Rawa Mazowiecka, 6 kwietnia. Re- wice 5:4; br.: Małgorzata Foks 2, PauliTarka (SP Kiernozia) i Damian Sa- prezentantkom „Ziemi Łowickiej" - na Trybulska i Żaneta Zawadzka.
kosik (SP Borów)
MECZ O I. MIEJSCE:
młodym zawodniczkom SP Łyszkowi
Mistrzami Łowicza zostali uczniowie ce w Rejonowych Igrzyskach Młodzie
• SP Biała Rawska - SP Białynin
„Siódemki", którzy grali w składzie: Ka- ży Szkolnej w mini piłce ręcznej dziew- 14:4
mil Kosmowski - Maciej Dylik (9), Kry- cząt nie udało się odnieść zwycięstwa. I. SP Biała Rawska
25 :7
4
2
9: 18
2
2
stian Cipiński (7), Maciej Jędrachowicz Zespół Józefa Brżezińskiego już w 2. SP Białynin
9:9
2
2
(5), Tomasz Wasilewski (2), Łukasz Ró- pierwszym meczu trafił na niewątpli 3. SP Nowe Ostrowy
O 7:16
2
życki (2), Jędrzej Kapusta, Seweryn Ku- wie najlepszy zespół rawskiego turnie- 4. SP Łyszkowice
W zespole Szkoły Podstawowej w
nikowski i Michał Kalata - nauczyciel w- ju - ekipę SP Białą Rawska. Może gdyŁyszkowicach grały: Joanna Siatkowska
(pad) by losowanie wyszło inaczej ...
f Zbigniew Łaziński.
- Paulina Trybulska (7), Żaneta ZawadzMECZE PÓŁFINAŁOWE:
• SP Biała Rawska - SP Łyszko ka (6), Małgorzata Foks (4), Agnieszka
Wójcik(!), Anna Pokora, Paulina Gowice 11 :3; br.: Paulina Trybulska 3.
Szkolna w piłce nożnej
• SP Nowe Ostrowy - SP Biały dos, Joanna Felczyńska i Dagmara Panin 4:5
sternak - nauczyciel w-f Józef Brzeziński.
MECZ O 3. MIEJSCE:
Paweł A. Doliński
• SP Nowe Ostrowy - SP Łyszko-

Maciej Zieliński 2, Michał Wójcik, Łu
kasz Szakiel i Michał Grażka - Jacek
Bartosiewicz.
• SP Bąków - SP 4 Łowicz 0:13
(0:8); br.: Maciej Zieliński 6, Andrzej
Osowski 4, Michał Wójcik, Łukasz Szakiel i Maciej Kołodziejczyk.
GRUPA /li:
•SP Borów-SP Bednary 4:3 (2:1);
br.: Artur Sobczak 2 i Damian Sakosik 2
- Piotr Kapusta 2 i Przemysław Grzywacz.
• SP Domaniewice - SP Borów 3:3
(1:0); br.: Damian Szymajda, Szymon
Kuciński i Jakub Golisz - Damian Sakosik 2 i Rafał Czajkowski.
• SP Bednary - SP Domaniewice
3:5 (2:3); br.: Mariusz Chojecki 2 i Przemysław Grzywacz - Szymon Kuciński
3 i Jakub Golisz 2.
MECZE FINAŁOWE:
• SP 4 Łowicz - SP 7 Łowicz 6:7
(3:2); br.: Andrzej Osowski 2, Maciej
Kołodziejczyk 2, Michał Wójcik i Maciej Zieliński - Maciej Dylik 3, Maciej
Jędrachowicz, Krystian Cipiński i Tomasz Wasilewski.
• SP 4 Łowicz - SP Domaniewice
12:6 (6:3); br.: Andrzej Osowski 8 i
Maciej Zieliński 4 - Szymon Kuciński
4, Damian Szymajda i Kamil Czerwiec.
• SP 7 Łowicz - SP Domaniewice

Sport szkolny- Powiatowa Licealiada

W Rawie bez zwycięstwa

W futbolowym finale
iednak „Ekonomik"
Łowicz, 5 i 9 kwietnia. Jak się okazuje najwięcej ekip szkolnych ze szkół
ponadpodstawowych powiatu łowickie
go wzięło udział w mistrzostwach „Ziemi Łowickiej" Szkolnego Związku Sportowego w piłce nożnej. Osiem zespołów stoczyło walkę systemem „pucharowym", a najlepsza drużyna wywalczyła awans do turnieju rejonowego,
który zostanie rozegrany w czwartek 19
kwietnia 200 I roku w Kutnie. Po pu-

MECZ O I. MIEJSCE:
char Prezesa Powiatowego SZS w Ło• ZSZ 4 Łowicz - ZSZ 1 Łowicz
wiczu - Mirosława Karcza sięgnęła
1 :O (0:0); br.: Marcin Matuszewski.
ostatecznie ekipa ZSZ 4.
3 9 4:0
I. ZSZ 4 Łowicz
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE:
3 6 4: I
• ZSZ 4 Łowicz - ZSR Zduńska 2. ZSZ I Łowicz
6 3 :2
3
Dąbrowa 2:0 (1 :O); br.: Marcin Matu- 3. LO ZSMed Łowicz
3 3 I :3
LO Łowicz
szewski i Jarosław Tafliński.
O 1:2
•LO ZSMed Łowicz-ZSR-CKU 5.ZSR-CKUŁowicz
O O: I
ZSZ 2Łowicz
Łowicz 2: 1 (2:0); br.: KrzysztofTaflińO 0:2
ZSRZduńska Dąbr.
ski 2 ~Stolarczyk.
O 0:2
ZSZ 3 Łowicz
• LO Łowicz - ZSZ 2 Łowicz 1:O
W zwycięskim zespole ZSZ Nr 4 w
(i :O); br.: Łukasz Zając.
• ZSZ 1 Łowicz - ZSZ 3 Łowicz Łowiczu grali: Adrian Gejda - Krzysz2:0 (1:0); br.: Paweł Siatkowski i Paweł tof Dziedzic, Sebastian Cicha!, Bartłomiej Bogucki, Maciej Ciupa, Marcin
Fidrych.
Matuszewski, Jarosław Taflińsk.i, WałMECZE PÓŁFINAŁOWE:
• ZSZ 4 Łowicz - LO ZSMed Ło- demar Kurczak, Łukasz Olaczek, Damian
Grzywacz, Paweł Kutkowski, Michał
wicz 1:0 (1:0); br.: Paweł Kutkowski.
• LO Łowicz - ZSZ 1 Łowicz 0:2 Burzykowski, Jacek Myssura, Łukasz
(0:2); br.: Paweł Siatkowski i Jan Pawłata. Wojda, Michał Antczak, Michał Stroński, Mariusz Dedoński, Szymon SzymMECZ O 3. MIEJSCE:
• LO Łowicz - LO ZSMed Łowicz czak i Maciej Jezierski -nauczyciel w-f
(dol)
Tomasz Czubak.
0:1 (0:0); br.: Krzysztof Tafliński.

samorządowców

Jarek Tajliiiski poprowadzi/ ekipę
„ Ekonomika" do zwycięstwa w mistrzostwach Ziemi Łowickiej.

zwycięstwie

w mistrzostwach powiatu
region owych.

Sport w gminie Łowicz
- Rejonowe IMS w mini piłce ręcznej chłopców

Wygrali w „małym finale"

Celne oko bolimowskich
I miejsce i puchar wojewody łódzkie
go Michała Kasińskiego wywalczyła w
minioną niedzielę, 8 kwietnia, drużyna
pracowników samorządowych z Bolimowa w zawodach strzeleckich dla radnych i pracowników samorządowych
ziemi skierniewickiej . Zawody odbyły
się na terenie OSiR w Skierniewicach.
Urząd Gminy w Bolimowie reprezentówały dwie trzyosobowe drużyny w
składzie: Anna Urbanek, Renata Kruk,
Marek Boguś oraz Irena Śmigiera-Mi
lewska, Robert Kozicki (nauczyciel
w-fz gimnazjum w Bolimowie), Irena
Bogych.

Zespól „Szczypiornistów" z SP 7 po

łowickiego zajął trzecie miejsce w zawodach

Zawodnicy pierwszej z drużyn wywalczyli I miejsce w zawodach i puchar
wjewody łódzkiego w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego i karabinka. Indywidualnie natomiast złoty medal w
strzelaniu z pistoletu i wieloboju otrzy~
mała Anna.Urbanek. Ze złotym medalem z zawodów w Skierniewicach wróciła również Irena Śmigiera - Milewska
(dyrektorka tutejszego GOKSiR), która
zdobyła go w strzelaniu z karabinka
pneumatycznego. Złoto w strzelaniu z
pistoletu wywalczył także przedstwiciel Bolimowa - Robert Kozicki.

(ljs)

Rawa Mazowiecka, 6 kwietnia. W
pierwszym meczu mistrzowie powiatu
łowickiego - „szczypiorniści" SP 7 Ło
wicz spotkali się z _rówieśnikami z Kutna uprawiającymi ... baseboł.
Okazało się, że te dwie dyscypliny
mają sporo wspólnych cech i rywale
wygrali dość zdecydowanie. Łowiczanom
pozostała walka o trzecie miejsce w rejonie skierniewickim i ostatecznie w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w mini piłce ręcznej reprezentanci „Siódemki" zwyciężyli w „małym ·finale".
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• SP 9 Kutno - SP 7 Łowicz 11 :5
(4:2); br.: Maciej Dylik 3, Krystian Cipiński i Maciej Jędrachowicz.
• SP Biała Rawska - SP Wysokienice 8:4

MECZ O 3. MIEJSCE:
• SP Wysokienice - SP 7 Łowicz
4:9 (1:3); br.: Krystian Cipiński 3, Tomasz Wasilewski 3, Maciej Jędrachowicz
2 i Maciej Dylik.
MECZ O I. MIEJSCE:
• SP Biała Rawska - SP 9 Kutno 6:7
4 18:11
2
I. SP 9 Kutno
2 14: I I
2
2. SP Biała Rawska
3.SP7Łowicz

2

2

14:15

O 8: 17
2
4. SP Wysokinice
W ekipie SP 7 Łowicz grali: Kamil
Kosmowski i Michał Kalata - Krystian
Cipiński (4), Maciej Dylik (4), Tomasz
Wasilewski (3), Maciej Jędrachowicz (3),
Łukasz Różycki, Jędrzej Kapusta i Seweryn ,Kuf!ikowski - nauczyciel w-f
Zbigniew Łaziński.
Paweł A. Doli1iski
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Piłka nożna
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- 15. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

Piłka nożna

PELIKAN UCIEKA
• GKS Łyszkowice - PELIKAN II
1 :O (0:0)
I :O - Marcin Jach (63).
GKS: Redzisz - Śnieguła, Petrynowski, Wielce, Pająk - Wiśniowski, Masłowski, Czerbniak, Kamiński- Boczek,
Jach (89 Szymajda).
Pelikan II: Gospoś- Górski, KrzysztofDurka, Gawlik- Skowroński, Szaleniec, Bogdan Plichta, Jarosław Tafliński
(75 Olaczek), Rembowski (46 Chlebny)
- Płachcia, Ługowski.
Niespodzianką zakończył się derbowy pojedynek GKS i rezerw Pelikana.
Pierwsze dwadzieścia minut co prawda
należało do zespołu trenera Stanisła
wa Nezdropy, ale bramki jednak nie
strzelili. W drugiej części skierniewiczanin Marcin Jach zdobył jedynego gola
tego spotkania, a trener Bogusław
Jęczkowski nie krył zadowolenia z
tego rozstrzygnięcia: Jestem bardzo zadowolony z realizacji założonej taktyki i
muszę pochwalić wszystkich zawodników.
• CZARNI Bednary - OLIMPIA
Chąśno 4:1 (3:1)
I :O - Tomasz Laska {I 5), I: I - Mariusz Więcek (20), 2: I - Mariusz Mikulski (30, kamy), 3: I - Daniel Płuszka
(43), 4: 1 - Marcin Pińkowski (87).
Czami: Fabryczewski - Pęśko, Mariusz Mikulski, Konrad Cytryński, Wiktor Cytryński - Tomasz Mikulski (70
Miszczak), Grzywacz (46 Pińkowski),
Urbański (46 Piotr Mikulski), Macią
gowski (46 Zrazek) - Laska, Płuszka.
Olimpia: Rafał Gać - Mariusz' Gać
(46 Morawski), Łon, Majchrzak, Kosmowski - Okraska, Durka (83 Staszewski), Nowak, Grzelak - Więcek (60
Kruś), Michalak.
Czami wygrali dość zdecydowanie,
choć z przebiegu spotkania wynik wydaje się zbyt wysoki.
• POGOŃ Bełchów - WIDOK
Skierniewice 1:3 (1 :3)
I :O - Łukasz Majer (20), I: I - Dariusz Skoczylas (31 ), I :2 - Dariusz Skoczylas (35), I :3 - Dańusz Skoczylas (40).
Pogoń: Wudkiewicz - Filipek, Klimczyk, Kłodawski, Szyszczyński, Gła
dys - Kędziora (70 Niedżwiadek), Kromski, Tryngiel, Lesiak - Nowak, Majer.
Łowicz

~lEjdoskop
piłkARski
•IV LIGA:
24. kolejka: Warta Sieradz - Włókniarz
Pabianice O: 1, Widzew II Łódź - Stal
Głowno O: 1, Ceramika Paradyż - Pogoń
Zduńska Wola 1:4, WOY Bukowiec
Opoczyński - Jutrzenka Warta 2: l, Start
Łódź - Start Brzeziny O: 1, Stasiak Bakpol Gomunice - Warta Działoszyn 4: 1,
Bzura Ozorków - Pogoń Rogów 3:0,
MKP Zgierz - Mazovia Rawa Mazowiecka I :O, Górnik Łęczyca - GKS II
Bełchatów 0:0. Pauza: MKS Kutno.
25 . kolejka: Górnik - Warta Sieradz
0:0, GKS li - MKP Zgierz O: l, Mazovia
- Bzura I: I, Pogoń Rogów - Stasiak Bakpol 0:3, Warta Działoszyn - Start Łódź
2: I, Start Brzeziny- WOY 5:1, Jutrzenka
- MKS KJ!tno 3:0, Pogoń Zduńska Wola
- Widzew II l: I, Stal - Włókniarz 1:O.
Pauza: Ceramika.
I. Stasiak Gomunice (I)
23 59 61:16
2. Widzew li Łódź (2)
24 51 68:33

23
23
23
24
24
24
24
24
24
23
24
24
22
23
23
24
23

46
46
41
35
38

35
34
31
31
28
28
28
21
26
28
19
14

50:31
47:26
40:19
55:39
44:34
39:41
32:37
32:39
23:30
31:42
30:45
29:53
24:47
21:29
29:36
34:59
25:57

•KLASA A:
Grupa II - południowa:
10 kolejka: Orlęta Cielądz - LZS
Regnów 4: l, Pogoń Godzianów- Juvenia Wysokienice 3: I, Wolania Wola Pę
koszewska - Masters Nowy Kawęczyn
4:1, Błękitni Dzierzgów - Vagat Domaniewice 0:0. Pauza: Surfpol Wołucza.
9 20 20:9
1. Vagat Domaniewice (1)
2. Pogoń Godzianów (3)
9 16 23:19
3. Juvenia Wysokienice (2)
9 16 14:14
9 13 17:16
4. Wołania Wola Pęk. (4)

ŁOWICZANIN

- wojewódzka liga juniorów młodszych

Przestraszyli się faworyta

• PELIKAN Łowicz- Łodzianka
SMS Łódź I :4 (1 :3).
I :3-Emil Godos (3 7).
Pelikan: Jędrzejewski-Knera, Słupski,
Kocemba (70 Kamiński), Godos-Cipiń
ski, Golis,Makowiecki, S.Zwlerz-Pasek
( 70 N.Zwierz), Kutkowski.
Łowicz 7. kwietnia. Kiedy rozmawiałem przed meczem z trenerem naWidok: Lechowski - Dudek, Rutkow- (60 Kielan), Głuszcz, Dębski, Piotr szych młodszych juniorów Arturem
ski, Strzelecki, Kowara - Koliński, Ro- Chojecki (75 Grzegorz Chojecki senior) Balikiem, nie miał on powodów do zasiński, Lewandowski (85 Przybył), Sko- - Kujawa (70 Milczarek), Pocętek.
dowolenia. W meczu z jedną z najsilczylas - Piotr Bombała (85 Adam BomJutrzenka: Wasik - Chlebny, Korwek, niejszych drużyn w lidze z powodów
bała ), Winciarek (60 Wysocki).
Jabłoński, Buda - Młynarski, Michal- kontuzji wystąpić nie mogli Arkadiusz
Grający trener Pogoni - Daniel Tryn- ski, Karchier, Mirecki .(75 Róży Przyżycki, Tomasz Kacprowski,
giel, po meczu z Widokiem przyznał, cki), Seroczyński, Strącżyński (46 Ka- Andrzej Grzegorek oraz Jarosław
że rywale po prostu okazali się lepsi i czyk).
Morawski.Opiekun „Piskląt" nie przezasłużyli na zwycięstwo. Nie mniej trze•BIAŁKA Biała Rawska - SIERA- kreślał jednak swojej drużyny. Wręcz
ba dodać, że ekipa z Bełchowa wystąpi KOWIANKA Sierakowice 3:2 (2:1)
przeciwnie, uważał, że jeśli zagrają odła w meczu przeciwko Widokowi w eksI :O - Mariusz Wielgus (20), 2:0 - ważnie i nie przestraszą sie przeciwniMańusz Gwiazdowicz (25), 2: I - Wi- ka każdy wynik jest możliwy.
perymentalnym składzie.
• SOJAX Boczki - MACOVIA told Szyba (25, wolny), 2:2 - Witold
Niestety mecz rozpoczął się dla nas
Maków 4:1 (1:1)
Szyba (60, wolny), 3:2 -. Rafał Mro- fatalnie. Już w I minucie spotkania błąd
I :O- Mirosław Gielniewski ( 15), I: I czek (90).
popełnił Emil Godos, który atakowaBiałka: Remisiewicz- Pudzianowski, ny przez przeciwnika stracił piłkę, na- Tomasz Kapera (25), 2: I - Robert
Wojtasiak (55), 3: I - Maciej Sekuła (67), Mroczek, Ołtarzewski, Bendkowski - stąpiła kontra gości, dośrodkowanie z
4: I - Piotr Zapisek (71).
Pawlicki, Wielgus, Biernacki (46 Cu- lewej strony i przyjezdni otworzyli koSojax: Nowogórski- Konieczny, Bor- kier!), Brzozowski - Gwiazdowicz, rzystny dla siebie wynik.Po kwadrankowski,.Stawicki - Maciej Sekuła (80 Krzysztof Lechowski (80 Marcin Le- sie Łodzianka podwyższyła. Tym raFidrych), Paweł Plichta, Gładki (75 Ra- chowski).
zem kiks przytrafił się naszemu golkidosław Plichta), Wojtasiak (80 Grzegorz
Sierakowianka: Dzik- Daniel Klim- perowi Jędrzejewskiemu,
który źle
Borcuch), Gielniewski - Paliwoda, Za- kiewicz, Świderek (5 Antosik, 65 Bed- obliczył lot piłki, w rezultacie czego
pisek.
narek), Żałoba, Stań - Mróz (85, Ble- napastnik
gości głową strzelił drugą
Macovia: Bort- Winciorek (60 Przy- chowski), Łukasz Klimkiewicz, Mabramkę dla swojej ekipy. Trzeba przybysz), Tartanus, Waldemar Wójt- Kar- łkus, Wieczorek - Szyba, Stanowski.
znać, że nasi chłopcy wyszli na murawę
wat, Stoczyński, Konarski, Kocemba (65
I. Pelikan Il Lowicz (1)
15 38 67:19
wyjątkowo spięci.Na dodatek tak fata!Kolis), Markowicz (80 Michał Wójt) 2. Widok Skierniewice (3) 15 34 59:25
3. Unia Il Skierniewice (2) 16 34 58:24
Kapera, Wasiak.
16 34 40:19
• UNIA II Skierniewice - ORZEŁ 4.GKSLyszkowice(4)
5. Czarni Bednary (5)
16 33 44:19
Nieborów 0:0
Unia: Janeczek - Rosiński, Koźbiał, 6. Sobpol Konopnica (7)
16 22 42:35
Wośko, Janik - Stoczyński, Dawidziak,
7. Jutrzenka Mokra Pr. (6) 16 20 32:33
Szustakowski, Hyży - Chybczyński, 8. Białka Biała Rawska (12) 15 18 29:37
Mrówka (77, Laska).
9. Orzeł Nieborów (9)
15 18 20:34
Orzeł: Tomasz Majchrzak - Tom- IO. Sierakowianka (8)
15 17 27:38
czak, Donaj, Borys, Kamiński - Gosław 11. Macovia Maków (10)
16 17 33:42
ski (70 Florczak), Matczak Robert So- 12. Pogoń Bełchów (11)
16 16 27:42
bolewski (60 Baranowski), Chojecki - 13. Sojax Boczki (13)
15 · 10 33:65
Grzegorz Durka, Kowalik (85 Szałkie 14. Olimpia Chąśno (14)
16 I 12:94
W najbliższy piątek 13 kwietnia 200 I
wicz).
Remis w Skierniewicach jest sukce- roku o godz. 17.00 zostaną rozegrane
sem Unii, bowiem kilku znakomitych zaległe mecze 14. kolejki skierniewickiej
sytuacji nie wykorzystali Grzegorz klasy okręgowej, a spotkają się wówDurka i Łukasz Kowalik. Po tym czas: Sojax - Pelikan II, Sierakowianka meczu trenerem rezerw Unii przestał być Orzeł i Białka - Widok. Natomiast 17.
kolejka odbędzie się w weekend (21Jerzy John.
• SOBPOL Konopnica - JU- 22.04.200 I): sobota - godz. 16.00: WiTRZENKA Mokra Prawa 3:0 (1 :O)
dok - Czami, niedziela - godz. 11.00:
I :O - Krzysztof Pocętek (20), 2:0 - Białka - GKS Łyszkowice, Unia II - SiePaweł Kujawa (52), 3:0- Karol Dębski rakowianka, Macovia - Sobpol, godz.
15.00: Orzeł- Pogoń, Olimpia - Sojax i
(70).
Sobpol: Zduńczak - Kowalski, Siu- Jutrzenka - Pelikan II.
Paweł A. Doliński
dziński, Majewski, Chinowski - Cyniak
3. Ceramika Paradyż (3)
4. Stal Głowno (4)
5. Bzura Ozorków (5)
6. Warta Sieradz (6)
7. Pogoń Zduńska Wola (7)
8. GKS If Bełchatów (8)
9. Włókniarz Pabianice (9)
IO. Mazovia Rawa Maz. (IO)
11. Górnik Łęczyca ( 11)
12. Start Łódź (12)
13. Jutrzenka Warta (13)
14. Warta Działoszyn (14)
15. MKS Kutno (15)
16. MKP Zgierz (16)
17. Slart Brzeziny (17)
18. Pogoń Rogów (18)
19. WOY Bukowiec (19)

nowy

1"2.04.200 I r.

ny początek! Ciężko się gra przegrywau siebie po kilku minutach 0:2.Niestety nic nie zapowiadało poprawy.
Wręcz przeciwnie. Goście byli w T połowie zespołem lepszym. Udowodnili
to w 23 minucie, kiedy wykorzystali
.błąd w kryciu łowickich defensorów i
po prostopadłym podaniu napatnik
przyjezdnych zdobył trzecią bramkę.
Tuż przed końcem pierwszej odsłony
łowiczanie pokazali, że dotychczasowe
zwycięstwa nie były dziełem przypadku
i że potrafią strzelać gole. Zrehabilitował
się winny utraty pierwszej bramki dla
Łodzianki- Godos. Przedryblował w 37
minucie obronę łodzian i nie dał szans
golkiperowi gości.A więc można strzelać
gole nawet teoretycznie silniejszemu przeciwnikowi. Z taką nadzieją przystępo
waliśmy do drugiej części spotkania.Niestety mimo dużo lepszj gry niż w pierwszej połowie nie udało nam się strzelić
kolejnych bramek. Najbliżsi tego byliśmy
w 71 minucie, kiedy to golkiper gości wybronił strzał głową łowickiego napastnika
z najbliższej odległości. Z taką nadzieją
przystępowaliśmy do drugiej części spotkania. Z taką nadzieją przystępowali
śmy do drugiej części spotkania.Niestety
mimo dużo lepszej gry nb: w pierwszej
połowie chłopcy pokazali, że potrafią grać
w piłkę. Nieudane mecze zdażają sienawet Barcelonie. Więc głowa do góry,
zwłaszcza, że już w środę kolejny mecz
tym trazem w Łodzi z Orłem. Trzymamy kciuki.
BoB
jąc

Dwórv-Wulkan Wólka Lesiewska 0:2, 9.WKSWieluń(9)
15 17 24:38
LZS Grabice-GKS Głuchów l :2, Iskra 10. Pogoń Zduńska Wola (12) 15 12 20:41
Dobropasz Babsk - Jutrzenka Drzewce Il. Start Łódź (IO)
13 11 20:31
12. Piotrcovia-Ptak (li)
2:2.
14 9 15:41
l.GKSGluchów(l)
8 21 31:9 13. RKS Radomsko (13)
15 4 16:50
2. Styl Michowice (2)
8 18 29:20
• LIGA WOJEWÓDZKA JUNIO•KLASAB:
3. Wulkan Wólka Lesiewska (3) 8 16 23:19 RÓW MŁODSZYCH:
QrumiJ;.
17. kolejka: Widzew Łódź - Orzeł
W meczu na szczycie klasy B Abez 4. Iskra Dobropasz Babsk (4) 8 1l 18:24
8 IO 17: 17 Łódź l :O, Unia Skierniewice - RKS Razremisował w Łowiczu z Mebloma- 5. Jutrzenka Drzewce (5)
8 8 17:25 domsko I :2, GKS Bełchatów - Ceramixem 2:2 (0:0), a bramki strzelili: Da- 6. Sorento Kamion (6)
8 6 12:32 ka Opoczno 2:2, ChKS Łódź- Start Łódź
wid Jackowski i Ryszard Kra- 7. LZS Grabice (7)
8 3 12:28 0:0, Górnik Łęczyca - Mazovia Rawa
wiński - dla Abexu oraz Karol Ko- 8. Manhatan Nowy Dwór (8)
• LIGA WOJEWÓDZKA JUNIO- Mazowiecka 1:0, ŁKS Łódź - Włók
walczyk 2.
niarz Łódź 3:0, Pelikan Łowicz - Ło
10 kolejka: Rawka Jasionna - RTS RÓW STARSZYCH:
17. kolejka: Widzew Łódź - Orzeł dzianka Łódź 1:4.
Gągolin I :2 (0:2), Macovia II Maków1. Widzew Łódź (1)
16 45 57:10
Trans Święte I :O, Abex Strzelcew - Łódź 2:0, Pogoń Zduńska Wola - RKS
17 44 55:15
Meblomax Zielkowice 2:2 (0:0). Pauza: Radomsko 4: 1, GKS Bełchatów- Piotr- 2. Łodzianka Łódź (2)
16 27 31:20
Dar Placencja i Witonia Osiek. Wycofa- covia-Ptak Piotrków Trybunalski 5:2, 3. PelikanLowicz (4)
ChKS Łódź- Start Łódź 3:0, ŁKS Łódź 4. GKS Bełchatów (3)
17 27 37:30
ła się Laguna Słomków.
16 24 31 :20
1. RTS Gągolin (2)
8 17 16:11 - UKS Vena Łódź 1:2, Pelikan Łowicz 5. ŁKS Łódź (7)
- Włókniarz Trzy Korony Pabianice 6. ChKS Łódź (6)
17 24 26:21
·2. Abex Strzelcew (1)
8 15 26:7
7.RKSRadomsko(ll)
17 22 29:30
3. Macovia li Maków (5)
"8 15 14: 11 3:1. Pauza: WKS Wieluń. 1.ChKSŁódź{l)
8. Start Łódź (9)
16 43 46:10
15 22 26:27
4. Meblomax Zielkowice (4) 8 13 22:11
2. Widzew Łódź (2)
9. Ceramika Opoczno (10) 17 22 27:30
15 39 47:9
5.TransŚwięte(3)
8 13 18:14
10. Mazovia Rawa Maz. (5) 17 22 19:23
3. GKS Bełchatów (4)
16 29 37:25
6. Dar Placencja (6)
7 12 15:13
4. ŁKS Łódź (3)
11. Orzeł Łódź (8)
14 28 37:28
17 20 27:28
7. Rawka Jasionna (7)
8 1 7:26
5. Pelikan Łowicz (6)
12. Górnik Łęczyca (12)
15 26 36:27
17 20 25:37
8. Witonia Osiek (8)
7 1 6:31
13. Włókniarz Łódź (13)
17 6 17:58
6. UKS Vena Łódź (5)
16 26 35:25
Grupa TI:
14. Unia Skierniewice (14) 16 2 12:69
10 kolejka: Sorento Kamion - Styl 7. Włókniarz Pabianice (8) 16 20 27 :30
16 18 24:28
Paweł A. Doliński
Michowice I :4, Manchatan Nowy 8. Orzel Łódź (7)

5. LZS Regnów (5)
6. Masters Nowy Kawęczyn (6)
7. Surfpol Wołucza (8)
8. Orlęta Cielądz (9)
9. Błękitni Dzierzgów (7)

9
9
8
9
9

IO 15:17
IO 10:22
IO 14:15
10 19:21
9 13: 12
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Piłka nożna

- Jigi okręgowe juniorów,
„Michałowicza", „Kuchara" i trampkarzy

Na początek komplet
Zwycięstw ,,Pelikaniątek''
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW Łowicz 1:1 (1:2); br.: Jakub Papuga 2
STARSZYCH:
(20 i 45 kamy).

Pabianiczanie stwarza/i groźne akcje, ale trzy punkty jednak pozostały w Łowicw.

Piłka nożna-wojewódzka

ligajuniorów starszych

BEZPROBLEMOWE ·ZWVCl~STWO
• PELIKAN Łowicz - WŁÓK
NIARZ TRZY KORONY Pabianice
3:1 (2:0).
I :O-Tomasz Panak ( 17), 2:0-Sylwcster
Płacheta (40), 3; I-Michał Plichta (90).
Pelikan: Gospoś-Panak, Gąsecki, Wójcik-Chlebny, J.Tafliński,Zwierz, Siatkowski, Rembowski-Płacheta, M.Plichta.
Łowicz 7. kwietnia.Po raz kolejny
okazało się, że praca z młodzieżą w ło
wickim klubie należy do najlepszych w
regionie. Mimo kłopotów finansowych
jakie przeżywa Pelikan, mimo żadnego
zainteresowania władz miasta drużyna
mi juniorów (seniorów zresztą też), nasze nadzieje na przyszłość nie zawodzą
raz po raz pokonując przeciwników.
Tym razem na ulicę Starzyńskiego przyjechali młodzi piłkarze z Pabianic.Okazali sie niewygodnym przeciwnikiem,
choć nikt w łowickiej jedenastce nie ukrywał, że biało-zieloni walczą o całą pulę
punktową.I rzeczywiście zamiar zdobycia trzech punktów został zrealizowany, nie obyło sic jednak bez zupełnie niepotrzebnej nerwowości w koncówce.
Pierwszy kwadrans to walka obu jedenastek o dominację w środku pola.Tę
rywalizację wygrała drużyna miejscowa,
czego efektem była bramka zdobyta
przez Tomasz Panaka w 17 minucie.Pelikan wykonywał rzut wolny, silne
dośrodkowanie Tomasza Rembow-

skiego obrońcy wybijają przed pola
karne, tam dopada do niej Panak i mocnym strzałem nie daje szans golkiperowi przyjezdnych.Bardzo ładny gol i
udany początek spotkania dla łowi
czan.Na drugą bramkę musieliśmy jednak czekać do 40 minuty.Strzelił ją imponujący skutecznością i regularnością
w trafianiu do bramki przeciwnika Sylwester Płacheta. Wykończył tym razem składną, dwójkową akcję pary Sebastian Zwierz-Jarosław Tafliński,
którzy .,rozklepali „ obronę pabianiczan,
a ten ostatni idealnie dograł koledze.z
napadu.Wydaje mi się, że przy mizernej
postawie „dorosłych" napastników trener l dryżyny Pelikana Marek Chojnacki powinien sprawdzić Sylwka w
swojej ekipie. Oczywiście nie twierdzę,
że junior byłby idealnym partnerem dla
Arkadiusza Gandzi i że w każdym
meczu ITI ligii wpisywałby sie na listę
strzelców. ale może warto zobaczyć czy
utalentowany !owca goli nie potrafiłby
grać lepiej od starszych kolegów?
W drugiej połowie przewaga Pelikana
była bezdyskusyjna.I gdyby chłopcy
wykorzystali wszystkie wypracowane
przez siebie okazje obeszło by się bez
niepotrzebnej nerwowości w koncówce
meczu.Dwie idelane sytuacje zmarnował
Łukasz Chlebny. W pierwszej z nich
po minięciu obrońcy i bramkarza Włók-

Piłka nożna -Puchar Polski na

niarza nie trafił do pustej bramki, a póż
niej w dogodnej pozycji zbyt długo zwlekał za strzałem i został zablokowany
prze obrońcę.W 74. minucie po podaniu
Płachety silnym strzałem poisał się Michał Plichta, jednak piłka trafiła w poprzeczkę.Pięć minut póżniej goście mieli
wyborną okazje do strzelenia bramki
kontaktowej.Po faulu w polu karnym
Łukasza Gąseckiego sędzia podyktował rzut karny, nie wykorzystany jednak przez przejezdnych.Co nie udało sie
w 74. miunucie pabianiczanie dokonali
I Ominut później.Zresztągolem dla przyj ezsdnych „pachniało" od kwadrans.Strata piłki przez gospodarzy,
kontra gości i 2: I .Tak więc zamiast sporej zaliczki bramkowej i spokojnej koncówki nerwy do 90-tej minuty.Na szczę
ście tuż przed ostatnim gwizdkiem sę
dziego Plichta strzelił trzecią bramkę dla
swojej drużyny.Asystą popisał się
bramkarz Rafał Gospoś wybijając piłkje na połowę przeciwnika.Tam przejął
ją Płacheta, podciągnął pod linię końco
wą boiska i wyłożył futbolówke na jedenasty metr Plichcie.Ten nie z~arno
wał okazji, ustalając wynik meczu.
W sumie zasłużone zwycięstwo „Piskląt" Nezdropy, a przyczepić się moż
na jedynie do skuteczności młodych adeptów trudnej sztuki kopania futbolówki.
BoB

szczeblu województwa łódzkiego

Ceramikę Paradyż.

118
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FINAŁU

PUCHARU POLSKI 18. 04. 200 I - god;;. 17. 00:

• Mecz 1: VICTORIA Szadek WŁÓKNIARZ Konstantynów Łódzki
•Mecz 2: LZS Czarnożyły - PIO-

TRCOVIA-PTAK Piotrków Tryb.
•Mecz 3: WŁÓKNIARZ T-K Pabianice- PELIKAN Łowicz
• Mecz4: _C ERAMIKA II Opoczno
- UNIA I Skierniewice
• Mecz 5: CZARNI Bednary CERAMIKA Paradyż
• Mecz 6: zwycięzca meczu WIDZEW II Łódź/START Łódź-WKS
Wieluń

• Mecz 7: UNIA Il Skierniewice meczu BZURA Ozorków I
MKP Zgierz
zwycięzca

114

FINAŁU

PUCHARU POLSKI -

froda 9. 05. 2001 - godz. 17.OO:
• Mecz A: zwycięzca meczu 7 zwycięzca meczu 1
• Mecz B: zwycięzca meczu 6 zwycięzca meczu 2

Piłka nożna

-10. kolejka klasy A, I grupa

Zryw coraz dalei

•PŁOMIEŃ Piotrowice - ZRYW
Wygoda 1 :4; (0:2) br.: Dariusz Wieczorek 2 i Bogdan Ledzion 2.
• Mecz C: zwycięzca meczu 4 -.
Piłkarze Zrywu znów powiększyli
zwycięzca meczu 3
przewagę nad rywalami. Po pewnym
• Mecz D: zwycięzca meczu 5 - los zwycięstwie w Piotrowicach ekipa z
wolny
Wygody ma j11ż dziesięć „oczek" prze112 FINAŁU PUCHARU POLSKI - wagi na półmetku rozgrywek wskazuje
/;roda 30.05.2001 - godz. 17.00:
na ogromne szanse na awans do klasy
• Mecz E: zwycięzca meczu B - okręgowej.
•START Zlaków Borowy -ASTRA
zwycięzca meczu C
• Mecz F: zwycięzca meczu A - Zduny 1:0
W derbach gminy Zduny tym razem
zwycięzca meczu D
lepsi
gracze Startu Złaków Borowy. Na
FINAŁ PUCHARU POLSKI -czwarjesieni Astra wygrała 2:0 ...
tek 14.06.2001 - godz. 16.00:
• OLIMPIA Niedźwiada - KOPER• Finał: zwycięzca meczu E - zwyNIK Kiernozia 2: 1; br.: Stępniewski i Knik.
cięzca meczu F
•ISKRA Bolimów - OM-VICTOZdobywca Pucharu Polski na szczeRIA Bielawy 3:1 (1 :O); br.: Radosław
blu województwa łódzkiego zostanie
Leśniak, Maciej Kurczak i Maciej Marzgłoszony do I rundy rozgrywek cenkowski.
tralnych (I /32 finału).
• NAPRZÓD Jamno - VICTOPawe/ A. Do/il/ski RIA Zabostów Duży 3:2 (2:0); br.:

Naipierw wyiazd do Pabianic
W Łódzkim Związku Piłki Nożnej
rozlosowano pary 1/8 finału rozgrywek
Pucharu Polski na szczeblu województwa łódzkiego.
Na tym etapie w rozgrywkach wystt;pują dwie drużyny z „Z iemi Łowic
kiej'': lll-ligowy Pelikan Łowicz i wysti;pująca w skierniewickiej klasie okrę
gowej ekipa Czarnych Bednary. Pelikan
wyjeżdża w środę 18 kwietnia 200 I roku
do Pabianic na spotkanie z tamtejszym
Włókniarzem, a Czami na własnym boisku podejmują inną drużynę IV ligi -

11. kolejka:
Pelikan: Tybuś - Cipiński, Zwierz,
• SURFPOL Wołacza - WIDOK Karwat, Trzaska - Strugiński (36 MieSkierniewice 2:3 (1:1)
dzianowski), Kaźmierczak, Mikulski,
Pauza: MAZOVIA Rawa Mazowiec- Parys (50 Domińczak) - Papuga, Wią
ka i SIERAKOWIANKA Sierakowi- zowski.
ce.
Drużyna trenera Mirosława FiutZ rozgrywek tuż przed inauguracją kowskiego rundę wiosenną rozpoczął
rundy wiosennej wycofały się UNIA od zwycięstwa z Unią, które nie przySkierniewice i ORLĘTA Cielądz.
szło jednak zbyt łatwo. Goście nawet
I. Widok Skierniewice (I)
7 18 36:9 prowadzili, ale ostatecznie punkty przy2. Mazovia Rawa Maz. (3)
6 9 18:9 jechały do Łowicza.
3. Surfpol Wołucza (4)
7 7 11 :28
• BIAŁKA ęiala Rawska - HURA4. Sierakowianka (5)
6 4 8:27 GAN Bobrowniki 3:3
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
• WIDOK Skierniewice - MAZOMŁODSZYCH:
VIA Rawa Mazowiecka 3:0 (w.o.)
11. kolejka:
1. PelikanLowicz(l)
11 30 48:8
• OLIMPIA Chąśno - WIDOK 2. Unia Skierniewice (2)
I I ł 8 28:28
Skierniewice 0:5 (0:2)
3. Huragan Bobrowniki (3)
Il 17 29:32
• GKS Łyszkowice - JUVENIA 4. Widok Skierniewice (4)
11 17 26:22
Wysokienice 3:3
5.MazoviaRawaMaz.(5)
Il 7 14:29
• MAZOVIA II Rawa Mazowiecka 6.BiałkaBiałaRawska(6)
Il 5 14:40
- STYL Michowice 3:0 (w.o.)
LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZY:
l.MazoviafIRawaMaz.(1)
Il 2754:8
12. kolejka:
2. Widok Skierniewice (2)
11 26 49: 16
• UNIA Skierniewice - PELIKAN
3. Olimpia Chąśno (3)
11 21 36:23 I Łowicz 0:3 (0:1); br.: Kamil Szymajda
4.GKSŁyszkowice(4)
11 IO 21:48 3 (22, 59 i 60).
5. Juvenia Wysokienice (5)
11 IO, 16:41
Pelikan I: Zieliński - Drzewie, Wasi6. Styl Michowice(6)
11 3 15:55 lewski, Osowski, Gawinek - Antosik,
LIGA OKRĘGOWA „MICHAŁOWI Jędrachowicz (5 I Mrozowicz), BoliCZA ":
mowski - Dziedziela, Szymajda, Doro11. kolejka:
ba.
• PELIKAN Łowicz - WIDOK
Trener Henryk Plichta tym razem
Skierniewice 3:2 (2:0); br.: Marcin miał kłopot z obsadą bramkarza - żaden
Majchrzak 2 (16 wolny i 31) i Maciej z nominalnych golkiperów nie pojawił
Wyszogrodzki (63).
się na zbiórce i z konieczności między
Pelikan: Zabost - Białczak, Pomia- słupkami stanął Maciej Zieliński. Bonowski, Jóźwiak, Jędrachowicz - Czar- haterem spotkania był jednak Kamil
nota, Majchrzak, Urbanek, Wyszogrodz- Szymajda, który zdobył wszystkie
ki (70 Jastrząbek) - Ścibor, Kosiorek.
trzy gole ...
Podopieczni trenera Witolda Łona do
• WIDOK I Skierniewice - MAprzerwy wygrywali już 2:0, ale wystar- ZOVIA I Rawa Mazowiecka 0:6 (0:1)
czyła bramka stracona z rzutu karnego
• WIDOK II Skierniewice - MAżeby doprowadzić do nerwowej sytu- ZOVIA II Rawa Mazowiecka 1:0 (1:0)
acji. Goście po trzeciej bramce „Pelika• JUVENIA Wysokienice - LZS
niątek" znów zdobyli gola i do końca Regnów 1:2
wynik był sprawa otwartą ...
• STYL Michowice - JUTRZEN• UNIA Skierniewice - POGOŃ KA Mokra Prawa 3:0 (w.o.)
Bełchów 12:0
Pauza: PELIKAN II Łowicz.
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka 1. Pelikan I Łowicz (I)
Il 29 42:6
BIAŁKA Biała Rawska 2:2
2. Mazovia !Rawa Maz. (2) 11 27 56: IO
I. Unia Skierniewice (l)
11 27 75:6
3. Widok I Skierniewice (3) 11 23 40: 11
2. Pelikan Łowicz (2)
11 24 51 :22 4. Juvenia Wysokienice (4) 1I 20 29: 14
3.MazoviaRawaMaz.(3)
Il 21 27:19
5.LZSRegnów(5)
Il 20 21:12
4. WidokSkierniewice(4)
II 14 41:32
6. Unia Skierniewice (6)
11 16 14:20
5. Białka Biała Rawska (6)
11 4 8:51
7. Mazovia II Rawa Maz. (7) I I IO 9:29
6. Pogoń Bełchów (5)
11 4 8:80
8. Widok Il Skierniewice (8) 11 IO I0:27
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
9. Styl Michowice (9)
11 8 8:36
11. kolejka:
10. Pelikan II Łowicz (IO)
10 5 4:44
• UNIA Skierniewice - PELIKAN 11. Jutrzenka Mokra Pr. (11) 11 4 7:37

Jan Pawlata 2 (63 i 75) i Piotr Redo (60).
Ciekawy mecz stoczyły dwie ekipy
z gminy Łowicz. Pierwsi gola zdobyli z
rzutu karnego goście z Zabostowa, ale
póżniej w ciągu kwadrans rywale zdobyli trzy gole.
1.ZrywWygoda(l)
IO 28 43:11
2. Start Złaków Bor. (4)
IO 18 20: 17
3. OM-Victoria Bielawy (2) IO 17 22: 17
4.AstraZduny(3)
IO 16 17:11
5.NaprzódJamno(6)
10 15 21:20
6.IskraBolimów(5)
IO 14 21:28
7. Olimpia Niedźwiada (9) IO 12 17:20
8. Kopernik Kiernozia (7)
IO IO 19:20
9. Victoria Zabostów (8)
IO IO 18:26
IO. Płomień Piotrowice (I O) IO 3 7:35
Kolejne mecze w piłkarskiej klasie A
zostaną rozegrane w niedzielę 22 kwietnia 200 I roku: godz. I I.OO: Naprzód Start, Zryw- Olimpia, godz. 15.00: Victoria Zabostów - Płomień, Kopernik Iskra i OM-Victoria Bielawy - Astra.
~ Pawe/ A. Doli1lski
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Naiskutecznieisi zawodnicy
towickiei ALK·i
163 - Robert Kucharek (GOK
Zduny),
111 - Krzysztof Wójcik (PZU Sport),
99 - Jacek Filiński (GOK Zduny),
93 - Zbigniew Sowiński (GOK Zduny), Paweł Woś (PZU Sport),
67 - Konrad Cieślak (Asthma), Kamil
Koza (Junior)
64 - Piotr Tokarski (Asthma),
63 - Robert Goździk (Asthma),
62 - Sebastian Popiel (Comea),

54 - Rafał Grażka (PZU Sport), Mariusz Wiesiołek (PC-MarBo), Tomasz
Jackowski (GOK Zduny),
51 - Jarosław Sobociński (Tiger Blich),
Daniel Waliszewski, Paweł Kuza (PCMarBo ),
50-Michał Szuplewski (Valdi Boy's),
48 -Jarosław Rolewski (TKKF „Księ
żak"), Tomasz Charążka (PZU Sport),
45 - Sylwester Pawlak (AZS KN),
Wojciech Tomaszkiewicz (Junior).

Naiskutecznieisi „za trzy"
towickiei ALK·i
PC-Marbo w końcówce szybko

traciło przewagę,

Koszykówka -

ale pościg Juniorom jednak się nie powiódł.

,

zaległy mecz 4.

kolejki

Łowickiej ALK-i

NIEUDANY POSCIG .,,JUNIORA''

23 - Krzysztof Wójcik (PZU Sport),
13 - Sebastian Popiel (Cornea), Robrt
Kucharek (GOK Zduny),
1O - Rafał Grażka (PZU Spotr),
9 - Konrad Cieślak (Asthma Attack),
Jacek Filiński (GOK Zduny),
8 - Piotr Tokarski (Asthrna Attack),
Kamil Koza (Junior),
7 - Jarosław Sobociński (Tiger Blich),
Zbigniew Sowiński (GOK Zduny),

6 - Marcin Zwierz (Valdi Boys), Maciej Osiński (TKKF „Księżak"), Paweł
Woś (PZU Sport),
5 - Krzysztof Jankowski (Comea),
4 -Paweł Kuza (PC-MarBo),
3 - Andrzej Korejwo (ASZ KN),
Marcin Danych (PC- MarBo), Sylwester Pawlak (AZS KN), Robert Goździk
(Asthrna Attack).

(z/)

• PC MARBO - JUNIOR 70:65 przebiegające pod dyktando „informaty- cówka spotkania, a szczególnie ostatnie 5
ków", którzy bez najmniejszych kłopo- minutbędzietaknerwowe.Przystanie59:50
(22:10, 21:12, 12:15, 15:28)
PC: Paweł Kuza 24 (2x3), Daniel Waliszewski 19, Sebastian Kosęda 9, Sławo
mir Linkowski 6 i Mariusz Wiesiołek 6
oraz Rafał Wójcik 6.
Junior: Kamil Koza 28 (4x3), Piotr
Rutkowski 21, Mariusz Tokarski 6, Wojciech Tomaszkiewicz 7 i Tomasz Gać oraz
Rafał Sosnowski 3 (lx3), Jacek Pełka,
Zbigniew Salamon i Patryk Kotarski.
Łowicz, 7 kwietnia. W sobotę ponownie swoje zaległości odrabiali łowic
cy juniorzy. Tym razem ich przeciwnikiem był zespół PC-Marbo. Mecz ten w
swoim przebiegu miał dwa oblicza. Pierwsza i druga kwarta to nudne spotkanie

swoja przewagę punk- w 5. minucie czwartej kwarty parkiet opuNatomiast kwarta trzecia, a szcze- ściłSławomir Linkowski za piąty faul, a
gólnie czwarta to ambitna postawa Ju- chwilę później przewinienie dyskwalifikuniora i pogoń rywala. Młodzi koszyka- jące otrzymał Mariusz Wiesiołek i PC
rze wyszli trochę wystraszeni na parkiet musiało grać w czwórkę. Dzięki dobrej grze
i jakby przekonani, że ten mecz maja prze- Kamila Kozy i Piotra Rutkowskiego
grać. Obrona na całym boisku nie przy- ekipaJunioraz.dołaładojśćl)'Walana3punk
nosiła rezultatów, rozgrywający PC - ty i wydawało się, że będzie niespodzianka.
Daniel Waliszewski bez problemu Jednaknictakiegosięniewydarzyło,junio- ·
wyprowadzał piłkę z własnej połowy i rzy zbyt często nie trafiali z dogodnych
mając przewagę swoich graczy kończył sytuacji, a na 1O s. przed końcem dwoma
sarn lub oddawał pod koszem piłkę do celnymi osobistymi ustalił wynik meczu na
swoich partnerów. Kiedy do przerwy 70:65 Waliszewski. Najskuteczniejszym
„komputerowcy" prowadzili 18. oczka- strzelcem w PC-MarBo był Paweł Kuza,
(zł)
mi na pewno nie przypuszczali, że koń- który z.dobył 24 punkty.
tów

powiększali

tową.

Koszykówka - mecz 6. kolejki

Łowickiej ALK-i

Wygrywali od 1. do 37. minuty i „.
•PZU SPORT-GOK Zduny 46:49 zanosiło się na niespodziankę. Kiedy w
4. minucie trzeciej kwarty utrzymywał
(15:12, 15:8, 7:17, 9:12)
PZU: Krzysztof Wójcik 28 (4x3), Pa15 (2x3), Rafał Grażka 2, Tomasz Charążka 1 i Marcin Dańczak oraz
Marcin Pięta, Marcin Sałuda.
GOK: Jacek Filiński 14 (lx3), Robert
Kucharek 13, Zbigniew Sowiński 12
(2x3), Tomasz Jackowski 4 i Marcin Ranachowski 2 oraz Artur Parzęcki 3 (lx3)
i Ronald Parzęcki 1.
Łowicz, 7 kwietnia. Już w minioną
sobotę rozegrali mecz 6. kolejki druży
ny PZU 1GOK-u, mimo że nie odbyła
sięjeszcze 5. kolejka, a dwie ekipy maja
nawet zaległy mecz czwartej kolejki.
Spotkanie pomiędzy wyżej wymienionymi było bąrdzo zacięte i stało na dość
wysokim poziomie. Szkoda tylko, że na
trybunach zabrakło kibiców, ale wynika
to chyba z faktu, że mało kto wiedział o
tym terminie. Mecz zaczął się od „trójki" Krzysztofa Wójcika, który zagrał
znakomicie w pierwszej kwarcie. Trafił
jeszcze zza linii 6,25 dwukrotnie, oddał
dwa celne rzuty z półdystansu i zdobył
13 oczek w tej części gry dla swojego
zespołu, co dało mu prowadzenie 15: 12.
GOK grał w tym okresie trochę nerwowo, punktów nie zdobył Robert Kucharek, a wyręczyli go w tym Zbigniew Sowiński i Artur Parzęcki.
W drugiej kwarcie Wójcik już nie był
tak skuteczny lecz zastąpił go Paweł
Woś, który zaliczył „trójkę", a w ostatniej minucie celnie wykonał dwa osobiste i poprawił akcją trzypunktową, co
dało prowadzenie PZU 30:20. Zawodnicy GOK-u w drugiej kwarcie zdobyli
tylko 8 punktów z czego 6 trafił Kucharek.
Po przerwie nadal prowadziło PZU i
weł Woś

się

korzystny dla nich wynik 36:24 zua inicjatywę przeję
ła ekipa ze Zdun. Dobre akcje Jacka
Filińskiego i Kucharka pozwoliły szybko
odrobić stratę do !)'Wala i mieliśmy remis.
W czwartej kwarcie znów dał o sobie
znać Wójcik trafiając najpierw ,,za dwa",
a potem „za trzy", dwa punkty dorzucił
Woś i w 4. minucie PZU prowadziło
44:39. Chwilę po tym do głosu doszli
zawodnicy GOK-u. 5 oczek Sowińskie
go i „trójka" Filińsliego pozwoliły im objąć prowadzenie 47:46, którego nie oddali już do końcowego gwizdka. Jeszcze
na 8. s. przed syreną piłkę: miało PZU i
przy jednopunktowej stracie wszystko
było możliwe. Nieudaną akcję przeprowadził Tomasz Charążka, piłkę przejęli
rywale i w ostatnich sekundach wynik
meczu dwoma osobistymi ustalił Kucharek.
W ekipie PZU punktowali w zasadzie tylko dwaj zawodnicy i to mogło
zadecydować o porażce. To już piąte
zwycięstwo w lidze GOK-u Zduny, który nadal jest liderem, a już w piątek rozegra kolejny trudny mecz z Asthmą
Attack.
5 10 506:210
1. GOKZduny (!)
4 8 320:189
2. Astbma Attack (2)
5 8 352:274
3. PZU Sport (4)
3 6 175:157
4. Comea (3)
4 6 234:218
5. PC MarBo (6)
6. TKKF „Księżak" (7) 4 5 191:287
4 5 162:278
7. Tiger Blich (5)
8. AZS KN Łowicz (8) 3 4 159:160
4 4 209:345
9. Junior (9)
4 4 I84:362
10. Valdi Boys (I O)
Zbigniew Łaziński
pełnie przestali grać,

Koszykówka - zaległy mecz 3,
kolejki łowickiej ALK-i

Bez emocii
• PZU SPORT - JUNIOR 94:41
(27:10, ł3:8, 24:15, 30:8)

PZU: Paweł Woś 28 (lx3), Krzysztof Wójcik 24 (6x3), Rafał Grażka 17
(3x3), Marcin Pięta 8 i Tomasz Charąż
ka 4 oraz Robert Dziendziela 8, Mariusz
Kapusta 4 i Marcin Sałuda.
Junior: Mariusz Tokarski 8, Kamil
Koza 8, Wojciech Tomaszkiewicz 8,
Tomasz Gać 8 i Rafał Sosnowski oraz
Piotr Rutkowski 9, Jacek Pełka, Jarosław Święty i Paweł Matyjaszkowicz.
Łowicz, 4 kwietnia. W środę został
rozegrany zaległy mecz 3. kolejki, w którym młodzi koszykarze Juniora próbowali swoich sił i umiejętności z doświad
czoną ekipą PZU Sport. Pojedynek ten
nie był udany dla tych pierwszych i musieli się oni pogodzić z wysoka porażką
- 53. oczkami. Mecz rozpoczął się od
prowadzenia Juniora 2:0, a w 3. min.
jeszcze na tablicy widniał wynik 4:2 dla
tej drużyny, lecz chwilę po tym punkty
coraz ·częściej zdobywali zawodnicy z
PZU i pierwsza kwarta zakończyła się
ich wysoka wygraną 27:10. W drugiej
kwarcie było trochę gorzej ze skutecznością, ale juniorzy nie potrafili tego wykorzystać i nie odrobili i przegrali ją 13:8.
Kwarta trzecia i czwarta to „radosna
koszykówka", gdzie PZU systematycznie powiększało swoją przewagę, wykorzystując brak obrony ze strony swego rywala. Sześciokrotnie trafił ,,za trzy"
w tym meczu Krzysztof Wójcik, co
pozwoliło mu na objęcie prowadzenia w
klasyfikacji tych rzutów z 19 trafieniami
na koncie. Najwięcej punktów dla PZU
zdobył Paweł Woś - 28.
Zbigniew Łaziński

Cezary

Wluczyński i

Marcin Malczak przed laty- razem

występowali na parkiecie

Zapowiadamy mecz 5. kolejki Łowickiej ALK-i

To

będzie

ciekawy mecz

MECZ 5. KOLEJKI ALK-i:
• GOK Zduny - ASTHMA ATTACK (hala OSiR Nr 2 - piątek, 13
kwietnia 2001, godz. 19.50)
GOK: Robert Kucharek, Jacek Filiń
ski, Tomasz Jackowski, Zbigniew Sowiński, Marcin Ranachowski.
Asthma: Konrad Cieślak, Rafał Kaź
mierczak, Piotr Tokarski, Rafał Bogus,
Robert Goździk.
Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko i na pewno nie zabraknie w nim
emocji. Wyżej wymienione drużyny
spotykały się już ze sobą w podobnych
składach w poprzednim sezonie. W meczu decydującym o mistrzostwie w lidze wygrała Asthma, natomiast w pucharze ligi zdecydowanie górą była ekipa GOK-u Zduny. Jeśli drużyny te nie
przegrają innych swoich spotkań to pojedynek ten okaże się decydujący o koń
cowym sukcesie. Jeśli można pokusić
się o typy to jednak faworytem tego
meczu jest raczej GOK Zduny. Druży
na pod wodzą Roberta Kucharka jak

do tej pory wygrała wszystkie swoje
spotkania, a słabszy występ mają już
za sobą (z PZU). Natomiast zawodnicy
Asthmy grają dość nierówno i często
zdarzają im się przestoje. Ich najmoc-'
niejszą bronią są na pewno rzuty zza
linii 6,25 m. i dużo będzie zależało od
skuteczności właśnie w tym elemencie.
Liderem Asthmy jest Konrad Cieślak
i Piotr Tokarski, którym w starciu z
Robertem Kucharkiem może zabraknąć
doświadczenia i zimnej krwi. Czy tak
będzie przekonamy się już w piątek o
godzinie 19.50. Zapraszamy na ten mecz
wszystkich, którzy chcą obejrzeć trochę dobrej koszykówki w wykonaniu
łowickich graczy.
Ponadto w 5. kolejce zagrają:piątek13 kwietnia 2001 roku: hala OSiR Nr 1:
godz. 17.30: AZS KN Łowicz - Tiger
Blich, godz., 18.40: TKKF „Księżak" PC-MarBo, hala OSiR Nr 2: godz. 17.30:
Junior-Comea, godz. 18.40: Valdi Boy's - PZU Sport.
Zhigniew Łaziński

·n owy
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Piłka nożna - 24. kolejka li/ ligi

Naiskutecznieisi strzelcy w III lidze
I 5 - Adeniyi Agbeyule (Hutnik/Nigeria), Grzegorz Seremak (MZKS Kozienice) i Grzegorz Walczak (Unia);
I 2 -Grzegorz Zawadzki (Radomiak);
I O - Adam Cieśliński (Legia Il) i Łu
kasz Siciak (Legia II);
9 - Piotr Barchwic (Gwardia), Rafał
Dębiński (Legia II) i Daniel Wysocki

Rafał Kubiak (Unia) i Marek Mi Jankiewicz (Znicz);
6 - Marcin Danielewicz (Jagiellonia),
Tomasz Jarzębowski (Legia ID, Cezary
Jasiński (Gwardia), Jacek Markiewicz
(Jagiellonia), Łukasz Mierzejewski (Legia II), Krzysztof Szefer (Unia), Jarosław Szmyt (MKS Mława) i Artur

(Okęcie);

Wyczałkowski

8-

Sławomir Głębocki

(Jagiellonia),
Bartłomiej Grzelak (Orlen ID, Sebastian
Kęska (Polonia Il), Wojciech Kobeszko
(Jagiellonia), Grzegorz Piechna (Pelikan), Artur Piłat (Hutnik) i Leszek
Warchoł (Unia);
7 - Ike Ekwueme (Jeziorak/Nigeria),

5-

(Pelikan);

Sławomir

Bicki (Granica), Radosław Czerwiński (MG MZKS Kozienice), Rowland Eresaba (Legia II/Nigeria),
Fabiano (Piotrcovia/Brazylia), Adam
Grad (Pelikan - 4/MKS Mława - 1),
Mariusz Machniak (Granica), Mauro da
Silva (Piotrcovia/Brazylia), Maciej Ro-

galski (MKS Mława), Adam Smakowski (Włókniarz K.Ł. ), Robert Stankiewicz (Pelikan) i Janusz Wojcieszkiewicz (Gwardia);
m.in. 5 - Adam Grad (Pelikan - 4/
MKS Mława - I), Robert Stankiewicz
(Pelikan);
m.in. 3 - Krzysztof Błaszczyk i Arkadiusz Gandzia (Piotrcovia I/Pelikan - 2),
m.in. 2 - Marcin Grzywacz i Da-

riusz Nowacki,
m.in. I - Michał Adamczyk, Dominik Czeczko, Marcin Majer, Sławo
mir Olszewski, Marcin Salamon i
Tomasz Styszko (wszyscy Pelikan).
m.in. 5 - Robert Stankiewicz (Pelikan);
m.in. 3 - Krzysztof Błaszczyk i Arkadiusz Gandzia (Piotrcovia I/Peli·

kan - 2),
m.in. 2 - Marcin Grzywacz i Dariusz Nowacki,
m.in. I - Michał Adamczyk, Dominik Czeczko, Marcin Majer, Sławo
mir Olszewski, Marcin Salamon i
Tomasz Styszko (wszyscy Pelikan).
Czerwone kartki w KS „Pelikan":
4 - Dominik Czeczko, Dariusz Nowacki i Maciej Sowiński;
Żółte kartki w KS „Pelikan":

„Piechniczek wróć!" Grzegorz Piechna strzela teraz bramki w IV ligowej
Ceramice Paradyż.
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Cyklistki będą _.-

CORAZ TRUDNIEJSZA SYTUACJA
Coraz trudniejsza staje się powoli
•ZATOKA Braniewo - GRANICA
• WŁÓKNIARZ Konstantynów
sytuacja łowickiego Pelikana. Najgroź Kętrzyn 1 :4 (1:1)
Łódzki - JAGIELLONIA Białystok 0:2
niejsi rywale w walce o utrzymanie po!:O - Łyko (12), 1:1-SławomirBicki (0:0)
woli zaczynają uciekać łowiczanom . Cie- (41 ), I :2 - Lech (47), I :3 - Kłosowski
0:1 - Sławomir Głębocki (71), 0:2kawie także na górze. Gwardia co praw- (57), 1:4 - Lech (67).
Markiewicz (90).
da wygrała zaległy mecz wyjazdowy w
•MKS Mława - RADOMIAK Ra• GWARDIA Warszawa - MZKS
Radomiu, ale później uległa na własnym dom 2:0 (0:0)
Kozienice O:l(IT:O)
boisku MZKS Kozienice ... Dziewiąte
I :O - Krzysztof Butryn (81), 2:0 O: I - Grzegorz Seremak (70).
z rzędu zwycięstwo na własnym boisku Mariusz Osiecki (89).
• PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków
zanotowali gracze MKS Mława .
• JEZIORAK Iława - HUTNIK Trybunalski- PELIKAN Łowicz 1:O (1 :O)
W 24. kolejce piłkarze strzelili 24 gole Warszawa 0:0
Pawel A. Doli1iski
(średnia na mecz - 2,40). Łącznie padło
635 bramek (średnio 2,66).
I . Legia Il Warszawa (I)
24 59 59:14 18-5-1 12 36 38:6 13 23 21:8
Zaległy mecz 21. kolejka lll ligi:
2. Gwardia Warszawa (2)
24 57 44:17 19-0-5 12 27 23:8 12 30 21:9
•RADOMIAK Radom-GWARDIA 3. Jagiellonia Białystok (3)
24 50 43:16 16-2-6 12 32 30:7 12 18 13:9
Warszawa 0:1 (0:1)
4. Unia Skierniewice (6)
24 41 47:33 12-5-7 12 26 30:10 12 15 17:23
O: I - Cezary Jasiński (41 , wolny).
5. Hutnik Warszawa (4)
24 41 39:32 12-5-7 12 26 21:11 12 15 18:21
24. kolejka Ilf ligi:
6. Znicz Pruszków (8)
24 39 33:36 12-3-9 13 26 18:1 I Ił 13 15:25
•LEGIA II Warszawa - WKS Wie7. Okęcie Warszawa (5)
24
39 30:19 I 1-6-7 12 24 20:8 12 15 10:11
luń 3:2 (2:0)
8.
Radomiak
Radom
(7)
24
37
29:22 10-7-7 12 18 16:10 12 19 13:12
I :O - Łukasz Siciak (26), I: I - Zając
24 35 34:37 11-2-11 12 27 22:9 12 8 12:28
(29), 2: I -Adam Cieśliński (36, karny), 9. Polonia li Warszawa (9)
3: I - Łukasz Mierzejewski (65), 3:2 - IO. Piotrcovia-Ptak Piotrków (12) 24 34 32:34 10-4-13 12 25 25:16 12 9 7:18
11. MKS Mława (11)
24 34 32:30 9-4-9 12 28 25:7 12 6 7:23
Marcin Adamczyk (78).
• UNIA Skierniewice - POLONIA 12. MZKS Kozienice (14)
23 34 28:36 11-1-1 l 12 25 19:12 li 9 9:24
II Warszawa 3:0 (2:0)
13. Orlen II Płock (IO)
24 32 35:29 8-8-8 li 23 26:11 13 9 9:18
I :O- Leszek Warchoł ( 15, karny), 2:0 14. Jeziorak Iława (13)
24 32 22:26 8,8-8 12 20 13:11 12 12 9:15
- Leszek Warchoł (43), 3:0 - Grzegorz 15. Pelikan Łowicz (15)
23 30 39:34 9-3-11 11 20 24:13 12 10 15:21
Walczak (51 ).
16. Włókniarz Konstantynów (16) 24 24 28:40 8-0-16 12 24 17:10 12 3 11:30
• WIGRY Suwałki - ORLEN II
17. Granica Kętrzyn (I 7)
24 24 26:35 6-6-12 12 8 8:13 12 16 18:22
Płock 1:1 (1: 1)
18.
Wigry
Suwałki (18)
24 21 21:35 5-6-13 12 16 14:13 12
7:22
I :O - Sławomir Świstek ( 12), 1: 1 19. Zatoka Braniewo (19}
24 li 14:48 2-5-19 12 10 13:22 12
1:26
Michał Jędrzejczak (34).
24 3 9:70 1-0-23 12 3 4:30 12 o 5:40
• OKĘCIE Warszawa - ZNICZ 20. WKS Wieluń (20)
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość
Pruszków 0:3 (0:1)
O: I -Zezuła (42), 0:2- Kotlarski (56, meczów. punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw. remisów i porażek oraz ilość
meczów. punktów i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.
karny), 0:3 - Krzewiński (69).

•

się ścigać

w Łowiczu
w

Ciekawa impreza sportowa zostanie przeprowadzona
Łowiczu
Dzień Dziecka, 1 czerwca. Zaplanowano na ten dzień w Łowiczu
metę li etapu międzynarodowego wyścigu kolarskiego kobiet po Ziemi
łódzkiej. Start do tego etapu nastąpić ma w Tomaszowie Mazowieckim, meta na Starym Rynku, a przed metą planowane są trzy pętle
ulicami miasta. Udział w wyścigu weźmie około 80 cyklistek. Na trasie
pętli przewidziany/est leź, przed przyjazdem peletonu, wyścig kolarski
dmucznwwhwkkkhszk&
(walj
w

-
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dok. ze str. 40

Słabizna
W pierwszej odsłonie Pelikan nie zdoakcji na przedpolu Tomasza Szczerbickiego. Niewątpliwie wpływ na taki stan
rzeczy miała kontuzja naszego atakują
cego Arkadiusza Gandzi, który w 26.
minucie musiał opuścić boisko z powodu urazu kolana.
Gondzia udał sie do szpitala, by lekarze stwierdzili czy kontuzja jest poważ
niejsza czy nie.
W perspektywie zaległego meczu w
środę z Kozienicami niedyspozycja
Arka bardzo martwi. Obawiam się, że
nasza siła ognia zmalała do minimum.
Druga połowa niewiele różniła sie od
pierwwszej odsłony. W 54. minucie miejscowi przeprowadzili akcję, która miała
decydujący wpływ na wynik meczu.Po
błędzie Tomka Styszki z prawej strony boiska, piłkę przejął Bogusław Saganowski, wrzucił ją w pole karne a
tam trafiła ona do Brazylijczyka Valentina Fabiano który z 9 metrów uderzył na bramkę „Sowy".
Futbolówka odbiła sie jeszcze od
Dariusza Nowackiego i wpadła.obk
bezradnego golkipera Peliakna do siatki.
Łowiczanie próbowali odrobić stratę, ale
ich ataki były nieporadne. W 5 9. minucie goście wykonywali rzut wolny z 20
metrów. Silnie uderzał Krzysztof Durka niestety dla nas trafił w mur miejscowych.Jedyną tak na prawdę groźną sytuację nasi zawodnicy stworzyli na dziesięć minut przed końcem meczu. Dośrodkowywał Nowacki a przed pustą
bramką stał Dominik Czeczko. Nasz
napastnik nie potrafił jednak wykorzyłał przeprowadzic żadnej groźniejszej

stać tak idealnej sytuacji i z 4 metrów
fatalnia przestrzelił głową. Nie można
przywieźć zdobyczy punktowej z obcego terenu jeśli nie wykorzystuje się
takich okazji! Jeszcze w 83. minucie silniej zabiły serca popularn.ych „Ptaków"
(łowickich). Na solową akcję zdecydował się Michał

Adamczyk,

minął

obrońcę miejscowych, jednak jego strzał
trafił w boczna siatkę. Wydaje się jednak, że „Misiek" mógł w tym przypadku dograć piłkę do lepiej ustawionego

Artura

Wyczałkowskiego.

Tak więc porażka stała się faktem i
sytuacja Pelikana w tabeli robi się nieciekawa. Przegrana w Piotrkowie jest o
tyle niewygodna, że została poniesiona
z rywalem również walczącym o utrzymanie w III lidze, co daje niekorzystny
bilans dla biało - zielonych . O ile przegrana z II Legią - ujmy nie przyniosła
Pelikan był drużyną lepszą- o tyle parażka z Piotrcovią boli. Zwłaszcza styl
w jakim została poniesiona. Trener Marek Chojnacki twierdził, że nie widział
tak słabo grającego przeciwnika, ale również i swoich graczy w takiej dyspozycji nie pamięta.Cóż, nie ma co rozdzierać szat- trzeba sie wziąć do roboty.Na
boisku leży jeszcze mnóstwo punktów, •
trzeba je tylko podnieść.Najbliższa okazja już w środę. Wróci do składu Stankiewicz- to cieszy.Niestety w zaległym
spotkaniu wystąpić nie będą mogli kontuzjowany Gondzia i pauzujący za siódmą żółtą kartkę kapitan łowickiej jedenastki- Irek Łukawski. Mam jednak
nadzieję, że będzie dobrze ...
Bogusław Bo1iczak

25. kolejka li/ ligi

Trzeba szukać
punktów z Gwardią

W czterech dotychczas rozegranych szawa (w rundzie jesiennej 0:2), MZKS
meczach rundy wiosennej Pelikan odnió- Kozienice - WŁÓKNIARZ Konstantysł tylko jedno zwycięstwo i łowiczanie nów Łódzki (0:3), JAGIELLONIA Bia7 - Robert Stankiewicz;
niebezpiecznie
zbliżyli się do strefy spad- łystok - JEZIORAK Iława (O: 1), HUT6 - Ireneusz Łukawski, Dariusz Nowacki
4 - Krzysztof Błaszczyk, Dominik kowej. Trzeba więc szukać punktów w NIK Warszawa - MKS Mława (2: 1),
najbliższym spotkaniu, choć rywal zdaje RADOMIAK Radom - ZATOKA BraCzeczko i Marcin Majer;
3 - Arkadiusz Gondzia i Tomasz się przyjeżdża do Łowicza po „pewne niewo (4:1), GRANICA Kętrzyn zwycięstwo". Ekipa trenera Marka Choj- OKĘCIE Wars~awa (I : 3 ), ZNICZ
Styszko;
nackiego w Wielką Sobotę podejmuje Pruszków - WIGRY Suwałki (5 :2), OR2 - Michał Piusiński;
I - Michał Adamczyk, Krzysztof lidera - stołeczną Gwardię, a spotkanie LEN TI Płock- UNIA Skierniewice (0:3),
Durka, Sławomir Olszewski, Grzegorz to rozpocznie się o godz. 16.00.
POLONIA II Warszawa - WKS Wieluń
Piechna, Tomasz Szcześniak i Jarosław
25 . kolejka III ligi (13-14 kwietnia (2: I) iPELIKANŁowicz-GWARDIA
Walczak.
2001 roku) : PIOTRCOVIA-PTAK Warszawa (0:2 - sobota, I 4 kwietnia
(p) Piotrków Trybunalski - LEGIA li War- 2001 roku, godz. 16.00).
(p)

Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza . Nowy Łowiczanin". 99-400 Łowi cz, ul.Pijarska 3a , tel./fax 837-46-57, e-maił : nowlow@pro.onet. pl
adres dla korespondencji : skrytka pocztowa 68 . Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski {redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód -Wal i górska {sekretarz redakcji) . Dziennikarze : Marcin A. Kucharski , Paweł A . Doliński
(sport) , Artur Wasielewski, Anna Jatczak, M i rosława Wolska-Kobierecka. Stałe współpracuje : asp. sztab . Wi tołd Janecze k {kronika policyjna) , Renata Piechu! {kierownik oddziału w Głown i e) . Index: 326097 - dotyczy sieci „Ruch".
Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów . OGŁOSZENIA I REKLAMY : przyjmujemy telefoni cznie i fa xem {tel./fax 837-37 -51 , teł. 830-34-08) łub osobi ś c i e w biurze
ogłoszeń, ul. Pijarska 3a , codziennie w godz. 7-18, w soboty 8-14 , w Głownie: ul. Swoboda 4, pn .-pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE : przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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Sobota, 14 kwietnia:
1 12.00 - hala sportowa OSiR Nr I w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy
mecz 4. kolejki Łowickiej ALK-i, czyli
Amatorskiej Ligi Koszykówki; Cornea
- AZS KN Łowicz;
I 16.00 - stadion Pelikana w Łowi
czu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz 25.
kolejki Ill ligi piłki nożnej: Pelikan
Lowicz - Gwardia Warszawa;
Środa, 18 kwietnia:
I 17.00 - boisko w Bednarach; mecz
piłki nożnej rozgrywek wojewódzkich
1/8 Pucharu Polski: Czarni Bednary Ceramika Paradyż;
Czwartek, 19 kwietnia:
I 9.00 - hala sportowa OSiR Nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcznej

Czwartek. 12 kwietnia:
I 12.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła 113; mecz piłki nożnej klasy
okręgowej trampkarzy: Pelikan II Ło
wicz - Pelikan I Łowicz;
I 18.00 - Pub „Krokody-LEG" w Ło
wiczu, ul. Baczyńskiego 9; 7. turniej JV
edycji Grand Prix Łowicza w dartsie 501
d.d'.;
Piątek, 13 kwietnia:
I 17.30-18.50 - hala sportowa OSiR
Nr l w Łowiczu, ul. Jana Pawła IT 3; 5.
kolejka Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki; godz. 17.30: AZS
KN Łowicz - Tiger Blich, godz. 18.40: dziewcząt;
I 18.00 - Pub ,,Krokody-LEG" w Łowi
TKKF „Księżak" - PC-MarBo;
I 17.30-20.00 - hala sportowa OSiR czu, ul. Baczyńskiego 9; 7. turniej IV edycji
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 5. ko- Grand Prix Łowicza w dartsie 50 l d.o.;
Piątek, 20 kwietnia:
lejka Łowickiej ALK-i, czyli AmatorI 9.00 - hala sportowa OSiR Nr I
skiej Ligi Koszykówki; godz._ 17.30: Junior- Comea, godz. 18.40: Valdi Boy«s w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powia-PZU Sport, godz. 19.50: GOK Zduny towa Gimnazjada Szkolna w piłce ręcz
(p)
nej chłopców.
- Asthma Attack;

-

-

ru'liwy

bardzo silnym zespołem, porównywalnym przez kibiców z
ŁKS z Łukaszem Madejem. O ostatnim meczu w Łowiczu czytaj na stronie 36.
łodzianka okazała się

Piłka nożna

Łowicza

do

zespołu

- 25 kolejka Ili ligi

„.

Piotrków Trybunalski, 7 kwietnia.
• PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków
Trybunalski-PELIKAN Lowicz 1:0 Przy mizernym zainteresowaniu piotrkowskich kibiców rozegrany został
(0:0)
mecz między walczącymi o utrzymanie
1:0-Valente Fabiano (54).
Piotcovia: Sczerbicki-Magdoń, Szulc, ekipami Piotrcovii-Ptak i łowickiego
Kardas, Zawistowski-Kowalski (81 Pelikana. Ci którzy w piękny, sobotni
Nowaczyk), Saganowski, Nykiel (83 dzień zdecydowali sie na inny sposób
Duchnowski), Robaszek-Fabiano (89 Ma- spędzenia wolnego czasu, nie mają czego-żałować.
tuszczyk), Nowakowski (46 Fernando).
Mecz dobrze znających się rywali stał
Pelikan: Sowiński-Walczak, Wyczałkowski, Łukawski-Błaszczyk, Nowac- na tragicznie słabym poziomie, a w przeki, Styszko, Adamczyk, Brzózka (58 ciągu 90 minut na palcach jednej ręki
Durka)-Salamon (68 Gawlik), Gondzia można było policzyć ofensywne propozycje obu ekip. Łowiczanie na swój
( 26 Czeczko ).
Zółte kartki: Kowalski (Piotrcovia) oraz kolejny mecz wyjazdowy pojechali bez
Roberta Stankiewicza, który musiał
Styszko, Łukawski, Czeczko (Pelikan).
odcierpieć karę za siódmą żółtą kartkę
Sędziował : Kuleta (Łódź).
zobaczoną podczas meczu z rezerwami
Widzów: 100 (!).

Legii. Nie muszę pisać co oznacza brak
popularnego Felka dla biało-zielonych.
Nieobecność motoru napędowego
w meczu z drużyna panów Ptaków był
aż nadto widoczny, a zmiennicy którzy
mieli szansę udowodnienia swojej przydatności do drużyny, nie dźwignęli cię
żaru gry. Jak wspominałem na wstępie
mecz stał na żenującym poziomie.
Z boiska wiało nudą, a w pierwszej połowie tylko raz doszło do sytuacji podbramkowej. Gospodarze za sprawą Radosława Kardasa zagrozili bramce
bronionej przez Macieja Sowińskie
go. Na szczęście strzał głowąpiotrcow
skiego napastnika minął prawy słupek
łowickiej bramki.
dok. na st1: 39

Tenis stołowy- 2. Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS

Spore zainteresowanie
· pingpongistów
76
UKS Łyszkowice I. Gmina Nieborów
Bednary, 7 kwietnia. Aż 82. zawod- 3. Katarzyna Milczarek
33
2. Gmina Zduny
•KADECI:
ników wystartowało w 2. Powiatowych
16
3. Gmina Chąśno
UKS Bednary
Indywidualnych Mistrzostwach Zrze- I. Albert Szczepanik
12
4. Gmina Łyszkowice
UKS Bednary
szanie LZS, które rozgrywane były w 2. Kamil Gala
Paweł A. Doliński
UKS Bednary
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 3. Piotr Garczyński
•JUNIORKI:
w Bednarach. Zawody te otworzył czło
UKS Bednary •
nek zarządu Starostwa Łowickiego-Mi I. Iwona Ostaszewska
UKS Łyszkowice
rosław Kret, a puchar Starosty Łowic 2. Bogusława Zarzycka
UKS GOK Zduny
kiego - Cezarego Dzierżka za zwy- 3. Joanna Grzegory
•JUNIORZY:
cięstwo w klasyfikacji zespołowej zdoUKS Bednary
1. Przemysław Myczka
byli gospodarze.
UKS Bednary
2. Oskar Maliński
• MŁODZICZKI:
Chąśno
3. Marcin Kaźmierczak
I. Agnieszka Ambroziak UKS Bednary
UKS Bednary
•SENIORKI:
2. Małgorzata Florczak
I. Małgorzata Kaźmierczak UKS Bednary
3. Małgorzata Bryszewska UKS Bednary
UKS GOK Zduny
2. Katarzyna Kruk
•MŁODZICY:
outorvy2owet'ły deelsrUKS GOK Zduny 3. Magdalena Ochmańska UKS GOK Zduny
I. Artur Wolski
• SENIORZY:
2. Radosław Adamski
UKS Bednary
UKS Bednary
UKS GOK Zduny I. Krzysztof Placek
3. Kamil Białas
UKS GOK Zduny
2. Wiesław Makowski
•KADETKI:
UKS Bednary
3. Piotr Uczciwek
l. Oriana Kocus
UKS Bednary
• KLA.SYFJKAC!A GENERALNA GMIN:
2. Paulina Lepieszka
UKS Bednary

Judo _ eliminacje do 7. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Awans Karoliny wdobrym stylu
Lódź, 7 kwietnia. Ekipa łowickich zakwalifikowała, ponieważ oni wszyscy
judoków wzięła udział w eliminacjach są młodsi w swojej grupie wiekowej i w
do 7. Ogólnopolskiej Olimpiady Mło zasadzie na duże ·wyniki liczę w tej grudzieży juniorek i juniorów młodszych. pie na 2002 rok.
W wadze do 52 kg bardzo dobrze wal*
Tego samego dnia we Wrocławiu w
czyła zawodniczka MKS „Zryw" Ło
wicz - Karolina Kosman zajmując drugim rzucie Grand Prix Polski seniopierwsze miejsce, natomiast w kategorii rek w wadze do 63 kg wystartowała utado 55 kg Paweł Gruziel był trzeci i lentowana juniorka MKS ,;Lryw" - MoSebastian Siekierski siódmy. W za- nika Grochola zajmując w nich siódwodach tych nie wystartował Antoni me miejsce. Jak na juniorkę jest to caRogowski-Tylman, który tuż przed łkiem dobry »ynikw seniorkach-stwierdził Sikorski. Jednocześnie tym startem
startem doznał kontuzji.
Ostatecznie do finałów Olimpiady - Grochola zdobyła także ostatnie punkty
powiedział trener Maciej Sikorski, za- aby móc przystąpić do egzaminu na 1
kwalifikowała się tylko Karolina Ko- dan, czyli na „czarny pas". Ten egzasman, no i tutaj liczę 1w spory wynik. min będzie się odbywał prawdopodobNatomiast ogólnie rzecz biorąc nie przej- nie w czerwcu.
Paweł A. Doliński
muję się tym. że tylko jedna osoba się

Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe

Wysoko w klasyfikoc;och zespołowych
Wolbórz, 5 kwietnia. W Wolborzu
Wojewódzkie Masowe Biegi
Przełajowe, a w zawodach tych wystartowała liczna grupa sportowców
Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Bły
skawica" w Domaniewicach-podopiecznych trenera Mieczysława Szymajdy.
W biegu chłopców na dystansie l OOO
m z klas rv i młodszych (rocznik 1990)
na ósmym miejscu przybiegł Adrian Kapusta. W biegu chłopców z klas V-VI na
dystansie 1500 m piąty był Adrian Feltynowski z SP 3 Łowicz. Na dystansie
2000 m gimnazjalistów (rocznik 1986/87)
drugi był Tomasz Jóźwicki, szósty był
Dominik Maciejewski (wszyscy GP
w Domaniewicach). Z kolei w biegu juniorów młodszych na dystansie 3000 m
trzeci był Sylwester Burzyński, a w

obyły się

biegu juniorów starszych na dystansie 4
km także trzecie był Emanuel Zimny.
W punktacji szkół gimnazjalnych zwyciężyła ekipa GP w Domaniewicach, a w
punktacji gmin - gmina Domaniewice zajęła drugie miejsce.

*

Kwidzyn, 7 kwietnia. W finałach 7.
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i
51. Mistrzostwach Polski Juniorów wzię
ła udział grupa lekkoatletów z UKS ,,Bły
skawica" w Domaniewicach. W biegu MP
Juniorów na dystansie 4 km Agnieszka
Kędziora przybiegła na 39 miejscu, a w
biegu 7 .OOM na dystansie 5 km Łukasz
Fabjański był 59.Są to miejs<;a odlegle,
ale sam udział w tej imprezie jestjuż sukcesem - podsumował trener Szymajda.
Paweł A. Doliński
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Wśród

kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
środy, 18 kwietnia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z
hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.
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CZAS

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzenia, bez opadów.
Wiatr, zachodni, słaby i umiarkowany, 3 - 6 mis. Temperatura minimalna
3 - 2 st. C. Temperatura maksymalna . 8 - 9 st. C. Wahania ciśnienia.

•ŚRODA

ciśnienia .

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami zanikające opady
deszczu. Wiatr zachodni, slatiy i umiarkowany 2 - 6 mis. Temperatura
minimalna . 2 - 1 sl C. Temperatura maksymalna . 6 - 8 st. C. Spadek

•WTOREK

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami możliwe opady
deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Wiatr południowo - zachodni, słaby
i umiarkowany 3 - 7 mis. Temperatura minimalna 2 - Ost C. Temperatura
maksymalna . 5 - 6 st. C. Spadek ciśnienia.

•

ciśnienia.

Zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami, możliwe opady
deszczu ze śniegiem, do południa lokalnie śnieg. Wiatr południowo zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany 3-8 mis. Temperatura minimalna
ok. (-3) - (-5) st. C. Temperatura maksymalna ok. 3 - 4 st. C. Spadek

•

Podobnie, sporo chmur, trochę słońca , ale chłodno. Wiatr północny,
umiarkowany 4 - 8 m/s. Temperatura minimalna . (-2) - (-3) st. C.
Temperatura maksymalna . 3 - 4 st. C. Wahania ciśnienia.

•SOBOTA

Zachmurzenie durze z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, raczej bez
opadów. Chłodniej . Wiatr północny, słaby i umiarkowany 3 - 7 mis.
Temperatura minimalna ok. (-2) - (-4) st. C. Temperatura maksymalna
ok. 4 - 6 st. C. Wzrost ciśnienia .

• PIĄTEK

Sporo chmur, miejscami możliwy deszcz. Wiatr zachodni, słaby i
umiarkowany 3 - 7 mis. Temperatura minimalna . 3 - 1 st. C.Temperatura
maksymalna . 7 - 9 st. C. Wzrost ciśnienia.

•CZWARTEK
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DOBREGO NIE NAPRAWISZ
Nagrodę wylosowała: Marianna Dałek z Głowna
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Rozwiązanie krzyżówki

~

JEDZENIE
OStODZONE E·ILEŚ
Chcielibyśmy jeść produkty
zdrowe, naturalne, bez sztucznych konserwantów i ulepszaczy. Oczywiście te wyroby powinny być piąknc , pulchne,
pachnące, o odpowiednim kolorze i konsystencji. Czy jest to
jednak możliwe bez dodania
w procesie wytwarzania takich
czy innych substancji , które
same w sobie odżywcze nic są?
Wiciu specjalistów przekonuje,
że nic jest, zwłaszcza w czasach,
w których triumfują artykuły
o przedłużonej przydatności do
spożycia. Nic da sil( uzyskać ciasta o trwałości półrocznej lub
dłuższej czy jadalnej przez kilka
micsiący szynki bez odpowiednio dobranych tzw. substancji
dodatkowych. Dodatki do żyw
ności nic są trucizną, nic są także niezdrowe, o ile tylko są stosowane zgodnie z normami i ze
swoim przeznaczeniem - twierdzą jedni. Inni fachowcy są zdania, że nadmiar różnych E-ilcś
nic może być obojątny dla zdrowia.
Medyczne Centrum Konsumenta (MCK) zorganizowało
ostatnio seminarium, podczas
którego wicie mówiono na temat zagrożeń i korzyści, jakie
niosą ze sobą substancje dodatkowe. Czym one w ogóle są? To
takie związki , które samodziclnic nic nadają sią do spożycia ,
1 bo po prostu w takiej formie nic
wystąpują. Jeśli nawet zawierają
składniki konieczne do odżywia
nia organizmu człowieka , to są
to ilości śladowe. Substancjami
dodatkowymi nic są tzw. środki
wzbogacające wartość produktów spożywczych, które mają za
I zadanie poprawienie wartości
1 odżywczej chleba, serka czy na1 poju. Również substancjami dof <lalkowymi nic są zanieczyszczenia, które przypadkiem dostają si<; do żywności w procesie
produkcji . Substancje dodatkowe przedłużają trwałość żywności, poprawiają kolor, smak, zapach. Zwykle oznaczone są symbolem E wraz z numerem lub
producent podaje na opakowaniu, poza symbolem, całą nazw!(
chemiczną oraz funkcji;, jaką
konkretny dodatek odgrywa
w produkcie. Dziąki skrupulatnemu czytaniu etykietek może
my si<; dowiedzieć, jakie konserwanty i barwniki zostały użyte
podczas wytwarzania kupowanego właśnie towaru . Jeśli, rzecz
jasna, producent uzna za stosowne te dane na opakowaniu umieścić ...
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Gak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień,
liczby dolne - temperaturę minimalną w 11P<:y

1Warszawa

Płock

Łódź

Łowicz

Łowicza

Opis sytuacji synoptycznej:
W nadchodzących dniach pogoda w regionie kształtowała się będzie,
do soboty pod wpływem obszarów podwyższonego ciśnienia, od niedzieli
do środy pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Napływać
zacznie chłodna masa powietrza z północy

Prognoza pogody dla rejonu

Czy bać się substancji
dodatkowych?

go już czwarte pokolenie

•

łomnicki,

Mag-

ofert
pracy otrzymuję z zagranicy. Z Polski mo ż e jedną na rok. Jeśli ro,la mi nie
odpowiada, nie przyjmujęjej. Odmówiłem
na przykład zagrania w filmie „Billboard",

Muszę przyznać , że większość

O SZTUCE ODMAWIANIA

Ja bywam trudny w życiu, dla rodziny.
Ale w pracy jestem najłatwiejszym czło
wiekiem pod słońcem. Umiem pomóc
reżyserom. No, może ze dwa razy w swoim
życiu niechętnie wspominam współpracę
z reżyserem . Ale na sto pięćdziesiąt
filmów to nie jest chyba tak dużo.

CHARAKTERZE

O SWOIM

Daniel Olbrychski mówi:

zresztą już

.Czasami nie chce mi się już grać,
nie muszę, bo jestem czło
wiekiem - jak na aktora europejskiego zamożnym, może nawet bardzo zamo-

O ZAROBKACH

mogłem się zgodzić .

a także w serialu „Policjanci". W serialu
nie wystąpiłem, bo obraziła mnie produkcja. Powiedzieli do mojej agentki, że
muszę wiedzieć, iż tę rolę gra ta pani,
a ten epizod tamta. I że jest to już postanowione, a ja mogę się zgodzić albo
nie. Już widzę mojego kolegi( Depardieu,
1akby mu jakiś producent powiedział coś
podobnego. Ja chciałem, żeby do tych
ról zaangażowano dwie najlepsze aktorki
w Polsce, tymczasem zatrudniono ... dwie
miłe koleżanki. Na coś, takiego nie

szczęścia.

kościoła.

rozpoczynając budowę

rozdał

niec pewnego dnia
innym wszystko
co posiadał . Nie spoczął
jednak na laurach

wykształcony młodzie

15 kwietnia, niedziela
godz.14.40,
FRANCISZEK
Z ASVŻU
Urodzony i sta"rannie

PU'!.\

@

14 kwietnia, sobota,
godz. 20.15; TVP 1 ;
OGNIEM I MIECZEM
Zapowiada się
niezwykłe wydarzenie
kulturalne, którego
rangę podnosi
znakomite przyjęcie
kinowej wersji dzieła
Jerzego Hoffmana.

15 kwietnia, niedziela
godz.12.50,
POTOP
Wielki hit Jerzego
Hoffmana podejmujący
temat najazdu
dok. na str. 5 · 1Szwedów na P!illskę.

żnym. Jest kilku aktorów w Europie,
którzy zarabiają ode mnie więcej . Gram
bardzo dużo, do tego w różnych krajach
świata . Ostatnio zagrałem w Polsce dwa
klasyki, czyli w „Ogniem i mieczem" oraz
w „Panu Tadeuszu", a za granicą zrobiłem
dwa wysokobudżetowe filmy włoskie jeden na Cejlonie, drugi w Rzymie. Zaraz
potem film z Benem Kinsleyem, w reży
serii Damiana Damianiego. Tak więc
ciągle jeszcze mam propozycje. Dopóki
publiczność będzie chciała mnie oglądać,
zamierzam pracować. A ogląda mnie
już czwarte pokolenie. Małe dziewczynki przychodzą po autograf dla babci,
która przy łóżku powiesiła sobie moje
zdjęcie . W życiu naprawdę miałem dużo

BYWAM TRUDNY W ZYCIU

Ogląda

„Pan Wołodyjowski" - film fabularny prod polskiej, reż. Jerzy Hoffman, wyk. Tadeusz
dalena Zawadzka (na zdjęciu) i inni. Emisja: sobota, 14 kwietnia, TVP 1, godz. 14.15.

14 kwietnia, sobota,
, 1godz: 11.15; ~olsat;
DZIEN, W KTORYM
UMARŁ CHRYSTUS
Historyczna
rekonstrukcja ostatnich
tygodni ziemskiej
wędrówki Jezusa
z Nazaretu oparta na
Nowym Testamencie.

traci nogę w wypad.ku
drogowym. Niegdyś
•
miłośnik gry w piłkę musi
teraz sprostać wielkiemu
wyzwaniu: własnej
obawie przed
kalectwem.

Poruszająca historia
młodego studenta, który

oa czwartku, 12 kwietnia do środ}!,-:!8 kwietnia 2001 roku

dookoła ciała

12 kwietnia 2001 r.
20.Q2 Pogoda
20.10 Sekcja specjalna
-serial prod. USA
Scott Stoddard z sekcji specjalnej FBI wyciąga z aresztu swego kolegę, Ritchiego, który został przyłapany
w nielegalnym nocnym klubie ze stripteasem. Za pomoc w uniknięciu przykrych
konsekwenqi slużbÓwych R~
tchie proponuje Stoddardowi, że przedstawi mu niejaką Ritę. Dziewczyna może
wskazać FBI nazwiska osób
zamieszanych w międzyna
rodową aferę związaną z
handlem żywym towarem.
21.00 Sprawa dla reportera
21.35 Tygodnik Polityczny

Jedynki

22.25 Monitor
Wladomoścl

kontrowersyjny

22.50 Sportowy flesz
23.00 Czas na .„
dokument:

Teleexpress

-serial prod. USA

Plebania

GośćJedynki
Olśnienie

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomanla

kr)minalny
23.00 Wleczernik
-autor: Ernest Bryll,
reż. G. Królikiewicz,
wyk. Tomasz Międzik,
Ewa Beata Wiśriewska,
Miroslawa Marcheluk i inni
0.05 Józef Elsner:
oratorium pasyjne
Męka Chrystusa
Pana(1)
1.05 Zakończenie
programu

22.25 997-magazyn

20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport
-telegram
2117 Pogoda
21.35 Z archiwum X
-serial prod. USA

~

-telenowela

z dziesięciu
-teleturniej
19.25 Wspólna
Wielkanoc
19.50 Święta wojna:
Motomaniak
- serial prod. polskiej
20.20 Modelki

18.55 Jeden

17.30
18.22
18.30
18.50

do Polski
1.55 Zakończenie
programu

podróże

- film dokumentalny
O.OO Maestro
-film fabularny
1.35 Romantyczne

Dwadzieścia

jeden

Sport

Wladomości

Chrystusa, widzianych oczami dziecka. Faryzeuszy niepokoi rosnąca popularność
Jezusa. Nie mogą znieść,
po tym jak nauczyciel

-teleturniej
15.00 Śpiewające
fortepiany
-teleturniej
16.oo Panorama
16.10 Sukces
-serial prod. polskiej
17.0S Proton - magazyn
sensacji naukowycti

·czyli światowid

przygotowały mu tryumfalny wjazd do Jerozolimy. Witały go niczym władcę. Mały
Jeremiasz marzy, by być
rycerzem króla. Gdy spotyka Jezusa, jest zawiedziony, że nie wygląda jak król i
nie ma bogatego orszaku.
Postanawia więc walczyć z
Jezusem, którego uważa za
oszusta.
12.50 Ich pięcioro
-serial prod.USA
13.35 Zwierzakom
na ratunek
-serial prod. USA
14.00 Nie musisz umrzeć
• film dokumentalny
14.30 Kizyżówka
13-latków

wskrzesił Łazarza, tłumy

że

-teleturniej
18.35 Więzy krwi
- serial prod. polskiej
Wleczorynka
Jutro weekend
19.00
19.15
19.30
19.56

17.00
17.20
17.30
18.00

14.10 Ambulatorium
14.20 Ze świata nauki
14.40 SpotkaniazSyberią:
Katolicy w Irkucku
1S.OO Wiadomości
15.10 Raport
z demokracji
Auto-mix
Babiniec
Rower Błażeja
Moda na sukces
15.30
15.45
16.05
16.30

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes- rolniczy
program infonnacyjny
12.20 Horyzonty
12.45 Klan- telenowela TVP
13.10 Ambulatorium
13.20 Chłopiec
czy dziewczynka
·film dok. prod. USA
13.45 Ambulatorium
13.55 360 stopni

Czwartek
l!IV[PD
Giełda

6.00 Kawa czy herbata
w tym Wiadomości

6.55
7.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Mój przyjaciel
Torbek
9.15 Bajeczki

Jedyneczkl
• serial aiimowany

9.25 Wesoła matematyka
9.40

10.00
10.50
11.0S

Bajeczka:
O straganie
z zabawkami
Barnaby Jones
Dzień jak co dzień:
Zamek Królewski
Lassie: Sprawa
dla detektywa

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
-telenowela prod. TVP
9.00 Morten Kroch
·Nad spokojną wodą
- serial prod. duńskiej
9.55 Cena ryzyka li:
Zabójcza Iskra
-serial dokumentalny
10.25 Duch wojownika
- serial prod. francuskiej
Przygodowy film z cyklu
.opowieści z dalekiej półno
cy', rozgrywający się w surowych plenerach na pokrytych śniegami niedostępnych
terenach Kanady, wśród gór
i wielkich lasów. Historia rozpoczyna się w 1890 roku
w liceum w Detroit. Jednym
z uczniów prywatnej szkoły
jest Wabigoon Dray • syn
Francuza i Indianki. Czerwonoskóry nie znajduje zrozumienia wśród wyszydzających jego pochodzenie
rówieśników, popada również
w konflikt z nauczycielami.
12.00 Obietnica
Wielkanocna
F~m animowany, zrealizowany na motywach Nowego
Testamentu. Opowiada o
Męce i Zmartwychwstaniu
~

2

„ Wieczernik" - widowisko poetyckie, reż. Grzegorz Królikiewicz,
wyk. Ewa Beata Wiśniewska, Tomasz Międzik, Grzegorz Królikiewicz

WOT

z

Przegląd prasy 17.40 Nie
tylko dla kobiet 18.02 Hrabia Kaczula - serial animowany18.30 Verba Sacra 19.08
Prawo ziemi 20.25 Requiem
21.20 Obrzędy Wielkiego Tygodnia 22.15 Kuchnia smakosza - program kulinarny

TELEWIZJA ŁOWICZ
9.00 Telezakupy Mango 10.15
Hrabia Kaczula 11.02 Sobótki 12.30 Reportaż 13.00
Hrabia Kaczula 13.30 Verba Sacra 14.00 Świat dalekich podróży 14.25 Studio
JNFOR 14.33 Zemsta 17.15
lokalne 17.30
Wiadomości

7.00 Ferdy - serial dla dzieci 7.00 Ferdy 7.30 O czym
7.30 O czym szumią wierz- szumią wierzby 8.00 Telewiby 8.00 Nasze sprawy 8.30 zyjny numer warszawski 8.02
Królowa serc 9.25 Książki z Planeta praca 8.15 Teraz my
górnej półki 9.30 Nauka ję- 8.25 Sekrety Warszawy i Mazyków obcych 9.45 To jest zowsza 8.30 Królowa serc
temat 10.00 W labiryncie - 9.30 Nauka języków obcych
telenowela prod. polskiej 9.45 To jest temat 10.00 W
10.30 Filmowa Encyklope- labiryncie 10.30 Puls stolidia Łodzi 10.45 Telekurier cy 10.45 Telekurier 11.15
11.15 Kino w południe: De- Detektyw Beck 12.00 Skartektyw Beck 12.00 Skarbiec biec 12.30 Wielki, mały biz12.30 Wielki, mały biznes nes 13.00 Dwa światy 13.30
13.00 Dwa światy 13.30 Zwierzęta mroźnej północy
Zwierzęta mroźnej północy 13.55 Bliżej prawa 14.10 Pro13.55 Bliżej prawa 14.10 Pro- jektantki 14.35 Klan 15.00
jektantki 14.35 Klan 15.00 Telewizyjny magazyn przy.
Telewizyjny magazyn przy- rodniczy 15.30 Kurier 15.35
rodniczy 15.35 Podaj ce- Rozmowa dnia 15.55 Psyglę 16.10 Exegl monumen- chiatria bez lęku 16.25 Gość
tum 16.30 Podróże Obie- WOT 16.30 Podróże Obieży
żystopki 16.50 Kino familij- stopki 16.50 Harry i Henne: Harry i Hendersonowie dersonowie 17.15 Gość WOT
17.15 Filmowa Encyklope- 17.30 Kurier Mazowiecki
dia Łodzi 17.30 Nasze spra- 17.45 Sekrety Warszawy i
wy 18.00 Łódzkie Wiado- Mazowsza 18.00 Kurier Warmości Dnia 18.20 Miesza- "szawski 18.20 Auto Kurier
sport 18.40 Album Mazowdło 19.00 Kino wieczorne:
Z potrzeby serca 19.45 Wiei- sza 18.55 Gość WOT 19.00
potrzeby serc 19.45 Wielki,
ki, mały biznes 20.10 Spotkania z taaaką rybą 20.30 mały biznes 20.10 Spotkania
Telekurier - magazyn reper- z taaaką rybą 20.30 Telekuterów 21.00 Gimmie, gim- rier 21.00 Grown UPS ·sitmie 21.30 Łódzkie Wiado- com 21.30 Kurier i pogoda
21 .45 Puls stolicy 22.00 To
mości Dnia 22.00 To jest
temat - ceportaż 22.10 Roz- jest temat 22.10 Rozmowa
mowa dnia 22.35 Punkt, set, dnia 22.35 Punkt, set, mecz
mecz 23.00 Pogromcy Hit- 23.00 Pomocnicy Hitlera: Frelera O.OO Program na jutro isler - krwawy sędzia

TV Łódź

i inni. Emisja: czwartek, 12 kwietnia, TVP 2, godz. 23.00.

°l~U!t!
9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Lotnicze
szaleństwo 9.55 Tajemnice
morskich wędrowców 10.50
Tydzień w piekle 11.45 Świat
według Anny Walker: Tanzania 12.10 Punkty zwrotne
historii: Podbój Inków 12.40
Wewnątrz państwowej mennicy USA 13.30 Budynki, mosty i tunele 14.25 Tajemnice
Inków 15.15 Skrzydła 16.10
Bunt w Port Chicago 17.05
Punkty zwrotne historii 17.30
Wędkarski świat Rexa Hunta 18.00Ziełona wioska 18.30
Święto smakoszy - przez
Kanadę z Gregiem i Maxem
19.00 Amazonia nieujarzmiona 20.00 Świat według Anny
Walter 20.30 Szaleństwa na
kółkach 21.00 Medycyna są
dowa 22.00 Akta FBI 23.00
Detektywi sądowi O.OO Pola
bitew 1.00 Czołgi 2.00 Bunt
w Port Chicago 3.00 Zakoń
czenie programu

...............

...__„,,.,..
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8.30 Kolarstwo 10.30 Rzutki
11.30 Żużel - wyścigi na
lodzi,e 12.30 Magazyn sportów motorowych 13.30 Boks:
Walki zawodowców 15.30
Magazyn Watts 15.45 Kolarstwo 17.30 Sporty ekstremalne 18.30 Wiadomości 18.45 Łyżworolki: Zawody w hali Barcy, Francja
20.00 Kolarstwo 21.00 Boks
23.00 Wiadomości 23.15
Piłka nożna: Puchar UEFA
0.15 Kolarstwo 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie

15
\i)IP'@l!.$~11

księżniczka

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Casper
•serial aninoNany
7.25 Polityczne graffiti
7.40 Xena, wojownicza

-serial~

8.35 Strażnik Teksasu
9.30 Zbuntowany anioł
-serial obyczajowy
10.20 Fiorella
- serial obyczajowy
11.15 Słodka trucizna
-film prod. kanadyjskiej
12.05 Przyjaciele
-serial komediowy
12.35 Adam IEwa
13.05 Zerwanewlęzl
14.00 Życiowa szansa
15.00 Pokemon
-serial animowany

@
aru~~

7.30 Pasmo dokumentów
8.15 Pogotowie lotnicze
-serial sensacyjny
9.05 Pytania Krzysztofa
Skowrońskiego

Ogińskiego

9.20 Casper I przyjaciele
9.45 Powrót Dogtaniana
-serial animowany
10.10 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
11.00 Cudowne lata
- serial obyczajowy
11.30 HumoryWaldemara
12.10 Rytm serca
- serial obyczajowy
13.00 Ulica zakochanych
- telenowela
13.50 M kwadrat

TV POLONIA

Słoneczny

15.30 Informacje

15.55

patrol
-serial przygodowy
16.45 Strażnik
Teksasu
-serial sensacyjny
17.45 Florella
-serial obyczajowy
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.10 Zbuntowany
anioł - telenowela

argent')1\ska

I Szczęśliwego

20.00 Dwa światy
·telewizyjny show
20.40 Mecz Ligi Mistrzów
• ćwierćfinał
21.30 Losowanie LOITO
Numerka
(w przerwie meczu)

14.30 Gumitycy
14.40 Archiwum XX wieku
15.10 Casper I przyjaciele
-serial animowany
15.40 Powrót Dogtanlana
-serial animowany
16.10 Allo, allo
-serial komecf!OWY
16.40 Ullca zakochanych

•teleoo.vela
17.35 Remington Steele
-serial sensacyjny
18.30 Wydarzenia, pogoda
18.35 Cudowne lata
• serial obyczajowy
19.05 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
20.00 Gumltycy
·program satyryczny

6.00 Kawa czy herbata 6.55 6.00 Telesklep 7.OO OdjazGiełda 7.30 Wieści 8.15 Kradowe kreskówki 9.30 śmiej
kowskie Przedmieście 8.30 się razem z nami 10.00 IzaWiadomości 8.40 Klan 9.05
bella - telenowela 10.50 PeTeleranek 9.30 Sukces 10.00 rła - telenowela 11.40 W
Forum 11.00 XXVJI Ogólno- akcji - magazyn sensacji
polskie Spotkania Zamkowe 12.25 Teleshopping 13.25
12.00 Wiadomości 12.1 OU wód Medicopter 117 14.20 Iza12.25 Folkowe nuty 12.45 W bella - telenowela 15.1 O Odrajskim ogrodzie 13.1 O Klan jazdowe kreskówki 17.35 Me13.30 Gość Jedynki 13.40 dicopter 117 - serial sensaJan Paweł li w Ziemi świętej cyjny 18.30 W akcji - ma14.35 Tajemnice armii 15.00 gazyn sensacji 19.00 WzyWiadomości 15.10 Ewa Bem
wam dr Brucknera - serial
- koncert 16.00 Raj 16.30
medyczny 20.00 Ludowe
Nod dy 17.OO Teleexpress 17 .20
piekło - film katastroficzny
Gość Jedynki 17 .35 Papieprod. USA 21.50 52 minurowy teatrzyk 17.50 Rozmoty: Kobiety w natarciu - rewy na nowy wiek 18.20 Teleportaż 22.50 Śmiertelny pozakupy 18.35Klan19.00 Dziennik telewizyjny 19.15 Dobra- calune k - dramat prod .
0.30 Wzywam dr
nocka 19.30Wiadomości19.55 USA
Pogoda, Sport 20.00 Uciecz- Brucknera - serial medyczka z Sobiboru 21.15 Ewa Bem ny 1.20 Lodowate piekło - koncert 22.10 Forum Polo- film katastroficzny prod .
nijne 22.30 Panorama 22.50 USA 2.50 Śmiertelny pocaSport - telegram 23.00 Okna łunek - dramat prod. USA
23.45 Powtórki
4.20 Teleshopping

·ćwierćfinał

22.35 Nagi patrol
-serial komediowy
23.00 Informacje
I biznes informacje
23.10 Prognoza
pogody
23.15 Polityczne
graffiti
23.25 Telewizyjne
Biuro Sledcze
23.55 Skrót Ligi Mistrzów

1.00 Grona gniewu
- dramat społeczny,
reż. Kirk Browning,
wyk. Gary Sinise,
Terry kinney,
Alan Wilder i inni
3.30 Muzyka na bis
·magazyn muzyczny
5.00 Pożegnanie
z widzami

Ogińskiego

20.15 Humory Waldemara

20.55 M kwadrat
21.30 Allo, allo
-serial komediowy

Sport, Pogoda

22.00 Wydarzenia,

Skowrońskiego
Czarno-biały

22.30 Pytania Krzysztofa

22.45

23.10 Pogotowie
lotnicze
-serial sensacyjny
O.OO Gumltycy
- program sał/tryczny
0.10 Pasmo
dokumentów
1.00 Zakończenie
programu

k0
ale kino!

8.00 Spotkania - film obyczajowy 9.20 Dokument:
Niegrzeczni chłopcy z Hollywood 10.15 Film krótkometrażowy: Róże 10.25 Matnia - thriller 12.15 Dr Fregus z New Jersey - komediodramat 13.45 Dokument:
Zapomniany geniusz filmu
14.40 Improwizacja - film
obyczajowy 16.25 świńska
sprawa - komedia 18.05 Mazepa - dramat prod. polskiej
20.00 Mocne Ale! Gra na
drodze - thriller 2130 Nocna zmiana - komedia 23.15
W łóżku z Madonną - film
dokumentalny 1.15 Demony wyobraźni - film grozy
2.45 Wstręt - thriller prod.
ukraińskiej 4.35 Pobojowisko
- film obyczajowy prod.
polskiej, reż. Jan Budkiewicz, obsada: J.R. N'owicki, Halina Bednarz, Jacek
Strama i inni

i Wi6ŚCi

nowy

ł..OWICZANIN

z Głowna i St rykowa

Podstawa prawna: § 11-13 rozporządzenia Rady Ministrów z 28
maja 1996r. w sprawie urlopów ·
i zasiłków wychowawczych (Dz.U.
Nr 60, poz. 277 ze zm.).

zawiadomienia. Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym jest
także obowiązana uprzedzić pracodawcę o zamiarze podjęcia pracy w
czasie urlopu wychowawczego pracy
w ramach stosunku pracy lub na innej
podstawie, albo działalności zarobkowej, a także innych zajęć, jeśli mogą
one mieć wptyw 'na możliwość dalszego sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem lub zakres sprawowania tej opieki. W tym przypadku, a
także w razie powzięcia przez pracodawcę wiadomości o zaprzestaniu
sprawowania przez pracownicę osobistej opieki nad dzieckiem z innych
przyczyn , pracodawca wzywa pracownicę do stawienia się do pracy w
terminie przez siebie wskazanym, nie
wcześniej niż z upływem 30 dni od
dnia powzięcia o tym wiadomości i 3
dni od dnia wezwania. Zasadę tę stosuje się także w razie stwierdzenia przez
pracodawcę, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym czasie oboje
rodzice lub opiekunowie dziecka.

PRZEDTERMINOWY POWRÓT
DO PRACY PRACOWNICY B~DĄCEJ
NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM

Pracownica, której do końca
urlopu wychowawczego pozosta·
ło pół roku, chce wrócić do pracy
przed końcem tego urlopu. Czy mam
obowiązek przyjąć ją do pracy?
Jednocześnie chciałbym się do·
wiedzieć, czy można pracownicę
odwołać z takiego urlopu, jeżeli
wiem, że dzieckiem opiekuje się
nie ona, lecz babcia dziecka?

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym może zrezygnować z tego urlopu:
• w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,
• po uprzednim zawiadomieniu
pracodawcy, najpóźniej na 30 dni
przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.
Pracownica, która zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z innych przyczyn niż podjęcie
pracy zarobkowej lub innych zajęć
uniemożliwiających sprawowanie
opieki nad dzieckiem, jest jednocześnie obowiązania zawiadomić o tym
pracodawcę nie później niż w ciągu
30 dni od zaprzestania tej opieki. W
takim przypadku pracodawca jest
do
30 dni od dnia tego

ciągu

strony internetowej Kimble
dowiaduje się, że jego ojciec jest umierający. Gerard
dowiaduje się tego samego
i, uprzedzając kolejny ruch
ściganego, udaje się do
Pensylwanii , do jego rodzinnego miasteczka 21.45 Beverly Hills - serial obyczajowy prod. USA 22.45 TVN
fakty 22.55 Nocne rozmowy w toku - talk-show 23.40
Big Brother - Extra - widowisko telewizyjne 0.25 Detektyw - serial fabularno-dokumentalny 0.55 ścigany serial sensacyjny 1.45 Nic
straconego - powtórki programów

pracy w

obowiązany dopuścić pracownicę

13.00 Oliver Twist - serial
dla dzieci 13.25 Księżnicz
ka Sissi - serial dla dzieci
13.50 W 80 dni dookoła
świata - serial animowany
14.15 Trafiony, zatopiony
15.15 Milionerzy 16.00 TVN
Fakty, pogoda 16.20 W niewoli uczuć - telenowela 17.15
Big Brother - w cztery oczy
17.45 Telegra - psychozabawa - teleturniej 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 sensacyjny; Z poświęconej swojej sprawie

serial komediowy 18.30 Pacific Blue - serial policyjny
19.30 Jak Pan może , Panie
doktorze - serial komediowy
20.00 Z archiwum X - serial
sensacyjny 21.00 Ten drugi
- serial sensacyjny 22.00
Świat według Kiepskich - serial komediowy 22.30 Dziennik 22.42 Informacje sportowe 22.45 Życie jak sen serial komediowy 23.15 Dwa
światy O.OO Terminator 2 film fantastyczny 2.40 Spotkajmy się 3.10 Muzyczne listy 4.10 Strefa P 5.00 Zakończenie programu

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Kamila - telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Przeklęta miłość - telenowela 7.50 Trzy
małe duszki - serial animowany dla dzieci 8.15 Oliver
Twist - serial animowany dla
dzieci 8.40 Księżniczka Sissi - serial dla dzieci 9.05 W
80 dni dookoła świata serią! dla dzieci 9.30 Telesklep 10.30 Big Brother
11.15 Rozmowy w toku talk show 12.00 Maraton
uśmiechu 12.30 Trzy małe
duszki - serial dla dzieci

grywane przez trzy miesią
ce 11.30 Simon - serial komediowy 12.00 Jak dwie
krople czekolady - serial
komediowy 12.30 Diagnoza morderstwo - serial 13.25
KINOmaniak 13.55 Muzyczny ViP - program muzyczny 14.45 Muzyczne listy program muzyczny 15.45
Garfield - serial animowany
dla dzieci 16.15 Spiderman
- serial 16.45 Jak dwie krople czekolady - serial komediowy prod. USA 17.15
Dwa światy 17.45 Dziennik
18.00 Ja się zastrzelę -

a

6.00 Muzyczny VIP - magazyn ciekawostek 7 .OO
KINOmaniak 7.30 Muzyczne listy 8.30 Super Mario
Brothers 9.00 Saber Rider
- serial dla dzieci 9.30 Był
sobie złodziej - serial sensacyjno-komediowy prod.
kanadyjskiej 10.20 Różowe
lata siedemdziesiąte - serial komediowy 10.45 Świat
według Kiepskich - serial
komediowy 11.15 Dwa świa
ty - widowisko teatralne roz-

Telezakupy
Kawa czy herbata
Krakowskie
Przedmieście 27

Giełda

Kawa czy herbata

Złotopolscy

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

-telenowela
9.00 Morten Ko~ch:
Nad spokojną wodą
9.55 Cena ryzyka:
Zatopiony
w kilka chwil
10.20 Kapelusz
pana Anatola
.Kapelusz pana Anatola" to
film z gatunku komedii pomyłek z elementami kryminalnymi. Jej bohater, poczciwy warszawski urzędnik
(w tej roli Tadeusz Fijewski),
będący całkowicie pod pantoflem swej energicznej malżonki (gra ją Helena Makowska, wówczas żona Tadeusza
Fijewskiego także w życiu
prywatnym), kupuje sobie
pewnego dnia nowy kapelusz. Ten nieistotny z pozoru fakt daje początek całej
serii niezwykłych wydarzeń.
11.50 Familiada
12.25 Tata Show
-rodzinne widowisko
13.20 Ich pięcioro
14.0S Zwierzakom
na ratunek:

7.30
7.50
8.00
8.30

TVP8

14.20 Naukajęzyka
angielskiego
14.35 Czas na komputer
15.0D Wiadomości

podróże małe I duże

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.25 Chcemy pomóc
12.45 Klan - telenowela TVP
13.10 wędrowiec· czyli
podróże małe i duże
13.20 Z plecakiem I walizką
13.40 Wędrowiec
internetowy
13.50 Bocznymi drogami:
Szlakiem węgrzyna
14.10 Wędrowiec· czyli

wojo'M1lcy

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Moje miasteczko
-serial prod. kanadyjskiej
9.10 .ie<t)tneczka
9.45 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Barnaby Jones
- serial prod. USA
10.55 Po prostu paragraf
11.10 Ekranzkwiatkiem
11.15 Róg Wojskiego
11.35 Współcześni

6.00
6.55
7.30
7.45
8.15

ITIVIPD

Sroda

,

14.30 Ale heca
14.55 Ojczyzna
polszczyzna
15.10 Miami Sands
- serial prod. TVP
16.00 Panorama
16.10 Sukces
-serial TVP
17.0S Polaków
portret własny
17.30 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
19.30 Parafia w Kieszkowie
20.00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
2127 Pogoda
21.35 Bezbronna
-film fabularny
Piękna pani prawnik próbuje wyjaśnić tajemnicę zabójstwa bogatego biznesmena, który był jej klientern i kochankiem. $Jedztwo odsłania ciemną stronę życia cieszącego się powszechnym szacunkiem mężczyzny. Sprytnie skonstruowana intryga do samego

Ostrożnie puma

15.30 Gospodarka
16.00 Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Klan-telenowela
18.00 Jaka to melodia?
18.30 Więzy krwi
- seńal prod. polskiej
Wiktoria i bracia Bronowiczowie nie mają pojęcia o
dramacie Marysi. Józef budzi się u Danuty i dowiaduje się o tragedii. Rozpaczliwy czyn Marysi wzmaga
jeszcze nienawiść między
Markiem i seniorem rodu
Bronowiczów. Ewa spotyka
się z ojcem. Marek jedzie
do szpitala, gdzie fałszuje
podpis pod zgodą na operację siostry.
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Okruchy życia:
Diabeł adwokata
- film fabularny,
reż. Jeff Bleckner.
wyk. Ken Ołin,
Mariska Hargitay i inni
Glówny wątek dramatu koncentruje się wokół amerykańskiego gwiazdora koszy-

Jedynka

15.10 Bezpieczna

1.45 Zakończenie
programu

przegląd piłkarski

23.20 Auto
23.45 Wojownicy Hitlera
- film dokumentalny
prod. niemieckiej
0.30 Jesteś cudowna
-serial prod. angielskiej
1.20 Europejski

trzyma widza w napięciu i niepewności, nie pozwalając odgadnąć, kto naprawdę jest zabójcą. Okazuje się, że wiele osób miaIo dostateczny powód, by
dokonać zemsty na zdemoralizowanym i bezwzględnym biznesmenie, który nia
na sumieniu kłamstwa, intrygi, przestępstwa na tle
seksualnym.

końca

2.25 Zakończenie

nieoczywiste

1.55 Oczywiste

śpiewu

-film fabularny
1.05 Czas na antyki
1.30 Kompozytorzy
1.35 Sztuka chóralnego

Bagaż życia

23.30 Gorąco polecam:

-reportaż

23.00 Zrozumieć pamięć

22.50 Sportowy flesz

Wiadomości

21.40 Obliczamedlów
22..05 Kronika kryminalna
22.25 Monitor

kówki oskarżonego o gwałt.
W śledztwie wychodzą na
jaw nowe, bulwersujące dowody, świadczące o winie
sławnego sportowca, choć
on nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Stacja telewizyjna w Seattle
właśnie podaje sensacyjną
wiadomość o wniesieniu oskarżenia przeciwko znanemu sportowcowi Joe Campbellowi.

14

8.30 Motocyklowy wyścig
24-godzinny 9.30 Motocross:
Mistrzostwa $wiata 10.30
Sporty rajdowe 11.30 Kolarsiwo górskie 12.00 Jeździectwo 13.00 Przygoda 14.00
Kolarstwo 17 .OO Formula
Nascar 17.45 Wiadomości
18.00 Super Racing Weekend
18.30 Magazyn sport'ow motorow eh 19.00 Kolarstwo
20.3/ Bilard 21.30 Łyżworolki: Zawody w hali Bercy
23.00 Wiadomości 23.15 Golf
0.15 Kolarstwo: Wyścig ,Strzala walońska" 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie

O!JlljJSPOBI

„ ... „...„
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9.00 Wędkarski świat Rexa
Hunta 9.25 Szkoła nurkowania 9.55 Wszystko o„. delliny 10.50 Ludzie Hitlera: Goebbels - Agitation 11.45 $wiat
według Anny Walker 12.1 O
Punkty zwrotne historii 12.40
Urodzeni geniusze 13.30 Schizofrenia 14.25 Pożar: Projekt
śmierci 15.15 Niesamowite
maszyny 16.10 W poszukiwaniu zaginionych światów
17.05 Punkty zwrotne historii 17.30 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 18.00 Plac
Kingsbury 18.30 Wielka wyprawa - Hiszpania 19.00 Orki:
.Znajomi mordercy 20.00 $wiat
według Anny Walker 20.30
Lotnicze szaleństwo 21.00
Miasta na morzu 22.00 Budynki, mosty i tunele 23.00
Tajemnice wschodu: Zaginione miasto Shang O.OO
Skrzydła 1.00 Ciche rozwiązanie 2.00 W poszukiwaniu
zaginionych światów 3.00 Zakończenie programu

iueru

CHANNEL

Łódź
7.00 Quasimodo 7.35 Kłopoty z Zosią 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05
Mediator 8.25 Sekrety Warszawy i Mazowsza 8.30 Kr6Iowa serc 9.30 Bliżej prawa
9.45 To jest temat 10.00 W
labiryncie 10.30 Puls stolicy 10.45 Telekurier 11.15 V~
per 12.00 Telenowiny 12.15
Kabaret Przechowalnia 13.00
Podróże kolejam_
i Europy
13.30 Kowalski i Szmidt 14.00
Kalejdoskop regionalny 14.10
Projektantki 14.35 Klan - telenowela prod. polskiej 15.00
Reportaż z koncertu 15.30
Wiadomości Kuriera 15.35
Rozmowa dnia 15.55 Przygody Robin Hooda 16.25
Gość WOT 16.30 Wśród
przyjaciół 16.50 Cyrkowcy serial 17.15GośćWOT17.30
Kurier 17.45 Sekrety Warszawy i Mazowsza 18.00 Kurier 18.20 Na zdrowie 18.40
Planeta praca 18.55 Gość
WOT 19.00 Polskie drogi
20.30 Telekurier 21.00 Grown
UPS - sitcom 21.30 Kurier
21.45 Puls stolicy - program informacyjno-publicystyczny 22.00 To jest temat - reportaż 22.10 Rozmowa dnia 22.30 Bliżej prawa - magazyn 22.45 Talenowiny 23.00 Country nocą
23.35 Kino mocne: Wielkie
nadzieje 1.25 Zakończenie

WOT

. .
.
.
ziemi 17.15 W1adomosci
. Iokalne 17.30 Sonda uliczna
17.40 Forum Łowicza 18.02
Bajki 18.30 Kijchnia smakosza 19.01 Koleś jedzie pociągiem 19.08 Zemsta 20.25
Daleka droga 21.58 Reportaż 22.15 Trudne rozmowy

TELEWizJAŁOWICZ

.
9.00 Telezakupy 10.15 Baiki dla najmłodszych 11.02
Saga rodu Polliserów 11.57
Jazz w muzeum 13.00 Filmy animowane 13.30 Burza nad Bałkanami 14.00
Życie zwierząt 14.25 Studio
informacyjne 14.33 Prawo

r

poty z Zosią - seńal animowany dla dzieci 8.00 Między Wartą a Pilicą 8.30
Królowa serc - serial prod.
wenezuelskiej 9.25 Książki
z górnej półki 9.30 Bliżej prawa 9.45 To jest temat 10.00
W labiryncie 10.30 Imprasje 10.45 Telekurier 11.15
Viper 12.00Telenowiny12.15
Kabaret: Przechowalnia 13.00
Podróże kolejami Europy
13.30 kowalski i Szmidt14.00
Kalejdoskop regionalny 14.10
Projektantl<i 14.35 Klan • telenowela 15.00 Reportaż z
koncertu 15.40 Ssaki, ptaki
i inne zwierzaki 16.00 Twierdza 16.30 Wśród przyjaciół
16.50 Cyrkowcy- kino familijne 17.15 Impresje 17.30 Budżet nie tylko domowy 18.00
ŁWD 18.20 Podaj cegłę 19.00
Kino wieczorne: Polskie drogi 20.30 Telekurier 21.00
Grown UPS - sitcom 21.30
Łódzkie Wiadomości Dnia
22.00 To jest temat 22.10
Rozmowa dnia 22.30 Bliżeli
prawa 22.45 Telenowiny
23.00 Country nocą 23.35
Kino mocne: Wielkie nadzieje - film fabularny, reż.
Mike Light, wyk. Philip Davis, Ruth Sheen i inni 0.55
Program na jutro

7.OO Quasimodo - serial animowany dla dzieci 7.30 Klo-

TV

„Kapelusz pana Anatola" - film fabularny prod. polskiej, reż. Jan
Rybkowski, ityk. Tadeusz Fijewski, Stanisław Jaworski, Zygmunt Zin tel
(na zdjęciu), Barbara Modelska i inni. Emisja: środa, 18 kwietnia,
TVP 2, godz. 10.20.

18 kwietnia 2001 r.

.

I

6.00 Kawa czy herbata, Gie!da, Dziennik telewizyjny 8.15
Krakowskie Przedmieście 8.30
Wiadomości 8.40 Zlotopolscy 9.05 Noddy 9.30 Wielki
Tydzień 11.05 Ewa Bem koncert (1) 11.45 Forum Polonijne 12.00 Wiadomości
12.10 Austronauci 12.35 Wokanda historii 13.10 Złotopolscy 13.35 Gość Jedynki
13.45 Linia specjalna 14.40
~udzie listy piszą 15.00 Wiadomości 15.10 Romance
dyvesa 15.45 Nowa książka
16.00 Ojczyzna-polszczyzna
16.15 Rozmowy Hulaj Duszy
16:30 Trzy szalone zera 17.00
Teleexpress 17.20 Gość Jedynki 17.30 Bajeczki Jedyneczki 17.45 Wielki Tydzień
w Jerozolimie 18.10 Mój Toruń 18.35 Złotopolscy 19.00
Marzenia i kariery 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Teatr Telewizji: Genitrix 21 .25 Big Zig show 22.15
Anima 22.36 Powtórki

TV POLONIA

[

12.10 Remington Stelle
- serial sensacyjny
13.00 Ulica zakochanych
- telenowela
13.50 Mkwadrat

Ogińskiego

9.20 Casper i przyjaciele
9.45 Powrót Dagtaniana
- 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

PYL.S

®

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
- serial animowany
715 Polityczne graffiti
7.40 Słoneczny patrol
- serial komediowy
8.35 StrażnlkTeksasu
-serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
· serial obyczajowy
10.20 Fiorella - serial obycz.
11.15 Słodka trucizna
12.05 Zakręcony
12.35 Adam I Ewa
- serial obyczajowy
prod. polskiej
13.05 Disco Relax
14.05 ldż na całość
- teleturniej
15.00 Casper
15.30 lnfonnacje

(Ej1P1©~'ii'
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6.00 Teledyski 6.05 Trzy razy
Zofia 6.55 Odjazdowe kreskówki 7.55 Moje drugie ja
8.20 lzabella9:10 Gra w przeboje 9.40 $miej się razem z
nami 10.05 Nie do wiary
10.55 Medicopter - serial
sensacyjny 11 .45 Zwariowana kamera 12.35 Teleshopping 13.40 Izabella - telenowela 14.25 Trzy razy Zofia - telenowela 15.15 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane 16.20 Moje drugie ja - serial dla młodzieży
16.45 Medicopter 117 - serial sensacyjny 17.35 Nie
do wiary is.30 Gra w przeboje 19.00Wakcji19.30 $miej
się razem z nami 20.00 Columbo - serial kryminalny
21 .30 Klaun 22.25 Wieczór
z reklamą 23 .00 Cobra
23.50 w akcji 0.15 Columbo 1.30 Cobra - oddział specjalny 2.20 Szczury nabrzeża - serial policyjny 3.05 Teleshopping

~

14.30 Gumitycy
14.40 Archiwum XX wieku
15.10 Casper i przyjaciele
-serial animowany
15.40 Powrót
Dogtaniana
-serial animowany
16.10 Dzieje Apostolskie
- serial hislOl}'czny
16.40 Ulica zakochanych
-telenowela
17.35 Rytmserca
- serial obyczajowy
18.30 Wydarzenia,
pogoda
18.35 Cudowne lata
- serial obyczajowy
19.05 Dotyk anioła
- serial obyczajowy

16.45 Strażnik Teksasu
- serial sensacyjny
17.45 Fiorella
-serial obyczajowy
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.10 Zbuntowany anioł
- serial obyczajowy
20.00 Dwa światy
-widowisko telewizyjne
20.30 Adam I Ewa
-serial obyczajowy
21.00 Misja w czasie 2
-serial science-fiction
Były członek oddziałów specjalnych i bohater narodowy, Frank Parker (Johnatan
LaPaglia) zostaje wyposażony w najnowocześniejszą
aparaturę, która umożliwia

księżniczka

15.55 Xena, wojownicza

'

8.00 Szarada - dramat prod.
polskiej, reż. Paweł Komorowski 9.20 Ich świat - komedia 10.55 Dokument: Reżyserzy: Michael Mann 12.00
Nieznajoma z Sans - Souci
- film obyczajowy 13.55 Okrągły tydzień - film prod. poiskiej 15.20 $więty z Fortu
Washington - film obyczajowy 17.05 Gwiazdkowy romans - film obyczajowy 18.35
Baxter - film obyczajowy
prod. francuskiej 20.00 klub
towarzyski Cheyenne - western prod. USA 21.40 Ulubiony syn - film obyczajowy
prod. francuskiej, reż . Nicole Garcia 23.20 Dokument:
Sto lat horroru (cz. 1) 1.10
Bez odwrotu - film sens .,
reż. frank A. Capello 2.40 Rok
pod znakiem karabinu - thriller prod. USA 4.30 Szkice
warszawskie - nowela prod.
polskiej, reż. Henryk Kluba,
wyk. Mieczysław Czechowicz, Wiesław Michnikowski

•le kino!

k0

i niewidzialne
23.10 Rodzina Straussów
O.OO Gumitycy
- program satyryczny
0.10 Pasmodokumentów
1.00 Zakończenie
programu

22.45 Widzialne

Skowrońskiego

20.55 M kwadrat
21.30 Dzieje Apostolskie
-serial historyczny
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda
22.30 Pytania Krzysztofa

Ogińskiego

20.00 Gumitycy
- program satyryczny
20.15 Humory Waldemara

podróż w czasie. Dzięki tym
zdobyczom techniki może
się przenosić w przeszłość i
zapobiegać katastrofom, które wstrząsnęły życiem na
ziemi. Jego misje mogą maksymalnie trwać siedem dni.
21.30 LosowanieLOTIO
i Szczęśliwego
Numerka
21.55 Nikita
-serial sensacyjny
22.45 Informacje i biznes
Informacje
23.05 Prognoza pogody
2110 Polityczne graffiti
2315 Przyjaciele
-serial komediowy
23.55 Druga miłość
- komedia obyczajowa
1.55 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

6.00 Strefa P. - magazyn
muzyczny 7.OO Super ViP
7.30 Muzyczne listy 8.30
Gańield - serial animowany
dla dzieci 9.00 Saber Rider
- serial 9.30 Pacific Blue serial policyjny 10.20 Jak
Pan może , Panie doktorze
- serial komediowy 10.45
$wiat według Kiepskich serial prod. polskiej 11.15
Dwa światy - widowisko te-

D

5.45 Kropka nad i 6.00 Kamila - telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Przeklęta miłość
- telenowela 7.50 Super
świnka - serial animowany
dla dzieci 8.15 Oliver Twist
- serial animowany dla dzieci 8.40 Księżniczka Sissi serial animowany dla dzieci 9.05 W 80 dni dookoła
świata - serial animowany
9.30 Telesklep 10.30 Big
Brother 11.15 Rozmowy w

•

lewizyjne 11.30 Ja się zastrzelę - serial komediowy
12.00 Jak dwie krople czekolady - serial komediowy
12.30 Metlock - serial 13.25
Super VIP 13.55 Strefa P magazyn muzyczny 14.45
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 15.45 Super Mario Brothers 16.15 Spiderman - serial 16.45 Jak dwie
krople czekolady - serial komediowy 17.15 Dwa światy
17.45 Dziennik 18.00 Simon
- serial komediowy 18.30 Był
sobie złodziej - serial sen-

sacyjno-komediowy 19.30 Rólata siedemdziesiąte
- serial komediowy 20.00
Bunt na Bounty - film przygodowy prod. USA 22.30
$wiat według Kiepskich serial komediowy prod. polskiej 23.00 Dziennik 23.12
Informacje sportowe 23.15
Dwa światy O.OO Operacja
ratunkowa - film akcji 1.45
Spotkajmy się - program rozrywkowy 2.15 Muzyczne listy 3.15 Muzyczny VIP magazyn muzyczny'.4.05 Zakończenie programu
żowe

Kropka nad i 19.45 Sport,
pogoda 20.00 Big Brother
20.45 Idź w stronę światla film obyczajowy prod. USA
22.35 Centrum nadziei serial fabularno-dokumentalny 23.05 TVN Fakty 23.15
Superwizjer - magazyn ciekawostek i sensacji 23.45
Big Brother - Extra 0.30
Hamlet (cz. I) - film kostiumowy prod. USA/Anglia, reż. Kenneth Branagh,
wyk. Kenneth Branagh,
Derek Jacobi, Julie Christie i inni 2.40 Nic straconego - powtórki programów

Podstawa prawna: art. 57·58
ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez·
pieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162,
poz. 1118 ze zm.).

Skoro wi<;c w sytuacji przedstawionej w pytaniu ubezpieczony podjął
prac<; zaraz po skończeniu szkoły
zawodowej i przepracował cały rok renta będzie mu przysługiwała.

składkowe.

• 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstala w wicku powyżej 30 roku
życia, przy czym w tym przypadku
omawiany okres powinien przypadać
w ciągu ostatniego dzicsi<;ciolccia
przed zgłoszeniem wniosku o rent<;
lub przed dniem powstania niczd.olności do pracy. Do tego okresu nic
wlicza si<; okresów pobierania renty
z tytułu niezdolno ś ci do pracy, renty
szkoleniowej lub renty rodzinnej .
Jeżeli ubezpieczony nic osiągnął
jednak wymienionych okresów skład
kowych i nieskładkowych, warunek.
posiadania wymaganego okresu uważa si<; za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 roku ży
cia albo w ciągu sześciu micsi<;cy po
ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej' lub w szkole wyższej oraz
do dnia powstania niezdolności doe
pracy miał , bez przerwy lub z przerwami nic przekraczającymi sześciu
micsi<;cy, okresy składkowe i nie-

toku 12.00 Bevery Hills 90210
- serial obyczajowy 13.00
Super świnka - serial animowany 13.30 Oliver Twist serial animowany dla dzieci
13.55 Księżniczka Sissi - serial animowany 14.20 W 80
dni dookoła świata 14.45
Krok za krokiem - serial komediowy 15.15 Milionerzy leleturniej 16.00 TVN Fakty,
pogoda 16.20 W niewoli
uczuć - telenowela 17.15 Big
Brother - w cztery oczy 17 .45
Telegra - psychozabawa 18.15
Rozmowy w toku 19.00 TVN
Fakty, sport, pogoda 19.25

Natomiast warunek posiadania
wymaganych okresów składkowych
i nieskładkowych uważa si<; za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął
okresy składkowe i nieskładkowe ,
wynoszące łącznic co najmniej :
• I rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przez ukończeniem 20
roku życia,
• 2 lata - jeżeli niezdolność do
pracy powstała w wicku powyżej 20
do 22 roku życia,
• 3 lata - jeżeli niezdolność do
pracy powstała w wicku powyżej 22
do 25 roku życia,
• 4 lata - jeżeli niezdolność do
pracy powstała w wicku powyżej 25
do 30 roku życia,

stały spełnione).

Jednym z warunków uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy jest
mi<;dzy innymi posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych (z pytania wynika , iż
dwa pozostałe warunki, to jest niezdolność do pracy i powstanie tej niezdolności w określonych okresach np. w okresie ubezpieczenia z tytułu
pozostawahia w stosunku pracy - zo-

Zaraz po skończeniu zawodówki poszedłem do pracy. Rok póź
niej miałem wypadek samochodowy, w którego wyniku stałem się
niezdolny do pracy. Czy będzie mi
przysługiwała renta, skoro przepracowałem tylko rok?

UPRAWNIENIA DO RENTY

Porady Prawne
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18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 Gdzie ja Idę„.
Wy kiedyś pójdziecie:
Misterium
Wlekanocne wg ks.
J. Tischnera
1925 Magazyn teatralny
20.00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport
-telegram
21.27 Prognoza
pogody
21.35 Małe kobietki
·film fabularny
prod.USA
Choć trwa wojna secesyjna, cztery siostry wiodą siei·
ski żywot w rodzinnym domu pod okiem mądrej, praktycznej i dzielnej matki, pani
March. Na barkach kobiety
spoczywa cały ciężar obowiązków rodzinnych, pod·
czas gdy jej mąż walczy na
froncie. Rodzina mieszka w
malowniczo położonym miasteczku Concord w stanie
Massachusetts. Najstarsza
z sióstr, Meg, jest piękna i
próżna. Joe • to pełna temperamentu, zagorzała femi-

6.00 Kawa czy herbata
13.40 Mamsprawę
6.55 Giełda
13A5 Szansa nażycie
7.30 Telezakupy
14.00 ABC reformy
7.45 Kawa czy herbata
14.0S Rodowody: Polskie
młyny I wiatraki
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
1425 Język angielski
8.30 Wiadomości
dla średnio·
8.42 Pogoda
zaawansowanych
8.45 Rodzina Lwie Serce
14.40 SpolkanlazSybeńą
9.05 Jedyneczka
15.00 Wiadomości
9.40 Bajeczki
15.10 Powrót-reportaż
Jedyneczld
16.00 Rower Błażeja
10.00 Barnaby Jones
1631 Modanasukces
-serial prod. USA
·serial prod. USA
Barnaby Jones jedzie na spo- 17.00 Teleexpress
tkanie z potencjalnym klien- 17.20 GośćJedynkl
tem. Niestety, kilka minut przed 17.30 Plebania
przybyciem detektywa męż
-seriallVP
czyzna zostaje zabity. Gin- 1S.OO Dwadzieścia jeden
ny Lynd, piosenkarka z noc-teleturniej
nego klubu i dziewczyna za- 18.35 Garderoba damska
bitego, prosi Barnaby'ego o
-telenowela lVP
pomoc w odnalezieniu zabój- 19.00 Wieczorynka
cy. Trop prowadzi do klubu, '19.30 Wiadomości
gdzie oprócz Ginny wystę 19.56 Sport + Pogoda
puje również ociemniały pia- 20.10 ŚWlęty Paweł
nista Stan Lambert. Okazu·film fabularny,
je się, że Lambert jest nie
reż. Roger Young,
wyk. Johannes Brandrup,
tylko świetnym pianistą.
10.50 Rodzinny puchar
Thomas Lockyer i inni
11.00 Lassie: Pies roku
21.0S Transmisja Drogi
12.DO Wiadomości
Krzyżowej
12.10 Agrobiznes
z Koloseum
12.20 Czas relaksu
Co roku w Wielki Piątek pa12.45 Plebania - serial lVP
pież Jan Paweł li przewod·
13.15 Cud narodzin
niczy Liturgii Drogi Krzyżo-

1w8
7.30
7.50
8.00
8.30
10.15

10AS

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Druga szansa
- film fabularny
Cena ryzyka li:
Ognista pułapka
-serial dokumentalny
Dobranoc,
panie Tom
-film fabularny

12.30 Tajemniczy świat
Machu Picchu
-film animowany
13.15 Fiesta w Barcelonie
13.35 Krzyżówka 13-latków
·teleturniej
14.00 Zwierzakom
na ratunek
14.25 Podróż znikąd
·film obyczajowy
16.DO Panorama
16.10 Na dobre i na złe
·serial prod. polskiej
17.10 Kocham Chrystusa
17AS Program lokalny

S!!~~

11.45ŚwiatwedługAnnyWal

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 925 Szaleństwa
na kółkach 9.55 Amazonia
nieujarzmiona 10.50 Czołgi
ker 12.10 Punkty zwrotne h~
storii 12.40 Podróże do kraż.
o6w ziemi 13.30 Niesamowite maszyny: Wysokie budynki 14.25 UFO: Powód by
wierzyć 15.15 Pola błtew: Bi·
twa na Łuku Kurskim 16.10
Zaginione skarny starożytno
ści 17.05 Punkty zwrotne hi·
storii 17.30 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 18.00 Wielka wyprawa: Hiszpania 18.30
Wyczarowane z drewna 19.00
Oblicza natury: Lasy Karoliny POOlocnej 20.00 Świat według Anny Walker: Papua Nowa Gwinea 20.30 Wielka
przygoda Marka O'Shena
21.00 Dzikie zwierzęta BotSWiYT'J 22.00 Lekarze dzikich
zwierząt 23.00 samotna planeta O.OO Żądza prędkości
1.llO Odznaka policyjna 2.00
zaginione skarby 3.00 Zakoń
czenie programu
„ '~

„_.

~r
8.30 Kolarstwo 9.30 Magazyn Sportów Motorowych
10.30 Żużel: Wyścigi na Io·
dzie 11.30 Kolarstwo 13.45
Tenis 16.15 Formuła 3000
17.00 Kolarstwo 18.15 Formuła 3000 18.45 Wiadomości 19.00 Pitka nożna 20.00
Tenis 21.30 Sztuki walki: 16
festiwal sztuk walki w hali
Bercy pod Paryżem 23.00
Wiadomości 23.15 Przygoda: magazyn AdNatura 0.15
Kolarstwo 1.15 Wiadomo1.30 Zakończenie
ści

9.00 Telezakupy 10.15 Hrabia Kaczula 11.02 Requiem 11.55 Obrzędy Wielkiego Tygodnia 12.10 Reportaż 13.00 Daffy Duck i dinozaur 13.1 O Conrad że
glarz 13.17 Co tam gotujesz dog? 13.30 Kuchnia
smakosza 14.25 Studio in·
formacyjne 14.33 Prawo

WOT
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7.00 Bajki małego czarodzieja 7.30 Domek na skraju lasu 8.00 Telewizyjny nu• mer warszawski 8.05 Bankier domowy 8.25 Sekrety
Warszawy i Mazowsza 8.30
Królowa serc 9.30 Integra·
tja 9.45 To jest temat 10.00
W labiryncie 10.30 Puls stolicy 10.45 Telekurier 11.15
Mike Hammer - prywatny
detektyw 12.05Usiebie12.35
Eurppa w zagrodzie 13.00
Świat cudów 13.30 Przy kominku 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.1 O Projektantki 14.35 Klan 15.00 Sport
na luzie 15.30 Kurier 15.35
Rozmowa dnia 15.50 skarby naszej kultury 16.15 Wielkanoc w Europie 16.30 Teletransmisja 16.50 Przygody
skrzata Pumukla 17.15 Co,
gdzie, kiedy 17.30 Pieśni wielkopostne Stanisława Sojki
17.40 Sekrety W-wy i .Mazowsza 17.45 Kurier 18.20
Z archiwum Kuriera 18.30
Wieści z Ratusza 1BA5 śmierć
w kulturze dawnej Polski 19.00
Marynia 21.05 Grown UPS·
sitcom 21.30 Kurier i pogoda
21.40 Puls stolicy 22.00 To
jest temat - cykl reportażu
22.10 Rozmowa dnia 22.36
Kino mocne: Odrodzeni 0.10
Msza H. • Moll J.S.Bach

ziemi 17.15 Wiadomości
lokalne 17 .30 Horoskop
17.40 Misz-masz 18.02 Bajki 18.19 Co tam gotujesz
dog? 18.30 Różni ludzie,
żne sprawy 19.08 Zemsta
20.25 Mocne rozmowy Marka
Kotańskiego21.27 Pueri Cantores Plo-censes 22.15
Verba sacra

TęLEWIZJAŁOWICZ

TV Łódź
7 .OO Bajki małego czarodzieja 7.30 Domek na skraju lasu 8.00 Kaplice i kapliczki Roztocza 8.30 Królowa serc 9.25 Książki z górnej półki 9.30 Integracja
9.45 To jest temat 10.00
W labiryncie • serial prod.
polskiej 10.30 Bywalec
10.45 Telekurier 11.15 Mike
Hammer - Prywatny detektyw 12.05 U siebie
12.35 Europa w zagrodzie
13.05 Świat cudów 13.30
Przy kominku 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10
Projektantki 14.35 Klan
15.00 Sport na luzie 15.40
Tercja Pikardyjska 16.1 O
Niebiańska Tajlandia 16.30
Teletransmisja 16.50 Kino
familijne: przygody skrzata Pumukla 17.15 Bywalec
17.30 Bezpieczne Łódzkie
18.00 ŁWD 18.20 Piątek·
koniec i początek 19.00 Kino
wieczorne: Lalka 21.00 Gim·
me, gimme - sitcom 21.30
ŁWD 22.00 To jest temat •
cykl reportażu 22. 1O Rozmowa dnia 22.35 Odrodzeni, reż. Yves Allegret; jeden z największych filmów
kina francuskiego, w którym po raz pierwszy wystąpili razem michelle Morgan i Gerard Philipe 0.05
Msza H - Moll J.S. Bach

:. Małe kobietki" -film fabularny prod. USA, reż. Gillian Armstrong.
Emisja: piątek, 13 kwietnia, TVP 2, godz. 21.35.

13 kwietnia 2001 r.
wej, odprawianej tradycyjnie
w ruinach rzymskiego Kolosem. W programie transmisja tej uroczystości.
Wiadomości

22.40 Monitor
23.05 Sportowyflesz
23.15 Osaczona
·film fabularny,
reż. Ridley Scott
.Osaczona" to romantyczny
thriller powtarzający motyw
zrealizowanego nieco wcześniej przez Adriana Lyne'a
.Fatalnego zauroczenia', opoo perypetiach

żonatego męża)jzny uwikła

wiadającego

nego w niebezpieczny zwią·
zek z inną kobietą. Interesujący w wan;twie narracyjnej film twórcy .Gladiatora",
tegorocznego triumfatora Zło
tych Globów, krytyka przyjęła z dużym zainteresowaniem. Podkreślano również
walory wizualne obrazu oraz
i wzma·
nastrój melancholij·
znakomitą obsadę

ną muzykę.

gającą

Beverly

1.00 Kryptonim Delta
-film fabularny,
reż.

i Ford Sebastian,
2.35 Biały bizon
• film fabularny
4.10 Zakończenie

nistka, marząca o wielkiej
literackiej karierze. Umuzykalniona Beth jest nieśmia
ła, delikatna i krucha. Najmłodsza, Amy uchodzi za
egoistkę, jest zazdrosna o
sukcesy starszego rodzeń
stwa, ale w gruncie rzeczy
to dobra dziewczyna. Mimo
zdarzających się nieporozumień siostry są bardzo zży
te i kochają się, a o dobre
stosunki w rodzinie dba wyrozumiała i czuła matka.
23.35 Józef Elsner
·oratorium pasyjne
Męka Chrystusa
Pana (2)
0.45 Władca północy
-film fabularny prod. USA,
reż. RobertAldrich,
wyk. Lee Marvin,
Ernest Borgnine,
Keith Carracfrne i inni

2.50 Zakończenie

13
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6.00 Piosenka
12.35 Adam i Ewa
20.30 Adam I Ewa
• serial obyczajowy
na życzenie
·serial obyczajawy
5.45 Kropka nad i 6.15 Ka7.00 Pokemon
13.05 Wojownicze
prod. polskiej
mila - telenowela 6.45 Tele·serial animowany
21.00 Pewnego razu
żółwie Ninja
sklep 7.00 Przeklęta miłość
1.25 Polityczne
·film prod. USA
w pociągu
- telenowela 7.50 Trzy małe
14.40 Klub Stasia I Nel
graffiti
do Teksasu
duszki • serial anim. dla
7.40 Słoneczny
15.05 Casper
- film prod. USA,
dzieci 8.15 Oliver Twist •
patrol
21.30 Losowanie
·serial animowany
serial dla dzieci 8.40 Księż
15.30 Informacje
·serial przygodowy
LOTTO
niczka Sissi • serial dla dzie8.35 Strażnik
I Szczęśliwego
15.55 Xena,
ci 9.05 W 80 dni dookoła
Teksasu
wojownicza
Numerka
świata · serial dla dzieci 9.35
księżniczka
·amerykański
22.45 Informacje
Mecz NBA 10.30 Big Bro·
serial sensacyjny
·serial przygodowy
i biznes informacje
ther 11.15 Rozmowy w toku
9.30 Zbuntowany
23.10 Polityczne
16AS StrażnikTeksasu
12.00 Centrum nadziei
anioł
-serial sensacyjny
graffiti
12.30 Maraton uśmiechu
• serial obyczajowy
17AS Florena
2325 Przyjaciele
13.00 Trzy małe duszki 13.30
10.20 Fiorella
·serial obyczajowy
-serial komediowy
Oliver Twist 13.55 Księż
• serial obyczajowy
18.40 Informacje
23.55 Skrót Ligi Mistrzów
niczka Sissi 14.20 W 80 dni
11.15 Słodka trucizna
+Kurier TV
1.00 Różowa landrynka
dookoła świata • serial ani• serial obyczajowy
19.10 Zbuntowany
1.30 Telewizyjne Biuro
mowany 14.45 Magazyn
12.05 Sabrina, nastoletnia
Śledcze
anioł
NBA 15.15 Milionerzy 16.00
czarownica
20.00 Dwaś<Maty
2.00 Muzyka na bis
TVN Fakty 16.20 W niewoli
·serial komediowy
·widowisko telewizyjne
5.00 Pożegnanie
uczuć 17 .15 Big Brother • w
cztery oczy 17.45 Telegra @
psyĆhozabawa 18.15 Rozmo,ru~•
wy w toku 19.00 TVN Fakty
7.40 Afrakańska królowa
na tematy dudiowe
• program satyryczny
19.25 Kropka nad i 19.45
9.20 Casper I przyjaciele
20.15 HumoryWaldemara Sport + pogoda 20.00 Big
15.10 Casper I przyjaciele
-serial animowany
Ogińskiego
-serial animowany
Brother • program rozryw15.40 Powrót
9.45 Powrót Dogtanlana
20.55 Mkwadrat
kowy 20.45 Ponura tajem·serial animowany
Dogtanlana
21.30 Allo, allo
nica - film sensacyjny 22.35
10.10 Dotyk anioła
·serial animowany
-serial komediowy
Detektyw 23.05 TVN Fakty
-serial obyczajowy
16.10 Allo, allo
22.00 Wydarzenia,
23.15 Drew Carey Show 11.00 Humory Waldemara
Sport, Pogoda
• serial komediowy
seriał•komediowy 23.45 Big
Ogińskiego
22.30 Pytania Krzysztofa
16.40 Ulica zakochanych
Brother • Extra 0.30 Ten-laik show
bit.pl • mag. nowości interSkowrońskiego
-telero.Yela
netowych 1.30 Co za ty11.40 Ringo Kid
17.35 Rytm serca
22.45 Raport specjalny
dzień 2.00 Nic straconego
• serial obyczajowy
·western prod. USA
23.10 Pogotowie lotnicze
13.50 Mkwadrat
18.30 Wydarzenia
·serial sensacyjny
-laik show
I pogoda
O.OO G11111tycy
Manna i Małe(ny
18.35 Cudowne lata
·program satyryczny
14.30 Gumltycy
0.10 Pasmo
-serial obyczajowy
-program satyryczny
19.05 Dotyk anioła
dokumentów
6.00 Strefa P. - magazyn
14.40 Czamo·bla/y
·serial obyczajowy
1.00
Zakończenie
muzyczny 7.00 Super GOL
-rozmowa
20.00 Gumltycy
programu
7.30 Muzyczne listy 8.30
Garfield - serial anim. 9.00
Saber Rider - serial 9.30
CLLJt:r
Pacific Blue • serial policyj6.00 Kawa czy herbata w 6.00 Teledyski 7.00 Odjazale kino/
ny 10.20 Jak pan może, patym Giełda 8.15 Krakowskie dowe kreskówki · filmy animo- 8.00 Szkice warszawskie - nie doktorze - serial komewane dla dzieci 9.30 Śmiej film prod. polskiej 9.20 Do- diowy 10.45 Świat według
Przedmieście 8.30 Wiado·
się razem z nami - program
mości 8.40 Klan 9.05 Bajki
kument: Tom Hanks 9.50 Kiepskich - serial komedio·
pana Bałagana 9.30 Szabla rozrywkowy 10.20 Golfiarze Gwiazdkowy romans • film . wy. 11.15 Dwa światy 11.30
od komendanta 11.10 Maciej • komedia prod. USA 12.00 obyczajowy prod. USA 11.20 Grace w opałach - serial koCucha lat 25 12.00 Wiado- W akcji • magazyn sensa- Sztukmistrz z Lublina - film mediowy 12.00 Jak dwie
mości 12.10 Bliżej sztuki 12.25
cji 12.25 Teleshopping 13.25 obyczajowy 13.10 Błysk· film krople czekolady - serial
Zdobywcy Karpat 12.50 Bllisko ciebie - cykl reporta· krótkometrażowy 13.20 Bez komediowy 12.30 Matlock Atom, gwiazdy, życie 13.10 ży RTL 7 zrealizowany w odwrotu - film sensacyjny serial 13.25 Super GOL
Klan 13.35 Jan Paweł 1115.00 Polsce 14.20 Izabella • tele- prod. USA 14.50 Ulubiony 13.55 Strefa P 14.45 MuWiadomości 15.10 Program
nowela 15.10 Odjazdowe syn - film obyczajowy prod. zyczne listy 15.45 Super
rozrywkowy 16.00 Tam gdzie kreskówki • film animowane francuskiej 16.30 Ich świat • Mario Brothers 16.15 Spi·
jesteśmy 16.1 O Rozmowy
dla dzieci 17.35 Medicopter komedia 18.05 Nieznajoma z derman • serial dla dzieci
,Hulaj Duszy" 16.30 Janka
117 18.30 W akcji - maga- Sans • Souci • film obycza- 16.45 Jak dwie krople cze17.OO Teleexpress 17.20 Gość
jowy 20.00 Chłopiec z Merku- kolady - serial komediowy
zyn sensacji 19.00 WzyJedynki .17 .35 Bajeczki Jerego - film obyczajowy 21.30 17.15 Dwa światy - widowiwam dr Brucknera • serial
dyneczki 17.50 Kulisy PRLMój drugi ożenek • film oby- sko telewizyjne 17.45 Dzien·
medyczny 20.00 Morderu 18.20 Telezakupy 18.35 Klan
czajowy prod. polskiej, reż. nik 18.00 Simon 18.30 Był
19.00 Wieści 19.15 Dobra- czy instynkt - thriller prod. Zbigniew Kuźmiński 22.45 sobie złodziej · serial sensanocka 19.30 Wiadomości USA 21.45 Mroczna obse- Baxter - film obyczajowy prod. cyjno-komediowy 19.30 Ró·
20.00 Sukces 20.30 Forum sja - thriller prod. USA 23.30 francuskiej 0.1 O Rok smo- żowe lata siedemdziesiąte
Polonijne 21.30 XXVll Ogól- Wzywam dr Brucknera - ka - film sensacyjny prod. - serial komediowy 20.40
nopolskie Spotkania Zam- serial medyczny 0.20 Me- USA 2.20 Ośmiornica w ak- Liga Mistrzów 22.35 Dzienkowe 22.30 Panorama 22.55 dyczny instynkt • thriller cji - film kryminalny prod. nik 22.'45 Życie jak sen •
Adam jest nasz · film dok. prod. USA 1.55 Mroczna francuskiej 4.00 Szarada - serial komediowy 23.15 Dwa
23.45 Forum 0.30 Monitor obsesja • thriller prod. USA dramat prod. polskiej, reż. światy O.OO Panna młoda w
3.25 Teleshopping
Paweł Komorowski
czerni 1.45 Muzyka
Wiadomości

i WiC:ŚCi
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Stanisław Gorczański

Najstarsza polska pisanka • jajko specjalnie
ozdobione w czasie przygotowań do obchodów
Wielkanocy, a więc na święto wiosenne - ma około 1OOO lat. Znaleziono ją podczas wykopalisk w
Opolu. Była ozdobiona znaną do dziś techniką
batiku, czyli wzorem utrwalonym na skorupce za
pomocą żrącego kwasu i zastygłego na niej wosku.
Ten wiek to jednak nic imponującego - malowane
jaja to „wynalazek", którego używali starożytni
Grecy i Rzymianie parę tysięcy lat wcześniej. Dla
nich takie jajko nie było, rzecz jasna, symbolem
zmartwychwstałego Chrystusa, ale odradzania się,
tworzenia życia na nowo
W dzień poprzedzający wielkanocną niedzielę
w kościołach katolickich odbywa się święcenie żyw
ności. (tu warto wspomnieć, że niegdyś księża przy·
chodzili do domów magnackich i bogatszych, by
poświęcić całe artystycznie zastawione stoły).Tra
dycyjnie do koszyków wkłada się właśnie gotowane jajka, czyli także pisanki, oraz kiełbasę, chleb,
sól, a czasem chrzan. Nieodłączną częścią święco
nego są figurki baraków lub zajączków z cukru,
czekolady lub ciasta chlebowego. Baranek jes~
symbolem Chrystusa, zajączek - już nowej, zupełnie świeckiej tradycji przynoszącego prezenty
zajączka, która i u nas, za wzorem Anglosasów,
ma coraz więcej zwolenników. Można kupić przy
okazji przynoszenia święconki wodę święconą.
Wieczorem w kościołach święci się jeszcze ogień·
odbywa się liturgia światła.
Gospodyni - lub ktoś ze starszych domowni·
ków - po powrocie z kościoła ze święconymi potrawami dawniej obchodziła trzy razy dookoła dom
lub mieszkanie, aby zapewnić domowi i rodzinie
pomyślność. Poświęconą kiełbasę chowano na jakiś czas do spiżami (dziś do lodówki?), aby uchronić jedzenie przed złymi„. wężami. Oczywiście
pod tą postacią występował szatan, a święcona
kiełbasa miała go od reszty wiktuałów odegnać, by
póżniej ani jedzenia nie zabrakło, ani ono samo
nikomu nie ~aszkodziło. Gospodarze na wsi świę
conym chrzanem nacierali zęby koniom, aby jak
najdłużej były zdrowe, a święcony chleb dostawały
krowy, aby uchronić je przed chorobami.
W polskiej tradycji i obrzędach wielkanocnych
poczesne miejsce zajmuje pisanka - zdobione jajko. Jajka gotowane na twardo są potrawą obrzę
dową podczas śniadania wielkanocnego. Jest ono
symbolem życia, narodzin czegoś nowego, powrotu wiosny • pory przebudzenia natury z zimowego snu. Dawniej malowane jajka związane były
z kultem zmarłych. Jajka zanoszono na cmenta·
rze {zjadano przy grobach lub zostawiano je „ku
pocieszeniu dusz". Obyczaj składania pisanek na
cmentarzu zachował się do dziś we wschodnich
regionach Polski - na Podlasiu, Białostocczyźnie,
Polesiu, Roztoczu, dawniej powszechny był w
Bieszczadach. (PAI)
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Jedyneczkl

Pogoda
Zwierzaki cudaki
Bajeczki

Wiadomości

Telezakupy
Kawa czy herbata
Krakowskie
Przedmieście 27

Giełda

Kawa czy herbata

Reporterska opowieść o tradycjach wyznawców prawosławia i ich obrzędach religijnych związanych ze świę
tami Zmartwychwstania Pań
skiego. O znaczeniu duchowym tych świąt mówić bę
dą księża Grzegorz Misiejuk
i Jan Kojło, a ich wypowiedziom będą towarzyszyły
hymny i pieśni paschalne,
śpiewane przez wiernych w
cerkwi„

Dzień

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Na dobre I na zie
-serial prod. polskiej
925 Morten Korch:
Nad spokojną wodą
10.20 Okavango
Mieszkańcy Okavango przechodzą kwarantannę. Musi
się jej poddać nawet JO,
który przypadkiem odwiedza
Jacka. Wreszcie przewidziany okres odosobnienia koń
czy się i wszyscy wracają
do dawnych zajęć. Wówczas
okazuje się, że Lena Gistard
kompletnie lekceważąc zalecenia epidemiologów po
prostu wyjechała.
11.10 Magazyn Ekspresu
Reporterów
12.00 Zmartwychwstania

krajowy

7.30 Dziennik

TVP§

925

Wesoła matematyka
9.40 Bajeczka
9.55 Barnaby Jones
-serial prod. US/ł
10.45 Dom Muratora
11.0S Lassie:
Ojcowie I synowie
12.00 Wiadomości
12.ło Agrobiznes
•
12.20 Do Unii
12.45 Klan -telenowela TVP
13.40 Naturomanla
13.50 Płakolub
14.10 Naturomania
14.15 Ze świata nauki:
Wlelkiwybuch
14.35 Czas NATO
15.00 Wiadomości
15.10 Fronda
15.35 Raj
16.0S Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces
Keith prosi Sally, żeby pomogła swojej córce wyjść z

8.30
8.42
8.45
9.10

6.00
6.55
7.30
7.45
8.15

ltJVJPD

Wtorek

Krzyżówka szczęścia

z dziesięciu
-teleturniej
Ogród sztuk
Raport
Dwójkomanla
Panorama

1925
20.00
20.50
21.00

'

Jeden

18.22
18.30
18.50
19.00

Pogoda
Panorama
Dwójkomania

lokalny

15.10 Miami Sands
-serial prod. USĄ
16.00 Panorama
16.10 Sukces
- seńal prod. polskiej
17.0S Znaki czasu
17.30 Program

14.35

stwie. Niełatwo jednak pomóc dzikiemu zwierzęciu .
Na ratunek przybywają nieustraszeni członkowie klubu obrońców zwierząt.
14.10 Euro-Quiz

poważnym niebezpieczeń

zwiedzieli się o tym i Sandy
oraz jej potomstwo są w

świat młode. Kłusownicy

13.45 Zwierzakom
na ratunek
Tori mieszka na odległej farmie. Dziewczynka niepokoi
się o los pumy imieniem
Sandy, która od lat wybiera
to miejsce, by wydać na

·serial prod. USĄ

13.00 Ich pięcioro

19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda

fała.

alkoholizmu. Stephanie zjawia się u zaskoczonej Brooka i mówi, że Ridge podstępem nakłonił ją do podpisania umowy. Stephanie fyczy sobie, żeby Brooke trzymała się z daleka ~ rodziny.
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynkl •
17.35 Klan- telenowela
18.00 Jaka to melodia?
-teleturniej
18.30 Marzenia
do spełnienia
. telenowela prod. pol&ł<iej
Jerzy usiłuje rozwiązać kło
poty finansowe rodziny i
szuka dodatkowej pracy.
Marka niepokoi wiadomość,
że żadna firma nie ma planów związanych z placem,
na którym stoi kamienica.
Jego wątpliwości rozwiewa
Nowaczyk, który proponuje,
że odkupi nieruchomość.
Między Jowitą i Maksem rozwija się coraz bliższa zafyłość. Kiedy Magda przekonuje Pałucką. że białaczka
może być uleczalna, kobieta prosi ją, żeby się wyco-

~

-serial komedicwy
1.20 Zakończenie
programu

23.45 Wieczór artystyczny
D.25 Agent .

21.20 Sport· telegram
2127 Pogoda
21.35 Wieczór
z Jagielskim
22.25 Kocham Kino:
Niech gra muzyka
-film fabularny
prod. polskiej
Niemal od początku swej
kariery Andrzej Barański uważany jest za reżysera chęt
nie portretującego codzienne życie, zwłaszcza na prowincji. Jego bohaterowie to
z reguły .zwykli zjadacze
chleba", pochłonięci banalnymi, acz często dolegliwymi troskami, mało zwracający uwagę na wielkie przemiany społeczne i dziejowe
burze. Sposób narracji w filmach Barańskiego nasycony jest zwykle delikatnym,
dobrodusznym hu merem i ła
godnym sentymentalizmem.
Refyser konsekwentnie uprawia v.iasną filozofię kina. Jej
naczelną zasadą jest prawo do indywidualnej interpretacji świata , na którą
wpływ mają przede wszystkim własne doświadczenia
i przemyślenia.

1.10 Dom Muratora
1.30 Opowieści
z Collegium Maius:
Prawdziwy koniec
XIX wieku
1.50 Bocznymi drogami ·
2.15 Zakończenie

wHollywood
O.SO Życie na pointach

23.10 Sportowy flesz
23.15 Ciche dni

Wiadomości

21.30 C.D.N. Książka
skarg I wniosków
21.55 Forum
22.40 Monitor

Kołodyńskiego

20.10 Sprawiedliwość
na 18 kołach:
Droga do piekła
-serial sensacyjny
Ghance Bowman próbuje
przeniknąć do grupy przestępczej, zajmującej się transportem i handlem narkotykami. Gangiem kieruje Calder. W końcu dochodzi do
ostatecznej konfrontacji. Ghance musi jeszcze bronić pary
studentów przypadkowo zamieszanych w nielegalną
transakcję, podczas której
ginie ich kolega.
21.00 Dziennik telewizyjny
21.10 Pamięci Marcina
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8.30 Maraton 10.00 Kolarstwo: Puchar świata 11.00
Motocyklowy wyścig 24godzinny 12.00 Piłka noż
na 13.30 Magazyn Watts
14.00 Maraton: Wyścig w
Bostonie 15.30 Boks: Walki wagi ciężkiej 17 .OO Piłka
nożna 18.15 Wiadomości
18.30 Sporty ekstremalne
19.00 Motocross 20.00 Wiele hałasu o nic 21.00 BOKS
23.00 Wiadomości 23.15
Sporty rajdowe 1.15 Wiadomości 1.30 Zakotczenie

•.• „
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9.OO Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 925 Tllbo 9.55
Afrykańskie łato 10.50 Piloci
testowi 11.45 świat według
Anny Walker 12.40 Punkty
zwrotne historii 13.30 Ziemski rekord prędkości 15.15
Wielcy wodzowie: Nelson16.10
Niesamowita historia samochodu 17.05 Punkty zwrotne
historii 17.30 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 18.00 Wyczarowane z drewna 18.30
Antoniego Henna opowieści
o roślinach : Rododendrony
19.00 Wszystko o.„ delfiny
20.00 Świat według Anny
Walker. Ekwador i wyspy Galapagos 20.30 Szkoła nurkowania 21.00 Urodzeni geniuS2B 22.00 Schizofrenia: Skradzione życia, skradzine umysły 23.00 Pożar. Projekt śmier
ci O.OO Niesamowite maszyny: Super samochody 1.00
Ludzie Hitlera: Geobbels agitator 2.00 Niesamowita
historia samochodu - film
dokumentalny 3.00 Zakończe
nie programu

CHANNEł.

ueru
Łódź
7.00 Dany opowiedz mi 7.30
Zwierzątka ze sklepiku 8.00
Telewizyjny numer warszawski 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 Puls stolicy
10.45 Eko świat 11.15 Czterdziestolatek - serial fabularny prod. polskiej 12.15
Koncert 3 w 3 13.00 Zygmunt Freud - odkrycie psychoanalizy 14.00 Cyberix
14.10 Projektantki 14.35
Klan 15.00 Trójka na szóstkę - telekurier 15.30 Kurier
15.35 Morze czerwone 15.55
Podróże z WOT 16.15 Wiarus 16.30 Papierowy teatrzyk
16.50 Przyjaciele zwierząt
17.15 Gość WOT 17.30 Kurier 17.40 Sekrety W-wy i
Mazowsza 18.00 Kurier18.20
Mediator 18.40 Studio reportażu 18.55 Gość WOT
19.00 Łańcuckie preteksty
19.45 Laureaci Międzyna
rodowego Konkursu Skrzyir
cowego im. H. Wieniawskiego 20.30 Telekurier 21.05
Grown UPS - sitcom 21.30
Kurier 21.45 Puls stolicy
22.00 To jest temat 22.10
Rozmowa dnia 22.35 Potrzeba seksu 23.30 Cyberix
23.40 Reportaż z koncertu

WOT

ł

9.00Telezakupy Mango 10.15
Filmy animowane 11.02 Powodzenia 13.00 Bajki dla najmłodszych 13.30 Dzikie i OS·
wojone 14.00 Świat dalekich
podrófy 14.25 Studio informacyjne 14.33 Zemsta 17.15
Wiadomości lokalne 17.30
Sonda uliczna 17.40 Sport

w mieście 18.02 Filmy animowane dla najmłodszych
18.30 Trudne rozmowy 19.08
Prawo ziemi 20.25 Saga
rodu Palliserów - film fabularny 21.22 Jazz w muzeum
{odc. 25) 22.15 Burza nad
Bałkanami - film dokumentalny

TELEWIZJAŁOWICZ

7.00 Dany opowiedz mi 7.30
Zwierzątka ze sklepiku 8.00
Kaplice i kapliczki Roztocza
8.30 Królowa serc 9.25 Książ
ki z górnej półki 9.30 Nauka
języków obcych 9.45 To jest
temat 10.00 W labiryncie serial prod. polskiej 10.30
nauka i kamera 10.45 Eko
świat 11.15 Czterdziestolatek - serial fabularny prod.
polskiej 12.15 Koncert 3 w 3
13.00 Zygmunt Freud - odkrycie psychoanalizy 14.00
cyberix 14.1 O Projektantki
14.35 Klan 15.00 Trójka na
szóstkę - teleturniej 15.40
Tercja Pikardyjska 16.10 Portrety operatorów filmowych
16.30 Papierowy teatrzyk
16.50 Kino familijne: Przyjaciele zwierząt 17.15 Nauka
i kamera 17.30 Między Wartą a Pilicą 18.00 ŁWD 18.20
Łódzki Wieczór Publicystyczny 19.00 Łańcuckie preteksty 19.45 Laureaci Międzyna
rodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego 20.30 Telekurier - magazyn reporterów 21.00 Daj,
daj, daj· sitcom 21.30 ŁWD
22.00 To jest temat - cykl reportażu 22.10 Rozmowa
dnia 22.35 Potrzeba seksu
23.30 Cyberix - magazyn internetowy 23.40 Reportaż z
koncertu O.OO Zakończenie
programu

TV

Kocham kino „ Niech gra muzyka" - film fabularny prod. polskiej,
reż. Andrzej Bara1ł,ski, wyk. Władysław Pogoda, Tadeusz Dudka, Bronisław Durka, Zdzisław Marczuk i inni. Emisja: wtorek, 17 kwietnia,
TVP 2, godz. 22.25.
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polscy 13.40 Nasze śląskie
kroszonki 14.00 Refleksja z
Ks. M. Malińskim 14.05 Ars
Organi 14.25 Refleksja z Ks.
M. Malińskim 14.30 Pascha
u Kapucynów 15.00 Wiadomości 15.10 Koncert w katedrze
Rzeszowskiej 16.15 Hity satelity 16.30 Droga, życie, miłość 17.00 Teleexpress 17.20
Gość Jedynki 17.35 Papierowy teatrzyk 17.50 Wielki
Tydzień w Jerozolimie 18.10
Misterium w Kawalerii 18.35
Złotopolscy 19.00 Wieści
19.15Dobranocka19.30 Wiadomości 20.00 Twarze i maski 21.05 Droga krzyżowa
22.35 Panorama 23.00 Porozmawiajmy

Tńduum-filmdok.13.10Złoto

TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata 8.15
Krakowskie Przedmieście 8.30
Wiadomości 8.40 Złotopols
cy 9.05 Trzy szalone zera
9.30 Klub pana Rysia 1O.OO
Paweł i Gaweł 11.15 Droga
krzyżowa 12.00 Wiadomości
12.1 O Cysterski szlak 12.25

12.10 Rytm serca
- serial obyczajcwy
13.00 Ulica zakochanych
- telenowela
1150 M kwadrat
14.30 Gumitycy

Ogińskiego

9.20 Casper I przyjaciele
9.45 Powrót Dagtanlana
- serial animowany
10.10 Dotyk anioła
· serial obyczajowy
11.00 Cudowne lata
- serial obyczajcwy
11.30 HumoryWaldemara

Skowrońskiego

7.30 Pasmo dokumentów
8.15 Rodzina Straussów
- serial biograficzny
9.05 Pytania Krzysztofa

rut~

®

13.05
14.0S

12.35

12.05

10.20
11.15

nego z członków tej organizacji, który właśnie został
zamordowany.
18.30 Wydarzenia,
, pogoda
18.35 Cudowne lata
- seńal obyczajcwy
19.05 Dotyk anioła
-serial obyczajcwy
20.00 Program
dokumentalny
21.30 Dzieje Apostolskie
-seńal historyczny
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda

i Szczęśliwego
Numerka
23.30 Forteca
-thriller futurystyczny
23.0S Polityczne
graffiti
1.05 Elektroniczna zjawa
• thńller science-f!Clion
Szukając ptezentu dla swojego szefa Teny Munroe kupuje stary komputer, nie podejrzewając, że jest zakażo
ny morderczym wirusem duchem seryjnego mordercy Hochmana, który łowi
swoje ofiary poruszając się
przez łącza e-mail.
1.40 Playboy
2.35 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

a

5.45 Kropka nad i 6.00 Kamila 6.45 Telesklep 7.OO Przeklęta miłość - telenowela
7.50 Super świnka 8.15 Olivier Twist - serial animowany 8.40 Księżniczka Sissi
9.05 W 80 dni dookoła świa
ta 9.30 Telesklep 10.30 Big
Brother 11.15 Rozmowy wtoku
12.00 Ananasy z mojej klasy 13.00 Super świnka - serial animowany 13.30 Olivier
Twist -serial animowany 13.55
Księżniczka Sissi 14.20 W
80 dni dookoła świata 14.45
Krok za krokiem 15.15 Milionerzy 16.00 TVN Fakty i
Pogoda 16.20 W niewoli uczuć
- telenowela 17.15 Big Brother 17.45 Telegra - psychozabawa 18.15 Rozmowy w
toku 19.00 TVN Fakty 19.25
Kropka nad i 19.45 Sport +
Pogoda 20.00 Big Brother
20.50 Milionerzy 21.40 Kontakt - film s-f 0.45 Big Brother
- Extra 1.30 Ruchomy ceł film sens. 3.05 Hamlet (cz.
li} 4.35 Nic straconego

•

1

l

l·t

~

6.00 Muzyczny VIP 7.00
A ku ku - program rozrywkowy 7.30 Muzyczne listy 8.30
Super Mario Brothers - serial 9.00 Saber Rider - se22.30 Czarno-biały
- rozmowa na tematy
rial 9.30 Był sobie złodziej
cixToMl
10.20 Różowe łata siedem23.00 Program
dziesiąte - serial komediodokumentalny
wy 10.45 Świat według Kiepskich - serial komediowy
11.15 Dwa światy 11.30 Simon - serial komediowy
12.00 Jak dwie krople czeale kino!
6.00 Teledyski 6.05 Trzy razy
kolady - serial komediowy
Zofia - telenowela 6.55 Od- 8.00 Świńska sprawa - ko12.30 Łowca przygód - sefilm
Spotkania
9.40
media
jazdowe kreskówki '7.55 Moje
rial 13.25 A ku ku - program
drugie ja 8.20 Izabella - te- obyczajowy prod. polskiej,
13.55 Muzyczlenowela 9.10 Gra w prze- reż. Stanisław Lenartowicz, rozrywkowy
boje - teleturniej muzyczny wyk. Adam Fiut, Alicja Jan- ny VIP 14.45 Muzyczne li9.40 Śmiej się razem z nami kowska, Wieńczysław Gliń sty 15.45 Garfield - serial
- program rozrywkowy 10.05 ski i inni 11.00 Wiatr w oczy animowany 16.15 SpiderNie do wiary 10.55 Medicoir - film obyczajowy 12.30 Doku- man - serial 16.45 Jak dwie
ter 117 11 .45 Klaun - serial ment: Tom Hanks 13.00 Im- krople czekolady 17.15 Dwa
sens. 12.35 Teleshopping prowizacja - film obyczajo- światy 17.45 Dziennik 18.00
13.40 Izabella - telenowela wy 14.45 Dr Fergus z New Grace w opałach - serial ko14.25 Trzy razy Zofia - tele- Jersey 16.20 Matnia - thril- mediowy 18.30 Pacyfie Blue
nowela 15.15 Odjazdowe ler, reż. Roman Polański, - serial akcji 19.30 Jak Pan
kreskówki 16.20 Moje dru- wyk. Donald Pleasence, Fran- może, Panie doktorze - segie ja 16.45 Medicopter 117 coise Dorleac i inni 18.1 O rial komediowy 20.00 Po17.35 Komando .Małolat" Pobojowisko - film obycza- dejdź no do plota 21.00 Oj18.30 Gra w przeboje 19.00 jowy prod. polskiej 20.00 ciec Joe - dramat IrlandiaW akcji 19.30 Śmiej się ra- pęknięte zwierciadł~ - film
USA 22.45 Świat według
zem z nami 20.00 Siły ży kryminalny 21.45 Konwój Kiepskich 23.15 Dziennik
USA
prod.
sensacyjny
film
fantastyczno-nafilm
cia
ukowy 21.45 Dżungla bez- 23.30 Wstręt - thriller, reż. 23.27 Informacje sportowe
prawia - film akcji prod.' USA Roman Polański 1.20 Stan 23.30 Dwa światy - widowisko
23.25 Szczury nabrzeża 0.15 gotowości - film sensacyj- telewizyjne 0.15 Outsiderzy
W akcji 0.40 Hotel De Love ny 2.45 Słomiane bóstwo - - dramat prod. USA, reż .
- komedia prod. USA 2.1 O film grozy 4.15 Mój drugi Francis Ford Coppola 2.05
ożenek - film obyczajowy
Strefa P - magazyn muzyczDżungla bezprawia 3.35 Teprod. polskiej
ny 2.55 Zakończenie
leshopping

14.40 Widzialne
i niewidzialne
15.10 Casperi przyjaciele
- seńal animowany
15.40 Powrót Dogtanlana
-serial animowany
16.10 Dzieje Apostolskie
- seńal historyczny
16.40 Ulica zakochanych
-telenowela
17.35 Remington Steele
·serial sensacyjny
Remington jest zaskoczony
przyzananiem mu funkcji honorowego prezesa organiza-.
cji dobroczynnej ze wzglę
du na ukryte motywy tej decyzji. Poszukuje on właśnie
kompromitującego raportu
przygotowanego przez jed-

20.00 Dwaśwtaty
- widowisko telewizyjne
20.30 Adam I Ewa
- serial obyczajcwy
21.00 Dzień, w którym
umarł Chrystus
-film historyczny
21.30 LosowanleLOTIO

anioł

-telenowela argentyńska

anioł

15.00 Pokemon
15.30 Informacje
15.55 Słoneczny
patrol
-serial obyczajcwy
16.45 Strażnik Teksasu
• seńal sensacyjny
17.45 Florella
- seńal obyczajcwy
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.10 Zbuntowany

-telenowela
Florena
Słodka trucizna
· seńal obyczajcwy
Ręce, które leczą
Adam i Ewa
- seńal prod. polskiej
Disco Polo Live
Idź na całość

8.35 Strażnik
Teksasu
- serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany

księżniczka

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Casper
• serial dla dzieci
725 Polityczne
graffiti
7AO Xena, wojownicza
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Głowna i Strykowa

ŁOWICZANIN

Notowała:

wciąż

Anna Wiejowska

Ja sam

noblisty
Nowa filmowa wersja „W pustyni i w puszczy"
idzie triumfalnie przez Polskę, choć część widzów
mnoży pytania o odstępstwa od literackiego pierwowzoru, m.in. wiele osób pyta czemu w filmie Nel
nie huśta się na trąbie słonia Kinga. „Polityka"
podaje, że producenci, a także filmowy ojciec Nel,
inź. Rawlison IAndrzej Strzelecki/ cierpliwie wyjaśniają, iż wszystko „pokićkało" się już Henrykowi
Sienkiewiczowi, który talenty słoni indyjskich do
robienia ze swych nosów huśtawek przypisał również słoniom afrykańskim, nie dopuszczających żąd
nych zabaw z trąbami.

Błąd

FAKTY, OPINIE, PLOTKI

(PAI)

regularnie jeżdżę konno .

niż viagra„. Namawiam do tego.

Przysięgam, że jazda konna bardziej wzmacnia

O jeździe konnej

Dla mnie gwiazda to przede wszystkim
profesjonalizm. I szacunek dla publiczności , bez
której nie istnieję.

O gwiazdorstwie

Strach pomyśleć co by to było , gdyby pisma
kolorowe istniały jakieś dwadzieścia lat temu„.
Chociaż - z drugiej strony - wiem, że bardzo wielu
aktorów, a zwłaszcza aktorek bardzo lubi, żeby źle czy gorzej - pisano o nich w tych pismach. Co
u nich słychać, czy się rozwodzą, ile zarabiają.
W zasadzie jest to zdrowe, o ile nie narusza zbytnio
intyniności i o ile nie wyrządza innym krzywdy.
W cenie jednak są skandale. Ale w moim wieku
. skandale?„ . Już chyba trochę nie wypada.„

O pismach bulwarowych

Nigdy nie zapomnę, jak bardzo byłem dumny,
kiedy mogłem poznać Zbyszka Cybulskiego. Od
niego nauczyłem się poważnie traktować epizody.
Mówił mi, że granie głównych ról jest proste,
zwłaszcza gdy ma się do czynienia z dobrym
scenariuszem. „Pomylisz się w jednej scenie,
poprawisz się w drugiej i jakoś na swoje wyjdziesz"
- przekonywał mnie. - „ A w epizodzie masz taką
szansę, jak dać mata w czterech czy pięciu ruchach.
Nie możesz pomylić się nawet o milimetr".
Chociaż między nami było 19 lat różnicy wieku,
bardzo szybko zaproponował mi przejście na ty.
Był wtedy wielkim międzynarodowym aktorem.
Pamiętam , jak któregoś razu przyjechała do niego
pewna węgierska dziennikarka i robiła z nirv
wywiad. Pomyślałem sobie wtedy: „ Matko Boska,
to jest międzynarodowa gwiazda! Dziennikarka
przyjeżdża specjalnie z Budapesztu , żeby
rozmawiać z moim kolegą, z którym ja jestem na
ty„.". Strasznie mi to zaimponowało.

O Zbyszku Cybulskim

BYWAM TRUDNY
•
WZYCIU

dok. ze

nowy

Sobota
6.30 Tańce polskie:

ITl\4Pb
Tańce Beskidu

Śląskiego

wśród zwierząt

6.40 Wszystko o działce
i ogrodzie
7.10 Agrolinia
8.00 Zwierzęta świata:
Gremliny
·film dokumenlalny
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 ZJarno
9.10 5-10·15
9.35 Walt Disney
przedstawia:
Produkcje
Myszki Miki
Balonowa fanna
·serial anim. prod. USA
10.55 Z kamerą

GośćJedynkl
Dwadzieścia Jeden

Teleexpress

Wrzuć Jedynkę

11.15 Niedźwiadek Masza
·film fabularny prod. USA
13.00 Wiadomości
13.10 Turniej gwiazd:
Huragan kontra
Tornado
14.15 Pan Wołodyjowski
·film historyczno..
przygodowyprod. polskiej,
reż. Jerzy Hoffman
16.45
17.00
17.20
17.30

frw8
razem

7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy

Kresowej

8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,
lekarz medycyny
925 Jak hartowała się
Ballada
·film dokumenlalny
10.15 Ta nasza starość
10.25 Festiwal Kultury

dookoła świata

11.15 Ta nasza starość
11.30 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
11.55 Ta nasza starość
12.00 W 80 dni

13.35 Ta nasza starość
13A5 Festiwal
Kultury Kresowej
14.15 Tanaszastarość
14.30 Famlllada
-teleturniej

Orędzie

Sport
Pogoda

Wiadomości

21.35 Prezydent
·film fabularny
Czy prezydent Stanów Zjed·
noczonych ma prawo do
miłości i intymnego życia?
W filmie Roba Reinera cho·
dzi oczywiście o fikcyjnego
prezydenta. Jak zapewnia·
ją sami realizatorzy · nie
jest to opowieść o polityce,
lecz właśnie o prawdziwym
uczuciu, o człowieku, który
ma zwyczajne ludzkie ma·
rzenia i słabości. Romantyczna komedia twórcy .Kie·
dy Harry poznał Sally', na·
wiązująca do najlepszych
hollywoodzkich tradycji lat
30, odniosła niekwestiono·
wany sukces i stała się najbardziej kasowym tytułem
sezonu koń·

0.55 Zakończenie

?tJd.USA

23.30 Pustynny Jastrząb
•filmm fabularny

ca 1995 roku.

świątecznego

~

Zapowiada się niezwykłe wy·
darzenie kulturalne, które·
go rangę podnosi znakomi·
te przyjęcie kinowej wersji
dzieła Jerzego Hoffmana.
Do dziś obejrzało je ponad
siedem milionów widzów, nie
wspominając już o nagro·
dach i wyróżnieniach dla
twórców filmu. Geneza powstania oraz wieloletnie kło
poty, związane z realizacją
.Ogniem i mleczem·, obrosły legendą. Film Hoffma·
na przeszedł też do historii
jako w pełni udana super·
produkcja, która sprostała
ogromnym oczekiwaniom za.
równo widzów, jak i krytyki.
21.15 Program rozrywkowy
21.50 Pole rażenia
23.30 Big Lebowski
1.25 Klan· telenowela
2.40 Ojcowie Isynowie
. film fabularny
3.50 Zabójstwa
wBadger's
·film fabularny

TV Łódź

..

\·..

''.~.~.·
i~· ·

WOT

6

CHANNEL
7.00 Kaczorek Huey • se· 7.00 Kaczorek Huey • serial animowany dla dzieci rial dla dzJeci 7.30 Fixi, Foxi
9.00 Wędkarskie przygody 7.30 Fixi, Foxi i przyjaciele i przyjaciele • film animo·
Rexa Hunta 9.25. Wielka · serial animowany dla dzie· wany 8.00 Telewizyjny nu·
przygoda Marka O'Shea 9.55 ci 8.00 Łódź 3 proponuje mer warszawski 8.05 Groby
Oblicza natury: Lasy Karo· 8.10 Pielgrzymka 8.30 Ro· warszawskie 8.20 Śmierć w
liny Północnej 10.50 Juras· dzinne dzień dobry 9.00 Do- kulturze dawnej Polski 8.25
sica: Giganty 11.45 Świat mator 9.25 Książki z górnej Podróże w WOT 8.45 Co,
według Anny Walter 12.1 O półki 9.30 Telewizyjny magdzie, kiedy? 9.00 Dorna·
Punkty zwrotne historii 12.40 gazyn przyrodniczy 1O.OO tor 9.30 Telewizyjny magaWielcy wodzowie: Juliusz Ugly Ducking 11.30 Super· zyn przyrodniczy 10.00 Ugly
Cezar 13.30 DzJkie zwierzęta konstrukcje 12.30 Noc, która Ducking 11.30 Superkon·
Bostwany 14.25 Wynalazki: staje się dniem 12.40 Złote strukcje 12.30 Noc, która sta·
Łamiąc kod 16.1 O Lekarze
je się dniem 12.45 Złote rą·
rączki • serial poradnikowy
dzikich zwierząt 17.05 Sa· 13.20 Zaproszenie • prezen· czki • serial dokumentalny
motna planeta: Kostaryka i
13.10 Zaproszenie 13.30 Kozakątków
ciekawych
tacja
Nikaragua 18.00 Plac Kings·
naszego kraju 13.30 Konie nie 14.15 Prostota serca
bury 18.30 Zielona wiosna
Trójka
· serial dokumentalny 14.15 14.30 Cyrkowcy 15.00
19.00 Wewnątrz państwowej
na szóstkę 15.25 Koncert
Prostota serca 14.30 Kino
mennicy USA 20.00 Wysy3 w 3 16.10 Wielkanoc w
familijne: Cyrkowcy 15.00
pisko: Ciągniki 21.00 Budynmalarstwie 16.30 Być ko·
Trójka na szóstKę 15.25 Kon·
bielą 17.OO Z archiwum Kuki, mosty i tunele 22.00 Stucert 3 w 3 16.10 Wielkanoc
riera 17.10 Groby warszaw·
lecie zwykłych ludzi: 1945,
w malarstwie 16.30 Być koskie 17 .30 Koncert chóru
opad. radioaktywny 23.00
bietą 17.00 Mój świat 17.30
Kijów 18.00 Kurier Warszaw·
Ufo • wielkie kule ognia O.OO
Podpowiedzi w plenerze 17.45
ski 18.20 Saga rodów 18.40
Akta FBI 1.00 Medycyna są·
dowa: Dowody źródłowe 2.00 Katolicki tygodnik informa· 20 lat później 19.00 Alicja •
cyjny 18.00 Łódzkie Wiado- film fabularny 20.30 ReporPola bitew 3.00 Zakończe
mości Dni11 18.20 Łódź 3
taż z koncertu 21.00 Raport
nie programu
proponuje 18.30 Magazyn ekologiczny; w programie
,..,.. .......„
kulturalny 19.00 Kino wie· aktualne problemy związa·
/l!lllffSPOll!
czome: Lalka; adaptacja po- ne z ochroną środowiska i
~„,,.„
wieści Bolesława Prusa 20.35
edukacją ekologiczną 21.1 O
8.30 Sporty ekstremalne: Reportaż z koncertu 21.00
Podróże z WOT 21.30 Wia·
Mag. YOZ-Youth 10.00 Łyż· Trójka w 3 21.45 U nas Wiel- domości Kuriera21.35 Śmier·
wiarsto figurowe: Mistrzostwa kanoc 22.00 Teatr w TVP 3 cią zwyciężyć śmierć... 21.55
świata w łyżwiarstwie syn·
• Moralność Pani Dulskiej Pieśni wielkopostne Stani·
chronicznym 12.00Tenis13.30 O.OO Msza H • Moll J.S . sława Sojki 22.00 Moralność
Piłka nożna 14.30 Formula
Bach 0.55 Zakończenie pro- Pani Dulskiej 0.40 Zakoń·
3000 16.00 Motocyklowy gramu
czenie programu
wyścig 24-godzinny 17 .OO
TELEWIZJAŁOWICZ
Tenis 18.00Wiadomości 18.15
Tenis 20.45 Motocyklowy 9.00 Telezakupy 10.15 Baj· Życie zwierząt 18.02 Bajki
wyścig 24-godzinny 21.30
ki 10.32 Co tam gotujesz dla najmłodszych 18.30 Wie·
Koszykówka 22.00 Jeździec dog? 11.00 Spóżniona spra· lkanocne arcydzieła 19.08
two 23.00 Wiadomości 23.15 wa 13.00 Bajki 13.30 Verba $wiat bez lajemnic {odc. 41)
Skutery wodne 0.45 Formu- Sacra 14.00 Świat dalekich 19.35 Wielkańoc na Mazow·
szu 20.25 Droga przez łzy
podróży 14.25 Studio infor·
ła 3000 1.45 Wiadomości
2.00 Zakończenie programu 'macyjne 14.33 Zemsta 17.31 22.15 Różni ludzie ...

Dl~coueru

„Pole rażenia" - film fabularny prod. USA, reż. Rowdy Herrington,
wyk. Bruce Willis, Sarah Jessica Parker (na zdjęciu), Dennis Farina i inni.
Emisja: sobota, 14 kwietnia, TVP I, godz. 21.50.

14 kwietnia 2001 r.
18.00 Piotrek zgubił
dziadka oko,
a Jasiek chce dożyć
spokojnej starości
·serial TVP
18.30 Od przedszkola
do Opola
19.00 Wieczorynka:
Kocia Wielkanoc
19.30
1951
1957
1959
Wielkanocne
Prymasa Polski

ks. kardynała
Józefa Glempa
20.15 Ogniem i mieczem
·serial prod. polskiej,
reż. Jerzy Hoffman,
wyk. Izabella Soorupco,
Michał~.

Alek.5al1derDomagarov
~

współtowarzyszom historię

15.00 Złotopolscy
·telenowela zyp
15.40 Festiwal
Kultury Kresowe)
16.20 Za murami
Jerozolimy
·film fabularny
Sfilmowana w plenerach Ziemi $więtej i Maroka telewizyjna ekranizacja różnych
wątków biblijnych. Narrato·
rem filmu jest Święty Łu
kasz • lekarz z Antiochii,
uczeń i towarzysz podróży
misyjnych świętego Pawła
po Azji Mniejszej i Europie,
według tradycji autor trzeciej Ewangelii i DzJejów Apostolskich. Podczas jednej
ze swoich długich. mor·
skich podróży opowiada on
Jezusa oraz dzieje

Ożenek

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkornania
Spotkanie z Balladą:

świętego Pawła apostoła.

życia

18.00
18.22
18.30
18.50
18.55

Słowo na niedzielę
Panorama
Sport· telegram
Prognoza pogody

piosenkę I...

w Kopydłowie
19.55 Zobaczyć
20.50
21.00
21.20
2127

•

11

Q11»@~'ii'

wcinają

pomidory

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Dolina Paproci
• film prod. australijskiej
8.15 Pewnego razu wlesie
·film prod.USA
9.25 Ania z Zielonego
Wzgórza
·film prod. kanadyjskiej
Adaptacja powieści Lucy
Maud Mantgomery, wierna jej
duchowi, piękna i wruszają
ca. Anne Shirley sierota ad·
optowana przez starzejące
się rodzeństwo Cuthbertów,
podbija serca mieszkańców
Zielonych Wzgórz
11.10 Krwiożercze

:

Francję
'
·film prod. USA
12.50 El Diablo
·film prod. USA

©

.fU~j

zAsyżu

7.50 Wlelkomllud
·film animowany
9.20 Franciszek

królowa

·film historyczny
11.00 Afrykańska
·film przygodowy
12.45 Louders
·film obyczajowy
14.20 Ringo Kld
-western prod. USA
16.35 Noce I dnie:
Wlatrwoczy
·dramat społeC211y
prod. polskiej
Pani Barbara przenosi się
wraz z dziećmi do Kallńca,
aby móc osobiście nadzo·

6.00 Polonica 7.40 Raz na
ludowo 8.40 Polskie stada i
stadniny koni 9.10 Gwiazdo·
zbiór polskiego sportu 9.35
Mesjasz 10.45 Muppety w
Hollywood 11.45 Jan Kott
12.45 Przywoływki dynguso·
we 13.20 Marzenia Marcina
Dańca 14.05 Rozmowy ,Hulaj duszy• 14.20 Królestwo
zielonej polany 14.45 Pisan·
ki, kraszanki 15.30 Kochamy
polskie seriale 16.00 Jan
Paweł li w Ziemi Świętej 17 .OO
Teleexpres 17.15 Dynguso·
we psoty 17.40 Teatr Telewizji 18.50 .Brathanki 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda 20.00 Szabla od
komendanta • film fabularny
21.40 Wpisani w krajobraz
Gołdapi 22.1 ONiebieska Mary·
la na bis 22.30 Panorama
23.00 Santor Cale 23.25 Stud·
nia • magazyn folkowy 0.10
Benefis Szymona Szurmie·
ja 0.50 Tam gdie jesteśmy
1. OO Powtórki

14.45 Wojownicze
żółwie Ninja 3
·film prod.USA
1625 Zie podejście
·film prod. USA
18.05 Na każdy temat
19.10 Dwa światy
·widowisko telewizyjne
20.00 Speed 2:
Wyścig z czasem
·film prod. USA,
reż. Jan de Boni
Annie Poter otrzymuje w
nagrodę ze bohaterswo bi·
let na rejs po wyspach ka·
raibskich. Niestety, statek
zostaje porwany prze terroGeigera i Annie musi
to, czego szczerze nie
rystę

robić

213> Losowanie LOTTO

lubi.

numerka

i szczęśliwego

rować ich edukację. Tym·
czasem osamotniony Bo·
gumił coraz częściej bywa
w Pamlętowie u państwa
Wojnarowskich.
19.05 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
20.00 Gumitycy
·program salyryczny
Kwadrans satyryczny po·
zwalający odreagować stre·
sy polskiego życia politycznego. Zabawne sytuacjie, za·
skakujące skojarzenia por·
tretujące bohaterów poi·
sklej sceny politycznej.
20.15 Humory
Waldemara

Ogińskiego

cnu.:9

r

I

I

6.00 Teledyski 7.00. Odjazdowe kreskówki • senale ani·
mowane dla dzieci 10 ..00
Więcej niż maskotka • film
familijny prod. USA, reż.
Tom Whitus, obsada: Pa:
mela Beach, D1ane Ladd 1
inni 11.35 Łowcy fortuny •
film familijny 13.10 Bohate·
rowie ,Pustynnej Borzy·- film
wojenny prod. USA 14.50
Zwycięzcy nie płaczą· film
obyczajowy prod. niemiec·
kiej 16.30 GdzJeś w czasie •
melodramat 18.20 Phil •
oszust Collins • komedia
prod. USA 20.?0 Golfiarze • ,
komedia prod. USA 21.45
Osiemnaście odcieni sza· ,
rości • thriller prod. USA
23.25 Phil • oszust Collins •
komedia prod. USA 1.00
Zwycięzcy nie płaczą· film .
obyczajowy prod. niemieckiej 2.35 Osiemnaście od·
cienie szarości ·thriller prod.
USA

'

22.20 Świadek koronny
·film prod. USA,
reż. Wiliam Lustig,
wyk. Jan· Michael Henrik
sen, C/iarlse Napier,
RipTom
Trwa proces gangstera
DeSalvo oparty na zeznaniach świadków koronnych.
Egzekuor mafii Caleek myli
adres I zamiast syna świad·
ka porywa syna spkojnego
obywatela. Policja zwleka,
więc Collins sam staje do
walki.
O.OO Magazyn piłkarski
1.00 El Diablo
·film prod. USA,
reż. Peter Marllle
2.55 Muzyka na bis
·magazyn muzyczny
5.00 Pożegnanie
zwidzami

Czarno-biały

20.55 Mkwadrat
-talkstiow
Wcjcied1a Mama
IKrzysztofa Matemy
21.30 Allo,allo
·serial komediowy
22.00 Wydarzenia,
sport, pogoda

22.30

·rozmowa na tematy
d.lto.le
23.00 Noce I dnie
·dramat społeczny
prod. polskiej,
reż. Jerzy Antczak,
wyk. Jadwiga Barańska,
Jerzy Bińczycki i inni
1.15 Zakończenie

programu

k<D

•I• kino/

8.oo Śpiew syreny · krótko·
metrażowy 8.20 Pobojowi·
sko. obyczajowy 10.05 Jack
Nicholson • dokument 10.35
Nocna zmiana • komedia
USA 12.20 Łaska śmierci·
dramat 13.55 Na pomoc
lemingom • film krótkometrażowy 14.10 Wiatr w oczy
• obyczajowy 15.40 Zapo·
mniany geniusz filmu ·do·
kumen! 16.40 23 kroki od

Baker Street • thriller USA
18.35 Święta wojna · korne·
dia prod. polskiej 20.00
KLASYCZNE ALEI Kotka
na gorącym blaszanym da·
chu • drama USA, reż. Richard Brooks, wyk. Eliza.
beth Taylor 21.50 Święty z
Fortu Washington • oby·
czajowy 1.00 Wstręt · thril·
!er prod. angielskiej, reży·
seria Roman Polański 2.50
Okrągły tydzień • Óbyczajo·
wy UrA 4.15 Słomiane bós·
two film grozy

dok. ze st1: 9

nowy

ŁOWICZANIN

; Wieści z Głowna i Strykowa

MISTERIUM

Tomasz Sikorka

mi, duchowni i świeccy. Ten nietypowy spektakl stanowi nie tylko cel
pielgrzymek, ale jest fom1ą zbioro·
wej modlitwy i manifestacji uczuć
religijnych, jak w innych kościołach
podczas Drogi Krzyżowej. Obrzęd w
naturalnym otoczeniu Kalwarii koń
czy się sceną Ukrzyżowania i złoże·
nia Chrystusa do grobu.
Bractwo jest zarazem organizacją
opiekującą się tłumami pielgrzymów.
Gromadzi stroje i rekwizyty, ustala
szczególy przebiegu procesji-widowiska. Wielu członków Bractwa t~ od·
twórcy poszczególnych postaci głów
nych i epizodycznych - niektórzy
kontynuują tę zaszczytną pracę od
kilku pokoleń i pochodzą z tych samych, co przed wiekami, rodzin. W
zebrzydowskim klasztorze utrzymywany jest również osiołek, na któ·
rym Chrystus wjeżdża do tej polskiej
Jerozolimy. Chwalebne Misterium
Pańskie w Kalwarii Zebrzydowskiej
jest jednym z największych tego rodzaju misteriów organizowanych w
Europie, uchodzi za równe lub na·
wet bardziej wzruszające niż podobne obchody Wielkiego Tygodnia w
Hiszpanii czy we Włoszech. Od wielu dziesięcioleci ściąga do zebrzydowskiego sanktuarium licznych widzów.

sensacyjna prod. USA,
reż. Bill Bennett, wyk. De·
nis Leary, Sandra Bullock i
inni; Wywodzący się z nizin
społecznych Roz i Frank są
parą od siedmiu lat. Frank,
chcąc dorobić do niskiej pensji sztukatora, od czasu do
czasu zmienia się w drobnego zlodziejaszka. Roz wprawdzJe pomaga mu w kradzieżach, ale chce zerwać z kry·
minalnym procederem i wy.
musza na Franku obietnicę,
że następny skok będzie
ostatnim, ale czy na pewno
udanym? 1.30 Nic straconego. powtórki

(PAI)

Ring 12.40 Rój · film kata·
stroficzny prod. USA 15.35
Maraton uśmiechu • pro·
gram rozrywkowy 16.05 Ze·
gar Pandory • miniserial sen·
sacyjny prod. USA 17.50
Ananasy z mojej klasy ·
program rozrywkowy 19.00
TVN Fakty, sport, pogoda
19.35 Milionerzy • wydanie
specjalne 20.25 Big Brother
21.15 Ave Ventura, psi de·
tektyw • komedia prod. USA,
reż. Tom Shadyac, wyk. Jim
Carrey, Courtenay Cox,
Sean Young i inni 23.00 Big
Brother • Extra 23.45 Skradzione serce • komedia

Zakończenie

Nieśmierelna opowieść z
1001 Nocy, o biednym
chłopcu przez przypadek
uwalniającym dżina zamkniętego w oliwnej lampce, tym razem oglądamy
ją w formie komedii fanta·
stycznej. 21.20 Preludium
miłości • komeida prod.
USA 23.30 Dwa światy · całodobowa gra 0.15 Inspekcja
w spódnicy • komedia akcji
2.05 Muzyczne listy · ma·
gazyn muzyczny 3.05 Stre·
fa P • mag. muzyczny 3.55
programu

ł

animowany dla dzieci 15.45
Power Rangers • film familijny prod. USA, re~. Bryan
Spicer, wyk. Karan Ashley,
Johnny Yong Bosch i inni
17.30 Oscar • komedia kry·
minalna prod. USA. Oto·
czony licznym dworem naj·
dziwaczniejszych orygina·
ów, młody gangster Ange·
Io usiłuje żelazną ręką rzą·
dzić rodziną, w której panuje nieopisany chaos i wszyscy kłócą się ze wszystkimi. 19.30 Aladdin · film fan·
tastyczny prod. włoskiej .

Kalwaria miała od początku służyć
modlitwie pobożnego fundatora i jego
najbliższych. Od wielu lat jest to miejsce pielgrzymek, coraz bardziej
uczęszczane również przez katolików
z innych krajów. Bywają święta i spotkania, które gromadzą po 60 · 80
tys. ludzi. !eh celem jest udział m.in.
w obchodach z inscenizacją ostatnich
dni życia Chrystusa. Rolę Golgoty
pełni góra Żar, a okoliczne wzniesienia nazwano Góra Oliwna, Góra Moria, a niewielka beskidzka rzeczka ma
symbolizować fale Cedronu. Od I 6 l 3r
w Kalwarii Zebrzydowskiej istnieje
Bractwo Jerozolimskie Nabożeństwa.
Jest to dość ekskluzywna grupa organizatorów i wykonawców misterium
w formie procesji kalwaryjskiej, czyli drogi Chrystusa pod krzyżem .
Z biegiem lat widowisko obrzędo
we obejmowało wszystkie dni Wielkiego Tygodnia, wiernie odtwarzane
są poszczególne zapisane w Ewangelii zdarzenia poprzedzające męczeń·
stwo i śmierć Chrystusa. lnscenizo·
wana jest modlitwa w Ogrójcu, poże
gnanie z Matką Boską, pocałunek Judasza, pojmanie, scena zaparcia się
Piotra i wszystkie czynności przed
sądem sprawowanym przez Piłata.
Jest to ogromne, wielodniowe widowisko, w którym biorą udział pielgrzy-

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Ka·
mila • telenowela 6.45 Tele·
sklep 7.00 Przeklęta miłość
· telenowela 8.00 Trzy małe
duszki 8.25 Oliwer Twist ·
serial animowany 8.45 Księ
żniczka Sissi • serial animow,any dla dzieci 9.10 W 80
dni dookoła świata • serial
animowany 9.35 Mały Ro·
bin Hood 9.55 Baśnie z.t~
1 siąca i jednej nocy • mini·
serial fantastyczny prod.
USA 11.35 Big Brother·

a

6.00 Strefa P · magazyn
muzyczny 7.00 V Max • magazyn motoryzacyjny 7.30
Muzyczne listy 8.30 Power
Rangers • film familijny
10.20 20 tysiące mil podmorskiej żeglugi • film fan·
ta styczn o· p rzyg od owy
prod. \.)SA 12.10 Winnetou
wśród sępów • western
13.00 Demetriusz i gladia·
torzy · historyczny 15.15

Różowa Pantera · s~i~I

•

Jesteś, który jesteś

-film przygodowy
Szansa na sukces
Famlllada

dookoła świata

·komedia prod. polskiej,
reż. Tadeusz ChmiełeWski,
wyk. Marian Kociniak,
Wirgiliusz Gryń,
Emil Karewicz i inni
W80 dni

li wojnę światową

Duety miłosne
Barwne widowisko prezentujące najpiękniejsze piosenki o miłości w nowych aranżacjach i interpretacjach. Z
towarzyszeniem Orkiesby Zbigniewa Górnego dawne i
współczesne przeboje opiewające sercowe perypetie
wykonują gwiazdy estrady:
Edyta Jungowska, Hanna
Śleszyńska, Malgor.zata Ostrowska, Majka Jeżowska, Katarzyna Jamróz, Michał Milowicz, Piotr Gąsowski, Ro-

1315
14.20
14.55 Złotopolscy
1525 Co nam w duszy gra:

11.50

10:30

9.30

8.00
9.00

wielkanocnej pisanki
-film animowany
Program lokalny
Klasztory polskie
-film dokumentalny
Impuls Amerykański
-film dokumeotalny
Jak rozpętałem

7.10 Poszukiwania

TVP8

-koncert
715 Plebania
- serial prod. polskiej
8.20 Wesoły Hugo
z dżungli
-film animowany
da dzieci
9.35 Dzieciaki do wzięcia
-komedia prod. USA
11.0S Huragan kontra
Tornado czyli
Turniej Gwiazd
11.55 Potop (cz. li)
-fiim fabularny •
prod. polskiej,
reż. Jerzy Hoffman,
• "')i<. Daniel Olbrydiski,
Malgorzata Braunek.
Tadeusz Łomnicki i inni
14.15 Śmiechu warte•
14.40 Nigdy nie mów nigdy
-film fabularny
M, przekonany, że metody
pracy Jamesa Bonda przestały się sprawdzać, postanawia wysłać go do specjałnego sanatorium dla podratowania zdrowia. W ośrodku uwagę komandora zwraca dziwne traktowanie jednego z pacjentów, nazwiskiem Jack Petachi. Niebawem Petachi ginie, zlikwidowany przez tajemniczą or-

7.00

trlVIPD -

która wcześniej
go do wykradzenia dwóch uzbrojonych
pocisków Cruise. Wkrótce
okazuje się, że za kradzieżą
stoi Blofeld, dawny przeciwnik Bonda.

Wiadomości

Teleexpress
Klan- telenowela
J,ilka to melodia?
Wieczorynka

Babe-świnkazklasą

-film fabularny

20.50
21.00
21.20
2127

20.00

Dwójkomania
Panorama
Sport-telegram
Pogoda

,Wes<Ja"

premery

Fortepiany
Serce moje gram
·widowisko z okazji

100-łecia

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomanla

18.00
18.22
18.30
18.50

18.55 Śpiewające

i
humoru kino dla dorosłych i
dzieci, opowieść o potrzebie przyjaźni i akceptacji w
środowisku, o samotności,
determinacji i odwadze. len
znakomity, dopracowany w
najdrobniejszych szczegółach i oryginalny film okazał
się ekranowym przebojem.

Wzruszające. pełne ciepła

16.25

bert Rozmus, Zbigniew Bu·
czkowski, kabaret Rak i inni.
Koncert prowadzą Grażyna
Torbicka i Zbigniew Górny

Sport I Pogoda
Ogniem I mleczem
- serial prod. polskiej
Skrzetuski z Wołodyjowskim
i Podbipiętą spotykają Zagłobę, uciekającego w chło
pskim przebraniu spod Baru.
W zdobytym przez Kozaków
zamku Bohun odnajduje Helenę. Ranną wywozi do Czarciego Jaru, gdzie mieszka
zaprzyjażniona z nim czarownica Horpyna. Sam zaś

17.00
17.20
18.15
19.00
19.30
19.51
20.05

wykorzystała

ganizację,

Poniedziałek

Nieznośna
lekkoś bytu

=

Łódź

7.00 Wielka księga natury angielski serial animowany
7.30 Mysia agencja Pereza
- serial animowany dla dzieci 8.00 Depozyt wiary 8.30
azymianie 9.00 w ojczyźnie Jezusa - film dokumentalny prod. polskiej; Filmowa opowieść o ziemskim życiu Jezusa w oparciu o przekazy ewangelistów 1O.OO Jack
& Beanstalk 10.30 Rozrywka:
Gwiazda w Syrenie 12.30
Zaproszenie; prezentacja ciekawych zakątków naszego
kraju 13.00 Góra Mojżesza
13.30 Muzyka - łączy pokolenia!? - magazyn o· muzyce
14.35 Klan - telenowela prod.
polskiej 15.00 Wielkanoc u
Pucheroków 15.30 Nad Niemnem ·film fabularny 17.15
Kabaret Przechowalnia (cz.
I) 17.30 ŁKP 18.00 Łódzkie
Wiadomości Dnia 18.20 lata
dwudzieste„. lata tr~dzieste - film fabularny prod. poiskiej 20.00 Wiek sportu 20.30
100 lat siatkówki 21.00 Na
wielkiej scenie: Uczestniczą
Hanna Gronkiewicz-Walt oraz
Danuta Waniek 21.30 ŁWD
22.00 Życiorysy z refrenem
22.30 Kino mocne: Medium film fabularny prod. polskiej;
Greta - medium słynnego
okulisty Wagnera nawiązuje
kontakt z nadawcą o niespotynanej mocy

TV
7.00 Wielka księga natury
7.30 Mysia agencja Pe reza 8.05 20 lat później 8.30
Porozumienie bez barier w
Tunezji 8.50 Mój pies i inne
zwierzaki 9.00 W ojczyźnie
Jezusa 10.00 Jack & Beanstalk 11.30 Rozrywka: Gwiazda w Syrenie 12.30 Zaproszenie 13.00 Góra Mojżesza
13.30 Muzyka • łączy pokolenia!? 14.35 Klan - telenowela prod. pclskiej 15.00
Wielkanoc u Pucheroków
15.30 Nad Niemnem - film
prod. pclskiej 17.15 Kabaret Przechowalnia (cz. li)
18.00 Kurier Warszawski +
pogoda 18.20 lata dwudzieste.„ lata trzydzieste - film
fabularny prod. polskiej 20.00
Wiek sportu 20.30 1OO lat
siatkówki 21.00 Do suchej
nitki - widowisko plenerowe
n.I. wiejskich obrzędów wieika nocnych 21.1 O Porozumienie bez barier w Tunezji
- reportaż 21.30 Kurier Warszawski + pogoda 21.40 Ogrody marzeń • pr. Anny Frankowskiej 22.00 Życiorysy z
refrenem ~ cykl programów
dokumentalnych autorstwa
Z. Książka 22.30 Kino mocne: Medium - film fabularny
prod. polskiej, reż. Jacek
Koprowski O.OO Zakończenie programu

WOT

„ Zbrodnia ze SliJI" - film fabularny prod. USA, reż. Wes Craven, wyk.
Peter Berg, Cami Coope1; Mitch Pileggi i inni. Emisja: poniedziałek,
16 kwietnia, TVP 2, godz. 23.50.

10

~

I

I

9.00 Planeta oceanów 9.55
Nowe odkrycia: Zagrożone
gatunki 10.50 Tajemnice Inków 11.45 UFO: Wielkie kule
ognia 12.40 tajemniczy człowiek z całunu 13.30 Poszukiwanie cudów 14.25 Grzech
15.15 Żądza prędkości 16.10
Jurassica: Dinozaury 17.05
3.00 Zakończenie
Punkty zwrotne historii: Wojny Zulusów 17.30 Wędkarskie
przygody Rexa Hunta 18.00
21.35 Komedia ma!Zeńska Święto smakoszy: Przez
Kanadę z Gregiem i Maxem
-film fabularny
18.30 Plac Kingsbury 19.00
prod. polskiej,
Afrykańskie lato 20.00 Świat
reż. Roman Załuski,
według Anny Walker: Indie
wyk. Ewa Kasprzyk,
20.30 Turbo 21.00 Łowca
Jan Englert,
. krokodyli 22.00 Ziemski reEwa Dalkowska i im
kord prędkości: OstateczMałżeństwo Marii i Wiktora
ny wyścig O.OO Wielcy woprzeżywa kryzys. Maria jest
dzowie: Nelson - film dokukobietą wykształconą, zna
mentalny 1.00 Piloci testocztery języki i nie chce dłu·
wi: Granice możliwości; piżej grać roli kury domowej,
loci testują w powietrzu
ma dość narzekań i wymaostatni produkt Lockheeda
gań męża, marudzenia dzie- F-22 raptor 2.00 Jurasica:
ci. Gdy pewnego dnia Wik·
Dinozaury z Antypodów i w
tor bez uprzedzenia zapra~
powietrzu 3.00 Zakończenie
sza do domu gości, a sam programu
zamiast pomóc w przygotowaniach miło gawędzi z
,..***,...
O!/JJllSPQRT
kolegą I jego przyjaciółka
„„„„ „
mi, Maria buntuje się i opuszcza dom. W pociągu zo- 8.30 Kolarstwo 9.30 Motowyścig 24-godzinstaje okradziona przez Cy- cyklowy
10.30 Formuła Nascar
ny
ganki, a przyjaciele, których
11.30 Formuła 3000 12.30
zamierzała odwiedzić w WarTenis 13.30 Super Racing
szawie, wyjechali za graniWeekend 16.30 Jeździeccę. Nie załamuje się jed--- --"- ... --..,
two: Puchar Świata 18.00 ~
nak ani nie rozpacza, a jej Wiadomości 18.15 MaraTELEWIZJA ŁOWI CZ
dobrym przyjacielem staje ton: Wyścig w Bostonie 20.30
9.00 Telezakupy 10.15 Bajki Beatie Bow 17.35 świat dasię poznany na dworcu kloMagazyn Watts 21.00 Kopodróży 18.02 Karszard Remek, z wykształce Jarstwo: Puchar świata 22.00 11.02 Hotel Sorento 13.00 lekich
Kanmienie dzieciaków 13.09 mienie dzieciaków 18.11
nia doktor filozofii.
Motocyklowy wyścig 24-goBajki dla najmłodszych 18.30
23.15 Gwiazdy z Kabaretu
dzinny 23.00 Wiadomości Bajki dla najmłodszych 13.30
Starszych Panów
23.15 Piłka nożna: Maga- Wielkanocne arcydzieła 14.00 Burza nad Bałkanami 19.08
23.50 Zbrodnia ze snu
zyn Eurogoals 0.45 Magazyn Korsarze 14.33 Niewidzialny Zemsta (odc. 220) 20.25
Watts 1.15 Wiadomości 1.30 człowiek 15.00 Świat roślin Powodzenia 22.15 Dzikie i
-film fabularny
1.35 Zakończenie
15.18 Magazyn kulinarny 15.30 oswojone
Zakończenie profamu

-film fabularny prod. USA
Rzadko się zdarza. by świat
realnego socjalizmu, wykreowany przez filmowców z Zachodu, nie był nieumyślną
parodią rzeczywistości, w
której żyliśmy tyle lat. To,
co po tej stronie żelaznej
kurtyny byto tragedią, na
ekranie w najlepszym przypadku staje się melodramatem. Papierowe dekoracje
nie -0ddają szarości egzystencji, a aktorzy olśniewa
ją ,hollywoodzkimi" uśmie
chami.
1.20 Plebania-serial TVP

22.10
22.30

czyli jubileuszowa
gala serialu Klan
Magazyn żużlowy

21.0S Imieniny u Krystyny

rzeczywistością.

wyrusza na wojnę. Tymczasem Skrzetuski dzieli swój
oddział na cztery podjazdy.
Komendę nad jednym z
nich obejmuje Zagłoba. Niestety, ·wkrótce dają o sobie
znać przywary pana Onufrego. Świeżo upieczony dowódca upija się na chłop
skim weselu i traci kontakt z

16 kwietnia 2001 r.

-serial dla młodzieży

Siła marzeń

wszędzie

6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki 10.45 Beczka śmiechu • program rozrywkowy 11.10 Gra w przeboje 11.45 Medicopter 117
- s.erial sensacyjny 12.35
W obcym mieście 13.00 Tajemnicza wyspa 13.25 Opowieści złotej małpy 14.15 Siły
życia - film fantastycznonaukowy 15.55 SeaQuest
16.45 Nie do wiary 17.35 Komando Małolat - serial policyjny 18.30 Gra w przeboje
- teleturniej muzyczny 19.00
W akcji - magazyn sensatji 19.30 Tajemnicza wyspa serial przygodowy 20.00 Pracujące chiopaki 21.50 Hotel
De Love - komedia prod.
USA 23.40 Hotel - serial obyczajowy 0.30 Komando. Malola! : serial policyjny 1.20
Do diabła z miłością - komedia prod. USA 2.50 Druga strona góry - film obyczajowy 4.25 Teleshopprg
Wieści

6.00 Odbicia 7.00 Echa 7.30
7.45 Gość Jedynki
7.55 Polskie stada.„ 8.30
Wiadomości 8.42 Pogoda
8.45 Ziarno 9.15 Twarze i
maski 10.15 Ta nasza starość 10.25 Misterium światta
10.55 Klan 12.25 Nadwiślańskie Soplicowo 12.55 Cud
wody 13.45 Woła nas Pan
14.40 Królestwo zielonej polany 15.05 Chrząszcz brzmi
w trzcinie 15.40 Gwiazdor
polskiego sportu: Tomasz
Hopfer 16.15 Tam gdzie jesteśmy 16.30 Zaproszenie:
Kalwaria 17.00 Teleexpress
17.15 Gość Jedynki 17.30
Wielki Tydzień w Jerozolimie 17 .50 Polonia Polonii 18.25
Na dobre i na zie 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.05 Matka swojej matki
- film prod. polskiej 22.30
Panorama + Sport 23.00 Halo
Szpicbródka„. 0.35 Pieśni
Pasyjne i Wielkanocne
ł

-film muzyczny

ma..~

22.30

22.00

20.20

- film kostiumowy
Louders
-film obyczajowy
Wydarzenia,
sport, pogoda
Pójdą za tobą

1aoo Szata

-film muzyczny

wszędzie

podczas jazdy motocyklem.
Niegdyś miłośnik gry w piłkę, z osiągnięciami na tym
polu, musi teraz sprostać
wielkiemu wyzwaniu: v.łasnej
obawie przed życiem osoby
kalekiej.
16.30 Pójdą za tobą

19.05

18.40

-komedia prod. USA
lnfonnacje
+Kurier TV
Życlowaszansa

kontratakują

pomidory

TV POLONIA

- dramat obyczajowy
Poruszająca historia mtodego studenta, który traci
nogę w wypadku drogowym.

14.00
14.50

12.00
13.00

11.30

-serial dokumentalny
Raport specjalny
-magazyn reporterów
Historia Kościoła
Generał Anders
I jego armia
Film dokumentalny

wspaniały świat

11.00 Dziwny

- serial obyczajowy

10.30 Cudowne lata

- serial obyczajowy

8.45 Dzielna mysz
9.40 Dotyk anioła

umarł Chrystus
Historyczna rekonstrukcja
ostatnich tygodni ziemskiej

9.55 Disco Polo Live
10.50 Serial komediowy
11.15 Dzień, w którym

Krwiożercze

Satyryk Kraju
Idź na całość

9.30 Power Rangers

16.20
17.10

-serial przygodowy

Spldennan

15.30 lnfonnacje
15.45 Prognoza pogody
15.50 Dyżurny

-komedia

graowlelkąstawkę

wędrówki Jezusa z Nazaretu oparta na Nowym Testamencie. z dodatkiem kilku
wątków dotyczących postaci Piłata. Kajfasza i innych,
ujęta w formę relacji o procesie Króla Królów.
13.40 Gang Olsena

Niezwyciężony

9.05 Godzilla

8.40

Kraju
7.30 W drodze
-magazyn redakcji
programów katolickich
8.00 Tom I Jerry
- serial animowany
815 Akademia
przedszkolna

6.00 Disco Relax
7.00 Dyżurny Satyryk

0lfi'@~'11'

7

I

Pożegnanie

programu

Zakończenie

8.00 Gwiazdkowy romans
film obyczajowy 9.30 23 kroki
do Baker street - thriller
prod. USA 11.10 Ulubiony
syn - film obyczajowy 12.50
Darrow - film obyczajowy
prod. USA 14.40 Zapach
zielonej papai - film obyczajowy 16.25 Kandydat - film
obyczajowy prod. USA, reż.
Michael Ritchie, wyk. Robert Boyle, Don Porter, Allen Garfield i inni 18.15 Pies
Baskerville'ów - film kryminalny 20.00 Ciotka Julia ii
skryba - komedia prod. USA,
reż. Jon Amiel 21.45, Dokumeni: Jack Nicholson 22.15
Płomienie serca - film królkometrażowy 22.30 Rok smoka - film sensacyjny 0.40
Gry na drodze - thriller 2.1 O
Sztukmistrz z Lublina - film
obyczajowy 4.00 Wymówienie - film krótkometrażowy
4.15 Demony wyobraźni

•le kino!

k©

1.15

Diana posiada niezwykłe
muzyczne - wspaniale śpiewa piosenki country i równie dobrze gra na
gitarze. Zachodzi w ciąże i
bierze ślub z niekochanym
Michaelem. Na świat przychodzi Wynonna, a nieszczęśliwe małżeństwo Diany
rozpada się.
O.OO Widzialne
I niewidzialne
- magazyn zjawisk
niez.w/tdych
0.25 Archiwum XX wieku
- magazyn historyczny
0.50 Czamo-blaly

z widzami

zdolności

5.00

i Szczęśliwego
Numerka
22.00 Siedem
- thriller prod. USA
Para detektywów z sekcji zabójstw tropi seryjnego mordercę, który układa scenariusz kolejnych zbrodni według listy siedmiu grzechów
głównych .
0.15 Fatima
-film fabularny
2.05 Muzyka na BIS

21.30 LosowanleLOTTO

-polski serial komediowy

2115 Graczykowie

-serial komediowy
prod. polskiej

20.00 Dwaśwlaty
20.30 Miodowe lata

nowy
ŁOWICZANIN

>

6.00 Droga do Avonlea serial familijny 7.00 V Max
- magazyn motoryzacyjny
7.30 Niesamowite podróże
- film dokumentalny rJ.30
Wilkołaczek - serial aniimowany dla dzieci 9.00 Droga
do Avonlea - serial familijny 10.00 Przygody Rin Tin
Tina - serial dla dzieci 11.00
Ucieczka do raju - se1•ial familijny 12.00 Jan Paweł li film dokumentalny 1:3.00 V
Max - magazyn motoryzacyjrry 13.30 A ku ku - ~.rogram

i===

a

7.00 Telesklep 8.00 Punky
Brewster 8.25 Super świnka - serial animowany dla
dzieci 8.45 Oliver Twist serial animowany 9.10 Księżniczka Sissi - serial dla dzieci 9.30 Król królów (cz. li) film kostiumowy 11.00 VIVA
Polska! - program muzyczrry 12.45 Big Brother 13.30
Superman - film sciencefiction 16.10 Sabrina - ko··
media prod. USA 18.30 Maraton uśmiechu - progrann
rozrywkowy 19.001VN Fakty,
sport, pogoda 19.35 Mili()·

•

mu Chińczykowi zwanemu
,dr No" usiłującemu wywo-

stawić czoła złowieszcze-

rozrywkowy 14.00 Batman
- film fantastyczny 16.00
Lekarze z Los Angeles serial medyczny 16.50 Różowa Pantera 17 .15 Dwa
światy 17.45 Dziennik 17.58
Informacje sportowe 18.00
Demetriusz i gladiatorzy film historyczny 20.00 Doktor No - film sensacyjny
prod. USA; Pierwszy z cyklu awanturniczych filmów
o tajnym agencie brytyjskim Jamesie Bondzie 007. Sean Connery musi

nerzy - teleturniej 20.25
Droga do gwiazd - program
rozrywkowy 21.25 Akademia policyjna - komedia
prod. USA; Burmistrz pewnego amerykańskiego miasta zniósł wszelkie istniejące ograniczenia i zezwolił
na wstępowanie w szeregi
policji wszystkim tym, którzy mieli na to ochotę, lecz
niekoniecznie odpowiednie
predyspozycje i kwalifikacje. W ten sposób drobni
przestępcy, wariaci i kobiety lekkich obyczajów pewnego dnia stają się stóżami prawa w swoim mieście
23.25 Big Brother 0.1 O Gorący towar - film sensa-

lać wojnę poryw_ając rakiety
z Cape Canaveral 22.00 Człowiek orkiestra - komedia;
Jedna z najlepszych kornedii de Funesa: jako menadżer słynnego zespołu tancerek, nie ma on łatwego
życia. Musi je trenować. swoje gwiazdeczki ubierać, odchudzać, a przede wszystkim dbać o ich dobre prowadzenie 23.30 Dwa ,światy •
widowisko telewizyjne 0.15
Omen 4 - Przebudzenie horror prod. USA 2.00 Muzyczny VIP , ma~azyn muzyczny 3.00 Zakończenie
programu

cyjny prod. USA, Ameryka,
gangsterski półświatek lat
trzydziestych. Dwóch pozytywnych bohaterów staje do
walki z przestępcami. Prywalny detektyw Murphy i
porucznik Speer muszą ocalić piękną piosenkarkę, przypadkowego świadka brutalnego przestępstwa 1.55 Odli·
czanie - film science-ficlion; Amerykanie, dowiedziawszy sią o tym, że Związek
Radziecki jest bliski wysłania swoich astronautów na
Księżyc, decydują, że ten
krok w podboju kosmosu
powinni uczynić pierwsi 3.35
Nic straconego - powtórki
programów

my wtedy mechanizmy samozniszczenia nieprawidłowych komórek.
Natomistjeśli w organizmie znajduje
się niedostateczna ilość tych substancji, wtedy komórki nowotworowe
znaczną ich część zużywają do szybczący zmieniające się nieprawidłowo kiego rozmnażania się, czyli do dalkomórki. W systemie tym biorą szego rozwoju choroby. biatego tak
udzial obecne we krwi określone ami- ważne jest regularne przyjmowanie
nokwasy, witaminy i węglowodany. tabletek Culerit, aby utrzymać we krwi
stałą, odpowiednio dużą ilość aminoZwiązki te działają synergistycznie,
tzn. wzmacniają swoje wzajemne od- kwasów i witamin. W tym preparadziaiywanie. J<:śli w lawiobiegujestich cie wszystkie składniki znajdują się
optymalna ilość, to są zdolne do nisz- w idealnych proporcjach ilościowych
czenia ciągle tworzących się niepra- i jakościowych, zapewniają w ten spowidłowych komórek. Mechanizm sób maksymalną ochronę organizmu,
działania tego systemu wykorzystuje nie wywierając przy tym szkodliwego działania na prawidłowo funkcjoróżnice w przemianie materii komórek nowotworowych i komórek zdro- nujące komórki.
Warto pamiętać, że Cuierit nie jest
wych. Normalnie, prawidłowo funkcjonujące komórki pobierają z krwio- lekiem, lecz suplementem skutecznie•
biegu substancje odżywcze w ilościach wspomagającym system ochronny orim niezbędnych i optymalnych do ich ganizmu. Zaleca go się szczególnie
rozwoju. Natomiast komórki nowo- osobom, które pracują w toksycznym
tworowe pobierają substancje odżyw środowisku, osobom wywodzącym się
cze w sposób nieograniczony pochła z rodzin o zwiększonej zachorowalniając każdą będącą do ich dyspozycji ności na choroby nowotworowe, palącym, chorującym na choroby przeilość. Jeżeli dostarczamy do organizmu substancje odżywcze wchodzące wlekłe, osobom starszym oraz będą
w skład preparatu Culerit, uruchamia- cym często pod wplywem stresów.

z Głowna i Strykowa

CULERIT

Culerit - to preparat o działaniu regeneracyjnym i wzmacniającym organizm. Węgierski biochemik Kulcsar Gynle, w wyniku wieloletnich badań naukowych, odkrył nieznany dotąd system ochrony organizmu, nisz-

i Wieści

Niedziela
!TIVIPD
1525 Kacper
7.00 Jesteś?,
-film fab. prod. USA
który jesteś
17.10 Teleexpress
7:JJJ Wesoły Hugo
17.30 Plebania
z dżungli
-serial TVP
-film animowany
prod. notWeskiej
Józefina już przed piątą krzą
ta się w kuchni. Przychodzi
8.35 Awantura
zaspany proboszcz, za nim
o Basię
Zbyszek. W domu Marceli- film fab. prod. polskiej
ny tymczasem zjawia się
10.25 Transmisja Mszy
Romuś z dziwnym pojaz&.vfętej
dem własnej konstrukcji.
Zmartwychwstania
Chce staruszkę zabrać na
Pańskiego
rezurekcję. Przed kościołem
12.50 Potop
zbierają się wierni. Zaniepo-film fab.
kojona Borosiukowa szuka
prod. polskiej
Najazd Szwedów na Polskę, Romusia, który mial pomóc
lata 1656-60. Zaręczony Zbyszkowi w świątyni.
z Oleńką Billewiczówną cho- 18.25 Kochamy polskie
seriale
rąży orszański Andrzej Kmi-teleturniej
cic, opowiada się począt
kowo po stronie sprzyjają 19.00 Wieczorynka:
Przygody Myszki
cych Szwedom Radziwiłłów.
Miki
Uznany przez szlachtę i naI Kaczora Donalda
rzeczoną za zdrajcę, zaczyna poniewczasie rozumieć, 19.30 Wiadomości
że Radziwiłłom chodzi nie · 1951 Sport
o Polskę, ale o własne inte- 1957 Prognoza
resy, marzy im się nawet
pogody
korona królestwa . Porywa 20.0S Ogniem
księcia Bogusława, by zaI mleczem
wieźć go do Jana Kazimie-seńa!TVP
rza i w ten sposób odkupić Ranny Skrzetuski, uwolniowiny przeciwko królewskiemu ny dzięki listowi żelaznemu,
majestatowi. Jednak Bogu- rusza na poszukiwanie Jego rani i umyka remiego Wiśniowieckiego
i wojsk polskich. Tymczapogoni.

sław ciężko

Film
dla niesłyszących:
Pogranicze w ogniu
- film prod. polskiej
(dla nieslys2ących)

tę sfinansować zakup sutanny, ale przypomina sobie, że wszystkie pieniądze
zabrala mu Marta. Marylka

ll'VP8
6.00

Orędzie

miłości.

21.30 Program rozrywk<1N'f

18.22 Prognoza
pogody
18.30 Panorama
18.sl Spotkanie
z balladą:
Ożenek w Kopydłowie
19.55 Wieczór
z Mirą Zimińską
21.00 Panorama
211JJ Sport· telegram
21.26 Prognoza pogody

lokalny

17SI Dwójkomanla
18.00 Program

- serial prod. TVP

17.25 ŚWłętawojna

-serial TVP

15.35 Bezludna wyspa
16.35 Na dobre I na złe

w

być

człowieka,

wyraźnie polubiła młodego

7.50
Wielkanocne
Prymasa Polski

kleryka. W nocy rozpamiętuje wszystkie swoje zawiedzione miłości, chybione
uczucia, nieszczęścia, łzy...
nawet teraz myśli, że spotkała tak fantastycznego
a on nie może
jej. Nie ma szczęścia

w ZlemłŚWłętej

8.00 Program lokalny
9.00 Powitanie
9.05 Ej przeleciał ptaszek
• 50 lat Mazowsza
9.30 Jan Paweł li
10.30

Jak rozpętałem li
wojnę światową
-komedia prod. polskiej
dookoła świata

12.GO W 80 dni
- film przygodowy
prod. angielskiej
13.30 Wierzyć to znaczy
chodzić po wodzie
·koncert

wielkanocny

14.30 Famlllada - teleturniej
15.05 Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej
Wiesiek usiłuje pomóc Julianowi Pereszczace. Chce
zadzwonić do księdza Lesklego, ąle miody chłopak
boi się kompromitacji
i śmiechów w seminarium.
Wzruszony Wiesiek ma ocho-

8

TV

7.00 Wyspa Noego - serial
dla młodych widzów 7.30
Strażnicy prawdy - serial animowa ny dla dzieci prod.
USA 8.00 Moda i okolice
8.20 Saga rodów 8.40 Wielkanoc w Europie 9.00 Wierzę, wątpię, szukam - magazyn katolicki 9.30 Kostek
9.55 Budujemy mosty - teleturniej 10.25 Robin Hood
- serial fabularny 11.30
Rozgrywka 12.30 Mój pies
i inne zwierzaki - magazyn
dla posiadaczy i m~ośników
zwierząt 12.40. Auto kurier
13.00 Skarby naszej kultury 13.30 Ogrody marzeń
13.45 Pieśni wielkanocne
14.00 Z archiwum Kuriera
14.10 Wiarus 14.30 Nad
Niemnem 16.00 Napoleon
i Europa 16.50 Teleturniej:
Hallo krzyżówka 17.15 Kabaret
Przechowalnia 18.00 Telewizyjny Kuńer Warszawski 18.10
Kości61 i świat 18.20 Ojciec
królowej 20.00 Tyle słońca
w całym mieście 21.00 Kości61 i świat - informacyjny
program katolicki 21.10
Magazyn Kuriera 21.30
Wiadomości Kuriera 21.35
Wielkanoc w Europie 22.00
Powiedz to głośno 22.40
zagadka - film fa-

WOT

bularny

Kacza zupa bez jaj 18.11
Kaczor Duffy w filmie 18.24
Kaczor mądrala 18.30 Dzikie
i oswojone 19.08 Niewidzialny c:zb.Niek 19.35 Świat roślin
19.53 Magazyn kulinarny
20.25 Hotel Sorrento 22.15
Wielkanocne arcydzieła

001a~17.35Korscl2a18.02

15.00 Jajko 15.10 Wielkanoc
w Zielonej Górze 15.20 Spóż

TELEWIZJA ŁOWICZ
8.30 Telezakupy 10.15 Bugs
akrobata 10.1.4 Bugs na dzikim zachodzie 10.31 Buzzy
w filmie przesądny kol 10.37
Gulasz z królika 11.02 Droga przez łzy 13.00 Kacza
zupa bez jaj 13.09 Kaczor
Duffy 13.22 Kaczor mądrala 13.30 Różni ludzie, różne
sprawy 14.00 Zycie zwierząt
14.33 świat bez tajemnic

j

Człowiek

7.00 Wyspa Noego - serial dla młodych widzów
7.30 Strażnicy prawdy 8.00
Niedziela w pościelach 8.30
Kraina Taśmo 9.00 Wierzę, wątpię, szukam - magazyn religijny prezentują
cy problemy z życia Kościoła katolickiego 9.25
Książki z górnej półki 9.30
Kostek - serial dla dzieci
10.00 Budujemy mosty
10.30 Robin Hood-film przygodowy reż. Ian Sharp
11.20 Magazyn czytelniczy
11.30 Rozgrywka 12.30
U nas Wielkanoc 12.40 Ssaki, ptaki i inne zwierzaki 13.00
Magazyn kulturalny 13.30
Niedziela w pościelach 14.00
Depozyt wiary 14.30 Nad
Niemnem 16.l>O Bonaparte w Europie 16.50 Teleturniej - Hallo krzyżówka 17.15
Uśmiechnij się - Kabaret
Przechowalnia 18.00 Łódz
kie Wiadomości Dnia 18.10
Łódż 3 proponuje 18.20
Hallo Szpicbródka, czyli
ostatni wstęp króla kasiafl!/ 20.00 Tyle słońca
w całym mieście ... 21.00
Gminobranie 21.50 Łódz 3
proponuje 22.00 Powiedz
to głośno 22.40 Kino mocne: Red Hot- film prod.
USA

Łódź

„K" - film fabularny prod.francuskiej - reż. Alexandre Arcady, 1'1'.Yk.
Pairick Bru el, Isabella Ferrari, Marthe Keller i inni. Emisja: niedziela,
15 kwietnia, TVP I , godz. 2.05.

15 kwietnia 2001 r.
sem Bohun przechwytuje
pismo, które przewozi! Rzę
dzian i odkrywa, że kniahini
złamała dane mu słowo.
żądny zemsty przybywa do
Rozłogów, morduje Kurcewiczową i jej synów. Na
szczęście Helenie udaje się
uciec. Dzięki Zagłobie znajduje schronienie w Barze.
Książę Wiśniowiecki uroczyście zobowiązuje się stlumić powstanie na Ukrainie.
Skrzetuski, pełen niepokoju
o ukochaną, przybywa do
Rozłogów, lecz jego oczom
ukazują się jedynie zgliszcza. Pewne pocieszenie stanowi fakt, t.e spotyka wreszcie wojska Wiśniowieckiego,
ciół.

a wraz z nimi swoich przyja-

21.0S Sny
kampanii

~
......

-film fab. prod. USA
23.30 Retransmisja
Wieczeml
9.00 Ekologiczna konstrukcja
Paschalnej
9.55 Krzywa wieża w Pizie
zcerkwi
10.50 Wysypisko: Ciągniki
0.30 Brutalna
11.45 Pożar: Palące podejprawda
rzenia 12.40 Zagadka ludz- film fab. prod. USA
kich zmysłów 14.25 Zaba2.05 „K" - film fab.
wa z naturą 15.15 Wiek kloprod. francuskiej
nowania 16.10 Budynki, mo4.211 Zakończenie
sty i tunele: Mosty 17 .05
programu
Podróże do krańców Ziemi:
Kult płomieni 18.00 Wyczarowane z drewna: Mostek
i domek dla jeży 18.30 Świę
to smakoszy: przez Kana21.sl żona rzeżnika
dę z Gregiem i Maxem 19.00
-film fab. prod. USA,
Łowca krokodyli 20.00 Stureż. TenyHughes.
lecie zwykłych. ludzi 21.00
wyk. Deni Mo<xe.
Stigmata 22.00 PoszukiwaJeff Daniels,
cze cudów 23.00 Grzech
GeageDan!z
O.OO Detektywi sądowi: W
N~ odludnej wyspie u wygąszczu dowodów 1.00 Plabrzeży Północnej Karoliny
neta oceanów: W głębinach
mieszka piękna Mańna, wy2.00 Nowe oceanów: Zagrochowywana przez babcię.
żone gatunki 3.00 Zakończe
Dziewczyna, która posiada
nie programu
da" jasnowidzenia, wierzy, że
jej przyszły mąż wyłoni się
,..***,..
z morza. Co dzień od lat O!Ii1!JSPDllT
-;..,..,..*
z łatami morskiej wypatruje
wyśnionego kochanka. Pew8 .30 Motocyklowy wyścig
nego razu na horyzoncie
24-godzinny 9.00 Przygoda
przypadkowo pojawia się,
10.00 Motocyklowy wyścig
spędzający urlop na łódce,
24-godzinny 10.30 Formurzeźnik z Manhattanu. Po
ła 3000 11.30 Motocyklowy
dwóch dniach znajomości
wyścig 24-godzinny 12.00
Mańna i Leo Lemake (Ge<>Tenis 13.00 Motocyklowy
rge Dzundza) pobierają się
wyścig 24-godzinny 13.30
i wkrótce wyjeżdżają do
Kolarstwo 14.30 MotocykloNowego Jorku.
23.35 Program~ wy wyścig 24-godzinny
15.15 Kolarstwo 17.30 Su23.50 Sekcja Alfa
per Racing Weekend 18.45
-film fab, prod. USA,
' Wiadomości 19.00 Tenis
reż. John Teńesky,
20.30 Wiadomości 20.45
wyk. Micłlael MadsEn,
Formula Nascar 22.00 TeKrisly Swanson
nis 23.00 Wiadomości
1.20 Ziemia· ostatnie
starcie- serial prod. USA 23.15 Magazyn Watts 1.00
Wiadomości 1.30 Zakończe
2.05 Zakończenie
nie programu
programu

A

9
'O(j?J@~r
11.10 Fatlma - film prod.
Ytlosklej, reż. Fabrizo Costa
pomidory

Krwiożercze

łączący

historię

miłości

parweniusza i arystokratki,
z zapierającą dech scenografią i wiernym prawdzie
odtworzeniem tragedii.

6.00 Disco
Polo live

wcinają Francję

21.30 LosowanleLOTTO

pogody

14A5 Miss Mazowsza
15.30 Informacje
15A5 Prognoza

-serial komediowy

15.sl Idź na całość
16.50 Miodowe lata

Dwaśwlaty

wskazówek zegara
-film prod. USA

-cofnięcie

17.25 Życłowaszansa
18.15 Titanic

19.10

20.00 Titanic- film prod. USA
Najbardziej kasowy film
wczechczasów, bezbłędnie

Wioski film prowadzący trzy
równolegle wątki, rozgrywające się w dodatku w róź
nym czasie, rozwija się wokół postaci świętej Bernadetty, ale więcej mówi o ludzkich trudnościach dojścia
do wiary.
14AO Franciszek

zAsyżu
-film hislo!yczny
Urodziwy I starannie wykształcorrt młodzieniec pewnego dnia rozdał innym
wszystko, co posiada!. Nie
spocząl jednak na laurach,
rozpoczynając budowę kościoła. Krok po kroku wyrzeka! się samego siebie.
16.30 Noce I dnie
-dramat społeczny

I

f\

2.20

programu

Zakończenie

prod. polskiej
0.50 Fryderyki 2000
-relacja z wręczanie
nagród polskiego
pri.emyslu muzycznego

I dnie
-dramat społeczny

22.30 Noce

18.50 Fryderyki 2000
- relacja z wręczenia
nagr6d polskiego
przemyslu muzycznego
201JJ Louders
-film obyczajowy
prod. włoskiej
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda

zwidzami

może mu dać mistrzowskie
opanowanie sztuk walki.
5.00 Pożegnanie

Jedyną prawdziwą ochronę

Numerka
23.30 Na każdy temat
0.30 Huragan ognia
- fillll prod. USA
Gwiazdą jest Brondon Lee
w roll studenta Jacka Lo,
mimowolnego świadka porachuków handlarzy narkotyków. Mimo czujnej opieki,
jego życie wisi na włosku.

i Szczęśliwego

-film prod. USA

1105

chcieć
Jesteśmy

7.00 Twój lekarz
7:JJJ Wystarczy
7.30
-magazyn redakqi
programów religijnych
8.00 Tom I Jerry
-serial arimowany
8.25 Hugo
-program cla dzieci
8.00 Dolina Paproci
- film prod. australijskiej
Dolinę Paproci zamieszkują malutkie elfy. Wróżka
Christa, która nigdy nie widziała ludzi, zaczarowuje
młodego Zaka z grupy drwali, mających wyciąć las
w dolinie.
10.10 Disco Relax

®

lr~t1
6.50 Dzielna mysz
-serial animowany
prod. Wielkiej Brytanii
marzeń

7.40 Siła

9.15 Szata

- dramat obyczajowy
Poruszająca historia młode
go studenta, który traci nogę
w wypadku drogowym, podczas jazdy motocyklem.
Niegdyś miłośnik gry w piłkę, z osiągnięciami na tym
polu, Bruce musi teraz sprowielkiemu wyznaniu.
stać

- film kostiumowy
11.30 Wlelkomllud
-film animowany
13.00 Loudres
- film obyczajowy

6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki - serial animowany dla dzieci 10.35
Beczka śmiechu - serial
rozrywkowy 11.00 SeaQuest
- serial fantastyczno-naukowy
11.50 Hotel - serial obyczajowy 12.40 Pracujące chło
paki - komedia sensacyjna
14.20 Nie do wiary - serial
science - fiction 15.10 Wię
cej niż maskotka - film familijny prod. USA, reż. Tom
Whitus 16.45 Przestańcie
się kłócić - film obyczajowy
18.25 Łowca fortuny - film
familijny 20.00 Do diabla z
miłością - komedia 21.45
Bohaterowie ,Pustynnej
Burzy" - film wojenny 23.30
Przestańcie się kłócić - film
obyczajowy prod. niemieckiej 1.05 Gdzie w czasie melodramat prod. USA
2.30 Zakończenie programu

i

. . . . fil
17.ogo Na wrogiej
Z1em1 - 1m
obyczajowy 19 .00 Dokument: Niegrzeczni chłopcy
z Hollywood 20 .00 Ale hitl
Eddie _ komedia prod. USA
21.40 Dokument: Reżyserzy: Michael Mann 22.45
Prawdziwy romans - film
sensacyjny 0.20 Rok pod
znakiem karabinu - thriller
2.10 Film krótkometrażowy:
śpiew syreny 2.30 Matnia thriller 4.20 Dr Fergus z New
Jersey komediodramat

•

7.00 Telesklep 8.00 Punky
Brewster - serial animowany dla dzieci 8.25 Super
świnka - serial animowany
dla dzieci 8.45 Oliver Twist
- serial animowany dla dzie-

ci 9.10 Księżniczka Sissi serial animowany dla dzieci 9.35 Baśnie tysiąca i jednej nocy - miniserial fantastyczny prod. USA, reż .
Steven Barron, wyk. Mili
Avital, Alan ,Bates, James
Frain i inni 11.15 Droga do
gwiazd - program rozrywkoWJ 12.10 Telegra - psychezabawa - teleturniej 12.40
Plonący wieżowiec - film katastroficzny 15.45 Ale Piama 16.15 Zegar Pandory miniserial sensacyjny prod.
USA 18.00 Big Brother Naj... 19.00 TVN Fakty,
sport, pogoda 19.35 Milionerzy - teleturniej 20.25 Big
Brother - Ring 21.40 Program rozrywkowy 22.40 Trafiony, zatopiony 0.15 Big Brother - Naj ... 1.10 Pani Gangster - film sensacyjny 2.so
Nic straconego _ powtórki
programów
·

a

6.30 Droga do Avonlea serial familijny prod. kanadyjskiej 7.OO Batman - film
fantastyczny prod. USA

wolność młodej Żydówki.

Dwa światy - całodobowa
, gra 0.15 Biały kruk - film
kryminalny, reż. Andrew
Stevens, wyk. Ron Silver,
Joanna Pacula, Roy Scha1 ider i inni. Zniknął najwięki szy znany diament ,Biały
~ kruk", ślad u~ywa się w
, 1944, gdy kle1not oplacll

2.15 Super ViP - magazyn
muzyczny 3.05 Zakończa~
nie programu
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Głowna i Strykowa

nowy
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Inscenizacja Męki Pańskiej

MISTERIUM

WPOLSKIEJ JEROZOLIMIE

dok. na str. 11

Przed świętami wielkanocnymi w wielu miejscowościach odbywają się inscenizacje Męki Pań
skiej, popularnie zwane „kalwariami". Nazwa Ca!varia pochodzi od łacińskiego calvus -łysy, czaszka
- i jest rzymską nazwą greckiej Golgoty (z aramejskiego gulgolta - miejsce czaszek). Tak l)azywało
I się skaliste wzgórze pod Jerozolimą, gdzie według
, Biblii ukrzyżowano w Wielki Piątek Chrystusa.
Z czasem zaczęto budować kalwarie - stacje Męki
Pańskiej, symbolizowane przez obrazy, · rzeźby,
kaplice, lub wręcz kościoły. Pielgrzymi wędrowali
• wzdłuż nich, śpiewając i modląc się, rozpamiętu
jąc ostatnie chwile Zbawiciela. Wiele miejscowości w Polsce nazwano Kalwaria, na pamiątkę Męki
Chrystusa. Jest wspaniała Kalwaria Pacławska koło
Przemyśfa, ufundowana przez kasztelana lwowski ego A. M. Fredrę w XVII wieku, jest Kalwaria
Pałucka, jest Góra Kalwaria koło Warszawy. Ale
najbardziej znana jest położona opodal Wadowic
i Lanckorony na Pogórzu Wielickim, Kalwaria
Zebrzydowska.
To miejsce kultu powstawało ponad I OO lat.
Kompleks modlitewny rozbudowywano obok
klasztoru. Dziś składa się z Drogi Męki Pańskiej,
' wielu kaplic jej przypisanych , oraz kościołów
położonych na wzgórzach. Fundatorem prawie·
wszystkich ważniejszych budowli był wojewoda
krakowski, Mikołaj Zebrzydowski, stąd nazwa największego w naszym kraju' zespołu kultowego, liczącego ponad 300 hektarów, którego początki

sięgają 1600 roku.

W.„

W~ZA

•

Kosz z wielkanocnym święconym

KIEtBASĄ

Wielkiej Niedzieli - Wielkanocy. Chrystus żył,
żyła znów po zimowym śnie przyroda. Alleluja!
Termin obchodzenia święta, na pamiątkęZmard
d ·
t l
I
„
twy h t · Zb
c ws ama. .aw_1c1e a, us a ono op1ero po czas soboru nicejskiego w 325 roku. Wielkanoc
· d ·
·
h
· • ·
ł
dsta a sk1_ę sw15tc:m rupc omhy(Pm, whna)"."1ązamud o Z'/ows 1ego sw1ęta es~c . asc y 1przypa a m~ę
dzy 2~ marca a 25 ~!etn1a. Jedn".m z elem~.nt~w
W1elk1ego Tygodnia jest w polskiej tradycji mesienie do kościoła święconki - pięknie ozdobionego Jroszyka z jedzeniem. W tradycji ludowej po, święcone jedzenie było przedmiotem wierzeń i maI gi.cznych zabiegów. Wody używa~o do święcenia
poi, gałązek tarnmy do zatykania pod strzechę
dla ochrony przed ogniem i piorunami, lub w zaoraną ziemię- dla lepszych plonów i ochrony. Ale
najwięcej praktyk i obrzędów po dzień dzisiejszy
dok. na st1: 13
wiąże się z jedze~;em.

~~~===---------:::------:---::------- 9.00 Droga do Avonlea serial familijny 10.00 Alad.<Z>
Po długim poście nadchodziła ostatnia część
din ·film fantastyczny 11.45
20 tysięcy mil podmorskiej czterdziestodniowego oczekiwania na Zmartwych•I• kino!
8.00 Wiatr w oczy - film oby- żeglugi 13.30 Różowa pan- wstanie - Wielki Tydzień . Począwszy od Niedzieli
czajowy 9.30 Świńska spra- tera - serial animowany dla Palmowej, a na Wielkiej Sobocie skończywszy,
wa - komedia 11 ..10 Chłopiec dzieci 14.00 Doktor No - Wielki Tydzień w powiązaniu ze starymi, pogań
z Merkurego - film. ~bycza- film sensacyjny 16.10 Czło- ' skimi obyczajami łączył ludzi z tym, co działo się
jowy prod. francuskiej .12.35 wiek orkiestra - komedia wokół nich - z budzącą się do życia przyrodą - by
Święty z Fortu Washington 17.45 Dziennik 17.58 lnfor- wreszciewybuchnąćreligijnąiżywiołowąradością
- film obyczajowy prod .. USA macje sportowe 18.00 Pre14 20
Doku~ent G,wiazdy ' ludium miłości - komedia
·
15 5
20.00 Power Rangers - film
.Gwiezdnyc Pwoien, L·1
Awantura w utman s an- f r
k
. 0 scar - odin _ komedia prod. USA ami ~jny 21 .40
media kryminalna 23.30
6.10 Na dobre i na zie 7.05
Slowo na niedzielę 7.1 O
Wszytkie święte Nepomuki
7.35 Jesteś, który jesteś?
8.30 Polskie stada i stadniny koni 9.00 Wielkonocka u
Pogórzan 9.25 Mesjasz
10.25 Transmisja Mszy świę
tej Zmartwychwstania Pań
skiego 12.45 Porozmawiajmy przy śniadaniu 13.40
Polonica: Jezus 15.1 O Raz
na ludowo 16.10 Jan Paweł
li w Ziemi Świętej 17.10 Teleexpress 17.25 Koncert
Wielkanocny 18.00 Wielki
Tydzień w Jerozolimie 18.20
Marzenia Marcina Dańca
19.15Dobranocka19.30 Wiadomości 19.50 Pogoda, Sport
20.00 U Pana Boga za piecem 21.35 Golec uOrkiestra
22.30 Panorama 22.50 SportHonor
telegram Zl.00
dziecka O.OS Benefis Szymona Szurmieja 1.15 Rycerz Piotruś 1.30 Powtórki

