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Strzały ostrą amunicją potrzebne były,

Przepięknym, ciepłym, wzruszającym i ciekawym przeżyciem był dla wszystkich jego uczestników benefis rzeźbiarza i muzyka, twórcy muzeum ludowego
w Sromowie Juliana Brzozowskiego. O sobotniej imprezie czytaj na stronie 11.
Na zdjęciu: Anna Staniszewska ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych wręcza
kwiaty beneficjentowi.

Mleczarnia w gronie
potentatów przemysłu
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Łowiczu znalazła się na d~óch konkurencyjnych listach 500 największych polskich przedsiębiorstw, opublikowanych
w ubiegłym tygodniu przez „Politykę"
i przez „Rzeczpospolitą". Na liście
,,Rzeczpospolitej" sklasyfikowano ją na
miejscu 397 (w ubiegłym roku na 386), na
liście „Polityki" na 408 (w ubiegłym roku
nie występowała). Oba rankingi różnią się
między sobą przede wszystkim tym,
że ,,Polityka" nie uwzględnia banków, sieci kantorów, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych,
co czyni ,,Rzeczpospolita". Mimo to oba
rankingi podają z roku na rok wyniki coraz bardziej do siebie podobne, co świad
czy o dobrej metodologii badań.

Znalezienie się w gronie 500 potęg
polskiego przemysłu potwierdza silną
pozycję OSM Łowicz na lcrajowym rynku, tym bardziej, że pozycja ta jest
o wiele wyższa jeśli wziąć pod uwagę
tylko przedsiębiorstwa z branży mleczarskiej. Na liście „Rzeczypospolitej"
wyprzedzają naszą mleczarnię tylko
trzej producenci z tej branży: Danone,
OSM Grajewo i Bakoma, na liście „Polityki" przed Łowiczem widnieje jeszcze holding Mlekovita. Łowicka OSM
może się pochwalić, przy zatrudnieniu
573 osób, przychodami ze sprzedaży
za 2000 rok w kwocie 278,5 mln. zł,
przy czym czym aż 99,85% tej sprzedaży przypadało na rynek krajowy.
dok. na str. 6
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by zatrzymać jednego
z trzech członków szajki przestępczej z Łowicza, która wykorzystując
karty bankomatowe wyłudziła z banku kilkaset tysięcy złotych
Grupę przestępczą składającą się

z co najmniej ośmiu osób, która wyłu
dziła z banku Pekao SA co najmniej kilkaset tysięcy złotych rozpracowała
i częściowo zatrzymała łowicka policja.
Śledztwo w tej sprawie cały czas trwa
i z dnia na dzień zwiększa się kwota, co
do której pewne jest, że wyłudzili ją przestępcy. Z dnia na dzień również coraz
więcej osób jest zamieszanych w tę sprawę. Do tej pory Sąd Rejonowy w Łowi
czu na wniosek miejscowej prokuratury
rejonowej postanowił o tymczasowym
aresztowaniu na okres trzech miesięcy
trzech mężczyzn (dwóch z Łowicza
i jednego mieszkańca Warszawy), w stosunku do pięciu innych młodych mieszkańców Łowicza zastosowane zostały
dozory policyjne. Sprawa jest rozwojowa i w całości została rozpracowana
przez łowicką Komendę Powiatową Policji. Już teraz można nazwać ją sukcesem ... - powiedział nam prokurator rejonowy Marek Kryszkiewicz.
Istotnie, akcja przeprowadzona
w Warszawie przez łowickich policjan-

tów odbiła się szerokim echem w policyjnym środowisku stolicy. Nieczęsto
zdarza się, żeby policjanci z innego województwa i małej komendy, którzy
przyjeżdżają wykonać pracę operacyjną i zatrzymać przestępców strzelali
w pobliżu dworca PKP Warszawa Zachodnia. Należy jednak podkreślić, że
użycie broni było jak najbardziej zasadne i bez tego przestępca nie zostałby
zatrzymany, a sprawa prowadzona
w łowickiej komendzie mogłaby ciągnąć
się miesiącami. Policjant z Łowicza
strzelił w prawe przednie koło samochodu cinquecennto, którym próbował
uciekać przestępca. Strzelał w obronie
innego policjanta z Warszawy, który stał
na drodze ruszającego z parkingu samochodu. Zdesperowany przestępca prawdopodobnie miał zamiar potrącić policjanta na służbie. Nie mogę wszystkiego
powiedzieć, ale policjanci z Łowicza byli
cieniem dla osób, które mieli zatrzymać.
Akcja była doskonale przeprowadzona...
- chwali pracę organów ścigania prokurator Marek Kryszkiewicz.
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Zacznijmy jednak od początku, czyli
od popełnienia przestępstw przez kilku mieszkańców Łowicza i jednego
mieszkańca Warszawy. Od lutego do
kwietnia bieżącego roku młodzi mieszkańcy naszego miasta za niewielką odpłatnością za przysługę otwierali konta
osobiste w banku Pekao SA. Od razu
również wpłacali na nie gotówkę i otrzymywali po odpowiedniej weryfikacji
kartę bankomatową. Dlaczego wybrali
akurat Pekao SA? - na to pytanie przestępcy sami nie potrafią, albo nie chcą
odpowiedzieć. Podobny schemat działania byłby możliwy do zrealizowania
również w innych bankach. W zamian
za przekazanie karty bankomatowej
swoim zleceniodawcom otrzymywali
niewielkie wynagrodzenie - kilkaset zło
tych. Zwykle były to osoby bezrobotne i proste, które z reguły nie miały do
czynienia z kartami bankomatowymi
i nie znają dokładnie zasad postępowa
nia przez banki w przypadku powstawania sald debetowych.
dok. na str. 2
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POLICJA UZYtA BRONI
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Być może mężczyźni ci nie zdawali
sobie sprawy, że w takich przypadkach
to oni będą odpowiadać za debet powstały na koncie. Być może przestępcy skła
dali takie propozycje również innym osobom, ale te nie zgodziły się.
W ciągu kilku, kilkunastu dni w bankomatach na terenie całego kraju (głównie
w Warszawie) przy pomocy w ten sposób pozyskanej karty bankomatowej
były wypłacane pieniądze w łącznej kwocie znacznie przekraczającej stan konta.
Przestępcy świadomie wykorzystywali
opóźnienia w księgowaniu pieniędzy pobieranych z bankomatów i miejsc, w których można płacić taką kartą. Karty bankomatowe były eksploatowane do momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie i tym samym zablokowania karty
przez bank. Policja we współpracy z bankami próbuje ustalić kwoty, które zostały wyłudzone w ten sposób. Do wtorku,
15 maja była to kwota bliska 300 tysiąc
om złotych.
Policjanci nie chcą zdradzić, w jaki sposób wpadli na ślad tej grupy przestęp
czej. Wyjawiająjedynie, że przestępstwo
nie zostało zgłoszone drogą oficjalną. Mieliśmy informacje operacyjne... - lakonicznie mówi komendant łowickiej policji
Adam Ruta -Zbieraliśmy materiały po to,
żeby móc udowodnić działalność przestęp
czą. Wszystko w pewnym momencie uło
żyło się w logiczną całość i dopiero wówczas mogla nastąpić pełna realizacja
sprawy.
Wiedzieliśmy jaki będzie efekt - opowiada komendant. Jedno jest pewne: ło
wiccy policjanci rozpracowywali grupę
ponad miesiąc i przez cały ten okres zbie-

rali ukradkiem informacje, które pozwoliły na zatrzymanie trzech osób w areszcie tymczasowym i ustanowienie dozorów kilku innym. Dopiero jak mieliśmy
wszystko nagrane, mogliśmy pojechać za
nimi do Warszcrny i tam ich drapnąć... powiedział nam jeden z policjantów zajmujących się w łowickiej KPP pracą typowo operacyjną.
Do Warszawy pojechało czterech policjantów operacyjnych z Łowicza - oczywiście wszyscy po cywilnemu. Z wcześniejszych obserwacji i wiadomości, jakie
udało im się pozyskać, wiedzieli, że na
stacji PKP Warszawa Zachodnia lub
w pobliżu tego dworca ma nastąpić przekazanie kolejnej karty bankomatowej,
która ma być wykorzystana do Wyczyszczenia konta i zrobienia na niin jak największego debetu. W przypadku takich
spraw nigdy jednak nie ma pewności, że
przestępcy nagle nie zmienią swoich planów z byle powodu i policyjna zasadzka
straci sens. Nie jest dla nas przeszkodą,
że sprawcy są z innego miasta. Nie ograniczamy się do wysyłania dokumentów
z prośbą o pomoc do innej jednostki policji. Sami podejmujemy działania, żeby było
szybko, sprawnie i skutecznie. Do Warszawy pojechali policjanci, którzy znali
istotę sprawy od samego początku i byli
zaangażowani w jej rozwiązanie. Na przykład policjant, który strzelił w oponę samochodu wiedział, że jeżeli ten człowiek
ucieknie to będzie dla policji porażko.
Dlatego takie zdecydowane działanie - tłu
maczy komendant Adam Ruta.
Akcja polegająca na zatrzymaniu 31letniego Jarosława K. oraz 36-letniego
Tomasza M. na dworcu PKP Warszawa

Zachodnia, i w jego pobliżu, odbyła się
we wtorek, 8 maja około godziny IO.OO. ·
Policja warszawska została poinformowana o akcji prowadzonej przez łowic
kich policjantów, jednak miała tylko zapewnić wsparcie w przypadku konieczności podjęcia pościgu po ulicach Warszawy. Tym razem nie było takiej potrzeby, ale jest to wyłącznie zasługą przytomności umysłu policjanta z Łowicza,
który przestrzelił oponę samochodu, którym próbował uciekać przestępca.
Sąd Rejonowy w Łowiczu postanowił
o zastosowaniu najsurowszego środka
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do trzech
sprawców, którzy organizowali cały proceder i czerpali z niego największe zyski.
Wśród nich jest dwóch mieszkańców
Łowicza: 33-letni Robert R. i 34-letni
Marek J. oraz mieszkaniec Warszawy: 31letni Jarosław K. Podczas przeprowadzonych przeszukań policja dodatkowo odkryła fałszywe dokumenty i pieczątki słu
żące do podrabiania dokumentów finansowych (np. zaswiadczeń o zatrudnieniu
itp). Istnieje podejrzenie, że nie jest to
cała szajka przestępcza i trzej zatrzymani mężczyźni nie są ostatecznym ogniwem w grupie. Oprócz tego dozory policyjne zastosowano wobec pięciu innych
młodych mężczyzn z Łowicza. Ich zadaniem było otwieranie kont bankowych
i za niewielką odpłatnością przekazywanie karty bankomatowej swoim zleceniodawcom (działali więc jako tzw. slupy).
Byli to: 22-letni Grzegorz M. z gminy
Łowicz, 24-letni Rafał Z., 27-letni Eryk
Z., 30-letni Jacek L. i 22-letni Marcin J.
(mak)

Marzenie o chwili na świeczniku
Spodziewaliśmy się więcej osób. Rok
temu podczas castingu w Łowiczu z wybranych przez nas 19 osób, 12 otrzymało angaże w ręklamach - powiedział w
rozmowie z NL Romeo Szymczyński z
agencji Mode Film, organizatora castingu, który odbył się w niedzielę 13 maja
w Szkole Podstawowej nr 4.
Mode Film prowadzi stronę internetową z twarzami osób, gotowych wystąpip w reklamie. Zgłaszający się określali w czym chcieliby pracować - czy
ma to być film reklamowy, promocja w
markecie, zdjęcia czy pokazy mody.

kronika.~

policyjna ·

• 8 maja o godz. 9.30 Marianna G.
powiadomiła tut. KPP o włamaniu do
wiaty i kradzieży piły do cięcia rur.
• Tego samego dnia o godz. 13.05
Tomasz P. powiadomił tut. KPP o kradzieży z terenu Zakładu VOX paneli boazeryjnych.
• 9 maja o godz. 6.00 Marzena K.
tut. KPP o kradzieży jej samochodu - Fiata 126p w m. Sypień.

powiadomiła

• 9 maja o godz. 16.30 w Łowiczu
przy ul. Ułańskiej miał miejsce wypadek
drogowy, gdzie kierujący motocyklem
Michał S. potrącił przechodzącego przez
jezdnię pieszego.
•W tym samy dniu o godz. 17.20 w
m. Patoki miał miejsce pożar stodoły.
• Także 9 maja o godz. 21.40 w Ło
wiczu miało miejsce uszkodzenie ciała Jarosława G.
•W nocy z 11 na 12 maja w Łowiczu
na os. Starzyńskiego miało miejsce wła
manie do garażu.
........

Na łowicki casting przybyło niewiele ci. Nawet 3-miesięczne bobaski przynoosób, w większości była to młodzież szone są przez swoich rodziców - to wła
w wieku licealnym. Przyciągnęła ją chęć śnie dzieci przecież reklamują pieluchy
osiągnięcia sukcesu, zarobienia, przeby- czy kosmetyki dla dzieci. Czy występo
wania choć przez chwilę na świeczniku. wanie w telewizji, zarabianie pieniedzy
Traktuję to jako przygodę, możliwość przez nierozumiejące w pełni rzeczywisprawdzenia swoich sil w tak atrakcyj- stości dzieci nie jest dla nich szkodliwe?
nym zawodzie - mówiła „Nowemu Ło Teraz są takie czasy, że najlepiej próbowiczaninowi" Kinga Marta Dłużnik. wać robić korieręjak najwcześniej. SzuMiasto nie oferuje nic ciekawego dla mło kać okazji i próbować wykorzystać każ
dzieży, wystartowanie w takim castingu dą szansę. Dla takiego dziecko, to przede
może pomóc w wyrwaniu się z niego - wszystkim frajda - odpowiedziała na tę
wątpliwość prowadząca na casting swoją
argumentował Arkadiusz Szwarocki.
(aw)
Na castingi zgłaszają się również dzie- IO-letnią córkę mama...

• 12 maja o godz. 9.50 tut. KPP zopowiadomiona o nagłym zgodnie
Tadeusza G. w m. Jackowi ce.
stała

• Także 12 maja o godz. 14.30 Elż
bieta K. powiadomiła policję o włamaniu
do mieszkania w m. Łyszkowice.
• 13 maja o godz. 15.05 w m. Michamiejsce wypadek drogowy,
gdzie kierujący samochodem Nissan Sunny ob. Ukrainy potrącił jadącą rowerem
Jadwigę J. Rowerzystka z obrażeniami ciała trafiła do tut. szpitala.

łówek miał

•Tej samej nocy w Łyszkowicach miało
miejsce włamanie do hurtowni materiałów budowlanych.
• 14 maja o godz. 15 Policjanci z Kiernozi zostali powiadomieni o włamaniu
do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego
w Kiernozi. Jak zdołano ustalić włama
nia tego dopuścili się trzej wychowankowie tegoż ośrodka.
• W minionym tygodniu funkcjonariusze tut. KPP w czasie kontroli drogowej ujawnili 1Opijanych rowerzystów.

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.
Opracował

asp. sztab. Witold Janeczek

przed bankiem
Tylko kilka, być może kilkanaście sekund, trwał przed bankiem Pekao SA
przy ulicy Nowej w Łowiczu napad na
kobietę, która niosła do banku pieniądze
z utargu dużej hurtowni artykułów chemicznych w Łowiczu. Tym razem przestępcom nie udało się zrabować pienię
dzy. Kobieta pomimo uderzenia w gło
wę tępym przedmiotem i upadku na asfalt nie puściła torby z pieniędzmi. Policja podejrzewa, że przestępcy byli amatorami i nie zdawali sobie sprawy, że
w torbie jest blisko 90 tysięcy złotych.
Do napadu doszło w piątek, 11 maja
kilka minut przed godziną 18.00. Pracownica przyjechała przed bank przy
ulicy Nowej razem z właścicielem hurtowni. Do głównego wejścia do banku
miała więc tylko kilkanaście metr.ów.
Zdążyła zamknąć drzwi samochodu
(mężczyzna pozostał w środku pojazdu) i przejść kilka metrów w stronę banku. Wtedy podbiegł do niej nieznany jej
mężczyzna ubrany na czarno i mocno
uderzył ją w głowę przedmiotem, który
ukrywał w torebce - reklamówce. Chciał
w ten sposób ogłuszyć kobietę i z ła
twością zabrać jej torbę z pieniędzmi.
Na szczęście cios nie był na tyle silny.
Kobieta upadła na asfalt, jednak kurczowo trzymała torbę i zaczęła głośno wzywać pomocy. Po krótkiej szarpaninie
mężczyzna zrezygnował i razem z dwoma swoimi kompanami, którzy stali
w pobliżu uciekł. Mniej więcej w tym
czasie z banku wyszedł strażnik zaniepokojony odgłosami na zewnątrz. Zo-

tylko sylwetki uciekających
trzech mężczyzn.
Wszyscy trzej napastnicy byli ubra-ni na czarno, na głowach mieli czapki
z długimi daszkami oraz ciemne, przeciwsłoneczne okulary. Sprawiali wraże
nie ludzi młodych i wysportowanych.
Prawdopodobnie obserwowali otoczenie banku już dużo wcześniej.
Policja apeluje o zgłaszanie się osób,
które widziały spacerujących bez celu
w pobliżu banku młodych mężczyzn.
Przestępcy mogli również prowadzić
obserwację z ławek stojących nieopodal
banku. Policyjny telefon zaufania: 83780-00 (automatyczna sekretarka) lub telefon alarmowy: 997.
Czy jednak plac przed bankiem musi
być tak niebezpieczny? Nieoficjalnie
dowiadujamy się, że według wszystkich
istniejących przepisów dotyczących
ochrony obiektów, zatwierdzonych
przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji, strażnik nie może
odejść ze swojego stanowiska. Trzy lata
temu w Lodzi przed jednym z banków
dokonano napadu na oczach strażników,
którzy nie udzielili pomocy, zbulwersowało to opinię publiczną, jednak
strażnicy nie mogą odpowiadać za przestępstwa popełnione poza tereniem
swojej placówki. Fikcyjna bójka lub scena rozboju moze być sposobem na wyciągnięcie strażników z banku. Teren
przy banku może być jedynie monitorowany przez kamery będące na wypo(mak, aw)
sażeniu ochrony.

baczył już

Nagroda dla albumu
,,łowicka Pocztówka 1899· 1999"
Główną nagrodę w konkursie „Złoty sudskiego w Lodzi. Książka zdobyła naEx libris" zdobył album „Łowicka Pocz- grodę w kategorii wydawnictw o Ziemi
tówka 1899-1999" autorstwa Edwarda Łódzkiej. Wręczenie nagród z udziałem
Miziołka, wydany w czerwcu ubiegłego autorów i wydawców odbędzie się 31
roku przez Łowicki Ośrodek Kultury maja w Lodzi.
Do chwili obecnej sprzedano około
i łowicki oddział Archiwum Państwo
wego. Konkurs od dziewięciu lat jest or- I OOO egzemplarzy albumu, z ponad 1200
ganizowany przez Książnicę Łódzką wydanych.
przy Wojewódzkiej Bibliotece im. I.Pił-

Komu przeszkadza dyrektor Warszawski?
Czy duży, regionalny dziennik iamiena pierwszej stronie weekendowego wydania ustawianą fotografię,
mającą zdyskredytować osobę bądź instytucję, o której wewnątrz numeru pisze w dużym, paszkwilanckim, urągają
cym zasadom dziennikarskiego obiektywizmu tekście? Dziennik Łódzki - Wiadomości Dnia dowiódł, że może. W minioną sobotę zamieścił tekst podpisany
nazwiskiem Anny Kulik, zatytułowany
„Tylko koni żal...", przedstawiający w jak
najgorszym świetle warunki, w jakich
przetrzymywane są konie w stadninie
w Walewicach. Czytelnik dowiaduje się
z tekstu przede wszystkim tego, że w stajniach jest brudno, słoma spod końskich
kopyt nie wywieziona, konie nie dostają
pić, najlepsze padają na tajemnicze choroby, a dyrektor. tłumaczy się jak sztubak. Osobliwy ten tekst nie mógł nie zbulwersować, bo - wprawdzie nie jeżdżąc
konno - bywam jednak w Walewicach
z pewnością częściej niż autorka, po to
po prostu, by pospacerować w ładnym
otoczeniu, a z drugiej strony z racji uprawianego zawodu wiem ile starań trzeba
dołożyć przy pisaniu, by wiernie oddać
rzeczywistość. Dziennik Łódzki - Wiadomości Dnia zamieścił tekst robiący nieścić może

odparte wrażenie pisanego na zamówie- tekstu mówi, że powinna - a się nie rozwija. Nie dziwi więc, że autorka nie napinie. Dlaczego? Po kolei:
•Nikt z krytykujących walewickie po- sała, że na wspomnianych zresztą przez
rządki nie przedstawia się z imienia 1 na- nią zawodach konie z walewickiej hodowli
zwiska. Mamy tylko „entµzjastę jazdy wygrały w dwóch z trzech rozgrywanych
konnej", „młodego mężczyznę" i „uczest- klasach.
•Wreszcie manipulacja wizualna: dziuników zmagań" ..
• Dwie osoby komentujące z nazwi- rawe koryto przedstawione na fotografii
ska, obie z Warszawy, poproszone są na pierwszej (!) stronie gazety nigdy nie
o komentarz do tego, co widziała(?) au- służyło do pojenia koni, ustawiono je do
fotografii wyciągając z czyjąś pomocą
torka, ale czego one nie widziały.
•Stajnie opisane są tak, jakby wszyst- z pobliskiej graciarni.
Dlaczego o tym piszę? By pokazać jak
kie były brudne, podczas gdy zawsze jest
tak, że niektóre są bardziej brudne, inne niskie są standardy dziennikarstwa w pobardziej czyste, w zależności od tego która zostającej w całości w niemieckich rękach
kiedy była sprzątana. Wszystko na raz łódzkiej prasie regionalnej. Wiadomości
Dnia od lat karmią czytelników mdłą papsprzątano tylko przed wizytą Gierka.
• Ładnych, odnowionych stajni, z no- ką, unikając jak ognia wszelkich tematów
wymi boksami, autorka nie opisała, choć dotykających w istotny sposób rzeczywistych problemów politycznych, gospoje zwiedzała.
• Artykuł wspomina o rzekomej in- darczych i społecznych lokalnych spoterwencji Agencji Własności Rolnej Skar- łeczności. Polak ma być zjadaczem chleba, myśleć za niego będzie Niemiec ... ?
bu Państwa - której nie było.
•Tekst sugeruje, że konie nie mają co Teraz widać, że może być jeszcze gorzej.
pić. Poidła są w każdej stajni i na wybie- Bo czy przypadkiem jest, że tekst ukagach. Niektóre są automatyczne, może zał się na dwa dni przed Walnym Zgromadzeniem walewickiej spółki, które
autorka nie wie jak wyglądają?
• „Tam powinna rozwijać się dobra władne było odwołać dyrektora Henryka
hodowla". Ten cytat z wypowiedzi Warszawskiego? Nie odwołało.
Wojciech Waligórski
urzędnika AWR SP w kontekście całości

Arkadia

Wspaniale otwarcie
iubileuszowei wystawy

Szkoda,

że przed podjęciem

decyzji o unieruchomieniu windy nikt nie zastanowił się, co to naprawdę oznacza.

ZOZ OSZCZ~DZA WIND~

Otwarcie wystawy „Et in Arkadia
ego" (I ja byłem w Arkadii) urządzonej
w arkadyjskiej świątyni Diany wzbudziło ogromne zainteresowanie, zarówno wśród osób związanych zawodowo
ze sztuką, jak i jej miłośników, hobbystów, po władze samorządowe, zaczynając od gminnyc;h, przez powiatowe do
wojewódzkich. Zwiedzający mają moż
liwość podziwiania kolekcji dzieł sztuki
antycznej, średniowiecznej i nowożyt
nej gromadzonej przez księżnę Helenę
Radziwiłłową na przełomie XVI! i XIX
wieku. Niektóre eksponaty na potrzeby wystawy zostały sprowadzone
z Muzeum Narodowego w Warszawie
oraz z pałacu w Nieborowie. Wśród prezentacji zdecydowanie przeważają
obiekty sztuki grecko-rzymskiej i antykizującej, ponieważ właśnie wokół antyku śródziemnomorskiego koncentrowały się zainteresowania zbierackiB

księżnej. Wśród

eksponatów można
m.in. Głowę Niobe - rzymską rzeżbę z II wieku n.e. - znaną z poematu Gałczyńskiego. Dzieła sztuki śre
dniowiecznej i nowożytnej stanowią
uzupełnienie kolekcji.
Wystawa jest wspaniała i myślę, że
dla niej piękny ogród w Arkadii będzie
odwiedzany jeszcze częściej niż dotychczas - witał gości kurator Muzeum
w Nieborowie i Arkadii Stefan Górski.
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Ferdynand Ruszyc podkreślał,
że wystawa uświetnia tłie tylko obchody 200-lecia Arka.dii, ale również 200lecia muzealnictwa w Polsce.
Warto zaznaczyć, że już podczas
pierwszego dnia otwarcia ekspozycję
oglądała wnuczka ostatniego właściciela
Nieborowa, księcia Janusza Radziwiłła,
Krystyna Radziwiłł-Milewska .
(aj)
podziwiać

Dla kilkuset starych i schorowanych pacjentów korzystających z usług
poradni specjalistycznych przy ul. Kaliskiej nieczynna winda jest utrapieniem
W czteropiętrowym budynku przy
ul. Kaliskiej, w którym mieści się kilka
poradni specjalistycznych, od począt
ku maja nieczynna jest winda. Stwarza
to poważne utrudnienie dla pacjentów,
którzy chcą skorzystać z porady lekarzy mających swoje gabinety na pierwszym, drugim, czy trzecim piętrze. Od
kiedy Poradnia Stomatologiczna i Pracownia Protetyki mieszczące się na
czwartym piętrze zostały przeniesione,
w budynku pozostały Poradnia Psychiatryczna (trzecie piętro) , Łowicka
Przychodnia Zdrowia (drugie piętro),
Poradnia K, Poradnia Okulistyczna
(pierwsze piętro), gabinet fizykoterapii
oraz apteka (parter). Pacjenci większo
ści z nich to Judzie starzy i schorowani,
niekiedy także osoby z poważnymi
uszkodzeniami układu ruchowego.
Dyrektor ZOZ, Janina Kłos-Kaźmier
czak, wyjaśniła nam, że zamknięcie windy spowodowane jest ustalaniem wysokości dodatkowych świadczeń finansowych dla różnych podmiotów
prowadzących działalność w pomieszczeniach wynajmowanych w tym budynku. Dodaje również, że w chwili
obecnej, kiedy ZOZ boryka się z ogromnymi kłopotami finansowymi nie stać
go na płacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przy pracy windy.
Dyrektor Kłos-Każmierczak stwierdziła, że w momencie; kiedy zostaną zakończone wszelkie kalkulacje, winda
zostanie uruchomiona. Zapytana o roczne koszty pracy i konserwacji windy
powiedziła, że są one znane, ale nie jest
w stanie przytoczyć ich dokładnej wartości. Skoro koszty są znane, to dlaczego przerwa w pracy windy trwa tak dłu
go? Dyrektor Kłos udzieliła nam nastę
pującej odpowiedzi: To jestjuż nasz problem. Zgoła odmienne zdanie na ten te-

mat mają osoby wynajmujące od ZOZ
pomieszczenia w budynku przy Kaliskiej.
Kierownik Łowickiej Przychodni
Zdrowia Jan Wróblewski w rozmowie
z nami powiedział: Dopóki na czwartym piętrze była protezownia to winda
była czynna, teraz jest nieczynna. Otrzymałem informacje z ZOZ, że aktualnie
szacowane są koszty pracy windy, a to
wsfystko z oszczędności. Nie rozumienm
jednak, o jakich oszczędnościach tu
mowa, skoro na klatce schodowej świa
tło pali się właściwie na okrągło nie wiadomo po co. Ewentualne dodatkowe
opłaty za funkcjonowanie windy Wróblewski komentuje w sposób następu
jący: Wydaje mi się, że jeśli płacimy
ponad 3 tys. zł miesięcznie czynszu,
to w ramach tej opłaty jest też korzystanie z klatek schodowych i windy.

pogodzić. Przeżyłam

Hitlera, przeżyłam
Stalina i czego się doczekałam ? - dobitnie i głośno pytała mieszkanka Łowi
cza. Zwróciła również uwagę na to, że
w windzie powinna być osoba do obsługi, w innym wypadku nie ma co się
dziwić, że rachunki za prąd są wysokie.
Wielokrotnie sama zwracałam uwagę
pielęgniarkom, czy nawet matkom dzieci, które tylko dla zabawyjeździły windą
w górę i w dół - powiedziała. Ta winda
została uruchomiona za pieniądze
PFRON-u, więc jakim prawem ZOZ teraz ją zamyka? - zauważyła inna pacjentka. Z tym pytaniem zwróciliśmy
się do dyrektorki ZOZ Janiny Kłos
Każmierczak. Odpowiedź była następu

jąca: Środki z funduszu dawno się już
zamortyzowały.

W tej sytuacji zarówno lekarzy prana Kaliskiej, jak i ich pacjentów drażnią obwieszczenia ZOZ zachę
PÓŁGODZINY
cające do składania deklaracji do nowej
NA DRUGIE PIĘTRO
Przychodni Ogólnej, która od 1 lipca ma
zacząć funkcjonować przy Starym RynByć może ZOZ oszczędza swój
ku.
Dyrekcja ZOZ jako jeden z walodziurawy budżet, ale na pewno nie
rów
nowej przychodni wymienia to, że
oszczędza pacjentów. W poniedziałko
będzie ona przyjazna dla osób niepełno
we przedpołudnie, 14 maja, drzwi budynku właściwie się nie zamykały. Prze- sprawnych i będzie posiadać ... windę.
Póki co lekarze z konkurencyjnej,
kraczały je osoby w sile wieku, ale i osoby
niepublicznej Łowickiej Przychodni
starsze, wspomagajace się laską i czę
Zdrowia, aby zbadać pacjentów, którym
stokroć ramieniem kogoś młodszego
wiek lub stan zdrowia nie pozwala na
z rodziny, a także dzieci o kulach. Na
wejście na drugie piętro, schodzą do nich
nieczynną windę narzekał prawie każ
do poradni okulistycznej.
dy. Ma~ 90 lat i często muszę korzystać
Lilianna Jóźwiak - Staszewska
z pomocy lekarza. Dziś na zastrzyk przyszłam z moją córką, która specjalnie
musiała przyjechać z Warszawy. Chodzę o lasce, wejście na drugie piętro zajmie mi co najmniej pół godziny. Pytały
śmy dlaczego winda jest nieczynna
Wszystkich 17 radnych obecnych na
i wszyscy odpowiadali nam, że z powodu oszczędności. Ja z tym się nie mogę ostatniej sesji rady gminy w Kocierzewie głosowało za przyjęciem absolutorium dla zarządu gminy po przyjęciu również bez uwag - sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2000. Wyrażnie zadowolony wójt Robert Sikorski
zapowiedział, że postara się, by tak samo
•ZATRUDNI obrotną. dynamiczną, posiadającą łatwość
jednogłośnie mogło być uchwalone absokomunikowania się z lud2.ml, ale dokladną I sumienną osobę
lutorium za rok 200 I. W ślad za tymi
do pracy w dziale reklam i ogłoszeń.
głosowaniami nie poszło jednak przyję
cie podwyżki dla wójta. Projekt uchwały
• POSZUKUJE do stałej współpracy w charakterze
w tej sprawie negatywnie zaopiniowały
korektorów tekstów osób z dobrym, wyższym wykształceniem,
komisje rady, twierdząc, że należy to rozchętnie choć niekoniecznie polonistycznym - i wyczuciem językowym.
patrzyć w terminie późniejszym. Za
wnioskiem, by teraz tym się nie zajmow sprawie pracy w reklamie oferty prosimy składać wyłącznie
pisemnie pod adresem: 99-400 Łowicz, .uf. Pijarska 3a,
wać było I O radnych, przeciwnych było
w sprawie korek.ty telefonlcmie pod numerem (048} 837~4tJ..67,
2, wstrzymało się od głosu 5.
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cujących

Absolutorium -tok,
podwyżko jeszcze nie

Niobe z arkadyjskiej wystawy

Urzqd Marszałkowski dementuie
pogloskio likwidacii w.I.
W środowisku studentów wychowania fizycznego łowickiego Kolegium
Nauczycielskiego od dawna trwa niepokój czy, od przyszłego roku szkolnego
kierunek będzie nadal istnieć. Wielu'
z nich zastanawia się, gdzie kontynuować naukę. O zasadność tych obaw pytaliśmy w rektoracie AWF w Warszawie i Urzędzie Marszałkowskim w Ło
dzi - instytucjach, które już od dłuższe
go czasu prowadziły rozmowy na temat przyszłości wykładania tego kierunku w łowickim kolegium. Przypomnijmy, że grono wykładowców warszawskiej AWF groziło rezygnacją zwykła
dania w Łowiczu, co istotnie mogłoby
zagrozić istnieniu kierunku.
Kilkanaście dni temu doszło do spotkania między wicemarszałkiem województwa łódzkiego Marianem Łabędz-

z

kim, a rektorem AWF Henrykiem Sow w~niku którego obydwie
strony wyraziły dobrą wolę co do dalszego funkcjonowania tego kierunku.
O jego likwidacji nie ma więc na razie
mowy. Nie ma jednak również, przynajmniej na razie mowy, o możliwości wynagradzania nauczycieli akademickich
z AWF jak nauczycieli mianowanych, są
oni nadal traktowani jak nauczyciele kontraktowi, a więc opłaceni słabiej, niż by
sobie tego życzyli. Urząd Marszałkow
ski w Łodzi czeka na prawne rozstrzygnięcia w tym względzie. Chodzi o nowelizację Karty Nauczyciela, która w najbliższym czasie ma być przedmiotem
obrad Sejmu. Póki co dyrekcja Kolegium
Nauczycielskiego ogłosiła już rekrutację
na kierunek wychowanie - fizyczne na
nowyrokS'Zkolny2001/2002.
(ljs)
wańskim,

Gmina Bielawy

Kawiarnia i imprezy masowe
na dobry poczqtek
Związek Młodzieży Wiejskiej istnieje na terenie gminy Bielawy dopiero od
dwóch miesięcy, ale jego członkowie
z powodzeniem wskrzesili już działal
ność kawi.ami na parterze budynku byłego GOK w Bielawach. Młodzież może
spotykać się tutaj codziennie w godzinach od 15.00 do 21.00. ZMW dzierża
wi kawiarnię od gminy. Jak powiedział
nam wiceprezes związku Michał Warszawski, w planach jest utworzenie kawiarenki internetowej i siłowni. Zamierzenia te były tematem ostatniego ze-

brania członków związku (obecnie jest
ich około 50), które odbyło się 1Omaja.
Związkowcy liczą na to, że w najbliższym czasie do ich kasy trafi 10 tys. zł,
obiecywane przez urząd gminy. Póki co
czynnie włączają się w organizację gminnych imprez masowych, np. tej która
odbyła się 3 maja. ZMW chce również
wespół z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizować przedsię
wzięcia na rzecz dzieci i młodzieży
z rodzin ubogich.
(ljs)

4

nowy

----------------......

17.05 .2001 r.

ł.OWICZANIN

---------------------------------------------------------------------------------Gmina Nieborów
Browarna ·
i Klickiego dla ZU K
......

Budową

Prezes powiatowego

Zarządu

nawierzchni z kostki betonowej na parkingu przy ulicy Browarnej oraz budową kolektora sanitarnego z przykanalikami na odcinku
240 metrów w ulicy Gen. Klickiego
zajmie się łowicki Zakład Usług Komunalnych. Dwie uchwały w sprawie zlecenia tych zadań inwestycyjnych ZUK podjęte zostały na posiedzeniu zarządu miasta we wtorek,
8maja.
Rozbudowa parkingu przy ulicy
Browarnej będzie kosztowała 45 tysięcy złotych brutto, budowa części
kanalizacji (240 metrów) w ulicy Klickiego - 157 tysięcy złotych . Taka
kwota jest przeznaczona na kanalizację w tej ulicy w miejskim budże
cie. Pozostała część inwestycji sfinansowana zostanie ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi .
Oprócz tego wodociąg w ulicy Klickiego ZUK wykona z własnych

OSP Stanisław Bednarek wręcza ordery.

Państwowa Straż Pożarna

Były ordery,
awanse i nagrody
Blisko 100 obecnych i byłych straża
ków wzięło udział w obchodach święta
Świętego Floriana w jednostce Państ
wowej Straży Pożarnej w Łowiczu
w czwartek, 1Omaja. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstwiciele władz miejskich, powiatowych
i wojewódzkiej PSP. W trakcie uroczystego apelu z rąk prezesa powiatowego
zarządu OSP Stanisława Bednarka oraz
komendanta wojewódzkiehgo PSP Andrzeja Branta siedmiu strażaków otrzymało odznaczenia za długoletnią służbę,
a osiemnastu - awanse służbowe. Kilka
dni wcześniej, w trakcie obchodów Dnia
Strażaka, w Komendzie Wojewódzkiej
PSP w Łodzi odznaczenia państwowe
otrzymali Wiesław Wojda, Stanisław
Kapuściński i Krzysztof Dałek .
Komendant łowickiej PSP, Roman
Rześny, dziękując swoim podwładnym
za współpracę, szczególne słowa uznania skierował do tych strażaków, którzy reprezentując jednostkę na różnego
rodzaju zawodach sportowych osiągają

Nadbzurzańska

41

Kilkanaście gimnazjalistek uczestniczy-
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wybór sprzętu AGD i RTV !
Najlepsza fachowa obsługa i transport gratis !
Najlepsze w okolicy ceny I Sprawdź !
Najlepsze warunki sprzedaży na KATY· I
Największy

ZAPRASZA!

•

, Poleca po atrakcyjnych cenach: KOLO
glazurę, terakotę

Warsztaty plastyczne wGOK Zduny

„Wyprawka dla iaka"
• • startu1e
•
1uz

Tel.(046) 837-88-13

•:•

że gdy rowy nie zostaną oczyszczone,
a przyjdą kolejne deszcze, woda z pól nie
bądzie miała szansy na odprowadzenie.
Jako pierwsze do odmulania są przeznaczone rowy w Bobrownikach i w Kompinie (graniczące z Gągolinem). Roinicy
przez których pola przechodzą te rowy
wyrazili już zgodę na przeprowadzenie
prac i aktualnie przygotowywane są dokumenty przetargowe. Jako następny
(najprawdopodobniej jednak jesienią) bę
dzie odmulamy rów idący od Mysłako
wa Bąkowca przez Mysłaków do Janowic, gdzie łączy się z Bzurą.
(aj)

wiada dyrektor GOK w Zdunach Halina
w warsztatach plastycznych zorgani- Anyszka.
·
zowanych w Gminnym Ośrodku KultuByły to kolejne zajęcia przygotowują
ry w Zdunach w środę, 9 maja. Zajęcia ce młodzież z Gimnazjum w Zdu~ach do
prowadziła artystka ludowa z Chąśna bycia gospodarzami uroczystości Powiaśrodków.
(mak) Bronisława Skwarna. Tematem zajęć było towego Dnia Dziecka w skansenie w Mauhaftowanie.
rzycach. Młodzież będzie pełniła tam
Artystka przyniosła swoje prace, żeby funkcje przewodników, musi więc poznać
pokazać je uczącym się gimnazjalistkom. tradycje Ziemi Łowickiej. W piatek 18
Sprezentowała również uczennicom ko- maja, o godzinie 16.00, zajęcia w ramach
raliki do ich prac. Przez dwie godziny trud- warsztatów poprowadzi rzeźbiarz z Jacno jest się nauczyć haftować, jednak dziew- kowie Jan Nalewajczyk. W środę, 23 maja,
W ciągu kilku lub kilkunastu najczyny zobaczyły, jakie są techniki hafto- o godz. 15.00, Zofia Siekiera będzie uczyła
bliższych dni należy spodziewać się
wania. Poznały bliżej ginącą sztukę - opo- wykonywać pająki.
(aw)
ogłoszenia przez sąd gospodarczy
upadłości spółki Syntex SA w Łowi
PCK
czu. Czekają na to zarówno związ
kowcy jak i pracownicy zakładu, którzy mają świadomość, że jest to aktualnie jedyny sposób na uratowanie
firmy i tym samym zachowanie przez
wiele osób dotychczasowej pracy.
Ogłoszenie upadłości może bowiem
ułatwić potencjalnemu inwestorowi
Sukces zeszłorocznej akcji, jaką zorga- jest przede wszystkim do firm prywatprzejęcie tego co fizycznie z zakładu
zostało - bez ciążącego na zakładzie nizowaliśmy latem i jesienią ubiegłego nych, supermarketów i indywidualnych
zadłużenia, które sięga kilkunastu roku, zobowiązał nas do powtórzenia jej osób, które mogą przekazać pojedyńcze
milionów złotych . To, w jaki sposób również w tym roku - mówi dyrektor ło dary. W ubiegłym roku w Łowiczu najbędzie sprzedawana masa upadło wickiego PCK Zofia Grabowska. Chodzi większą grupę darczyńców stanowiły
ściowa Syntexu zależy od syndyka, o akcję polegającą na zbieraniu przybo- właśnie indywidualne osoby i sklepy paktórego powoła sąd gospodarczy. rów szkolnych i przekazywaniu ich dzie- piernicze. To one przyczyniły się do zaPierwszym działaniem syndyka bę ciom z najbiedniejszych rodzin.
kupienia artykułów dla ponad 50 uczniów
Artykuły te trafią do dzieci wytypo- z terenu Łowicza. Prosimyjuż teraz o przydzie powołanie biegłych rzeczoznawców, którzy zajmą się spisaniem wanych przez rejonowe ośrodki pomocy noszenie drobnych rzeczy, ołówków, plaspołecznej, dyrekcje szkół lub też indy- steliny do naszej siedziby - apeluje Grai inwentaryzacją majątku spółki.
(mak) widualnie zgłoszone. Akcja skierowana bowska.
(aw)

~HURTOWNIA CBRAMICZN0•8UDOWLANA
ul.

Gmina Nieborów jest jedną z tych gmin
na terenie naszego powiatu, które podczas obfitych opadów występujących
przed kilkoma tygodniami ucierpiały najbardziej . W minionym tygodniu członko
wie komisji rolnictwa działającej przy radzie gminy wspólnie z członkami zarzą
du zajmowali się oceną stanu rowów na
terenie gminy.
Zdecydowana większość z nich wymaga odmulenia. Zazwyczaj prace związane
z remontami i odmulaniem rowów mę:lio
racyjnych odbywają sięjesienią, po zbiorach. Jednak tym razem sytuacja w niektórych przypadkach jest na tyle trudna,

Upadłość Syntexu
ieszae nie ogłoszona

wysokie wyniki. W ramach gratyfikacji
za ciężką i sumienną pracę strażacy
otrzymali jednorazowe nagrody w wysokości 300 zł. W najbliższym czasie
dodatowych premii mogą się spodziewać również strażacy - sportowcy. Nie
był to jedyny akcent finansowy w trakcie tegorocznych obchodów Dnia Strażaka. Komendant wojewódzki PSP Andrzej Brandt poinformował, że komenda wojewódzka wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
przekażą 270 tys. zł na zakup nowoczesnego samochodu dla łowickiej jednostki . Do zrealizowania zakupu brakuje jeszcze 130 tys. zł.
Zaproszony na uroczystość starosta
Cezary Dzierżek wyrażając uznanie dla
strażackiej pracy na ręce kobiety - najwyższej rangą w jednostce, Grażyny
Halickiej, złożył bukiet kwiatów, który
nazwał majowym orderem.
Po części oficjalnej strażacy urządzili
majowy piknik, w którym udział wzięli
również zaproszeni goście.
(ljs) ·

Łowicz,

Konieczne odmulanie

polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
•••••:• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Ceresit)
•!•farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównające
SANPLASr
•!•płyty gipsowe KNAUF
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•:• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze
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•!•systemy kanalizacji PCV
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OGROM WNIOSKOW OD MIESZKANCOW
Blisko pięć godzin trwało w czwartek,
20 maja, spotkanie grupy członkowskiej
Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z osiedla Bratkowice. Podczas obrad zło. żonych zostało kilka istotnych wniosków
do władz spółdzielni, mieszkańcy zwracali uwagę na ważne ich zdaniem osiedlowe problemy. Było to zebranie ostatniej
osiedlowej grupy członkowskiej przed
planowanym na 29 czerwca Zebraniem
Przedstawicieli - najwyższego gremium
w spółdzielni mieszkaniowej.
Nerwowa atmosfera dała o sobie znać
od razu na początku spotkania, tuż po
wyborze przewodniczącego zebrania,
którym został Jacek Podleśny i odczytaniu regulaminu zebrania grupy. Mieszkaniec osiedla Bratkowice od dawna zaangażowany w sprawy spółdzielcze Janusz
Nowakowski zakwestionował artykuły
regulujące zebrania grup członkowskich.
Ten regulamin jest oparty o nieaktualne
prawo. Według tego regulaminu nie możemy wprowadzić nowych punktów porządku obrad. tylko zamieniać je miejscami. Cytowane od razu na początku regulaminu akty prawne regulują zebrania rad
nadzorczych a nie grup członkowskich twierdził

Nowakowski i pokazał przeJackowi Podleśnemu odpowiednie zapisy w nowym prawie. Jest

wodniczącemu

to błąd przy przepisywaniu punktu ustawy. W treści merytorycznej nie ma błę
dów. .. - tłumaczy/ prezes Armand Ruta.
Dzisiaj tego problemu nie rozstrzygniemy i proponuję lecieć według tego regulamimt. Mam nadzieję, że później zgłosicie
to jako wniosek i wypowie się radca prawny - próbował ratować sytuację Jacek
Podleśny. Z tak kulawym regulaminem
nie da się przeprowadzić zebrania i nie
będę w nim uczestniczył - skomentował
dyskusję Nowakowski i ostentacyjnie wyszedł z sali. Merytorycznie nic się nie zmienia. Przepraszamy za błąd w zapisie. Wniosek w celu szybkiego sprostowania zapisu w regulaminie jest jak najbardziej zasadny - powiedział prezes Ruta.

Kolejny problem pojawił się w punkcie dotyczącym uchwalania porządku
obrad. Mieszkaniec osiedla Bratkowice
Stanisław Mrozowicz wnioskował
o wniesienie dodatkowego punktu do porządku obrad i umieszczenie go od razu
po części sprawozdawczej. Wniosek miał
brzmieć:

sprawy wniesione i wnioski.

jej przewodniczący Waldemar Grażka.

wybory

członków

rady nadzorczej od- wem. Kolejny wniosek Mrozowicza
dotyczył przeredagowania statutu ŁSM

Wprowadzenie opomiarowania popsuło bywały się bezpośrednio przez grupę
dobrą atmosferę w spółdzielni. W zasadzie członkowską. Teraz wybory do rady
na wszystkie reklamacje składane wyglądają następująco: członkowie wyw sprawie rozliczeń ciepła do rady nad- bierają delegatów na zebranie przedstazorczej odpowiadaliśmy negatywnie. wicieli, a dopiero ci wybierają członków
Z uwagi na ciqgłe zmiany nie było możliwo rady nadzorczej.
ści wykonania realnej analizy porównawTrzeci podpunkt traktuje o konieczczej. Teraz po tym odczycie podzielników ności rozdzielenia funkcji członka rady
kosztów trzeba wyciągnąć wnioski... - po- nadzorczej z funkcją delegata na Zebranie
wiedział w

komentarzu do sprawozdania.
W części obrad, podczas której był czas
na zgłaszanie wniosków jako pierwszy
wystąpił Stanisław Mrozowicz z przygotowanymi sześcioma wnioskami. Podczas ich zgłaszania brał pod uwagę głosy
i sugestie z sali i ulegały one nieznacznym
modyfikacjom.

Przedstawicieli. Do tej pory łączenie tych
funkcji jest możliwe. W nowym prawie
spółdzielczym, które jest w pierwszym
czytaniu w Sejmie RP, proponuje się identyczne rozwiązanie. Warto przypomnieć,
że odwrotny wniosek - o wyłanianiu
członków rady nadzorczej właśnie z grona delegatów - został przegłosowany na
zebraniu grupy członkowskiej z osiedla
GŁOSOWAĆ TAJNIE
Dąbrowskiego w poniedziałek, 7 maja. Na
Pierwszy wniosek skierowany do Ze- Zebranie Przedstawicieli zgłoszone więc
brania Przedstawicieli traktował o udzie- zostały dwa przeciwstawne wnioski.
laniu absolutorium dla zarządu spółdziel
CZŁONEK RADY
ni. Według Mrozowicza głosowanie w
NADZORCZEJ BYŁBY
sprawie absolutorium powinno być przeprowadzane w formie głosowania tajnego
ODWOŁYWALNY
z uwagi na fakt, że jest to głosowanie perW kolejnym (czwartym) podpunkcie
sonalne i niektórzy z delegatów na zebranie są jednocześnie pracownikami spół drugiego wniosku Mrozowicza mówi się
dzielni. Pracownik nie mógłby z przy- o tym, że w przypadku uchylania się
czyn oczywistych głosować przeciwko członka rady nadzorczej od czynności
swojemu szefowi. Wniosek został przy- ustawowych i reprezentowania interesów
jęty 13 głosami za, przy dwóch głosach osiedla grupa członkowska może go odsprzeciW\l i pięciu wstrzymujących się. wołać. Teraz nie ma takiej możliwości,
ponieważ członkowie rady nadzorczej
WIĘCEJ MIEJSC DLA
wybierani są przez zebranie przedstawicieli, a nie bezpośrednio przez grupy osieWIĘKSZYCH OSIEDLI
dlowe.
Kolejny wniosek Mrozowicza składał
Idealnie byłoby skierować te wnioski
się z czterech podpunktów i dotyczył do parlamentu, gdzie trwają prace nad
ogólnie rzecz ujmując zmian w ordynacji nowym prawem spółdzielczym. Statµt
wyborczej. Wybory członków rady nad- spółdzielni nie może być sprzeczny z prazorczej powinny zgodnie z wnioskiem wem i z powodów prawnych nie będzie
odbywać się proporcjonalnie do liczeb- można wprowadzić takich zmian - tłuma
ności grupy członkowskiej . ... czyli trze- czył prezes Ruta. Niech w tej sprawie
cia część członków rady powinna być na- wypowie się prawnik, ale ja podtrzymuszymi reprezentantami (w radzie zasiada je wniosek i proszę go przegłosować 16 członków, z tego grona jeden jest dele- oponował Mrozowicz. Ostatecznie zegowany do pracy w zarządzie spółdziel branie członkowskie przyjęło wniosek
ni - przyp. red.) - tłumaczył Mrozowicz. i tym samym został on skierowany do rozAktualnie z osiedla Bratkowice w radzie patrzenia przez zebranie przedstawicieli.
zasiadają trzy osoby: Halina Pietrzak,
Wojciech Szychowski i Eugeniusz BoODPOWllEDZIALNOŚĆ
browski. Ostatnia z tych osób - EugeFINANSOWA
niusz Bobrowski - został oddelegowany
PREZESÓW
przez radę do pracy w charakterze społecznego członka zarządu (wynika to ze
Trzeci wniosek dotyczył personalnej
statutu spółdzielni) i nie bierze udziału odpowiedzialności za decyzje i związane
w głosowaniach rady. Formalnie więc naj- z nimi skutki finansowe. Zdaniem Mrowiększe osiedle w Łowiczu - Bratkowice
zowicza wszelkie decyzje zarządu i rady
w Radzie Nadzorczej ŁSM reprezentują nadzorczej, które zostaną uznane za szkotylko dwie osoby.
dliwe dla spółdzielni powinny

Zgodnie z obowiązującym regulaminem
członkowie nie mogąjednak proponować
nowych punktów do porządku zebrania.
Ostatecznie więc punkt dotyczący dyskusji i wniosków zgłaszanych przez
mieszkańców, planowany na koniec spotkania, został przesunięty i poruszany od
WYBORY DO RADY
razu po części sprawozdawczej.
NADZORCZEJ
W części sprawozdawczej prezes Ruta
omówił pracę zarządu spółdzielni w 2000
OD RAZU NA
roku, zadłużenie czynszowe mieszkań NAJNIŻSZVM
SZCZEBLU
ców i planowane w tym roku remonty
w zasobach spółdzielczych. SprawozdaW drugim podpunkcie swojego drugienie Rady Nadzorczej ŁSM przedstawił go wniosku Mrozowie? proponuje, żeby

być

zrobione natychmiast
po wejściu w życie nowego prawa spółdzielczego. Dyskutowany był również
wniosek o skrócenie kadencji rady nadzorczej do dwóch lat lub 50 % rotację
składu rady. Ostatecznie jednak nie był
on głosowany, ponieważ w nowym prawie spółdzielczym planuje się również
skrócenie tej kadencji do trzech lat.
Jacek Podleśny złożył wniosek o poprawienie regulaminu zebrań grup człon
kowskich, tak żeby wszystko było czytelne i jasne. Wniosek ten był konsekwencją dyskusji prowadzonej na samym początku zebrania.

ZMNIEJSZYĆ RADĘ
NADZORCZĄ

Kolejne wnioski padały bezpośrednio
z sali. Janina Dziedziela zaproponowała
zmniejszenie liczebności rady nadzorczej
do 11 członków. Aktualnie w skład rady
wchodzi 16 osób. Jej zdaniem w czasach
mizerii finansowej należy szukać oszczędności również w takich miejscach.
Wniosek został przyjęty i będzie przekazanynaZebranie Delegatów. Podobnie z wnioskiem o docieplenie bloków na osiedlu Bratkowice, które posiadają tzw. wady technologiczne (budynki nr I do 7). Prezes Ruta od
razu jednak tłumaczył: nie widzę szans na

ROZLICZENIA
- DO KONTROLI
Stanisław Mrozowicz przeforsował
wniosek o powołanie komisji złożonej
z komisji rewizyjnej oraz delegatów z osiedla Bratkowice, Dąbrowskiego i Konopnickiej w celu zbadania rozliczeń ciepła
na tych osiedlach.

· Problem jest w tym, że maksymalne ceny
energii cieplnej dla kotłowni przy Syntexie
U.stała Urząd Regulacji Energetyki z Katowic, a ceny ZEC-u URE z Łodzi. Przy
takim uśrednieniu mogą być dwie podwyżki ceny energii w ciągu roku: Ja bym
się zastanowił nad tym wnioskiem i jeszcze raz go przemyślał... - ostrzegał pre-

szości

tylko przez osoby w sile wieku.
W czwartkowym spotkaniu grupy człon
kowskiej z osiedla Bratkowice uczestniczyło około 40 członków. przyszło również kilkoro mieszkańców zasobów spół
dzielczych nie będących członkami ŁSM
Do końca spotkania (przed godziną
22.00) dotrwała jednak tylko kilkunastoosobowa grupa osób.
Marcin A. Kucharski

•

ffiKompleksowa obsługa - nasza wiedza, doświadczenie, !)Omiar, produkcja, montaż,
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gratis

Kom. O 601·077·513

PHU ARBUD s.c., Łowicz, ul. Mostowa 22a, tel./fax (

leśny.

być obcią

finansowym dla osób, które je
podjęły. Warto dodać, że w powstającym
nowym prawie spółdzielczym również
proponowane jest wprowadzenie zapisu
o finansowej odpowiedzialności zarządu
spółdzielni za podejmowane decyzje. Na
razie jednak przyjęcie takiej zasady byłoby niezgodne z obowiązującym pra-

Łowicz ul. Starościńska 2
tir (046) 837-22-12

~--~

Ostatni wniosek sformułował przezebrania - Jacek Podleśny.
Jego zdaniem i również większości obecnych na zebraniu członków z osiedla Bratkowice ceny ciepła dla całej spółdzielni
powinny zostać ujednolicone. Aktualnie
są one uzależnione od źródła wytwarzania energii cieplnej i zasoby spółdzielcze
podzielone są na trzy grupy. Najtańsza
energia cieplna po<;hodzi z kotłowni
przy Syntexie. Skoro jesteśmy w jednej
spółdzielni, to powinniśmy płacić taką
samą cenę za energię cieplną- mówił Podwodniczący

zes. Pomimo tego za przyjęciem wniosku głosowały 32 osoby.
Oprócz tego mieszkańcy zwracali uwagę na parkowanie samochodów na chodnikach i niszczenie ich, niechciane reklamy naklejane w klatkach schodowych,
niesprawne drzwi i długo nie malowane
klatki schodowe, plany nasadzeń drzew
i krzewów, zastanawiali się nad założe
niem progów zwalniających, wymianą
oznakowania itd.
Tematów na spotkaniach członkow
to, żeby w najbliższym czasie ocieplić Bratkowice - nie mamy na to pieniędzy. Wniosek skich nie brakuje. 'Zastanawiającyjest jednak fakt brania w nich udziału w więk
jednak został przegłosowany.

zakupie
telefon
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Wczerwcu l OO-lecie
Ochotniczei Straży
Pożarnei wZdunach

Krakowska nie godna swej nazwy. Widok na
ul. Stanislawskiego.

„nawierzchnię"

ulicy od strony

ZUK

Będzie

kostka na Kr~kowskiei

Łowicki Zakład Usług Komunalnych

otrzymał od zarządu miasta zlecenie wy~

konania w możliwie szybkim terminie
nawierzchni z betonowej kostki na ulicy Krakowskiej w Łowiczu. Zlecenie
opiewa na kwotę 228 tysięcy złotych.
Prace mają się rozpocząć w drugiej połowie maja bieżącego roku i będą prowadzone etapami. Najpierw wykonany
zostanie wjazd i kilkudziesięciometrowy odcinek od strony ulicy Stanisławskiego, potem od strony ulicy Kurko-

wej. Inwestycja ma być zrealizowana
w ciąiu trzech najbliższych miesięcy.
Przypomnijmy, że wzdłuż ulicy Krakowskiej ustawione zostały stylizowane latarnie, w ulicy zaś jest już wybudowana kanalizacja deszczowa, której zadaniem będzie odprowadzanie nadmiaru wody po ułożeniu betonowej kostki.
Aktualnie przejście ulicą Krakowską po
ulewnym deszczuj est niemożliwe z powodu kałuż i błota.
(mak)

Kocierzew

Rozpoczql się sezon raidów i biwaków
19 maja szóstoklasiści ze szkoły pod- z Dzierzgówka przyjadą do nas na bistawowej oraz uczniowie gimnazjum wak. Myślę, że jest to doskonała okazja,
w Kocierzewie Południowym wyjadą na by dzieci z dwóch szkól mogły się sporajd w Beskid Sądecki. Uczniowie kocie- tkać, milo spędzić czas i wzajemnie się
rzewskich szkół mają możliwość wyjaz- czegoś nauczyć. Do dyspozycji będą mieli
dów na rajdy już od pięciu lat, odwiedzo- sale, które się zwolnią z racji tego, że
no już Góry Świętokrzyskie, Beskid Ży uczniowie wyjadą na rajd -mówi dyrekwiecki, Beskid Niski, Gorce. Chętnych tor SP w Kocierzewie Lucyna Pałka.
na wyprawy nigdy nie brakowało
Blisko trzydziestoosobowa grupa
i wszystko wskazuje na to, że tak zosta- uczniów z Dzierzgówka spędzi w Konie - tym roku wyjedzie 50 osób. Pobyt cierzewie 3 dni. Przyjadą z nauczycielw Beskidzie Sądeckim potrwa do 25 maja. ką plastyki Elżbietę Lewandowską
Podczas gdy uczniowie kl VI ze szkoły i większość swojego czasu poświęcą na
podstawowej w Kocierzewie będą po- warsztaty plastyczne. W czerwcu
znawać Beskid Sądecki, do ich placówki
uczniowie z Kocierzewa planują rewiprzyjadą w gościnę uczniowie klas IV zytę w Dzierzgówku.
ze szkoły w Dzierzgówku. Uczniowie
(aj)

W tym roku przypada rocznica
!OO-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zdunach, uroczystości związane z obchodami odbędą się w Zdunach w niedzielę, 24 czerwca. Jednostka rozpoczęła
już przygotowania do obchodów.
W tym roku odmulony został basen przeciwpożarowy znajdujący się przed remizą. Wokół basenu postawiono również ogrodzenie. Wszystkie prace wykonali sami strażacy i to za darmo. Poniesione koszty to 2000 złotych, jakie
zapłacono za wywóz szlamu.
Przed uroczystością strażacy chcą
jeszcze wyremontować salę znajdującą
się nad starą częścią budynku remizy.
Sala będzie malowana, zostanie poprawiona podłoga. Wszystko będą robić
społecznie strażacy. Na wspomniany remont straż otrzymała 2000 złotych
z budżetu gminy. Najważniejsze jednak
jest otynkowanie budynku. Gmina przekazała· na ten cel 7000 zł, resztę dołożyć
musi ze swojego budżetu OSP. Człon
kowie otynkują sami,jednak nie wiadomo czy zdążą to zrobić w całości przed

1 O lat,

•Eleganckie, niezwykle

atest niezapalności.

białe z mikrowentyla.cją.

• Profile wzmocnione stalą dwukrotnie.
• Nowoczesne żaluzje m·iędzyszybowe.

Sześciolatki i pięciolatki z licznych
przedszkoli przygotowują się obecnie
do udziału w eliminacjach konkursu
muzycznego zorganizowanego przez
Towarzystwo Śpiewacze im. Karola
Szymanowskiego w Łodzi. Eliminacje
odbędą się w najbliższy wtorek, 15 maja,
w -Gimnazjum Nr I w Łowiczu i weź
mie w nich udział kilkudzięsięciu przedszkolaków. Każde z dzieci będzie musiało zaśpiewać piosenkę o letniej tematyce, \vybraną z listy utworów zaproponowanej przez organizatora konkursu. W zależności od tego, ile osób zakwalifikuje się do następnego etapu muzycznych zmagań, odbędzie się on w jednym z czterech miast: Skierniewicach, Sochaczewie, Łowiczu lub Łodzi. (/js)
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PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS

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

termometr zaokienny GRATIS

Nasze okna świadczą ona~.
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Ma u rzyce 48

Prezes spółdzielni Jan Dąbrowski,
poproszony przez NŁ o komentarz do
tych wyników, powiedział, że przewiduje, iż w najbliższych latach spółdziel
nia będzie w stanie utrzymać się w tym
elitarnym gronie, a to ze względu nacią
głe powiększanie przez nią obrotów.
W roku 2000 wzrosły one o 30% „Rzeczpospolita" podaje wzrost kwotowo: o prawie 67,5 mln. zł. Nie odczuwamy stresu, że moglibyśmy z tej czołówki wypaść - mówi Dąbrowski - choć
zdajemy sobie sprawę, że koncentracja
w tej branży musi i będzie następować.
Oby ta koncentracja następowała wokół
nas - dodaje, choć podkreśla, że nie moż
na w tej chwili mówić o jakichś konkretnych planach powiększania spółdzielni
przez przyłączanie do niej mniejszych
firm działających w tej dziedzinie przetwórstwa spożywczego.
OSM wyprzedziła też w klasyfikacji
drugą firmę związaną w decydujący spo-

sób z

Łowiczem, choć

- niestety - nie
bo
nie mającą w Łowiczu swej głównej siedziby. Chodzi o Agros-Fortuna, dla której to spółki głównym zakładem produkcyjnym jest zakład w Łowiczu. Pod
względem osiąganych przychodów
Agros-Fortuna ustępuje OSM, natomiast wynik finansowy na działalności
podstawowej ma o wiele lepszy - ale
tego nie mo~na porównywać, jako że
inna jest specyfika spółdzielni, która
dąży przede wszystkim do maksymalizacji zysku swoich członków. Wynik na
całej działalności gospodarczej AgrosF ortuna ma natomiast za ubiegły rok
ujemny.
Z innych przedsiębiorstw operują
cych w naszej okolicy na liście „Rzeczypospolitej" znajdujemy jeszcze Zakład Energetyczny Łódź-Teren (miejsce
148) oraz Bakomę (miejsce 321).
(wal)
mogącą się nazywać firmą łowicką,

Przygotowuia się do
muzycznych zmagań ·

ul. Seminaryjna 6, tel.lfax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.lfax 837-14-70,

• Gwarancja

Mleczarnia w gronie
.potentatów ·przemysłu

(aw)

DECEUNINCK - EUROPEJSKI STYL
Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel./fax 832-52-07

dok. ze str. I

uroczystością.

L.P.

Łowicz,

ł.OWICZANIN

te1. co-46) 839-11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0602-111-878
R. 21

Prace przy rozbudowie gimnazjum w Dzierzgówku posuwają się zgodnie z
planem i wszystko wskazuje na to, że od września placówce przybędą cztery sale
lekcyjne (po dwie na każdej kondygnacji). Zaspokoi to przyszłoroczne potrzeby
lokalowe placówki, która od września powiększy się o trzy oddziały. W dalszej
kolejności na górnej kondygnacji oddane zostaną jeszcze trzy pomieszczenia
lekcyjne oraz łazienki. Obszerna pracownia audiowizualna, wykorzystywana bę
dzie równieżjako czytelnia, sala prelekcyjna, ponadto będzie tam również pracownia informatyczna i sala lekcyjna. Na dolnej kondygnacji powstanie pełne
zaplecze sali gimnastycznej no i oczywiście sala gimnastyczna.
(aj)

MARKA

ROK

KOLOR

PLN

1998

niebieski

21.500

PRZEBIEG

1.

SIENA 1.616V HL

2.

SIENA 1.6 16V HL

1998

niebieski

20.000

69.625 km

3.

PUNTO 55 S 5-<lrzw.

1997

czerwony

20.500

48.940 km

4.

SEICENT01.1. Hobby

1999

wiśnia

19.200

49.000 km

5.

CC0,7Young

1997

czerwony

9.500

92.150 km

6.

ROVER820

1993

zielony met.

19.950

166.650 km

7.

PEUGEOT306

1995

czerwony

14.000

137.000 km

met.

90.500 km

INNE
pakiet HL, gaz

7
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Oszukała 90 osób
•I
••• iest nieuchwytna

ajej elegancki wygląd, fachowe
słownictwo, a przede wszystkim atrakcyjne cenowo i niezbędne w każdym mieszkaniu odpowietrzacze do grzejników, które oferowała
wraz z zamontowaniem latem 1998 roku,

N

dało się nabrać kilkudziesięciu mieszkań

ców osiedla Noakowskiego.
W środę, 9 maja, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu miała odbyć się pierwsza rozprawa przeciwko Beacie S.,
mieszkance Łodzi, która oskarżona została o to, że dopuściła się oszustwa w
postaci zało-żenia zaworów odpowietrzajacych w mieszkaniach na osiedlu
Noakowskiego i pobrania za nie opłaty
w imie niu Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Łącznie w trakcie trwania całego przewodu sądowego przesłuchanych zostanie 90 świadków. 12 z nich otrzymało
wezwanie na rozprawę właśnie 9 maja.
Niestety, na sali pojawili się tylko świad
kowie. Ława oskarżonych pozostała pusta. Nie przybył również obrońca oskarżonej, który podobno zrezygnował ze
świadczenia usług na rzecz Beaty S.

Przewodnicząca składu sędziowskie

go poinformowała, że oskarżona nie odbiera żadnej korespondencji, a więc i wezwań sądowych. Komenda Miejska Policji w Łodzi, która miała doręczyć ostatnie wezwanie, twierdzi, że oskarżona nie
przebywa w swoim miejscu zamieszkania. Ponadto wiadomo, że Beata S. jest
poszukiwana przez kilka innych sądów
i prokuratur na terenie całego kraju.
W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Ło
wiczu podjął decyzję o zatrzymaniu
Beaty S. we wczesnych godzinach porannych 11 maja i przymusowym jej doprowadzeniu na kolejną rozprawę. Nie
przyniosło to jednak żadnych rezultatów i sąd wydał nakaz aresztowania
oskarżonej. Świadkowie - mieszkańcy
osiedla Noakowskiego, w większości ludzie starsi, odeszli więc z kwitkiem, powątpiewając w to, czy uda im się odzyskać stracone pieniądze.
Choć od tamtych wydarzeń minęło już
dużo czasu, wielu z nich jeszcze dziś
z niedowierzaniem, że aż tak dali się oszukać, opowiada o jej postępkach. Rzecz
wyglądała bardzo prozaicznie. Pewnego

letniego dnia do mieszkania zapukała
pani w towarzystwie dwóch panów. Przedstwili się jako pracownicy firmy „Stein Pol". Kobieta powiedziała, że w ramach
umo"'.)I z ŁSM dokonują odczytów zuży
cia energii, co też zrobili. Następnie zaproponowała założenie no"'.)lch zaworów
odpowietrzających. Sądziłem, że to również za zgodą oraz wiedzą spółdzielni
i zdecydowałem się. Ekipa założyła dwa
zawory i zainkasowała po 15 zł za każdy
- opowiada jeden z oszukanych mieszkańców. Sam przyznaje, że dużej kwoty
pieniędzy nie stracił, ale perfidia Beaty S.
powinna zostać ukarana.
Po krótkim czasie bowiem, gdy okazało się, że zawory są nieszczelne i niedbale zainstalowane, mieszkańcy zaczęli
zgłaszać awarie do spółdzielni. Ta o fakcie montowania odpowietrzników nic nie
wiedziała. W miejsce wadliwych hydraulicy zatrudnieni w ŁSM założyli nowe,
za które mieszkańcy musieli oczywiście
zapłacić. Firma „Stein - Pol" do dziś zajmuje się odczytywaniem zużycia energii cieplnej na łowickich osiedlach, ale
(ljs)
po Beaci~ S. słuch zaginął.

Gmina Domaniewice

Konkursy na dyrektorów w połowie rozstrzygnięte
tąd dyrektor SP w Skaratkach oraz Marek Kazimierz Jędrzejczak - nauczyciel
historii w Zespole Szkół Rolniczych w
Zduńskiej Dąbrowie. Z przyczyn formalnych oferta dostarczona przez Marka Jędrzejczaka nie mogła być jednak
tego dnia rozpatrywana: dostarczone
przez niego kopie dokumentów nie były
opatrzone adnotacją notarialną poświad
czającą ich zgodność z orginałem. Kandydat zwrócił się do komisji o umożli
siącu.
Natomiast do konkursu na stanowi- wienie mu uzupełnienia braków i tym
sko dyrektora gimnazjum stanęło dwóch samym dopuszczenie do konkursu - w
kandydatów: Ryszard Ogonowski - do- tej sytuacji komisja zdecydowała się

W zaplanowanych na I O maja konkursach na dyrektorów Szkoły Podstawowej w Skaratkach oraz Gimnazjum
w Domaniewicach, komisja konkursowa wyłoniła jedynie dyrektorkę szkoły
podstawowej. Została nią jedyna kandydatka na to stanowisko Bogumiła Spychała..nauczycielka nauczania początko
wego w tejże .szkole. Podpisanie umowy o pracę nastąpi jeszcze w tym mie-

odroczyć rozstrzygnięcie

konkursu i
gminy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
14 maja zarząd gminy po zapoznaniu
się z uzupełnioną dokumentacją dostarczoną przez Kazimierza Jędrzejczaka,
postanowił dopuścić go do konkursu.
Drugi termin konkursu na dyrektora gimnazjum zarząd wyznaczył na środę 16
maja, jednak o jego wynikach poinformujemy dopiero za tydzień, ponieważ
do chwili zamknięcia tego numeru nie
były one znane.
(aj)
poprosiła zarząd

Gimnazjum nr 1

Praca twórcza
i samodzieln·a·
.

.

Dorota Mróz zasiądzie w Parlamencie Młodych
czennica klasy II b łowickiego
Gimnazjum nr I Dorota Mróz
brała udział w konkursie ogło
szonym przez Parlament Młodych. Jej
praca pt. „Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku szkolnym" została nagrodzona, a jej autorka
zasiądzie - po raz pierwszy w Dniu
Dziecka - w Parlamencie Młodych.
Założeniem kankursu było, aby do parlamentu trafiły osoby, które dobrze będą
reprezentować młodzież - mówi Joanna
Pietrucha - nauczycielka języka polskiego, opiekująca się Dorotą w czasie powstawania jej pracy. Musi za tym iść odpowiedni poziom intelektualny, wiedza
i doświadczenie. Nauczycielka podkreśla,
że konkurs nie był wcale łatwy. W Gimnazjum nr I powstało JO prac na ten temat, które zostały wysłane do Parlamentu Młodych, wyróżnienie otrzymała praca uczennicy klasy Ii Kamili Gradek, nagrodzono pracę Doroty Mróz.

U

Praca Doroty oparta jest na informacjach z publikacji, również tych dostęp
nych w Internecie i jest zdaniem nauczycielki twórcza, do końca przemyślana
i widoczna jest w niej samodzielność.
Autorka pisze o zagożeniach - przemoc,
narkotyki, alkohol i stara się podsunąć
rozwiązanie, co zrobić, aby było inaczej.
Propozycje Doroty Mróz to np. szybka
reakcja w przypadkach, kiedy ktoś ma
problem i rozmowa z: nauczycielem, psychologiem, także możliwość powstawania klubów dyskusyjnych w szkołach,
w których każdy mógłby wyrazić swoje
poglądy, także pokazywanie filmów
o tematyce profilaktycznej, ponieważ
taka forma najszybciej jej zdaniem trafia
do młodzieży.
Dorota w krótkiej rozmowie z NŁ powiedziała, że to pierwszy jej start w konkursie z tak dużym sukcesem. Zdaniem
nauczycieli - pewnie nie ostatni.
(mwk)

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
•

w Łowiczu ul. Starzyńskiego 1

OGtASZA PRZETARG OFERTOWY
na docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu
budynku mieszkalnego na os. Reymonta bi. 1
oraz ścian szczytowych bi. nr 1, 2 i 3
na os. Broniewskiego w towiczu metodą lekką mokrą
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./ Termin składania ofert do dnia 08. 06.2001 r.
./ Warunki przetargowe i zakres realizacji robót do odbioru
przez zainteresowanych w biurze Spółdzielni, ul. Starzyńskiego 1
R.ooo
w Łowiczu w godz. od 8. OO do 15. OO.

Cll

w

RATYt... STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Cll

lubianków 38, 95-015

FIRMA DOMITECH OFERUJE TANIE:
•
•
•
•

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
kotły

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

R-532

tel./fax (0-42) 719-49-88

b~dania

pojazdów w zakresie:
okresowe wszystkich typów
pierwsze sprowadzanych z zagranicy
przystosowanych do zasilania gazem
przewozu materiałów niebezpiecznych
skierowanych przez policję lub starostę
okresowe marki „SAM"

Oferuje

+
+
+
+
+
+

Głowno

GODZINY OTWRRCIR:

PN. - PT.

R-544

7.00- 17.00, son. 8.00 - 13.00

8
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CZY PO PRAWEJ
MOŻNA
IŚĆ RAZEM?
Od wielu miesięcy zastanawiam się,
jak to w mieście ułożyć, jak działać, by
w przyszłym łowickim samorządzie
znalazła się silna grupa aktywnych Judzi, cieszących się poparciem środowisk
kojarzonych z wartościami konserwatywnymi. Pamiętam takie zdanie z NŁ,
• po pierwszych sesjach III kadencji RM:
„Niech lewica będzie lewicą a prawica
prawicą".

Obecnie lewica w mieście jest, sły
o niej. Organizuje mniej lub więcej
udane imprezy, jej członkowie zasiadają
w radach nadzorczych największych
łowickich spółdzielni: ŁSM, PSS „Spochać

łem".

A prawica? Radni spod sztandarów
AWS gdzieś skryci, niewidoczni. Jakie
inicjatywy były przez okres ostatnich
lat podejmowane na rzecz integracji śro
dowisk prawicowych?. Na zaproszenie
Radnych Klubu Łowicz 2000, Resursy
Obywatelskiej i osób związanych z nieformalną grupą Łowickich Ugrupowań

Prawicowych do Łowicza przyjeżdża
li : były prezydent Lech Wałęsa, były
premier Jan Olszewski, gościł kilkakrotnie minister Jerzy Kropiwnicki, był Lech
Kaczyński i legenda związkowców z lat
80-tych Andrzej Słowik . lako radni, nie
to że opozycyjni, ale związani poprzez
podobne podejście do wartości tradycyjnych, np. poszanowania własności
prywatnej, Klub Radnych Łowicz 2000
wnosił wiele inicjatyw i działań, aktywizujących społeczność . Przykład choćby spotkania z łowickimi kupcami
- wystąpienia wobec lokalizacji w mieście supermarketu. Opisywane są nasze
wnioski, interpelacje podczas sesji Rady
Miejskiej, ale moim celem nie jest przypisywanie chwał i zasług pewnej grupie
rzeczywiście aktywnych osób, ale spowodowanie, aby przełamać narosłe - i tu zdaję sobie sprawę, że
także z naszej winy - bariery i osobiste animozje.
Jak wspomniałem, zbliżają się wybory najpierw parlamentarne, a pó_źniej
samorządowe. Chyba czas zastanowić
się nad tworzeniem bloku, gdzie, jak
może naiwnie mi się marzy, znajdzie się
miejsce tak dla talentu Andrzeja Biernackiego,jak i dla inteligencji i zdolności
Pawła Kolasa. Znajdzie się miejsce dla
tych, co przez ostanie lata nigdzie nie
działali, nawet publicznie nie wypowiadali się kwestiach miasta, a dziś znaleźli
swoje miejsce w Platformie Obywatelskiej, i może w ten sposób wniosą swój
wkład w rozwój miasta. Może wspólnie zaczną działać ci, którzy są w Mazowieckiej Fundacji Społeczno Kulturalnej i w Resursie Obywatelskiej. Co
znaczy dzielić się przekonali się ludzie
związani z Klubem Pelikan i Porozumieniem Bezpartyjnych Obywateli. Jest
wiele innych środowisk, choćby kluby

katolickie... Wszyscy muszą zrozumieć,
że jedynie jak najmniejszy podział może

przynieść

spodziewane efekty..
Tylko trzeba znaleźć sposób, żeby
niekoniecznie z miłości do siebie, ale
mając te same cele iść jedną drogą.
Pod koniec jeszcze chciałem się odnieść do tekstu pana Andrzeja Biernackiego, .gdzie znowu „tknął' mnie. We
wczesnej młodości bardzo interesowała
mnie filozofia egzystencjalna. I myślę,
że w wypadku Pana Andrzeja wystę
puje coś takiego; artysta cierpiąc tworzy, działa . Dzięki temu, że władze samorządowe „prześladują" P. Biernackiego powstała Galeria Browarna. Chyba
trzeba podtrzymywać ten rodzaj motyŚmieci zabłąkały się na moście. Ktoś znalazł sobie "orygiwacji.
A tak całkiem serio: przypisywanie nalne" miejsce składowania śmieci - most przy ul. Mostowej Choć stersobie tylko wszechstronnej wiedzy ta papierów i tektur w miniony czwrtek, 10 maja, leża/a tu tylko przez
i kompetencji to zły objaw. Każdy wie, kilka godzin, zdażyla wzbudzić sensację wśród przejeżdżających tędy
że w kulturze nikt nie ma monopolu na
kierowców i rowerzystów.
taką wiedzę. Zapewniam Pana, że dwukrotnie zostałem radnym nie dlatego, że
pracuję w MOPS-ie, moi wyborcy to
Kolegium Nauczycielskie
osoby głównie z osiedla Starzyńskiego,
gdzie liczba podopiecznych MOPS jest
stosunkowa mała, ale mieszkańcy wiedzą, kto i jakie działania podejmuje na
Klub uczelniany AZS przy Kolegium stwowym Domem Dziecka w Stroboich rzecz. Staram się też nie obrażać luNauczycielskim
oraz samorząd słucha- wie. Do tej pory młodzież akademicka
dzi, zachowywać stałe poglądy i szanoczy tejże szkoły we współpracy z dy- skupiała się przede wszystkim na zbiórwać nie'przyjaciół.
Dla dobra lepszej sprawy, w milcze- rekcją Państwowego Domu Dziecka kach zabawek i pieniędzy dla wychow Strobowie organizują w dniach 1,2,3 wanków domu z okazji świąt bożonaro
niu powinniśmy działać razem, różniąc
czerwca przedsięwzięcie pod tytułem dzeniowych, czy wielkanocnych. Moż
się w detalach, nie celach, ale pewnie
„Integracyjne
spotkania teatralne z oka- liwość osobistego kontaktu z dziećmi
znów Pan będzie wolał być ponad mazji
Dnia
Dziecka
- Strobów 200 I". Jego studenci i słuchacze KN traktują jako
luczkich, których tak naprawdę Pan nie
celem
jest
integracja
dzieci z domu dziec- doskonałą okazję zdobycia praktyki zazna, takjak i tego co im w du~zy i sercu
ka i uczniów łowickich szkół podsta- wodowej i poznania sposobu funkcjogra.
•
Mam nadzieję, że to co napisałem nie- wowych przez naukę, pracę i zabawę. nowania tego typu placówek wychoktórzy przemyślą i dojdzie do porozu- W trzydniowym spotkaniu udział we- wawczych od podszewki. W programie
mienia. Niekoniecznie przy okrągłym żmie osiemdziesięciu wychowanków trzydniowego święta znajdą się nie tyldomu dziecka i czterdziestu uczniów ko przedstawienia teatralne wystawiastole
łowickich podstawówek. Tegoroczny ne przez przyszłych nauczycieli z ło
Dariusz Mroczek
Teatralny Dzień Dziecka jest tylko jed- wickiego kolegium oraz dzieci, ale równym z elementów stałej współpracy nież gry i zabawy sportowe, zajęcia in- ·
między Kolegium Nauczycielskim a Pań- tegracyjne, dyskoteki.
(ljs)

Spotkania teatralne dla dzieci

Plac zabaw powstaie przy szkole wBłędowie
We wrześniu odbędzie się uroczyste
otwarcie placu do zabaw dla dzieci, jaki
jest budowany przy szkole w Błędo
wie. Na miejscu istniejącego w poprzednim miejscu placu zabaw prowadzona
jest rozbudowa gimnazjum. Stojące tam
huśtawki, równoważnie i inne przyrzą
dy do zabaw zostały zdemontowane
i przeniesione w inne miejsce, gdzie stały nieużywane. Rodzice we własnym

zakresie wyremontowali i pomalowali
stojący sprzęt. Komitet Rodzicielski
z własnych pieniędzy zakupił zjeżdżal
nie dla dzieci.
Wygospodarowny został plac poło
żony na placu przyszkolnym po przeciwnej stronie budynku szkoły, przy
Domu Nauczyciela. Posiana została
nowa trawa, teren placu obsadzono tujami. Postawiono kilka ławeczek, wy-

kopano nową piaskownicę, wkrótce postawione zostaną odnowione huśtawki
i inny sprzęt, staną również nowe przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych.
Z placu korzystać będą najmłodsi
uczniowie z klas O - 3, będą również
mogły być prowadzone lekcje w-f dla
nich - powiedział nam dyrektor szkoły
Zbigniew Mostowski.
(aw)

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

•

www.rorex.nurkomania.pl

Odwołanie dyrektor Marii Wojtylak
ze stanowiska nie ma żadnego związku
z oceną jej dotychczasowej pracy, a jedynie z przekształceniami szkoły w zespół szkół i związanymi z tym uwarunkowaniami prawnymi. Dotychczasowa
dyrektor również zamierza przystąpić
do tego konkursu
(mak)

miesięcznie
VOLKSWAGEN BANK POLSKA
Bezpośredni w kontaktach

Nowy
SEAT Cordoba

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych
O Glazurę, terakotę i gresy firm

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 7 na
osiedlu Bratkowice w Łowiczu i utworzeniem w tym miejscu Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi zarząd miasta postanowił o odwołaniu ze stanowiska dyrektorki SP 7 Marii Wojtylak
i ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora wspomnianego zespołu szkół.

Tylko 779 PLN

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

ROREX

Konkurs na dyrektora Siódemki

hiszpańskich i polskich

O Kleje, fugi„ listwy wykończeniowe
O Wanny, brodziki, kabiny, umywali, WC

cena samochodu:

O Armaturę łazienkową
O Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach

wkład własny:

Realizujemy

każde

zamówienie. Transport na terenie
0

0

Łowicza

okres kredytu:

0

.

SEAT

Copi-Flex

0
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http:llwww.um.lodz.pf!ulmfolinformator.htm
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09-520 .lqck k.Płocka, tel. (024) 261-41-68, 261-47-15
SOCHACZEW, ul. 1 Maja S, tel. (046) 862-98:.82

Zespół Szkół

Rolnicze Centrum
włowiczuul.

Kształcenia

Ustawicznego

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

:

zajęcia-będą odbywały się w dni robocze w ostatnich dniach maja i w miesiącu czerwcu :

I

Seat Kredyt

- gratis!!!

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

:

39.690 PLN
9.923 PLN
72 miesiące

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

•agent ochrony
• obsługa kas fiskalnych
•kombajnistów

•księgowych

• kurs obsługi klienta

• B.H.P.

Informacje pod numerami telefor:ów: (0-46) 837-62-78
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Prewencja kryminalna

HOLENDERSCY POLICJANCI
WtOWICKIEJ POLICJI
Kilkugodzinna wizyta przedstawicieli
holenderskiej Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu ma szansę zaowocować dalszą partnerską współpracą i wymianą doświadczeń podczas wyjazdów
zwykłych policjantów. Z wizyty i spotkania z samorządowcami powiatu łowic
kiego, które odbyło się w środ<i 9 maja,
wynika, że od Holendrów możemy nauczyć się duż.o - przede wszystkim wprowadzania w życie programów prewencY.inych i współpracy ze społeczeństwem.

Do łowickiej KPP przyjechał Nico Van
Ooik w randze oficera, pełniący stanowisko podobne do komendanta powiatowego i Peter Heskes również w randze oficera pełniący funkcję kogoś w rodzaju
pełnomocnika do współpracy z samorzą
dami i społecznością lokalną. Tylko 78
procent mieszkańców .twierdziło u nas, że
praca policji jest dobrze l1'.)'konywana, 6
procent mieszkańców bało l1'.)'Chodzić się
ha ulicę nocą, a tylko połowa ludzi zgła
szała popełnione przestępstwa i l1'.)'kro-

W spotkaniu w KPP uczestniczył również burmistrz Ryszard Budzałek. Pomię
dzy holenderskimi policjantami siedzi tłumaczka.

czenia. Jest to typol1'.)' problem holenderski. Skoro więc wiemy tylko o połowie
przestępstw, to nie możemy skutecznie
pracować. Koniecznejest nawiązanie porozumienia ze społeczeństwem - mówił
Nico Van Ooik - policjant z Holandii.
Reforma w holenderskiej policji rozpoczęta została w 1994 roku i trwa do
dnia dzisiejszego. Główny nacisk poło
żony jest właśnie na współpracę ze społeczeństwem i szukanie przyczyn popeł
niania przestępstw. Podczas krótkiego
wykładu policjanci holenderscy pokazali
przykładową analizę przyczynową zachowań niezgodnych z prawem na przykładzie włamań i tym samym pokazali,
dlaczego.ważna jest współpraca z samorządami i zwykłymi mieszkańcami miast
i wsi. Głównymi przyczynami włamań
z kradzieżą popełnianych przez osoby
młode jest, zdaniem Holendrów, brak pieniędzy oraz po prostu nuda i brak alternatywnych zajęć.
Przypuśćmy. że jakaś osoba pijana leży
na ulicy co drogi dzień. ff'iedzą o tym wszyscy: burmistrz, lekarz, ksiądz i Zl1'.)'kli ludzie,
ale tylko policja musi go co drogi dzień odwozić do izby l1'.)'trzeźwień zamiast zajmować się w tym czasie zupełnie czymś innym.
Dlatego współpracajest potrzebna... - argumentował holenderski policjant
(mak)

Tak l1'.)'glądał budynek w Maurzycach przed kilkoma tygodniami. Obecnie
z tygodnia na tydzień jego wizerunek się zmienia.

Pałac

w Maurzycach?

Tuż przy drodze numer 2 z Łowicza do
Poznania, w pobliżu miejscowości Maurzyce, tuż za skansenem łowickim wybudowany został w krótkim czasie okazały budynek. Jest on odsunięty.od drogi o około 200
metrów, stoi pomiędzy dwoma zagajnikami
leśnymi.
Niezły pałacyk sobie ktoś

buduje... - czakierowcy, którzy przejeżdżali tamtędy w ciągu ostatnich kilku
miesięcy. Istotnie budynek wygląda okazale. Czy jest ładny? - kwestia- gustu - tu są
zdania podzielone.
W ciągu zaledwie sześciu miesięcy (od
18 maja do 18 listopada ubiegłego roku) został postawiony w stanie surowym duży
budynek w pobliżu skansenu łowickiego
w Maurzycach, któty ma być Domem Pracy Twórczej wykorzystywanym przez
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowic
kiej.
Inwestorem głównym jest stowarzyszenie, natomiast tzw. inwestorem zastępczym,
któty prowadzi księgowanie, Mazowiecka
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Bezpośredni nadzór proze swego wyjazdu do Stanów Zjedno- wadzi rektor MWSH-P i jednocześnie preczonych, gdzie promował wydaną tam
płytę „Ethnocore 2: Nytu". Muzycy
używająprastaiych instrumentów, odwołują się do starożytnych wierzeń ludów
Dwaj mieszkańcy Łowicza: Krzysztof
zamieszkujących Karpaty.
K i jego ojczym Józef N. jutro, 11 maja
W ich muzyce słychać również o godzinie 10, zasiądą na ławie oskarżonych
elementy pochodzące z Azji i Bałkanów. Sądu Okręgowego w Łodzi. Obydwaj oskarZespół zobaczyć będzie można żeni są o dokonanie zabójstwa Na jednym
w Łowiczu w Galerii Browarnej w nie- z nich ciąży dodatkowy zarzut rozboju.
dzielę 27 maja o godzinie 18.00.
(aw) Mężczyźni ci w nocy z 9 na 1Olipca 1999
sami

komentują

Magiczne Karpaty w Browarnei
„Magiczne Karpaty" to nazwa najnowszego przedsięwzięcia znanego muzyka, tworzącego muzykę etniczną,
Marka Styczyńskiego, znanego wcześniej
z grupy Atman. Nowy zespół stworzył
wraz z wokalistką Anną Nacher, Janem
Kubkiem-jednym z najlepszych polskich
tab listów, basistą Tomaszem Radziukiem,
klarnecistą Raunasem Jarasem z Litwy.
W nagraniach zespołu udział wzięli również muzycy znanego zespołu prezentu-

jacego muzykę world music Suns of Arqa
Wadada i Marek Miczyk.
Zespół prezentuje tytualne, mistyczne kompozycje, oparte o charakter muzyki etnicznej, tradycję psychodelicznego rocka zabarwione rockową awangardą.
Taka muzyka znalazła się na pierwszej
płycie zespołu.„Ethnocore". Druga płyta
zawiera muzykę stanowiącą ilustrację do
spektaklu Teatru Snów.
Kilka tygodni temu zespół powrócił

Jutro stanq przed sqdem

Starzyńskiego

roku po suto zakrapianej libacji alkoholowej
dopuścili się śmiertelnego pobicia Józefa T.
Ciało mężczyzny zostało znalezione kilka
dni pó:miej w szambie komunalnej kamienicy przy Końskim Targu. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności na okres nie
krótszy niż osiem lat
(ljs)

.

ZARZĄD ŁOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Łowiczu ul.

zes stowarzyszenia prof. Wiesław Balcerak. Wszystkie pomieszczenia w budynku
w Maurzycach sąjuż otynkowane, aktualnie trwają roboty na dachu. Jeszcze przed
zimą ubiegłego roku budynek został przykryty dachem (na razie jest to tylko blacha
z izolacją) i wstawione zostały wszystkie
okna. Na wiosnę na dachu założona zostanie tzw. blachodachówka Prace wykończe
niowe maja trwać tyle samo co roboty budowlane, czyli około pół roku. Konieczne
będzie również wykonanie dróg dojazdowych z trasy Warszawa - Poznań, uporząd
kowanie terenu wokół budynku, planowane są nasadzenia krzewów i drzewek ozdobnych. Budynek znajduje się przy prostym
odcinku drogi krajowej i uzyskanie pozwolenia na zorganizowa'!ie zjazdów z trasy
będzie tylko formalnością - dowiedzieliśmy
się na budowie. Do Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych w Warszawie nie wpły
nęło jeszcze pismo w tej sprawie. Według
wstępnych założeń Dom Pracy Twórczej
w Maurzycach będzie składał się z części
konferencyjnej, restauracyjnej i typowo
hotelowej przewidującej prajmowanie jednorazowo kilkunastu osób.
(mak)

SALON SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ BIUROWYCH

1

ogłasza przetarg ofertowy na naiem:
• lokalu użytkowego o powierzchni 46,58m 2
położonego na ul. Stary Rynek 9/1 O w Łowiczu
• lokalu użytkowego o powierzchni 70,30 m2
położonego przy ul. Starzyńskiego 1 w Łowiczu

Magicolor 2200
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5 stron na minutę w kolorza
. i20stronwC281Tli
Drukarka formatu A4
Standaroowo karta sieciowa
Opcja druku dwustrorviego
i >pćlt<owego sortera
Maksymalnie 1.150 arkuszy

996.00 Zł
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./Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29. 05.2001 r. o godz 1O. OO.

OCIEPLANIE TANIE NAGROBKI
PIANKĄ ·
GRANITOWE
KRYLAMI NOWĄ

v Oferty w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 28. 05.2001 r. do godz. 17.
./Szczegółowe warunkiprzetargu są do wglądu w biurze łSM pokój nr 18.

./Ofertyzłożone niezgodnie z wan.mkamiprzetargu nie będą rozpatrzone.
R
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cena netto
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,/domy mieszkalne,/ warsztaty
,/ budynki gospodarcze,/ chłodnie
,/ przechowalnie ./ rurociągi .

cena brutto

OKNA i·DRZWI

wtryśnięta pod dśnieniem
w szczelinę znajdującą się w ścianach zewnębz
nych i położona na stropie ąipewnia znakomitą
izolację cieplną, termiczną i akustyczną.

Pianka kry/aminowa

Tylko u nas kompleksowa oferta

•OKNA - PCV,AL, DREWNO • DRZWI ZEWNĘTRZNE
•DRZWI WEWNĘTRZNE• FASADY• OGRODY ZIMOWE
•BRAMY GARAŻOWE• DASZKI ALUMINIOWE
~==-"""•ROLETY• ŻALUZJE• MOSKITIERY
g~~:ricii

Zapraszamy
~
ŁOWICZ, UL. POWSTAŃCÓW 10 G TEL./FAX 046 / 830-20-78

,/ocieplenia zewnętrzne styropian
,/ montaż ,/ sufity podwieszane
,/ malowanie ,/ tapetowanie

'

~
„ • Usługi wykonuje .KOMA·

•Informacje: (046) 837-01-35, 832-91-00;
• Rachunki VAT
• Usługi wykonujemy od 1987 r.

'

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski

Łęczyca,

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

+Na terenie zakładu wzorcownia,
do obejrzenia ponad 50 wzorów
nagrobków w różnych kolorach.

+Kompletny nagrobek z tablicą
już

od 1.800 zł.
i transport gratis.

+Montaż

Tel. (0-24) 721-36-00
0601-588-385, 0605-452-056

!
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Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne

NA DNIE
.RYDWANU
NURKOWIE
,
ZNALEZLI SKUDZIONEGO FORDA
.

Około 4 godzin płetwonurkowie
z OSP - RW przeprowadzali we wtorek, 8 maja, akcję, której celem było wyciągnięcie z wody zatopionego samochodu osobowego. Natrafili na niego dość
przypadkowo - w czasie przeprowadza-

.

nych zajęć szkoleniowych. Natychmiast
zrobili dokładne rozpoznanie, okazało
się, że w samochodzie, ani poza nim nie
ma na szczęcie żadnego ciała. Zatopi ony samochód trzeba było jednak wyciągnąć na brzeg. Przypuszczenia przed

Jeszcze na dnie rozpoznali go wła
ustaleniem okoliczności zatopienia samochodu były jednak różnorodne: Moie ściwie: To 2-drzwiowy model forda koto było zezłomowanie, może kradzież, loru czerwonego - mówił Nowemu Ło
a może ktoś jeździł po lodzie? - mówili wiczaninowi jeden z płetwonurków.
Samochód został najpierw przeholopo wstępnych oględzinach płetwonur
kowie. Samochód został znaleziony wany wzdłuż brzegu około 30 metrów,

Najtrudniejsza

część pracy za

nimi, pozostaje jeszcze wyciągnąć wrak na brzeg.

w odległości około 5 - 6 metrów od brze- ale wcześniej użyto trzech boi wypornościowych - dwóch o 'o/Yl}Omości 200
gu na głębokości 4 - 5 metrów.
To niemożliwe, aby został zepchnięty kg i jednej I OO litrowej, aby unieść go
ze skarpy i znalazł się w takiej odległo z dna na mniejszą głębokość. Samochód
ści, musiał tam zjechać przy włączonym zamocowany za przednią i tylną oś hosilniku na biegu - mówił Waldemar Wil- lowany był wiosłową łódką, dodatkowo 2 płetwonurków z butlami pchało
koszewski.
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go pod wodą.

Płetwonurkowie przesiąk

nięci benzyną,

jaka musiała się wydoze zbiornika forda, z pomocą
wszystkich osób stojących na brzegu
postawili samochód na koła. Wcześniej
jeszcze zastastanawiali się, jak najlepiej
będzie go wyciągać - przodem czy tyłem, zdecydowali się jednak doczepić
stalową linę z wyciągarki ciężarowego
samochodu - lawety przedłużoną taśmą
holowniczą do tylnego haka holowniczego forda.
Po wyciągnięciu samochodu z wody
okazało się, że w istocie jest to Ford Escort
- model mniej więcej z połowy lat 80 tych. Wszysto jednak wskazywało na to,
że został celowo zatopiony - zamknięty
bagażnik był całkowicie okadziony,
otwarte były przednie szyby. Nie zdjęto
kół, aby możliwe było zatopienie go. Co
ciekawe - w oponach nawet było powietrze, czytelne były też tablice rejestracyjne. Wygląd czerwonego lakieru nasuwał przypuszczenie, że ktoś usiłował go
spalić, ale nie wszyscy mieli takie zdanie,
były też opinie, że jest to nalot spowodowany działaniem wody i mułu.
Przybyła na miejsce grupa dochodzeniowośled.cza szybko-ustaliła, że samochód został skradziony w lutym ubiegłe
go roku w Łodzi. Ford Escort wyciągnię
ty z dna Rydwanu trafił na policyjny
parking, póżniej został przekazany policji w Łodzi. Sprawa będzie prowadzona
przez tamtejszą policję, ponieważ kradzież nastąpiła właśnie tam. Nie wiadomo jak długo samochód leżał na dnie wyrobiska pożwirowego, OSP - RW zazwyczaj nie nurkuje w tym miejscu - ponieważ woda jest tam mało przejrzysta, tym
razem jednak trenowali właśnie tam.
(mwk)
stać
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DtUBEK, ILUZ TY MASZ PRZYJACIOt Burmistrz uwaia,
ie APE to dobry wspólnik

Dla Juliana Brzozowskiego, jednego z tych, którzy to co łowickie rozsławiają
najbardziej, przyszli w sobotę do kina „Bzura" nie tylko znajomi.
zainteresowania moją osobą i twórczością, szczególnie ze względu
na dzieci. Chcę żeby zobaczyły, że docenia
się to co zrobiłem i kontynuowały moje
dzieło - mówił na kilka dni przed swym
sobotnim benefisem w rozmowie z NŁ
Julian Brzozowski, rzeźbiarz, muzyk i gawędziarz, pasionat łowickiej kultury, twórca i właściciel j~dynego w swoim rodzaju
prywatnego muzeum w Sromowie.
Koncert benefisowy Juliana Brzozowskiego, który odbył się w sobotę, 12 maja,
po południu w kinie Bzura, można potraktować jako uhonorowanie pracy twórczej tego 75 letniego artysty, rzeźbiącego
od ponad 50 lat. Goście zapełnili prawie
całą salę, choć pojedyńcze wolne miejsca
można było znaleźć. Na koncercie było
bardzo wielu przyjaciół, znajomych, sympatykó\v „Julka", jak niektórzy go nazywali, nie zabrakło też przedstawicieli
władz miasta, powiatu, gminy. Po rozpoczęciu koncertu, który znakomicie, ciepło
j serdecznie poprowadziła Halina Pietrzak,
na ekranie pokazano ... stare fotografie.
Pierwsza ukazywała rodzinę Juliana Brzozowskiego, druga jego samego w czasie służCieszę się z

by wojskowej, którą odbywał w Jeleniej
Górze, tuż po zakończeniu li wojny świa
towej, kolejne ilustrowały dalsze etapy
jego życia. Lektor, w którego rolę wcielił
się Artur Michalak, odczytywał co prezentowane jest na zdjęciach. Otwarcie muzeum w Sromowie również zostało uwiecznione na kliszy fotograficznej zaprezentowanej podczas benefisu. O populamości muzeum świadczyła fotografia przedstawiająca prymasa Polski Józefa Glempa
odwiedzającego muzeum, ciekawe było
również zdjęcie dokumentujące pobyt rodziny Brzozowskich w latach stanu wojennego w RFN, na polonijnej imprezie
folklorystycznej.
1
Największą jednak atrakcją pierwszej
części benefisu była prezentacja kroniki
filmowej z lat 70, dokumentującej rzeź
biarskie zainteresowania nieznanego jeszcze wtedy nikomu rolnika z małej wioski
Sromów. Dla starszych było to przypomnienie czegoś, co kiedyś wydawało się nieodłącznym elementem każdego seansu filmowego, natomiast młodsi mogli zetknąć
się z Polską Kroniką Filmową po raz
pierwszy. Czarno-białe obrazy przedsta-

Chciał zabić
Niewiele brakowało, żeby 18-letni JaG. wykrwawił się na ulicy Bonifraterskiej na śmierć. Tylko dzięki szybkiej pomocy lekarza pogotowia ratunkowego udało się uratować mu życie. Męż
czyzna otrzymał dwa silne ciosy nożem
w biały dzień (środa, 9 maja, po południu)
na ulicy Bonifraterskiej, niedaleko budynku Komendy Powiatowej Policji. Napastnikiem był jego znajomy, będący w stanie
nietrzeźwym, mieszkający nieopodal, Jan
G-R. (nazwisko dwuczłonowe).
Napastnik podbiegł od tyłu i zadał 18letniemu Jarosławowi G. dwa ciosy nożem. Jeden z nich trafił w okolice łopatki,
drugi w pachwinę i przebił tętnicę udową.
rosław

FI~

po piianemu

Dlaczego Jan G-R. zadał ciosy nożem do
tej pory nie wiadomo. Jedno jest pewne:
zawsze pod wpływem alkoholu stawał się
wyjątkowo agresywny, stwarzał zagroże
nie dla innych i w jego postępowaniu brakowało jakiejkolwiek logiki. Często w domu rodzinnym, będąc pod wpływem alkoholu, prowokował i stwarzał awantury,
w wyniku których noc spędzał w policyjnym ;:ireszcie. Na policję dzwoniła najczę
ściej żona, czasami sąsiedzi obawiający się
o własne bezpieczeństwo. Nie było żad
nych podstaw do takiego zachowania, nie
wiadomo co spowodowało taką agresywną reakcję Jana G-R. Po prostu podbiegł
i-zadał ciosy ... - powiedział nam szef sek-

UHDB

T

drewniane rzeźby, składające się na
scenkę pokazującą łowicką procesję Bożego Ciała. Film pochodził z lat, kiedy jeszcze nie istniało muzeum, a rzeźby składo
wane były w stodole.
Prezentacja kroniki nie była jedynym
filmowym wydarzeniem sobotniego wieczoru. Wyświetlone zostały również fragmenty programów telewizyjnych, w których brał udział Julian Brzozowski i jego
rodzina. Programy nagrywane były w telewizyjnych studiach, a ich tematem była
sztuka ludowa. Brzozowski nie tylko pokazywany był jako rzeźbiarz, ale również
muzyk, grający wspólnie ze swoim synem.
Po wręczeniu kwiatów i gratulacjach od
władz rozpoczęła się najciekawsza dla
wielu część benefisu, czyli barwne, żywe,
zdające się nie mieć końca opowiadanie
samego beneficjanta o jego życiu i zamiło
waniu. Z kulturą ludową spotkałem się
bardzo wcześnie, rodzice poza uprawianiem 12 hektarowej gospodarki, zajmowali się kulturą szczególnie mamusia, która uprawiała hafciarstwo ludowe - rozpoczął Brzozowski.
dok. na str. 19
wiały

cji prewencji w łowickiej Komendzie Powiatowej Policji Andrzej Rokicki. Zataczający się Jan G-R. został zatrzymany
w ciągu kilku minut w pobliżu miejsca przestępstwa.

których doznał
przez mężczyznę osiemnastolatek stwarzały realne zagrożenie dla ży
cia prokurator wnioskował o zastosowanie wobec Jana G-R. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Jako podstawę zarzutu przyjęto usiłowanie zabójstwa i mężczyzna w piątek, 11 maja, trafił
do aresztu.
(mak)
Ponieważ obrażenia,

napadnięty

FI AT

Montai instcilacii gazowych LPG
do samochodów FIAT
firmy TARTARINI POLONIA

Zmiany w radzie nadzorczej ZEC
Obaj burmistrzowie Łowicza: Ryszard Budzałek i wiceburmistrz Eugeniusz Furman, reprezentować będą
miasto w radzie nadzorczej Zakładu
Energetyki Cieplnej. Wejdą w jej
skład na miejsce odwołanych IOmaja
Armanda Ruty i Jerzego Kukieły.
Tym samym spełniony został podnoszony od dawna przez miejską
opozycję i nie tylko postulat wycofania z rady osób, które reprezentująjednocześnie ZEC i jego najwyż
szego klienta - chodzi o prezesa ŁSM
Armanda Rutę. Obu dotychczasowym przedstawicielom nie sformułowano żadnych zarzutów, chodziło
o zasadę. Do zmian doszło w czwartek, IO maja, na zgromadzeniu akcjonariuszy ZEC, na którym został
podsumowany ostatni rok obrachunkowy trwający od 2 listopada.1999
r. do 31 grudnia 2000 r. W tym okresie ZEC zanotował stratę w wysokości I mln 94 tys. zł. Zdecydowano, że zostanie pokryta z zysku
ZEC w przyszłych latach. Na ten
zysk można liczyć, bo np. w I kwartale br. ZEC wypracował zysk w wysokości 317 tys. 930 zł.
Strata wynikała z tego, że źle ustawiono taryfę za ciepło - mówił na konferencji prasowej poświęconej sprawom ZEC burmistrz Łowicza Oparta ona była na cenach historycznych z roku 1998, olej opalowy kosztował wtedy 60 groszy. gwałtowne
podwyżki cen paliwa o 150 % nie
pociągnęły za sobą na czas zmiany
taryfa. Jako inną przyczynę ujemnego wyniku finasnowego Ryszard
Budzałek wymieniał ciepłą aurę

w ciągu tych 2 ostatnich sezonów
grzewczych, ZEC sprzedał mało enerii, a koszty stałe muszą być ponoszone.
Zarząd ZEC przez najbliższe
4 lata decyzją udziałowców nie zmieni się - tworzyć go będą nadal Zenon

Pabiańczyk z ramienia Agencji Poszanowania Energii - partnera miasta
w ZEC i Jan Tłustwa. W skład rady
nadzorczej z ramienia APE wchodzą
nadal Piotr Szewczyk i Zdzisław
Szyda z ramienia Miasta odtąd - Ryszard Budzałek i Eugeniusz Furman.
Nadal, podobnie, jak w czasie pierwszej kadencji rada nadzorcza będzie
pracowała bez wynagrodzenia - z wyjątkiem zwrotu za podróże w_ celach
służbowych oraz diet w czasie delegacji.
Burmistrz odnosił się też do znaków zapytania stawianych przez
„Nowego Łowiczanina" oraz do
otwartych zarzutów stawianych
wcześniej wielokrotnie przez opozycję w radzie miejskiej na temat zasadności wybrania APE jako wspólnika
ZEC. Pojawiły się sugestie, że władze
miasta dokonały złego wyboru partnera strategicznego - mówiłRyszrd
Budzałek. - Uważam, że partner jest
bardzo dobry-APE, a pośrednio Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi
ska .. Aktualne wydarzenia w WFOS
są niepokojące, ale fundusz dysponuje dużymi środkami - istniał i istnieć
będzie, wspomaga wiele samorządów
w kierunku oszczędności energii.
W dalszej wypowiedzi burmistrz
mówił, że zawsze ostatnim ogniwem
jest człowiek, niezależnie od form obowiązujących ustaw- sposób zarządza
nia funduszem i ralizacja wybranych zadań w dużej mierze zależy
od ludzi. Natomiast, w jakim stopiniu potwierdzą się informacje zawarte w publikacji w „Gazecie
Wyborczej" odnośnie działań byłego prezesa WFOŚ Marka Kubiaka - kto i jak zawinił, jakie były
nadużycia - trzeba zdaniem burmistrza zaczekać na opinię uprawnionych organów państwowych: NIK;
UOP oraz prokuratury.
dok. na str. 16

HU·RTOWNIA NAWOZÓW
POUFOSKA - MOCZNIK
- SALETRA AMONOWA
LUBOFOSKA - SALETRZAK
- PLANTAVITA - I INNE

BIELAWY

PILASZKÓW

ATRAKCYJNE CENY NAJNIŻSZE CENY!!!
Zapewniamy transport
NA WIOSN'

AG ROL

I
I

Oferuje: „Agro/" Janusz Wojda 99-400 Łowicz
Jastrzębia 95 (przy trasie Łowicz-Bielawy)
· tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532

Zapraszamy na badania techniczne
do STACJI KONTROLI POJAZDÓW w godz. 8.00-20.00

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

OKNA z pn „STOLBOD W-wa" typy:~
• Veka, Panorama, Poltrocal, dwu • i trzyszybowe, kształty i kolory wg zamówienia
• drzwi fornierowane dębem
• okna drewniane, warstwowo klejone, niskoemisyjne

ZAPRASZAMY:
Sochaczew, ul.

~:::

Łowicz,

ul.

Spartańska

Łęczycka

3, tel. 837-14-03
42 A, tel. 862-22-21

1-1--+--1-1

Najniższe

ceny
RATY!

MATERIAt.Y BUDOWLANE

Polm1 ,, ollltltll t101cll:
• Glazurę i terakotę firm polskich i zagranicznych
• Kleje, fugi, listwy wykończeniowe
• Farby, lakiery, rozpuszczalniki
• Art. sanitarne: wanny, kabiny, baterie, umywalki, zlewy, itp.

•

Glazurę I terakotę

do pomieszczeń gospodarczych

NA TERENIE MIASTA TRANSPORT GRATIS Ili
Łowicz,

ul.

42 (naprzeciwko stacji benzynowej „Haczykowscy"), tel. (046) 830-33-88
Hurtownia czynna do godz. 8.00 do 17.00, w soboty od 8.00 do 14.00
R-504

Poznańska
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Kiernozia triumfuie
wgimnaziadzie wKocierzewie

PO~OBALI SI~

I TANCERZE I STROJE

Zespól Pieśni i Tańca „Kalina" z Domaniewic taficzyl w Tyrolu
Majowa prezentacja „Kaliny" w Tyrolu to już drugi tegoroczny zagraniczny_wyjazd tancerzy i muzyków - i dopiero drugi od początku istnienia zespołu. Tym razem do Zell na przegląd, na
którym zwykle prezentuje się tylko zespoły alpejskie, pojechała grupa 8 tancerzy wraz z 4-osobową kapelą. Kierowniczka zespołu Halina Kostecka
uważa, że „Kalina" bardzo się podobała, zebrała mnóstwo braw, wiele osób
upominało się o wizytówki, wszyscy
chcieli kupić od tancerzy stroje, na co

oni się oczywiście nie zgadzali. Po raz
pierwszy wszystkie zaproszone zespoły występowały nie indywidualnie, ale
w czasie ponad 2-godzinnej parady,
w sumie około 90 zespołów - tylko
z krajów alpejskich - i jedyna z bardziej
odległego kraju - „Kalina". Mieliśmy
w sumie 2 ·występy - mówi Halina Kostecka. - Braliśmy udział w paradzie, po
niej był obiad, po którym występowali
śmy j eszcze raz, ten koncert nie był planowany. Było pięknie , tylko krótko,
podróż była bardzo męcząca i długa, a

pobyt inwensywny. Miasteczko jest pięk
nie położone, w niedalekiej odległościjest
kilka osad bardzo do siebie podobnych,
.położonych w niecce otoczonej wysokimi górami, nawet nazwy mają podobne.
Niewykluczone, że pobyt w Tyrolu
zaowocuje kolejnymi, jeden z uczestników festynu w Zell chciałby zaprosić
„Kalinę" na gigantyczny, wielodniowy
jarmark pod nazwą Oktoberfest, który
odbywa się rokrocznie na początku jesieni w Monachium.
(mwk)

Pięć reprezentacji gimnazjów z terenu gmin powiatu łowickiego stanęło
w szranki II Zielonąświątkowego Turnieju Gimnazjada, który odbył się
w Kocierzewie na terenie tamtejszego
gimnazjum. Oprócz gospodarzy w turnieju wystartowały 6-osobowe reprezentacje szkół z Błędowa, Bednar, Kiernozi i Zdun, gimnazjalistów z innych
gmin zabrakło .
Rozegrano 7 konkurencji sportowych. W strzelaniu do tarczy wiatrówką najlepsi okazali się gimnazjaliści ze
Zdun, następnie uplasowały się reprezentacje Kiernozi i Kocierzewa. W skakaniu na skakance najlepsi byli gospodarze, którzy wyprzedzili Błędów
i Zduny. Pierwsze miejsce w konkurencji hula hop zajęło Gimnazjum z Kiernozi, iirugie były Zduny, a trzeci Kocierzew. Najsilniejszymi w przeciąganiu
liny okazali się uczniowie z Kiernozi,
wyprzedzając Zduny i Błędów. Najcelniej lotką do tarczy rzucała reprezentacja z Kiernozi, która wyprzedziła Ko-

cierzew i Bednary. Rozegrano również
konkurencję polegającą na jeździe rowerem przez tor przeszkód, w tym zwyciężyli zawodnicy z Błędowa, na drugim miejscu była Kiernozia i trzecie
Zduny. W rzutach do kosza najlepsi byli
uczniowie z Bednar, na II miejscu znalazły się dwie drużyny z Błędowa i Kiernozi. W ostatniej konkurencji, w biegach
na 600 metrów wygraIY Bednary, następny był Błędów i trzeci Kocierzew.
Test antyalkoholowy najlepiej rozwiązali uczniowie z Kocierzewa, póź
niej Zduny, na trzecim uplasowała się
reszta zespołów. Rozstrzygnięto również konkurs na plakat antyalkoholowy.
Najlepszy plakat wykonali uczniowie
z Błędowa, następne miejsca zajęła Kiernozia i Zduny.
Ostatecznie po podliczeniu kfasfikacji zwyciężyła reprezentacja Kiernozi,
na drugim miejscu znalazły się jednocześnie reprezentacje z Kocierzewa
i Zdun, następnie Błędów i gimnzajum
zBednar.
(aw)

Tegoroczne Juwenalia iednak bez gwiazdy
Okazuje się, że im bliżej Juwenaliów
w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej, tym zapowiadany program staje się coraz
skromniejszy. W poprzednim numerze
Nowego Łowiczanina informowaliśmy
o tym, że zapowiadany jako gwiazda drugiego dnia studenckiego święta zespół Żuki
jednak nie zagra w Łowiczu. Żakom
z rodzimej uczelni nie udało się zachęcić
do współpracy odpowiedniej liczby sponsorów i nie zebrali odpowiedniej kwoty,
by Żukom zapłacić, z tego samego powodu zrezygnowano z drugiego dnia imprezy. Tym razem wiadomość dla zdecydowanej większości osób, które wybierają się na tegoroczne Juwenalia, jest

jeszcze bardziej bolesna - nie zagra również zespół Łzy - zapowiadany jako
gwiazda pierwszego dnia imprezy. Ta
zmiana w programie zaszła z przyczyn
niezależnych od organizatorów, otóż ze
względu na kłopoty zdrowotne wokalistki Łez, zespół ten odwołał wszystkie swoje koncerty zaplanowane w czasie od maja do września.
Organizatorzy zapewniająjednak, że
- choć bez wiodącej gwiazdy - łowickie
Juwenalia się odbędą. Pierwszą imprezę
zaplanowano już na najbliższą sobotę
19 maja. O godz. 14.00 w muzeum zostanie otwarta wystawa prac plastycznych, których autorami są członkowie
koła plastycznego działającego przy

MWSH-P. W czwartek, 24 maja, w hali
sportowej nr 1 łowickiego OSiR odbędą
się międzyuczelniane rozgrywki sportowe. Tego samego dnia kino Bzura zaprasza studentów na projekcje, będzie
można obejrzeć „Prostą historię" - Lyncha i „Egoistów" - Trelińskiego . Oficjalne otwarcie Juwenaliów nastąpi w pią
tek 25 maja o godz. 17.00na muszli koncertowej . Po uroczystym przekazaniu
kluczy do „bram miasta" i występie chóru akademickiego (około godz. 18.00)
rozpoczną się koncerty. Wystąpią: „JafiaNamuel", „Drugi tydzień", „Twister'„
oraz wcześniej niezapowiadany „Jak
wolność to wolność" - po czym rozpocznie się dyskoteka.
(aj)

Oko w oko z policiantkq
Czwartoklasiści z SP2 przygotowywują się do

egzaminów

praktycznych na kartę rowerową
Uczniom klas czwartych ze Szkoły Niejeden uśmiech na twarzy rozbrykaPodstawowej nr 2 maj upłynie pod zna- nego czwartoklasisty zniknął, kiedy okakiem egzaminównakartęrowerową. Ty- zało się, że rozmowa z policjantką to
dzień temu dzieci zdawały egzamin teoretyczny, natomiast w miniony wtorek,
15 maja, funk~jonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przygotowywali ich
do egzaminu praktycznego. Pokaz instruktażowy, w którym brali udział
wszycy zdający na kartę rowerową, zorganizowany został na szkolnym boisku.
Policjanci przywieźli ze sobą wszelkie
niezbedne akcesoria; pachołki , bramki,
znaki, no i oczywiscie rowery. W minimiasteczku ruchu drogowego znalazły
się skrzyżowania, zakręty, zwężona

droga, wąska bramka, a nawet pofalowanie terenu.
Zanim jednak dzieci przystąpiły do
jazdy rowerem, zostały s zczegółowo
przepytane przez policjantkę KWP.

To jest trening, ale na co dzień, na
szosie, te manewry muszą być bezbłęd-

nie przelewki. Prawie godzinę trwało
odpytywanie ze znajomości zasad ruchu drogowego.
Uczniowie musieli wykazać się
dokładną wiedzą na temat znaków drogowych, bezpiecznego zachowania na
drodze, jakie prawidłowe wyposażenie
powinien i jakie może posiadać rower,
jak powinien być ubrany rowerzysta.
Prawidłowe odpowiedzi były powtarzane tyle razy, że każdy kandydat
na uprawnionego rowerzystę na pewno
je zapamiętał.
Po takim przygotowaniu teoretycznym uczniowie bez obaw mogli wyruszyć na ulice minimiasteczka. W trakcie
ćwiczeń każde dziecko mogło skorzystać z pomocy policjanta, czy poprawić źle wykonany manewr. Teraz dzieci
czekają na prawdziwy egzamin, który
ma odbyć się niebawem.
(ljs)

Nagrody wręczał wójt gminy Kocierzew Robert Sikorski.
odbiera ekipa ze Zdun.

Właśnie

II nagrodę

PROSLIM GOLD

tylko u nas

Najnowszej generacji aparat
do wszechstronnej

elektrostyniulacji
mięśni ciała i twarzy
:> odchudzanie
:> redukcja cellulite
:> spłycanie rozstępów
:> modelowanie sylwetki
:> pielęgnacja skóry
twarzy i

ciała

:> ujędrniani~ i uelastycznianie
:>masaż

Oferujemy również MAKIJAż PERMANENTNY
i BIOTATUAŻ oraz GU M wyszczuplający,
antycellulitisowy na

całe ciało

(do dyspozycji prysznic)

ZAPRASZAMY- Studio SOLARIUM
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 2, tel. (0-46) 837w07-03
.
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NAJMtODSZA, AJUZ MISTRZYNI
Uczennica klasy /\/.-Szkoły Podstawowej nr 2 Katarzyna Dębska znalazła się
w pierwszej 10 finalistów Ili wojewódzkiego konkursu ortograficznego
organizowanego przez Wydawnictwo RES POL ONA.
Kasia

była jedyną czwartoklasistką

naje} dobrą pamięć,

liśmy się postawii:

solidność. Dziś

startującą w konkursie i jednocześnie jego

wrażliwość językową

najmłodszą uczestniczką,

wiemy że był to dobry wybór - mówi
Iwona Machnikowska, polonistka w SP 2,
nauczycielka i konkursowa opiekunka
Kasi Dębskiej.

zdecydowana
również jedyną łowiczanką w finale. Swoich sił w konkursie ortograficznym spróbowała po raz pierwszy będąc uczennicą Ili klasy, kiedy to wzięła udział
w miejskim konkursie ortograficznym.
Okazało się, że w gronie starszych kolegów doskonale sobie poradziła, a jedyna
nieprawidłowość, jaka pojawiła się w jej
dyktandzie to brak dwóch przecinków.
Tegoroczny udział w konkursie ortograficznym organizowanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Łowiczu potwierdził umiejętności Kasi i znów znalazła się w gronie najlepszych. Tym razem jedynym mankamentem w tekście
dyktanda napisanym przez Kasię był...
nadmiar dwóch przecinków.
Gdy dó szkoły przyszła informacja,
że wydawnictwo RES POLONA organizuje II edycję konkursu o tytuł wojewódzkiego Mistrza Ortografii w 2~01
roku, poloniści z SP 2 mieli spory dylemat. W szkole jest kilku bardzo dobrych
uczniów w dziedzinie ortografii, a regulamin konkursu określa, że placówka
może zgłosić tylko jednego uczestnika
konkursu. Po konsultacji zdecydowaliśmy się zgłosić Kasię, zdawaliśmy sobie
sprawę, że będzie jej tmdniej niż uczniom
klas szóstych, którzy mają za sobą wię
cej przerobionego materia/u z zakresu
gramatyki i ortografii. Jednak odważywiększość

to

szóstoklasiści. Była

Katarzyna

i

Dębska

przed

swoją

szkołą.

Ogólnie z województwa łódzkiego do
konkursu stanęło ponad 400 uczniów.
Na szczeblu okręgowym (dawne województwa) w Skierniewicach startowało
56 osób, Kasia była najmłodszą uczestniczką, ale znalazła się w ścisłej czołów
ce i zakwalifikowała się do finału woje-

wódzkiego. W województwie z ortografią zmagało się 46 uczniów, znowu sami
piąto- i szóstoklasiści. W tej grupie
uczennica łowickiej „Dwójki" również
poradziła sobie doskonale. Choć oficjalnego ogłoszenia wyników jeszcze nie
było, to z pewnych źródeł wiadomo, że
znalazła się wśród l Onajlepszych w województwie. Jest to niewątpliwie ogromne osiągnięcie najmłodszej uczestniczki
i przetarcie ścieżek na przyszłe lata.
Najwięcej trudności sprawiały Kasi
wyrazy, których pisowna nie daje się
wyjaśnić żadnymi regułami. Należy zaznaczyć, że nie wystarczyło dobrze napisać dyktanda, ale trzeba było także
rozwiązać zadania serwowane w specjalie przygotowanyffi teście. Zadania
były podchwytliwe, wymagały nie tylko znajomości reguł objaśniających pisownię, ale również umiejętności kojarzenia oraz logicznego myślenia. Kasia
do konkursu przygotowywała się pod
kierunkiem polonistki Iwony Machnikowskiej, zarówno w szkole jak i w domu. Ogromną satysfakcję sprawia mi
praca z Kasią, uczennicą zdolną i pracowitą, szczególnie teraz, kiedy się mówi,
że uczniowie coraz gorzej piszą - podkreśla Iwona Machnikowska.
Sama laureatka, również jest zadowolona ze swoich osiągnięć i zapowiada,
że na drugi rok także weźmie udział
w konkursie ortograficznym, zaś w
przyszłości chciałaby spróbować swoich sił w dyktandzie ogólnopolskim.
(aj)

Ciekawą ofertę wyjazdu ma dla kocierzewskiej młodzieży gimnazjalnej
ksiądz wikariusz z tamtejszej parafii
Piotr Lukman.
W porozumieniu ze szkołą chciałby
on zabrać grupę oazową, działającą przy
kościele, (25 gimnazjalistów) na kilkudniową wycieczkę do Murzasichla koło
Zakopanego.

Czy wyjazd się odbędzie wciąż nie
wiadomo. Bo choć zainteresowanie
ze strony uczniów jest, to muszą oni
jeszcze uzyskać pozwolenia na wyjazd
od rodziców, a tych w Kocierzewie
nie je~t łatwo przekonać, ponieważ
w okresie wiosenno-letnim każda pomoc
w gospodarstwie się przyda.
{aj)

Gimnazjum nr 1

Europ·eiskie fascynacie
będą nagrodzone

Nie ma zagrożenia

Kocierzew

Czy poiadq z księdzem w góry?

W sobotnie przedpołudnie 12 maja młodzi członkowie Polskiego Czerwonego
na skwerku na Nowym Rynku w Łowiczu. Ludzie,
którzy przyszli mogli kupić losy loterii fantowej, w której każdy los wygr-ywal.
Nagrodami były różnego rodzaju zabawki. Chętni mogli sprawdzić swoje siły
i umiejętności w udzielaniu pierwszejpomocy- robieniu sztucznego oddychania.
Sprowadzony został też ambulans, w którym pobierano krew łącznie od 10 osób.
Na zdjęciu: swoich sił w sztucznym oddychaniu próbuje Michał Grzelak.
Ktzyźa zorganizowali festyn

W powiecie łowickim nie ma zagroże
nia chorobą wściekłych krów i pryszczycą - mówi Powiatowy Inspektor Weterynarii Jarosław Baczyński, koordynator
d/s zagrożenia BSE i pryszczycą w zespole antykryzysowym w starostwie.
Cały czas jest prowadzony monitoring
zwierząt ubijanych i tych, które padły,
a pochodzą z importu. Dotychczas przebadane zostały 3 mózgi takich zwierząt
i badania nic nie wykazały.

Zagadnienia dotyczące Unii Europej- prawdopodobnie książkowe o tematyskiej nie są dla młodzieży tak trudne, jak ce podobnej jak temat konkursu.
W czasie obchodów Dnia Dziecka
mogą sądzić niektórzy dorośli - udowodnili to gimnazjaliści biorący udział w fi- zostanie również podsumowany konnale konkursu pt. „My w Europie", któ- kurs plastyczny - o podobnej tematyce,
ry odbył się w środę, 9 maja, w Gimna- zajmowała się nim Anna Rzepecka. Prazjum nr I w Łowiczu. Wiedza 9 finali- ce konkursowe tworzyły scenografię fistów tego konkursu była naprawdę bar- nału konkursu ustnego, którą przygotodzo wyrównana - 3 osoby zajęły pierw- wała Jolanta Kaczor.
Zaangażowani w działalność powosze miejsca, zdobywając maksymalną
liczbę 60 punktów punktów w czasie 2 łanego do życia w styczniu bieżącego
etapów konkursu - pisemnego testu·oraz roku Klubu Europejskiego uczniowie,
ustnego - przeprowadzanego na zasa- a także nauczyciele historii i wiedzy
o społeczeństwie - Elżbieta Kłos oraz
dzie egzaminu.
Byli to: Katarzyna Sieradzińska Witold Klajs, mają już przygotowane
uczennica klasy Ili, Katarzyna Czekaj · inne pomysły - np. chcą nawiązać wspóz Ilb i Mateusz Jabłoński z Ila, miejsce łpracę ze szkołą w innym kraju - najII zajął Maciej Trojanowski z Ili, na III prawdopodobniej w Niemczech.
Konkurs rozpoczął działalność klumiejscu uplasowały się 3 osoby - Bogumił Pakulski z Ila, Aleksandra Podkoń- • bu, a jego celem miało być poznanie podska z Ile oraz Kacper Woliński z Ilg. stawowych pojęć, struktur i historii
Niewielka liczba punktów dzieliła ich od Unii Europejskiej.
Klub jest otwarty, nie trzeba się do
Patryka Sobczyńskiego z Ilg oraz Marcina Gajewskiego z Ila, którzy wywal- niego zapisywać ani płacić składek
członkowskich, każdy zainteresowany
czyli równorzędne IV miejsca.
Zakończony już konkurs zostanie może włączyć się w jego działania.
(mwk)
podsumowany w Dzień Dziecka, zwycięzcy otrzymają oczywiście nagrody -
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Francuska wizyta w łowickim kolegium

Związkowcy

Francuski iest trudny za układami zbiorowymi
„Solidarność" przemysłu spożywczego

bo nauczyciele tak go uc1q

i pracownicy rolnictwa dyskutowali w Łowiczu
o zbiorowych układach pracy.

D

że możliwe będzie nawiązanie bezpośred

niej współpracy, bliższe rozmowy na ten
temat planowane są w czasie rewizyty dyrektora w Chambery. Prawdopodobnie bę
dzie taka możliwość, aby po skończeniu szkoły w Polscejechać do Francji i tam zdobywać
licencjat lub magisterium - mówi Marek Bielecki. To na raziejest oczywiście projekt, pomysł. Ni wydziale językoznawstwa Uniwersytetu w Chambery jest kierunek - ję
zyk francuski adresowany dla studentów,
dla których język ten nie jest ojczystym
i właśnie tam Polacy mieliby doskonalić
swoje umiejętności. Chanta! przyjechała do
Polski po raz trzeci, jej wcześniejsze pobyty były związane z wygłaszanymi wykła
dami, jej mąż - Jacques przyjechał po raz
pierwszy. Francuski jest trudny. bo nauczyciela uczą go tak, jakby był trudny - mówiła
Chanta! Rittaud - Hutinet w rozmowie
z Nowym Łowiczaninem - Jest to piękny
język i warto go znać.
Pytaliśmy doświadczonych lektorów,
jakie najczęściej problemy napotykają
Polacy uczący się języka francuskiego.
Odpowiedzieli, że jest to język typowo
samogłoskowy i dlatego wymowa spra:
wia czasem trudności - zwłaszcza samogłoski „ e ".

Francuscy goście: Chanta/ Rillaud-Hutinet (siedzi przy biurku} oraz jej mąż
Jacques - pierwszy z prawej w otoczeniu studentów języka francuskiego. Pierwszy z lewej dyrektor NSKJO - Marek Bielecki.

UCZYĆ JĘZYKA POPRZEZ dia teatralne będą miały raczej charakter
rozrywkowy, komiczny. Jeżeli reżyser wyMIŁOSNĄ PIEŚŃ
Chanta! i Jacques Rittaud - Hutinet
przyjechali do Polski z związku z ich
zaangażownaiem w projekt edukacyjny
opracowany przez Radę Europy pod
nazwą: Plaisirs d•amour, którego celem
jest przygotowanie zbioru pieśni i ballad miłosnych na przestrzeni od średnio
wiecza do współczesności. Przygotowywane przez Francuzów przedstawienie będzie złożone z pieśni przeplatanych scenami teatralnymi. Program ten
jest związany z ogłoszeniem roku 2001
- Rokiem Języków Obcych. Spektakl
będzie można zobaczyć w Polsce i we
Francji , niewykluczone, że jego wersja
radiowa zostanie nagrana dla Radia Łódź.
Autorem scen literackich będzie właśnie
goszczący w Łowiczu Jacques: lnerme-

poniedziałek, 7 maja, w Ło
wiczu, w sali wykładowej budynku Wyższej Mazowieckiej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej na ulicy Warszawskiej, rozpoczęło się dwudniowe seminarium, którego tematem były zagadnienia dotyczą
ce układów zbiorowych pracy. Spotkanie zorganizowane zostało przez sekretariat Komisji Krajowej Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność" oraz Zarząd Główny
Związku Zawodowego Pracowników
Rolnictwa. Pomocy przy organizacji
udzieliła i patronat objęła organizacja
„EFFAT" czyli Europejska Organizacja
Przemysłu Spożywczego i Rolnictwa,
której członkami są obydwa polskie
związki zawodowe. Za organizację seminarium w Łowiczu odpowiadała Teresa Kowalska, przewodnicząca „Solidarności" w Agros-Fortuna.
Celem spotkania było wypracowanie
rozwiązań mających na celu przygotowanie związkowców do tworzenia zakładowego prawa pracy, czyli tzw. zakładowej konstytucji. Omawiane były
szczególnie zasady zakładowych ukła
dów zbiorowych, jak również regulaminu wynagradzania i zakładowego regulaminu pracy.
Zbiorowe układy pracy dla pracowników dają poczucie trwałoŚci stosunku
pracy, stałość stawki wynagrodzenia,
uhonorowanie wieloletniej pracy u jednego pracodawcy, gratyfikacje finansowe z okazji jubileuszu, wyższe odprawy niż przewidziane w kodeksie pracy.
W układzie zbiorowym można również
zwiększyć wymiar urlopu dla pracowników wykonujących pracę w warun-

W

woje wykładowców francuskiego Uniwersytetu w Chambery
gościło w łowickim NSJO
w środę. 9 maja. Chanta! i Jacques Ritttaud .- Huntinet przyjechali do Polski na
zaproszenie Uniwersytetu Łódzkiego,
z którym ich uniwersytet współpracuje.
Ponieważ kolegium jest pod naukową
i dydaktyczną opieką uniwersytetu, Francuzi trafili również do Łowicza. Dyrektor NKJO Marek Bielecki ma nadzieję,

razi zgodę, to chciałbym, aby scenerią była
paryska kafejka. Treść byłaby rodzajem
„ gry miłosnej" - chcę pokazać perypetie
młodego i z natury nieśmiałego człowieka,
któremu bardzo podoba się pewna dziewczyna. O pomoc w zdobyciu jej względów
prosi kolegę, oczywiście pomimo wszelkich
przeciwności wszystko dobrze się kończy
- mówi autor scenariusza.
Ze strony polskiej prof. Mieczysław
Gajos przygotowuje książkę pod tym
samym tytułem i zawierającą te same
teksty, tylko wzbogacone ćwiczeniami
gramatycznymi, pytaniami. Powstanie
również wersja na CD - ROM.
Na lirycznych, miłosnych tekstach
będzie więc można doskonalić swój francuski - ciekawy pomysł, a jego skuteczność sprawdzą zainteresowani.
(mwk)

TYLKO U NAS DOKONASZ WŁAŚCIWEGO WYBORU

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A.

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

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

Oddział w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 25

ORGANIZUJE KURSY:

Tel. (0-46) 837-72-78 lub 837-78-_88

OFERUJE - dla

Każdego coś

innego

I Dla jednych wysoko oprocentowane lokaty terminowe I
stałe:

15, 10% przy lokatach 3 miesięcznych
14,85% przy lokatach 2 miesięcznych
14,70% przy lokatach 1 miesięcznych
14,50% przy lokatach 6 miesięcznych
oprocentowanie żmienne:
16,00% przy lokatach 24 miesięcznych
15,50% przy lokatach 12 miesięcznych
15,25% przy lokatach 9 miesięcznych
15,00% przy lokatach 6 miesięcznych
Przy oprocentowaniu zmiennym istnieje możliwość negocjowania
już od kwoty 20.000,00 zł
oprocentowanie

Wkłady

oprocentowań

na ROR (INTEGRUM)-10%

Twoje

pieniądze pracują dla

Ciebie

okolicznościowy

„Mazowiecka wiosna" 17,50%
komercyjny od 18,50%
na zakup pojazdów samochodowych od 17,50%
na zakup ciągnika „URSUS" - 0%
preferencyjne od 4,88%

Nasze pieniądze

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:
v' spawacz elektryczny i gazowy
v'palacz c.o.
v' kierowca wózków akumulatorowych
i spalinowych
v' drwal - operator pilarek
v'księgowości z obsługą komputerów
v'krawiec - szwacz'
3.

DOSKONALĄCE W

powiększają Twój majątek

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ NAPRAWDĘ WARTO

ZAPRASZAMY

zakładu.

Twierdzenie pracodawców, że opracowanie zakładowego regulaminu wynagradzania hamuje tworzenie nowych
miejsc pracy jest hipokryzją. Ten dokument jest opracowywany nie częściej niż
raz do roku, barierę stanowi comiesięcz
ne wypełnianie deklaracji zusowskich
i PIT oraz stawki, jakie z tego tytułu są
odprowadzane - wyjaśniał Bronisław
Miszczyk, wiceprzewodniczący zarzą
du głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP, z wykształce
nia prawnik.
Związkowcy byli bojowo nastawieni. Musimy razem z innymi związkami,
nie patrząc na to kto rządzi, skonsolidować szeregi i wspólnie rozmawiać o egzekwowaniu należnych praw pracowniczych, wypracowaniu modelu obrony istniejących miejsc pracy, mobilizowaniu
pracodawców do tworzenia nowych
miejsc pracy - mówił w rozmowie
z Nowym Łowiczaninem KrzysztofSuchecki odpowiedzialny za szkolenia
z ramienia „Solidarności"
W seminarium wzięli udział przedstawiciele największych zakładów branży
spożywczej z terenu całego kraju, prowadzącymi byli doradcy obu związków.
(aw)

OLEJ OPA~OWY

. EKOTERM
oferuje „KOPER" s.c.
Tel. (046) 837-13-58,
(042) 633-20-84
GWARANTUJEMY:

./

jakość

./

v' kierowców przewożących ładunki
v' elektromonterów (grupa SEP)
v' pedagogiczne dla instruktorów

praktycznej nauki zawodu

R-8

ARSIL Ltd
'Tani l(retfyt

dla ~ażtfegol

v' uprawnienia budowlane

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH
·v'kroju, modelowania i szycia
5. BHP I OCHRONY P.POŻ.
v' dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
v' dla pracowników administracji i kadry
inżynieryjno-technicznej

kierujących

pracownikami

6.INNE
R-101

fachowość

Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, filtry,
węże wydawcze długości 40 m

v' obsługi komputerów

v'dla osób

./

bezpieczeństwo

ZAWODZIE:

niebezpieczne

I Dla innych tanie kredyty I
-

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

kach szkodliwych dla zdrowia i możli
skrócenia o godzinę czasu pracy
zatrudnionym w takich warunkach.
Według związkowców zawarcie ukła
du zbiorowego to dla pracodawcy zabezpieczenie spokoju wśród załogi fabryki, stabilność tej załogi, wzrost wydajności pracy ludzi mających zabezpieczoną przyszłość, a przede wszystkim
polepszenie wyników ekonomicznych
wość

Zapraszamy

OD 0,5%

MIESIĘCZNIE

• NA ZAKUP SAMOCHODÓW
• NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
• NA BUDOWĘ I REMONTY
• POD HIPOTEKĘ/
GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
DO 20.000 PLN 1
Łowicz, ul. 3 Maja 5
Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
.
. ~ 0461832-18-74
. .
••.

Przywrnca naturalną sprawność
jelit nie powodując u1,lleźnienia.
\.Vyjątkowy
iż

sm;ik

śliwki

illl Iii

sprawia,

jest on dobrze toler()l.vany

również przez dzieci.

NASlllNA„ NAWCJZY
KClflZYSTNIE KU"ISZ

wzgk,~iu na bezpk><:zeńs1wo
5tosow.łnia może być podawany

Zt'

magister farmacji

kobietom w ciąiy i kobiet.o m kar-

Sklep ogrodniczy „TESMAROL"

miącym.

z apteki „Malwa" Nowy Rynek 36

. ALVIA to preparat:

Łowicz,

błąd dietetyczny lub stres
może niekorzystnie wpłynąć na.

przewodu pokarmowego.
trawienne rzadko

Kłopoty

bywają

oznaką

poważnych

schorzeń.

Są jednak bardzo
uciążliwe i nie zawsze wystarczy
wła~dwa dieta, trochę ruchu by
minęły bez śfadu.

" [J
[fi
Zawiera on wyjątkową kompo.zyc ję siedmiu składników
k"<'.miczych pochodzeni,1 nalura I nego. które wzajemnie
uzupełni;iją swoje dzi;iłanie.
Dzięki temu 5yrop jest skuteczny
w lec:reniu :rnpaf( r6żnego
pochodZl'flia.
Syrop ALVIA reguluje procesy

Gdy cierpisz na zaparcia .•.
.. .sięgnij po homeopatyczny

syrop ALVIA

Zapraszamy codziennie od 8 do 17
soboty od 8 do 13

grulx-go
* łagodny, bez dziabnia

o

E
Kaidy

„

drażniącego, zalecany przy
hemoroidach , zespole jelita
draż I iwego, po zabiegach

BRAMY HORMANN
i inni producenci

obojętny dla
org,1nlzmu nie uzależnia,
zalecany w okresie ci<1ży i dla
kobiet karmiących.

• bezpieezny -

Nie i.awicra 1.-:ukru
· mogą stosować go diabety<.y

ALVIA

pokarmowy likwidując: wzdęci.~
i kolki,

GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE N_APĘDY DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

Pań!>1wa,

którzy chcą
trawiennych firma Oagomed zaprasza na promocję syropu ALVIA
do apteki
„Malwa" Nowy Rynek 36
w dniach 17-24 maja 2001 r.

Tych z

uniknąć

trawienia i przemiany materii.
Korzystnie wpływa na przewód

ul. 3-go Maja 17 (pIZy dwori:u PKS)

tel. 0-46 830 31 82

• skuteczny, który w m1luralny
spos6b reguluje pracę j<~łita

pracę

15

REKLAMA

17 .05.2001 r.

ZAPOMNIJ O ZAPARCIU

kłopotów

I INNE SZLABANY I MARKIZY TARASOWE
Dostawa pod wskazany

adres.montaż,

serwis

Promocja: kwiecień - maj
Dramy EeoTherm - Bo/o Uuliej
Na(N:dy EeoMadc - 15o/o Uuliej
*ul. Kubusia Puchatka 8, 96-100 Skierniewice tel. (0-46) 833·56-51

URZĄD

SKARBOWY w Łowiczu ul. Chełmońskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny - ofertowy

I -RENAULT

NA SPRZEDAŻ SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU
OSOBOWEGO POLONEZ CARO 1,5 GLE

lAQUNA .

rok produkcji 1994, numer silnika AB 0645010, numer nadwozia SVPB01ABFRW 676819

• Cena wywoławcza 3.640 zł brutto - obniżona o 30% w stosunku do ceny określonej przez biegłego.
•Przetarg ofertowy (otwarcie kopert) nastąpi w dniu 29.05.2001 r. o godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu .
•Samochód można oglądać codziennie od dnia 17.05.2001 r. w godz. 9.00-12.00.
• Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ,Przetarg na samochód" należy składać
w sekretariacie Urzędu najpóźniej do godz. 10.00 w dniu przetargu.
• Przystępujący do przetargu powinien wpłacać wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1O.OO w sekretariacie.
• Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
• Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiocie sprzedaży.
• Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia samochodu, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone zostanie po zakończonym przetargu.
• Wadium przepada na rzecz Urzędu w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży.
• Informacje można µzyskać w sekretariacie Urzędu pod nr. tel. (O-A6) 837-43-58.
R~1

SZKOŁA

Pierwsza rata za 3

miesiące

MUZVCZNA

OGŁASZA

ZAPISY

na rok szkolny 2000/2001 od 21 do 31 maja

Od 20 kwietnia - specjalna oferta Kredyt Renault na zakup Nowego Renault Laguna.

zapraszamy dzieci wraz z rodzicami
w poniedziałki, wtorki, czwartki i w piątki w godz. 16.30-18.00

Kredytujemy do 100% wartości samochodu oraz ubezpieczenie komunikacyjne. Płatność

przy ul. A. Mickiewicza 20, tel. 0-602-106-324

kosztów odsetek z tytułu odroczonej spłaty. Nie ma dodatkowych opłat za wcześniejszą

TERAZ O ZS0/o TANIEJ

spłatę całości lub części kredytu. Szczegółowe informacje - u Autoryzowanych Partnerów ·

do siedziby Szkoły

PIECZĄTKrw GODZINĘ
• polimerowe (z możliwością wykonania logo firmy)
·•w oprawie automatycznej typu .TRODAT"
• w pudełkach metalowych lub na kołeczkach

DATOWNIKI I NUMERATORY
• ręczne i automatyczne samotuszujące

OPRAWA PRAC DYPLOMOWYCH
(bez ograniczenia ilości oprawianych kartek)
• treść napisu na okładce zgodny z życzeniem klienta
• możliwość wykonania kieszeni

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM, DU, MP
• napisy na okładkach lub grzbietach książek

na papierze offsetowym, kredowym , samokopiującym
samoprzylepnym i na kartonie

DRUKI MEDYCZNE

:~~:=~~= ~~~~~~
WIZVTÓWKI

b~ ~ach

~ł.'f'IU

A wszystko to wykonuje:
ZAKŁAD GRAFICZNY SPWU „Łowiczanka"
99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 2
tel./fax (046) 837 37 28
Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00
R~13

CEMENT-WAPNO

HURT

(046)

837-36-82 ;

www.renault.com.pl

Renault.

SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH

w Domaniewicach

OFERUJE DO SPRZEDAŻY

DZIAtKI BUDOWLANE
O POW. 60 m2
handlowo-usługowe położone

./Bliższe informacje udzielane są w biurze
Spółdzielni lub pod nr. tel. (0-46) 838-35-60.
R~15
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•NAJTANSZE
NAWOZY
•DESKI
•KROKWIE
•OTRĘBY:

PSZENNE, ŻVTNIE,
JĘCZMIENNE

•STAL
Dąbkowice Górne 44, (046) 838-90-46
SKR Płaskocin, (046) 838-46-76
SKR Kocierzew Płn., 046 838-48-28

Filia WIERNICKI 1.c.
96-t OO Sklernlewłca, ni. Buczka 2
Tal. (048) 833·26-90, 833-27·90
833·33-90
.

Komunikat

pod szeregowe pawilony

ŚLUBNE • <;l!ITIY umc:;:łt

ZAPRASZAMY!!!

R~1

w Domaniewicach
przy trasie Łódź-Łowicz.

DRUKI AKCYDENSOWE
TYPOWE I NIETYPOWE

ZAPROSZENIA

pierwszej raty następuje dopiero 3 miesiące od udzielenia kredytu, a Państwo nie ponoszą

Zarządu

WIERNICKI s.c.
99-400 Łowicz,
al. Poznańska 120
Teł. (0-46) 837·93-63"4

Gminy Zduny

Stosownie do art. 18 ust. 2 p. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139. z późn. zrn.)

zawiadamia się o·wyloieniu
do publicznego wglądu:
• Projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny, dotyczącej fragmentów obszarów wsi Maurzyce i Rząśno.
• Prognozy skutków wpływu ustaleń ww. projektu zmiany planu na środo
wisko przyrod!licze.
./ Dokumentacje będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 20 maja do 20 czerwca
2001 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Zdunach w godzinach urzędowania.
./ Zgodnie z art. 23 ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może
wnieść protest.
./ Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone
przez ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść zarzut.
./ Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Gminy z podaniem
oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu w}tłożenia.
R~26
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17.05.200 I r.

WMAURZYCACH JAK W KOPYDtOWIE Burmistrz uwaia,
dok. ze str. 11

Strażacka

Około

I O tysięcy ludzi, niektórzy

spekulowali nawet że 14 tysięcy, zjechało w słoneczną niedzielę, 13 maja,
do skansenu w Maurzycach. Aby się
dostać do skansenu od strony Łowi
cza, trzeba było odstać w korku, zaczynającym sięjeszcze daleko przed
. mostem na Słudwi. Po kilkunastominutowym ruszaniu i hamowaniu,
wjeżdżało się na pole służące jako
parking. Po zapłaceniu 5 złotych,
można było wejść na teren skansenu.
Okazją do zorganizowania majó~ki
był Powiatowy Dzień Strażaka, jednak większość osób, które przyjechały nie była zainteresowana oficjalnymi uroczystościami, ale poszukiwaniem rozrywki i - jak można było zaobserwować - znalazła ją.
Oficjalne uroczystości wypełniły
przemówienia władz powiatu, zarzą
du powiatowego OSP, zaproszonych
gości z posłem Tadeuszem Gajdą,
w strażackim mundurze, przewodniczącym komisji rewizyjnej zarzą
du głównego OSP Jerzym Jaworskim,
nie dojechał spodziewany prezes
OSP Waldemar Pawlak. Odprawiona
została msza św. polowa koncelebrowana przez biskupa Józefa Zawitkowskiego. Znacznie więcej Judzi

majówka przyciągnęła do skansenu w Maurzycach tłumy ludzi.

ie APE to dobry wspólnik

można było spotkać

przy stoiskach
gastronomicznych, szczególnie tych
Nam zależy. aby wspólnik, z jakim działamy był
z piwem, gaszącym pragnienie w sło
mądry i silny. Spółka ma duży kapitał i nie starci/a
neczne popołudnie oraz przy karupłynności finansowej.(„.) Co może być bardziej
zeli dla dzieci. Sprzedano ponad 1OOO
wiarygodnego od WFOŚ - utorzonego przez orgalosów w loterii fantowej, w której
ny paiistwa i dysponującego takim kapiteałem?
każdy los wygrywał.
(160 - 180 mln zł rocznie - przyp. red.). PrzeproWielu podziwiało przy okazji ło
wadzana była dokładna analiza, propozycji było
wickie chaty stojące w skansenie, oraz
wiele („) Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, aby
strażackie wozy, wśród których rówktoś nam zarzucił, że miasto pochopnie podjęło
nież znajdowały się eksponaty np.
decyzję. Zależało nam, aby wejście partnera nie
blisko 40-letni Star, który dojechał do
odebrało nam wpływu na to, co w ZEC się dzieje.
Maurzyc o własnych siłach.
Pomimo, że mamy 40 % udziałów, umowa jest tak
Główną atrakcją imprezy było jedskonstruowana, że szereg decyzji podejmowanych
nak znane z ekranów telewizorów
jest większością 213 głosów.
„Spotkanie z balladą". Leszek Benke
Dotyczy to uchwały o podziale zysku lub
- najpopularniejszy polski strażak,
sposobie pokrycia strat, zezwolenia na zbycie
komendant OSP w Kopydłowie
i reszta kabaretu z Krakowa, choć
udziałów, podejmowania uchwał w sprawie
w okrojonym składzie, nie zawiodła
zaciągania zobowiązań w kwocie większej, niż
przybyłych, serwując premierowe
dysponuje zarząd, zbycia lub nabycia nieruchoprzedstawienie pt. A w Kopydło
mości.
wie„.
Burmistrz podkreślał, że system ciepłowiczy
Po kabarecie wystąpiły dwie straw Łowiczu jest zły, a przede wszystkim był
żackie orkiestry dęte, z Łyszkowic
w złym stanie technicznym.
Usłyszeć można ·było wszystkie otrzymaliśmy rok temu - powiedział
i z Gostynina.
W mieście funkcjonuje bardzo dużo małych koPotem muzyka się zmieniła, na sce- przeboje tej znanej grupy disco-polo. Nowemu Łowiczaninowi, po zakoń
tłowni, rozproszonych po osiedlach mieszkanioJesteśmy zadowoleni, że ludzie do- czeniu majówki, prezes zarządu
nie zainstalował się zespół Bayer
wych. Działalność spółki ciepłowniczej zmierza
Full, ze swoim liderem, niedoszłym cenili nasz wysiłek i przyjechali na powiatowego OSP - Stanisław Beddo połączenia ciepłowniczego między kotłownia
posłem, który zapewne też jest stra- imprezę, zorganizowaną w ramach narek.
żakiem, Sławomirem Świerzyńskim. podziękowania za sztandar, który
(aw) mi, aby w okresie letnim na podgrzanie wody na
potrzeby mieszkańców nie musiały pracować
wszystkie kotłownie, ale jedna zamiast trzech.
Dzięki temu będą możliwe oszczędności eksploatacyjne - lepsza wydajność funkcjonających oraz

„FERROXCUBE POLSKA" Sp. z o.o.

producent rdzeni magnetycznych poszukuje pracownika na stanowisko

oszczędności płacowe.

SPECJALISTA DS. PLANOWANIA PRODUKCJI (KOD LP}
•

•Wymagania: ·
-

doświadczenie

min.1 rok w pracy związane z analizą danych
liczbowych i prognozowaniem
- wykształcenie wyższe (ekonomiczne lub techniczne z zakresu
zarządzania produkcją)

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Access;
mile widziane doświadczenie w pracy z programem użytkowym
związanym z logistyką)
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Główne

zadania:

- analiza danych związanych z planem produkcji
oraz bieżące ich monitorowanie, sporządzanie raportów
- opracowywanie wniosków i zaleceń na podstawie
powyższych analiz
- potwierdzanie zleceń sprzedaży
- planowanie produkcji
- koordynacja pracy z działem produkcji
- współpraca z działem marketingu
- współpraca z klientem w zakresie zamówień

Oferty w języku polskim i angielskim (CV, list motywacyjny i fotografia) wraz z kodem stanowiska prosimy składać do dnia 24.05.2001
bezpośrednio do siedziby firmy lub przesyłać na adres: .FERROXCUBE Polska" Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 2, 96-100 Skierniewice
(Dział Personalny); fax /046/ 834-00-35

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139. z póżn. zm.) i zgodnie z Uchwalą Nr XXIV/130/2001 Rady Gminy
w Zdunach z dnia 26 kwietnia 200f"r.

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania
zmiany mieiscowego ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zduny
której celem będzie określenie warunków zalesienia gruntów w obszarach położo
nych we wsiach: Złaków Botowy, Złaków Kościelny, Retki, Bąków Górny, Rząśno,
Bogoria Górna, Wierznowice, Urzecze, Strugienice i Maurzyce.
ot' Zainteresowąni mogą zgłaszać

wnioski do ww.. zmiany planu.
Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Zdunach w terminie
do dnia 11 czerwca 2001 r.
ot' Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
ot'

R-625

ZATRUDNI

Łowicz

ul. Nowy Rynek 36
budynek PANORAMY
fil 837-84-38

Tylko u NAS ...
KUP NAJTANIEJ li

HANDLOWCA
Wymagania:
• min. średnie wykształcenie
• znajomość branży informatycznej
• łatwość nawiązywania kontaktów
• prawo jazdy kategorii B

k. laser.
599 zI

Minolta 1100L
1190 zł

posiadamy tusze i tonery do wszystkich
•...,odeli drukarek oraz zestawy uzupełniają<>•"

CV i list motywacyjny należy składać do końca maja 2001 roku
w salonie firmy w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 258. R-6
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JEST WOLA ZAKUPU
KOTŁOWNISYNTEXU
Najtańsza

R-635

Zapraszamy po nową. ofertt cenO'M!l komputerów,
monitorów, dnikarek,skanerów, notebooków
równiei: na www.Vobis.pl
-599

l.EBM_r_Ę Oddział Głowno, ul. Sikorskiego 3
COST tel./fax (042) 710-70-10

PRODUCENT:
• kostki brukowej
• krawężników, obrzeży,
przepustów drogowych,
• kręgów, bloczków betonowych itp.
A TAKŻE:
• bramy garażowe
- segmentowe i uchylne
•styropian: FS-12, -15, -20

CENY PRODUCENTA

GAZY
•:• PROPAN-BUTAN - 11 KG
•:• PROPAN-BUTAN - 11 KG
do wózków widł9wych
•:• PROPAN-BUTAN - 33 kg

Acetylen, argon, azot, dwutlenek węgla,
powietrze syntetyczne, tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje.

R-1a
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energia w Łowiczu jest wytwarzana
Syntexu, dlatego poczynione są
działania w celu pozyskania jej na cele miejskie.
Wniosek taki był złożony zarządowi Syntexu, zanim jednak zostanie ogłoszona upadłość trwa luka
prawna i nic więcej poza wyrażeniem woli zakupu
nie można było zrobić.
Zakupem kotłowni jestież zainteresowana - jak
wilokrotnie pisaliśmy w NŁ spółka SFW Energia
z Gliwic, która jest aktualnie dzierżawcą.
Ew~ntualne nabycie kotłowni przy Syntexie byłoby - zdaniem burmistrza dlaZEC korzystne, nie
tylko ze względu na zaspokojenie w dużej mierze
potrzeb ciepłych miasta, wykorzystane byłyby
również plac na węgiel i budynki - obecnie ZEC
dzierżawi pomieszcznia w ŁSM.
Dużo jednak zależy od przyszłości Synexu, jeżeli natomiast kotłownia Syntexu nie zostanie przez
miasto kupiona, będzie rozważana możliwość budowy nowej kotłowni - działającej tylko w szczycie na os. Bratkowice.
(mwk)
przez

~ FRANCE-GOST sp. z o.o.

Komunikat Zarządu Gminy Zduny

FIRMA KOMPUTEROWA „MAR-COM"

Na temat 5 zmodernizowanych kotłowni olejowych wiadomo, że są najdroższe, ale jak wykazuje
duży wzrost cen energii w ostatnich latach, szybka modernizacja nie jest zdaniem burmistrza wskazana: Stateczny efekt ekologiczny jest ważny, ale
cóż po tym mieszkańcom miasta, jeśli nie będą
w stanie za tę energię cieplną zapłacić.

kotłownię

'WIELKA
·PROMOCJ A!

OKNA PCV
(1465

x 1435) już od 650

zł

brutto

• OKNA DREWNIANE e ALUMINIOWE • ROLETY
• żALUZJE • BRAMY • PARAPETY • DRZWI

DORADZIWO- OBMIARY - SERWIS

MONTAż-GRATIS
USŁUGI RBMONl'OWO.WYKOŃC'lBNIOWB
BIURO INFORMACYJNO-HANDLOWE
99.400 Łowicz, ul. Wojska Polskiego 1 !
telJfax. (0-46) 830-22-39, 0-607-343-336 ,
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KASK JAKO EKSPONAT

Biblioteka
mieisko-powiatowa

Jerzego Smereckiego - kolekcjonera strażackich hełmów odwiedził Artur Wasielewski.
erwszy hełm otrzyma/em jako prezent od swojego przełożonego prawie 21 lat temu -wspomina Jerzy
Smerecki, konserwator sprzętu w Pań
stwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,
a z zamiłowania kolekcjoner stmżackich
kasków. Był to przewojenny kask polski
wyprodukowany w fabryce „ ludwików" w Kielcach w 1937 roku. Hełm
wykonany był z blachy kwasowej, dzięki
temu do dziś zachował swój blask i połysk. Drugi kask otrzymałem od kolegi,
który przywiózł go z wyprawy do Stanów
ZJednoczonych. Hełmy takie nosili w tamtym czasie amerykańscy strażacy. Kiedy
miałem już te dwa hełmy. postanowiłem
zacząć je zbierać- mówi kolekcjoner.
Smerecki pochodzi z województwa
szczecińskiego, do Łowicza trafił w latach 70. wcześniej pracował w straży
pożarnej w Petrochemii w Płocku, póź
niej w jednostce ratownictwa chemicznego w tej samej fabryce. W Państwo
wej Straży Pożarnej w Łowiczu zajmuje się konserwacją i naprawą sprzętu.
Do jego zadań należy konserwowanie
kombinezonów ratownictwa chemicznego, napełnianie butli tlenowych i innego
sprzętu specjalistycznego z jednostek
z terenu byłego województwa skierniewickiego. Jest to odpowiedzialna praca,
zależy od niej życie strażaka w czasie akcji, wymaga dużej dokładności i staranności - mówi Smerecki.
ieraniem hełmów zajmują się niektórzy strażacy, szczególnie jest
o modne wśród emerytowanych
komendantów. Duży zbiór posiada komendant PSP z Bełchatowa, którego nazwiska łowicki kolekcjoner nie pamięta.
Kolekcja kasków jest też w muzeum
istniejącym przy OSP, którego zało
gę stanowią ojcowie franciszkanie
z zakonu w Niepokalanowie. Najwięk
szy zbiór posiada emerytowany komentant straży w Siedlcach. Wiele heł
mów znajduje się w muzeum przy
jednej z jednostek w Warszawie.
W łowickim muzeum jest również kilka
hełmów strażackich wystawionych
w jednej z gablot.

„ •\• ...
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Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, 25 kwietnia, radni podjęli uchwałę
o powierzeniu prowadzenia wybranych
zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki
Publicznej Miejskiej Bibliotece w Ło
wiczu.
Prowadzenie zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej jest wymogiem prawnym. Ponieważ nie stać nas
na tworzenie biblioteki, postanowiliśmy
skorzystać z istniejącej możliwości
i powierzyć te zadania na mocy porozumienia Miejskiej Bibliotece - mówi Mirosław Kret, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w łowickim starostwie.
Przedsięwzięcie zyskało akceptację
zarządu

Jerzy Smerecki z

dużymi

i

małymi

eksponatami ze swojej kolekcji

Podobno jednak największy na świecie
zbiór eksponatów znajduje się w kolekcji
Hiszpana, mieszkańca Barcelony Joachima
Pol Martineza, który założył swoje własne,
prywatne muzeum kasków.
Zbiór Jerzego Smereckiego nie jest aż
tak okazały, ale i tak liczy prawie 40 kasków z całego świata. Kolekcjoner znaczną część trzyma w swoim mieszkaniu,
inne są w jego pracowni w straży. W kolekcji są hełmy przedwojenne, są pochodzące z lat 50, a wykonywane z wojskowych hełmów radzieckich, wzmocnionych
tzw. grzebieniem, kolekcja kończy się kaskami współczesnymi. Prześledzić moż
na zmiany, jakie dokonywały się w konstrukcji hełmów i w materiałach używa
nych do ich wykonania na przestrzeni
tych wszystkich lat.
Obecnie kaski produkowane są z tworzyw sztucznych. Oprócz głowy chronią również kark, wyposażone są w okulary chroniące twarz zarówno przed pło-

mieniami, jak i odpryskami ciętego żela
za przy akcji ratowniczej. Koszt nowoczesnego, wyprodukowanego w Polsce
kasku wynosi 400 złotych, kasku zachodniego blisko 900 złotych.
Większość eksponatów w prywatnym zbiorze pochodzi z wymiany. Najlepiej dokonywać wymiany z ręki do
ręki, inne metody mogą być niebezpieczne. Zdarzało się, że wysyłałem kaski
w paczkach za granicę na wymianę
z innymi kolekcjonerami, później okazywało się, że sam nic nie otrzymywałem opowiada Smerecki. Ponadto kolekcjoner przywozi kaski z zagranicznych
podróży, niekiedy coś przywiozą mu
jego koledzy. W połowie lat 80 w Warszawie odbywały się Międzynarodowe
Zawody Strażackie CITF, dzięki przyjazdowi reprezentacji strażackich z całego świata, Jerzy Smerecki otrzymał
kilka kasków. Zbieranie wymaga dużej
cierpliwości, czasami przez długi. okres,

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻVNIERYJNO-DROGOWYCH w Łowiczu, ul. warazawska 36
ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny - ofertowy
na sprzedaż samochodu osobowego Polonez Caro 1600

• Cena wywoławcza 4.069,00 brutto.
•Przetarg ofertowy (otwarcie kopert) nastąpi w dniu 05.06.2001 o godz. 10.00 w siedzibie Przedsiębioratwa Robót
Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu, ul. Warszawska 36. Samochód można oglądać codziennie od dnia 17.05.2001 r.
w godzinach 10.00-14.00.
• Oferty w zamkniętych kopertach z napisem .Przetarg" należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa pod adresem
j.w. najpóźniej do godz. 9.30 w dniu przetargu.
• Oferta powinna zawierać: adres i siedzibę oferenta, oferowaną kwotę i sposób zapłaty.
• Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30 w kasie przedsiębioistwa.
• Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent nie zaoferuje ceny zakupu co najmniej równej cenie
wywoławczej, lub jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna.
• Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i odwołania.bądź unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny, oraz zastrzega sobie prawo prowadzenia licytacji ustnej w drugim etapie spośród złożonych ofert.
• Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte i nie uzupełnia braków w oferowanym samochodzie.

;,a.et·AUTO-KOMIS

nawet do dwóch lat, nie można
nowego eksponatu.
Łowicki kolekcjoner nie ma ulubionego eksponatu, każdy hełm ma dla niego
swoje znaczenie. Nie ma specjalnych
czasopism zajmujących się tematyką
ubioru i sprzętu strażackiego, nie są również organizowane giełdy hełmów, ani
też spotkania kolekcjonerów.
arzeniemJerzegoSmereckiegojest
gromadzić hełmy z wszystkich
aństw Europy. W kolekcji ma
nawet hełm strażacki z byłej Jugosławii, do
zamknięcia kolekcji europejskiej brakuje kasków z Grecji, Portugalii, Irlandii, Norwegii.
Smerecki otrzymał również trzy czapki strażackie - francuską, austriacką i niemiecką,
otrzymał je przypadkiem i podczepił pod
swoje zbiory, choć jak przyznaje czapek nie
zbiera.Dlaczego to wszystko robi? Odpowiada krótko - To jest moje hobby. Jeżeli nie
będę miał już sił na zbieranie, przekażę
wszystkie zbiory do muzeum - dodaje.

M
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ODR

Kto iada sałatki,
ten piękny i gładki
Do tego rozpopularyzowanego ostatnio hasła poważnie podeszły panie
z koła gospodyń wiejskich w Ostrowie,
w gminie Łowicz. Na 24 maja zaplanowały one wspólnie ze specjalistką
ODR w dziedzinie żywienia Elżbietą
Jóźwicką pokaz przygotowywania surówek i sałatek. Przygotowywanie, prezentacja i degustacja zielonych pyszności odbędzie się w tamtejszym domu
ludowym.
(ljs)

LEWl~ATAN

MARKET

rok produkcji 1994, nr ~ilnika CB 0154944, nr nadwozia SUPB01CBHRW653016,
nr rej. SNE 6571, nr inw. 7279n41

Informacji udziela się pod numerem telefonu (046) 837-61-94.

trwający

pozyskać

miasta i na najbliższej (majowej) sesji Rady Miejskiej zostanie
w formie uchwały przedłożone radnym,
tak by od 1 czerwca mogło być realizowane.
Na realizację powierzonych zadań
starostwo przewidziało w tegorocznym
budżecie 25 tys. zł. W ramach porozumienia prowadzone będzie m.in. doradztwo merytoryczne z zakresu realizacji
zadań powierzonych bibliotekom gminnym, szkolenie dla pracowników gminnych bibliotek, nadzór i ocena całokształ
tu pracy bibliotek w gminach, pomoc
dla tych placówek przy realizacji programów kulturalo-oświatowych.

R~09

Blacharstwo i naprawa pojazdów
Sprzadai w paletach
Jakubowski Sławomir
EURO po 200, 250, - sztuk
Konkurencyjne ceny I dobra jakość
Cegielnia s.c. Zawadzcy w Kalinowie k/Głowna
. 95
0421719-63-33, dom 0421719-13·94

przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

DO ZAKUPÓW

Saletra
Saletrzak
c
1"'!~
i inne 1V1ot.L
oowo~
LIDER

s.c.

Łowicz,

ul. Łęczycka 114
Tel. (0-46) 837-11-72

SKLEP HYDRAULICZNY
w Zdunach oferuje:
• piece węglowe i miałowe
• grzejniki stalowe I aluminiowe
• podgrzewacze elektry~zne, RJ'"f'l,
przepływowe i C.O.
"\ECEN'l
• urządzenia sanitarne
N\S"
• baterie umywalkowe, wannowe
• rury PCV, stalowe i miedziane
• oraz kształtki miedziane,
wodociągowe i kanalizacyjne.

SPRZEDAŻ • MONTAŻ
Zduny Osiedle nr 9, tel. (0·46J B3B·15·5

Łowicz ul. Armil Krajowej 61 (za Czerwóną Górą)

tel. (0-46) 837-93-20, 837-94-67

WYROBY HUTNICZE
MATERLU..Y
BUDOWIANE
GAZY TECHNICZNE
OPAt, NAWOlY !
NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

18 REKLAMA
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ZARZĄD

MIASTA ŁOWICZA

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

ogłasza

I przetarg pisemny ograniczony do osób prawnych
realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej

ZAPRASZA. SPOtECZNOŚĆ POWIATU tOWICKIEGO
UBEZPIECZQNĄ W tÓDZKIEJ REGIONALNEJ KASIE CHORYCH

.
NA SPRZEDAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI
,

DO SKtADANIA DEKLARACJI WYBORU
OPIEKI LEKARSKIEJ I PIELĘGNIARSKIEJ

• STACJI TRANSFORMATOROWEJ
położonej

w

Łowiczu

przy ul.

Małszyce

nr 2

W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI WCHODZI:

W PUBLICZNEJ PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ DLA DOROStVCH I JLA DZIECI

./działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr: 958/10 o pow.135 m 2 ,
uregulowana w księdze wieczystej Kw nr 19921 .

./ budynek murowany, parterowy o powierzchni użytkowej 31 m 2 ,
wyposażony w transformator olejowy typ TO 250/15.
wywoławcza

./ Cena

wynosi 50.000,-

~Pomieszczenia Poradni dostosowane są również do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

zł

~Od 21maja2001 r.

./Oferty należy składać w zaklejonych kopertach, z napisem „Trafostacja-przetarg" najpóźniej do
dnia 28 maja 2001 roku godz. 16 OO w sekretariacie UM w Łowiczu, Stary Rynek 1.
./ Oferta powinna zawierać: nazwę ·firmy; adres; _datę sporządzenia oferty; oświadczenie, że
oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; oferowaną cenę
wyższą od wywoławczej i sposób jej zapłaty; dowód wpłacenia wadium.
./ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2001 roku w sali
Stary Rynek nr 1, o godz. 11.00 .

Urzędu

Miejskiego w

Łowiczu,

przyjmowane będą zapisy w rejestracji Przychodni Ogólnej
przy ul. Stary Rynek 11 (wejście obok Apteki).

~Z dniem

./Wadium w wysokości 2.500,-zł należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do godz. 14.00 lub na
konto Urzędu Miejskiego, nr 10801486-71-3604-80100-111 w Banku PEKAO S.A. o/Łowicznaj
później do 28 maja 2001 roku.
./Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia
umowy.

.

Pacjentom, którzy zapiszą się do naszej poradni
zapewnimy nieodpłatnie nieograniczony i całodobowy:
•

./ Obecność uczestników przetargu w czasie otwarcia ofert - obowiązkowa.

1lipca2001 r. Przychodnia już rozpocznie przyjmowanie pacjentów.

Dostęp

do lekarza dla

dorosłych

• Wszelkie konsultacje specjalistyczne zgodnie z potrzebami zdrowotnymi
pacjenta .
• Wykonywanie szerokiego zakresu badań diagnostycznych w nowoczesnym,
dobrze wyposażonym w aparaturę medyczną Centralnym Laboratorium,
w pracowniach RTG, EKG, USG, Endoskopii i Zakładzie Patomorfologii.

./Osoby prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu na 7 dni przed wyznaczonym terminem
przetargu tj . do dnia 25 maja 2001 roku w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek
„B" pokój 34, muszą złożyć statut tejże osoby, względnie inne dokumenty założycielskie, z których wynika prawo uczestniczenia w przetargu.

• Stałą opiekę pielęgniarską.

./ Lista osób prawnych zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w dniu 29 maja
2001 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu.

O

Bliższe

infonnacje dotyczące przetargu, można uzyskać w Wydziale GGPPiR, Stary
Rynek nr 1, budynek „B", pok 34, tel. 830-91-34.

./

./Zarząd

Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

~„1
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Szanowny Kliencie!!!

Z okazji 1OO-lecia banku proponujemy Ci

UNIKALNĄ LOKAT~

L!I. Stary Rynek 18, tel. (0-46) 837-85-33 lub 837-57-19
Serdecznie zapraszamy do naszych oddziałów w:
Bielawach, Chąśnie, Dmosinie, Domaniewicach, Godzianowie,
Jeżowie, Kocierzewie, Lipcach Reymontowskich, Nieborowie,
Sadkowicach, Słupi, Zdunach.

R~24

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOWICZU

.
WYDZIERZAWIENIA POMIESZCZEN
w sprawie

,

ZAKUDU PATOMORFOLOGII
Łowiczu

przy ul. Ułańskiej 28 z przeznaczeniem na świadczenie
pogrzebowych powszechnie dostępnych dla ludności

./ Okres realizacji zamówienia - 36
./

miesięcy

usług

od daty podpisania umowy.

Dokumentację przetargową zawierającą:

opis przedmiotu zamówienia, istotne dla zamawiające
go postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, sposób przygotowania i zło
żenia oferty można otrzymać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu , ul. Ułańska 28, pok. 109
w godz. 8.00-15.00.
·

./ Uprawniony do kontaktów z oferentami: Henryk Szkup technicznych , tel. 837-56-11 w. 250 .

z.~a

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

ŁOWI CZ

dyrektora ds. administracyjno-

./ Oferty w zaklejonych kopertach z hasłem : „Oferta - Zakład Patomorfologii"
w siedzibie zamawiającego pok. 213 do dnia 30.05.2001 r. do godz. 11 .00 .

należy składać

./ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2001 r. o godz. 11.1 O w sali konferencyjnej
,Zdrowotnej w Łowiczu.

Zespołu

Opieki
R~ 22

Łowicz,

99-400 taMcz. ul. Kaliska 103,
tel. (046)8373279, 8374138,
fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.rom.pl;
internet http~/www.winkhaus.eom . pl/sib

NA

•szybak=1 ,1
• okucia Winkhaus.
• wzmocnienia ocynkowane
w ramie, skrzydle, słupku
• transport okien do klienta

R~

BUDOWLANA

-61

\~:~e~~~!: J2
V
CE "tATel.

u gS-01 o Stryk~W

Plac Koński Targ 7

tel. 837-38-86

GINEKOLOG
Dr n. med. Wojciech Kazimierak
Piątki
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TANIA TARCICA

do

Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

w

[Si]
'EJ.:.I'"

1abezpiamniam na iycia krll~obiorcy
R~os
Tel. 0-501-709-535

właściwie
własne pieniądze i przyjdź

ogłasza postępowanie

R~23

KREDYT DO 30.10 ~

Zadbaj

·o

i dla dzieci.

17.00-19.00

OKULISTA
Małgorzata Mazurkiewicz-Kazimierak
piątki

17.00-19.00

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

LARYNGOLOG
Dr n. med. Magdalena Korczyńska
R~28

wtorki 14.30-16.00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŁOWICZU

Zawiadamia, że dnia 02 lipca 2001 o godz. 9.00
w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 5 w sali nr 305

ODB~DZIE SI~ I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
- lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łowiczu przy ul. Kwiatowej 1O
o powierzchni 65,49 m 2 , zapisanego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Łowiczu pod nr Kw 22587 stanowiącego własność na prawach wspólności ustawo~ej Mariusza oraz Joanny małż. Tokarskich.
./ Cala nieruchomość - lokal mieszkalny oszacowany jest na kwotę 78.000,00 zł .
./ Cena wywołania nieruchomości - lokalu mieszkalnego wynosi 58.500,00 zł.
./ Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 7.800,00 zł
w gotówce lub książeczce oszczędnościowej .
./ Nieruchomość - lokal mieszkalny można oglądać w terminie dwóch tygodni przed Licytacją
w tych też dniach można przeglądać akta egzekucyjne znajdujące się w Sądzie Rejonowym
w Łowiczu.
R~20

.
I MONTAZ HAKOW
•

WYPOZVCZALNIA PRZYCZEP
,
SAMOCHODOWYCH
MOTO-PARTNER Łowicz
ul. Słowackiego 38, tel. (0-46) 837-00-08 . ,

19
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

Władysław

Milczarek (1921-2001>

Władysław Milczarek urodził się w Ło
wiczu 14 października 1928 roku, zmarł
po ciężkiej chorobie i długotrwałym leże
niu w łóżku 11 lutego bieżącego roku. Do
końca swoich dni był człowiekiem ciepłym i serdecznym. Jego wnuki lubiły do
niego przychodzić nawet, gdy nie mógł
już samodzielnie schodzić z łóżka. Tatuś

.JL
lr

ODESZLI OD NAS (28.04-13.05.2001 r.)

28 kwietnia: Kazimiera Bursak, 1.79, Popówek; Henryka Klimczak, 1.79,
Łyszkowice; 29 kwietnia: Wiesław Sołtyszewski, I. 79, Marywil; Jerzy
Wielemborek, I. 43, Strugienice; 1 maja: Tadeusz Kurczak, I. 76, Bocheń;
3 maja: Kazimierz Wrona, I. 90, Łowicz; Artur Dutkiewicz, I. 16, Łaźniki;
5 maja: Rozalia Anyszka, I. 82, Łowicz; Waldemar Grubiński, I. 29, Sromów; 6 maja: Antoni Kunat, I. 89, Łasieczniki; Władysława Wieczorek,
I. 61, Jadzieniec; Józefa Szymańska, I. 77, Czatolin; 7 maja: Zofia Szczęsna,
I. 79, Patoki; 12 maja: Władysław Rutkowski, I. 81, Bielawy; 13 maja:
Stanisława Michalak, I. 81, Boczki Domarackie.

okresie wolnego czasu nie miał zbyt duźo budowach, naprawiał rowery, był ochroi spotykali się nader rzadko. Bywały okre- niarzem, pracował. przy asfaltowaniu
sy, że z powodu wyjazdu na inną budo- dróg. Tatuś nigdy nie miał problemów
wę nie widzieli się nawet dwa miesiące . ze znalezieniem pracy, pewnie dlatego,
Taki specyficzny okres narzeczeństwa że bardzo wiele rzeczy umiał robić
trwał ponad trzy Jata. Potem jednak pan i przykładał się do tego co robił. Zmieniał
Władysław został zatrudniony na poczcie pracę ze względu na to, że ktoś mu zapropow Warszawie i miał znacznie więcej cza- nował lepsze warunkifinansowe niż poprzedczasami zasypiał ze zmęczenia, a dziecia- su dla narzeczonej, niedługo póżniej żony. nik i na przykład nieco lżejszą pracę. Jak
ki dalej bawiły się w jego pokoju. Mówił,
Państwo Zofia i Władysław Milczar- zachorował na nowotwór, to nie mógł sobie
że jest szczęśliwy.jak blisko niego jest mło kowie wrócili do Łowicza z powodu kło znaleźć miejsca w domu. Bywały chwile,
dok. ze str. 11
de pokolenie i czuje wtedy przypływ sil potów ze zdrowiem pani Zofii, na które że czul się bardzo slaby. ale czasami też trywitalnych. Nieraz miał taką zadowoloną zapadła niedługo po ślubie. Wymagała ona skał życiem - wspomina córka Martyna.
minę jak zasypiał„. wspomina Martyna, kilkutygodniowego wypoczynku po przeChoroba nowotworowa zdiagnozowacórka pana Władysława.
bytej chorobie płuc. W Warszawie oboje na została na tyle póżno, że lekarze nie
Władysław Milczarek urodził się mieszkali w hotelach robotniczych lub byli w stanie całkowicie zatrzymać jej
w skromnie żyjącej, mieszkającej w Ło kątem u znajomych, co nie sprzyjało od- rozwoju. Były tygodnie, kiedy można
wiczu rodzinie. Miał troje rodzeństwa: poczynkowi i powrotowi do zdrowia. było zaobserwować wyraźną poprawę,
dwie młodsze siostry i starszego brata. Tatuś wpadł na pomysł, że w Łowiczu jest niestety po nich następowały tygodnie
W domu było skromnie, ale nie biednie. lepszy klimat, wolny pokój u siostry w miesz- pogarszania się stanu zdrowia Przez ostatMówił, że rodzice jakoś starali się wiązać kaniu i najakiś czas tutaj zamieszkają. Mama nie dwa miesiące życia pan Władysław nie
koniec z końcem, a teraz on wiąże. Podob- nie mogla pracować, a ojciec zaczął mieć wstawał z · łóżka Na swoją prośbę popartą
no.jak mnie uczył zawiązywać sznurowadła kłopoty na poczcie z powodu częstych nie- obietnicami opiekowania się przez rodzinę
I tak już ciągnął. O swojej matce nie
u butów to ciągle o tym mówił, aż wreszcie obecności. Ostatecznie :zWolnil się z pracy znalazł się w domu. Nowotwór nie dawał za powiedział ani razu inaczej jak właśnie
jako dziecko podchwyciłam to i kiedyś z dumą w stolicy i pracował razem z bratem wygraną i lekarze dawali panu Władysła „mamusia". Opowieści artysty przeplapowiedziałam najakimś rodzinnym spotka- z Łowicza w gospodarstwie. Na tyle fajnie wowi tylko kilka tygodni życia To był smutny tały się przez dalszą część koncertu. Kto

Dłubek,

ilui ty
masz przyiaciól

niu przy stole, że tatuś nauczył mnie wiązać im się w Łowiczu układało, że zostali na okres. Wszyscy dokładnie wiedzieliśmy,
koniec z końcem i nie będę już chodziła stałe. „ - wspomina córka Martyna.
że tatuś niedługo może odejść od nas. Zaboso. Wszyscy parshlęli śmiechem, aja nie
Mieszkając w Łowiczu pan Władysław wsze jednak śmierć bliskiej osoby - nawet
bardzo wiedziałam dlaczego śmieją się ze pracował w kilku miejscach, czasami na- ta przewidywana - bardzo boli - powiesznurówek .. - wspomina córka Martyna.
wet dojeżdżał do pracy w Warszawie działa córka pana Władysława Martyna.
Przyszłą żonę poznał
kończeniu
cował

dwa lata po za-

n wojny światowej gdy pra-

na budowie w Warszawie. W tym

nie wiedział tenjuź wie, że kilkuletni Julek wystrugiwał z drewna pierwsze rzeźby otrzymanym od ojca „cyganem" pasając krowy, niczym Antek,
z noweli Prusa. Zapatrzony był w swoi w Skierniewicach. Przez kilkanaście lat
Władysław Milczarek zmarł w domu jego wuja z rodziny matki, Stanisława
był najpierw tokarzem, potem malował w Łowiczu po niedzielnym spotkaniu
Wojciechowskiego, znanego wtedy w okomieszkania, sprzątał osiedla, pracował na z rodziną.
(mak) licy rzeźbiarza. Zawsze mawiałem, gdy

Przyloga (1914-2001)

Genówefa

Genowefa Przyłoga przyszła na świat dzicach zmarłej, później przeprowadzili
w 1914 roku w Nieborowie, jednak całą się do pobudowanych bloków na osiedlu
resztę życia spędziła w Łowiczu. Była Noakowskiego.
Zmarła była bardzo rodzinną osobą,
jedyną córką w rodzinie Jana i Marii
Wiśniewskich mieszkających przed woj- dzieci stanowiły dla niej oczko w gło
ną w jednej z kamienic na ulicy Podrzecz- wie.
Bardzo dobrze rozumiała się z mę
nej . Ojciec pani Genowefy był murarzem. Poza córką w rodzinie Wiśniew żem, nie doświadczyli w swoim małżeń
skich był jeszcze młodszy od niej brat stwie żadnych kryzysów, rozstań.
Utrzymywała bardzo bliskie stosunki
Józef.
Matka wspominała lata swojego dzie- rodzinne ze swoim bratem i jego rodziciństwa z sympatią. Mówiła, że dzięki ną, często również edwiedzała rodzinę
pracy ojca i zaradności matki mieli lep- męża, mieszkającą poza Łowiczem . Miaszy standart życia niż ich sąsiedzi i zna- ła wielu znajomych, zarówno w pracy,
jomi - mówi syn zmarłej Stanisław. Pani jak i jeszcze z lat młodości, najlepsze

Genowefa w młodym wieku wyszła za
wybrankiem okazał się pochodzą
cy z Włocławka Franciszek Przyłoga,
który w Łowiczu odbywał wtedy służ
bę wojskową. Mąż pani Genowefy był
starszy od niej o cztery lata. Tworzyli
zgodne małżeństwo. Pierwsze lata po
ślubie młodzi mieszkali we Włocławku,
pomagali rodzicom pana Franciszka
w prowadzeniu prywatnego sklepu. Tam
też urodził się pierwszy syn państwa
Przyłoga - Lech.
Przed rozpoczęciem wojny Franciszek Przyłoga został powołany do wojska i brał udział w wojnie obronnej 1939
roku. Dostał się do niewoli i był w niej
kilka miesięcy, w tym też czasie pani
Genowefa wraz z synem wróciła do rodziców, do Łowicza . Po wyjściu z niewoli dołączył do niej mąż i tutaj zostali
już na stałe.
W .1943 roku pani Genowefa urodziła
bliźniaki Stanisława i Zofię. Po wychowaniu dzieci i posłaniu ich do szkoły,
poszła do pracy. Przez pierwszych kilka lat pracowała w mleczarni przy produkcji serów, była to jednak dosyć ciężka
praca. Póżniej dzięki wstawienictwu znajomej została przeniesiona na etat sprzą
taczki do biur mleczarni. Genowefa i Franciszek Przyłoga mieszkali najpierw w małym mieszkanku: odziedziczonym po romąż,
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dotąd

stosunki
dami.

utrzymywała

jednak z

sąsia

niej przez wiele godzin

żartowaliśmy,

śmieliśmy się, śpiewaliśmy
Stanisław Przyłoga.

Na

- opowiada

początku

lat 80
czas pomagała swoim dzieciom w prowadzeniu domów, po przejściu na emeryturę gotowała obiady dla wnuczków.
W I 990 roku po krótkiej chorobie
zmarł mąż pani Genowefy.
Największym przeżyciem dla niej
była jednak choroba i śmierć najstarszego syna Lecha, który zmarł cztery Iata
temu. Od tamtego czasu matka nie mogla
otrzymała emeryturę. Cały

się pozbierać,

bylem mały- „ chcę być taki jak wujo" opowiadał pan Juian. W szkole w Kompinie, do której uczęszczał, nauczyciele
nazywali go, widząc jak bez przerwy
struga w drewnie, „Dłubkiem". W czasie trwania okupacji nastoletni Julian został zamknięty w obozie w Łowiczu
wraz, ze swoimi rówieśnikami. Mieli
być przewiezieni na front wschodni
i tam kopać okopy dla wojska. Brzozowski przesiedział w obozie 21 dni,
jednak ku uciesze rodziny - ojciec był
żołnierzem Armii Krajowej - młodzi
chłopcy nie zostali ostatecznie wywiezieni do pracy.

choroba brata kosztowała
nerwów, a śmierć - prawie zała ski. Początkowo były to pojedyńcze
manie nerwowe - opowiada syn Stani- rzeźby, strugane w wolnych chwilach naj-

Cały

czas mam w pamięci nastrój
Genowefa Przyłoga zmarła nagle 29
Przy stole spotykała się cala na- styczna 200 I roku. Pochowana została
sza rodzina, . dzieliliśmy się wszyscy u boku męża na cmentarzu katedralnym.
opłatkiem lub święconym jajkiem, póź(aw)
świąt.

Wyrazy głębokiego współczucia

częściej zimą, podczas przerwy w pracach polowych. Potem powstawać zaczęły rzeźby ruchome, poruszane za pomocą mechanizmów ręcznych, przedstawiające przede wszystkim łowickie tradycje - wesele, procesje, lak również
sceny czy postacie z polskiej historii bo ta nigdy nie była Brzozowskiemu
obojętna.

URSZULI KRYŚCIAK i rodzinie z powodu śmierci

•

M~ZA

wykonawcy, którzy na
przygotowali specjalne utwory chwalące twórczość artysty i-jego samego. Zespół Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie" ułożył
specjalnie na tę okazję teksty piosenek.
Jedna z wokalistek przedstawiła również
wiersz o muzeum w Sromowie, a w trakcie występu jubilat został „porwany" do
tańca przez prezesa stowarzyszenia, Teresę Wojdę. Muzyk Włodzimierz Kosę
da tekst o rzeźbach poruszanych przez
Juliana Brzozowskiego ułożył na melodię legionowego utworu „Raduje się serce, raduje się dusza". Koderki, aby przypomnieć lata młodości dostojnego beneficjanta zatańczyły charlestona, tańczo
nego w latach 40-tych.
Dużą radość sprawiło wreszcie Brzozowskiemu przybycie na uroczystość
jego znajomego, jubilata bo I OO-latka,
Stefana Konopczyńskiego, garncarza
z Bolimowa, dla którego burmistrz Ryszard Budzałek i przewodniczący rady
Krzysztof Górski znaleźli szybko miejsce w pierwszym rzędzie, tuż przed sce-

ną. Mój ojciec był rok starszy - mówił
Zawsze lubiłem rzeźbić w drewnie. Po rzeźbiarz. Obydwaj panowie zapoznali
wyjściu z wojska, na poważnie zająłem sie na jednej ze strażackich imprez i zasię struganiem - opowiadał Brzozow- przyjaźnili. Brzozowski, jak się przy-

ją dużo
sław.

Wyróżniali się

tę okazję

RADUJE SIĘ SER.CE,
RADUJE SIĘ DUSZA
Koncert beneficjanta uświetnili goście
zaproszeni przez niego i organizatorów.

znał, dostał zaproszenie na 1OO urodziny znanego garncarza. Dużo ożywienia
do koncertu wniosła też orkiestra strażacka z Bolimowa, bohater koncertu
przyjął również życzenia od delegacji
OSP z Sierzkowa.
Julian Brzozowski zaprezentował
także swoje umiejętności muzyczne,
występując wraz z synem Wojciechem
na deskach sceny.
Gdy potem wniesiono tort, a cała sala
zaśpiewała „Sto lat", każdy z obecnych
wiedział, że Ziemia Łowicka rzeczywiście pragnęłaby, żeby Brzozo.wski stu
lat dożył. Bo tacy jak on pasjonaci nie
rodzą się co dzień.

Artur Wasielewski

składają właściciele i współpracownicy
Firmy,,Panaceum"włowiczu

Firma H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

Z głębokim żalem żegnamy

,

ś.P. GABRIELA KRYSCIAKA

tel. w ŁODZI
/

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
••
NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

długoletniego pracownika

Urzędu

Gminy w Chąśnie
wyrazy współczucia Rodzinie
R-631

składają pracownicy Urzędu

Gminy w

Chąśnie

„

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

'

całość usługi pogrzebowei 1 trumnq
Nieodpłatny

przewóz osób

d,bowq iui od 700 zł

zmarłych

~

do

chłodni

,.
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INFORMATOR
ŁOWICKI

Powiatowy

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

Miejski: Sekretariat fax. 830-91-60,
bunnistrz - 830-91-51
bunnistrza - 830-91-52

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

Geodezji 837-50-15;

Informacje:

Stanu Cywilnego 837-34-81; 830-91-60

Księgowość

Infonnacja PKP 837-63-11

837-34-09;

Infonnacja PKS 837-42-24

Skarbnik miasta 830-91-05;
Wydział

Infonnacja o numerach telefonów 913

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

Wydział

Spraw

Społecznych

Rozmowy

900

Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handiu, uslu_gach, produkcji i wyższej użyteczności publicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

Działalności

Wydział

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

Pogotowia:

Wydział

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

ulicznego 830-91-45 do 47;
czynny całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17.00;
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00 dnia następnego;

Policyjny telefon zaufania 837-80-00

Przedszkoli 837-57-72;

Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74, 837-66-08,
837-41-02, 837-30-30, 837-42-40,

Powszechny . Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

Informacje w

Naprawa telefonów 924

Pogotowia
w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alannowy
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

Urzędu

Pracy
w Zgierzu 719-84-22
Urząd Mi<;iski 719-80-02
Vrząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15

Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,

•

Kościół

Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;

•

Kościół

o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00,

18.05. Bonifiraterska 2
19.05. Kostka I
os. Bratkowice 2b
ndz. 20.05. Stary Rynek 17 tel. 837-42-93
pon. 21.05. Sikorskiego la tel. 837-42-64
wt 22.05. Stary Rynek 14 tel. 837-40-91
śr.
23.05. 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 niedziele 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 poniedzi~łku
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
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, l6.00-18.00,
soboty 8.00-12.00.
Domaniewice: pn. 10-17, wt. -pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00,
sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12: pn.-pt. 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
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

Tytani
W 1971 r. do miasteczka w konserwatywnym stanie Wirginia przybył, mimo sprzeciwu
mieszkańców, Hennao Boone, czarny trener futbolu amerykańskiego. Powierzono mu zadanie
kierowania drużyną miejscowej szkoły średniej.
Dla zszokowanych i niechętnych początkowo
chłopców, współpraca w drużynie złożonych z
białych i kolorowych stała się początkiem przezwyciężenia uprzedzeń rasowych.

Happy together
Tematem tego filmu jest miłość i zdrada,
rozstania i powroty. Jest to film dla tych, którzy
lubią specyficzną formę jaką posługuje się KarWai - zmieniające się obrazy i zmieniające się
sytuacje; bezpośrednie zwolnienia czy stopklatki, nagłe zmiany barw: od nasyconych kolorów
do najprostszej czerni i biel i.

KRONIKA,
WYPADKOW
MIL08NYCH
urocfzi{i się
w Łowiczu
i w <jEownie:

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

Kino Bzura:
e

godz.19.00 - DKF Bez Nazwy prezentuje ,,Happy
together" - reż. W. Kar-Wai.
Dyżury

przychodni WZ w Głownie:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- lekarz internista: 8.00-12.00
- pediatra 8.00-12.00 po 12.00 - izba przyjęć
w szpitalu
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna,
ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27

przychodni
w Strykowie:

Dyżury

Głownie

aptek w

Głownie:

- państwu Rysiewskim ze Skaratek
- państwu Aniszewskim z Pilaszkowa
- państwu Popowskim z Małszyc
- państwu Szymczak z Domaniewic

aw. 17.05. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

SYNKOWIE

pt.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

- państwu Uczciwek z Placencji
- państwu Cieślakom z Łowicza
- państwu Kołaczyńskim
ze Złakowa Borowego

18.05. ul.

stlb. 19.0S. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

ndz. 20.05. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

po.

21.05. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

Wl

22.05. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

śr.

23.05. ul.

Łowicka

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

w każdą niedzielę
Apteki pelnią 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

ś[u6owali

- Barbara Winiecka z Teresewa
i Andrzej Tomasz Łopata
z Kocierzewa Południowego

iw Głownie
i w Strykowie

ROLNIK SPRZEDAJE
hw~ wieprzowy~

•Domaniewice (15.05.);
4, 10 zł/kg+ VAT;
• OPZH Głowno (15.05);
4,10 zł/kg+ VAT;

OFERTY PRACY
w

ASORTYMENT

łopatka

szyn a gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

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

2.49
1,90
1,50

0.40
15,20
11,30
13 20
18,30
7 50
810
11,70
7 20
4 50
3.40
5,65
13,00
9 70
1,35
2,00
1,67

masło roślinne

olej
jaja
twaróg

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

4,10
0,39
7,72

3 90

6

oo

230
1,90
1,50
0,50
2,00
13,50
13 50
13,50
9 20
19,20
7,90
9,50
10,50
6 50

480

5 oo

1,30
2,50

3,00
5,80
15,00
9,50
1,90
2,80

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

1 70
3,90
0,40
8,80

2 70

2,66

2,20
1,30

2,05
1,50'

2 66
2,05
1.40
0,60

2,05
1,50
0,65

14,10

14,10

7 70
18,20
610

7 70
18,60
11 oo
890
10,30
7 oo
4
3 20
5,80
16,00
9 80
1 29

9,80
6 70
4 70
3,20
5,80

7 oo
4 50

14,50
9,50
1,40
1,80

1 70
3,90
0.40
8,00

140

0,40
7,81

9,80
1,29

0.40
7,81

040
7 81

2,30
1,80

2,20
1,90

13,90

18,98
7,83
8,82
7,10
5,98
3,90
5,90

22,50
7,00
9,10
11,707,20
4,50
3.40
5,65
15.40
9,00
1,35
1,80
1,67
3,80
0.43
7,72

14,50
13,00
8,5-10,0
12,50
19.40
6,50
9,70
7,40
5,00
3,00
6,20

7,00
7,59
11,00
7,00

11,60
7,80

3.49

4,50

13,00
9,00
1,35
1,70

6,00
12,85
9,39
1,29
1,77

1,60
3,50
0.40
7,90

2.40
1,90
1,30
0,30

135
045

7,95
20,00
7,50
9,00
12,00

2,25

2,30
1,90

- 2 60

so6ie:

następnego

Apteka w Bratoszewicach czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. 8.00.J4.00
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;
Kino
Poniedziałek. 21 maja:
• godz. 18.00 - „Przedwiośnie".

Ceny żywności: (dane z 15 maja) w Łowiczu

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

•

~

CÓRECZKI

Czwartek, 17 maja;

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
~akład energetyczny 719-80-1 O

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
soboty 8.00-12.00
po 12.00 - izba przyjęć w szpitalu w

•godz. 17.00- „Tytani" - film prod. USA;
tel.0-601-781-708
tel. 837-45-55
tel 837-51-32

Imprezy sportowe:

12.30, 16.00;

Dyżury

Informacje w Strykowie:

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego

Głownie:

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

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

święta:

• Kaplica seminaryjna: 1O.OO

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

Urzędu

św.

w niedziele i

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

Wydział

Filia Powiatowego

święte

Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie energetyczne 837-36-05

Telefony w Głownie:

Msze

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32

Analiz i Promocji 830-91-.18;

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI

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

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

Wydział

Sekretarz miasta 830-91-17

przychodni:

Pjatek - środa. 18-25 maja ;

nocne;

pl
sb.

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

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

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

Lowicz-dvżurv

aw. 17.05. 3 Maja 15

11.30, 18.00;

Policja 997

oświetlenia

837-65-58

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h)
- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są
w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Świętojańska 1/3 B, tel. 837-39-61; czynne:
przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie
w godz. 16-8; przyjęcia dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane
są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania powyższych zakładów.

• Parafia

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998

060~60-54-94

Zakład Obsługi

międzymiastowe

Naprawa telefonów 9224

Gospodarczej 830-91-20, 830-91-2lr 830-91-22;

Awarie

931 O

Zegarynka 9226

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

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

międzynarodowa

Infonnacja o numerach; tel.
Telegramy (nadawanie) 905

Wydział

Wydział

Dyżury

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

zastępca

ŁSM

pogrzebowy: 837-53-85, 837-56-45,
837-52-21
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48,
ul. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24

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

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

Zakład

Skarbowy 837-65-05

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

837-35-28

Urząd

Urząd

Apteki:

837-72-72, 837-20-37, 837-47-77, 837-44-44

Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek". Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP nr 4), tel. 837-6692, czynny: codziennie w godz. 15.00-21.00

Taxi osobowe 837-34-01
bagażowe

Warsztat konserwa!.

ZUS 837-69-09 .

Telefony:
Taxi

Inspektor ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 830-91-44

r.

136
2,90
0,31
8,60

3,55
5,65

5,80

9,65
1,25
1,89
1,95
1,39
2,89
0,39
7,75

13,80
9,20
1, 10
1,70
1,80
1 60
3.40
0,35
7,20

1,30
1,90
3,20
1
3,30
0,26-0,3

510
13 60
1,15
2,35
1,50
3,15
0,35
6,15

2,20
1,80
0.40
0,80

13,00
8 80
1 25
1,60
1,75

1 55
2,80
0,30
7,80

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 15.05.2001 r.)

Łowiczu

•operator koparki KN-251
•sprzedawca ze znajomością obsług
komputera
•sprzedawca
• kierownik sklepu
•elektryk z uprawnieniami SET
•szwaczka
•nauczyciel języka niemieckiego
z uprawnieniami
• nauczyciel historii
mianowany
•elektryk.z uprawnieniami
•dekarz
•specjalista do spraw handlu
i marketingu
•tynkarz
• handlowiec
• pracownik w biurze
obsługi klienta
•brukarz
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żad,nych informacji. Zainteresowani proszeni są o
kontakt osobisty.

21

17.05.2001 r.

•

SKARB ROLNIKA

RmAOOWANYPRZYWSPÓLPRACYZWODRBRATOS'lEWICE

•

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 5.11.2001 r.
pszenica
mieszanka

q
q
żyto
q
kukurydza
q
ziemniaki
q
jaja fermowe
15 szt
jaja wiejskie
15 szt
buraki
kg
cebula
kg
czosnek
szt
kg
jabłka
kg
kapusta biała
kapusta czerwona kg
pęczek
nać pietruszki
szczypiorek
pęczek
kapusta pekińska szt
marchew
kg
pieczark'i
kg
pietruszka
kg
pomidory
kg

60,00
55,00
78,00
78.00
15,00
4,50
5,00
0,80
0,60
0,50
1,20
0,50
0,80
0,80
0,80
2,00
1,00
4,50
4,50
7,00

papryka czerwona
por
seler
ogórek krótki
rzodkiewka
sałata

włoszczyzna

kapusta kiszona
Cortland
Gala
Gloster
Jonagold
LigoI
Idared
Mclntosh
Melrose
miód:
lipowy
wielokwiatowy
kura

szt
kg
szt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.

12,00
1,00
2,00
6,00
1,50
1,20
3,20
1,60
1,00
1,30
1,50
1,40
1,30
1,40
1,00
1,50

0,901
0,901
szt.

22,00
24,00
6,00

szt
szt
kg
pęczek

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon,
na którym kaidy może wpisać treść życzeń, jakle z różnych
okazji: imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak po prostu 91~~1Jl
„od serca" - chce komuś przekazać. Życzenia ukazywać
się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ.
Aby się ukazały, należy: - wypełnić kupon, używając nie więc J
niż 12 słów. Prosimy przy ·tym pisać pełne Imiona, gdyż inicjał także
liczymy jak słowo; dostarczyć kupon do naszego głównego biura ogło
szeń przy ul. Pijarskiej 3a, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej),
a w Głownie do redakcji „Wieści z Głowna I Strykowa", ul. Swoboda 4.
UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, do godz. 13.30.
Bądź szcześliwy

IMIENINOWE

i radosny, poznaj urok

młodych lat kochanemu synowi Łukaszo
wi Łon - rodzice.

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe
Zofii Koralewskiej dużo zdrowia, uśmiechu wszelkiej pomyślności życzy rodzi-

Najgorętsze życzenia i marzeń spełnienia
z okazji 18 urodzin Karolinie Rogowskiej
_Jacek.

na.

Dużo zdrowia radości ciepła rodzinnego życzy ciocia Ela.
Zofii Wołowiec . z okazji imienin i zbliżających się 50-tych urodzin moc gorących życzeń ślą Burzykowscy.

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
Piotrusiowi Sitkowskiemu samych szóstek w szkole życzą rodzice i rodzeństwo.

Marius~owiJagielskiemuzokazji 18urodzin spełnienia marzeń życzy kochające
słonko.

URODZINOWE

INNE

Najserdeczniejsze życzenia urodzinow

20 rocznicę ślubu dla Wandzi i Darka
Bieleckich dużo zdrowia uśmiechu na
twarzy Wandeczko życzą znajomi.

kochanemuŁukaszowiŁonsamychpiątek

w szkole życzą dziadkowie i chrzestny.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
00PUBLIKACJIWNUMERZE

Imi ę

21/01 (24 V)D

IUB

22/01(31 V)D

nazwisko

Adres

Kącik Muzvcznv

BAOR

MIC

Michał Bajor ma tyluż zakochanych w sobie miłośników co przeciwników. '
Jego fani wielbią jego głos, sposób interpretacji piosenek, sceniczny image.
Druga grupa zarzuca piosenkarzowi nienaturalną modulację głosu, jarmarczność oprawy muzycznej i estradową blagę. Niżej podpisany nie należy ani do
jednej ani do drugiej grupy. Nie jeżdżę za artystą na każdy koncert, ale też nie połama
łem płyt wykonawcy należących do mojej małżonki. Uznałem, że skoro tego formatu śpie
wający aktor zjeżdża nad Bzurę, nie wypada żeby go nie usłyszeć w występie na żywo
(jak sądziłem). Zaprosiłem więc zakochane w Bajorze panie z mojej rodziny i wspólnie
w piątkowy wieczór udaliśmy się do Kina „Bzura", aby być świadkiem wyd_arzenia.
Oczywiście sala wypełniona była niemal w stu procentach. I co ciekawe,
wbrew moim przypuszczeniom, wcale
nie brakowało na widowni męskich jednostek. A więc nie tylko panie wielbią
pana Michała. Początek występu zaplanowano na godz. 19 i co mnie bardzo
cieszy, rozpoczęło się punktualnie. Bajor, ubrany w.czarny garnitur ze starannie zaczesanymi do tyłu włosami, na
powitanie zaśpiewał kilka piosenek ze
swojej najnowszej, jedenastej już płyty
pt. „Kocham jutro". Artysta współpracuje z najlepszymi w swojej branży
kompozytorami i autorami tekstów,
a takie nazwiska jak Wojciech Młynar
ski, Włodzimierz Korcz, Jonasz Kofta
czy Piotr Rubik gwarantują wysoki poziom produktu. Tak więc na „dzień dobry" .usłyszeliśmy „Gdy rusza diabelski młyn", „Buffo". Nie znam tych utworów i podobnie, jak większość publiczności czekałem na te bardziej znane propozycje piosenkarza. Nowości są oczywiście znakomicie wymyślone, świet
nie zaaranżowane, perfekcyjnie wykonane. I to chyba jest właśnie ich ... sła
bość . Artysta nie popełnia błędów, nie
ma słabych punktów, wszystko u niego
jest na właściwym miejscu. Po prostu
idealne. Ale jednocześnie w tej współ
grającej idylli jest za mało czyjejś duszy, a tego nie nadrobi się najznakomitszą nawet interpretacją.
Po kilku nowszych numerach przyszedł czas na te najbardziej w repertuarze artysty znane piosenki. Tak więc
„Chciałbym" z krążka „Uczucia" i pierwszy z bajorowskiej klasyki - „A ja wbity w kąt". Przepiękne, bolesne wyznanie zazdrosnego mężczyzny, ze słowa
mi Młynarskiego z repertuaru Charles.' a
Aznavuera. Bajor moim zdaniem wła
śnie w tego typu piosenkach wypada
znakomicie. Potrafi z racji wyuczonego
zawodu wybornie „dograć" utwór. Kiedy śpiewa te swoje melancholijne „loveprotestsongi ", wplatając recytację
w utwór, dostajesz m.iły słuchaczu gę· siej skórki. Ale prawdziwe emocje cze-

Pan Michał
tylko tę pierwszą z piosenek.
Zrobił to rzeczywiście wybornie. „Nie
opuszczaj mnie" Brelle' a to piękny utwór,
który interpretowało już wielu śpiewają
cych ( m.in. Edyta Górniak). Bajor robi
to na najwyższym z poziomów.
W trakcie koncertu wykonawca- niewiele rozmawiał z poublicznością. Przedstawiał utwór, jego autorów, płytę, z której
pochodzi . Wyjaśnił również dlaczego
śpiewa przy akompaniamencie maszyny nie żywego pianisty. Nie było żadne
go mizdrzenia się do łudzi, żadnych ,jesteście wspaniali" etc. Po prostu chwila
przerwy między utworami i następny
numer. Jak wspominałem - pełny profesjonalizm. Podobało mi się również, że
już na początku artysta zaproponował
„sesję fotograficzną" . Ci z aparatami mieli fotkę , my i piosenkarz spokój do koń
ca występu. Zresztą po koncercie wszyscy chętni mogli podejść do pana Michała, porozmawiać, kupić płytę i wziąć 1lutograf. Występ Michała Bajora trwał prawifł półtorej godziny. Skończył się owacją na stojąco (w swej reporterskiej karierze niewiele razy widziałem podobne
„standing ovation" w naszym mieście)
i dwoma bisami. „Nie znajdą nas" to
radosna piosenka z najnowszej płyty
wykonawcy. Zresztą aktor zapowiedział,
że częściej będzie włączał do repertuaru
takie właśnie utwory. Jego wybór, choć
ja lubię arystę w melancholijnych, smutnych wyznaniach niczym Humprey Bogart w „Casablance" niż wesolutkiego jak
skowronek na wiosnę śpiewaka.
Na pożegnanie kawałek, którego ponoć nie może zabraknąć podczas wystę
pu Bajora- ,,Nie chcę więcej" i łowicki koncert piosenkaa.a przeszedł do historii.
Ci którzy nie przyszli - niech żałują
(a może i lepiej bo byłby za duży tłok), ci
którzy przyszli są szczęśliwi . Byli świad
kami prawdziwego wydarzenia. Okazuje
się że nawet z pomocą tzw. półplay
backu można zrobić szczególną atmosferę. Ale to potrafią nieliczni ...
więc liczyłem, że je usłyszę.

zaśpiewał

kały nas pod koniec występu. Artysta
(w tym wypadku określenie na miejscu
jak najbaroziej), wykonał utwór Kofty
i Korcza pt. „Popołudnie". Opowiadał
o facecie, który miał zły dzień, któremu
nic pewnego popołudnia nie wychodziło, który wyszedł wcześniej z biura
i zajrzał do baru. Zobaczył tam banan lnie
- filmowo zakochaną parę. On klepał swej
damie serca miłosne komunały, ona zapatrzona w niego bez reszty. W tym utworze, napisanym w formie dialogu bohatera ze swoją kobietą, najlepsza jest puenta. Kiedy pan Michał zakończył utwór,
„ ... a to kobietą byłaś Ty.", na sali łowic
kiej Carnegie Hall zapanowała absolutna
cisza. Trwało to kilka chwil, ale ludzie po
prostu oniemieli. Dopiero później burza
oklasków. Wiem od pań, że nie jedna szlochała. Trzeba przyznać - wielka to sztuka tak zawładnąć sercami słuchaczy.
Jak wspominałem piosenkarz począt
kowo śpiewał swoje nowsze piosenki,
przeplatając je tymi bardziej znanymi.
Nie muszę pisać jaką reakcją publiki cieszyły się takie utwory jak „ Nasza miłość
w sam raz", „Ogrzej mnie", ,,Moja miłość
największa". Niżej podpisany czekał na
dwie propozycje Bajora - „Nie opuszczaj mnie" oraz „Ta nasza miłość". Mam
do tych utWorów stosunek sentymentalny, przypominają mi pewne miłe rzeczy,

Bogusław Bończak

· Bielawy

Z Oicem Świętym na witraiu
Biskup Zawitkowski intronizował figurę Matki Bożej Fatimskiej
ora~ poświęcił pamiątkowe tablice i witraż
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwa- nym przez kilka lat był proboszczem tuniem Najświetszej Marii Panny gościła tejszej parafii i któremu to w dużej miew minioną sobotę, 12 maja, biskupa Jó- rze kościół zawdzięcza ·swój dzisiejszy
zefa Zawitkowskiego. Celem duszpaster- wygląd. Ksiądz Józef Wieteska jest też
ski ej wizyty było poświęcenie figury autorem jedynej jak do tej pory monograMatki Bożej Fatimskiej, tablic memotar- fii historycznej o Bielawach i tutejszym
tywnych oraz witraża. Wszystko odby- kościele. Po homilii biskup Zawitkowski
wało się na wieczornej mszy świętej cele- poświęcił i ukoronował figurę Matki Bobrowanej przez biskupa, na którą licznie skiej Fatimskiej . Fundatorem figury jest
przybyli parafianie oraz zaproszeni go- byłyparafianinStanisławMajewski,obec
ście. Mszę świętą poprzedziło nabożeń- nie mieszkający w Łodzi. Figura ta jest
stwo majowe. Na początku mszy Qjskup pamiątką z jego niedawnego pobytu
Zawitkowski poświęcił cztery marmuro- w Fatimie. Dodatkowo Stanisław Majewwe tablice pamiątkowe umieszczone na ski ufundował ornat, w którym biskup
ścianach kościoła .. Trzy z tablic upamiet- celebrował mszę świętą oraz postument
niająrodzinęGrabińskich-ostatnichwła- do noszenia figury w trakcie procesji.
ścicieli dóbr walewickich. Jedna poświę- Następnie poświęcony został witraż
eona jest natomiast księdzu Józefowi przedstawiający wizerunek Jana Pawła
Wietesce, który w okresie przedwojen- II w tle wieży bazyliki katedralnej w Ło-

wiczu. Fundatorem witraża jest Jan Szmela. Dzieło ma upamiętniać pontyfikat Ojca
Świętego oraz jego wizytę w Łowiczu.
W dolnej części witraża znajduje się napis ku czci ojca fundatora, uczestnika
kampanii wrześniowej. We mszy świętej
oprócz parafian wzięli udział członkowie
rodzin osób upamietnionych na tablicach
memoratywnych oraz fundatorzy. Wła
dze gminne reprezentował wójt Sylwester Kubiński . Po mszy na plebanii odbyło się nieoficjalne spotkanie biskupa
Józefa Zawitkowskiego z członkami rady
parafialnej . Zwieńczeniem uroczystości
była procesja różańcowa, która odbyła się
w niedzielę, 13 maja, w rocznicę zamachu
na Jana Pawła Il. Procesje te odbywać się
będą każdej niedzieli aż do października.·

(ljs)

-·

„~.„.

i„ \:!•

~
Biskupa Józefa Zawitkowskiego witali przedstawiciele parafii, na zdjęciu wita
go przedstawićielka dzieci w pięknym łowickim stroju.
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126p 1992 rok, stan bardzo dobry sprzedam. Tel. 046/839-63-79 po I 7 .OO

Kupię Uno lub Punto
Tel. 046/833-13-22.

Cinquecento 900, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7-04-15.

Tel. 046/831-47-57.

Citroen I, I - sprzedam czarny, składak,
i 992 rok, szyberdach, sportowy tłumik,
nagłośnienie, sportowa kierownica, stan
idealny. Tel. 0604-089-761

Każdy rozbity • kupię.
Tel. 606-854-452

Dacia 13 i O, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-90-35.

Fiat Uno I ,O, ciemny granat 1993 rok,
stan idealny. Tel. 046/835-23-25

Cinquecento 704, l 994rok . - sprzedam.
Zielkowice 211.

Cinquecento 700 - sprzedam rok 1995,
grafit-metalik. Tel. 046/838-73-1 O

Łada

Fiat l 26p, 1994 rok - sprzedam.
N icborów Zachodni 185

Star 200, 1988 rok, skrzyniowy,
opiandckowany, wspomaganie kierownicy - sprzedam. Tel. 046/862-58-51,
0603-980-3 I I.

Ford Escort 1,80 1992 rok,
5-drzwiowy, czerwony, stan bdb,
bogate wyposarzenie.
Tel. 046/837-08-75 po 16.00

SAMOCHODOWE
Każdy osobowy, dostawczy, rozbity lub
do remontu - kupi<(.
Tel. 046/831-01-29.

·-

Żuk I 985rok, stan dobry.

Fiat Tempra 1,6 rok 1994 - sprzedam,
kupiony w salonie, 14000zl.
Tel. 046/837-35-60

Komis kupi samochody po
wypadkowe oraz całe - gotówka.
Tel. 0600-87-12-23

I 26p El, l 994rok, kolor czerwony, bez
uszkodzeń, lakier fabryczny, przcb.
71.000 - sprzedam. Kalenice 195.
Tel. .Q46/83 8-82-24.

Motorower Romet, stan dobry, I 989rok
- sprzedam. Tel. 0502-912-753.

Polonez Caro, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0603-94)-520.

Wartburg 1,3 I 990rok - sprzedam.
Seligów 37.

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

I 26p. I 987rok, w całości lub na
sprzedam. Tel. 046/837-21-29.

VW Golf 1,3 benzyna, wtrysk, l 990rok,
stan bardzo dobry, granat - sprzedam.
Tel. 046/838-46-14, 0607-812-544.
Scat Cordoba I ,8i l 994rok, bogate
Tel. 046/838-55-74

wyposażenie.

Fiat 126p. l 992rok, kolor czerwony sprzedam. Tel. 046/837-58-65.
Sprzedam Polonez Truck 1977rok, gaz.
Tel. 046/837-76-42.
Ford Orion 1,8 D, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7-11-41.

-

Ford Transit 1993 rok, 9 osób - pilnie
sprzedam. Tel. 0602-690-032.

Ford Fiesta I, I classic, 1996 rok, 2xpp,
cena 15200 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-55-55, 0601-303-261.
Fiat I 26p, 1997 rok, stan idealny sprzedam. Tel. 046/837-72-58,
0602-506-440.
4200zł

-

Ford Escort - Orion, 1992rok, bezwypadkowy, zadbany, elektryczne szyby, welur,
radio, opony zimowe, stan bardzo dobry.
Tel. 046/837-37-58, 0503-301-788.
Żuk Al I, 1983rok - sprzedam.
Tel. 046/838-23-58.
Szybę widną, przednią,

do Audi B4 sprzedam. Tel. 046/837-15-61.
VW Derby I . I - sprzedam.
Tel. 046/837-63-53 po 18.00.
Fiat I 26p rok 1987.
Tel. 046/837-60-42
126 bis.- rok 1990, w dobrym stanic tanio sprzedam. Tcl.0602-587-936
126p rok 1998 - sprzedam.
Czatolin 181. Tel. 046/838-82-68
Żuk A 13 po remoncie - sprzedam.
Tel. 0501-851-747

~---

Opel Kadeci rok 1988, diesel 1,6.
Tel. 046/861-25-70
Fiat 126p el, turkus, przebieg 15300 km,
I właściciel. Bcdnary 21 O.
Tel. 0608-021-832
Ford Escort, i 988 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-62-71, Q604-623-381.
Tico 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-58-27.
Peugeot I 06 I ,O XN, 1993 rok,
granatowy - sprzedam. Tel. 0502- I 35900, 046/838-67-88 po I 8.00.

._..... Fiat 125 p - sprzedam.
Tel. 046/838-46-31.
Fiat 127 tanio sprzedam.
Tel. 0608-487-531.

-

Opel Corsa 1,4 1991 /97 rok, czerwony,
stan dobry + opony zimowe - sprzedam.
Tel. 0606-820-786

Trabant + silnik i części
sprzedam. Tel. 046/837-74-20.
Jelcz - 2 szt., HL-8011 - sprzedam.
Tel. 0602-23 5-159.
Kupi<( Żuka. Tel. 0602-235-159.
Fiat l 26p rok I 988, cena l 200zł.
Tel. 603-514-785
Fiat 126p rok 1990 - sprzedam.
ul. Łódzka 114. Tel. 046/837-26-55.

Polonez I 500 1980 rok, cena 600zł sprzedam. Tel. 046/838-20-94

Sprzedam silnik, skrzyni<( biegu do Żuka
i pomp<( wraz z przekładni! do ładowacza
TROLL. Tel. 0606-174-509
Polonez Caro I ,5 1993 rok - sprzedam benzyna, gaz, nowe opony + zimowe.
Tel. 0602-679-841

Skuter Suzuki Katana AYSO, 1998 rok,
8 tys km, stan bdb, czerwony, katalizator, automatic - sprzedam. Skowroda
Płn. I O, tel. 046/838- I 1-44.

Ford Escort 1,6 biały 1988 ro sprzedam. Tel. 046/838-86-42,
0606-906-375

Mercedes 123, 126p. 1989rok po
remoncie kapitalnym blachy tanio
sprzedam. Tel. 046/837-68-46.
Seicento s I 999 rok 2 I tys. km,
I właściciel. Tel. 0600-81-73-42

Kupię auta krajowe, zagraniczne
remontu i powypadkowe.
Tel. 0608-148-389

do

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

Nissan Micra 1,0 16V, 1997 rok,
metalik, garażowany - sprzedam.
Tel. 046/837-28-25 po 16.00

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

Peugeot 309 I ,9D 1991 rok.
Tel. 046/837-18-87, 0607-343-403

Mazda 626, l 996rok - sprzedam.
Tel. 0606-66-15-49.

Citroen AX 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-51-49

Star 200 3W, l 989rok, stan dobry tanio
sprzedam. Tel. 046/837-61-52,
0604-993-205.

Fiat 125p 1986 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-54-33
Honda Civic 1996 rok -sprzedam,
zielony metalik, I właściciel, 65tys. km
Łowicz ul. Łódzka 29
Scat Cordoba 19 sdi 1998 rok sprzedam. Tel. 050 I- 766-334
I 26p - sprzedam, czerwony I 991 rok.
Tel. 0600-539-112
Fiat 125p - sprzedam, stan bdb.
Tel. 046/838-65-26
Ford Escort I 984 rok - sprzedam, stan
bdb, cena do uzgodnienia.
Tel. 046/861-25-58
Samochód I 26p - sprzedam, turkus,
przebieg I Stys„ I właściciel. Be<lnary
210. Tel. 0608-021-832 lub
046/838-64-39 wieczorem.
I 26p f990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-38-64
Fiat l 26p 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-90-56, 0608-420-169
I 26p I 996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-25-22
Ford Fiesta 1,8 diesel I 993rok sprzedam. Tel. 046/838-67-14,
0501-78-61-71.
CC 900 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-34-23, 0605-061-366
Audi AG 2,6 V6 guatro, I 994 rok sprzedam, pełna opcja, stan bdb.
Tel. 046/838-66-73 wieczorem
Sprzedam l 26p I 991 rok i ETZ 250 rok
1986 rok. Czatolin 119.
Tel. 046/838-85-1 I
VW Golf 1,9 TD, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-74-81, 0602-523-530.
Uno S60, I 994rok - sprzedam.
Tel. 046/838-88-79.
Peugeot 205 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-54-16 po 18.00
Fiat I 26p 1987 rok, stan dobry, kolor
czerwony. Tel. 046/83 7-12-22
Łada Samara 1300 1991 rok - sprzedam
- instalacja gazowa przebieg 35tys.
Tel. 046/83 7-42-13

Opel· Astra 1,6 1992 rok - sprzedam ciemny metalik, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach.
Tel. 046/83 7-02-86, 0604-828-158

Kupi<( Cinquecento. Tel. 046/838-50-77.

Sprzedam M-4, 61 m2 parter, os.
Bratkowice z garażem, wysoki standarl.
Tel. 046/837-75-21, 0602-503-418.

126 cl, X.1994 - sprzedam.
Tel. 0606-226-121.

Toyota Corolla 1,3 benzyna, 1990/93
rok, 5-drzwiowa, czerwona, alarm, .
immobilizer, 7800 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-85-48.
Ford Sierra 2,3, diesel, combi, 1989 rok,
srebrny metalik, wspomaganie, ABS,
7800 zł. Tel. 046/831-85-48.

FSO 125P ·1soo, 1984 rok bezwypadkowe, oryginalny lakier, 47 tys. km,
czerwony, 1200 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-81-22, 0502-571-035.
VW Golf GTI, 1981 rok, progi czerwone, alum. felgi, spojlery, radio SOny, stan
dobry. Tel. 0421719-40-87,
0603-872-943.
Cinquecento 704, 1994-1995 rok.
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-·876.
Fiat 126p, 1990 rok - sprczdam.
Tel. 042/719-63-26 po 19.00.
Avia A-31 Furgon, 1989 rok, cena
5500 zł (do uzgodnienia) sprzedam lub
zamienię na Stara. Tel. 0604-194-558.
Żuk Furgon, 1990 rok, stan dobry -

pilnie sprzedam. Tel. 042/710-86-37
wieczorem.

Cinquecento 704, 1997/98, niebieski,
centralny zamek, mobilizcr, alarm •
sprzedam. Tel. 046/839-60-89.

Polonez 1500, 1992 rok Xll, centralny
zamek, cena 3500 zł. Tel. 0421719-63-41.

Nissan Sunny 2.0 diesel, czerwony sedan,
199 I rok - sprzedam.
Tel. 0502-637-024

Audi 80 1,8 S, nowa wcsja, 1991 rok,
data pierwszej rejestracji 1993 rok, cena
15.800 zł do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 042/719-26-53, 0602-584-091.

l 26p, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-03-08.

Mercedes 208, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0601-184-629.

Ford Sierra 2.0 1982 rok, stan dobry.
Tel. 046/839-68-51, 0603-709-295

Fiat 125p, I OOO zł - sprzedam.
Tel. 042/719-43-56.

Sprzedam Jawę 350 „Sport", czerwona,
1988 rok. Tel. 0602-733-809.

Żuk - sprzedam. Kadzielin 17.
Tel. 0603-346-361.

Sprzedam przyczepki( samochodową,
Seligów 18.

l 26p 1990 rok - sprzedam
Tel. 046/838-06-24

Ford Fiesta 11 OO, 1990 rok, wiśniowy sprzedam. Tel. 046/838-71-56.

Żuk, 1988 rok, izoterma, w całości lub
na CZC(Ści - sprzedam.
Tel. 042/719-46-02.

rejestrowaną.

Sprzedam Mcdane 1,4 VI/1996 Eco.
Tel. 0502-230-896.
Sprzedam silnik 3kw, nowy - 200zl. Tel. 046/838-59-72

300zł,

i 2,2

Fiat Cinquecento 900, 1996 rok, szary
metalik, uchylne tylnic szyby, zegar,
autoalarm, centralny zamek, stan
idealny. Tel. 0603-646-490.

Sprzedam przyczep<( kampingową Sm,
Volzwagen Passat G-1 - 1,8, 1991 rok •
stan dobry - tanio. Tel. 046/837-78-43 - sprzedam. Tel. 0606-989-865.
CC 700, I l/97rok, niebieski + opony
zimowe. Tel. 046/837-49-28, 0608079-453 po 17 .OO
Peugeot J-5 diesel, I 988rok - sprzedam.
Tel. 046/83742-46, 0605-578-502.

Cinquecento 900, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.

.

VW Passat combi 1,6, 1984 rok sprzedam. Tel. 042/719-20-77,
0604-392-876.

Fiat l 26p. I 989rok, stan bdb - sprzedam. Tel. 0602-27-49-38.

CC 704, 1997 rok, kolor jasny metalik,
- sprzedam.
Tel. 042/719-35-78.

Fiat I 26p. cl, l 996rok, stan bdb sprzedam. Tel. 0604-465-608.

Łada 2107, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0605-578-493.

pełne wyposażenie

Ford Escort 1,3 1996 rok 7 I, I km,
stan dobry. Tel. 046/837-08-02,
0602-139-441
Star 200, 1989 rok, furgon stan
dobry.Tel. 046/837-08-02,
0602-139-441
CC 700, 1994/95rok - sprzedam.
Tel. 046/837-57-66.

Sprzedam pół bliźniaka w stanic
surowym. Łowicz, ul. Chmielińskiej 42.
Tel. 046/837-55-72 od 18.00 do 20.00.
M-4, 111 pi<(lro, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-75-93 wieczorem.

Polonez 1,6 GLI, katalizator, 1996 rok,
bezwypadkowy, kolor szary metalic,
I właściciel, autoalarm, przebieg
41 tys. km, 7700 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-81-22, 0502-571-035.

całe,

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Kupię Cinquecento, Uno, Poloneza - do 10000zł. Tel. 0602-705-876.

CC 900, l 995rok, stan bardzo dobry sprzedam. Tel. 046/837-55-31,
0602-127-526.

Dacia 131 O 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 8-12-60

l 26p 1993 rok - sprzedam - kolor
czerwony, stan dobry.
Tel. 046/838-80-07

Komis kupi samochody powypadkowe oraz całe • gotówka.
Tel. 0602-705-876.

Fiat I 26cl., I 996rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7- 73-09, 046/837-06-78.

Fiat Uno I ,O 1993 rok, 5-drzwiowy.
Tel. 0602-857-218

Fiat l 26p elegant, I 995rok, czerwony,
50.000km, autoalarm.
Tel. 046/837-61-6 I, 0606-755-034.

Fiat Uno i ,O - sprzedam.
Tel. 046/832-88-98

I 26p, 1986 rok, po remoncie sprzedam. Tel. 0609-446-981.

Daihatsu Charade I ,O l 986rok,
czerwony, benzyna, turbo, cena
sprzedam. Tel. 0502-156-116

cz<(ści

2 I 05 199 i rok - sprzedam - silnik
po remoncie + cz<(ści zamienne.
Tel. 0604-621-978

pięciodrzwiowe.

GARAżE
Garaż do wynajęcia.
Tel. 046/837-15-71.

Sprzedam garaż os. Bratkowice przy
ul. Tuszyńskiej Tel. 046/83 7-52-53
Garaż blaszany kupię.
Tel. 046/837-15-61.

Spr;lCdam ziemi<( w całości lub na działki
7 ~m od Sochaczewa.
Tel. 024/277-96-26, 0600-375-726
Sprzedam mieszkanie 85m 2 (kuchnia
z jadalnią, klimatyzowany salon + 3
pokoje), IV pi<(lro, os. Konopnickiej.
Tel. 046/83 7-46-97.
Sprzedam M-4 Bratkowice.
Tel. 046/837-71-19.
Sprzedam dom w Stachlcwie.
Tel. 0606-22-61-21.
Sprzedam działki( budowlaną w Kiernozi
685m2 w bardzo dobrym punkcie - na
przeciwko szkoły. Tel. 046/837-88-07
po 20.00.
Sprzedam mieszkanie z telefonem 48m 2
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-37-61,
0602- I 83-024.
Sprzedam gospodarstwo 5,80 ha budynki
w dobrym stanie,cwentualnic budynki z
działką. Białocin 17, Tel.0606-395-704.
Mieszkanie z garażem w Łyszkowicach
sprzedam 830zł/m'. Tel. 046/837-39-13.
Sprzedam 5 I m2 cegła.
Tel. 046/837-49-20.
Sprzedam lub wynajmę kiosk na
targowicy 12m'. Tel. 046/837-69-36.
Sprzedam dwie działki budowlane olch<(
na pniu. Skaratki2 I, gm. Domaniewice.
Tel. 046/838-36-33
Sprzedam 83m'. cegła.
Tel. 046/837-49-20.
Sprzedam dom piętrowy w Łowiczu,
ul. Spokojna 8, działka ogrodzona,
2 garaże, siła, skanalizowany.
Tel. 0601-25-45-71.
Sprzedam
310 m2 w

działkę rekreacyjną Dąbrówka,
Łowiczu. Tel. 046/837-73-77.

Zamieni<( M-4 os. M.Konopnickicj na
domek jednorodzinny do I !Om' na
terenie Łowicza. Tel. 046/837-31-05,
0604-62-10-82.
Własnościowe 60m2 - sprzedam.
Tel. 046/837-46-67.

Sprzedam kiosk nr 19 w zabudowie
szeregowej na targowicy miejskiej.
Tel. 046/837-37-67, 0501-786-987.
Sprzedam pół bliżniaka,
Wiadomość ma miejscu

ul. Korczaka 5.
od piątku do
niedzieli w godz. 18.00-20.00.
Sprzedam mieszkanie M-4 60,5m 2
z garażem. Działkę 207m 2 z garażem na
os. M. Konopnickiej.
Tel. 046/83 7-46-67.
Zamienię mieszkanie M-3 na M-2.
Tel. 046/83 7-58-58

Sprzedam kiosk na Targowicy.
Tel. 046/83 7-63-79
Sprzedam działkę budowlaną w Małszy
cach o pow. I 500m'. Wiadomość
Małszycc 37.
Sprzedam działkę budowlaną + plany.
Nadbzurzańska 28a. Tel. 0501-290-584
Sprzedam działki( 280m 2 z budynkiem
gospodarczym (42m', garaż z kanałem)
Tel. 046/83 7-31-08
M-4 ,Bratkowice - sprzedam.
Tel. 046/837-73-24
Zamienię

Łowiczu.

M-3 na dom z dopłatą w
Tel. 046/837-74-70 po 18.00.

Sprzedam dzialkę budowlaną 2000m2
- Małszycc. Tel. 046/837-62-54.

Łowicz

Spr_zcdam mieszkanie ok.40m'.
I pi<(tro, w centrum miasta.
Tel. 046/837-25-48 po 20.00.

cegła,

126p 1994 rok. Tel. 046/839-14-30

Garaż

do wynajęcia.
Tel. 046/83 7-50-23.

Sprzedam dom 240m 2 z działką 855m2
z budynkiem gospodarczym w Domaniewicach. Tel. 046/838-35-58.

Star I I 42, Star 200 - sprzedam.
Tel. 046/83 8-90-05.

Sprzedam garaż Bratkowice.
Tel. 046/837-71-50

M-3 95.Dąbrowskicgo - sprzedam.
Tel. 046/837-29-24.

Wynajmę garaż na ul. Konopnickiej.
Tel. 046/837-46-95

Sprzedam działkę budowlaną o pow.
435m 2 przy Łęczyckiej 11.
Tel. 046/837-06-94

J 26p 1991 rok . Tel.. 046/839-69-09

Cinquecento ( 1998) (I 996); Punto
( 1997) ( 1995); Toledo 1,90 (I 993);
Toyota Starlet ( 1992); Siena 1,4 + gaz
( 1997); Escort ( 1997); Fiesta ( 1996).
Raty, Komis. Tel. 046/835-33-08

Sprzedam garaż własnościowy os.
Bratkowice. Tel. 046/837-59-61

Sprzedam M-2. Tel. 9600-817-048
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Wynajmę

lub sprzedam M-3 na
046/837-24-l 6

Dąbrowskiego.Tel.

Sprzedam mieszkanie 58m 2 os.
skicgo. Tel. 046/837-68-39

Srarzyń

Mieszkanie do wynajęcia 50m'.
Tel. 832-56-55, 0605-100-6 l O
Gospodarstwo rolne I Oha (lll i IV klasa
w jednym kawałku) wraz z budynkami
w okolicy Bolimowa.
Tel. 046/838-03-38 po 2 l.00.
Sprzedam dom w Łowiczu.
Tel. 0608-193-629.

Sprzedam działkę w Głownie przy ul.
Salskiego, 367m 2• Tel. 042/719-40-65
po l 6.00.

Mi'<szkanie do wynajl(cia 38m2 os. Starzyń
skiego. Tel. 046/837-46-21 po 19.00

Sprzedam działkę l .400 m2 z domem.
Tel. 042/719-23-55.

(Głowno).

Sprzedam dom, działkę 450 m2 w
centrum Strykowa. Tel. 0421719-86-37.

Sprzedam 505m 2 w cegle. Osiedle
Kostka, lip. C.O. c.w.
Tel. 046/?37-58-29 po 19.00

Sprzedam piętrowy dom w centrum.
Tel. 046/83 8-45-62

Sprzedam M-5, 72 m' - I 150zł/m2.
os. Kopernika.
Tel. 042/71O-72-02 po 20.00.

Do wynajęcia M-4 w Głownie
os. Kopernika. Tel. 042/719-23-78
po 17.00.

Tanio sprzedam działkę budowlaną
w Głownie. Tel. 042/710-87-25.

Do wynajęcia lokal 20 m' na biura, usługi
w centrum Głowna, samodzielny telefon.
Tel. 042/71O-70-92,
0421719-33-32.

Sprzedam działkę uzbrojoną 4000 m2
w Bratoszewicach. Tel. 0602-887-135.
Sprzedam mieszkanie 39 m2 + garaż na
os. Kopernika. Tel. 0421719-18-89.
Sprzedam mieszkanie na os. Swoboda
36m 2 • Tel. 0600-554-505.

Okazyjnie sprzedam M-4 na os.
bratkowicc. Tel. 0601-344-937 .
Sprzedam domek, parter wraz z działką
0464m 2 w Łowiczu przy
ul. Jana Pawła Il 14 l.
Tel. 042/688-97-19 po 15.00
budowlaną,

Sprzedam działki budowlane w Głownie
między ul. Sowińskiego a Łowicką,
wszystkie media w ulicy.
Tel. 042/719-10-55.

I piętro, możli
sprzedam.
Tel. 042171 _9 -20-77, 0604-392-876.
Głowno, M-4, 58 m2,
wość zakupu garażu -

Sprzedam działkę budowlaną na
Zabrzcżni, l360m 2 • Tel. 0421719-70-92,
042/719-33-32.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

Żychlin - nieruchomość: ogród l 9 l 3m 2

i dom murowany ok. l 60m 2
sprzedam. Warszawa
Tel. 022/638-92-78.
Sprzedam dom w centrum
Tel. 0601-20-90-1 O.

-

Kupię działkę leśną rekreacyjną

tanio

z domkiem. Puszcza Bolimowska,
Joachimów - Mogiły.
Tel. 050 l -722-411.

Łowicza.

Sprzedam własnościowe M2,
pokój z kuchnią, 36m 2 w Sochoczewie. Wysoki partner z telefonem, blisko dworca PKP.
Tel. 022/725-51-09.
Łowicz. Działkę budowlaną 883m2 oraz
przemysłową 5206m 2 - sprzedam zaraz.

Tel. 022/621- 76-67, 022/831-43-94.
Sprzedam działkę budowlaną w Zdunach.
Tel. 046/838-75-53
Sprzedam 4-ry działki budowlane
w Mysłakowic. Wiadomość:
tel. 022/618-31-28

dom w surowym w

mieszkanie 49m 2 ,
os. Konopnickiej 5/12, parter na
mniejsze 33m2, os. Starzyńskiego lub
os. Dąbrowskiego. Tel. 046/837-35-57

Sprzedam działkę 11000m2
pod działalność gospodarczą
·
w Łowiczu.
Tel. 0601-812-262.

2,

Sprzedam mieszkanie 34m w cegle,
piętro. Tel. 046/837-03-70 po 20.00

li

Sprzedam lub wynajmę firmie parter
domku ( l OOm') w Łowiczu, w centrum
miasta. Tel. 046/837-68-92,
0606-98-53-90

M-3 os. Broniewskiego
po gruntowym remoncie na
większe. Tel. 0604-103-956.
Sprzedam lub wydzierżawię bar w centrum
Tel. 046/830-93-23.

Łowicza.

Zamienię

mieszkanie dwupokojowe
w Głownie na trzypokojowe.
Tel. 042/7 l 0-86-39.
Pilnie sprzedam po atrakcyjnej cenie
dom murowany wolnostojący, cegła, po
kapitalnym remoncie z lat 70-tych,
pow. mieszkalna 220m 2, podpiwniczenie
l l0m 2, wszystkie media, działka o pow.
l ,2 l ha i dwa budynki gospodarcze pow.
250 m2 przy trasie Głowno-Brzeziny.
Tel. 042/719-28-46.

Kupi!( dom i hektar ziemi lub hektar
ziemi czystej w okolicy Łyszkowic.
Tel. 0609-068-083 dzwonić po 20.00.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Działkę

w

Głownie.

Tel. 0502-438-196.

- działkę budowlaną l .400m2
sprzedam. Tel. 022/833-85-84.

lokal handlowo-usługowy
przy ul. Krakowskiej 11.
Tel. 046/837-39-94, 0600-822-294
Wydzierżawię

Sprzedam wózek 3-funkcyjny.
Tel. 046/837-75-06, 0602-187-612.
Sprzedam sukni!( ślubną.
Tel. 0608-890-379

Sprzedam perkusję Amati.
Zielkowice 21 l.
Sprzedam tanio suknie
Tel. 046/830-32-28

ślubną

rozm. 40.

Sprzedam suporek cały oraz połówki.
Tel. 0603-308-609 po 19.00.
AGD, RTV, pralki,
lodówki, zmywarki, telewizory, widea.
Tel. 046/833-98-00.
Choinki zwykłe na sadzonki, metrowe.
Tel. 046/838-55-74.

Łowicza .

Komputer Celeron 633 20GB +
monitor, fax/modem - nowy, na
gwarancji. Tel. 046/838-44-73,
0604-309-274, 024/355-27-76.
·Sprzedam betoniarkę i rusztowania
warszawskie. Tel. 046/837-38-8 l.

Lokale do wynajęcia w centrum na
sklepy, gabinety, biura.
Tel. 046/83 7-29-24.

Tanio sprzedam

zamrażarkę

wą mało używaną.

wynajęcia.

4 szufladoTel. 046/83 7-41-79.

tapczano-półkl(. lodówkę,

kredens i szafkę pokojową
oraz stolik pod telewizor - tanio.
Tcl.046/837-30-20

Sprzedam krajzegę Tel. 0602-717-207.

Sprzedam spawarkę tlenową, transformatorowa. Tel. 0603-993-060
szafę

z lustrem, sofl( 3Tel. 046/837-26-11.

Nowy piec Buderus z osprzętem +
grzejniki na gwarancji - sprzedam.
Tel. 046/837-68-46.

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

Pilnie sprzedam wózek 2-funkcyjny,
stary typ, cena 80zł. Wiadomość na
miejscu os. Kostka 5/19.

Sprzedam książeczkę mieszkaniową +
premia gwarancyjna i blok do Bizona
Lej land Turbo. Tcl.046/838-75-94

Kupię

Sprzedam pianino. Tel. 046/833-11-54

Sprzedam drzwi, okna, baterie z
dcmontarzu. Tel. 046/837-0 l-83

Sprzedam

Sprzedam stemple budowlane 2,8m
w ilości ok. 200szt. Tel. 046/837-15-53.

Olcha bale 7 cm, suche - kupię.
Tel. 042/719-27-45, .0600-376-825.

Eternit i rynny z demontażu.
Tel. 046/83 7-44-20.

ławostół,

Kupię nowe grzcjnikim żeliwne,
typ T-l. Tel. 046/838-75-53

stary obraz. Tel. 046/837-61-09.

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

Sprzedam niedrogo lodówkę Candy z zamrażalnikiem stan bdb. Tel. 046/837-0010 po 17.00, 0601-25-45-71

Sprzedam 3-czl(Ściowy segment pokojowy. Tel. 046/837-78-27 po 18.00.

Sprzedam komputer Pentium 200 MMX,
monitor I Scal. Tel. 046/838-21-42.

Do wynajl(cia kawalerka w centrum.
Tel. 0600-276-722

osobową.

Sprzedam wózek spacerowy rozkładany
dla bliźniąt. Tel. 046/837-18-87
Sprzedam przyczepę campingową, 1988
rok w dobrym stanic.
Tel. 046/837-55-90
Sprzedam zamrażarkę 2001.
Tel. 046/837-36-37

Akordeon 80 basów, krajzego-heblarka,
krajzcga, sprężarka l kW.
Tel. 046/83 8-59-72.
Sprzedam telefon komórkowy Motorole
V-2288. Tel. 046/837-69-04
Płytę główną Lucky star 6AB2X
(i440BX, CPU do 450, UDMN33, 2x,
slot l). Tel. 046/837-42-94

l 26m.

Sprzedam akordeon 120. Jackowice 98/l
Sprzedam

wież!(

Aiwa,

Szafki, krzesełka, biurka, szafy pancerne, kuchnie gazowe, elektryczne,
suszarki, pralki - wyprzedaż.
Tel. 046/83 7-40-40, 0602-234-1! l O.
Łubianki
2zł/1 szt,

plastikowe
nowe.
Tel. 046/837-40-40, 0602-234-810.
Styropian granulowany
do ociepleń.
Tel. 046/837-40-40, 0602-234-810.
Wtryskarki ślimakowe, gramatura
wtrysku 20-250g, formy wtryskowe.
Tel. 046/837-38-51, 0602-234-81 O.
Szlifierka do wałków i otworów.
Tel. 046/837-40-40, 0602-234-8 l O.

Tworzywa sztuczne: przemiały,
regranulaty, aglomeraty PE,PP,PCV,PS,PA. Tel. 046/837-38-51,
0602-234-81 o..

kosiarkę

i elektryczną, barek, huśtawkę
ogrodową, magiel elektryczny, zestaw
satelitarny Sony 28 cali, maszyn!( do
szycia, fotel bujany, rower, komplet
wypoczynkowy + ława, żyrandol, dywan.
Tel. 046/838-56-09
spalinową

Sprzedam tanio dewasco, dmuchawę
grzewczą trzyfazową oraz skrzynię
czterobiegową, samochodową, fiatowską.

Tel. 046/861-24-61 po 16.00 .
Sprzedam pilnie kompresor dwutłokowy,
dwuzbiornikowy. Tel. 046/861-25-05
Zamrażarkę sprzedam.
Tel. 046/838-46-48

Sprzedam wózckinwalidzki, 3-kołowy,
napędzany ręcznie. Tel. 046/839-62-60

Rury, kolana, trójniki, syfony z PCV o
100,5, tanio - wyprzedaż.
Tel. 046/837-40-40, 0602-234"810.
Przybory szkolne z tworzyw sztucznych:
linijki, kątomierze, cyrkle, samochody wyprzedaż. Tanio od O, l O zł.
Tel. 046/837-38-51, 0602-234-8 l O.
Używane opony różnych rozmiarów.
Tel. 046/83 7-40-40, 0602-234-8 l O.

Sprzedam bale dębowe .
Tel. 046/830-31-41.
Sprzedam heblarkę i tokarnię.
Tel. 046/837-31-24 po 18.00.
Kryształowy wenecki żyrandol, duży;
komoda, stoły okrągłe z krzesłami,
lustra i wieszaki stojące, żyrandole
włoskie. Tel. 046/838-58-65.

Sprzedam odtwarzacz DVD Philips 71 O,
cena 700 zł. Tel. 046/837-33-27,
060 l-077-513.
Wypoczynek nierozkładany, używany sprzedam niedrogo. Tel. 046/837-73-17.

Słupki tralki toczone i poręcze
wykonuję. Tel. 0600-376-825,

-

042/719-27-45.
Sprzedam maszyny „Overlock złota
główka - tcxtima", „Dwuigłówka tcxtima". Tel. 042/719-45-27.

M-3, os. Broniewskiego I - do wynajl(cia. Tel. 0043/676-317-28-53.

Maszyna dziewiarska
Tel. 046/837-60-28.

Mieszkanie do wynajęcia ul. 3 Maja,
parter. Tel. 046/837-63-74.

Wyposażenie chłodni, agregat, parownik
stcrowalnic. Tel. 0502-973-714.

wynajęcia lokal 30m 2 na działalność
gospodarczą + socjalne, może być
zaplecze lub garaż, ul. Warszawska róg
Gdańska l. Tel. 046/837-63-15

z uprawy pieczarek, doskonały
nawóz ao sadów i ogrodów.
Tel. 0502-973-714, 046/838-57-24.

wieczorem.

Sprzedam
Tel. 046/83 7-61-44.

Sprzedam łubianki drewniane
i plastikowe używane.
Tel. 024/277-94-27 po 21.00.

Sprzedam tanio narożnik, spodnie
fotelik, ubranka dziecięce .
Tel. 046/830-21-32

chcesz wypożyczyć lub sprzedać
suknie ślubną zadzwoń .
Tel. 046/837-83-88 wieczorem.

Sprzedam okulary przeciwsłoneczne.
Tel. 042/719-31-43.

Kajak składany Klcppcr - sprzedam.
Tel. 046/830-31-93.

Sprzedam tanio łóżeczko drewniane,
dziccęcc, z materacykiem.
Tel. 046/838-75-53

idealny - tanio sprzedam.
Tel. 0421719-29-06.

Wózek dziecinny, bliźniaczy - sprzedam.
Tel. 046/838-88-97

Sprzedam łóżko piętrowe; ławostół i
stolik pod RTV. Tel. 0604-725-789.

Do

Do

wynajęcia

budynek

wolnostojący

pod

wynajęcia

dwa pokoje, kuchnia,
- w centrum Łowicza (ogrzewanie wl(glowc). Tel. 046/837-63-15.
Do

sukienkę komunijną 50zł.

ciążowe,

działalność gospodarczą.

łazienka

Podłoże

Sprzedam ladę chłodniczą, meble i
stojaki sklepowe, playstation, akordeon
Wcismaistcr 80bas. Tel. 046/838-12-97.

Komutcr Pentium 166 - tanio.
Tel. 046/837-70-63.
Sprzedam w cenie detalicznej "świat
Wiedzy" od numery l do aktualnego.
Tel. 046/837-32-45.

Jeżeli

swoją

----

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

Okna podwójnie szklone l Oszt.
2,40x l ,40, ?szt. I ,20x l, 15, rynny
okapówki 40m, spadówki 53m.
Tel. 046 838-78-22.

jcdnopłytowa.

-

Sprzedam podnośnik 4-kolumnowy,
samochodowy. Tel. 046/837-08-74.

Sprzedam tanio nowe drzwi balkonowe
PCV 865x2300. Tel. 046/837-33-58.

Wynajml( kiosk z prasą przy ul.
Radzieckiej 3. Tel. 046/8'3 7-56-47.

-

Kontener metalowy 2,4x l 2,30 na
Tel. 046/837-38-5 l,
0602-234-8 l O.

Przyczepę kempingową 4-osobową

kempingową

Beczki metalowe, plastikowe - poj.
5-2001. Tel. 046/83 7-40-40,
0602-234-81 O.

budowę, działkę.

z przedsionkiem - sprzedam.
Tel. 0607-045-032 l

Sprzedam przyczepę
Tel. 046/837-32-82

dużą.

Sprzedam tanio kosiaki spalinowe,
elektryczne, inny sprzęt ogrodniczy
i AGD. Tel. 0607-768-388.

Tel. 046/838-11- l I
-

1401 Pingwin,
wózek dziecęcy spacerowy, stan dobry.
Tel. 046/837-46-67

Kupi!( używany playstation.
Tel. 0602-31-09-71.

Prowadzę sprzedaż

Pokój do wynajęcia.
Tel. 046/837-57-90.

plac
Do wynajęcia pow.
przy ulicy, wszelkie media.
Tel. 046/8 37-42-46, 0605-578-502.

Sprzedam, M-4, Głowno.
Tel. 0421719-21-02.
Głowno

Łowiczu

150m 2 duży

M-4, 48m2, 56.000 zł - sprzedam.
Głowno, ul. Sikorskiego.
Tel. 0421719-22-92.

Zamrażarkę szufladową

Sprzedam suknie ślubną włoska, roz .
38/40. Tel. 046/837-254~ po 20.00.

w Głownie przy Targowej
lub na Rudniczku. Tel. 0605-725-429.

Kupię działki(

Lokal o pow. 24m 2 do
Tel. 046/837-92-10.

Owcrlock 3-nitowy, nieużywany, 220V
cena 450zł. Tel. 046/83.8-86-68

Skupujemy złom kolorowy po najwyż
szych cenach, Tel. 0601-297- 790.

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

lub zamienię
mieszkanie w blokach na dom.
Tel. 046/837-06-66.

Głowno

Sprzedam dwie szyfy metalowe, piec
akumulacyjny, sejf. Tel. 046/837-41-72.

Sprzedam

Kupię działk1;"budowlaną

Pokój do wynajęcia.
Tel. 046/83 7-44-74.

Sprzedam pralkę automatyczną
Luna (350zł). Łowicz,
ul. Stanisławskiego 5/l I.

Skup metali kolorowych. Łowicz,
Klickiego 66. Tel. 046/837-61-09.

Kotły miałowe z Pleszewa, węglowe
z Olsztyna i Płońska superoszczędne.
Łowicz, Klickiego 66 (obok skupu
metali kolorowych).

Do wynajęcia lokal w centrum
Tel. 0602- 738-923.

Zamienię

KUPNO - RÓŻNE

kantówki i· desek budowlanych
na zamówienie. Tel. 046/837-17-07,
837-96-69, 0602-633-667.

Kupię ziemię, V, VI-ta klasa do lOha
w cenie po I 500zł za I ha.
Tcl.046/83 7-62-23.

Sprzedam dwa kioski typu RUCH.
Tel. 046/830-30-32.
- sprzedam tanio mieszkanie
własnościowe 60m2, M-4, os. Kopernika.
Tel. 042/719-33-3 7, 050 l -60 l-382.

Wynajmę lokal 46 m2 w Głownie przy
ul. Słowackiego (siła, woda, WC).
Tel. 0600-554-505.

Sprzedaż

Łowiczu.

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

Sprzedam M-3 os. Konopnickiej.
Tel. 046/837-67-10 po 17.00.

lub handel.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

Zdccydownie kupię mieszkanie
w centrum Łowicza do 50m2 , I lub Il
piętro. Tel. 0603-099-826.
Kupię

usługi

Sprzedam tanio lodówko-zamrażarkę,
w dobrym stanic. Tel. 046/837-42-08

Sprzedam gitarc. Tel. 046/830-32-34.

Kupię mieszkanie 30-40 m' (Głowno).
Tel. 0607- 720-990.

Zamienię

Do wynajęcia w centrum Głowna lokal
na działalność (biura itp,).
Tel. 042/719-12-59.
Oddam lokal na biuro,
Tel. 042/719-32-64.

Sprzedam M-4, 60 m' na os. Kopernika.
Tel. 042/719-33-32 po 19.00.

Sprzedam lub wynajmę M-3, II piętro,
ogrzewanie promienniki, cegła, balkon,
centrum. Tel. 0501-149-020

710-83-65.

Sprzedam działkę budowlaną przy
ul. Zabrzeżniańskicj, róg Dębowej.
Wiadomość po 2 l. Tel. 042!719-48-40.
Głowno

Wynajmę 2 pokoje z kuchnią, łazienką.
os. Bratkowice. Tel. 022/810-44-76

oddam w dzierżawę
Tel. 042/719-10-84,

Piekarnię

Sprzedam kontener budowlany.
Tel. 046/837-50-20.

Zbiornik metalowy 15000 I, plastikowwy 1000 I na szambo, wodę.
Tel. 0601-286-499.
Sprzedam betoniarkę i rusztowania
warszawskie. Tel. 042/719-35-82,
6604-826-44 7.

-

Sprzedam dachówki( azbcstowoccmcntoTel. 0421719-35-82 .

wą.

Sprzedam konstrukcji( wiaty.
Tel. 0602-887-135.
na skalniak - sprzedam.
Tel. 0603-346-36 l.
Kamień łupany

Lodówkę Amicę, wysokość

85 cm, stan

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

PRACA
Adresowanie + produkcja kopert. Montaż
długopisów, zabawek itp. Dostawa surowca, odbiór wyrobów. Informacje bezpłat
ne: zaadresowana koperta zwrotna + trzy
znaczki luzem. „Dajrob" 09-400 Płock,
ul. Norwida 7/10.
Młody,

dyspozycyjny, kierowca kat.
B,C,E, poszukuje pracy.
Tel. 046/837-79-21.
Ślusarz - spawacz: C02, gazowy

elektryczny z doświadczeniem, szuka
pracy. Tel. 046/837-50-04
Firma Sandy przyjmie do pracy
przedstawicieli handlowych. Wymagane
wykształcenie średnie i prawo jazdy kat.
B. Łowicz, ul. Kutrzeby 4.
Tel. 046/837-37-37.
Przyjmę pracownicę

do baru.

Tel. 0503-681-482.
Posprzątam, zaopiekuję się osobą
starszą.

Tel. 046/837-96-54.

Zatrudnię sprzedawcę

do sklepu
meblowego. Tel. 0603-929-134 .
Młody, wykształcenie średnic,

wojsku, prawo jazdy kat. B,
pracę. Tel. 0600-117-171

po

podejmię

Zatrudnię

pracownika biurowego,
licencja PUNU wskazana.
Tel. 046/837-88-66
Przyjmę szycie chałupnicze (owerlok
stępniówka). Tel. 046/838-33-29

Avon poszukuje konsultantek.
Tel. 046/862-59-62 lub 0502-650-304
Podejmę sprzątanie.

Tel. 046/838-57-51

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

Firma Kostbud s.c. oferuje sprzedaż
kostki brukowej, układanie, transport,
atrakcyjne ceny. Tel. 0606-506-971,
0600-366-680.

Wideofilmowanie VHS, cyfrowe,
obróbka komputerowa, dwie kamery,
Andrzej Bejda, tel. 046/837-40-11.

Instalacje elektryczne, przyłącza,
naprawy. Tel. 046/837-30-52 . .

Gipsy, montaż płyt gipsowych, zabudowa
poddaszy. Tel. 046/839-62-30,
0606-428-162.

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa. Tel. 046/837-79-81, 0600-225-271
Wideofilmowanie Studio ROMA, dwie
kamery, płyta weselna, CD-ROM gratis.
Tel. 046/837-50-64, 837-79-78,
0606-605-!i98.

betonowych, wyburzanie.
Tel. 046/838-68-45.

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

Remontowo-budowlane, elektryczne,
hydrauliczne, glazura, terakota, gładź,
panela, płyty G/K, VAT.
Tel. '0601-303-858, 046/837-50-84.

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

Projektowanie i wykonawstwo,
elektroinstalcje, pomiary,
automatyka, domofony. Łowicz,
os. Kostka 21/28, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.

Wideofilmowanie - cyfrowo, komputerowo, tanio. Tel. 046/838-85-16.

Dyspozycyjną kobietę do pracy w
ogrodnictwie - zatrudnię.
Tel. 0502-412-172 18.00-20.00.

Krycie dachów, obróbki blacharskie,
tynki strukturalne, siding, wymiana
okien. Tel. 0502-228;972,
0604-645-981, 046/863-31-74
wieczorem.

Zatrudnię

cukiernika i pomoc do
cukierni. Tel. 0421719-28-41.
Zatrudnię kcirowcę

na

ciężarówkę.

Tel. 0605-097-071.
Przyjmę

tynkarzy z terenu Głowna.
Tel. 0603-512-838 po 20.00.
Zatrudnię

szwaczki profesjonalnie
szyjące do zakładu gorscciarksicgo.
Tel. 042/719-33-80.
Zatrudnimy nauczy.c iela języka
angielskiego (etat lub 112 ), od 1
września 20"01. Szkoła Podstawowa
w Dobrej. Tel. 0421719-87-24.

-

USŁUGI

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

Oriflamc! Chchcsz zarobić? Zadzwoń!
Tel. 042/719-19-86, 719-21-92.

-

oglądać:

Samotnemu dam pracę i mieszkanie.
Tel. 0600-335-419.

Technik elektryk, uprawnienia SEP do
!kV, prawo jazdy, po wojsku.
Tel. 042/719-33-73.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 046/837-47-48.
Profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/83 7-52-23.
Video - Studio, kamery cyfrowe i
anaolgowc, komputerowy montaż
filmów video .. Tel. 042/672-23-20,
0607-051-599.

cyklinowanie, schody,
parkiet, boazeria, panele.
Tel. 046/837-06-43, 0502-142-421

Cięcie ścian

Murowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 046/839-62-30,
0606-428-162.

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

Bezpyłkowe

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

handlowca w branży
budowl'anej. Tel. 0601-812-262.

Zatrudnię

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

Gładzie

Zatrudnię

ścią

Usługi

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

" INSTAL.-BUD.-REM.

Avon - konsultantki, superpromocje.
Tel. 042/719-44-4 7, 0608-256-691.

Tynki - najtaniej, szybko, solidnie.
Tel. 0607-343-354.

Kostka brukowa: produkcja, ukłaanie.
Jesionna 42b. Tel. 046/838-60-20

Chętnie zaopiekuję się

(owerlok +
szycie spodnik.
Tel. 06.05-37-00-38 16.00-18 .00.

Kredyt do 30 tys. zł bez poręczycieli
z ubezpieczeniem na życic krcdytobior- ·
cy. Tel. 0603-305-185, 0602-106-057.

Wideofilmowanie. Tel. 0501-836-550.

sprzedawców.
Tel. 600-648-4 78

stębniówka)

Glazura, terakota, gładź gipsowa - ceny
do uzgodnienia. Tel. 046/837-95-43.

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

Zatrudnię

Zatrudnię chałupniczki

Układanie kostki brukowej.
Tel. 0600-329-781

Usługi hydrauliczne.
Tel. 046/837-21-66.

Wideofilmowanie. Tel. 042/719-29-28.

Zatrudnię emeryta czasowo do ogrodu.
Tel. 046/838-58-65.

montaż paneli ściennych,
boazerii - wiosenna
promocja. Tel. 0603-324-860.

Profesjonalny

Wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 0604-232-821, 046/837-87-68.

gładź

Profesjonalny montaż paneli ściennych
i podłogowych.Tel. 046/837-01-85
wieczorem, 0602-513-558.
Wymiana okien, glazura, terakota,
panele podłogowe, ścienne, gładź, płyty
gipsowe, kostka brukowa, układanie
klinkieru, docieplanie budynków.
Sprzedam saiding l 8zł/m 2 ·
Tel. 046/838-26-07,
0604-106-159
Usługi

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

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

gipsowe, ścianki kartonowo gipsowe, panele. Tel. 0605-384-684

przyłącza,

Z.U.H. oferuje

pełny

zakres prac
wykończeniowych mieszkań i lokali,
glazurnictwo, gładzic gipsowe, malowanie panele podłogowi:, ścianki, sufity,
adaptacje poddaszy. Przyjmujemy
zamówienia na wykonanie stolarki
budowlanej - okna, drzwi, schody.
Tel. 0600-225-256, 046/838-63-62
wieczorem.
FUR - wykonuje: docieplanie poddaszy,
malowania, sufity podwieszane, glazura terakota, panele ścienne i podłogowe
itp. Tel. 046/838-12-00,
0607-065-144Kominki budowa, ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.
Remonty, wymiana otworów, gładź
gipsowa, glazura, usługi elektryczne i
hydrauliczne, suche tynki, malowanie
itp. Tel. 046/837-44-35., 0600-294-318.
Sauny. Tel. 046/837-44-35,
0600-294-318.
Dachy ,konstrukcje i pokrycia.
Tel. 046/832-75-22.
Kompleksowe remonty pomieszczeń
i ewclacji zewnętrznych - świadectwa
kwalifikacji, docieplanie budynków,
siding, glazurnictwo, panele, gładź.
Kosztorysy, projekty - gratis.
Tel. 0602-587-936, 0606-999-451
· Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa tanio, solidnie. Tel. 046/837-62-71,
0604-623-381.

Łazienki,

kuchnie - kompleksowo.
armatury, wyposażenie, instalcje
wodno-kanalizacyjne, c.o.
Tel. 0604-459-786.
Montaż

Układanie

glazury, terakoty, paneli
hydraulika,
tapetowanie, zabudowa wnętrz.
Tel. 046/837-50-09, 0608-665-168
ściennych, podłogowych,

Rusztowania warszawskie.
Tel. 046/837-47-42
Terakota, glazura, gładzie gipsowe, sufity
podwieszane, marmury, malowanie szybko, solidnie, tanio.
Tel. 0501-537-903
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy,
ścianki z płyt gipsowych, gładź.
Tel. 0603-787-353.
Układanie glazury, terakoty, tapetowanie. Tel. 046/838-20-56.

Cyklinowanie, układanie parkietu,
mozaiki, paneli. Tel. 046/837-07-90.
Domofony, systemy alarmowe,
autoalarmy, montaż, naprawa.
Tel. 046/837-72-12, 0603-24-55-24.
Sklep hydrauliczny Zduny 9 - piece
miałowe i węglowe, rury pcv i miedź,
armatura łazienkowa, drobnica i usługi
hydrauliczne pełny zakres.
Tel. 046/838-75-53.
Boazeria, panele, siding, poołogi, glazura,
terakota, płyty gipsowe, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, malowanie, podbitki. Tel. 046/838-98-40 po 20.00.
R-BUD - Ocieplanie budynków, tynki
wewnętrzne i zewnętrzne, murowanie,
słupki klinkierowe, gładzic gipsowe,
glazura, terakota. Tel. 0607-244-358,
046/83 8-69-25
Vertal żaluzje - aluminiowe, drewniane.
Verticale - materiałowe antystatyczne,
PCV oraz do pracowni komputerowych
(atesty).Rolety - tekstylne, zaciemniają
ce oraz antywłamaniowe. Produkcja, montaż. Tel. 0602-726-692, 0602-297-257.
Usługi ładowarko-koparko-spycharką,

JCB, atrakcyjne ceny.
Tcl.0602-645-570
Domofony, alarmy, bramy i drzwi
garażowe (montaż napędów).

Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316.
Glazura, terakota, panele, remoty,
adaptacje. Tel. 0608-810-953.
Słupki,

tralki toczone i poręcze Tel. 0600-376-825,
042/719-27-45.
wykonuję.

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

Dachy. Konstrukcję i pokrycia, naprawy
i konserwacje. Tel. 046/839-18-37,
0603-879-721

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

Styroblok do dociepleń budynków
(bloczki ze styropianu grubości Montaż boazerii, paneli, siding,
Sem, Sem, 10cm; wymiary 30x 60cm układanie podłogi, gładzic gipsowe i 50x50cm pokryte tynkiem szla- tanio. Tel. 0607-414-104.
chetnym). Produkcja, sprzedaż,
usługi. Tel. 024/235-13-16, po 16.00
024/277-14-25.
USŁUGI

Więźby

Cykliniarstwo, parkieciarstwo, panele.
Tel. 046/837-42-55, 0502~202-371.
Vertal" żaluzje - aluminiowe, drewniane.
Verticale - materiałowe antystatyczne,
PCV oraz do pracowni komputerowych
(atesty). Rolety - tekstylne, zaciemniające oraz antywłamaniowe. Produkcja,
montaż. Tel. 0602-736-692,
0602-2 97-257.
Gładź, płyta gipsowa, sufity podwieszane, ścianki działowe, malowanie,
boazeria, panele, glazura, terakota,
podłogi, parkiety, cyklinowanie, siding,
podbitki. Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
Usługi

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

Tanio usługi hydrauliczne, fachowa
pomoc. Tel. 0609-158-772

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

INNE

Makijaż ślubny, dzienny, wieczorow, w domu klientki.
Tel. 046/837-78-92
· Masaż

z dojazdem do pacjentów.
Tel. 0503-041-148.
Profesjonalny makijaż, również z
dojazd<;m do domu. Tel. 046/837-83-88.
Malowanie miaszkań - tanio.
Tel. 046/837-24-31
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej i

samochodowej u klienta. Szczepanik Bratkowice 19/9. Tel. 046/837-73-07
Zespół muzyQ:ny - wesela.
Tel. 046/837-47-53

Wypożyczam rusztowania warszawskie.
Tel. 046/83 7-32-82
Usługi lakiernicze, tanio. Łyszkowice ul.
Projektowana 17. Tel. 046/838-88-05

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Tel. 046/838-70-32, 0602-681-541.
Zespół muzyczny - bale, wesela, zabawy.
Tel. 046/837-05-22.

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 dokład
ność. Łowicz, os. Dąbrowskiego 24
Tel. 046/837-57-93.
Twoje oczy. Twój okulista + Twój optyk
- lepiej widzisz. Łowicz, os. Dąbrowskie
go 24. Tel. 046/837-57-93.
Zespół - wesela, bale.
Tel. 0605-283-913.
Zespół

- wesela, bale.
Tel. 046/83 7-30-23.

Kredyt odnawialny z ubezpieczeniem na
kredytobiorcy.
Tel. 046/837-96-26 wieczorem.
życic

Karta kredytowa z limitem do 30.000 zł.
i zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia na życic kredytobiorcy.
Tel. 046/837-96-26 wieczorem
Spawanie plastików, zderzaków.
Tel. 046/837-08-74.
Nagrobki - granit, lastriko. Łowicz,
ul. Chrobrego 28, Tel. 046/837-48-53.
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
tapicerek meblowej i samochodowej.
Tel. 042/719-25-73.

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

Rehabilitacja, masaże, drenaż limfatyczny (żylaki, cellulit, obrzęki). Solarium
Tuba Turbo, Głowno, ul. Swoboda 4.
Tel. 042/71O-74-14.
Kamaz - żwir, piach, przewóz materiałów budowlanych. Tel. 0607-718-881.
Wypożyczam rusztowania warszawskie.
Tel. 0421719-35-82, 06Q4-826-447.

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Ergo Hestia - tanio.
Tel. 042/719-28-47.

KOMPUTERO
·PISANIE

Brukarstwo, zieleń, ogrodzenia.
Tel. 046/837-82-56, 0605-346-385,
0502-824-283.

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

Komputeropisanie. Tel. 046/837-70-63,
0-605-069-320.

Usługi elektryczne, instalacje, automaty-

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

Komputeropisanic - szybko, tanio,
solidnie Tel. 046/838-49-27

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

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

ka, naprawy, pomiary. Piotr Wójcik.
Tel. 046/837-77-05, 0608-124-443 .
Usługi

brukarskie. Tel. 0602-74-,30-12.

Układanie kostki brukowej - szybko,
solidnie. Tel. 046/838-68-95,
0602-487-320.
Wykańczanie wnętrz.

Tel. 046/837-83-88.

Renowacja mebli.
Tel. 046/838-04-34.
Naprawa pralek automatycznych,
lodówek, zamrażarek.
Tel. 046/837-49-19.

ogólnobudowlane od piwnicy po
dach._ Tel. 046/837-28-57 wieczorem.

„Efekt" - usługi hydrauliczne, nowoczesne technologie zgrzewczc - referencje.
Tel. 0604-674-641.

Tel. 0604-06-53-57.

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie
parkietu, mozaiki, lakierowanie.
Popów 43. Tel. 0604-334-891 .

Montaż paneli, gładź, gipsy, terakota,
podwieszanie sufitów.
Tel. 0605-385-489.

Kredyty do 30.000zł bez poręczy
cieli z ubezpieczeniem na życie.
Tel. 0604-75-75-00.

Usługi

DORABIANIE, SPRZEDAŻ LAKIERÓW,
SZPACHLI ORAZRÓŻNYCH MATERIA·
ŁÓW POMOCNICZYCH F-MY „R-M".
TEL. 046/837-44-22, 0602-786-412

podłogowych,

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

Zatrudnię rencistkę z grupą inwalidzką
do 45 lat. Tel. 046/837-43-62

Tegoroczna absolwentka, technikum,
prawo jazdy kat. B - podejmie pracę
biurową. Tel. 0600-626-712.

Hydraulika - instalacje i naprawy
bieżące . Tel. 046/837-19-29.

Docieplanie budynków, gładź gipsowa,
płyty gipsowe, malowanie.
Tel. 046/837-08-07, 0605-520-033

Wideofilmowanie "Kasia" dwie kamery,
cyfrowo, analogowo, CD-Rom, tanio,
solidnie. Tel. 046/837-87-68,
0606-662-878.

Fotografowanie - plenery Cukiernia u Chojeckiego.
Tel. 0602-775-786

dzieckiem.
Tel. 0604-1O1-219 wieczorem

zakres. Janusz Koprowski,
ul. Ułańska 2/3. Tel. 046/830-20-19,
0603-246-772.

Wideofilmowanie, pełna obróbka
komputerowa, digital, tanio, profesjonalnie . Tel. 0606-852-557.

dzieckiem. Tel. 046/83789-46, 0600-855-924.

Zaopiekuję się

Usługi remontowo-wykończeniowe,
pełny

Pomogę schudnąć.

Komputcropisanie. Tel. 046/830-21-67

Komputcropisanic. Tel. 046/83 7-18-85,
0608-402-014.
Profesjonalne przepisywanie prac
magisterskich, adiustacja tekstu,
skanowanie zdjęć, wykresy.
Tel. 046/837-61-61, 046/837-86-31,
0606-755-034.
Komputcropisanic, tanio, bezbłędnie polonista. Tel. 046/837-61-93.
Komputeropisanie - szybko, tanio.
Tel. 046/837-56-91, 0503-018-128
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Komputerowe przepisywanie tekstów szybko, solidnie, skanowanie, jQzyk
polski, angielski. Tel. 046/837-46-85.
Komputeropisanie - tanio, szybko.
Teł. 046/830-35-19, 050'1-021-591.
Komputcropisanic. Tel. 0421719-31-43.

NAUKA
Korepetycje chemia, biologia.
Tel. 046/837-61-22.
Wypracowania Tel. 046/830-20-50
Matematyka - korepetycje.
Tel. 046/83 7-3 I -09.
JQzyk polski - korepetycje, wypracowania. Tel. 046/830-32-77.
Studentka, korepetycje z matematyki.
Tel. 0605-392-469.

Sprzedam jałówkQ wysokociclną.
Tel. 046/838-40-17.
Sprzedam ciągnik ogrodniczy z osprzQtcm. Tel. 046/839-63-61 po 20.00.

Sprzedam sieczkami<( jednorzQdową
POTTINGER. Tcl.046/838-47-31
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy, stan
bdb. Tel. 046/838-30-20.
Sprzedam Bizon Super Z- 050, sprawny
technicznie, tanio. Tel. 0606-46-16-88.
jednoosiową.

Sprzedam przyczep<(
Sierżniki 19.

Chemia, piątek-niedziela.
Tel. 046/83 7-26-09.

Sprzedam bron<( talerzową.
Mysłaków 170 Tel. 046/838-50-24.

Zakład

Sadzonki pomidorów - sprzedam.
Tel. 046/838-70-98.

Angielski - korepetycje.
Tel. 046/837-64-35.
Fizyka - korcpctycJe, student.
Tel. 046/837-56-86.
JQzyk polski - korepetycje.
Tel. 046/837-42-62.

T-25, 1996 rok - sprzedam. Kalenice
59. Tel. 0608-039-273.
Prasa belująca Claas, stan bdb.
Tel. 0861271-08-72.
Sprzedam dmuchaw<(
Klewków 15.

pionową

do siana.

Najtańsze

Sprzedam sieczkami« jednorzędową do
kukurydzy. Tel. 046/838-48-18.

Liceum w I rok.
Tcl./fax 042/643-47-22.

Sprzedam śrutownik bijakowy 11 Kw,
7,5Kw, 5,5Kw, żmijkę 6m i 4m.
Tel. 046/838-48-18.

licea dla dorosłych w regionie.
Tcl./fax 042/643-47-22

Angielski 046/830-20-50

•

Matematyka - tanio i solidnie.
Tel. 0503-945-323

Używane

dojarki rurociągowe.
Tel. 046/838-48-18.

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

Sprzedam suche wysłodki granulowane.
Chąśno li 43, tel. 046/837-12-02
po 15.00.

Korepetycje, wypracowania - język
polski, nicmicki. Tel. 0607-152-767.

Tanio sprzedam kabinę do
C-360. Wygoda 8.

Korepetycje, wypracowania - jQzyk
angielski. Tel. 0603-097-087.

Sprzedam prasę Z-224, 1995 rok
i Orkan I 988rok stan bdb.
Tel. 046/837-28-88

Korepetycje z matematyki. Tel. 046/
837-51-92 po 18.00, 0603-395-387.
Liceum w jeden rok.
Tel./fax. 042/643-47-72.
Najtańsze licea dla dorosłych w regionie.
Tcl./fax. 042/643-47-72.

ROLNICZE
Sprzedaż schładzamików do mleka różne
typy i pojemności - kredyt, gwaracja,
serwis. Tel. 046/838-79-42,
0606-984-095.

Oddam w dzierżaw<( 400 szt gruszek
(Lukasówka). Tel. 046/837-68-02.
Za słom<( dam obornik.
Tel. 046/837-41-61.
Sprzedam kombajn Neptun, Anna,
rozrzutnik Tandem, wyorywacz do
buraków. Tel. 024/356-24-71,
0607-605-1 oI.
Sprzedam ładowacz UNHZ 750, opylacz
buraków, ,sadzarka czeska, zaprawiarka
zbożowa, siewnik Mazur, sieczkarnia.
Tel. 024/356-24-71, 0603-696-524.

SPOZA

KADRU

Sprzedam rozrzutnik obornika 51.
Tel. 046/838-87-57

Wypracowania. Tel. 0603-673-979.

Cukierniczo -·Piekarniczy
przyjmie uczniów na I, Ił, łłł rok nauki.
Tel. 835-23-16

lliJ DfilDiJJ~

Sprzedam Ann<( 1989 rok, pras<( Z-224,
cyklop, przyczep<( 4,5, 6 t, C-360 1989
rok, basen 8001. Tel. 046/838-79-27.

Sprzedam brony, dmuchawę do zboża,
siewnik Poznaniak, pług 3, cyklop.
Tel. 046/838-87-51

ciągnika

Sprzedam słom<(. Bąków Górny 81.
Tel. 046/838-70-99.
Sprzcd:m ładowacz Tur do C-330,
przyczep<( 4 tony wywrot.
Kocierzew Płd. 15.
Sprzedaż kurcząt odhowanych, szczepionych ogólnoużytkowych. Leśniczówka
52, Tel. 046/838-28-07.

Sprzedam pras<( wysokiego zgniotu,
kopaczkQ lcwatorową, klacz ze źreba
kiem 7 lelią. Tel. 0600-539-114,
046/838-67-49.
Sprzedam słomę. Szymanowice 23
Tel. 046/839-11-68. •
Sprzedam siano belowane.
Tel. 046/838-26-32.
Sprzedam słom<( belowaną ze
Skowroda Południowa 15
Tel. 046/838-11-08.

stodoły.

Sprzedam jałówkQ wysokocielną.
Tel. 046/83 8-98-97.

Człowiek,
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który zatrzymał Anglię
pewnością nie było

C

zlowiek, który zatrzyma! Ang/ięczyli Jan Tomaszewski,
mójrówieśnik by! bez wątpienia bramkarzem wybitnym. Swoją reprezentacyjną karierę, jeszcze jako zawodnik Ślą
ska Wrocław, rozpoczął wprawdzie
kiepsko, od puszczenia trzech goli w
przegranym, jak dobrze pamiętam 1:3,
meczu na Stadionie X-lecia z RFNem,po czym kibice odsądzali go od czci
i wiary, ale Kazimierz Górski, który mia!
wyjątkowego trenerskiego nosa, postawi! na Janka i się nie zawiódł.
Sportowa kariera bramkarza Tomaszewskiego obfitowała w momenty wielkie i ciekawe, czasem nawet anegdotyczne. Z pewnością starczyłoby na interesującą książkę. Może zresztą taka
kiedyś powstanie. Niewykluczone, bowiem Jan Tomaszewski od jakiegoś
czasu próbuje sil w dziennikarstwie publikując felietony w jednej ze sportowych gazet

w tym wyrafinowanych lewych czy prawych prostych),
na wszystkie te koleżanki i kolegów,
w końcu .po fachu~ którzy- korzystając z informacji dostarczonych przez
policję - opisywali .pruszkowskie"
koneksje zastrzelonego nad Wisłą
w Warszawie byłego ministra sportu
Jacka Dębskiego. Nie będę się nad tym
rozwodzi/, bo w prasie codziennej,
a i w poważnych ogólnokrajowych tygodnikach, do tej pory huczy o różnego
rodzaju .działaniach~ jakich były minister się podejmował, a co wyszło
na światło dziennejuż pośmiertnie. Nieraz tak bywa, że qlowieka za życia nie
docenią, a potem jakiś order przyznają, właśnie .pośmiertnie~ Ale bywają
i sytuacje zgoła odmienne, z pewnością
bardzo przykre, szczególnie dla
bliskich denata, nie spodziewających
się takich , jak w przypadku J. Dęb
skiego, .niespodzianek~ A Jan Tomaszewski by!przecież doradcą Dębskie
go w czasie zasiadania tegoż na
ministerialnym urzędzie. Czy znaczy
to jednak, że należy milczeć? Mam
co do tego olbrzymie wątpliwości.

Nie mam zamiaru polemi4ować z nim
wjakiejkolwiek sprawie tyczącej się pi/ki kopanej, bo w tym czasie, kiedy on
na Wembley zatrzymywałAnglię, ja, bę
dącjuż wprawdzie magistrem prawa, leC'Jrzypadek
ma
dwie łapa/em się u śp. Rysia Załuskie /ci1a mnie inny, o wiele tragiczniejgo w rezerwach Pelikbna, więc moja wie- szy wymiar. Pokazuje bowiem z jak oldza futbolowa ma się nijak do pi/kar- brzymią deprecjacją autorytetów mamy
skiej profesury Janka. Ostatnio jednak niestety w tych czasach do czynienia.
trochę mnie zeźlił.
Kilka dni temu prasę obiegła inna, senRzuci/ się otóż redaktor Tomaszew- sacyjna dla przciętnego Polaka, wiadoski, trochę na oślep, bijąc cepowymi (z mość. Aresztowanyzostał byłypoznań_

Dębskiego

Sprzedam dojarkę nawą.
Tel. 046/838-44-59

Sprzedam krowę wysokociclną.
Tel. 046/838-83-80

Sprzedam kompletny moto-reduktor
sprzQgniQty do wyciągu obornika.
Tel. 046/837-12-22

Sp..;cdam ciągnik 330, płóg s3-skibowy,
tokarki(, konwię od dojarki.
Tel. 0603-403-418

Sprzedam przyczep<( zbierającą jugosło
wiankQ, rozrzutnik obornika jednoosiowy, dmuchaw<( pionową.
Szymanowice 36

Sprzedam nowe burty (zastawki) do
zbioru kukurydzy - rozrzutniki rolnicze,
cena 700zl. Tel. 046/838-99-1 O,
0503-400-584.

Sprzedam dojarkQ i zachładzarkQ do
mleka używaną. Strzclccw 17

Nawiąż<( współprac<(

Sprzedam jałówkQ na wycieleniu oraz
żyto. Reczyce 84. Tel. 046/838-37-55

Sprzedam

Sprzedam krowę na wycieleniu, 7t
Tel. 046/838-65-73

z dużym odbiorcą
ziemi torfowej. Tel. 046/874-76-24.

żyta.

Sprzedam obsypnik, przctsząsacz
taśmowy, siewnik do nawozu, 2 beczki
I 0001 ocynkowane, skrzynki plastikowe. Tel. 046/838-79-63
KupiQ przyczepę samozbierającą
Tel. 046/83 8-72-77

małą.

przetrząsaczo-zgrabiarkQ

Złaków Kościelny

„5".

30.

Sprzedam dmuchaw<( do siana.
Tel. 0602-318-971.
Sprzedam jQczmień. Urzecze 48.
Tel. 046/838-77-14.
Rozrzutnik dwuosiowy po remoncie
sprzedam. Klewków 45.
Sprzedam ciągnik 4512, 1995rok.
Tel. 046/838-15-24.

Sprzedam jałćwkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-72-77

Sprzedam słomę ze stodoły. Lisienice
Małe 35. Tel. 046/838-39-96

Sprzedam śrutownik ssąco-tłoczący
7,5kW i bijakowy 5,5kW, dmuchaw<(
do zboża. Tel. 046/838-64-59.

Sprzedam dojark<; Alfa-Lawcl, szwedzka,
dwustoiskowa, dwa konwoje, dwa
kubatory. Bcdnary 34.
Tel. 046/838-65-15

Sprzedam słom<( żytnią w belkach ze
stodoły. Tel. 024/28-221-17.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 046/838-95-20.

Sprzedam źróbk<t trzynastomiesiQezną.
Tel. 0606-347-867

Sprzedam

Sprzedam suche wysłodki.
Tel. 0602-11-36-81, Wyborów 78.

Sprzedam ciągnik C-330, rozrzutnik
obornika jednoosiowy, kombajn
zicmnfaczany Anna, drapak ciągnikowy.
Tel. 024/277-48-73.

Sprzedam łubianki drewniane 300sztuk.
Tel. 046/838-63-26 po 18.00

Ciągnik C-360, przyczepa 4,51 wywrot,
tura . Tel. 046/837-68-92,
0606-98-53-90

Zamieni<( obornik kurzy na słom<( żytnią
z tegorocznych żniw. Tel. 046/838-3642 wieczorem.

Sprzedam kokoszki odchowane.
Złaków Nowy Tel. 046/838-73-90

Sprzedam przyczep«. samozbierającą
T-050/2 1991 rok, stan bardzo dobry.
Tel. 046/837-14-26.

Sprzedam pług 3-skibowy.
Tel. 046/838-78-37

chłodziarkQ do mleka
przerobioną na zamrażarkQ.

Sprzedam słom<( belowaną ze
Tel. 046/838-72-30

Sprzedam

Tel. 046/838-21-42.
Sprzedam kombajn Bizon Z-56,
sieczkarni<( do ściQcia słomy l 994rok.
Tel. 046/838-02-17.
Sprzedam schładzalnik 4201. 5-letni na
ml~ko. Tel. 046/838-98-14 po 19.00.
Sprzedam żyto, owies.
Tel. 046/838-58-54.
Sprzedam jałówkQ i krowQ wysokociclną
z pochodzeniem, micszankQ żyto i
pszenżyto, kombajn ziemniaczany Anna
1985rok. Tel. 046/838-66-70.

stodoły.

Sprzedam łąkQ i rozrzutnik obornika.
DQbsk Stary 6. Tel. 861-26-05
Sprzedam krowQ wysokocielną.
Tel. 046/838-85-18

Sprzedam nowy tunel foliowy.
Tel. 0606-678-418

Sprzedam śrutownik bujakowy na worki
7,5kw, żmijki do zboża.
Tel. 046/838-64-59
Zetor 7011 - sprzedam.
Tel. 046/838-39-83. Lisiewicc

Duże

45

Sprzedam: przetrząsarko-zgrabiarkę „S",
rozrzutnik jednoosiowy,; ciągnik Zetor
K-25A, przyczep<( 4,5 sztywną. Tel.
046/838-79-0 I, 838-79-59 wieczorem.

KupiQ siewnik do kukurydzy.
Tel. 046/838-64-02

Przyczepa HL 8011, wywrot.,
ność 8,5 t - sprzedam.
Tel. 046/838-68-44

Za darmo oddam ziemi<( z wykopu
Tel. 046/838-61-19,20

ładow

Sprzedam dwukółk<t ciągnikową.
Reczyce 74. Tel. 046/838-37-57
Sprzedam krowę na wycieleniu.
Tel. 046/838-31-05
Sprzedam tanio kukurydzę siewną,
ziemniaki. Tel. 024/2 77-91-85
Sprzedam tanio dojarkQ dwukonwiową,
jemioł, w dobrym stanic, słomct
belkowaną. Tel. 046/839-19-08

Tanio sprzedam trząsałkę konną,
dmuchawę do siana. Tel. 046/838-98-24
opałowe.

dużo ziemniaków, drzewo
Nicspusza 16

Sprzedam sieczkami« jednorzQdową,
wybierak do kiszonek, siewnik zbożowy.
Tel.046/838-17-19
Dojarkę przewodową,

ski senator i biznesmen - Aleksande
Gawronik, którego interesyjak się oka
zalo bardziej ulokowane były w„Prusz
kowie" niż w Poznaniu. Nieco wcześnie
dowiedzieliśmy się, że tym, który ochra
nial w Warszawie złodziejskie działa
nia bandziorów trudniących się kra
dzieżami, często brutalnymi, samocho
dów był. .. naczelnik wydziału do zwa/.
czania kradzieży samochodów w stołecznej policji, a do pomocy podnają
sobie kilku innych policjantów i jednego ważnego urzędnika. W stolecznyc
kuluarach mówi się często, że policja
UOP wiedzą znacznie więcej, ale z róż
nych, pewnie strategicznych czy tak
tycznych powodów, nie wszystkie sen
sacje chcą natychmiast ujawniać.

Złodziejski

proceder kwi/ni
w kraju, jak chyba nigdy dotąd.
Na Mazurach, gdzie co roku spędza
wakacje, właściciele licznych domkó
letniskowych właśnie szacują zimow,
straty, niestety z roku na rok większe,
bo domki sąjuż nie tylko okradane, ali
i barbarzyńsko niszczone. Jakże wię
groteskowo wyglądają działania w .mo
jej" mazurskiej gminie pewnego tam
tejszego policjanta, który publicznie za
trzymuje do kontroli samochód prowa
dzony przez własną żonę, po czy.
udziela jej z jakiegoś powodu stanow
czego upomnienia. Mandatu nie wypi
suje, bo musiałby go przecież zapla
cić z własnej kieszeni, a jeszcze
w domu dostałby walkiem po głowie.
Krzysztof Miklas

Kupi<( sadzeniaki Mors, Orlik, Aster,
Muza, Ibis, Agria, Fresko.
Tel. 046/837-45-70 po 21.00 .
Sprzedam przyczcpkQ samozbierającą i
karpy rabarbaru. Tel. 046/874-71-56.
Sprzedam siewnik zbożowy
„Poznaniak" 2,7 m, stan bardzo dobry.
Tel. 0421719-48-86 po 20.00.
Sprzedam słom<( prasowaną.
Tel. 042/719-93-31,.
Sprzedam

słomę.

Tel. 046/874-75-66.

Sprzedam przyczep<( samozbierającą
TOIO. Anielin I k/Nicsułkowa.
Sprzedam

przcdsąsacz

podwieszany
czwórkę. Dmosin Il 47.
Tel. 046/874-72-16.

-

Sprzedam koparkQ ciągnikową Mikrus
BI. Tel. 0603-512-838 po 20.00.
Sprzedam kombajn buraczany Posejdon.
Tel. 0421719-56-04 po 20.00.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
1990 rok oraz Anna, 1988 rok.
Tel. 0421719-70-24 lub 0421719-71-66.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko,
1993 rok oraz Karlik, 1988 rok.
Tel. 0421719-70-24, 042/719-71-66.
Sprzedam
śnikiem.

ciągnik SAM z Esa z podnoBoczki Domaradzkie 20.

Sprezdam ciągnik T-25 A2, 1985 rok,
I właściciel. Tel. 046/874-51-13.
Sprzedam kopaczkQ ciągnikową.
Tel. 0605-578-493.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy i
Tel. 0604-610-3 87.

słom<(.

hale

udojowe Polanes.
Tel. 046/838-17-19

ZWIERZĘTA

Ferguson 255 - sprzedam.
Tel. 046/838-90-05.

Rottweilera 3-letnicgo - sprzedam.
Tel. 046/837-02-75

Sprzeda sadzonki papryki holenderskiej.
Tel. 046/838-60-08.

Tanio sprzedam dobermana, suk<( 3lata.
Tel. 046/838-17-81

Sprzedam jałówkQ 2 dni po wycieleniu.
Tel. 0609-261-392.

Sprzedam owczarka niemieckiego suczka
7-micsiQczna.
Tel.
046/837-31-24
po 18.00.

Sprzedam kombajn Bizon Z-056, 1985
rok. Tel. 046/838-12-37.
Sprzedam kombajn Class Dominator
I OO, deszczowni<( szpulową i rurową,
kombajn do marchwi, opony 750x20~
Tel. 046/837-45-70 po 21.00.

Sprzedam suk<( 4-micsięczną Bernardynkę oraz I-roczną BcrnardynkQ.
Tel. 0609-261-392.
Sprzedam jorka po rodzicach z rodowodem. Tel. 0602-192-572
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Czy Zduny przystąpią

do programu uDomino"?
arbara Sikora - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, miała być ·gościem na sesji rady gminy w Zdunach. Miała przedstawić zalety programu pomocy dla niepełnosprawnych „Domino", niestety
z powodów zdrowotnych nie dojech,ała
na sesję: Dzięki temu zduńscy radni nie
zajęli stanowiska czy przystąpią do realizacji tego programu czy nie. Progra·m
polega na likwidacji barier dla osqb niepełnosprawnych z dużą pomocą funduszy państwowych. Aby to zrealizować
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
otrzymuje około 1.000.000 złotych,
rocznie rozdzielając, je do poszczególnych gmin. Gminy dokładają z własnych
funduszy około 1/3 kwoty potrzebnej
im na inwestycję. Z pieniędzy tych może
zostać sfinansowane prowadzenie zajęć
warsztatów terapii zajęciowej, likwidowane mogą być też bariery utrudniają
ce funkcjonowanie niepełnosprawnych
w środowisku. Przede wszystkim opieką objęte mają być wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu gminy.

B

„ Wszystkiego najlepszego" Adam i Anka wręczają Ani bukiet kwiatów i prezenty. Dziś jest świętej Anny,
obchodzi imieniny i wieczorem odbędzie się imieninowe przyjęcie. Będzie uroczysta kolacja i muzyka.

więc

- AMERYKANKA ROBI

tOWICKIE WYCINANKI
prywatnym muzewn w Otrę
pod Pruszkowem,
w maju, otwarta Jest wystawa wycinanek ludowych. Największą
kolekcję w niej stanowią wycinanki inspirowane łowicką kulturą wykonane
przez Susan Throck:morton.
Pokrótce sygnalizowaliśmy już tę
wystawę w poprzednim numerze NŁ.
Dziś więcej o autorce kolekcji.
Jest to Amerykanka, absolwentka Michigan University. Do Polski po raz
pierwszy przyjechała w I 976 roku, podjęła wtedy pracę w amerykańskiej szkole w Warszawie. Przebywała również
w Indiach, Jugosławii, Finlandii, Indonezji. W każdym z tych krajów pracowała jako nauczycielka. Interesuje się
kulturą ludową. Dzięki temu, że miesz~
kała w wielu miejscach na świecie zebra-

W

-

busac~

SP Bolimów

„Moia ziemia · mói świat"

ła

wiele eksponatów prezentujących
Zbiory zaowocowały stworzeniem własnej kolekcji etnograficznej.
W 1988 roku wróciła do Polski i na
stałe zamieszkała w Warszawie. Wielobarwne wycinanki wykonuje od wielu
lat, inspiracją dla niej są łowickie kadry
i kurpiowskie leluje.
Susan Throckmorton jest autorką artykułów o polskiej kulturze do amerykańskiego czasopisma First Cut.
Wycinanki wykonywane przez nią
przedstawiają scenki znane z życia ło
wickiej wsi. Są więc prace polowe, obrzędy wielkanocne, zaloty chłopców do
dziewcząt. Amerykanka łowicką sztukę
zna z opracowań naukowych, sama również robiła zdjęcia wycinanek łowickich
i na ich podstawie wykonywała swoje

prace. To duży zaszczyt dla nas, że kultura związana z Zie~ią Łowicką trafia
do ludzi o innej narodowości i podoba im
Do końca maja oglądać będzie można
się na tyle, że sami próbująją tworzyć opowiada rzeżbiarz ze Sromowa Julian wystawę pod hasłem ,,Moja ziemia - mój
świat" prezentowaną w holu głównym
Brzozowski, który widział wystawę.
Wystawa czynna jest w prywatnym szkoły podstawowej w Bolimowie.
muzeum w Otrębusach, założonym Wystawa jest zwieńczeniem Dni Ziemi
przez etnografa Uniwersytetu Warszaw- obchodzonych tutaj w kwietniu. Autoskiego prof. Mariana Prokopka. Profe- rami wszystkich eksponowanych prac
sor kupił starą chałupę, którą wyremon- są uczniowie biorący udział i nagrodzetował i w niej założył muzeum. Gromadzi w nim różne elementy sztuki ludowej,
często ratując je od zniszczenia i wystawia w swoim muzeum - opowiada Brzozowski. Chętni do obejrzenia ekspozycji najpierw powinni skontaktować się
telefonicznie, pod numerem O - 22 758
W związku ze zmianami w polskim
55 61, muzeum mieści się w Otrębusach
przyulicyNatolińskiej 15.
(aw) prawie, wprowadzanymi reformami, jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmiany do
naszego regulaminu pracy - mówiła sekretarz gminy Zduny, Jolanta Kliszko,
podczas ostatniej sesji rady gminy Zduna własne oczy. 23 maja zwiedzanie go- Kocierzew. Pojadą one do Sosnowca za ny. Od I stycznia z urzędu zniknął refespodarstw agroturystycznych w miej- Strykowem, gdzie odwiedzą centrum rat zajmujący się komunikacją, zadania
scowości Kościelec, w województwie ogrodnicze „Tracz". Mają zamiar za- te przeszły do starostwa. Wejście w ży
wielkopolskim zaplanowały członkinie poznać się z najnowszymi odmia-nami cie ustawy o ochronie informacji niejawkół gospodyń dziełających na terenie ogrodowych roślin ozdobnych,
nych, wymaga wskazania uprawnionegminy Łyszkowice. Dwa dni wcześniej a przy okazji obejrzeć ciekawą ekspo- go pracownika, na którego ręce składane
równie interesujący, choć o innym cha- zycję drewnianych i metalowych mebli będą informacje niejawne, opracowania
rakterze wyjazd, odbędą panie z gminy oraz altan ogrodowych.
(ljs) planu ochrony i bezpieczeństwa takich
miejscową kulturę.

CENTRUM BUDOWLAN E

E 'EKOCENTR

ni w konkursach plastycznych. Obejstroje z ekologicznych
materiałów, plakaty oraz hasła ekologiczne. Szkolny hol przyozdabiają również
kwiaty doniczkowe. Każda doniczka
zaopatrzona jest w informacje na temat
pochodzenia rośliny, sposobu jej hodowli i pielęgnacji.
(ljs)
rzeć więc można

Zmiany w regulaminie
pracy urzędów gmin

Moda na agroturystyczne wycieczki
Koł!I gospodyń wiejskich i służący
im fachową radą łowicki oddział WODR
powoli ogarnia nowa moda - wyjazdy
do gospodarstw agroturystycznych.
Gospodynie z coraz większym zainteresowaniem podchodzą do zagadnień
organizacji agroturystyki na wsi, o szansach jej powodzenia chcą przekonać się

Ania

Program wymaga zatrudnienia pracownika na 3/4 etatu, który będzie się
zajmował diagnozą osób niepełnospraw
nych zamieszkujących na terenie gminy. Pracownik świadczyłby opiekę zarówno prawną, jak i terapeutyczną.
Program obliczony jest na trzy Iata,
pieniądze na ten cel otrzymywane przez
gminę pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych. Zaletą tego programu jest
to, że wychodzi do wszystkich niepełno
sprawnych, plan wymaga zatrudnienia
osoby, która będąc pracownikiem PCPR
byłaby w części finansowana przez gminę, a nie wiadomo s:zy po 3 latach będą
pieniądze na dalsze finansowanie, czy też
pieniądze będzie musiała dać gmina. Nie
wiem, czy stać nas na utrzymywanie takiego etatu - mówiła na sesji sekretarz
gminy Jolanta Kliszko.
Jest to bardzo szczytny program jednak wymaga bliższego poznania, dlatego decyzje radziłbym podjąć na następ
nej sesji - wypowiedział się przewodniczący rady gminy Jerzy Guzek.
(aw)

t„

informacji. Na kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przechodzą zadania wynikające z konkordatu, rejestracja ślubów
konkordatowych. Podziały nieruchomości, scalania gruntów przeszły do gestii
starostwa. Reforma edukacji wprowadziła gimnazja, wcześniej nie uwzględ
nione.
Uchwała wprowadzająca do regulaminu podjęta została na ostatniej sesji rady
gminy w Zdunach 26 kwietnia. Dzień
póżniej podobną uchwałę podjęła rada
gminy w Chąśnie.
(aw)

99-400 Łowicz, ul. Chełmońskiego 2, tel. (0-46) 837-36-59;
tel./fax 837-41-54 www.ekocentr.pl
eko1@ekocentr.pl

Takich cen jeszc~e nie było !
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ŚRODKI CZVSTOŚCI, MYDŁO W PŁYNIE• INSTRUKCJE BHP• OBUWIE, RĘKAWICE, UBRANIA• NADRUKI NA ODZIEŻV

ul. Blich 21, 99-400 !owicz, tel. (0-46) 837 66 86, fax 837 88 78, www.kolo.lowicz.com. 1
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PRASY DO SŁOMY
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POZOSTAŁY

•

ogłasza

tel. (044) 719-24-88
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FORMALNOŚCI

POKRYCIA
DACHOWE

• Cena wywoławcza za 1 garaż wynosi 50,00 zł+ VAT
• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1O.OO.
• Oferty w zamkniętych kopertach opisanych „przetarg na dzierżawę pomieszczeń
garażowych" należy. składać w sekretariacie SP ZOZ-u, pokój nr 1,

fłnduline
MATERIAŁY
IZOIACJAffll
ZDUŃSKAwa.A iiiiii9

do dnia 24 maja 2001 r., godz. 11.00.
•Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę osoby prawnej,
datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę za 1 garaż, podpis oferenta.
• Obowiązkiem oferenta jest używanie pomieszczeń garażowych zgodnie
z przeznaczeniem.

-GONTY ORŁA
- PAPY TRADYCYJNE .
PAPY MODYFIKOWANE

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2001 r.,
o godz. 12.00 w świetlicy.
• Wadium przepada na rzecz SP ZOZ-u w Głownie, jeżeli oferent, którego oferta
została wybrana nie podpisze umowy w terminie 1Odni. Wadium złożone
przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte podlegają zwrotowi.
• Pomieszczenia garażowe do wydzierżawienia oglądać można codziennie,
z wyjątkiem sobót, w godz. 9.00 - 14·.oo.
• Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku (z możliwością przedłużenia).
• Dodatkowych informacji udziela Kier. Sekcji Gosp. i Zaop.

STYROPIAN

CEGŁA KLINKIEROWA

fE

Kredyty:
1. Kredyt preferencyjny
2. Kredyt Ursus 0%
3. Sprzedaż ratalna
N
bez I wpłaty
O
4. AGROLINIA 2000
~

przetarg nieograniczony

na wydzieriawienie pomieszczeń garaiowych w ilości 1Oszt. o wym.
5,70 m x 2,90 m, znaiduiqcych się w Głownie, przy ul. Koś~iuszki 33/35
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SPRZĘT ROLNICZY

NA MIEJSCU t

u

~m

KOMBAJNY

ORAZ

H

OPIEKI ZDROWOTNEJ

GŁOWNO, UL. KOŚCIUSZKI 33135

BRATOSZEWICE.OŚRODEK ODR tel. (0-42) 71!H50-18; TUSZVN, ul. Świętokrzyska 20, tel. (042) 6142-160

AUTORYZOWANA STACJA .'J:
SPRZEDAŻY I OBSŁUGI
~ /q
CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
~
oferuje:
~ (.!)

ZAKŁAD

Ewa Kilańska tel. 042/710-72-30.

gr68

CEMENT

#.

,

Jr

L-LAFARGE

<? L

WAPNO

2

R-6o

95-01 O Stryków, ul.

Brzezińska

40, tel./fax (0-42) 719-86-60

Oferu!e po atrakcyjnych cenach:

Łowicz,

ul.

Powstańców

-

dach'?wk~ c~rarr:iczne.

.

r

acllJe,,, .

~

W90dz.

Po11.„ Sb

dochowki bitumiczne iSola· ~
-OO„f8o, •
blachy powlekane dac~ówkowe, trapezowe, płaskie
• 'O
blachy trapezowe i płaskie .Aluzink·
rynny PCV l!IPlastffiO ratM4iJ!!i1
folie dachowe i fun'damentowe
okna dachowe gFAKRO"
łaty i kontrłaty
panele PCV - środki do malowania i konserwacji drewna
Urządzimy też Twój ogród! Mamy własną szkółkę drzew i krzewów

2

organizuje tradycyjnie

oraz wieloletnie

WIELKIE ORILLOIAllE

Sklep

./ Zapr11zamy wszystkich na pokaz.
./ Wiotenn, sprzedai roilin balkonowych.
./ Promocyjn' sprzedai grillów i akcesoriów. ./ Wprogramie bezpłatny pocz,stunek. ~

doświadczenie.

z ul. Zduńskiej 23

no ul. Stanisławskiego 11
Serdeanie zapraszamy

BIELENIE Jll~ AUTO-KOMIS
I DEZYNFEKCJA

budJDków inwentankieh i gospodarafeh

Tel. (0-46) 838-48-55, Kocienew 7

,..--------------11
IKREDYTY DO ·30 ooo Zli
I bez poręczyc:eli I
I

;__ ~..!:.2~~.:?.E:?~~~-l!

R-612

SKR w Dmosinie

spneda następujący
Blacharstwo i naprawa ~jazdów
~nęt rolniczy:
•
C-360
Jakubowski Sławomir
•
beczkowóz
ciągnik

SPRZEDAŻ MIESZALNIKÓW
I ŚRUTOWNIKÓW BIJAKOWYCH

R-597

ZOSTAŁ PRZENIESIONY

~ophie

dnia 19 maja 2001 roku

I z ubezpieczeniem na życie

Pr.

dochowki cementowe BRAAS

99-400 Łowicz, ul. Południowa 16
~
tel./fax (0-46~830-31·95
~ tel. kom. O602-38--06-61

R-610

ODSTĄPll lOKAl

GASTRONOMICZNY

przv trasie Poznańskiei
0-601-946-322
R-583

przyczepę

•

oprys~iwacz

•przyczepę

•
•

zawieszany
D-47

bronę talerzową

kosiarkę rotacyjną

•pług

3-skibowy
• kultywator
• ładowącz ND-4
• ko l umnę parnikową
• rozsiewacz wapna

grti9

Informacji udzielamy
pod nr. tel. 0-461874-74-16

......
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ZSZ nr3

POUCZAJĄCO, WESOtO

I SMACZNIE
PODCZAS ŚWl~TA SZKOtY

P

oważnie

i na wesoło, pouczająco
i zabawnie oraz bardzo smacznie
było w środę, 9 maja, w klubie „Syntex" gdzie społeczność Zespołu Szkól Zawodowych nr 3 w Łowiczu obchodziła
święto szkoły. Było to już drugie święto,
które przygotowano ku czci patrona placówki, Władysława Stanisława Reymonta
i wszystko wskazuje na to, re zagości ono
na stałe w kalendarzu imprez szkolnych.
Na początek wicedyrektor szkoły Halina Panek mówiła o związkach Reymonta z ziemią łowicką. Do Łowicza Reymont
trafił poszukując ludzi związanych z powstaniem kościuszkowskim. Na ziemi ło
wickiej najczęściej przebywał w pałaco
wej bibliotece w Nieborowie skąd do Ło
wicza przyjeżdżał bryczką zaprzężoną
w jednego siwego konika - mówiła wicedyrektor. Uc;zennica klasy ill Technikum
Hotelarskiego, Marzena Ziarnik, przedstawiła biografię pisarza.
Potem duże wrarenie na oglądających
zrobił pokaz mody. Uczennice klasy ill
Technikum Odzieżowego zaprezentowa-

ły

stroje samodzielnie wykonane według
projektów. Pokazano 11 sukni,
wśród których znalazła się suknia ślubna
z tzw. włókliny kltjonej. Kolekcja powstała z niekonwencjonalnych materiałów: z folii, serwetek papierowych, firan, resztek tkanin, pozszywanych skrawków dzianiny,
a nawet igliwia sosny - wszystko to zło
żyło się na produkcje zgodne z najnowszymi trendami. Niestety, nie wszystkie
stroje wykonane podczas zajęć szkolnych
zostały pokazane, ponieważ niektórym autorkom brakło odwagi i pewności siebie, by
przedstawi{ swoje dzieła na forum publicznym, choć jak zapewniają ci, którzy je widzieli, były tego warte.
Gromkie brawa zebrał gawędziarz ło
wicki i jednocześnie nauczyciel przedni otów zawodowych w ZSZ nr 3 Kazimierz
Odolczyk, który przed szkolną publicznością wystąpił z humorystycznym monologiem opowiedzianym gwarą łowic
ką. Były również odczytane przez uczniów fragmenty największej powieści
Reymonta „Chłopi" - czytano je w języwłasnych

Dzisiai turniei wiedzy
o Bolimowie
Już

po raz piąty dzieci i młodzież ze
podstawowych, gimnazjów oraz
liceum z terenu gminy Bolimów będzie
miała okazję sprawdzić swoją wiedzę na
temat miejsca, w którym żyją - Bolimowa. Dziś, 17 maja, w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie
się Turniej Wiedzy o Bolimowie. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 10. W turnieju wezmą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące poszczególne szkoły. Zostały one wyłonione w wyniku
wcześniej przeprowadzonych eliminacji na poziomie szkolnym. Turniej rozegrany zostanie w dwóch częściach.
Pierwsza stanowić będzie test zawierający pytania na temat historii i teraź
niejszości Bolimowa. Do części ustnej
zakwalifikowanych zostanie po pięć
osób reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazjum i liceum. Obradom
jurorów towarzyszyć będzie już tradycyjnie Krzysztof Kaliński - autor książ
ki pt. „ Z dziejów Bolimowa" . Laureaci
konkursu nagrodzeni zostaną pamiątko
wymi dyplomami i książkami. Wiadomo już, że 7 czerwca rozegrany zostanie również konkurs dla dzieci z ~erów
ki i oddziałów przedszkolnych.
(ljs)
szkół

Zaięcia

teatralne

woaekiwaniu na autobus

Ta scenka: Jarmark z powieści „
francusku.

Chłopi"

W. St. Reymonta, odgrywana była po

kach: angielskim, niemieckim i roS)jskirn,
zaś po francusku przedstawiono krótką inscenizację fragmentu powieści. Dzięki temu uczniowie mieli okazję pochwalić się
swoimi umiejętnościami językowymi.
W czasie między prezentacjami widzowie podziwiali pokazy gimnastyczne uczennic. Była także scenka humorystyczna
z lekcji języka polskiego, dotyczyła oczywiście „Chłopów" i Reymonta.
Święto szkoły to także doskonała okazja do rozstrzygnięcia ogłoszonych w trakcie roku szkolnego konkursów: plastycznego i ortograficznego. Plastyczny cieszył się zdecydowanie większym powodzeniem - zgłoszono do niego 75 prac,
z których 35 zostało nagrodzonych dyplomami. Należało wykonać plakat, ga-

W minionym tygodniu uczniowie bolimowskiej podstawówki wystawili
sztukę teatralną pod tutułem : „ Jest taki
kwiat''. W role aktorów wcielili się człon
kowie szkolnego kółka teatralnego prowadzonego przez polonistkę Marzenę
było oglądać.
Cęcelek. Na widowni zasiedli ich koleDo konkursu ortograficznego stanęło
dzy oraz dzieci z bolimowskiego przed45 osób, zmagały się one z testem oczyszkola. W tym roku szkolnym to już
wiście dotyczącym Reymonta. Najlepdruga
sztuka przygotowana przez kół
sza okazała się Katarzyna Mitek z V klako
teatralne.
W jego pracach wymiennie
sy Technikum Hotelarskiego, tuż za nią
uczestniczy około 20 uczniów. Wymienuplasowała się Monika Kantorek z I klanie, ponieważ próby odbywają się
sy tego samego technikum.
w
czasie kiedy uczniowie po lekcjach
Ostatni punkt uroczystości był naj-·
smaczniejszy, otóż uczniowie z Techni- czekają na autobus, który odwiezie ich
kum Gastronomicznego częstowali samo- do domu. Zamiast spędzać czas na świe
dzielnie wykonanymi daniami popular- tlicowych grach i zabawach woląpoob
(ljs)
nymi w dawnym łowickiem.
(aj) cować z żywą sztuką.
zetkę, bądź ilustrację dotyczącą

twórczości lub biografii pisarza. Nagrodzone
prace zostały wykorzystane przy tworzeniu dekoracji z okazji odbywającej się
uroczystości, dzięki czemu można je

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
.Ewa i Bartłomiej Ważyńscy
Oferuje:
KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
W POJEMNIKACH.WIERZBY SZCZEPIONE,
PNĄCZA MŁODY MATERIAŁ LIŚCIASTY

DO DALSZEJ PRODUKCJI.
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

99-321ŚLESZYN28 WOJ.ŁÓDZKIE TEUFAX 024 285-28-11 ~
P.P..H.U. '~STYR<.>MAX"
99--420 ł~yszko"vi<~c Kol. 4a
tel./Cax

( 046) 838-88-70

z
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certY'/ka'lern

TCE

Transport na miejsce budowy!

SKLAD OLEJÓ\V I SMARÓ\-V
Targowica Miejska w Lowiczu

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERN\ PLUS

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

JANUSZ WOJDA, tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532, (0-46)

Tel. 8381522, 0-602623115; 0-60457(,937

Zapraszamy
Pn Śr Cz So: 8-15
Wt Pt
: 7-15

SUPEROL CD 30
Olej do silników diesla zasilanych paliwem

837-14-~3
R·23

o

dużej zawartości

siarki!!!
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DLA KOGO I NA CO
ALKOHOLOWE DOTACJE
rzyznane zostały tegoroczne dotacje w ramach miejskiego pro-.
gramu profilaktyki i rozwiązy
wania problemów alkoholowych. Dotacje zostaną zrealizowane zgodnie z miejsklln budżetem i zatwierdzonym przez
Radę Miejską w Łowiczu programem
profilaktyki. przeciwalkoholowej.
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie Pasiaczek mieszczące się w jednym z pomieszczeń w dawnym internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego (obecnie jest to budynek SP 4) otrzymało dotację w wysokości 34.092 zł na realizację nastę
pujących celów:
- prowadzenie tzw. Punktu Pierwszego Kontaktu dla osób zgłaszających
się o pomoc w związku z chorobą alkoholową lub przemocą w rodzinie, Punktu Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, audycji radiowej Dzięf...1.ł}ę niepiję
(w lokalnym radio Plus),
- zorganizowanie imprezy sportowo
- rekreacyjnej dla dzieci z okazji ich
święta (1 czerwca), dorocznego Biegu

Trzeźwościowego, kolejnej edycji Forum Abstynenckiego, turnieju piłki noż
nej o puchar burmistrza,
- udziału członków stowarzyszenia
w rozgrywkach halowych piłki nożnej,
- wspomagania działalności stowarzyszenia poprzez finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem
bazy lokalowej i obsługi finansowo - księ
gowej.
Dotację w wysokości 11. 700 złotych
otrzymało również Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej - koło
działające przy parafii Św. Ducha, przy
ulicy Długiej, na dofinansowanie działal
ności_ profilaktyczno - opiekuńczej dla
dzieci i młodzieży z terenu Łowicza. Stowarzyszenie prowadzi od kilku lat świe
tlicę integracyjną, do której uczęszczają
głównie dzieci z terenu miasta.
Pozostała część dotacji dla jednostek
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przyznawana jest na zorganizowanie akcji letniej dla dzieci z terenu miasta (kolonie i półkolonie). Aktualnie do miasta wpłynęły dwie oferty

zorganizowania wypoczynku letniego
i opieki dla dzieci z rodzin zagrożonych
patologią (alkoholizm, przemoc w rodzinie). Decyzje o wysokości przyznanych środków poszczególnym podmiotom jeszcze nie zostały podjęte.
Na realizację wydatków związanych
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
przeznaczone są wszystkie dochody
uzyskane za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholówych. Z łącznej
Dyrektor PCPR Barbara Sikora przekonuje kiernozkich radnych, że warto przykwoty 240 tysięcy złotych na monito- stąpić do programu „Domino ".
ring, który jest zadaniem inwestycyjnym, przeznaczone w miejskim budże
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
cie jest 60 tysięcy złotych, natomiast na
wydatki bieżące 180 tysięcy złotych.
Z tej kwoty na wydatki osobowe zwią
zane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej przeznaczona jest
kwota około 20 tysięcy złotych, na dotacje dla jednostek nie zaliczonych do
sektora finansów publicznych na realiarbara Sikora - dyrektor Powia- w sprawie przystąpienia do progamu
zację zadań miasta przeznaczono kwotę
towego Centrum Pomocy Rodzi- „Domino" oraz zatrudnieniu takiej oso68 tysięcy złotych, na wydatki rzeczonie prowadzi rozmowy z przed- by podejmą dopiero w maju.
we blisko 92 tysiące zł.
stawicielami poszczególnych gmin
W samorządach rozpatrywano możli
(mak) w sprawie ich udziału y.t programie na wość wykonania diagnozy osób niepeł
rzecz osób niepełnosprawych „Domino". nosprawnych poprzez pracowników
Żadna z gmin nie powiedziała na razie pomocy społecznej, jednak specyfika ich
„ nie" - mówi w rozmowie z NŁ B. Sikora pracy jest inna. Kolejnym argumentem
- Zależy nam, aby samorządy gminne przciw takiemu rozwiązaniu jest to, że
w tym roku przystąpiły do tego programu nakładanie nowych zadań na pracownii zdiagnozowały problem - gdzie np. miesz- ków pomocy społecznej nie byłoby ła
kają osoby autystycżne, a gdzie z poraże twe. Jak wyjaśniała Barbara Sikora, w czaniem mózgowym. Wnioski w sprawie re- sie kwietniowej sesji rady gminy w Kieralizacji programu złożył już Urząd Miej- nozi, pomoc społeczna pracuje na zasaFestyn Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt
ski. Samorządy gminne jednak obawiają dzie udzielania pomocy osobie, która
niedzielę 27 maja o godzinie właścicieli na festyn, miło widziani będą zę. Zorganizowany zostanie konkurs się, co będzie jak program się skończy, a przychodzi z konkretnym wnioskiem,
16.00, ~a stadionie Pelik~a szczególnie przedstawiciele ras rzadko na najładniejsze przebranie za zwie- rozpoczęte działania na rzecz niepełno a osoba pracująca w ramach zespołu śro
w Łowiczu rozpoczme się występujących. W czasie festynu zor- rzątko, oczywiście nie musi być to ko- sprawnych staną się kolejnym zadaniem dowiskowego sarna musi dotrzeć do osób
festyn pod hasłem „Mój przyjaciel ganizowana będzie aukcja psów ze niecznie pies, rozegrany będzie konkurs samorządu gminnego np. będzie trzeba do- niepełnosprawnych i musi być dyspopies". Pomimo użycia w haśle słowa schroniska, pieniądze z tej aukcji prze- wiedzy o zwierzętach oraz konkurs wozić dzieci do intergracyjnego przed- zycyjna. Założenie programu jest takie,
pies, festyn skierowany jest do miłośni kazane zostaną na modernizację rysunkowy.
szkola lub szkół. Jednak 3 lata to najdłuż że jedna osoba w gminie winna zajmoków wszystkich zwierząt, właściciele i rozbudowę łowickiego schroniska dla
Jesteśmy biednym stowarzyszeniem szy ze wszystkich dotychczasowych wać się realizacją programu „Domino".
kotów również są zaproszeni. Tak się zwierząt.
i we wszystkim co robimy liczymy na programów samorządowych, zazwyczaj W chwili obecnej ok. 60 % wszystkich
jednak składa, że to pies jest najpopularRozegrane zostaną konkursy na naj- życzliwość ludzi - mówi Grażyna Wo- trwały rok. Różne były przemyślenia osób, jakie w gminach korzystają z poniejszym zwierzęciem i najczęściej znaj- większego psa, najmniejszego psa, naj- łynik, prezes łowickiego stowarzysze- w gtninach, ale myślę, że gminyjednak staną mocy społecznej to niepełnosprawni, poduje przyjaciela w osobie człowieka.
dłuższego jamnika, najpiękniejszy ogon, nia. Wszystkie osoby, które chcą wes- na wysokości zadania, nikt nie podważa zostali mają prawdopodobnie stałe żródło
W programie festynu znajdą się mię najpiękniejszą mordkę, wybierany bę przeć modernizację i rozbudowę schro- przecież zasadności problemu, chodzi tyl- dochodów - renty i nie kwalifikują się do
dzy innymi pokaz umiejętn~ści psów dzie ulubieniec publiczności. Odbędzie niska będą mogły zrobić to kupując za ko o pieniądze - mówi dyrektor PCPR.
pomocy w myśl przepisów prawa.
policyjnych oraz wręczenie nagród się też pokaz sprawności zwykłych symboliczną cenę pokarm dla zwierząt.
Te pieniądze to 3 tys. 741 zł, jakie musi
Czy zawsze tak ma być, że niektóre ososzkołom, w różnej formie pomagającym psów, wcześniej nie szkolonych. Czwo- Osoby takie otrzymają numerek, który przeznaczyć gmina na zatrudnienie oso- by niepełnosprawne cale życie będą
zwierzętom.
ronogi, które zwyciężą otrzymają dy- weźmie udział w losowaniu nagród rze- by, która będzie wchodziła w skład gru- w swoim domu i nigdy z żadnych prograZorganizowana będzie wystawa plomy i „złote kości".
czowych.
py pracy środowiskowej, pozostałe 65 % mów, środków nie skorzystają? - pytała
psów, które wcześniej zabrane były ze
Przybyłym na imprezę lekarz weteNa koniec ważna informacja dla osób, czyli 7·tys. 41 zł potrzebne na wynago- Barbara Sikora radnych w Kiernozi. Zaschroniska, dla ich właścicieli przewi- rynarii będzie udzielał bezpłatnych które ze swoim zwierzęciem wybierają dzenie takiej osoby dołoży PCPR po- nim powstało PCPR nigdy nic dla niedziane jest losowanie nagród. Przewi- porad.
się na festyn: Każdy sam odpowiada przez Państwowy Fundusz Rehabilita- pełnosprawnych na terenie obecnego podziano pokaz wszystkich zwierząt,
Stowarzyszenie nie zapomniało za swoje zwierzę.
cji Osób Niepełnosprawnych. ·Prawdo- wiatu łowickiego nie robiono.
które przyprowadzone zostaną przez o dzieciach, które przybędą na impre(aw) podobnie· gminy stosowne uchwały
(mwk)
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Przez 3 lata rząd pomoie
• ale co późniei?
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Mói przyiaciel pies

W

YTONG
SPRZEDAŻ
Złaków

Borowy 24

Tel.(0-46) 838-72-12, 0-601-30-32-35
Tel./fax (0-46) 839-13-85

Pierwszą warstwę

PONADJQ:
•TERAKOTA

•SCHODY~~ PORĘCZE

•SCHODY STRYCHOWE,, OKAPY KUCHEN

:= • KLEJE.~ USlWY

•BOAZERIA~ SIDING

PRO OCJA WIOSENNA

HNILł PODtOCłOUll O UlłSOKllJ ŚCIERALNOŚCI

_._......,_

14000 obrotó• 16000 obrotó•,
• 10000 obrotó!ll • ceale od l i 11!•1
- MNEU! ŚClłNNI MDf od 11,JO
• fUICTRONARZ~DZIA BOSCH

~ Smoki asort)'ment • Ceny konkurenąjne • Raty bel pierwszej wpłaty • Upusty

montujemy GRATIS%
e-mail : grzegory.lowicz@pro.onet.pl.

~ ~ OSK „Droga"

eJ ~

:> U

R-499

l[l

Łowicz, ul. Browarna l Oa ~
(Dom Rzemiosła!

(~

KURSY KAT. B

A.

tel. 837 l 2 88, 0-606-44 7-66 J

grozpoczęcie 25 maja godz. 16.00R-6?~
~
~

nawozy
materiały budowlane
w~el

transport ei~żarowy

PROMOCJA
PAPA WK po 36,90 zł/rolka
Stryków, ul. Rolnicza 6A
tel. 0421719-93-63, tel.lfax 0421719·93·64
www.wimax.com.pl; e-mail: biuro@wimax.com.pl

•
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w TAk wyjĄrkowyM dNiu, jAkiM jEsT PAŃSTWA ślub

proponuje

Państwu

,

.

WIĄZANKI

SLUBNE

skomponowane z kwiatów ż.ywych, suszonych lub sztucznych,
dopasowane do kolorytu włosów, sukni, a także sylwetki Pani Młodej
(posiadamy pokaźny zbiór wzorów, który z pewnością zadowoli Państwa gust)
Informujemy również, że dysponujemy oryginalnym asortymentem do

1.._

-- -- ---

DEKORACJI POJAZDÓW ŚLUBNYCH,
,
JAK TEZ SALI WESEL N EJ I STOŁOW, które możecie Państwo u naswypożyczyć

.

-- -- ---

.

W KAŻDYM PRZYPADKU OFERUJEMY FACHOWE DORADZTWO

2

I

-...J

najlepszymi życzeniami na Nowej Drodze .Zycia

Kwiaciarnia

J1('E/B.919\l.!2l_

Łowicz,

ul.Kozia 1, if837-61-47
(dom handlowy „Panorama" - róg Nowego Rynku od strony

ul.Zduńskiej)

R-2

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
UMOWA Z ŁÓDZKĄ REG. KASĄ CHORYCH

SKIEROWANIE= WIZYTA BEZPŁATNA

LEKARZ LARYNGOLOG I HOMEOPATA
JAROSŁAW CZAPLA

GABINET OKULISTYCZNY CENTRUM ZDROWIA "ACADEMOS"
lek. okulista St. KRAWCZJK
lek. okulista I. BIEGUSZEWSKA

OFERUJE:
• szeroki zakres badań rentgenowskich,
wykonywanych nowoczesnym, profesjonalnym aparatem
• zdjęcia płuc (również do badań okresowych), kości i zębów

czynny od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 16.00

PRZYJĘCIA

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

Łowicz,

dodatkowo: tel. 837-60-90
w poniedziałki i czwartki od 16 do 18
Łowicz ul. Starzyńskiego 3/3

Badania słuchu audiometrem
Adres domowy: Łowicz, Os. Bratkowice 34/28
tel. (046) 837-70-74
R-421

od dn. 2.01.2001 przeniesiony
z ul. Sikorskiego 1
na ul. Kaliską 6, tel. 837-49-67
tel. 0-604-144-959
Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza POZ
przyjmowani są bezpłatnie
N
(w ramach umowy z Łódzką Kasą Chorych)
~

··e~i-STOMiiiiliciNYI

lek. storn. EliBIETA SlYMAJDA
~
lek. storn. RENATA OłRÓŚCIELEWSKA ~

.

•

PIOTR CZYZ

czynny: od poniedziałku do piątku
:
8.00-11.00, 15.00 -19.00
:
soboty • wcześniejsze zapisy telefoniczne:
.ul. Wojska PoJskiego 1/5, ł..OWICZ:
•
(róg Stanisławskiego)
:

przyjmuje w środy 17.30-19.00, m
Łowicz, ul. Podrzeczna 28 b
er
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00
•
tel. 830-2()..62
:
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~,;W,

•

•

Dr nauk medycznych

• Dr med.

JOLANTA PIETRZAK

ZELAZOWSKA

spetjalista neurologu dziedęcei

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

,

~

tel. 0604-787-705, 0461837-6~~

ORTODONCJA kONSULT!CJ[

lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70 •
Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00

w DOMU CfłOREGO

parzysta sobota 11.00-13.00
Łowicz, Stary Rynek 8,

GABINET LEKARSKI

WIZ-YTY

ELZBIETA

R-510•

lfk.STO~.WłODkOlł'SKIP!lłtt
w gabinecie dr Martyniaka
Łowicz,

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

WYKONYWANE SĄ:
.
• poniedziałek 8.00-12.00 • wtorek 8.00-12.00 • piątek 8.00-12.00
w·centrum Zdrowia „ACADEMOS" przy ul. Iłowskiej 1/3
ZAPISY RÓWNIEŻ NA TELEFON (046) 837-38-30.
GWARANTUJEMY MltĄ OBStUGĘ I KONKURENCYJNE CENY.
rti08

Firma ciepłownicza
POSZUKUJE
młodego

kiero·wcv
Wymagania:
- prawo jazdy kat. li, ADR
- komunikatywność
C.V. proszę kierować na adres:
ECOTHERM Sp. z o.o. 99-400 Łowicz
ul. Jana Pawła li 173/175

Głowno,

ul. Konstytucji 3 Maja 13

EK-MET

ter. (0-42) 719-28-95

• Mieszalnia farb - 1800 kolorów
• Okna PCV i parapety - Promoc(a
• Rynny PCV - Plastmo - Promoc1a
• Płyty gipsowo-kartonowe
• Pokryda dachowe
System dociepleń budynków, kleje, gładzie, gii:r
sy, glazura, terakota, panele ścienne i podłogo
we, chemia budowlana, przewody elektryczne.

Zapraszamy: pn-pt B"°-18"", sob. 8"0 -T400F.J
~

R-561

Profesjonalny montaż
okien i drzwi
z PCV. aluminium
i z drewna
Tel. 0461830-20-78, 837-75-04,
0-602-370-470
R-476

~~§!Q~~~~NIA
Łowiczu

~

I Budownictwa w

OFERUJE PAŃSTWU
----------~.:···

• stropy teriva
• kręgi, przepusty

-'=~~

•

=i;=~=

kostkę brukową

• bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

•nadproża

•

tal.

galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
(046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98"'

intar:;~~~P~:,~'.~~~=:::;.C..~::!~:pl/slb ~

WIELKANOCNE JAJKO NA-PUSTYNI
O niezwykłych, wielkich drzewach, o śniegu i deszczu w Kalifornii oraz o pomarańczowych makach
pisze z USA specjalnie dla Nowego Łowiczanina Anna Kubica.
brew temu co napisałam
ostatnim razem, moje wielkanocne wakacje wcale nie
były krótkie. Ale przecież tradycja chrześcijańska nakazuje nam siedmiotygodniowe świętowanie po Zmartwychwstaniu
Chrystusa. Czuję się usprawiedliwiona.
Stało się tak dlatego, że uciekłam,
a właściwie uciekliśmy całą rodziną,
przed tym brakiem świąt, przed niejako
codziennością amerykańskiej Wielkanocy. Uciekliśmy do Kalifornii.
Ale nie do Kalifornii, której ulicami
przechadzają się filmowe gwiazdy,
w której zawsze świeci słońce a pokonanie dwóch kilometrów autostradą
w godzinach szczytu zajmuje godzinę.
Nie, tym razem pojechaliśmy do Kalifornii północnej, nad wybrzeże Pacyfiku,
gdzie rosną olbrzymie drzewa i deszcz
pada niemalże codziennie, a stałych mieszkańców niewiele. Osobiście chyba wła
śnie do tego deszczu i wilgoci tęskniłam
najbardziej, co może sie wydać dziwne,
ale mieszkając na pustyni człowiek
miewa takie dziwaczne zachcianki.
W Nieqzielę Wielkanocną, tuż po
mszy rezurekcyjnej, jeszcze na głodnia
ka, wyruszyliśmy autostradą Interstate
80 w kierunku Pacyfiku. Jechaliśmy po
dnie starego jeziora Bonneville, które
w czasach prehistorycznych pokrywało obecne stany Utah i Nevada. Jego pozostałość teraz to Salt Lake, czyli Jezioro Słone, i białe, bo pokryte solą, tereny
pustynne. Jechaliśmy wzdłużBonnevil
/e Salt Flats, toru wyścigowego na sło
nej pustyni, gdzie rokrocznie w sierpniu odbywają sie próby najszybszych
samochodów świata - samochodów z silnikami odrzutowymi.
Właśnie na słonej pustyni postanowiliśmy zjeść wielkanocne śniadanie.
Nie byliśmy już w stanie dłużej wytrzymać aromatu kabanosów i żytniego chleba, zakupionych poprzedniego dnia
w armeńskim sklepie. No i dzieci domagały sie bardzo natarczywie czekoladowych zająców. Wszystko było jak tradycja nakazuje: biały obrus, święconka
z jajkami farbowanymi w cebulowych
łupinkach, nawet wielkanocny baranek,
symbol tutaj zupełnie nieznany. Tyle że
wokół nas słona pustynia. I jak oko się
gnął żywej duszy, jeśli nie liczyć z rzadka przejeżdżających samochodów.
A później była już tylko strasznie dłu
ga i strasznie prosta droga przez Nevadę. Aż do Kalifornii. Nocleg, i znowu
dalej.
Nad Pacyfik dojechaliśmy w Wielkanocny Poniedziałek , po południu. Aura
była bardzo dyngusowa, tzn. lało, i to
z godziny na godzinę coraz mocniej .

W

Kto kiedykolwiek był nad morzem
w czasie sztormu wie, jakiego rodzaju
skarby woda wyrzuca na brzeg w taką
pogodę. Nazbieraliśmy tego wieczoru
mnóstwo muszli, widzieliśmy dziesiąt
ki morskich żyjątek wyrzuconych z odmętów, z nadzieją oczekujących ponownego zabrania przez fale.
I zmokliśmy jak chyba nigdy w ży
ciu, przynajmniej moje dzieci, Kacper
i Marcelina, nigdy jeszcze nie były aż
tak mokre. Nawet tego jednak nie zauważyli, tak bardzo zajęci byli analizą
zawartości swoich wiaderek.
Wracaliśmy do hotelu znowu wśród
drobnych gospodarstw. Krzysztof, który w swoim życiu widział Pacyfik już
z niejednej strony, mówił, że czuje się
zupełnie jak w Złakowie Borowym, tyle
że tam, za stodołą ojca, nie ma oceanu.

świata

liczące

112,1 metra wyso- XIX wieku przyniosła bowiem, wraz
drugie, trzecie i szó- z odkryciem gigantycznych redwoods,
ste co do wielkości drzewo. Co prawda ich wyrąb. Ocenia się, że z jednego drzeobecnie trwają dysputy nad tym, które wa takiej wielkości można wybudować
drzewo jest tak naprawdę najwyżs~m, dwadzieścia średniej wielkości domów
nie zepsuło nam to jednak wrażenia ob- (amerykańskie domy mają drewnianą
cowania z wielkoludami.
konstrukcję). W czasach obecnych warA wśród tych wielkich drzew co raz tość takiego drzewa wynosi 350 tysięwo

-

kości, znalazła też

DRZEWA JAK WIEŻE
Następne

kilka dni

spędziliśmy

ob-

jeżdżającRedwoods National Park, cią
gnący się wąskim

pasmem wzdłuż wypo granice Oregonu.
Drzewa redwoods, najwyższe drzewa świata, należą do gatunku sekwoi.
Sekwoja jest drzewem z rodziny cyprysowatych, jednym z największych
drzew iglastych, osiągającym ponad 1OO
metrów wysokości, rosnącym w nadbrzeżnych górach Oregonu i Kalifornii
właśnie. Te drzewa są gigantami, przybrzeża, aż

tłaczającymi każdą ludzką istotę.
Rosną w otoczonych wieczną mgłą
lasach przypominających dziewicze
puszcze, wśród olbrzymich paproci, kolorowych azalii, skrzypów i widłaków,

.

"'

Kalifornijski mak jest

pomarańczowy

pełno.

KRZYSZTOF
TAM
JAK W RODZINNYM
CZUŁ SIĘ

ZŁAKOWIE
Niezrażeni tym jednak ruszyliśmy
nad ocean. I tutaj czekała nas pierwsza
niespodzianka. Droga na plażę była wą
ska, kręta, wijąca się wśród pól i gospodarskich zagród. Gdzieniegdzie na łąkach
pasły sie przemoczone krowy. W rowach pełno łubinów i lilii. Później jeszcze tylko wąskie wydmy i ... nareszcie.
Po raz kolejny powitaliśmy Pacyfik.
Wiał silny wiatr, deszcz zacinał od strony Japonii i fale wpadały na piaszczysty brzeg z przerażającą siłą. Niestraszne nam to jednak było. Zabezpieczyliśmy się w ubrania przeciwdeszczowe
i ruszyliśmy na spotkanie z żywiołem.

czarowanego klimatu. Przyciąga swoim
spokojem i niezapomnianym widokiem
na urwisty w tej okolicy brzeg oceanu.
Tarn też po raz pierwszy zobaczyłam
kalie jako dzikie kwiaty, porastające okoliczne rowy.
·
I chyba ilość kwiatów była właśnie
tym, co w czasie t_ej podró~ zdumiało

i innych roślin, które sprawiają, że cały
las wygląda niczym rodem z bajki.
Aja, spacerująca wśród tych wielkich
paproci i przytulająca się do olbrzymich
drzew, poczułam się znowu małą dziewczynką.

Wyprawa zorganizowana przez National Geographic Society w 1963 roku
znalazła na tym terenie najwyższe drze-

słychać było

mormorando kolibrowych
i najmniejsze ptaki świata, żyjące w pełnej harmonii na mglistym brzegu Pacyfiku ...
I gdyby nie usilne starania garstki ludzi na początku XX wieku, nie mogła
bym dzisiaj, sto lat później, stać wśród
tajemniczych wielkich cieni, wdychając
otaczającą mnie wilgoć. Druga połowa
skrzydeł: największe drzewa

i wszędzie go

Ten budynekjest najwspanialszym przykładem stylu, który dominował w architekturze tego regionu w drugiej poło
wie XIX wieku.

cy dolarów. Nic więc dziwnego, że eksploatacja była masowa. Rozwijające się
San Francisco było głównym konsumentem budulca. Drwale, pracujący przy
wyrębie olbrzymów, byli przybyszami
z takich europejskich państw jak Dania,
Włochy, Niemcy. Pozostawili oni
w swojej spuściźnie wspaniałe, drewniane domki, klasyfikowane jako architektura wiktoriańska. Aż trudno dzisiaj
uwierzyć, spacerując po okolicznych
miasteczkach, że mieszkańcy tych wielkich, tajemniczych lasów budowali jako
swoje rezydencje delikatne, misternie
wykańczane domy, do złudzenia przypominające piernikowe chatki na kurzej
nóżce, Ćzy też bajkowe rezydencje królów i księżniczek.
W jednym z miasteczek, które akurat
odwiedziliśmy, natrafiliśmy na kręcenie
zdjęć do najnowszego filmu z Jimem
Carrey. Nie było to wcale nie na miejscu. Wydaje się, że tego rodzaju okolica
jest wymarzonym miejscem dla hollywoodzkich produkcji. Wiedział już
o tym George Lucas, który nagrywał
w okolicznych lasach sceny do
„Gwiezdnych Wojen".
Kiedy nawdychaliśmy się oceanicznej wilgoci i nacieszyliśmy serca, dusze
i przede wszystkim oczy zielenią, górującą wysoko nad naszymi głowami, rozpoczęliśmy zjazd na południe, w kierunku doliny Napa, znanej z produkcji
win i romantycznych pejzaży. Natrafiliśmy po drodze na inne, niezwykle kolorowe miasto. Mendocino, położone na
wysokiej skarpie nad wyjątkowo burzliwym w tym miejscu oceanem, przypomina swoim charakterem rybackie
mieściny Nowej Anglii.
Od kilku dziesięcioleci Mendocino
jest artystycznym sercem północnej
Kalifornii. Oblegane przez malarzy i pisarzy, nie zatraciło jeszcze swojego za-

mnie najbardziej. Nawet górskie wąwo
zy porośnięte były łubinem i pomarań
czowymi, drobnymi makami - symbolem Kalifornii. Wzdłuż wybrzeża natomiast królowały czerwono-różowe azalie i wszelkiego rodzaju lilie.
Bo mimo, iż klimat tego zakątka świa
ta nie należy do gorących, charakteryzuje siew miarę stałą temperaturą w cią
gu roku. ~ie spada ona nigdy poniżej zera,
a różnice w temperaturze pomiędzy
dniem i nocą nie są tak drastyczne jak
wewnątrz lądu.

I dlatego,

chociaż była

to dopiero po-

łowa kwietnia, północna Kalifornia była

tak bardzo ukwiecona.

***

W drodze powrotnej czekała nas jeszcze jedna niespodzianka. Kiedy staraliśmy sie przekroczyć góry Sierra, cią
gnące sie na granicy Kalifomi i Nevady,
zostaliśmy zatrzymani na autostradzie
przez .. . bardzo gwałtowną śnieżycę.
Policja zamknęła drogę, przepuszczając
tylko samochody zaopatrzone w łańcu
chy na kołach, reszta musiała wracać
w dół, do Sacramento, stolicy stanu,
i tam szukać noclegu.
W tej reszcie znaleźliśmy się i my.
Nasza wyprawa przedłużyła sie o jeden
dzień, ale dzięki temu mogliśmy bezpiecznie przejechać przez góry (gdzie
rzeczywiście leżało bardzo dużo śnie
gu). Było to trochę śmieszne, bo mieszkając w północnej części Utah, która bądż
co bądż jest resortem narciarskim, nigdy
jeszcze nie zostałam zmuszona do posiadania łańcuchów.
Stało się to w Kalifomi, w stanie, który kojarzy sie ze słońcem i ładną pogodą. Zaraz po powrocie zakupiliśmy łań
cuchy i odtąd już zawsze będą podróżowały z nami.
Anna Kubica
5 maja 2001
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Szkoła Główna
Wydział

ogłasza

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rolniczy z siedzibą w Łowiczu - Blichu

WOJ - KAT s.c.

nabór na rok akademicki 2001/2002

na zaoczne studia inżynierskie z możliwością kontynuowania
nauki na 1,5 rocznych studiach magisterskich

1. kierunek - Rolnictwo - specjalność: ·„Agronomia i Agrobiznes" (3,5-letnie)
2. kierunek - „Ochrona Środowiska" (4-letnie)
Dokumenty przyjmuje:
•Sekretariat SGGW w Łowiczu, ul. Blich 1O, pok. 22 (bud. ZSRCKU) od od n i a 1 czerwca
do 31 sierpnia tel. (0-46) 837-99-56 w godz. 8.00-12.00
• Dział Spraw Studenckich SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
tel. (0-22) 843-49-22 lub 843-90-41(61, 81) wew. 117-33, 117-34 w terminach:
od dni~ 27 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2001 roku
Wymagane dokumenty:
• oryginał świadectwa dojrzyłości
~~
• podanie na odpowiednim druku (ankieta komputerowa)
.,. t...OC~
• orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy)
~
"\pi. voraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi
pi.~~
~;~uv
• 3 fotografie
s~~t.
• wypis lub kserokopię z dowodu osobistego
• dowód opłaty rekrutacyjnej

OFERUJEMY:
•
•
•
•
•
•

OKNA I DRZWI - PCV, drewno, afuminium,
Rolety zewnętrzne,
Żaluzje poziome i pionowe,
• Rolety winylowe,
Rolety materiałowe,
Markizy, • Parapety,
Rynny i inne materiały budowlane.

Przyjdź lub zadzwoń - naprawdę warto

!!!

Hurt, detal, usługi montażowe, serwis,
doradztwo techniczne, transport.

Serdecznie zapraszamy·na
„Skierniewicka Wiosna Budowlana"
w dniach 20-22 kwietnia 2001 r.
ul. Pomologiczna Skierniewice.

i::
~

HURTOWNIA

ROWERÓW

Bratoszewice, ul. Łódzka 21 A
tel. (0-42) 719-64-04 ~

PROMOCJA

8

S'

C%YNNA w goclz. I 0· 18 ~
od ponledzi~ do soboty
~Q~

~~~

/

I)

I

:::;j

:Z:

CZĘŚCI ZAMIENNE

• Oferujmy m.in. filtry, łożyska, klocki,
szczęki, tarcze hamulcowe,
elem. zawieszenia i ukł. kierowniczego,
paski rozrządu i klinowe, świece,
cylinderki, uszczelki.
• Realizujemy również zamówienia
na części do samochodów
nie wymienionych powyżej

ZAPRASZAMY
w godz. 9 00 -17 00 , soboty 9 00 -13 00

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

zewnętrzne

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

wewnętrzne

ZALUZJE

• osprzęt odgromowy,
• przepływowe ogrzewacze wody,
·
• sprzęt oświelteniowy,
• grzej~iki elektryczne,
• oprawy oświetleniowe, projekty.
Ceny fabryczne.
~
Rabaty dla firm elektroinstalacyjnych
a::
i sklepów elektrycznych.
FIRMA ŚWIADCZV TAKżE USŁUGI
ELEKTRYCZNE W PEŁNYM ZAKRESIE

./pionowe - materiałowe, PCV
./ poziome - aluminiowe
i drewniane
siatki przeciw owadom1
I
• moskitiery

JI

ProducentVesa/

!:.~~~!:..!!5!::. !!:!.~ ~!:.~~5j
RATY . §'?.,<o<=
-<~'O\ c.~J;
\).

Q.ł'

Q,,._

,\;)

tSJ»

Q-}

cf-9

$>;.

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi

1. KOMPUTEROWY
DLA POCZĄTKUJĄCYCH
2. KOMPUTEROWY
DLA ZAAWANSOWANYCH
3. KOMPUTEROWY
- KORZYSTANIE Z INTERNETU
4. KSIĘGOWOŚCI
KOMPUTEROWEJ
5. INNE WEDŁUG POTRZEB

Łowicz,

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

R-577

MEBLE

PROJEKTY BUDOWLANE
powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
nieruchomości

FHU, Łowicz, ul. Klickiego22A, tel.0461837-47-42 ·

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
ciężarowe

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

firmy MILEX,
ORGANICZNE
PODŁOżA
•
włókno kokosowe, TORF, SUBSTRAT

•NAWOZY OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab
Ceny producenta!

CZĘŚCI VW BUS T.-4

BLACHY, LAMPY I INNE 10
ci:

99-400 Łowicz, u.I. Stanisławskiego 23
tel. (046) 837-23-13

Oferujemy
)
)
)
)
)
)
)

usługi

w zakresie

podziałów działek i nieruchomości
sporządzania dokumentacji •

do celów prawnych
(sądowych, notarialnych i innych)
wykonywania map do celów projektowych,
budowlanych
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych
rozgraniczeń działek i nieruchomości
wytyczenia obiektów budowlanych
inwentaryzacje powykonawcze
R-46

MOTO-MARKO

ł Sprzedaż części
samochodowych i filtrów

WYMIANA OLEJU GRATIS !
ł Amortyzatory firmy

KAYABAiSACHS
do wszystkich samochodów
MONTAŻ GRATIS !
ł Mechanika pojazdowa,
montaż blokad skrzyni biegów
ul. Poznańska 128
Tel. (046) 837-36-92

Łowicz,

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

AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Nowy Rynek 16
tel. (0-46) 837-89-01, 0-502-384-929

GEOTEXs.c.

Promocyjne ceny,
zniżki dla nauczycieli
i młodzieży.
Zapraszamy
R-485

kosztorysy, nadzory, wycena

Łowicz,

samochody osobowe,

ORGANIZUJE KURSY:

indywidualne

NOWOCZESNE ZABVDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE

Łódź,

2159 (od ·Bolimowskiej)
te/. 830-33-52

•VW • Audi • Seat
• Opel • Daewoo

HURTOWNIA .--------------:-1
ELEKTRYCZNA ROLETY
- aluminium
./
l.AA D
,, 21'(
J> ,....f "'
- tekstylne
./
•

W CENIE PRODUCENTA,

Łowicz

DO SAMOCHODÓW

O Bardzo atrakcyjne ceny
O Gwarantowana jakość
O Dla stałych klientów rabat
O Krótki termin realizacji
.4'
~
EKO s.c. Autoryzowany Dystrybutor PKN ORLEN S.A.
ORL N~
Łowicz, ul. Księżacka 5; tel. (046) 837-55-41

• Kable, przewody,
• osprzęt elektroinstalacyjny,
• skrzynki złqczowo-pomiarowe,
•rozdzielnie wnętrzowe,
• fundamenty do ZKl I ZK3

Baczyńskiego

ul.

OLE•
OPAl:OUWY

Sbyków, ul Mickiewicza 6
tel/fax. 10421719-95-88,
tel 0-604-584-810

ceny

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych

Informacji udziela:

Zbigniew Wejsman
Monika Wejsman

Nainiższe

IV Targi Budowlane

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

• Sekretariat Punktu Konsultacyjnego SGGW w Łowiczu, ul Blich 10, pokój 22,
tel. (0-46) 837-99-56 w godz. 8.00-12.00;
• Dziekanat Wydziału Rolniczego-Studia Zaoczne, ul. Rakowiecka 26130,
02-528 Warszawa, tel (0-22) 849-97-20 lub 849-22-51 wew. 2226, pokój 19. paw. Ili

li

Naiwięksi producenci

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

.
oferuje:
• meble pokojowe; • meble kuchenne
• zestawy wypoczynkowe; • dywany

lERAZ ROWNIUW SPRZEDIŻY

CHODNIKI ZMETRA
./ Szeroki asortyment
./ Bogata kolorystyka
./Atrakcyjne ceny ./ RA TY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Sobocka Wieś
i Mieszalnia Pasz Jamno 16
Młyn

- sprzedaż otrąb żytnich po 38 zł
- wymiana otrąb żytnich
i pszennych, pasz i koncentratów
na zboża
Tel. (0-46) 838-90-"12
l u b 0-603-06„-839

,
:
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Sport szkolny- Powiatowa Gimnazjada Szkolna w drużynowej lekkiej atletyce

Nailepsi iadq do Skierniewic
Łowicz, 8 maja. Ponad dwustu zawodników wystartowało w Powiatowej
Gimnazjadzie Szkolnej w drużynowej
lekkiej atletyce. W poszczególnych konkurencjach „królowej sportu" reprezentowane były jednak tylko nieliczne gimnazja z terenu powiatu łowickiego (pięć
wśród dziewcząt i sześć wśród chłop
ców), a sporym zaskoczeniem był chociażby brak na starcie chociażby ekipy
GP w Popowie. Do szkoły tej uczęsz
czają absolwentki SP Niedźwiada, które
w ostatnich Jatach systematycznie zdobywały medale w Wojewódzkich IMS
w czwórboju lekkoatletycznym.
Ostatecznie rywalizacja. dziewcząt
zakończyła się zwycięstwem Gimnazjum w Domaniewicach, które o 35
punktów pokonało łowicką „Dwójkę".
Obie ekipy awansowały na zawody rejonowe, które będą rozgrywane już dziś
-w czwartek 17 maja 200 I roku w Skierniewicach. Natomiast awans wśród
chłopców wywalczyli gimnazjaliści z
„Jedynki", którzy o 23 punkty pokonali GP Domaniewice.
Najwartościowszy wynik wśród
dziewcząt uzyskała Joanna Bródka
(GP Domaniewice), która uzyskała w
pchnięciu kulą 3 kg na odległość I 0,00 m
(wg tabel wielobojowych 116 punktów), a wśród chłopców - Dariusz
Kapusta (GP I Bednary), który „pofrunął" nad poprzeczką zawieszoną na
wysokości 165 cm (127 punktów).

(GP Domaniewice) 8,34 m, skok
I. Beata Bryszewska (GP
Łyszkowice), 2. Ewelina Wieczorek (GP
2 Łowicz), 3. Marzena Kędziora (GP
Domaniewice)-wszystkie 135 cm, skok
w dal: I . Bogumiła Bieguszewska 4,28
m, 2. Katarzyna Waracka (obie GP 2
Łowicz) 4,20 m, 3. Diana Felczak (GP
Nowe Zduny) 3,90 m, rzut oszczepem:
I. Małgorzata Witkowska 29,20 m, 2.
Iwona Jamroch (obie GP Domaniewice)
20,90 m, 3. Paulina Antczak (GP Nowe
Zduny) 17,90 m, sztiifeta 4x100 m: I.
GP Domaniewice II 58,40 s, 2, GP 2
Łowicz I 58,97 s, 3. GP 2 Łowicz II
61,45 s.
wzwyż:

(53)-nauczyciel w-fMieczysław Szymajda.
CHŁOPCY:

.l.QQ_m;_ I. Michał Durka 12,52 s, 2.
Tomasz Ścibor (obaj GP I Łowicz) 12,52
s, 3. Mariusz Piekiełko (GP Nowe Zduny) 12,70 s, 300 m: I. Bartosz Golisz
(GP Domaniewice) 41;26 s, 2. Łukasz
Zabost (GP I Bednary) 44,51 s, Łukasz
Holewa (GP Bielawy) 47, 15 s, .l.QQQ..m;_
I. Tomasz Jóźwicki 3:02,20 min, 2.
Dominik Maciejewski (obaj GP Domaniewice) 3:04,00 min, 3. Sebastian Druziński (GP 1 Bednary) 3:07,82 min,
pchniecie kula: I. Przemysław Tomczyk
(GP 1 Łowicz) I 0,80 m, 2. Sebastian

Szachy- 2. Ogólnopolska Parafiada Szachowa

Sukcesy łowiczan

Łowicz, 1 maja. W łowickiej Pijar- PKS Łowicz), a trzeci Dominik Dudzik
skiej Szkole Podstawowej Królowej (Kraków) - obaj 6,0.
Pokoju odbyła się 2. Ogólnopolska PaI w końcu w turnieju dziewcząt triumrafiada Szachowa.
fowała Agata Piorun (UKS PKS)-8,5,
W zawodach tych wystartowało trzy- druga była Ewelina Kubera (GOK
dziestu zawodników z całej Polski (m.in. z.duny) - 6,5, a trzecia Anna Bach·
z Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Cie- mat (UKS PKS) - 4,5.
plic i Bolszewa, a także z terenu powiaZwycięzcy otrzymali na zakończe
tu łowickiego), ale zwycięzcami po- nie piękne puchary, a wszyscy zawodszczególnych kategorii zostali tylko go- nicy nagrody i upominki ufundowane
spodarze.
przez łowickie firmy „Damir" i HurtowW rywalizacji zawodników do lat 18 nię Zabawek ',,Sandy".
najlepszym okazał się łowiczanin Pa*
weł Orzechowski, który zdobył 10,5
Sekcja szachowa „Czamy Koń"
punktu na 11 możliwych, drugi był Pa· Uczniowskiego Klubu Sportowego PKS w
weł Wojciechowski 9,0, a trzeci Bła Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników
Konopski (GP Domaniewice) 10,40 m,
żej Czyżak (obaj GOK Zduny)- 8,5.
królewskiej gry w piątki o godz. 15.00. Za3. Piotr Rolewski (GP Nowe Zduny)
Wśród dzieci do lat 12 najlepszym jęcia odbywają się w sali tenisowej Pijarskiej
9,70 m, skok wzwyż: 1. Dariusz Kapuzostał Kacper Piorun - 7,0, drugi był SP KP w Łowiczu, ul. Pijarska 2.
sta (G)P 1 Bednary) 165 cm, 2. Łukasz
jego brat Damian Piorun (obaj UKS
Agata Piorun, (p)
Czarnocki (GP 1 Łowicz) 160 cm, 3.
Adrian Kunat (GP Łyszkowice) 150 cm,
Sport szkolny- Powiatowe IMS
skok w dal: I. Tomasz Żałoba 5,52 m, 2.
Mateusz Rynkiewicz (obaj GP Łyszko
w „Piłkarskich Piątkach"
wice) 5,13 m, 3. Marcin Druszcz (GP
Nowe Zduny) 5,00 m, rzut oszczepem:
1. Grzegorz Lusztak (GP Domaniewice)
29,30 m, 2. Tomasz Kosmowski 28,00
m, 3 . Rafał Ignaczak (obaj GP Nowe z.duŁowicz, 7 maja. Dziesięć zespołów
GRUPAl/J:
ny) 27,00 m, sztafeta 4x100 m: I. GP
• SP 1 Łowicz - SP Bednary 7:1_
Domaniewice m 52,36 s, 2. GP 1 Łowicz stoczyło rywalizację o zwycięstwo w
Powiatowych Igrzyskach Młodzieży (3:1); br.: Mateusz Dur 2, Emil Gajda 2,
52,65 s, 3. GP Bielawy 53,58 s.
Szkolnej w mini piłce nożnej, czyli tur- Paweł Dziedziela 2 i Maciej Jankowski
I. GP 1 Łowicz
1178
„.a ich koledzy z lawy szkolnej musieli się zadowolić drugim miejscem.
nieju „Piłkarskich Piątek". N aj pierw ro- - Przemysław Grzywacz.
2. GP Domaniewice
1155
zegrano eliminacje w trzech grupach, a
•SP Łaguszew - SP 1Łowicz1:1
3. GP Łyszkowice
1054
ostatecznie pierwsze miejsce w mistrzo- (1 :1); br.: Kacper Woliński - Paweł DzieDZIEWCZĘTA:
1. GP Domaniewice
4. GP 1 Bednary
1034
992
stwach Ziemi Łowickiej wywalczyła dziela.
I OO m: I. Agata Bulska 14, 18 s, 2. 2. GP 2 Łowicz
5. GP Nowe Zduny
999
937
ekipa łowickiej „Siódemki".
Paulina Bednarek (obie GP 2 Łowicz) 3. GP I Bednary
• SP Bednary - SP Łaguszew 0:8
6. PG Bielawy
748
884
GRUPA 1:
(0:4); br.: Kacper Woliński 5, Daniel
14,23 s, 3. Monika Ziarnik (GP Doma- 4. GP Nowe Zduny
Triumfatorem mistrzostw Ziemi Ło
711
niewice) 14,53 s, 300 m: I. Magdalena 5. GP Łyszkowice
wickiej została ekipa Gimnazjum Nr I
• SP Bąków - SP 7 Łowicz 2:7 Sałek 2 i Michał Dobrzyński .
696
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
Wojda (GP 2 Łowicz) 48,90 s, 2. MaW zwycięskim zespole Gimnazjum w Łowiczu: Łukasz Czarnocki (119), (1 :4); br.: Witold Antoniak i Karol Kutłgorzata Szymańska (GP I Bednary) w Domaniewicach startowały: Joaanna Michał Durka (116), Tomasz Ścibor kowski - Maciej Jędrachowicz 4, Kry• SP 7 Łowicz - SP Łyszkowice
52,05 s, 3. Monika Strugacz (GP 2 Ło Bródka ( 116 punktów), Małgorzata Wit- ( 115), Przemysław Tomczyk ( 115), stian Cipiński i Tomasz Wasilewski.
1:0 (1:0); br.: Krystian Cipiński .
wicz) 48,90 s, 600 m: I. Karolina Bu- kowska (113), Marzena Kędziora (103), Michał Klimczak (100), Jarosław Bu• SP Kiernozia - SP Borów 1:2
• SP Borów - SP Łaguszew 0:3
rzyńska (GP Domaniewice) I :54,33 min, Anna Nolbrzak (91), Monika Ziarnik rzykowski (94), Michał Szymajda (88), (1:0); br.: PiotrWasilewski-Artur Sob- (0:2); br.: Kacper Woliński 2 i Michał
3. Magdalena Marat (GP Łyszkowice) (89), Paulina Sałuda (81 ), Iwona Jam- Łukasz Gładki (86), Adrian Bisiorek czak 2.
Dobrzyński .
2:03,24 min, 3. Marzena Kędziora (GP roch (75), Paulina Zuchora (64), Wiolet- (79), Hubert Fijałkowski (60), Marek
• SP Bąków· SP Borów 0:1 (0:0);
MECZ O 3. MIEJSCE:
Domaniewice) 2:03,69 min, pchniecie ta Grabowicz (64), Karolina Burzyńska Olaczek (51), Mateusz Bujała (44) i br.: Artur Sobczak 2.
• SP Łyszkowice - SP Borów 3:1
kula: 1. Joanna Bródka (GP Domanie- (63), Monika Nitera (63), Marzena Kę Michał Sokół (IO) - nauczyciel w-f
• SP 7 Łowicz - SP Kiernozia 4:0 (1:0); br.: Konrad Szymajda 2 i Przewice) 1O,Otl m, 2. Ewelina Łukawska (GP dziora (56), Beata Białek (55), Kinga Waldemar Kret.
(1:0); br.: Maciej Jędrachowicz 2, Kry- mysław Szymajda - Sobczak.
I Bednary) 8,44 m, 3. Anna Nolbrzak Ogonowska (54) _i Małgorzata Pawlata
Paweł A. Doliński stian Cipiński i Maciej Dylik.
MECZ O 1. MIEJSCE:
• SP Kiernozia - SP Bąków 1:0
•SP 1 Łowicz - SP 7 Łowicz 1:1
(1:0); br.: Paweł Krysztofik.
(1:0), w rzutach karnych 1:2; br.: Kac•SP 7 Łowicz- SP Borów 8:0 (4:0); per Woliński - Krystian Cipiński.
Sport szkolny- Rejonowe IMS w „Piłkarskich Piątkach"
br.: Krystian Cipiński 4, Maciej Jędra
I. SP 7 Łowicz
5 13 21 :3
chowicz 2, Tomasz Wasilewski i Maciej
2. SP Łaguszew
4 8 13:2
Dylik.
· 3. SP Łyszkowice
4 9 17:4
GRUPA li:
4. SP Borów
5 6 4:15
• SP Domaniewice - SP Łyszko 5. SP 1 Łowicz
2 4 8:2
wice 2:9 (1:4); br.: Tomasz Kosiorek i
Łowicz, 11 maja. Bardzo dobrze w
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
masz Wasilewski i Krystian Cipiński.
SP Zielkowice
2 3 6:7
t.SP7Łowicz
.
2 6 6:1
eliminacjach rejonu skierniewickiego
Sylwester Strugiński - Konrad Szymaj- 7. SP Kiernozia
• SP 7 Łowicz - SP 9 Kutno 2:0
3 3 2:6
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w „Piłkar (0:0); br.: Maciej Jędrachowicz i Kryda 3, Przemysław Szymajda 3 i Michał
2. SP Białynin
SP Domaniewice
2 3 2:4
2 O 4:15
skich Piątkach" zaprezentowali się stian Cipiński .
3. SP9 Kutno
Kocemba3 .
SP Bednary
2 I I :3
2 O 1:15
uczniowie łowickiej „Siódemki". Pod4.SPRegnów
• SP Zielkowice - SP Domanie- JO. SP Bąków
2 l 1:2
• SP Białynin - SP Regnów 1:0 (0:0)
3 O 2:9
opieczni Zbigniewa Łazińskiego
W zwycięskim zespole SP 7 Łowicz wice 6:2 (2:1); br.: Adrian Kromski 3,
W zwycięskim zespole SP 7 Łowicz
MECZ O 3. MIEJSCE:
wygrali pewnie swoje obydwa spotka• SP 9 Kutno - SP Regnów 0:0, w grali: Maciej Kalata - Maciej Jędracho Arkadiusz Kędziora 2 i Maciej Lebioda grali: Maciej Kalata - Maciej Jędracho
nia awansując tym samym do finału wo- rzutach karnych 2: I.
wicz, Krystian Cipiński, Maciej Dylik, - Szymon Kuciński 2.
wicz, Krystian Cipiński, Maciej Dylik,
jewódzkiego, który będzie rozgrywany
Tomasz Wasilewski, Seweryn KunikowMECZ O I. MIEJSCE:
• SP Łyszkowice - SP Zielkowice Tomasz Wasilewski, Adrian Pięta, Sewew piątek 18 maja 200 I roku na stadionie
• SP 7 Łowicz - SP Białynin 4:1 ski i Kamil Kosmowski - nauczyciel wf 5:0 (1:0); br.: Michał Kocemba 3, Kon- ryn Kunikowski i Sylwester BandyckiCeramiki w Opocznie.
(2:1); br.: Maciej Jędrachowicz 2, To- Żbigniew Łaziński.
(pad) rad Szymajda i Przemysław Szymajda. nauczyciel wfZbigniew Łaziński.

~Siódemka n wfinale wkarnych

łowiczanie zagraiq

na Ceramice
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Koszykówka uliczna - „Majówka na Starym Rynku"

Koszykówka - 3. kolejka wojewódzkiej ligi żaków

Koszykarski 1 maia Na wyieidzie
lei ·wygrali

Łowicz, 1 maja. Na łowickim Starym Rynku rozstawione zostały cztery
kosze, pomalowano ·dwa boiska i w ten
sposób zorganizowany został plac, na
którym odbył się turniej koszykówki
ulicznej. W turnieju zorganizowanym w
ramach Festynu Pierwszomajowego
przez Rady Miejską i Powiatową· SLD
w Łowiczu wzięło udział 85 młodych
koszykarzy, którzy rywalizowali w
czterech kategoriach wiekowych, a nagrody ufundowane zostały przez hur- ·
townię sportową „FiK-Sport" w Zdunach.
Bezpośrednim organizatorem zawodów był Sławomir Karmelita, który
po turnieju tym powiedział: Chciałbym
podziękować AZS, od którego pożyczy
liśmy kosze ... - na pewno taki sprzęt
przydałby się u nas na miejscu. Chciałem także podziękować Jackowi Szwarockiemu i Robertowi Nowakowi, którzy pomogli mi w organizacji turnieju.
Jak widać zapotrzebowanie na tego typu

Siemieńczuk i Filip Gołda) - KLESZCZE6:0
• BASKECI - BRAYANCIKI 4:5
Mecz finałowy:
• CZERWONE KAPTURKI BRAYANCIK.13:1
I. Czerwone Kapturki
4 4 23:2
2. Brayanciki
3 2 14:7
3. Czerwone Diabły
3 2 14:4
Baskeci
2 1 10:5
5. Podrzeczna
3 I 2: 15

....

~~uze

7. Księżący

„ Czerwone Kapturki" nie miały sobie równych w rywalizacji uczniów podstawówek.
imprezy jest w Łowiczu bardzo duże i
- mam nadzieję, że sportowa inauguracja sezanu letniego wejdzie na stałe do
kalendarza imprez w Łowiczu.
DZIEWCZĘTA:

• SMURFETKI (Paulina Bednarek,
Dominika Marszałek, Dominika Pietrzyk, Sylwia Tokarska i Monika Strugacz) - CZARNE SZCZURKI (Dagmara Włuczyńska, Marlena Wilk i
Agnieszka Hermyt) 12:0
SZKOŁY PODSTAWOWE (rocznik
1988 i młodsi):
Grupa I:
• CZERWONE KAPTURKI (Michał Wójcik, Bartosz Włuczyński, Andrzej Osowski i Patryk Gawinek) CZERWONE DIABŁY (Piotr Kaczor,
Michał Grażka i Aóam Kowalik) 4:1
• POD RZECZNA (Robert Chodorski, Dariusz Urbanek, Przemysław
Szymczak i Dariusz Niedziela) - KSIĘ
ŻACY (Maciej Pieklak, Michał Rześny
i Marcin Tomaszkiewicz) 1:0
•CZERWONE KAPTURKl-PODRZECZNA 9:1
• CZERWONE DIABŁY - KSIĘ·
ŻACY7:0

• CZERWONE DIABŁY - PODRZECZNA 6:0
• CZERWONE KAPTURKI KSIĘŻACY 7:0
Grupa II:
• KLESZCZE (Dominik Charążka,
Zbigniew Dobrowolski, Szymon Laskowski, i Michał Kosmo) - BRAYANCIKI (Adrian Dyszkiewicz, Damian
Lelonkiewicz, Maciej Kołodżiejczyk i
Maciej Więcek) 0:8
• BASKECI (Marcin Pełka, Macfej
....,"-,.

Siemieńczuk i Filip Gołda) - KLESZCZE6:0
• BASKECI -BRAYANCIK.14:5
Mecz finałowy:
• CZERWONE KAPTURKI BRAYANCIK.13:1
1. Czerwone Kapturki
4 4 23:2
2. Brayanciki
3 2 14:7
3. Czerwone Diabły
3 2 14:4
Baskeci
2 I 10:5
5. Podrzeczna
3 I 2:15
Kleszcze
2 O 0:14
7. Księżący
3 O 0:15
SZKOŁY GIMNAZJALNE (rocznik
1986-87):
Grupa I:
• WŚCIEKLE KROWY (Mateusz
Zabost, Marcin Majchrzak, Kamil Gala,
Artur Ostaszewski i Tomasz Woliński)
- SEXY NBA (Michał Dziedzic, Łukasz
Gładki i Bartosz Straszyński) 4:3
• HAYNEGO·MEDINA (Mariusz
Kuczyński, Marcin Kosiorek i Michał
Czajka) - WŚCIEKLE KROWY 1:3
•KSIĘŻACY CZERWONE KAPTURKI- PODRzECZNA 9:1
• CZERWONE DIABŁY - KSIĘ
ŻACY 7:0
• CZERWONE DIABŁY - PODRZECZNA 6:0
• CZERWONE KAPTURKI KSIĘŻACY 7:0
Grupa n:
• KLESZCZE (Dominik Charążka,
Zbigniew Dobrowolski, Szymon Laskowski, i Michał Kosmo) -BRAYANCIIQ (Adrian Dyszkiewicz, Damian
Lelonkiewicz, Maciej Kołodziejczyk i
Maciej Więcek)0:8
• BASKECI (Marcin Pełka, Maciej

2O

~~

3 O 0:15
KLASY I-li SPP (rocmik 1984-85):
•VACAT {Tomasz Gać, Kamil Koza,
Rafał Sosnowski i Patryk Kotarski) SIXSTERS (Patryk Woźniak, Marcin
Lis i Sebastian Cicha1)7:5
•TIGER BLICH (Michał Tataj, Tomasz Niemczyk i Tomasz Kromski) HAMMERS (Paweł Kutkowski,
Krzysztof Dziedzic i Sylwester Knera)
5:3
• VACAT - KS STRZELECKA
(Piotr Płuska, Przemysław Michalski i
Arkadiusz Staszewski) 6:1
• SIXSTERS ·TIGER BLICH 7:3
• HAMMERS • KS STRZELECKA 3:2
•VACAT-TIGER BLICH 6:1
• SIXSTERS - HAMMERS 5:2
• KS STRZELECKA - TIGER
BLICH8:4
•VACAT-HAMMERS7:6
• SIXSTERS - KS STRZELECKA
8:0
1. Vacat
4 4 26: 13
2. Sixsters
4 3 25:12
3. KS Strzelecka
4 1 11:21
4.Hammers
4 I 14:19
S. Tiger Blich
4 I 13:24
KLASY lll-IV SPP (rocmik 1982-83):
• GUTENÓW (Lukasz Wójcik, Hubert Siewierski i Piotr Dziedzic) - CIENIASY (Lukasz Wolski, Marcin Wolski, Grzegorz Demczuk i Piotr Rutkowski) 5:6
• CHLOPASZKI Z SĄSIEDZTWA
(Mariusz Jakubowski, Paweł Salamon i
Kamil Trojanowski) - BYCZA MOC
(Tomasz Szugzda, Jarosław Gawinek i
Przeinysław Wojciechowski) 11:2
• GUTENÓW - CHLOPASZKI Z
SĄSIEDZTWA 2:9
•CIENIASY· BYCZA MOC 11:1
• GUTENÓW ·'BYCZA MOC 12:0
• CIENIASY - CHLOPASZKI Z
SĄSIEDZTWA 3:2
3 3 20:8
I. Cieniasy
2. Chłopaszki z Sąsiedztwa
3 2 22:7
3 l 19:15
3. Gutenów
3 o 3:34
4.ByczaMoc
Paweł A. Doliński

• UMKS „KSIĘŻAK" II Łowicz UMKS „KSIĘŻAK" III Łowicz 33:9
(17:0, 6:1, 6:0, 4:8)
UMKS II: Michał Rześny 8, Dominik Świercz 6, Maciej Pieklak 6, Dominik Charążka 4, Jakub Bogucki 2, Jan
Sudomir 2, Zbigniew Dobrowolski 2,
Damian Wyszogrodzki I, Marcel Kosmowski 1, Marcin Toma·szkiewicz I
oraz Damian Rokcki i Mateusz Zagawa.
UMKS Ili: Damian Kilelal) 6, Gustaw
Woliński 2, Sebastian Matych I oraz
Rafał Schilling, Marcin Zakrzewski, Arkadiusz Szkop, Łukasz Pędraszewski,
Batrosz Schilling, Michał Słomski, Dominik Zimecki i Michał Karmelita. ·
•UMKS „KSIĘŻAK" II Łowicz LKS Łódź 8:69 (0:23, 4:10, 4:11, 0:25)
UMKS: Jan Sudomir 2, Dominik Charążka 6, Damian Wyszogrodzki, Maciej
Pieklak, Dominik Świercz, Damian Rokicki, Michał Rześny, Zbigniew Dobrowolski, Jakub Bogucki, Marcin Tomaszkiewicz, Maciej Kosmowski i Szymon
Laskowski.
Najwięcej dla ŁKS: Marcin Krawczyk
17 i Piotr Ogwaza 14.
• UMKS PIOTRCOVIA Piotrków
Trybunalski - UMKS "KSIĘŻAK" I
Łowicz 41:46 (19:15, 2:13, 10:9, 10:10)
UMKS: Adrian Dyszkiewicz 18, 13artosz Kamiński 12, Bartłomiej Burza 5,
Maciej Siemieńczuk 4, Michał Szymań
ski 3, Marcin Pełka 2 oraz Michał Sobieszek, Michał Kosman, Adam Waligórski i Paweł Kacprowski.
Najwięcej dla Piotrcovii: Mateusz
Zawadzki 15 i Mateusz Kępka 14.
• UMKS „KSIĘŻAK" III Łowicz
- UMKS „KSIĘŻAK" I Łowicz 4:107
(0:36, 0:24, 4:24, 0:19)
UMKS III: Łukasz Pędraszewski 2,
Gustaw Woliński 2 oraz Damian Kilelan, Sebastian Matych, Rafał Schilling,
Marcin Zakrzewski, Arkadiusz Szkop,
Batrosz Schilłing, Michał Słomski, Dominik Zimecki i Michał Karmelita.
UMKS I: Bartłomiej Burza 26, Bartosz Kamiński 19,MichałSobieszek 16,
Adrian Dyszkiewicz 1O, Marcin Pełka
10, Maciej Siemieńczuk 8, Michał Szymański 8, Michał Kosman 6, Adam Waligórski 2 i Paweł Kacprowski 2.
Piotrków Trybunalski, 13 maja.
Pełny autokar młodych adeptów koszy-

kówki udał się na turniej w ramach wojewódzkiej ligi żaków. Do Piotrkowa
Trybunalskiego pojechały bowiem trzy
ekipy Księżaka. Dwie z nich to chłopcy
zrocznika 1990,ajednazrocznika 1989.
Pierwszy raz zmierzyli się ze sobą
koszykarze z dwóch najmłodszych ło
wickich drużyn. Pojedynek ten zakoń
czył się zwycięstwem podopiecznych
Roberta Kucharaka (Księżak II) 33 :9..
Jego zespół prowadził do przerwy już
23: I i mógł być pewny zwycięstwa.
Chłopcy z drużyny trenera Sławomira
Karmelity zaczęli trafiać dopiero w
ostatniej kwarcie, którąnawetwygrali 8:4
czym zmniejszyli nieco rozmiar porażki.
Pojedynki Księżaka III z Księżakiem
I oraz Księżaka Il z ŁKS-em przebiegały w stronę jednego kosza, co oczywiście wynika z różnicy wieku i czasu
szkolenia.
Wyrównany charakter miał mecz pomiędzy Księżakiem I i gospodarzami
turnieju, którzy chcieli się zrewanżować
za porażkę w Łowi<:<zu (33: 16). Sztuka
ta im się nie udała. Wprawdzie łowicza
nie przegrywali po pierwszej kwarcie
19: 15, ale druga piątka, która weszła na
parkiet, odrobiła szybko straty i wyszła na prowadzenie 27:21. Dalszy przebieg meczu był bardzo wyrównany i jeszcze na 3. minuty przed końcem podopieczni Cezarego Włuczyńskiego
wygrywali tylko jednym oczkiem. W
końcówce spotkania, dzięki dwóm trafieniom, najskuteczniejszego na boisku
Adriana Dyszkiewicza ( 18 pkt. w
meczu), Księżacy wyszli na prowadzenie 46:41 i do końcowego gwizdka wynik sięjuż nie zmienił. Tak więc po tym
zwycięstwie nasi młodzi koszykarze
obronili drugie miejsce w lidze, w której,
niestety, gra tylko 5 zespołów, a tylko
dwa są równymi rywalami dla drużyny
Księżaka

I.

Kolejny turniej ligowy zostanie rozegrany w Łowiczu 27 maja 200 I roku i
zakończy on ten krótki sezon dla łowic
kich żaków.
l.LKSŁódż(l)
6 12 178:62
2. UMKS „Księżak" I (2)
6 11 223:87
3. UMKS "Księżak" II (4) 6 8 76:314
4. UMKS Piotrcovia (3)
6 7 205:117
5. UMKS „Księżak" III (5) 6 4 14:377
Zbigniew Łaziński

Podopieczni trenera Roberta Kucharka odnieśli w Piotrkowie swoje pierwsze
„ Księżaka" III (trener Sławomir Karmelita/

zwycięstwo pokonując

nowy

ŁOWICZANIN

SPORT

17.05.2001 r.

•

SPORT

•

SPORT

dok. ze str. 40

POGODA DOPISAtA•••
o rywalizację na trasie, to
by/a ona bardzo J.ryrównana i zacięta. Kiedy zaczynaliśmy
ostatnią pętle jeszcze nic nie by/o wiadome. Dopiero na 3 km przed metą, kiedy
biegliśmy wzdłuż rteczki, zaczęła się koń
cowa rozgrywka. Zaatakowałem i okazało się, że zachowa/em najwięcej sil. Kiedy J.ryszedlem jako pierwszy na tą ostatnią długą prosta, wiedziałem, że już tego
nie przegram. Cieszę się, że uda/o mi się
zrewanżować kolegom, ponieważ ostatnio przegrałem raz z Arturem Osickim i
raz z Jarkiem Łazarowiczem. Myślę, że
jest to dobry prognostyk przed mistrzostwami Polski, które odbędą się w Głogo
wie 3 czerwca i mistrzostwami Europy,
na które jadę do Portugalii.
Wśród pań zwyciężyła oczywiście faworytka, mistrzyni Polski - Ewa Dederko, która z czasem 1.51,36 s. uplasowała się
na 25. miejscu w całej stawce zawodników.
Jeśli chodzi

muszę stwierdzić, że

Zakończenie zawodów odbyło się już
na stadionie OSiR-u. Oprócz rozdania
nagród dla najlepszych w poszczególnych
kategońach wiekowych, organizatorzy
postanowili wyróżnić też najstarszego i
najmłodszego uczestnika duathlonu. Najstarszym zawodnikiem był Piotr Pytka, który ukończył 70 lat i ma na swoim
koncie tytuł mistrza Europy weteranów.
Najmłodszym w całej stawce był Paweł
Szymajda (16 lat), który uzyskał czas
2.05,40 i zajął drugie miejsce w swojej
kategorii wiekowej.
Jak nakazuje lokalny patńotyzm uhonorowano również najlepszego zawodnika rodem z Łowicza. Został nim najlepszy łowicki tńathlonista Jacek Gardener, który w ogólnej klasyfikacji zajął
37. miejsce i uzyskał czas 1.54,44 min
zdobywając puchar ufundowany przez
naszą redakcję.

Zbigniew

Łaziński

Organi.zator.zy 5. Ogó{nopolskj.ego 'Duatlifonu
o Pucliar 'Burmistrza Łowie.za:
'l.lr.zącf Miejski w Łowiczu,
OśrocfeK._ Sportu i !/?.!.kreacji w Łowiczu
ora.z 'I''l('.1(§ „1(jiężaK._'
1

'lJ Z I'Ę 1('UJ52{
SP09{S O!l(O!Jvf I!JvfP!l(~Z'Y:
• firma BRACIA URBANEK,
• hurtownia zabawek SANDY,
• Hurtownia Chemiczna HAZBJ,
• Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska Łowicz,
• firma BAKOMA Elżbietów,
• PKOl w Warszawie,
• BANK BGŻ S.A. Łowicz,
• KREDYT BANK SA,
• BANK PEKAO S.A. Łowicz,
• KREDYT LEASE S.A. Warszawa,
• MASTER FOODS Polska,
• LAMELA w Łowiczu,
• AGROS-FORTUNA Łowicz,
• Telekomunikacja Polska S.A.,
• PROCTER&GAMBEL,
• PSS Społem,
• apteka PANACEUM,
• apteka MALWA,
•sklep .W DOMU i W OGRODZIE",
•sklep AGATA,
• Sojusz Mlodej Lewicy,
• Zarząd Osiedla Nr 4,
• DAINONG Polska sp. z o.o.,
• Pan Ryszard Matulka,

• KI.ASYFIKACJA GENERALNA KOB/Ef.·

• Pan Tadeusz Sękalski,
•firma NAY Bielawy,
•firma GUMITEX,
• masarnia pana Sasina z Bielaw,
• masarnia pana Podsędka,
• sklep .u Ani" pani Ani Brzozowskiej,
• sklep .Dan-Mro"
pana Zdzisława Mrowca,
• piekarnia pana Rutkowskiego,
• piekarnia pana Kopera,
• sklep spożywczy .Słoma-Znajdek",
• firma .Wojciechowska",
• sklep SAMAR.
• Zakład Oczyszczania Miasta,
• firma SOJAX Boczki,
• sklep pana Świecha,
• firma AGRAM pana Muchy,
• Hurtownia .Sokół"
Pana Stanisława Sokoła,
• .Ustronianka",
• OSK .Radar",
• OSK Pana Macieja Wróbla,
• Nowy Łowiczanin,
• Radio Plus .Między Łodzią
a Warszawa;

ORAZ LUDZIOM DOBREJ WOLI:

OSP w Łowiczu, Policjantom KRP Łowicz, Studentom Kolegium
Nauczycielskiego w Łowiczu, pracownikom ZUK, ZOM, MOPS, MZK i służbom

I. Ewa Dederko (Kmicic Częstochowa)
2. Aneta Sierocka (Kmicic Częstochowa)
3. Klementyna Mateja (Warszawa)
4. Mańanna Grzesik (Widuchowo)

• KATEGORIA 19-20 lat:
I. Mariusz Olejniczak (Ostrów Wlkp.)
2. Paweł Szymajda (UKS Błyskawica)
3. Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica)
•KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŹCZfZN (21-39 lat):
1. Marek Kalwat {Akwedukt Kielce)
2. Artur Osicki (Gryfino)

3. Jarosław Łazarowicz (WIT Wrocław)
4. Ireneusz Korfini (WTI Wrocław)
5. Janusz Miketa (Kmicic· Częstochowa)
6. Roman Pustułka (Dabrowa Górnicza)

leśnym.

l. Roman Talikadze (Kościan)
2. Gerard Wlekły (Kościan)
3. Janusz Misiaszek (Kędzieżyn-Koźle)
• KATEGORIA 50-59 lat:
I. Leszek Zając (Wałbrzych)
2. Jan Kopyt (Konstancin)
3. Tadeusz Kocoń (Świecie)
•KATEGORIA powyżej 60 lat
2. Leszek Dacewicz (Jelenia Góra)
3. Zbigniew Ginalski (Rzędkowice)

Koszykówka -Turniej Koszykówki Juniorów

Kłopoty

ze

składem

Skierniewice, 11 - 13 maja. W mi- a bez takich trudno o zwycięstwo.
Trener Durka najbardziej zadowoloniony weekend pięć spotkań na turnieju
koszykówki rozegrał drużyna, która ny był ze spotkania ze Startem Łódź.
składa się z połączonych sił kadetów i „Księżacy" po pierwszej kwarcie wyjuniorów. Ekipa ta ma w przyszłym se- grywali 25:20 i był to raczej zaskakują
zonie reprezentować łowickich juniorów cy wynik. Jeszcze do przerwy juniorzy
i o·d jej postawy zależy, czy wogóle zo- prowadzili jednym oczkiem, ale w kostanie zgłoszona do rozgrywek. Połowa lejnych kwartach rywal okazał się lepzawodników to do niedawna kadeci i ja- szy i przechylił szalę zwycięstwa na
dąc do Skierniewic trener Zenon Dur- soją korzyść. Mecz ten ostatecznie przeka spodziewał się porażek, ale ważne graliśmy 96:78.
Najlepszym strzelcem w łowickim
było to, by młodzi chłopcy się ogrywali
i zdobywali doświadczenie na przy- zespole, podobnie jak przed tygodniem
szłość. W pełnym składzie nasz zespól w turnieju kadetów, został Wojtek Tomaszkiewicz, który zdobył we
zagrał tylko w sobotnich meczach.
W pozostałych spotkaniach łowicza wszystkich spotkaniach 72 punkty.
nie musieli radzić sobie tylko w siedmiu Dobrą formę zaprezentował też Tomek
zawodników. W naszej drużynie braku- Gać, który zdobył 67 punktów.
• UMKS „Księżak" Łowicz - KS
je zdecydowanie wysokich graczy,

1,53,37
2.05,40
2.09,34

1.42,55
1.43,07
1,43,23
l.43,36
1.43,52
1.44~06

•KATEGORIA 4049 lat:

l. JózefWrona(Wieluń)

Strażakom

l.51,36,
1.58,11
2.14,48
2.19,50

Piaseczno 61:95 (17:29, 15:16, 25:26,
20:10)
UMKS: Tomasz Gać 17, Wojciech
Tomaszkiewicz I 6, Piotr Bartos I I, Paweł Matyjaszkowicz 8, Kamil Koza 6,
Zbigniew Salamon 5, Rafał Sosnowski i
Patryk Kotarski 2.
Najwięcej dla Piaseczna: Aleksander
Szybilaki 20.
• uMKS "Księżak" Łowicz- MKS
Ósemka Skierniewice 71:103 (21:35,
17:22, 19:24, 14:22)
UMKS : Wojciech Tomaszkiewicz 17,
Kamil Koza 16, Zbigniew Salamon I I,
Paweł Matyjaszkowi cz I O, Tomasz Gać
9, Piotr Bartos 6, Rafał Sosnowski 2 i
Patryk Kotarski.
Najwięcej dla Ósemki: Dariusz Kowalski 35.

l.47,52
1.48, IO
1.51,22
1.47,13
1.55,21
l.58.1.12
2.05,09
2.07,55
2.08,13

• UMKS „Księżak" Łowicz - SKS
START Łódź 78:96 (25:20, 20:24,
26:19, 19:15)
UMKS: Wojciech Tomaszkiewicz 25,
Kamil Koza I 8, Piotr Bartos 12, Paweł
Matyjaszkowicz 9, Tomasz Gać 9,
Mańusz Tokarski 5, Zbigniew Salamon,
Rafał Sosnowski i Patryk Kotarski.
Najwięcej dla Startu: Michał Chrakowiecki 17.
•UMKS „Księżak" Łowicz- MKS
MOS CERAMIKA Konin 45:65
(12:16, 8:15, 7:14, 18:20)
· UMKS: Wojciech Tomaszkiewicz 11,
Tomasz Gać 12, Mariusz Tokarski 8,
Zbigniew Salamon 7, Paweł Matyjaszkowicz 7, Rafał Sosnowski i Patryk
Kotarski.
Najwięcej dla Konina: KrzysztofBiernacki 16.
•UMKS „Księżak" Łowicz- MKS
Ósemka II Skierniewice 80: 85
(19:24, 24:19, 18:19, 19:23)
UMKS: Kamil Koza 26, Tomasz Gać
20, Piotr Bartos 14, Paweł Matyjaszkowicz 5, Wojciech Tomaszkiewicz 3, Zhi-
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Koszykówka - 5. kolejka
wojewódzkiej ligi żaczek

„O" w czwartei
kwarcie
• UKS „Center-4 Club" Łowicz MTK Ili Pabianice 62:7 (20:0, 12:2,
13:0, 17:5)
Center-4: Katarzyna Jędracha 15, Katarzyna Grzywacz I 4, Aleksandra Rucińska 12, Klaudia Kubuj 7, Iwona Foks
6, Emilia Zabost 4, Katarzyna Słoma 2,
Aneta Jaros 2, Michalina Fabijańska,
Marlena Wilk, Marzena Kosiorek i Ewelina Kutermankieiwicz.
• Lechia Tomaszów Mazowiecki UKS "Center-4 Club" Łowicz 29:23
(9:3, 7:8, 5:12, 8:0)
Center-4: Katarzyna Grzywacz 8,
Iwona Foks 4, Katarzyna Jędracha 3,
Aneta Jaros 2, Klaudia Kubuj 2, Emilia
Zabost 2, Katarzyna Słoma 2, Marzena
Kosiorek, Aleksandra Rucińska, Marlena
Wilk, Michalina Fabijańska, i Ewelina Kutermankieiwicz.
• Lechia Tomaszów Mazowiecki MKS Kutno 36:34
• MKS Kutno - MTK ill Pabianice
72:7
Tomaszów Mazowiecki, 12 maja.
Nie do końca szczęśliwy to był wyjazd
dla podopiecznych Justyny Rybus. W
swoim pierwszym spotkaniu małe "Centerki" nie miały najmniejszych kłopotów
z pokonaniem młodszych przeciwniczek
z Pabianic. Spotkanie to zakończyło się
ich gładkim zwycięstwem 62:7, a najskuteczniejszą zawodniczką w zespole ło
wickiego UKS-u była Kasia Jędracha
(15 pkt.), która trenuje w klubie dopiero
od dwóch tygodni.
W drugim meczu też liczyliśmy raczej
na zwycięstwo. W pojedynku w Łowi
czu lepsze były nasze koszykarki, ale
rewanż należał do dziewcząt z Tomaszowa . Łowiczanki przegrywały już po
pierwszej kwarcie 9:3 i tylko dŻięki dobrej postawie w kwarcie trzeciej udało im
się dogonić swoje przeciwniczki i wyjść
na prowadzenie23 :2 I. Niestety, na tym
nasza zdobycz punktowa się zakończy
ła. „Centerki" nie mogły trafić do kosza w
ostatniej kwarcie, co wykorzystały rywalki i wygrały mecz 29:23 . Najwięcej
punktów w tym spotkaniu zdobyła dla
UKS-u Kasia Grzywacz (8).
Już w sobotę, I 9 maja podopieczne
trener Rybus zmierzą się w Łowiczu z
koszykarkami MKS-u Kutno. Łowiczan
ki będą miały tu szansę na rewanż, bowiem w Kutnie przegrały, po wyrównanym pojedynku, tylko 2 oczkami.
9 18 403:57
I. MTKI Pabianice (I)
2.MTKIIPabianice(4) 9 17 321:91
9 15 373:178
3.MKSKutno(2)
4. UKS"Center-4Club" (3) 9 14 363:152
5 6 63:212
5. MKS I Pabianice (5)
6. MKS Il Pabianice (6) 5 5 27:294
7. MTK IIl Pabianice (7) 7 7 36:464
8. Lechia Tomaszów Maz. (8) 7 8 185: 171
Zbigniew Łaziński
gniew Salamon, Rafał Sosnowski i Patryk Kotarski.
• MKS Ósemka SkierniewiceSKS START Łódź 70:72
• SKS START - KS Piaseczno
66:74
•KS Piaseczno - MKS MOS Konin 65:58
•MKS MOS Konin - SKS START
Łódź 70:62
• KS Piaseczno - MKS ÓSEMKA
Skierniewice 72:65
• MKS Ósemka Skierniewice MKS MOS Konin 79:74
4 7 274:244
l. MKS MOS Konin
4 7 299:257
2. KS Piaseczno
4 6 296:292
3. SKS Start Łódź
4 6 317:289
4.MKSÓsemkaSkiemiewice
5.UMKS"Księżak"Lowicz

4 4 255:359

UMKS „Księżak" Łowicz występo
wał w składzie: Wojciech Tomaszkiewicz
(72), Tomasz Gać (67), Kamil Koza (66),
Piotr Bartos (43), Paweł Matyjaszkowicz (39), Mariusz Tokarski (25), Zbigniew Salamon (23), Patryk Kotarski (2)
i Rafał Sosnowski (2) - trener Zenon
Zbigniew Łaziński
Durka.
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Piłka nożna

- 21. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

Zwycięstwo w„zaległym szczycie"
'Zaległy mecz 20.

kolejki:
• PELIKAN II Łowicz - WIDOK
Skierniewice 4:2 (2:1)
1:O- Piotr Gawlik (3), 2:0 - Dawid Łu
gowski (27), 2: I - Piotr Bombała (37), 2:2Michał Koliński (48), 3:2- Dominik Czeczko (54), 4:2 - Dominik Czeczko (59).
Pelikan II: Nowogórski - Górski, Szaleniec, Gawlik- Owczarek, Skowroński, Bogdan Plichta, Jarosław Tafliński (46 Gąsecki),
Rembowski (46 Krzysztof Tafliński) Czeczko, Ługowski (72 Siatkowski).
Widok: Lechowski- Dudek (75 Sakowski), Rutkowski, Przybył (78 Kowara),
Strzelecki - Wysocki (86 Osadowski), Rosiński, Lewandowski, Skoczylas - Piotr

-

Bombała, Koliński.

Można było wygrać, można było zremisować,

Piłka nożna

a zakończyło się porażką.

- wojewódzka liga juniorów starszych

Naislabs1y był sędzia
•PELIKAN Łowicz - GKS Bełcha
tów 1:2 (0:1)
I: I- Sylwester Płacheta (73).
Pelikan: Gospoś - Olaczek, Gąsecki,
Panak - Wójcik (46 Zwierz), Chlebny
(70 Siatkowski), J.Tafliński, K.Tafliń
ski- Rembowski, Płacheta.
Łowicz, 12 maja. Niestety nadal nie
imponują formą nasi juniorzy starsi.Po
raz kolejny zawiedli swego opiekuna
Stanisława Nezdropę, w kiepskim
stylu przegrywając z rówieśnikami z Bełchatowa. Inna sprawa, że na beznadziejnym poziomie (nie pierwszy już raz)
stało sędziowanie. Arbiter w drugiej
połowie zupełnie nie panował nad wydarzeniami boiskowymi, myląc się w
końcówce meczu w każdej niemal sytuacji. Zdaję sobie sprawę, iż moje biadolenie nad zachowaniem pana w czerni na
niewiele się zda, ale bezsilność trenerów,
kibiców i samych młodych piłkarzy zobowiązuje mnie do tego by choć na ła
mach prasy przekazać irytację łowickie
go środowiska piłkarskiego.Tak dalej być
nie może!!! Już chyba lepiej, żeby mecze juniorów odbywały się bez udziału
sędziego.Będzie na pewno sprawiedliwiej ...
Piłka nożna-14.

W pierwszej połowie niewiele ciekawego działo sie na murawie.Optyczną
przewagę posiadali miejscowi, ale nie potrafili skutecznie zagrozić bramce bełcha
towian. W 30. minucie po zagraniu Mi·
chała Brzózki sam przed golkiperem
gości znalazł się Jarosław Tafliński,

jednak jego strzał minął o kilka centymetrów słupek bramki GKS. Szansę na
wyprowadzenie swojej drużyny na prowadzenie miał również Sylwester Pła·
cheta, ale też i jemu nie udało się w
pierwszej połowie wpisać na listę strzelców. Tymczasem grający z kontry goście wyprowadzali coraz groźniejsze
akcje i po jednej z nich strzelili gola. Lewy
pomocnik GKS dobrze pociągnął lewą
stroną, dokładnie dograł do swego kolegi
z ataku i do przerwy Pelikan przegrywał O: I.
Po przerwie obraz gry niewiele się
zmiennił.Inicjatywa była po stronie biało- zielonych, jednak ich akcje były zbyt
chaotyczne. Źle grała druga linia, a zbyt
indywidualnie Płacheta.W 62. minucie
mogło być 0:2. Po stracie piłki w środku
pola bełchatowinie groźnie skontrowali,
na nasze szczęście strzał wychodzące
go sam na sam z Rafałem Gosposiem

kolejka klasy A, I grupa

Start na drugie.„
•ASTRA Zduny· VICTORIA Za•OM-VICTORIĄ Bielawy-ZRYW
Wygoda 0:2 (0:1); br.: Paweł Janusz (30) bostów Duży 4:0 (2:0)
• OLIMPIA Niedźwiada - PŁOi samobójcza (65).
Zryw: Maciej Ledzion - Morteczka, MIEŃ Piotrowice 3:0
14 38 55:16
l.ZrywWygoda(l)
Więcek, Lenarczyk, Mariusz Stolarczyk
14 25 32:24
- Arkadiusz Stolarczyk, Żałoba, Seba- 2. StartZłakówBor. (3)
stian Stolarczyk, Janusz (70 Śnieguła) 3. OM-Victoria Bielawy (2) 14 23 26;22
14 22 26:16
Wieczorek, Bogdan Ledzion (80 Tur- 4. Astra Zduny (4)
15 21 34:40
5. Iskra Bolimów (6)
czyński).
14 19 29:31
Zryw znowu potwierdził klasę wy- 6. Naprzód Jamno (5)
7. Olimpia Niedżwiada (8) 15 18 29:35
grywając w meczu z dotychczasowym
8. Kopernik Kiernozia (7) 14 16 27:31
wiceliderem na jego boisku 2:0.
13 13 24:36
• START Złaków Borowy - KO- 9. Victoria Zabostów (9)
PERNIK Kiernozia 6:1 (3:0); br.: Ra- IO. Płomień Piotrowice (10) 13 6 14:44
Kolejne mecze w piłkarskiej klasie A
fał Grzegory 2, Michał Bluszcz 2, Anzostaną rozegrane w niedzielę 20 maja
drzej Workowski i Wojciech Dubiel.
Start po efektownym zwycięstwie z 200 I roku: godz. 11.00: Naprzód-Astra,
Kopernikiem Kiernozia znów znalazł się Victoria Zabostów- OM-Victoria Bielawy, godz. 15.00: Olimpia - Start, Kona drugim miejscu w ligowej tabeli.
• ISKRA Bolimów • NAPRZÓD pernik - Zryw i Płomień - Iskra.
Paweł A. Doliński
Jamno 5:1 (2:1); br.: Piotr Redo.

rywala, w ostatniej chwili zablokował
Brzózka. W 73. minucie padło wyrównanie. Rzut rożny wykonywał Tomasz
Zwierz, a najwyżej w polu karnym
wyskoczył Płacheta. Strzał głową nadziei
łowickiej piłki i na ulicy Starzyńskiego
mieliśmy remis. Chwilę poźniej ta sama
dwójka zawodników pokazała się pod
bramką rywala. Tym razem strzelał
Zwierz, ale bramkarz gości świetnie broni uderzenie z 18 metrów. W 80 minucie
po raz kolejny dał o sobie znać tragiczny w swych decyzjach arbiter. Wymiana piłki między Krzysztofem Tafliń
skim i Rembowskim, ten pierwszy
wpada w pole karne gdzie jest powalony przez defensora GKS. Pan sędzia nie
zauważył przewinienia. Nie widzi za
chwilę spalonego pod łowicką bramką,
na szczęście Gospoś broni strzał przeciwnika. Szczytem była już decyzja pana
w czerni z 86. minuty. Łowicki obrońca
Łukasz Gąsecki, nieatakowany przez
rywala wybijał piłkę z pola karnego
swojej dmżyny. Zrobił to tak niefortunnie, że trafił we własną rękę. Zupełny
przypadek i pewnie żaden sędzia w tej
niegroźnej sytuacji nie gwizdnąłby
„wapna". Ale w sobotę na naszym stadionie było wszystko możliwe. Kamy
dla gości i przegrywamy 1:2. Jeszcze
strzał Jarosława Taflińskiego w idealnej
sytuacji obok słupka i koniec meczu.
Trudno się dziwić rozgoryczeniu ło
wickiej ekipy. Tak sędziować po prostu
nie można. Inna sprawa, że i nasi piłka
rze nie pokazali niczego nadzwyczajnego. Ich sytuacja w tabeli robi się bardzo
nieciekawa„.
BoB

Łowicz, 15 maja. Zaległy mecz lidera i
wicelidera zakończył się zwycięstwem gospodarzy. Mimo zapowiadanej przez niektórych porażki zespół trenera Stanisła
wa Nezdropy wygrał grzebiąc tym samym
już praktycznie szanse Widoku na awans
do IV ligi. Goście w końcówce nawet zdobyli dwa gole, ale sędzia ich nie uznał dopatrując się spalonego i faulu na bramkarzu.
21. kolejka:
• ORZEŁ Nieborów • PELIKAN II
LowiczO:O
Orzeł: Tomasz Majchrzak - Gosławski,
Dymek, Borys, Kamiński (75 Tomczak) Szalkiewicz (70 Robert Sobolewski), Matczak, Kowalik (80 Baranowski) - Durka,
Borcuch (85 Dedoński).
Pelikan II: Gospoś - Górski, Szaleniec,
Olaczek - Nowogórski, Skowroński, Bogdan Plichta, Ługowski, Owczarek - Czeczko.
Nieborów, 13 maja. Na przedmeczową
zbiórkę zgłosiło się tylko dziesięciu zawodników rezerw Pelikana ... Trener Stanisław
Nezdropa miał do tego do dyspozycji aż
dwóch bramkarzy i z konieczności Robert
Nowogórski zagrał w pomocy. Z gry w
Pelikanie w piątek 12 maja 2001 roku zrezygnował Marcin Majer, który postanowił poświęcić się karierze sędziowskiej.
• POGOŃ Bełchów - GKS Łyszko
wice 1:2 (0:1)
0:1 - Leszek Boczek (32), l:l - Daniel
Tryngiel (50), I :2-Ga.egorz Czerbniak (75).
GKS: Redzisz - Pająk, Petrynowski,
Kamiński, Wielec - Wiśniowski, Czerbniak,
Masłowski, Szymajda - Boczek, Jach.
Kolejna porażka Pogoni, a honorowego
gola dla gospodarzy zdobył grający trenerDaniel Tryngiel.
• UNIA II Skierniewice • CZARNI
Bednary 6:0 (2:0)
I :O - Mariusz Laska (31 ), 2:0 - Paweł
Toczyski (40), 3 :O - Adam Chybczyński
(48), 4:0 - Adam Chybczyński (65), 5:0 Arkadiusz Koźbiał (70), 6:0- Przemek Woś
ko (82).
Unia: Kaliszek (70 Janeczek)- Rosiński,
Koźbiał, Foryszewski, Dawidziak- Laska,
Janik, Toczyski, Mrówka (70 Stoczyński)
- Szustakowski, Chybczyński (75 Wośko).
Czami: Fabryczewski - Tomasz Mikulski, Piotr Mikulski, Grzywacz, Maciągow
ski - Zrazek, Pińkowski, Utbański, LaskaPłuszka, Miszczak).
Poważnie osłabieni Czami przegrali po
raz kolejny. Zespół trenera Mirosława Fiutkowskiego od zwycięstwa z Orłem nie
może się odnaleźć ...

• BIAŁKA Biała Rawska - SOJAX
Boczki 0:3 (w.o.)
Białka: Remisiewicz- Bendkowski, Mroczek, Ołtarzewski, Galas - Brzozowski (46
Gwiazdowicz), Wielgus, Kowalski, Biernacki- Pawlicki, Zimecki.
Sojax: Nowogórski - Konieczny, Borkowski, Kret - Maciej Sekuła, Wojtasiak, Paliwoda, Stawicki, Gładki - Zapisek, Paweł.
W 55. minucie mecz został przerwany
przy wyniku O: 1, a gola w 45. minicie zdobył dla gości Marek Borkowski. Dziesięć
minut po wznowieniu gry jednak doszło do
incydentu, po którym ukarany czerwoną
kartką zawodnik opluł sędziego.
•SIERAKOWIANKA SierakowiceSOBPOL Konopnica 4:3 (1:2)
O: 1 - Sławomir Kielan (I 5), 0:2 - Krzysztof Pocętek (27), 1:2 - Witold Szyba (45),
I :3 - Karol Dębski (56), 2:3 - Sławomir Stanowski (84), 3:3 - Sławomir Stanowski (85),
4:3 - Witold Szyba (89).
Sierakowianka: Dzik - Lukasz Klimkiewicz, Świderek (55 Krysiak), Daniel Klimkiewicz - Mróz (70 Skręta), Żałoba, Małkus, Blechowski - Szyba, Stanowski.
Sobpol: Zduńczyk - Głuszcz, Chinowski, Grzegorz Chojecki senior, Majewski Kielan, Dębski, Cyniak, Piotr Chojecki (70
Marcin Chojecki) - Kujawa, Pocętek.
• WIDOKSkierniewice-JUfRZEN·
KA Mokra Prawa 2:1 (0:0)
1:0 - Piotr Rutkowski (49), 2:1 - Piotr
Bombała(75).

Widok: Lechowski - Dudek (70 Sakowski), Rutkowski, Przybył (46 Adam Bombała), Strzelecki - Wysocki, Rosiński, Lewandowski, Skoczylas (80 Kowara) - Piotr
Bombała, Koliński.

Jutrzenka: Kaniewski - Jabłoński, Korwek, Chlebny, Zając (7 I Buda)-Michalski,
Grzegorz Młynarski (80 Mirecki), Karchier,
Robert Młynarski (71 Sekuła)- Straczyń
ski (55 Kaczyk), Seroczyński.
• OLIMPIA Chąśno - MACOVIA
Maków 2:7 (1:2)
2: I - Jan Majchrzak (30), 6:2 - Marcin
Matuszewski (80).
Olimpia: Rafał Gać - Mariusz Gać, Majchu.ak, Morawski (46 Nowak), Kotlarski Okraska, Więcek ('.73 Staszewski), Łon, Tafliński (65 Matuszewski) - Reczulski (55
Durka), Grzanka.
21 54 95:32
I. Pelikan Il Łowicz (1)
2. Unia II Skierniewice (2) 20 46 77:27
3. Widok Skierniewice (3) 21 46 71:33
21 44 53:28
4. GKS Łyszkowice (4)
21 36 49:35
5. Czarni Bednary (5)
21 29 27:40
6. Orzeł Nieborów (6)
7. Jutrzenka Mokra Pr. (7) 21 26 41:45
20 26 40:49
8. Sierakowianka (I 0)
9. Sobpol Konopnica (8) 21 25 53:48
IO. Białka Biała Rawska (9) 21 24 35:49
21 24 47:53
11. Macovia Maków (I I)
21 23 50:75
12. Sojax Boczki (12)
21 16 29:51
13. Pogoń Bełchów (13)
21 1 17:122
14. Olimpia Chąśno (14)
W najbliższy weekend (19-20 rnaja.200 I)
zostaną rozegrane mecze 22. kolejki Skierniewickiej Klasy Okręgowej: sobota- godz.
17.00: GK~ Łyszkowice - Olimpia, Sojax Unia Il, niedziela - godz. I I .OO: Macovia Widok, Czami - Pogoń, godz. 15.00: Jutrzenka - Orzeł, Sobpol - Białka i Pelikan II Sierakowianka
Paweł A. ·Doliński

Tenis stołowy-10. kolejka IV ligi mężczyzn

Awansowali do baraiów o Ili
JO. kolejka JV ligi:
• UKS SKOSZ Stare Skoszewy UMKS „OSiR-KSIĘŻAK" Łowicz
2:10
,,Księżak": Dawid Papuga 3 (2:0, 2:0,
2:0), Renald Jagielski 2 (2:0, 2:0), Piotr
Daszczyński (2:0, 0:2, 2: I) i Jakub Parys 2 (2: I, 2: I. 0:2) oraz deble Renald
Jagielski/Papuga 2:0 (15, 6) i Roman Jagielski/Daszczyński 2:0 (19, 20).
Stare Skoszewy, 6 maja. Zespół
UMKS „OSiR-Księźak" w swoim ostat-

nim meczu tego sezonu w IV lidze tenisa stołowego mężczyzn odniósł szóste
zwycięstwo zapewniając sobie tym samym awans do barażów o III ligę. Zespół trenera Romana Jagielskiego
rzutem „na taśmę" przeskoczył w tabeli
„Jedynkę" IV pokonując na wyjeździe
UKS Skosz aż I 0:2.
•ZAWISZA Rzgów- MKS JEDYNKA IV/XXXll LO TTT Łódź 10:5
•LEGION II Skierniewice· MIA·
ZGA Brójce 10:3

ligę.

JO 18 90:50
10 13 89:74
IO 12 81:71
4.UKSSkoszStareSkoszewy(4) JO 9 67:80
5. Legion II Skierniewice (5) 10 6 69:67
10 2 53:97
6. Miazga Brójce (6)
Baraże o awans do m ligi rozgrywane
będą w dniach 2-3 czerwca 200 I roku, a
zmierzą się w nich: Zawisza Rzgów Warta Załęcze Wielkie oraz UMKS
„OSiR-Księźak" Łowicz- Junior Wieluń.
Paweł A. Doliński
l. Zawisza Rzgów (I)

2.„0SiR-Księżak"Lowicz(3)
3. MKS Jedynka IV Łódź (2)
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Piłka nożna - wojewódzka liga juniorów młodszych

NIESPODZIEWANA PORAŻKA TRAMPKARZY... Nauka procentuie•••
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
STARSZYCH:
I 6. kolejka:

• WIDOK Skierniewice - SURFPOL Wolucza 3:0 (w.o.)
Pauza: SIERAKOWIANKA Sierakowice - MAZOVIA Rawa Mazowiecka.
l. Widok Skierniewice (I)
IO 27 49:9
2. Mazovia Rawa Maz. (2)
9 15 22: 14
3. Surfpoł Wołucza (3)
10 10 15:33
4. Sierakowianka (4)
9 4 9:39
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:

16. kolejka:
•WIDOK Skierniewice - OLIMPIA Chąśno 5:1 (3:0); br.: Marcin Matuszewski.
• JUVENIA Wysokienice - GKS
Łyszkowice 3:0 (w.o.)
Pauza: MAZOVIA II Rawa Mazowiecka.
l. WidokSkiemiewice(2)
12 29 63:16
2. Mazovia Il Rawa Maz. (l)
11 28 48:8
3. Olimpia Chąśno (3)
12 19 35:28
4. Juvenia Wysokienice (5)
13 8 li :53
5.GKSŁyS1.kowice(4)
13 7 16:68
LIGA
CZA ":

OKRĘGOWA „MICHAŁOWI

Zaległe mecze

L Unia Skierniewice (1)
2. Pelikan Łowicz (2)
3.MazoviaRawaMaz.(3)
4. Widok Skierniewice (4)
5.BiałkaBiałaRawska(5)

6. Pogoń Bełchów (6)
LIGA

13. kolęjki:

•PELIKAN Łowicz- BIAŁKA Biała
Rawska 4:2 1:1); br.: Tomasz Ścibor 2
(20 i 48) i Marcin Kosiorek 2 (68 i 73).
Pelikan: Zabost - Jóźwiak ( l O Białczak), Pomianowski, Olaczek (70 Jastrząbek), Jędrachowicz - Urbanek,
Czarnota, Wyszogrodzki - Majchrzak,
Kosiorek, Ścibor.
Pelikan miał spore kłopoty w meczu z
Białką... Goście prowadzili O: l, a po doprowadzeniu do remisu 2:2 stworzyli kolejne groźne akcje. Końcówka należała jednak
do wychowanków Witolda Łona.
• • WIDOK Skierniewice - POGOŃ
Bełchów 10:1 (6:1); br.: Marcin Kindeł.
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka UNIA Skierniewice 0:1
16. kolejka:
• WIDOK Skierniewice - PELIKAN Łowicz 5:6 (1:2); br.: Marcin
Majchrzak 5 i Tomasz Ścibor.
Pelikan: Zabost - Białczak, Pomianowski, Olaczek, Jędrachowicz - Wyszogrodzki, Majchrzak, Czarnota, Urbanek - Kosiorek, Ścibor.
Aż. jedenaście bramek w Skierniewicach,
ale o jedno więcej trafienie mieli na koncie
jednak podopieczni trenera Witolda Łona.
• POGOŃ Bełchów - UNIA Skierniewice 0:5
• BIAŁKA Biała Rawska - MAZOVIA Rawa Mazowiecka 1: 1

KAlEjdoskop
pilkARski
• IVL/GA:
3 I. kołrjka: Stasiak Bakpol GomWlice Warta Sieradz 4: I, Bzura Ozorków - Start

2:0, MKP Zgierz - WOY Bukowiec
Opoczyński 2:3, Górnik Łęczyca - MKS
Kutno 3: I, GKS Il Bełchatów - Ceramika
Paradyż 0:0, Mazovia Rawa Mazowiecka Widzew II Łódż 2: l, Pogoń Rogów- Włók
niarz Trzy Korony Pabianice 5:2, Warta Działoszyn - Stal Głowno 3:2, Start BrzezinyPogoń Zduńska Wola 0:0. Pauza: Jutrzenka
Warta.
I. Stasiak Gomunice (1)
28 72 72: 19
2. Widzew Jl Łódź (2)
28 57 78:37
3. Ceramika Paradyż (3)
28 53 55.;36
4. Stal Głowno (4)
28 50 53:35
5. Bzura Ozorków (5)
28 48 48:24
6. Pogoń Zduńska Wola (6) 29 46 50:40
7. Start Łódź (9)
28 40 41 :48
8. Warta Działoszyn (I O) 29 40 37:57
9. Warta Sieradz (8)
28 39 61:46
IO. GKS li Bełchatów (7)
29 39 45:45
Il. Górnik Łęczyca (12)
29 37 28:36

Łódź

Tym razem zespól trenera Witolda Łona aż osiem razy cieszył się po strzelonej
bramce.

OKRĘGOWA

16
15
15
16
16
16

42
33
25
23
8
4

93: 10
71:33
31:24
61 :46
15:61
11:108

„KUCHARA ":

Zaleełvmecz

12. kolejki:
• WIDOK Skierniewice - PELIKAN Łowicz4:6
16. kolejka:
• UNIA Skierniewice - PELIKAN
Łowicz 1:3
Pelikan: Karmelita (36 Tybuś) - Wojciechowski, Trzoska, Karwat, Cegliński
- Zwierz, Kaźmierczak, Mikulski, Zilnecki (36 Parys)- Wiązowski (36 Miedzianowski), Papuga.
• HURAGAN Bobrowniki - BIAŁKA Biała Rawska 12:0 (1:0); br.:
Przemysław Bury 7, Piotr Szkup 4 i
Michał Osóbka.
Hurągan: Przemysław Zagawa- Dzię
gielewski, Tomaszkiewicz, Damian Zagawa, Mateusz Osóbka (36 Selenta) Gala, Michał Osóbka (65 Adrian Kubeł),
Moskwa, Szyszczyński - Szkup, Bury.
Do zwycięstw młodzików Huraganu
wszyscy już zdążyli się przyzwyczaić.
Najskuteczniejsi w zespole trenera Bernarda Wudkiewicza znów zaliczyli
kolejne trafienia: Przemek Bury strzelił
już 22 bramki, a Piotr Szkup- 17.
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka WIDOK Skierniewice 1:4
1. Pelikan Łowicz (I)
15 42 61:13
2. Huragan Bobrowniki (2) 14 29 48:21
3. Unia Skierniewice (3)
15 24 37:36
4. Widok Skierniewice (4)
16 18 34:36
5. Mazovia Rawa Maz. (5)
14 IO 18:36
12. Mazovia Rawa Maz. (14) 29
13. Włókniarz Pabianice (11)28
14. Start Brzeziny (16)
29
15. MKP Zgierz (13)
29
16. Jutrzenka Warta (15)
28
17. MKS Kutno (17)
28
18. WOY Bukowiec (18)
28
19. Pogoń Rogów (19)
29

37
37
34
32
31
28
24
23

41:50
35:44
31:43
28:39
33:53
29:56
34:66
43:72

•KLASAA:

Grupa II - południowa;
14. kolejka: Surfpol Wolucza - Vagat Domaniewice 1:3, Masters Nowy
Kawęczyn - LZS Regnów 0:3, Wołania
Wola Pękoszewska - Pogoń Godzianów
5: 1, Orlęta Cielądz - Błękitni Dzierzgów 3:4. Pauza: Juvenia Wysokienice.
1. Vagat Domaniewice (1) 12 26 27:16
2. Wołania Woła Pęk. (2)
13 25 35:20
3. Pogoń Godzianów (4)
13 20 33:31
4. Juvenia Wysokienice (3) 11 19 17: 16
5. Orlęta Cielądz (5)
12 16 30:30
6. LZS Regnów (8)
11 I3 19:23
7. Błękitni Dzierzgów (9)
12 12 18:21
8.Surfpo1Wolucza(6)
12 12 18:23
9.MastersNowyJ(awęczyn(7) 12 Ii 12:29
•KLASAB:

Grupa[;
14. kolejka: Rawka Jasionna - Trans
Święte I :7, RTS Gągolin - Meblomax

6. Białka Biała Rawska (6)
LIGA

OKRĘGOWA

16

6 16:62

TRAMPKARZY:

Zaległy

mecz 13. kolejki:
• MAZOVIA II Rawa Mazowiecka
- WIDOK I Skierniewice 0:3
Zaległy mecz 14. kolejki:
•PELIKAN I Lowicz - MAZOVIA
I Rawa Mazowiecka 1:2 (1: 1); br.: Przemysław Szymajda (22).
Pelikan: Gańczak (31 Kocemba) Dur, Wasilewski, Osowski, Gawinek Doroba (43 Drzewie), Jędrachowicz,
Bolimowski - Przemysław Szymajda,
Kamil Szymajda, Rybus.
Zaległy mecz na szczycie ligi trampkarzy przyniósł sukces ekipie Mazovii,
która niespodziewanie pokonała ekipę
trenera Henryka Plichty.
18. kolejka:
•PELIKAN Il Lowicz-JUfRZENKA Mokra Prawa 2:1; br.: Myczka 2.
• UNIA Skierniewice - MAZOVIA
II Rawa Mazowiecka 1:2
• WIDOK I Skierniewice· WIDOK II Skierniewice 8:0
• MAZOVIA I Rawa Mazowiecka
- LZS Regnów przełożono
Pauza: PELIKAN I Łowicz i JUVENIA Wysokienice.
I. Pelikan Itowicz (1)
14 35 51:8
2. Mazovia I Rawa Maz. (2) 12 30 52: IO
3. Juvenia Wysokienice (3) 14 27 31:16
4. Widok I Skierniewice (5) 13 26 45:12
5. LZS Regnów (4)
13 23 24:13
6. Unia Skierniewice (6)
14 17 15:24
7. Mazovia li Rawa Maz. (8) 14 11 10:37
8. Widok II S~ierniewice (7) 14 8 I0:40
9. Pelikan II Łowicz (9)
13 8 8:54
IO. Jutrzenka Mokra Pr. (10) 12 4 11 :46
Paweł A. Doliński

• PELIKAN Łowicz - GKS Bełcha
tów 5:1 (1:1).
1: 1- Tomasz Kacprowski (36), 2: !Grzegorz Cipiński (44), 3:1- Sebastian
Zwierz (56), 4: 1- Paweł Kutkowski (62),
5: 1- Piotr Pasek (77) .
Pelikan: Jędrzejewski - Knera, Słup
ski, Kocemba (68 Kamtński), Grzegorek- Godos, Cipiński (49 Makowiecki),
Golis, S.Zwierz (65 Przyżycki)-Kac
prowski (55 Pasek), Kutkowski (68 N.
Zwierz).
Łowicz, 12 maja. Jeszcze niedawno
na łamach Nowego Łowiczanina grzmiałem na niektórych „Balików". Że nie
przykładają się do treningów, że nie grają
ambitnie, że tylko .ciężką pracą można
osiągnąć w sporcie ( i nie tylko) sukces.Trener „Pelikaniątek" przed meczem
starał sie umotywować swoją drużynę.
Wierzcie mi, młodym ludziom czasami
ciężko wytłumaczyć rzeczy najprostsze.
Ale Artur Balik okazał się po raz kolejny świetnym fachowcem - znalazł drogę
do swoich chłopców, którzy zwłaszcza
w II drugiej połowie meczu pokazali jak
wielkie w nich drzemią możliwości i zrozumieli, że „ bez pracy„." itd.
Spotkanie rozpoczęło się od wzajemnego badania. Miejscowi zdawali sobie
sprawę jak ważny to dla nich mecz - po
prostu przegrywać już nie mogą. Stąd
początek nerwowy w wykonaniu biało
zielonych. Przez pierwsze 20 minut gra
toczyła się w środku pola i tak na prawdę obaj bramkarze nie mieli zatrudnienia. W 26. minucie Norbert Kocemba
nieskutecznie powstrzymywał pomocnika gości, który dośrodkował futbolówkę w pole karne Pelikana, a tam jego partner z ataku uprzedziwszy łowickiego
golkipera, wpakował piłkę do siatki. Na
szczęście nasi gracze szybko pozbierali
się po utracie bramki. W 36. minucie ło
wiccy napastnisy przeprowadzili filmową akcję. Paweł Kutkowski podcią
gnął do koncowej linii i idealnie obsłużył
Tomasza Kacprowskiego, który
głową z półgórnej piłki strzelił nie do
obrony. Jeszcze przed zakończeniem I
połowy gospodarze mieli szansę wyjścia na prowadzenie, jednak dobrej okazji nie wykorzystał Kacprowski.
Druga odsłona to już zdecydowana
dominacja Pelikana. GKS jeszcze do
utraty remisu trzymał sie dzielnie, ale
po bramce dającej prowadzenie miejscowym, bełchatowianie zupełnie spasowali. A miało to miejsce w 44. minucie.
Kutkowski prostopadłą piłką znalazł
Grzegorza Cipińskiego, któremu
decyzję

wręcz

nie wypadało nie wykorzystać
zagrania kolegi. Pewne uderzenie w dłu
gi róg i prowadzimy 2: I. W 56. minucie
piękne krzyżowe zagranie Emila Godosa dochodzi do Sebastiana Zwierza. Łowicki pomocnik lobuje bezradnego bramkarza przyjezdnych, dając
swej drużynie dwubramkowe prowadzenie. Sześć minut później było już 4: I.
Korner dla „Piskląt" wykonywał Godos,
obrońca gości za krótko wybił piłkę,
która trafiła do ustawionego na 15. metrze Kutkowskiego. Paweł nie zastanawiał się tylko kropnął z półobrotu bez
przyjmowania futbolówki. I tym razem
golkiper gości bez szans. Trzy minuty
przed końcem wynik zamknął Piotr Pasek. Zagranie z prawej strony Błażeja
Golisa trafiło na głowę Paska, który trafił w poprzeczkę. Przy dobitce·był już
bardziej precyzyjny. 5: I i młodsi juniorzy mszczą porażkę starszych kolegów.
Wynik mógł jeszcze bardziej okazały, ale
wybornej okazji sam na sam z braf!lkarzem gości nie wykorzystał Norbert
Zwierz.
Jak widać nasi młodsi juniorzy jeśli
tylko chcą - to potrafią.Teraz ich czeka
pracowity tydzień. W środę grają zaległy mecz z niezwyciężonym ostatnio
ŁKS-em, a w niedzielę w Skierniewicach
z tamtejszą Unią. Trzymamy kciuki„.
Jeszcze słowo o sędziowaniu. Drugi
sobotni mecz, podobnie jak wcześniej
szy, gwizdała trójka sędziów z Sieradza.
Jednak „Balikom" się poszczęściło- Pan
który był głównym w spotkaniu juniorów starszych, młodszym jedynie machał
chorągiewką. Nie mógł więc zrobić więk
szej krzywdy. Nawet gdyby chciał...
BoB.

Przy trzeciej bramce asystę zaliczył
Emil Godos.

o anulowaniu walkowerów na- 13. RKS Radomsko (13)
20 7 25:72
• LIGA WOJEWÓDZKA JUNIOPelikana w spotkaniach ze
Startem w Łodzi w lidze juniorów star- RÓW MŁODSZYCH:
Zaległe mecze 19. kolejki: RKS Raszych i młodszych, a nowe terminy zodomsko - Orzeł 2:2, Widzew - Piotrcostaną wkrótce wyznaczone.
Zaległe mecze 19. kolejki: RKS Ra- via-Ptak 0:0, Unia - Start 3: I, GKS Bedomsko - Orzeł 4:0, Widzew - Piotrco- łchatów- Mazovia3: 1.
22. kolejka: Orzeł Łódź - Górnik Ł~
via-Ptak 8:0, GKS Bełchatów - WKS
czyca
1: l, ŁKS Łódź - ChKS Łódź 2: I,
Wieluń0:4.
22. kolejka: Start Łódź - Piotrcovia- Start Łódź· Ceramika Opoczno 3:3,
Ptak Piotrków Trybunalski 2:0, ŁKS Mazovia Rawa Mazowiecka - RKS Radomsko 2: I, Włókniarz Łódź - Widzew
Łódź - ChKS Łódź l :4, WKS Wieluń RKS Radomsko 6: I, Włókniarz Trzy Łódź 0:2, Łodzianka Łódź- Unia SkierKorony Pabianice - Pogoń Zduńska Wola niewice 6:1, Pelikan Łowicz - GKS
Bełchatów 1:2.
7:1, UKS Vena Łódź - Widzew Łódź
21 58 77: li
0:5, Pelikan Łowicz - GKS Bełcha I. Widzew Łódź (I)
2. Łodzianka Łódź (2)
22 56 72:26
tów 1:2. Pauza: Orzeł Łódź.
3. ŁKS Łódź (3)
21 39 45:24
I. Widzew Łódź (2)
21 56 75: 14
4. ChKS Łódź (4)
22 33 43:30
2. ChKS ŁódH!) ·
21 55 65:13
5. GKS Bełchatów (5)
22 33 42:20
3. GKS Bełchatów (3)
20 42 43:30
6. Pelikan Łowicz (8)
20 JO 39:27
4. LKS Łódź (4)
18 31„ 39:35
7. Ceramika Opoczno (6) 21 30 35:33
5. UKS Vena Łódź (5)
20 30 42:40
8. Górnik Łęczyca (10)
22 27 33:45
6. Peliku Łowicz (6)
18 26 38:35
9. RKS Radomsko (11)
21 26 35:37
7. Włókniarz Pabianice (8) 20 26 35:39 IO. Start Łódź (7)
19 26 32:35
8. WKS Wieluń (9)
20 26 37:5 I 11. Mazovia Rawa Maz. (9) 22 26 27:34
9. Orzeł Łódź (7)
20 24 29:36 12.0rze!Łódź(J2)
22 25 31:33
18 18 28:34 13. Włókniarz Łódź (13)
• LIGA WOJEWÓDZKA JUNIO- 10. Start Łódź (12)
22 9 21:70
11. Piotrcovia-Plak (10)
19 18 25:53 14. Unia Skierniewice (14) 21 6 18:85
RÓW STARSZYCH:
Komisja odwoławcza ŁZPN podjęła 12. Pogoń Zduńska Woła (I I) 20 13 27:50
Paweł A. Doliński

Zielkowice l :2, Macovia II Maków - Dar
Placencja 2:4. Pauza: Witonia Osiek i
Abex Strzelcew.
1. Abex Strzelcew (1)
Il 24 37:10
2. RTS Gągolin (2)
11 20 20:16
3. Trans Święte (3)
11 22 31: 16
4. Dar Placencja (6)
10 18 25:19
5. Meblomax Zielko.wice (5) 10 17 25:13
6.Macovial1Maków(4)
li 16 17:17
7. Rawka Jasionna (7)
12 4 12:43
8. Witonia Osiek (8)
10 1 9:42
Grupa II:
14. kolejka: Styl Michowice - Iskra
Dobropasz Babsk 2: 1, Manchatan
Nowy Dwór - LZS Grabice 1:2, Sorento Kamion - Wulkan Wólka Lesiewska
3:3, GKS Głuchów- Jutrzenka Drzewce2:1.
I. Styl Michowice (I)
12 30 46:26
2. GKS Głuchów (2)
12 28 38:18
3. Wulkan Wólka Lesiewska (3) 12 23 34:30
4. Iskra Dobropasz Babsk (4) 12 15 27:32
5. Jutrzenka D~wce (5)
12 13 25:27
6. Sorento Kamion (6)
12 13 24:33
7. LZS Grabice (7)
12 12 21:42
8. Manchatan Nowy Dwór (8) 12 4 17:39
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ŁOWICZANIN

Koszykówka - 9. kolejka Łowickiej ALK-i

GOK, PZU i Asthma
Lowicz, 10-12 maja. Zmagania pod czyło się szczęśliwie dla juniorów, któkoszem dobiegły końca. Ostatnia kolejka rzy wygrali swój trzeci mecz i ostateczłowickiej ALK-i była trochę rozłożona na nie zajęli w „alce" 7 miejsce.
raty i rozgrywano ją przez trzy dni.
• TIGER Bli"..h - TKKF KSIĘŻAK
Wszystko sięjuż wyjaśniło i znamy osta- 39:58 (13:2, 10:16, 23:3, 12:18)
Tiger: Tomasz Sołtyszewski 13 (3x3),
teczną kolejność zespołów w tegorocznych mistrzostwach Łowicza w amator- Łukasz Tybińkowski l O, Michał Rusiskim baskecie. Mistrzem ligi został, jak niak 8 (lx3), Arkadiusz Pijankowski 7
wiadomo, GOK Zduny, natomiast tytuł (lx3) i Jakub Siewierski I.
TKKF: Maciej Osiński 20 (4x3), Jarowicemistrzowski przypadł dla PZU, które
może to po trosze zawdzięczać ekipie sław Rolewski 19,Grzegorz Wiesiołek 9,
Asthmy, a to dlatego, że asthmatycy w Dobiesław Marszałek 7 i Jacek Więckow
ostatnim spotkaniu wygrali z Corneą. ski oraz Marcin Guzek 2, Paweł Dyngus
Comea, która długo trzymała się na dru- I i Stanisław Stańczyk.
gim miejscu, ostatecznie będzie musiała
Ten mecz zapowiadał się dość wyrówzadowolić się dopiero piątą pozycją. nanie, ponieważ obie drużyny walczyły
Przed nią znalazł się jeszcze AZS KN, o drugie zwycięstwo w lidze i sąsiadują
który ma tyle samo punktów, ale o kolej- ze sobą w tabeli .. Jednak już pierwsza
ności drużyn zadecydowało bezpośred kwart.a pokazała, że Tiger bez Jarosława
nie spotkanie, a te AZS wygrał. Tabelę Sobocińskiego i Przemysława Milczarka
zamyka jedyny zespół, któremu nie uda- nic w tym spotkaniu nie zdziała. 13:2 po
ło się wygrać meczu - Valdi Boy's. Ko- 10 minut.ach gry stawiało TKKF w barszykarzom został do rozegrania jeszcze dzo dobrej sytuacji. Jednak Tygrysy odtylko puchar ligi, który nie cieszy się du- · robiły nieco stratę w drugiej kwarcie i
żym zainteresowaniem, bowiem zgłosi pewnie miały nadzieję, że dogonią rywały się raptem cztery zespoły.
la. Ale trzecia cześć gry była dla nich bar• JUNIOR - VALDI BOY'S 65:56 dzo bolesna w skutkach. Przegrali ją 23 :3.
(19:2, 16:18, 15:14,15:22)
i szanse na zwycięstwo spadły do zera.
Junior: Kamil Koza 19 (2x3), Mariusz Tak więc "Księżak" po pewnym zwyTokarski 12, Wojciech Tomaszkiewicz 10, cięstwie 58:39 umocnił się na 8. miejscu
Piotr Rutkowski 8 i Tomasz Gać 6 oraz w tabeli.
Marcin Pieklak 5 (lx3), Rafał Sosnowski
• ASTHMA ATTACK • CORNEA
3 ( l x3), Zbigniew Salamon 2 i Paweł Ma- 70:62(16:14,16:13, 18:19, 20:16)
Asthma: Piotr Tokarski 21 (I x3), Totyjaszkowi cz,
Valdi: Michał Szuplewski 21, Marcin masz Słoma 16 (3x3), Robert Gożdzik 14
Zwierz 11 (lx3), Paweł Wójcicki 8, Ry- (lx3), Konrad Cieślak 13 (3x3) i Piotr Barszard Matulka 6 i Jacek Urbanek oraz tos 6.
Cornea: Krzysztof Jankowski 23
Grzegorz Zimecki 4 i Jakub Wójcik 6.
Spotkanie to rozegrano już w czwar- (3x3),Sebastian Popiel 15 (2x3), Dawid
tek. Początek meczu był imponujący w Tat.aj 10, Łukasz Lelonkiewicz 7 (lx3) i
wykonaniu Juniora. Wynik 16:0w8. mi- Przemysław Plichta oraz Kamil Trojanucie gry zapowiadał prawdziwy pogrom nowski, Bartłomiej Erchardt, Paweł Saloekipy Valdiego, ale nic takiego jednak się mon.
To był mecz, który decyl:lował o kolejnie stało. Sytuacja w drugiej kwarcie została opanowana przez „boysów" i wresz- ności zespołów z miejsc 2-5. Comea grała
cie oni również zaczęli zdobywać punk- o drugie miejsce, natomiast Asthma o miejty. Juniorzy byli mocno przekonani, że sce trzecie. Od początku zarysowała się
wygrają ten mecz i dlatego przestali bro- przewaga Asthmy, która prowadziła w
nić, a gra w ataku była t.ak szybka, że 6. minucie już 14:7. Comeajednakpowoczęsto sarni za nią nie nadążali. W czwar- li uporządkowała grę, dogoniła rywala i
tej kwarcie Valdi zaczęło powoli odrabiać druga kwart.a zaczęła się od remisu 16: 16.
straty i kiedy na 4. minuty przed końcem Ale już po kolejnych czterech minut.ach,
doszli swojego rywala na 7 oczek zrobiło w których bardzo dobrze zagrali szczesię trochę nerwowo, ale wszystko skoń- gólnie Tomasz Słoma i Piotr Tokar-

Naiskutecznieisi zawodnicy towi~kiei ALK·i:
265-- Robert Kucharek (GOK Zduny), 150 - Konrad Cieślak (Asthma),
226 - Krzysztof Wójcik (PZU Sport), 136 - Jacek Filiński (GOK Zduny),
Robert Goździk (Asthma),
211 - Sebastian Popiel (Comea),
130 - Jarosław Sobociński (Tiger
200 - Paweł Woś (PZU Sport),
Blich),
175 - Piotr Tokarski (Asthma),
126 - Jarosław Rolewski (TKKF
173 - Kamil Koza (Junior),
167 - Michał Szuplewski (Valdi Boy's), „Księżak"),
160 - Sylwester Pawlak (AZS KN), 117- Paweł Kuza (PC-MarBo),
159 - Przemysław Milczarek (Tiger 105 - Marcin Danych (PC-MarBo),
100- Daniel Waliszewski (PC-MarBo),
Blich),
151-Zbigniew Sowiński (GOKZduNAJSKUTECZNIEJSI
ny),

„ZA TRZY"
ŁOWICKIEJ

Weteran łowickich
szard Matulka.

parkietów: Ry-

ALK-I:

50 - Krzysztof Wójcik (PZU Sport),
41 -Sebastian Popiel (Comea),
24 - Konrad Cieślak (Asthma Attack),
18 - Rafał Grażka (PZU Spotr),
17 - Marcin Zwierz (Valdi Boys), Kamil Koza (Junior),
16 - Piotr Tokarski (Asthma Attack),
Robert Kucharek (GOK Zduny),
14 - Paweł Woś (PZU Sport),
13 - Jarosław Sobociński (Tiger
Blich) i Jacek Filiński (GOKZduny),
12 - Maciej Osiński (TKKF "Księ
żak"), Zbigniew Sowiński (GOK
Zduny), Marcin Danych (PC- MarBo),
10 - Krzysztof Jankowski (Cornea),
9 - Robert Goździk (Asthma Attack),
Tomasz Słoma (Asthma Attack),

GOK w 9. kolejce Łowickiej ALK-i odniósł dziewiąte .rnycięstwo w tym s~zonie.
ski, asthmatycy ponownie obieli wysokie prowadzenie 29:16 i wydawało się,
że Cornea już się nie pozbiera. A tymczasem kilka skutecznych akcji w wykonaniu Krzysztofa Jankowskiego, kilka
niecelnych rzutów Asthmy i sytuacja się
odwróciła. Ekipa pod wodzą Sebastiana Popiela, który nie był tego dnia w
najlepszej dyspozycji, dogoniła przeciwnika i nawet objęła prowadzenie 3 oczkami 46:43. Nie trwało to długo, bo chwilę
po tym wyrównał „trójką'' Słoma, a jeszcze przed końcem kwarty dwa razy trafił
Tokarski i Asthma znów prowadziła.
Ostatnia kwart.a zaczęła się od powięk
szenia przewagi, za trzy trafił Konrad
Cieślak i kiedy Cornea traciła do przeciwnika 1O punktów, już jej zawodnicy
chyba sami nie wierzyli, że ten mecz
można wygrać. Wygrana Asthmy 70:62
dała tej drużynie trzecie miejsce i ubiegło
roczni mistrzowie na pewno nie są zadowoleni ze startu w tym sezonie.
•PZU SPORT • PC-MARBO 74:64
(13:20, 18:15, 17:8, 26:21)

Koszykówka • Puchar ALK-i

Małe zainteresowanie

pucharem
Tylko cztery zespoły zgłosiły się
do udziału w rozgrywkach o puchar
Amatorskiej Ligi Koszykówki. Jest
wśród nich mistrz i wicemistrz tegorocznej edycji (GOK i PZU), t.ak więc
zawodnicy PZU będą mieli szansę rewanżu za nieudany mecz w lidze. Po
za tymi drużynami chęć gry wjraziła
jeszcze ekipa PC-MarBo i Cornea. Tak
małe zainteresowanie wynika z pewnością z dużej różnicy poziomu gry w
„alce", ale na pewno także wpływ na to
ma pora roku i pogoda, która nie zachę
ca do spędzania czasu w dusznej sali.
Drużynom walczącym o puchar
przypominamy o regulaminie tych
rozgrywek, który mówi, że nie można
zmieniać barw klubowych.
Puchar zostania rozegrany w hali
OSiR Nr 2, w piątek 19 maja 200 l roku.
O godzinie 17.30 zagra PC-MarBo z
PZU Sport, a o godzinie 18.40 GOK
Zduny zmierzy się z Corneą. Na godz.
20.15 zaplanowany jest Djtomist finał
tej imprezy.
Miejmy nadzieję, że będą to zacięte
pojedynki i będziemy mogli obejrzeć
na zakończenie sezonu jeszcze trochę
dobrej koszykówki.
Zbigniew Łaziński

PZU: Krzysztof Wójcik 28 (5x3), Pa19 (lx3), Tomasz Charążka 17,
Rafał Grażaka 4 (I x3) i Marcin Dańczak
4 oraz Marcin Pięt.a 2 i Marcin Sałuda.
PC: Marcin Danych 16 (3x3), Paweł
Kuza 16 (2x3), Mariusz Wiesiołek 9, Sła
womir Linkowski 9 i Daniel Waliszewski
9 oraz Sebastian Kosęda 4.
Dobrze rozpoczęli to spotkanie zawodnicy PC, a szczególnie Daniel Waliszewski i Marcin Danych. To wła
śnie dzięki ich dobrej skuteczności i celnym rzutom za trzy (po dwa trafienia)
„komputerowcy" po 1O. minut.ach gry
prowadzili 20:13.
W drugiej kwarcie już oni nie trafiali, ale
wyręczyli ich Paweł Kuza i Mariusz
Wiesiołek. Ekipa PZU, mimo dobrej
postawy Krzysztofa Wójcika, któty
co prawda "wstrzelił się" dopiero w drugiej części gry, nie zdołała jednak odrobić
strat przed przerwą i mieliśmy zaskakujący nieco wynik 35:31. Już w trzeciej
kwarcie mecz zaczął układać się zgodnie
z oczekiwaniami i PZU wreszcie wyszło
na prowadzenie, którego nie oddało do
końcowego gwizdka. Koszykarze tej ekipy mogą czuć pewien niedosyt po tych
rozgrywkach. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza to dobre osiągnięcie, ale kiedy
przypomnimy sobie pojedynek tej drużyny z GOK-iem, to można powiedzieć,
że mistrzostwo ALK-i było bardzo blisko.
weł Woś

• GOK Zduny - AZS KN Lowicz
80:50 (13:20, 32:5, 13:14, 22:11)
GOK: Robert Kucharek 34 (1 x3), Zbigniew Sowiński 21 (2x3), Marcin Ranachowski 10, Ronald Parzęcki 6 i Tomasz
Jackowski 2 oraz Artur Parzęcki 5 i Wojciech Florczak 2.
AZS: Sylwester Pawlak 20 (lx3), Paweł Kowalczyk 13, Marcin Rychlewski
9, Leszek Modelewski 6, Rafał K.Jain 2.
Miłe złego początki. Tak mogą powiedzieć o tym spotkaniu studenci KN. Pro- •
wadzeni 20: 13 po pierwszej kwarcie było
zaskoczeniem chyba nawet dla samych zawodników AZS-u. Jednak ekipa GOK-u
rozgrzała się dopiero w drugiej kwarcie i nie
pozostawiła cienia wątpliwości kto jest mistrzem ALK-i. Wynik 32:5 w tej cz.ęOCi i
przewaga 20 oczek do przerwy mówi sam
za siebie. Robert Kucharek, zdobywając
w tym spotkaniu 34 punkty, został najlepszym strzelcem ligi z 265 punkt.ami na koncie. (średnia 29,4 pkt na mecz)
9 18 777:364
I. GOK Zduny (I)
9 16 697:515
2. PZU Sport (2)
9 15 655:469
3. Asthma Attack(5)
9 15 550:493
4. AZS KN Łowicz (3)
9 15 582:538
5. Cornea (4)
9 13 544:590
6. PCMatBo (6)
9 12 563:694
7. Junior (7)
8. TKKF „Księżak" (8) 9 11 452:570
9 10 437:726
9. Tiger Blich (9)
9 9 484:759
10. Valdi Boys (10}
(zł)

Od dziewczyny do domu,

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

się

nie

spói!.niła)

zawiozą

niezawodnie
zawsze Twoje i zawsze do usług

Tylko

zadzwoń:

837 3401

J~śli wypiłeś ·tym bardziej zadzwoń, bo to taniej kosztuje

·nowy
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•

NIA Białystok 2:3 (1:1)
l:O-Tomasz Gręda (5), 1:1 - Sławo-.
mir Głębocki (16), 2: I - Rafał Kubiak (64),
2:2 - Sławomir Głębocki (65), 2:3 - Zbigniew Szugzda (75).
• WIGRY Suwałki - MZKS Kozienice 2:0 (1:0)
I :O- Sławomir Świstek (6), 2:0 - Sła
womir Świstek (77, kamy).
• ZATOKA Braniewo· PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski 0:4
(0:2)

O:l -ValenteFabiano(l4),0:2-Robaszek(36),0:3-Szul (51),0:4-Robaszek
(90).
• MKS Mława - GWARDIA Warszawa 0:2 (0:0)
0:1 - Grzegorz Zawadzki (71), 0:2 Grzegorz Zawadzki (86).
•JEZIORAKDawa- WŁÓKNIARZ
Konstantynów Łódzki 0:0
• OKĘCIE Warszawa - PELIKAN
Łowicz 2:2 (2:1)
Paweł A. Doliński

15 4Q 45:11 15 29 25:11
30 67 56:26 22-1-7 15 33 31:16 15 34 24:11
30 65 61:20 21-2-7 15 41 43:7 15 24 18:13
3. Jagiellonia Białystok (3)
30 52 49:36 15-7-8 15 33 26:12 15 19 23:24
4. Hutnik Warszawa (4}
30 51 40:39 15-6-9 15 30 20:11 15 21 20:28
5. Znicz Pruszków (6)
30 48 54:42 14-6-10 15 27 33:15 15 21 21:27
6. Unia Skierniewice (5)
30 47 42:42 15-2-13 15 34 24:13 15 13 18:29
7. MZKS Kozienice (7)
30 46 41:32 13-7-9 15 24 26:15 15 22 16:16
8. Radomiak Radom (8)
30 46 39:29 13·7·10 15 28 24:13 15 18 15:16
9. Okęcie Warszawa (9)
30 45 44:43 14-3-13 15 34 27:10 15 Il 17:33
10. Polonia II Wąrszawa (11)
30 44 53:38 13-5-12 15 30 35:14 15 14 18:24
11. Pelikan Łowicz (10)
30 42 44:38 11-9-10·15 29 30:16 15 13 15:22
12. Orlen Jl Płock (13)
30 41 35:34 11-5-12 15 31 27:10 15 10 8:24
13. MKS Mława (12)
14. Piotrcovia-Ptak Piotrków (14) 30 41 41:41 12-5-16 15 26 25:18 15 15 16:23
15. Włókniarz Konstantynów (15) 30 35 32:41 11-2-17 15 30 21:10 15 5 11:31
30 34 32:38 9-7-14 15 25 21:13 15 9 11:25
16. Wigry Suwałki (17)
30 34 24:34 8-10-12 15 22 14:13 15 12 10:21
17. Jeziorak Iława (16)
30 24 29:54 6-6-17 15 8 10:23 15 16 19:31
18. Granica Kętrzyn (18)
30 li 15:83 2-5-25 15 10 14:38 15 l 1:45
19. Zatoka Braniewo (19)
7:52
3-0 7 17:87 2-1-27 15 7 10:35 15
20. WKS Wieluń (20)
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość
meczów, punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość
meczów, punktów i stosunek bramek w meczach 11 siebie i na wyjazdach.
1. Legia II Warszawa (I)

30 69 70:22 21-6-3

2. Gwardia Warsz~wa (2}

Błyskawica przed Vagatem ł.OWIClANIN
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Dobra passa
podtrzymana
Gdyby przed meczem ktoś zapropoTak więc po pierwszej połowie przegryale zdobyta przed przerwą bram- nował łowiczanom jeden punkt, myślę
że beż na mysłu by go przyjęli. Z przeka dawała nadzieję na korzystny wynik.
I rzeczywiście od początku drugiej od- biegu meczu, a zwłaszcza drugiej jego
słony meczu w ataku „Ptaki". Aktyw- połowy zdecydowanie lepsze wrażenie
ny był Arek Gondzia, walczyli To- robili goście i tak na prawdę nikt by nie
mek Styszko, Krzysztof Błasz mógł się obrazić jeśli wszystkie punkty
czyk. W 54. minucie popularny „Sitarz" pojechałyby do Łqwicza. Tak się nie stawyrzucał piłkę z autu. Zrobił to na tyle ło. Trudno. Remis wywalczony na truddokładnie, że trafiła ona do Gandzi, któ- nym terenie również cieszy. Cieszy dysry przy biernej postawie defensorów pozycja naszych graczy oraz fakt że poOkęcia pokonał Malickiego. Wielka ra- trafili za stanu 0:2 doprowadzić do kodość w łowickiej ekipie, ale okazało się, rzystnego dla siebie wyniku. Martwi jeże remis wcale nie satysfakcjonuje piłka dynie kolejna ,,żółć" Nowackiego, ale ten
rzy Pelikana. To właśnie łowiczanie prze- zawodnik nigdy nie odpuszcza, za co
ważali i mieli szansę na kolejne gole. W niestety czasami musi płacić.
W kolejnej kolejce Pelikan podejmuje
63. minucie po zagraniu Stankiewicza w
dogodrrej sytuacji znalazł się Gandzia, ale Wigry Suwałki i będzie to na pewno cięż
Arkowi zabrakło precyzji i trafił w bocz- kie spotkanie dla biało-zielonych. Nasi naną siatkę. Równie dobrej okazji nie wy- stępni rywale bronią się przed spadkiem
korzystał pod koniec meczu Stankiewicz a z takim przeciwnikiem gra się· ciężko.
I sobotnia potyczka Okęcia z Pelikanem Oby fortuna była po naszej stronie ...
Bogusław B01iczak
zakończyła się podziałem punktów.

waliśmy,

Naiskutecznieisi strzelcy wIli lidze:
21 - Grzegorz Seremak (MZKS Kozienice);
18 - Grzegorz Zawadzki (Radomiak);
16 - Grzegorz Walczak (Unia);
15 - Adeniyi Agbeyule (Hutnik/Nigeria);
13 - Adam Ci eś I iński (Legia II)
11 - Łukasz Siciak (Legia II);
m.in. 9 - Robert Stankiewicz (Pelikan);
m.in. 8 - Grzegorz Piechna;
m.in. 6 - Arkadiusz Gondzia (Piotrcovia I/Pelikan - 5) i Artur Wyczałkowski (Pelikan);
m.in. 5 - Krzysztof Błaszczyk i
Adam Grad (Pelikan - 4/MKS Mła
wa - I);
m.in. 4 - Dariusz Nowacki
m.in. 2 - Marcin Grzywacz i Sylwester Płacheta,
m.in. I - Michał Adamczyk, Dominik Czeczko, Marcin Majer, Sławo
mir Olszewski, Michał Plichta,
Marcin Salamon i Tomasz Styszko (wszyscy Pelikan).
Czerwone kartki w KS „Pelikan":
2 - Dariusz Nowacki
I - Dominik Czeczko i Maciej Sowiń
ski;
Żółte kartki w KS „Pelikan":
9 - Dariusz Nowacki i Robert Stankiewicz;
7 - Ireneusz Łukawski

CZYKl Trójka 2:0; br.: Mateusz Piekacz i Maciej Milewski.
Zaległy mecz 3. kolejki:
• PEKIŃCZYKI Trójka· VAGAT
Domaniewice 0:0
Zaległy mecz 4. kolejki:
• PEKIŃCzyKt Trójka- PISKLĘTA
GÓRSKIEGO Bednary 2:0; br.: Mateusz Piechowski i Michał Brzozowski.
7 18 11:4
l.BłyskawicaJedynka(4)
7 16 11:2
2. VagatDomaniewice(2)
3. Czerwone DiablyCzwórka(3) 6 13 9:3
8 13 li :6
4. Masters Siódemka (8)
6 12 12:4
5.JastnębieJedynka(5)
6 12 9:4
6. Center-4 Club Łowicz(l)
5 IO 5:2
7. Pekińczyki Trójka (13)
6 9. 6: 12
8. Złota Czwórka (9)
9. Pisklęta Górskiego Bednary (6) 6 6 6:6
6 6 7:8
10.0rłyCzwórka(7)
7 3 1:13
11.Sport-TurDqmaniewice(lO)
4 O 0:7
12. Pijarski KS (li)
Piłka nożna - Ili edycja turnieju „Coca Cola Cup '2001"
6 O 2:21
l3.FCCzwórka(l2)
Kolejne mecze w turnieju „Jan Sport
Cup '200 I" rozgrywane będą w sobotę
18 maja 200 I roku w hali sportowej OSiR
I w Łowiczu, a początek zaplanoNr
Skierniewice, 10 maja. Ekipa reprezen• GIM-ŚWIAT GP 1 Łowicz - PO(pad)
na godz. 9.00.
wano
tująca łowickie Gimnazjum Nr I - „Gim- KEMONY 2000 GP 2 Dzierzgówek
Świat", po zwycięstwie w eliminacjach wzięła 1:0; br.: Paweł Karwat.
udział w kolejnym mini-turnieju - tym ra•UNICI GP 1 Skierniewice· UKS
zem 1132 finału 3. Ogólnopolskiego Turnie- JEDYNKA SP 1 Skierniewicę 5:0
ju Piłki Nożnej „Coca Cola Cup '200 I". W
•UKS JEDYNKA SP 1 Skierniezawodach, które były rozgrywane w Skier- wice - POKEMONY 2000 GP 2
niewicach podopieczni Waldemara Kre- Dzierzgówek 0:3
30. kolejka Ili ligi:
ta wygrali dwa mecze i przegrali jedynie z
•UNICI GP 1 Skierniewice - GIMZnów przyspiesza mazowiecka grup!ł Ili ligi. .. W weekgospodarzami. Do dalszego etapu awanso- ŚWIAT GP l Łowicz 2:0
end rozegrana zostanie 31. kolejka, a kolejne mecze już w
wały jednak dwie najlepsze ekipy.
środę 23 maja. Ekipa łowickiego Pelikana prowadzona przez
3 9 9:0
l. Unici GP I Skierniewice
W turnieju tym brała udział jeszcze jed- 2. Gim-Świat GP 1 Łowicz
trenera Marka Chojnackiego w · niedzielę o tradycyjnej
3 6 6:2
na drużyna z powiatu łowickiego - trze- 3.Pokemony2000GP1Dziengówek 3 3 3:3
godzinie 11.15 na Starzyńskiego 6/8 podejmuje walczące o
cie miejsce zajęła drużyna reprezentująca 4. „Jedynka SP 1 Skierniewice .3 O 0:13 utrzymanie Wigry Suwałki, a środę„Wielkie Derby" -mecz
Gimnazjum Nr 2 w Dzierzgówku, która
W zespole Gimnazjum Nr I w Łowi w Skierniewicach pomiędzy Unią i Pelikanem ...
31. kolejka nr ligi (weekend - 19-20 maja 2001 roku): JEprowadzona była przez Daniela Tryn- czu grali: Kamil Karmelita- Paweł Kargla.
wat (3. bramki w turnieju), Mariusz ZIORAK Iława - LEGIA II Warszawa (w rundzie jesiennej
• UKS JEDYNKA SP l Skiernie- Maślich (!), Jarosław Domińczak (1), 0:4), WŁÓKNIARZ Konstantynów Łódzki - MKS Mława
wice - GIM-ŚWIAT GP 1 Łowicz 0:5; Mateusz Zimecki (1), Kamil Krzewic- (0:3), GWARDIA Warszawa - ZATOKA Braniewo (3:0),
br.: Paweł Karwat 2, Mateusz Zimecki, ki, Piotr Leszczyński, Konrad Zarych- PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski - OKĘCIE
Mariusz Maślich i Jarosław Domińczak. ta, Damian Bryszewski i Patryk Tarnow- Warszawa (I: I), MZKS Kozienice - UNIA Skierniewice (I :0),
JAGIELLONIA Białystok - WKS Wieluń (4:0), HUTNIK
•UNICI GP 1 Skierniewice· PO- ski - nauczyciel w-f Waldemar Kret.
Warszawa - POLONIA II Warszawa (0:3), RADOMIAK
KEMONY 2000 GP 2 Dzierzgówek 2:0
Paweł A. Doliński

I znów awans „Jedynki"

•

o

dok. ze str. 40

Awansem mecz 9. kolejki:
~ ZL OTA Czwórka - ORLY
•MASTERS Siódemka ·SPORTCzwórka 4:3; br.: Damian Kędziora 2,
Lukasz Popowski i Tomasz Dworow- TUR Domaniewice 1:0; br.: Sebastian
ski - Damian Badura, Przemysław Cha- Pietrzyk.
icki i samobójcza.
Awansem mecze IO. kolejki:
•PIJARSKI KS - PEKIŃCZYKI
• BŁYSKAWICA Jedynka - MATrójka przełożono.
STEJts Siódemka 2:1; br.: Dawid
Wróbel 2 - Dominik Świercz.
Pauza: VAGAT Domaniewice.
6. kolejka:
•FCCzwórka-VAGATDomanie·
•BŁYSKAWICAJedynka-CZER- wice 1:5; br. Mateusz Fudała - Dawid
WONE DIABŁY Czwórka 1:0; br.: Sut i Jakub Szymczak.
Dawid Wróbel.
• PEKIŃCZYKI Trójka - ORLY
• CENTER-4 CLUB Łowicz - PE- Czwórka 2:0; br.:. Michał Brzozowski 2.
Awansem mecz 13. kolejki:
KIŃCZYKI Trójka 0:1; br.: Michał
Brzozowski.
•.MASTERS Siódemka - VAGAT
Awansem mecz 7. kolejki:
Domaniewice 1:0; br.: Dominik
• SPORT-TUR Domaniewice - Świercz.
Zaległy mecz 2. kolejki:
ZŁOTA Czwórka 0:1; br.: Norbert Do•JASTRZĘBIE Jedynka- PEKIŃroba.

SPORT
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- 30. kolejka Ili ligi

-WWALCE Oli LIG~ NA WIE BEZ ZMIAN
Kolejna porażka rezeiw Legii, które mają
już tylko dwa punkty przewagi nad Gwardią... Ta rywalizacja stołecznych zespołów
nie mająjednakwielkiego ZllllC7.ellia, bowiem
legioniści i tak nie mogą wywalczyć awansu
do II ligi. Utrzymała się różnica dwóch pomiędzy „Gwardzistami", a Jagiellonią...
,,Jaga" wygrała tym razem po niezłym występie w Skierniewicach z Unią. Z kolei dla
skierniewiczan była to trzecia kolejna porażka, a a druga na własnym boisku. W najbliższą środę przy Pomologicznej zagra ło
wicki Pelikan ...
W 30. kolejce piłkarze strzelili 25 goli
(średnia na mecz - 2,50), a łącznie padło
740 bramek (średnio 2,46).
30. kolejka III ligi:
• LEGIA II Warszawa - ZNICZ
Pruszków 1:2 (1:0)
I :O - Łukasz Siciak ( 12), I: I - Sławo
mir Mikulski (63), I :2 - Marcin Korkuć
(83).
•ORLEN II Płock - GRANICA Kę
trzyn 2:0 (1:0)
I :O - Maciej Terlecki (41 ), 2:0 - Bartło
miej Grzelak (72).
•POLONIA II Warszawa - RADOMIAK Radom 1:0 (0:0)
I :O - Paweł Kłoskowicz (74).
•WKS Wieluń - HUTNIK Warszawa 1:1 (0:0)
O: I - Marcin Więckowski (66), I: I Daniel Misiek (71).
•UNIA Skierniewice-JAGIELLO-

•

5 - Dominik Czeczko i Tomasz Styszko;
4 - Krzysztof Błaszczyk, Arkadiusz
Gandzia i Marcin Majer;
2 - Michał Piusiński i Jarosław Walczak
1 - Michał Adamczyk, Krzysztof
Durka, Sławomir Olszewski, Grzegorz
Piechna, Michał Plichta, Maciej Sowiń
ski, Krzysztof Skowroński i Tomasz
Szcześniak.

Drugą bramkę
zdobył

w m.eczu z
Arek Gandzia.

(p)

Okęciem

Wniedzielę Wigry - wśrodę Unia
Radom - ORLEN II Płock (1:2), GRANICA Kętrzyn ZNICZ Pruszków (I :2), PELIKAN Łowicz - WIGRY Suwałki Uesienią I: I - niedziela, 20 maja 200 I roku, godz.
11.15).
32. kolejka III ligi (środa - 23 maja 2001 roku): LEGIA II
Warszawa - GRANICA Kętrzyn (0:0), ZNICZ Pruszków RADOMIAK Radom (1 :4), ORLEN II Płock - HUTNIK
Warszawa (2:3), POLONIA II Warszawa - JAGIELLONIA
Białystok (0:0), WKS Wieluń - MZKS Kozienice (0:4), WIGRY Suwałki - PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski (I :4), OKĘCIE Warszawa - GWARDIA Warszawa (2:0),
ZATOKA Braniewo - WŁÓKNIARZ Konstantynów Łódz
ki (0:2), MKS Mława - JEZIORAK Iława (3:1), UNIA
Skierniewice - PELIKAN Łowicz Uesienią I: I - środa, 20
maja 200 I roku, godz. 17 .OO).
(p)

Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej. Edycja wspólna z tygodnikiem ,Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin". 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail: nowlow@pro.onet. pl, adres
dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórslia (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Paweł A. Doliński {sport), Artur
Wasielewski, Anna Jatczak, Mirosława Wolska-Kobierecka. Stałe współpracuje: asp. sztab. Witold Janeczek (kronika policyjna), Renata Piechu! (kierownik oddziału w Głownie). Index: 326097 - dotyczy sieci „Ruch". Redakcja zastrzega sobie
prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51, teł. 830-34-08) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, codziennie w godz.
7-18, w soboty 8-14. w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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tęl. 68 3-33-3 1 , 6 8 4 -3 1 - 37 , fax 6133 - 39- 45
ZAPRASZAMY PN .--Pl",

9 - 16 . SOB . 9 - 15

www.awłox . corn . pJ

owlex@peugeot.com .pl

„ Czwartoklasiści" zawzięcie walczą o puchar nas":ej redakcji„ . W meczu Pekińczyków i Vagatu tym razem bez bramek.

9. Turniej Jedenastolatków „JanSport-Cup '2001"

BtYSKAWICA WWICZANIN
PRZED VAGATEM
Łowicz, 11 maja. Kolejne mecze 9. Czerwone Diabły, które utrzymały trze- zwiększa swoją sprzedaż o ok. 100%.
Turnieju Piłki Nożnej Jedenastolatków cie miejsce w tabeli.
5. kolejka:
„JanSport Cup'2001" o Puchar NoweFirma „JanSport" została założona
• JASTRZĘBIE Jedynka - PIgo Łowiczanina przyniosły kilka niespo- w 1967 roku, jest częścią VF Corpora- SKLĘTA GÓRSKIEGO Bednary 1:O;
dzianek. Niepokonane dotąd zespoły tion, która jest również właścicielem ta- br.: Mateusz Piekacz.
poprzegrywały i już nie ma żadnej dru- kich marekjak Lee i Wrangler, Eastpak,
• CENTER-4 CLUB Łowicz żyny z kompletem punktów. Najwięk The North Face i Vanity Fair, a sprzedaż BŁYSKAWICA Jedynka 1:2; br.: Tosze szanse na zwycięstwo w zawodach markowych produktów tej firmy prowa- masz Dymek - Dawid Wróbel i Piotr
i nagrody - plecaki amerykańskiej firmy dzi sklep ,,Adidas- Lee- Wrangler" miesz- Dziedziala.
„JanSport" mają teraz ekipy Błyskawi czący się w Łowiczu na Nowym Rynku
•CZERWONE DIABL Y Czwórka
ce Jedynka i Vagat Domaniewice.
5. JanSport od początku swojego istnie- -SPORT-TUR Domaniewice 1 :O; br.:
Ostatniego słowa nie powiedziały tak- nia konsekwentnie realizuje strategię cią Michał Felczyński.
że zespoły Mastersa Siódemka, Pekiń głego unowocześniania plecaków. W 1998
• FC Czwórka - MASTERS Sió·
czyków Trójka i Center-4 Club. Nadal r. firma sprzedała na całym świecie 13 mln demka 0:4; br.: Dominik Świercz 3
jednak rewelacją rozgrywek jest druży plecaków różnych typów. W Polsce Jan- i Sebastian Pietrzyk.
na trzecioklasistów z SP 4 Łowicz - Sport jest obecny od 1997 r. i co roku
dok. na str. 39

Piłka nożna

- seniorzy

SERWIS - SPRZEDAŻ CZĘSCI . PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Łowicki informator

• 11.15 - stadion Pelikana w Ło
wiczu, ul. Starzyńskiego 678; mecz
31. kolejki IIl Jigi piłki nożnej: Pelikan Lowicz - Wigry Suwałki;
Pil!tek, 18 maja:
• 15.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
• 17.30-20.00 - hala sportowa OSiR
ul
Jana Pawła Il 3; mecz piłki nożnej
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa2; turniej
skierniewickiej
ligi okręgowej: Pelikan II
amatorskiej koszykówki Łowickiej
ALK-i o Puchar Burmistza Miasta Ło Łowicz-Sierakowianka Sierakowice;
Poniedziałek. 21 maj11:
wicza; godz. 17.30: PZU-Sport - PCMarBo, godz. 18.40: GOK Zduny • 16.00 - hala sportowa OSiR Nr 1
Comea, godz. 10.15: „Wielki Finał";
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; wo-

sportowy

Sobota. 19 mąja:

• IO.OO - stadion OSiR w

Łowiczu,

ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
ligi okręgowej ,,Kuchara": Pelikan Łowicz
- Widok Skierniewice;
• 11.30 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
ligi okręgowej ,,Michałowicza": Pelikan
Łowicz - Unia Skierniewice;
• 13.00 - hala sportowa OSiR Nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła 11 3; czwarty
rzut 9. Turnieju Piłki Nożnej Jedenastolatków ,,JanSport-Cup '2001" o Puchar

jewódzka liga koszykówki żaczek: UKS
„Center-4 Club" Łowicz - MKS Kutno;
Wtorek. 22 mąja:
• 9.00-stadion OSiR wŁowi<;zu, ul.
Jana Pawła Il 3; Powiatowa Gimnazjada
Szkolna w piłce nożnej;
Środa, 23 maja:
• 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła Il 3; Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców;

Nowego.Łowiczanina;

(p)

5. Ogólnopolski Duathlon o Puchar Burmistrza Łowicza

Dobra passa podtrzymana Pogodo dopisało, okibice wlesie...
OKĘCIE

mal najsilniejszym składzie, co rzadko się
zdarzało w tej rundzie. Optymalny zestaw personalny zdawał się dawać nadzieję na punkty jednak początek meczu
kazał zweryfikować plany optymistów.
Okęcie od pierwszych minut zyskało
dużą przewagę. Na bramkę Maćka So·
wińskiego sunął atak za atakiem. Warszawianie, którzy od trzech spotkań przełykają gorycz porażki, starali się szybko
strzelić gola. Udało im się to w 9. minucie.
Rzut rożny, bradzo dokładne zagranie do
Andrzeja Stretowicza, który nie daje
szans bramkarzowi przyjezdnych. Osiem
minut później gospodarze przeprowadzają drugą składną akcję. Jej inicjatorem był
Krzysztof Figaszewski, który po wymanewrowaniu defensywy Pelikana znakomicie dograł do Dariusza Rembisza.
Pomocnik0k((Ciazbliska, porazdrugizmusił „Sowę" do wyciągni((Cia piłki z siatki. W
łowickim obozie po dwudziestu minutach
zaczęto obawiać się dalszego przebiegu meczu. Trener Marek Chojnacki zastanawiał się w jaki sposób zmobilizować swych
podopiecznych aby nie doszło do klęski.
Okazało się jednak, że sił i ochoty do gry
miejscowym wystarczyło jedynie ~a 25 minut i później na boisku grała tylko jedna drużyna Pelikan. Nasi piłkarze ruszyli do
przodu, a efekt przyszedł w 41 .
minucie. Akcję przeprowadził
doniczki, nawozy, nasiona, ziemia ogr., kora
niezawodny duet: Robert
•

Warszawa - PELIKAN
2:2 (2:1).
I :O - Andrzej Stretowicz (9), 2:0 - Dariusz Rembisz (17), 2: 1- Dariusz Nowacki (41); 2:2 -Arkadiusz Gandzia (54).
Okęcie: Malicki - Warszawski, Szcześniak, Stawicki - Kacprzak, Langier (71
Cyzio), Rembisz, Figaszewski, Stretowicz -Tataj (77 Niemiro), Szeliga.
Pelikan:· Sowiński - Łukawski, Wyczałkowski, Walczak - Adamczyk, Styszko,
Nowacki, M.Plichta (72 Szaleniec), Błasz
czyk - Stankiewicz, Gandzia.·
Sędziowali: Mazur jako główny oraz
Frączek i Turek (Tamów). Zółte kartki:
Langier, Stawicki (Okęcie) oraz Nowacki
(Pelikan). Widzów: 300.
Warszawa, 12 maja. Dobra passa naszych piłkarzy trwa. Po kilku kolejnych
wygranych Pelikan przywiózł zdobycz
punktową .z następnego wyjazdu, tym
razem z gorącego terenu „lotniczej" drużyny Okęcia. Cieszy to tym bradziej, że
biało-zieloni po pół godzinie gry przegrywali 0:2, a mimo to nie zrezygnowali z walki
o korzystny wynik i cel ten osiągnęli.
Do stolicy łowiczanie wyjechali w nieŁowicz

gwoździe, śruby, wiertła,

tarcze, zamki,

kłódki

Aft'f CHllllCZNIR
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farby, lakiery, kleje, silikony
Łowicz, ul. Zagórska
wejście od ul. Sadowej,

31 Osiedle Górki
tel. (046) 837-19-34

Łowicz, 13 maja. Nie często się zdarza aby w Łowiczu można było oglądać
najlepszych zawodników w Polsce na
imprezie sportowej. Tym razem tak
było, lecz zabrakło trochę kibiców, którzy zagrzewaliby ich do walki. W zielonej scenerii Lasku Miejskiego odbył się
5. Ogólnopolski Duathlon o Puchar Burmistrza Łowicza. Jego organizatorami
byli: Urząd Miejski w Łowiczu, łowicki
OSiR i TKKF „Księżak". Jak zwykle, w
to przedsięwzięcie włączył się ~arian
Dymek, który jest jednym z pomysło
dawców tej corocznej rywalizacji.
Do zawodów zgłosiło się aż 90. zawodników, którzy konkurowali ze sobą
w kilku kategoriach wiekowych: juniorzy (19-20 lat), seniorzy (21-39 lat) i
weterani (40-49 lat, 50-51 lat i powyżej
60 lat). Tak duże zainteresowanie wynika z faktu, że zawody te są zaliczane do
cyklu Grand-Prix Polski i organizatorzy
zapewniają atrakcyjne nagrody.
Przed rozpoczęciem całej imprezy,
spiker, którym już tradycyjnie był Syl-

wester

nem,

ukształtowała się czołówka

walo najwyższe miejsca. Byli w niej:
Marek Kalwat (Akwedukt Kielce) mistrz Polski i tryumfator poprzedniego łowickiego duathlonu, Artur Osicki
(Gryfino) - były mistrz świata juniorów i aktualny wicemistrz Europy oraz
Jarosław Łazarowicz (WTT Wrocław)-mistrz Polski w sprincie. Razem
z nimi biegło jeszcze trzech zawodników trochę mniej utytułowanych, ale
również liczących się w Polsce.
Właśnie ta wyżej wymieniona trójka,
mając minutę przewagi nad pozostałą
grupką, wsiadła jako pierwsza na rowery, po 10 km biegu. Bardzo ciekawa sytuacja utworzyła się po wyścigu kolarskim, bowiem okazało się że do boksu z
rowerami przybyła grupa l O zawodnicząca

ków. Pościg prowadzącej trójki, którego
motorem napędowym byli Robert
Raszpla (były kolarz) i Roman Pustułka udał się i zapowiadało to zaciętą
walkę na ostatnim etapie - biegu na 5
km. Jednak do żadnej sensacji nie doszło i na metę jako pierwszy wpadł
Marek Kalwat, który miał przewagę nad
drugim Arturem Osickim 12 sekund.
Jako trzeci przybył Jarosław Łazaro
wicz, tracąc do lidera już 28 sekund.
Marek Kalwat jest nauczycielem
wychowania fizycznego. Na trening
poświęca średnio cztery godziny dziennie. Po zawodach stwierdził: Było trochę inaczej niż w ubiegłym roku. Trasa
biegu była bardzo ciekawa, dobrze, że
było dużo zacienionych miejsc.
dok. na str. 35

Rozdżestwiński, przywitał

gości,

którymi byli: burmistrz Ryszard
Budzałek, wice-burmistrz Eugeniusz
Furman i przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Górski. Chwilę po tym
burmistrz Budzałek życzył zawodnikom powodzenia i ogłosił, że uważa V
Stankiewicz - Dariusz No- Duathlon za otwarty. Po dokładnym
wacki. ,,Felek" wymanewrował omówieniu trasy przez sędziego głów
obrońców ze stolicy, dograł do nego, o godzinie 12.00 zawodnicy ruswego przyjaciela, który nie mógł szyli na trasę tej wyczerpującej konkunie wykorzystać tak dogodnej rencji. Już po pierwszej pętli (5 km),
okazji do strzelenia gola.
zgodnie z przewidywaniami tych, któdok. na str. 39 rzy choć trochę interesuj ą się duathlo-

Od początku ukształtowała się czołówka,
wygrał Ka/wat (Nr 14), przed Osickim (Nr

która narzucała tempo. Ostatecznie
Jl) i Łazarowiczem (Nr 32).
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Rozwiązanie utworzą

kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:

Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
środy, 23 maja prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z haslem
rozlosujemy nagrodę książkową.
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Oak na
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Płock

I

.~ ·.~-V
~
17
Łódź 1161141~~ t

Łowicz

KONFLIKT

2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 111112113114

POllRAat
IUAHEGO
llEIOWCY

• ZLAM,
HANOI

POUIUL
11411,
AIFOIUFIL.11.

PRACA

2

BUffiOWA

1611Ellll 11131-171,POUU,
IUTOUA TEISTÓW PIOSEIEI

HA!WA;mut

CZAS NA

CllOWIEIWllAICE

słaby

Podobnie, zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami,
miejscami możliwy przelotny deszcz. Wiatr z kierunków zachodnich,
i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna 8 - 6 st. C.
Temperatura maksymalna 16- 18 st. C. Wahania ciśnienia.

•ŚRODA

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami
wystąpią przelotne opady deszczu.Wiatr południowo - zachodni
i zachodni, umiarkowany 4 - 8 mis. Temperatura minimalna 7 - 5 st.
C. Temperatura maksymalna 20 - 22 st. C. Wahania ciśnienia.

•WTOREK

ciśnienia.

Sporo chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Cieplej. Wiatr
z kierunków południowych, słaby i umiarkowany 3- 7 mis. Temperatura
minimalna 7 - 5 st. C. Temperatura maksymalna 20-22 st. C. Wahania

•

Sporo chmur , miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Wiatr
południowy, słaby i umiarkowany 3 - 7 mis. Temperatura minimalna
5-4 st. C. Temperatura maksymalna 16-18 st. C. Wahania ciśnienia.

•NIEDZIELA

ciśnienia.

do ok. 2 -1 st. C. Temperatura maksymalna 14 - 16 st. C. Spadek

Dość pogodnie i raczej bez opadów.Wiatr z kierunków północnych,
słaby i umiarkowany 3- 7 mis. Temperatura minimalna 5- 3, lokalnie

•SOBOTA

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami może pojawić się więcej chmur
i przelotnie może popadać deszcz, glównie we wschodniej części regionu.
Wiatr z kierunków północnych, słaby i umiarkowany 3- 7 mis. Temperatura
minimalna 6 - 4 st. C. Temperatura maksymalna ok. 16 - 18 st. C.
Wahania ciśnienia .

•PIĄTEK

Pogodnie i dość ciepło. Wiatr północny, słaby i umiarkowany 3 - 7
mis. Temperatura minimalna 8 - 6 st. C. Temperatura maksymalna 19
- 22 st. C. Wahania ciśnienia.

•CZWARTEK

Opis sY\uacji synoptycznej: W nadchodzących dniach pogoda w
regionie kształtowała się będzie na skraju wyżu z nad Skandynawii,
przejściowo w piątek, niedzielę , wtorek i środę, z północy na południe
przemieszczać się będą fronty atmosferyczne.
Napływa chłodniejsza masa powietrza z północy, od poniedziałku
zacznie napływać cieplejsza z południa.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza 17.05. „ 23.05.2001 r.
Dekoniunktura

Izba Gospodarcza Towarzystw
Emerytalnych szykuje projekt
zmian do ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Generalnie fundusze
chcą ograniczenia kompetencji
UNFE, który to urząd zdaniem
Izby ma kompetencje zbyt ogólnikowe, pozwalające mu na dowolną interpretację przepisów.
Jednym z postulatów jest zmiana
zasad określania wysokości opłat
pobieranych ze składek uczestników OFE po konsolidacji funduszy. UNFE zobowiązuje towarzystwo, aby po dokonaniu fuzji
pobierało ono opłatę niższą, niezależnie od rachunku ekonomicznego. Izba chciałaby także ustalić jasne kryteria, kiedy UNFE
może odmówić zezwolenia na
fuzję i skrócenia procedury połą
czeniowej.

Nadzoru

władzę
Urzędu

Jak

zmniejszyć

Statystyczny
roku 2000 powszechne towarzystwa emerytalne poniosły straty w wysokości ok.
850 mln zł. Prawie połowę kosztów towarzystw "zjedli" akwizytorzy. Według infonnacji GUS, na
koniec 2000 r. ogółem aktywa
OFE wyniosły 10.033,7 mln zł,
a po uwzględnieniu wartości zobowiązań netto osiągnęły wartość
9,921,3 mln zł. 64,2 proc. rynku (pod względem liczby uczestników) należało do czterech
otwartych funduszy emerytalnych: Commercial Union OFE
BPH CU WBK. PFE PZU "Zło
ta Jesień", OFE Nationale-Nederlanden Polska oraz AIG OFE.
podał, że w

Główny Urząd

PTE stratne

Badanie przeprowadzone
przez firmę INFOR OPINIA
wykazały, że wyraźnie pogarsza
się koniunktura w sektorze ubezpieczeń. W porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku
wskaźnik spadł o 7, 7 punktu i w
pierwszym kwartale br. wynosi
32,5 proc. Nie lepsze są prognozy na przyszłość - wskaźnik koniunktury może spaść do 30,6
punktu. Co zastanawiające, zdecydowanie bardziej pesymistyczne są towarzystwa ubezpieczeń
na życie, którym w ostatnim
czasie wiodło się znacznie lepiej
niż towarzystwom majątkowym.

w ubezpieczeniach

raka?

piątek,

18 maja,

·
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nów. Odkrycie naukowców z Houston
University może jednak wywrócić ją
do góry nogami. Okazuje się bowiem,
że zbyt nerwowe życie również wpły
wa na geny, a w ekstremalnych sytuacjach prowadzi do ich poważnych
uszkodzeń. Jak wiadomo, defekty genów są jedną z głównych przyczyn
chorób nowotworowych. Stąd już tylko krok do stwierdzenia, że ciężki stres
może prowadzić do raka.
Szef zespołu badawczego, prof. G.
Marshall zastrzega na łamach pisma
„Psychology Today", że nie można
jeszcze fonnułować jednoznacznych
wniosków. Najważniejsze z ustaleń kierowanego przez niego zespołu lekarzy
mówi jedynie o istnieniu związku mię
dzy stresem a zaburzeniami w spirali

pełne

życiu mieć duży

pragnie wy
dom,
dwie szafy
·
modnych ciuchów,
służącą i...

I najbardziej
„

tł przyjaciółce , że

DNA. Zauważono owe zaburzenia pod- tworów powstaje pod wpływem dzia- wiania" uszkodzonych komórek.
czas eksperymentalnego badania kiwi łania czynników zewnętrznych . Jak Wszystko to układa się w logiczny
studentów w okresie sesji egzamina- dotąd medycyna uwzględniała tylko łańcuch: ciężki stres - zaburzenia horcyjnej i w czasie wakacji. Różnice były substancje materialne - zanieczyszcze- monalne - osłabienie układu odporbardzo wyraźne. Studenci oczekujący nia powietrza, żywność nafaszerowa- nościowego - dalszy stres - uszkodzena egzamin mieli znacznie więcej ną chemikaliami, promieniowanie itp. nia genów - zbyt słaba reakcja układu
uszkodzeń DNA niż wypoczywający. Teraz prawdopodobnie zajmie s(ę tak- immunologicznego - mutacje geneOczywiście organizm człowieka posia- że elementami psychicznymi, od któ- tyczne komórek - zmiany nowotwoda zdolności regeneracyjne i większość rych być może zależy zachorowanie - rowe. Niebezpieczeństwo jest tym
defektów była automatycznie usuwa- lub nie - na nowotwór. Nie ulega już większe, że ludzie znerwicowani są barna. Wystarczyło kilka tygodni „luzu", dziś wątpliwości wpływwyczerpujące dziej podatni na nałogi - zwłaszcza na
by stan genów wracał do nonny.
go, nerwowego trybu życia na działa- nikotynizm i alkoholizm.
Nikt jednak nie potrafi powiedzieć, nie układu odpornościowego .. Każdy
Lepiej więc nie czekać, licząc na to,
co by się działo, gdyby stan dużego stres czy silne napięcie nerwowe wy- że teoria prof. Marshalla nie zostanie
podenerwowania utrzymywał się przez wołuje bowiem w organizmie prawdzi- potwierdzona, ale będzie odrzucona - i
dłuższy czas. Prof. Marshall sugeruje, wą burzę honnonalną. Mechanizmy warto zacząć od dziś żyć nieco spokojże zmiany mogłyby się utrwalić, a to działania honnonów ciągle nie zostały niej. Nawet jeśli zespół Marshalla komw konsekwencji groziłoby już zmuto- jeszcze do końca rozpoznane, wiado- pletnie się pomylił, co nie wydaje się
waniem genu. Uczony zapowiada kon- . mo jednak, że testosteron, kortyzon i jednak prawdopodobne, prowadzenie
tynuowanie badań i analizowanie wła- kilka innych wpływa na układ immu- mniej stresującego trybu życia każdemu
śnie takiej sytuacji. Niczego wykluczyć nologiczny. A właśnie od jego funk- człowiekowi i jego rodzinie wyjdzie na
nie można, bo przecież wiele nowo- cjonowania zależy zdolność „napra- zdrowie.
(PAI)

Ciężki stres prowadzi do

rozrywko~ z udziałem Czesława Niemena.

'I

~ ;1' miał osiem lat, wyznaje

, - --=1 Kiedy Judy Bajnamin

SZEREGOWIEC
BENJAMIN

godz. 20.05; TVP1;

20 kwietnia, niedziela,

uczciwym człowiekiem.
Pragnie .. .

kochającym mężem,

Prostolinijny i szczery
młody mężczyzna chce
tylko wzorowo
wykonywać swój
zawód policjanta, być
usłużnym sąsiadem i

DWA MILIONY
DOLARÓW NAPIWKU

19 kwietnia, sobota
godz. 14.55; TVP1;

NERWOWE GENY

Do tej pory obowiązywała teoria gło
sząca, że charakter człowieka, a także
jego podatność na stres zależą od ge-

- program

ŁOWICZ

„Forum Łowicza"
.w środy o 17.30.

TELEWIZJA

małą córeczkę

-magazyn kryminalny
23.05 Specjalista
-film dol<. prod. francuskiej
· 0.15 Dziewiczewojsko
- film fab. prod.
angielskiej
1A5 Agent86
-seńal komediowy
2.10 Zakończenie
programu

22.30 997

20.30 Biuro ogłoszeń
-film dokumentalny
Dlugie kolumny ogłoszeń w
gazetach. Kartki przyklejane na murach, szybach,
przystankach komunikacji
miejskiej i ogrodzeniach,
przytwierdzane do pni i wszę
dzie tam, gdzie dużo przechodniów. Niektóre są zu·
pełnie zwyczajne,
inne
brzmią bardzo intrygująco.
Co się za nimi kryje? Jedy·
nym sposobem, by się o
tym przekonać, jest pójście
Ich śladem. Zrobił to Irek
Bieleninik.
20.55 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport
-telegram
2128 Prognoza
pogody
21.35 ZarchiwumX
-serial prod. USA

programu

do Polski
1.35 Zakończenie

podróże

23.10 Sportowy flesz
23.15 Czamy serial:
Szóstka śmierci
23.45 Z nurtem życia
-film fab.
prod. austrafijskiej
Akcja rozgrywa się na rok
przed przejściem Hongkon·
gu pod władzę Chin. Naj·
starsza córka Chanów Yen
wyszła za mąż za Niemca,
od kilku lat mieszka w Mo·
nachium. Młodsza Bing
osiedliła się w Australii, dokąd właśnie wyjeżdżają ro·
dzice z kilkunastoletnimi
synami Chau i Yue. Sarszy brat, Kar Ming, hazar·
dzista i hulaka, pozostaje w
domu rodziców w Honkon·
gu, czekając na dokumen·
ty imigracyjne.
1.15 Romantyczne

Wiadomości

Jedynki
22.40 Monitor

wychowuje zamożna sio·
stra.
21.15 Sprawa dla reportera
21.50 Tygodnik polityczny

opuściła,

życiem rodzinnym. Żona go

17 maja 2001 r.

1600 Panorama
16.10 Janosik. serial TVP
Górale wzywają Janosika do
powrotu ze Slowacji. Herszt
zbójników postanawia sprytnym fortelem zmusić wojska austriackie do odwrotu.
Rozpuszcza wśród górali
pogłoski o epidemii ospy.
Austriacy w popłochu
opuszczają wioskę, a zbójnicy chwytają uciekającego
przed zarazą generała. Ja·
nosik godzi się uwolnić jeń
ca w zamian za oswobodzenie zbójników słowackich,
uwięzionych w zamku.
17.05 Proton - magazyn
sensacji nau~
17.30 Program lokalny
1a22 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
19.00 Jeden z dziesięciu
19.30 Studio sport:
Kolarski Wyścig
Pokoju
19.55 Jaś Fasola

może pochwalić się

·teleturniej
18.35 Wlęzykrwi
-serial prod. TVP
19.05 Wieczorynka:
Wyprawa prof. Gąbki
19.15 Jutroweekend
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
+Pogoda
20.10 Ekstradycja
- serial TVP
Głównym bohaterem .Ekstradycji" jest komisarz Ol·
gierd Halski, brawurowo za.
grany przez Marka Kondrata. Halski to typowy ,glina•
z problemami. świetny w
swoim fachu, lecz nieustannie podpadający przełożo
nym. Gorzkie doświadcze
nia życiowe ri,auczyły go
cynizmu i częstego sięga
nia po butelkę. Ma powodzenie u kobiet, ale nie
udanym

jeden

15.30 Auto-mlx
15.45 Babiniec
16.05 Rower Błażeja
1625 Moda na sukces
16.50 Premiery Opole 2001
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Plebania
·Serial TVP
18.05 Dwadzleśd

Czwartek
trTV[PIJ
Giełda

6.30 Kawa czy herbata

6.55

Przedmieście

7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata
Krakowskie

a15

8.30 Wiadomości
a42 Pogoda
8.45 Mój przyjaciel
Torbek-serial
animowany prod. USA
9.15 Bajeczki Jedyneczkl
9.30 Lalkowyteatrzyk
-serial animowany
9.45 Bajeczka
10.00 Barnaby Jones
- seńal prod. USA
40.50 Mamy dziecko
11.10 Zamek-reportaż
11.35 Zkamerą
wśród zwierząt
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
'
-rolniczy
program informacyjny
12.20 Horyzonty
12.35 Klan-telenowela
13.05 Dziecko z ogłoszenia
- film fab. prod. USA,
reż. Mimi Leder,
wyk. Cybin Shepherd,
Nina Siemaszko
14.35 Po pierwsze
środowisko

15.00 Wiadomości
15.10 Raportzdemokracji

-telenowela TVP

Złotopolscy

Dziennik krajowy
Studio sport
Program lokalny

m§
7.30
7.50
8.00
8.30
9.00 Mazurska Biesiada
Kabaretowa czyli

satyryk wiedzieć

co każdy

14.55 ~wające

powinien
9.50 Cena ryzyka
-serial dok.prod. USA
1025 Bari- film fab.
Prod. francuskiej
12.00 Kabaret Koń Polski
12.55 Ich pięcioro
-serial prod. USA
Charlie podejrzewa Jill,
dziewczynę Baileya, że jej
dziwne zachowanie jest spowodowane zażywaniem nar·
kotyków. Justin zrywa z Libby, gdyż bardzo mu zależy,
by spotykać się z Julie.
Charlie dostaje propozycję
współudziału w firmie meblowej. Kirsten proponuje
mu pożyczkę .na dobry począte k".
13.40 Zwierzakom
na ratunek
-seńal prod. USA
1425 ~ówka1~atków
fortepiany
- teleturniej muzyczny

TV

Łódź

2

8.15 Raport ekologiczny 8.25
Sekrety Warszawy I Mazowsza 8.30 Królowa serc 9.30
Nauka języka niemieckiego
9.45 To jest temat 10.00 W
labiryncie 10.30 Puls stolicy 10.45 Telekurier 11.15
Opowieści z mórz południo
wych 12.00 Skarbiec 12.30
O:l Pucybuta do„. 13.00
Dwa światy 13.30 Autosrada 13.55 Bliżej prawa 14.10
Projektantki 14.35 Klan 15.00
Telewizyjny magazyn przyrodniczy 15.30 Wiadomości
kuriera 15.35 Rozmowa dnia
15.55 Gość WOT 16.00
Transmisja z wyścigu pokoju 16.50 Psychiatria bez lęku
17.15 Gość WOT 17.25
Komunikaty I ogłoszenia
17.300 Telewizyjny kurier
mazowiecki i pogoda 18.20
Tele motor sport 18.40 Album Mazowsza 18.55 Gość
WOT 19.00 Madsen 19.50
O:l Pucybuta dp„. 20.15
Spotkania z taaaką rybą
20.30 Telekurier 21.05 Mówi
Alan Patrrige 21.30 Kurier
21A5 Puls stolicy 22.00 To
jest temat 22.15 Rozmowa
dnia 22.35 Punkt, set, mecz
23.00 Pod nieboskłonem
0.40 Zakończenie programu

WOT

„Ekstradycja" - serial prod. TVP. reż. Jerzy Wójcik, wyk. Marek
Kondrat, Edyta Olszówka (na zdjęciu), Witold Dębicki i inni. Emisja:
czwartek, 17 maja, TVP 1, godz. 20.10.

-

9.00TelezakupyMango 10.15
Pomysłowy Dobromir 10.27
Popeye Żeglarz 10.33 Dziwne przygody Koziolka Matołka 11.02 Kino radzieckie Budowanie legendy 11.07 Burza nad Azją 13.00 Pomysłowy
Dobromir 13.12 Popeye Że
glarz 13.18 Dziwne przygody
Koziatka Matołka 13.30 Kokoro • serce Japonii 14.00
Kuchnia smakosza 14.25

Studio INFOR 14.33 Zemsta
17.15 Wiadomości lokalne
17.30 Przegląd prasy 17.40
Nie tylko dla kobiet 18.02
Pomysłowy Dobromir 18.14 f>o.
peyeŻeglarz 18.20 Dziwne przygody Koziołka Matolka 18.30
Z jak zdrowie 18.50 Dla ciebie
19.08 Nafciarze 2025 Bellamy 21.20 Reportaż 22.15 Stolice i metropolie świata 22.39
Miniatura filmowa

TELEWIZJAŁOWICZ

7.00 Rycerz królestwa owa9.00 Wędkarskie przygody dów 7.30 O czym szumią
Rexa Hunta 9.25 Świat we- wierzby 8.00 Nasze sprawy •·
dlug Anny Walker 9.55 Nowi 8.30 Królowa serc 9.25
odkrywcy 10.50 Samotna Książki z górnej półki 9.30
planeta 11.45 Przygody na Nauka języków obcych 9.45
australijskich pustkowiach To jest temat 10.00 W labi12.15 Balonem nad MT ryncie 10.30 Filmowa EnEverest 13.10 WędkarskiJ! cyklopedla Łodzi 10A5 Teprzygody Rexa Hunta lekurier 11.15 Opowieści z
13.35 Flightline 14.05 Pod- mórz południowych 12.00
Skarbiec 12.30 Od Pucyróże na chybił - trafił 14.30
Szalone podróże 15.00 buta do„. 13.00 Dwa $wiaty 13.30 Autostrada 13.55
Wędkarskie przygody Rexa
Bliżej prawą 14.10 ProjekHunta 15.25 świat według
tantki 14.35 Klan 15.00
Anny Walker 15.55 Nowi odMagazyn przyrodniczy 15.30
krywcy 16.50 Samotna plaZaginiony sarkofag 16.00
neta 17.45 Przygody na au·
Transmisja z zakończenia
stralijskich pustkowiach
etapu wyścigu pokoju 16.50
18.15 Balonem nad MT
Królowe gór 17.05 GrekoEverest 19.10 Wędkarskie
katolickie cerkwie pograni·
przygody Rexa Hunta
cza 17.15 Filmowa Ency19.35 Flighline 20.05 Podklopedia Łodzi 17.30 Nasze
róże na chybił - trafił 20.30
sprawy 18.00 Łódzkie WiaSzalone podróże Phila Kedomości Dnia 18.20 Mieszaoghana 21.00 Wędkarskie
do 19.00 Madsen 19.50 Od
przygody Rexa Hunta 21.25
Pucybuta do„. 20,15 SpaŚwiat wedlug Anny Walker
tkania z taaaką rybą 20.30
21.55 Nowi oi:lkrywcy 22.50
Telekurier 21.05 Soap ope·
Samotna planeta 23.45
ra 21.30 Łódzkie wiadomoPrzygody na„. 0.15 Balości dnia 22.00 To jest tenem nad MT Everest 1.1 O
mat 22.15 Rozmowa dnia
Wędkarskie przygody.„
22.35 Punkt, set, mecz 23.00
Pod nieboskłonem

,..„„„,..

. . . .„ .......

l/!JJ/j/SPOlll

8.30 Tenis 9.30 Golf 10.30
Kolarstwo 12.00 Magazyn
sportów motorowych 12.30
Super Racing Weekend
13.00 Tenis 17.00 Boks
18.00 Sporty ekstremalne
18.30 Magazyn olimpijski
19.00 Tenis 21.30 Sztuki
walki 23.00 Wiadomości
23.15 Boks 0.15 Tenis 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
czenie programu

15

(I UD@~'ii
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Robocop
-serial riooNarrf

da dzieci

-tełenowela

725 Polityczne
graffiti
7.40 Słoneczny patrol
- serial przygodowy
8.35 StratnlkTeksasu
-seńal sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
10.20 Cud miłości
• telerołleła
11.15 Słodka trucizna
• serial obyczajowy
12.05 Przyjaciele
-serial komediowy
12.35 AdamiEwa
- polski serial obyczajowy

13.05 Życiowa szansa

@.„

Skowrońskiego

7.15 Telesklep
8.15 Straż przybrzetna
- seńal sensacyjny
9.05 Pytania Krzysztofa

- seńal obyc:za°J<JNY

9.20 Casper I przyjaciele
9A5 Rycerz Redwall
• serial animowany
10.10 Dotyk anioła

Ogińskiego

11.00 Cudowne lata
-seńal obyc:zajowy
11.30 HumoryWaldemara
12.10 Rytm serca
- seńal obyczajowy
13.00 Telesklep
13.30 Ulica zakochanych
- telenowela

6.30 Kawa czy herbata 6.55
Giełda 7.30 Wieści polonijne 7.45 Kawa czy herbata
8.30 Wiadomości 8.40 Klan
9.05 Wyprawy z Azymutem
9.30 Sukces 1O.OO Dalecy Bliscy 10.55 Pieśni lana
Kiepury 11.40 Kompozytorzy
12.00 Wiadomości 12.10
Warszawa znana i„. 12.30
Koncert zespolu • Krywań
12.50 U wód„. 13.10 Klan
13.45 Forum 14.40 Lud~ie
listy piszą 15.00 Wiadomości 15.10 Benefis Tadeusza
Huka 16.05 Raj 16.30 Noddy
17.00Teleexpress17.20 Gość
Jedynki 17.35 Spacery z
dziadkiem 17.50 U progu
18.20 Telezakupy 18.35 Klan
19.00 Dziennik 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Sceny dziecięce z ży
cia prowincji 22.15 Forum
Polonijne 22.30 Panorama
22.50 Sport - telegram 23.00
Ogród sztuk 23.30 U wód
0.30 Monitor - Wiadomości

-finał

-teleturniej
14.00 Disco Relax
15.00 Robocop
-serial animowany
15.30 Informacje
15.55 Słoneczny patrol
- serial przygodowy
16A5 Strażnik Teksasu
- seńal sensacyjny
17A5 Cud miłości
-telenowela
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.00 Hoop
Sport Magazyn
19.20 Zbuntowany anioł
- tełenoweła
20.15 Dwaświaty
20.40 Liga Mistrzów
21.30 Losowanie
LOTTO

-telenowela

14.15 Mkwadrat
14.50 Gumllycy
15.00 Archiwum XX wieku
-magazyn historyczny
15.30 Casper I przyjaciele
-serial animowany
15.55 RycerzRedwall
-serial animowany
16.15 Allo, allo
·serial komediowy
16.45 Ulica zakochanych
17.35 Reming~on Steele
- seńal sensacyjny
18.30 Wydarzenia, pogoda
18.35 Cudowne lata
- seńal obyczajowy
19.05 Dotyk anioła
-seńal obyczajowy

23.00 Informacje
I biznes Informacje
23.20 Prognoza pogody

Skowrońskiego
Czarno-biały

dok ze st1: 11

nowy

ŁOWICZANIN

; Wi.SŚCi z Głowna i Strykowa.

duszki - serial dla dzieci 13.30
Oliver Twist - serial dla dzieci 13.55 Przygody syrenki serial dla dzieci 14.20 Bob
in a Sottie - serial dla dzieci
14.45 Krok za krokiem 15.15
Milionerzy 16.00 1VN Fak·
ty, pogoda 16.20 W niewoli
uczuć - telenowela 17.15 Telegra 17.45 Big Brother - w
cztery oczy 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 21.45 Be·
verly Hills - serial obyczajowy. Zbliżają się Święta

ne 19.00 Pacific Blue - se·
rial policyjny 20.00 Z archiwum X - serial sensacyjny
21.00 Ten drugi - serial sensacyjny 22.00 Świat według
Kiepskich - polski serial komediowy 22.30 Dziennik
22.42 Informacje sportowe
22.45 Życie jak sen - serial
komediowy 23.15 Dwa świa
ty - widowisko telewizyjne
0.15 Czwarta wojna - dra·
mat wojenny 2.05 Spotkajmy się • program rozrywkowy 2.35 Muzyczne listy 3.35
Strefa P 4.25 Zakończenie
programu

Bożego Narodzenia. Rodzice Donny zastanawiają się
nad tym, czy zaprosić Ginę
na święteczny obiad. Felice uznaje, że wzbudzi to sen·
sację wśród ich starszych
przyjaciół. Gina czuje się
urażona, Donna, która uważa, że jej rodzice postąpili
niewlaściwie wobec Giny,
postanawia także nie owiedzać ich w święta. 22.45 lVN
Fakty 22.55 Nocne rozmowy w toku - talk-show 23.40
Big Brother - Extra 025 Supergliny - magazyn policyjny 0.55 Superwizjer 1.25 Automaniak 1.55 Nic straconego

Mieszczańska

ska telewizyjne 11.30 Był
sobie zlodziej - serial sensacyjno-komediowy 12.30
Diagnoza morderstwo • serial kryminalny 13.25 KINOmaniak 13.55 Muzyczne listy
- program muzyczny 15.45
Garfield - serial animowany dla dzieci 16.15 Spiderman - serial animowany
16.45 Ja się zastrzelę serial komediowy 17.15 Dwa
światy- calodobowa gra 17 .45
Dziennik 18.00 Świat według
Kiepskich - serial komediowy prod. polskiej 18.30 Dwa
- widowisko telewizyj·

(PAI) Iwona

winniśmy unikać kłótni czy ponurych
myśli. Żastanawianie się nad trudami ży
cia odkładamy na inny czas.
Łóżko musi nam kojarzyć się u snem,
a nie z bezsennością. Dlatego kładziemy
się do niego dopiero wtedy, gdy jesteśmy
naprawdę senni. Łóżka używamy wyłącz
nie do spania i do seksu - nie oglądamy
w nim więc telewizji, nie jemy, nie telefonujemy i nie czytamy tego, co należało
przeczytać w pracy. Jeśli mimo to nie
możemy spać - lepiej wstać, niż pl'Zewracać się dłużej niż pół godziny. Pnejdź
my do innego pokoju i zajmijmy się
czymś, póki ponownie nie poczujemy
senności. Wtedy wracamy do łóżka.
Przed położeniem się spać dobrze jest
przynajmniej przez godzinę odpoczywać.
Świetnie do tego celu nadaje się niezbyt
forsowny spacer, a po nim relaksująca
kąpiel. Można posłuchać dobrej muzyki,
pomedytować, obejrzeć coś miłego w telewizji, byle nie zasypiać przed telewizorem. Wiele osób cierpiących na bezsenność lepiej zasypia w nocy, jeśli utną sobie krótką popołudniową drzemkę.
Bezsenna noc może zdarzyć się każ
demu i nie należy z tego powodu panikować. Trzeba jednak zadbać, by warunki,'
w których chcemy spać, były jak najlepsze.

ACH ŚPIJ, KOCHANIE!

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Kamila - telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Przeklęta mi·
łość - telenowela 7.50 Trzy
małe duszki - film animowany 8.15 Oliver Twist - serial animowany dla dzieci
8.40 Przygody Syrenki serial dla dzieci 9.05 Bob
in a Sottie - serial dla dzieci 9.30 Telesklep 10.30 Big
Brother 11.15 Rozmowy w
toku - talk show 12.00 Nauka jazdy - serial fabularno-dokumentalny 12.30 Superwizjer 13.00 Trzy małe

a

6.00 Muzyczny VIP - magazyn ciekawostek 7.00
KINOmaniak 7.30 Muzyczne listy 8.20 Spiderman •
seńal animowany 8.45 Jeź
dziec Srebrnej Szabli - serial animowany dla dzieci
9.15 Super Mario Brothers
- seńal dla dzieci 9.45 Dwa
światy • calodobowa gra
10.15 Bieg po szmal - serial 10.45 świat wedlug Kiepskich - serial komediowy
11.15 Dwa światy - widowi-

światy

2325 Polityczne graffiti
Wiele osób sypia w warunkach fatal23.40 Telewizyjne
nych
dla dobrego snu - w niewygodnym
BluroSledcze
łóżku, w zbyt zimnym lub przegrzanym,·
0.10 Pożegnalne
hałaśliwym pomieszczeniu, zaś ich partprzyjęcie
nerzy wiercą się i chrapią. Bardz.o ważną
-film prod. USA
Gorzki obraz konsekwencji sprawąjest odpowiednia wilgotność powietrza. Nie powinno być zbyt suche,
zakażenia wirusem HIV,
o co nietrudno w pomieszcuniach ogrzepochłaniających stopniowo
wanych kaloryferami. Choć wiosna już
przyjaciół tworzących w latach 80-tych beztroską ko- nadeszła, one nadal grzeją, jakby było
munę bogatych nierobów z trzydzieści stopni mrozu. Pozostaje
Beverly Hills. Pożegnalne otwierać okno i wciąż używać nawilża
przyjęcie u architekta Nicczy. Łóżko powinno stać pod ścianą, co
ka Starka uświadamia im zwiększa poczucie bezpieczeństwa, a więc
nadchodzący kres.
komfortu, w którym łatwiej o sen.
1.50 Muzyka na bis
Jeśli chcemy dobrze spać, nie obejdzie.
-magazyn muzyczny
się bez rezygnacji z rzeczy, uznawanych
5.00 Potegnanle
na ogół za przyjemne. Należy z diety
wyeliminować lub chociaż ograniczyć
kawc;, alkohol, nikotynę, napoje gazowane z zawartością kofeiny. Warto pa20.05 HumoryWaldemara miętać o regularnym spożywaniu trzech
Ogińskiego
posiłków, zawsze o tej samej porze, na
20.40 Gumltycy
spokojnie, a nie na stojąco czy w biegu.
20.55 Mkwadrat
Przed położeniem się do łóżka unikamy
21.30 Allo, allo
posiłków ciężko strawnych oraz niektó- seńal komediowy
rych leków - one również mogą wywo22.00 Wydarzenia,
ływać bezsenność. Zawsze trzeba powieSport, Pogoda
dzieć lekarzowi, że mamy kłopoty ze
22.30 Pytania Krzysztofa
snem - wówczas, w miarę możliwości,
dobierze nam takie środki, które dodatkowo nie zakłócają $TIU. Przed snem po-

22.45

23.10 Pogotowie
lotnicze
• seńal sensacyjny
O.OO Gumitycy
·program satyryczny
0.10 Pasmo dokumentów
1.00 Zakończenie
programu

k©

•le kino.'
6.00 Telesklep 7.OO Odjazdowe kreskówki - blok kre- 8.00 Dokument: Kino euroskówek 9.25 Teleshopping pejskie: Tam gdzie ,wszyst9.55 Śmiej się razem z nami ko się zaczęło 9.00 Liczę
• program rozry.m.owy 10.25 na wasze grzechy - komeIzabella - telenowela 11.15 dia 10.25 Na krawędzi praPerła - telenowela 12.00 W wa - thriller, reż. Otto Pre·
akcji • magazyn sensacji miger, obsada: Dana An12.25 Teleshopping 13.25 drews, Gene Tierney i inni
Gliniarze- na motorach - 1'2.00 Bagdad Cafe - komedia, reż. Percy Adlon, obseńal policyjny 14.20 Izabelsada: Marianne Sagebrecht
la - telenowela 15.1 O Od.
. .
. 13.30 Zmącone śledztwo Jazdowe kreskowk1 17.35 Git- thriller prod. francuskiej
marze na motorach - serial 15.00 Motodrama _ komepolicyjny 18.30 W akcji - ma- dia prod. polskiej 16.25
gazyn sensacji 19.00 Wzy- Czekając na światło - kowam dr Brucknera - serial media 17.55 Film krótkomemedyczny20.00 Dowodywiny trażowy: Plamienie serca
- dramat prod. USA 21.45 18.10 Klute - thriller 20.00
52 minuty: W cieniu wulka- Mocne Alei Czarna tęcza nu 22.50 Jej dwa życia - thril· ' thriller 21.40 Wydział zaler 0.35 Wzywam dr Bruck- ' bójstw - film sensacyjny
nera - serial medyczny 1.30 23.35 Mishima: Życie w
Dowody winy • dramat prod. czterech rnzdzialach - draUSA 3.00 Jej dwa życia • mat 1.35 Film krótkometrathriller prod. USA 4.30 Te- żowy: Willy Nilly 1.50 Zaleshopping
kończenie programu

J

Krakowskie

Telezakupy
Kawa czy herbata

Giełda

Kawaczyherbata

8.30 Złotopolscy
-telenowela
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
14.55 Ojczyzna
polszczyzna
15.10 Miami Sands
-serial prod. USA
Nie jest już tajemnicą, że
Pedro zdradza Mercedes.
Od pewnego czasu ich mał
żeństwo przeżywa kryzys.
Ralph nie może się uwolnić
od Santoniego. Postanawia
zdobyć przeciwko niemu
niezbite dowody. Nadal udaje, że jest gotów z nim współ
pracować i zgadza się na
prowadzenie brudnych interesów. Porachunki Paula z
Michaelem nie mają końca.
Wciąż szuka dowodów przeciwko niemu. Okazuje się,
że babcia Laury, Olivia, jest
w krytycznym stanie.
16.00 Panorama
16.10 Janosik
-serial TVP
Dwóch zbójników zostaje
schwytanych przez hajdu-

lokalny

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program

WP8

Jedynka

10.00 Barnaby Jones
-serial prod. USA
10.50 ZUS radzi
11.10 Po prostu paragraf
11.30· Ekranzkwiatklem
11.35 Najsłodsze
morze świata
12.00 Wiadomości
1210 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
1215 Chcemy pomóc
1245 Klan -telenowela TVP
13.10 Zwierzęta świata
W towarzystwie
kruków
-film dokumentalny
13.40 Święty ·serial
prod. angielskiej
14.30 Zkoszyka
pani Wandzi
-magazyn konsumenta
15.00 Wiadomości
15.10 Bezpieczna

Je<fyneczkl

Przedmieście 27
8.30 Wiadomości
&42 Pogoda
8.45 Moje miasteczko
-serial prod. kanadyjskiej
9.10 Jedyneczka
9.45 Bajeczki

6.30
6.55
7.30
7.45
8.15

ftlVJPd

Środa

pogody

śv.1ede

wewspólc%esnym

Panorama
Dwójkomanla
Jeden z dziesięciu
Mariawityzm

20.00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
20.55 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.07 Pogoda
21.35 Fortuna kotem
się toczy
-komecfia sensacyjna
Akcja filmu rozpoczyna się
w Chicago. W zakładzie
szewskim, gdzie jako pucybut pracuje starzejący się
sycylijski emigrant Gino
(Don Arneche), zjawiają się
dwaj ludzie mafii. Doprowa-

18.30
18.50
19.00
19.30

17.30 Program lokalny
18.22 Prognoza

Ocky

ków. Na płac, gdzie ma się
odbyć egzekucja, wjeżdża
oddział wojska. Nagle wybucha pożar. Cesarski oficer zrzuca mundur. Dopiero wtedy nieszczęśni ska·
zańcy rozpoznają Janosika.
17.00 Po obu stronach

220 Zakończenie
programu

przegląd piłkarski

-film fab. prod. USA
1.55 Europejski

pożądaniem

0.35 Tranwajzwany

zdumionego mężczy
znę do swego szefa Gre·
ena (Mike Nussbaurn),
jednego z najpotężniejszych
rnaf10sów w kraju, który jest
oskarżony o zabójstwo. Ze
względu na łudzące podobieństwo do bossa, Gino
otrzymuje niezwykią propozycję, na którą przystaje,
choć nie od razu. Ma odsiedzieć za Greena karę
więzienia, a w zamian otrzyma sowije wynagrodzenie.
Pieniądze pozwolą mu na
realizację marzeń o kupnie
własnej łodzi i powrocie na
Sycylię. Do rozprawy są
dowej pozostały trzy dni, a
nad bezpieczeństwem Gino
czuwa specjalnie przydzielony
ochroniarz Jerry (Joe Mantegna).
23.20 Auto
23.45 Intryga wIstambule
-film dok.
prod. angielskiej

dzają

nadzwyczajna

1.15 Czas naantyki
1.55 Kompozytorzy
-G.Rosslnl
205 Hannonljkl
ustne I blues
215 Zakończenie
programu

wychowują

której starają się wpoić, ich
zdaniem, najważniejsze
wartości życiowe. Nie zdają sobie jednak sprawy, że
ich metody wychowawcze
nie są właściwe, dorastają
ca córka ma swoje potrze-

1.10 Rewizja

wyk: RoyScheider,
Jessca Llllge

reż. Bob Fosse,

- film fab. prod. USA

~

23.05 Sportowy flesz
23.10 Gorąco polecam:
Laureat Złotej

Wiadomości

kryminalna
22.34 Monitor

2205 Kronika

mediów

21A5 Oblicza

ści.

by i prawa. Jennifer jest
uczennicą liceum, podobnie jak jej rówieśnicy lubi
się bawić, przeżywa pierwszą miłość. Romansuje z
sympatycznym
chlppakiern z.e szkoly, Bradem. Na
drodze do szczęścia zakochanej pary staje ojciec
dziewczyny, który uważa, że
córka powinna myśleć tylko o nauce. Ingeruje w jej
sprawy osobiste, kontroluje wygląd, ubiór i znajomo-

jedynaczkę,

18.00 Jaka to melodia?
18.30 Marzenia
do spełnienia
-serial prod. polskiej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.03 Pogoda
20.10 Okruchy'źycia:
Mordercze żądze
-film fabularny prod. USA
Bill i Susan Stantonowie

-telenowela

15.30 Kulisy wojska
16.00 Rower Błażeja
1625 Moda na sukces
-serial prod. USA
Taylor jest zaskoczona, kiedy Jack mówi jej, że pocałował Stephanie. Connor
spotyka się z Karen. Spę
dzają razem uroczy wieczór. Sally odwołuje ślub z
Jackiem bez podania powodu. Jack jest zaskoczony.
16.50 Premiery Opole 2001
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynkl
17.35 Klan

23 maja 2001 r.
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8.30 P~ka nożna 10.00 Magazyn Watts 10.30 Zapasy
11.30 Przygoda 12'.30 Magazyn olimpijski 13.00 Kolarstwo górskie 13.30 Piłka
nożna 17.00 Boks 18.30 Magazyn sportów motorowych
19.00 Super Racing Weekend 19.30 Tenis 21.00 Grninastyka artystyczna 23.00
Wiadomości 23.15 Golf 0.15
Judo 1.15 Wiadomości 1.30
Zakończenie programu

~,..

D!liJj/SPOHT

...... „. . . .

9.00 Wędkarskie przygody
9.25 świat według Anny
Walker 9.55 Nowi odkrywcy
10.50 Samotna planeta 11.45
Przygody na australijskich
pustkowiach 12.15 Ostatnia
przygoda 13.10 Wędkarskie
przygody 13.35 Flightline,
czyti.„ 14.05 Podróże na chyb~
- trafił 14.30 Szalone podróże 15.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 15.25 świat
według Anny Walker 15.55
Nowi odkrywcy 16.50 Samotna planeta 17.45 Przygody
na australijskich pustkowiach
18.150statnia przygoda19.10
Wędkarskie przygody 19.35
F\ightline, czyli.... 20.05 Podróże na chybił - trafił 20.30
Szalone podróże Phila Keoghana 21.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 21.25 świat
według Anny Walker 21.55
Nowi odkrywcy 22.50 Samotna planeta 23.45 Przygody
na australijskich pustkowiach
0.15 Ostatnia .przygoda 1.10
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 1.30 Flightline 2.05
Podróże na chybił-trafił 2.30
Szalone podróże

Łódź
7.OO Zuzia i jej przyjaciele serial kukiełkowy prod. kanadyjskiej 7.30 Kłopoty z
Zosią • serial animowany dla
dzieci 8.00 Telewizyjny nu·
mer warszawski 8.05 Klient
8.25 Sekrety Warszawy i
Mazcwsza 8.30 Bliżej prawa
9.45 To jest temat 10.00 W
labiryncie 10.30 Puls stolicy
10.45 Ten sarn duch 11.15
Viper 12.00Telenowiny12.15
Uśmiechnij się 13.00 Podróże kolejami Europy 13.30
Kwartet 14.00 Kalejdoskop
regionalny 14.10 Klan - telenowela 15.00 Reportaż z koncertu 15.30 Wiadomości Kuriera 15.35 Rozmowa dnia
15.55 Przygody Robin Hooda 16.30 Wśród przyjaciół
16.50 Cyrkowcy 17.15 Gość
WOT 17.30 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 Telekuńer 21.05 Mówi Alan Patrrige
21.30 Kurier 21.45 Puls stolicy 22.00 To jest temat •
reportaż 22.15 Rozmowa
dnia 22.35 Bliżej prawa porady prawne 22.50 Ten
sarn duch 23.05 Country
nocą 23.35 Kino mocne:
Telegrafista - film fabular·
ny prod. norweskiej 1.15 Zakończenie programu

WOT

9.00 Telezakupy 10.15 Bajki dla dzieci 11.02 Saga
rodu Palliserów 12.00 Jazz
w muzeum 13.00 Bajki dla
dzieci 13.30 Stolice i metropolie świata 14.00 Życie
zwierząt 14.25 Studio inf.
14.33 Nafciarze 17.15 Wia·

domoścl lokalne 17.30
Sonda uliczna 17.40 Fo·
rum Łowicza 18.02 Bajki
18.30 Stolice i metropolie
świata 19.08 Zemsta 20.25
Kino radzieckie 20.32 Czterdziesty pierwszy 22.15 Kokoro • serce Japonii

TELEWIZJAŁOWICZ

7.OO Zuzia i jej przyjaciele serial kukiełkowy dla dzieci
7.30 Kłopoty z Zosią - serial animowany dla dzieci
8.00 Między Wartą a Pilicą
- powtórzenie 8.30 Królowa
serc - serial prod. wenezuelskiej 9.25 Książki z górnej
półki 9.30 Bliżej prawa 9.45
To jest temat • cykl reportaży 1O.OO W labiryncie 10.30
Impresje 10.45 Telekurier
11.15 Viper 12.00 Ten sarn
duch 12.15 Uśmiechnij się
- kabareton- 13.00 Podróże
kolejami Europy 13.30 Kwartet 14.00 Kalejdoskop regionalny 14.10 Klan - tele·
nowela prod. polskiej 15.00
Reportaż z l<oncertu 15.40
Gminobranie 16.30 Wśród
przyjaciół 16.50 Kino familijne - cyrkowcy 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 21.05
Soap Opera 21.30 Łódzkie
Wiadomości Dnia 22.00 To
jest temat - cykl reportażu
krajowego z oddziałów TVP
22.15 Rozmowa dnia 22.35
Bliżej prawa 22.50 Ten sarn
duch 23.05 Country nocą program rozrywkowy 23.35
' Kino mocne: Telegrafist
1.1 O Program na jutro

TV

„Fortuna kołem się toczy" - film fabularny prod. USA - reż. David
Mamet, wyk. Joe Mantegna, Don Ameche, Robert Pros/cy i inni. Emisja:
środa, 23 maja, TVP 2, godz. 21.35.

Zakręcony

-serial przygodowy
Strażnik Teksasu
-serial sensacyjny
Cud miłości
-serial obyczajowy
Informacje
+Kurier TV
Hoop Sport Magazyn
Zbuntowany anioł
AdamiEwa
-polski serial obyczajowy

-telenowela

rruW

17.35 Rytm serca
-serial obyczajowy
18.30 Wydarzenia,
pogoda
18.35 Cudowne lata
• serial obyczajowy
19.0S Dotyk anioła

•I• kino!

k© ·

20.55 M kwadrat
-talk show

Ogińskiego

15.oo Czarno-biały
15.30 Casper
I przyjaciele
-serial animowany
15.50 Rycerz Redwall
-serial animowany
16.15 Allo, alfo
-serial komediowy
16A5 Ulica zakochanych

20.15 HumoryWaldemara

14.15 M kwadrat

pobiegać katastrofom, które wstrząsnęły życiem na
ziemi.
21.30 Losowanie LOTIO
22.20 Nikita
23.15 lnfonnacje
i biznes Informacje
23.35 Prognoza pogody
23.40 Polityczne graffiti
23.55 Przyjaciele
-serial komediowy
015 Córka Hitlera
-dramat sensacyjny
Jedną z tajemnic nazistów
był fakt istnienia nieślubnej
córki Adolfa Hitlera, głębo
ko zakonspirowanej w USA.
Staje ona na czele spisku,
który ma doprowadzić ją do
stanowiska prezydenta.
2.05 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

14.50 Gumltycy

20A5 C>Naśwlaty
21.20 Mlsjawczasle2
-film akcji
Frank Parker, zostaje wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę, która
umożliwia mu podróż w czasie. Dzięki temu może się
przenosić w przeszłość I zg,.

19.00
19.20
20.15

18.40

17A5

16.45

księżniczka

15.55 Xena, wojownicza

6.00 Raj 6.30 Kawa czy herbata 7.30 Dziennik telewizyjny 6.00 Teledyski 7.00 Odjaz- 1 8.00 Film krótkometrażowy:
8.15 Krakowskie Przedmie- dowe kreskówki 9.25 Tale- I Płomienie serca 8.15 Goshopping 9.55 Śmiej się ra- dziny nadziei - film wojenny
ście 8.30 Wiadomości 8.40
zern z nami - program roz- 9.45. Cudowna podróż KorZłotopolscy 9.05 Noddy 9.35
Hydrozagadka 10.45 Kobie- rywkowy• 10.25 Izabella - te- nela Estiego - film obyczaty w Rocku 11.40 Forum Po- lenowela 11.15 Perła • tele- jowy 11.25 Dorn kobiet - dralonijne 12.00Wiadorności 12.10 nowela 12.00 W akcji - ma- mat 12.50 Film krótkorneGawędy historyczne 12.30
gazyn sensacji 12.25 Tele- trażowy: Na pomoc lerninFuturyści, formiści 13.00
shopping 13.25 Gliniarze na gorn 13.05 Za wszelką cenę Parnas literacki 13.10 Zlo- motorach - serial policyjny komediodramat 14.50 Dokutopolscy 13.35 Gość Je- 14.20 Izabella - telenowela men!: Mel Gibson 15.20 Lidynki 13.45 Linia specjalna 15.10 Odjazdowe kreskówki czę na wasze grzechy - ko14.35 Tajemnice amnii 15.00 17.35 Gliniarze na motorach media prod. polskiej 16.45
Wiadomości 15.10 Laureaci
- serial policyjny 18.30 W Złośnica - film obyczajowy
16.00 Ojczyzna - polszczyzna akcji - magazyn sensacji 18.25 Na krawędzi prawa 16.15 Rozmowy Hulaj Du- 19.00 Wzywam dr Bruckne- thń\ler prod. USA 20.00 Cykl
szy 16.30 Trzy szalone zera
ra - serial medyczny 20.00 filmów Percy Adlana - Ro17 .OO Teleexpress 17.20 Gość
Columbo - serial kryrninal- zalka idzie na zakupy - koJedynki 17 .35 Bajeczki Jemedia prod. USA 21.35
dyneczki 17.50 Dzieło-arcy •ny 21.30 Zabójcza intryga thriller prod. USA 23.25 Film krótkometrażowy: Zdję
dzieło 18.00 Z Polski rodem
18.20 Telezakupy 18.35 Zło Wzywam dr Brucknera - cia 21.55 Zostawić Las Vetopolscy 19.15 Dobranocka serial medyczny, reż. Paul gas - dramat prod. USA
19.30 Wiadomości 20.00 Teatr Ruiz 0.20 Columbo - serial O.OO Oczy aligatora - draTelewizji 21.50 Program po- kryminalny 1.35 Morderstwo mat proc. USA 1.40 Film
etycki 22.10 Małe Forum nad Rio Grande - thriller krótkometrażowy: Gra bez
Wielkich Mistrzów 22.30 Pa- prod. USA 3.15 Teleshop- reguł 2.00 Zakończenie pronorama 22.50 Sport telegram ping
gramu

1210 Remington Stelle
·serial sensacyjny
13.00 Teleshoplng
13.30 Ulica zakochanych
- telenowela

Ogińskiego

9.20 Casper I przyjaciele
9.45 RycerzRedwali
-serial arimowany
10.10 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
11.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
11.30 HumoryWaldemara

Skowrońskiego

7.15 Telesklep
8.15 Pogotowie lotnicze
• serial sensacyjny
9.05 Pytania Krzysztofa

"

©

12.35 Adam I Ewa
-polski serial obyczajowy
13.0S Życiowa szansa
14.05 Idź na całość
15.oo Casper
-serial animowany
15.30 lnfonnacje

12.oS

na życzenie
7.00 Robocop
-serial animowany
715 Polityczne garfflti
7.40 Słoneczny patrol
-seńal przygodowy
8.35 StrażnikTeksasu
-serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł
-serial obyczajowy
10.20 Cud miłości
11.15 Słodka trucizna
-serial obyczajowy

6.00 Piosenka

3

Pani zaliczyć tylko taką kwot<(, która powstaje przez pomnożenie
przejechanych „służbowo" kilome·
trów przez zryczałtowaną stawk<(,
pod warunkiem, że ma ona „pokryc ie" w faktycznie poniesionych
wydatkach.
Nie można natomiast takiego samochodu wprowadzić do ewidencji środków trwałych i rozliczać
w koszty firmy jak „samochod służ
bowy". Takie rozwiązanie jest moż
liwe jedynie w przypadku prawa
własności do takiego pojazdu (np.
gdy samochód jest zarejestrowany
na m<(ża, a mi<(dzy małżonkami nie
ma rozdzielności majątkowej).

6.00 Strefa P. - magazyn
muzyczny 7.00 Super VIP
7.30 Muzyczne listy 8.20
Spiderrnan - serial animowany 'dla dzieci 8.45 Jeź
dziec srebrnej szabli - seńal animowany 9.15 Garfield
- film animowany 9.45 Jak
dwie krople czekolady - serial komediowy 10.15 Ja się
zastrzelę - serial komediowy 10.45 Świat według Kiep-

a

•

ka nad i 19.45 Sport, pogoda 20.00 Big Brother
20.45 Prawdziwe historie:
Dlaczego warto żyć - film
obyczajowy prod. USA, reż.
Michael Rhodes, wyk. Jill
Clayburgh, Lance Henriksen, Neill Barry, Lila Kaye i
inni 22.35 Centrum nadziei serial fabularno-dokumentalny 23.05 TVN Fakty 23.15
Urzekla mnie twoja historia
- talh show 23.45 Big Brother - Extra 0.30 Tajemnice
klasztoru św. Marii Magdaleny - film obyczajowy 2.15
Nic straconego - powtórki
skich - serial prod. polskiej nik 18.00 świat według Kiep11.15 Dwa światy - widowi- skich - polski serial komesko telewizyjne 11.30 Paci- diowy 18.30 Dwa światy fic Blue - serial policyjny widowisko telewizyjne 19.00
12.30 Matlock - serial kry- Był sobie złodziej - serial
minalny 13.25 Super VIP sensacyj no-korned i owy
13.55 Strefa P - magazyn 20.00 Pluton - dramat womuzyczny 14.45 Muzyczne jenny 22.30 Świat według
listy - magazyn muzyczny Kiepskich - serial komedio15.45 Super Mario Brothers wy 23.00 Dziennik 23.12 In- serial 16.15 Spiderrnan - formacje sportowe 23.15
serial animowany 16.45 Jak Dwa światy O.OO Mecz śmier
dwie krople czekolady - se- ci - thriller prod. USA 1.50
rial komediowy 17.15 Przy- Spotkajmy się 2.20 Muzyczgody rodziny Adamsów - ne listy 3.20 Muzyczny VIP
serial przygodowy 17.45 Dzien- 4.10 Zakończenie

wy w toku - talk show 12.00
Beverly Hills - serial obyczajowy 13.00 Trzy małe
duszki - serial dla dzieci
13.30 Oliver Twist - serial
dla dzieci 13.55 Little Marrnaid - serial dla dzieci 14.20
W 80 marzeń dookoła świa
ta - serial dla dzieci 14.45 Krok
za krok1ern - serial komediowy 15.15 Milionerzy 16.00
TVN Fakty 16.20 'fi niewoli
uczuć - telenowela 17.15 Telegra 17.45 Big Brother - w
cztery oczy 18.15 Rozmowy w toku 19.00 TVN Fakty,
sport, pogoda 19.25 Krop-

Tak. Można uznać, iż samochód
jest Pani użyczony przez syna.
W związku z tym może Pani rozliczać koszty poniesione na jego eksploatacj<( dla ewidencji przebiegu
pojazdu. To znaczy wpisywać
wszystkie przejechane kilometry
związane z prowadzoną działalno
ścią (w celu osiągni<(cia przychodów) z jednej strony, a z drugiej Podstawa prawna: art.22 i
rejestrować wszystkie poniesione
w tym celu wydatki. Zarówno na art. 23 ustawy o podatku dopaliwo, jak i na inne ewentualne chodowyl'.Jl od osób fizycznych
potrzeby związane z jego eksplo-- z26lipca1991r. (Dz.U. z 1993r.
atacją. W koszty oczywiście może nr 90, poz. 416 z późn. zm.).

Pani Anna P. pyta, czy może
w swojej firmie samochodu swojego syna, wprowadzając go do ewidencji
przebiegu pojazdu i następnie
wliczyć w koszty prowadzonej działalności?
używać

SAMOCHÓD SYNA
AKOSZTY FIRMY

Porady Prawne ·

i

nowy ŁOWICZANIN
Wi6ŚCi z GłoY!na ,_!_ ~~rylcowa

'iqtek
Telezakupy
Kawa czy herbata
Krakowskie

Giełda

Kawa czy herbata

trlVIPD
6.30
6.55
7.30
7.45
8.15
Przemieście

Premleiy0pole2001
Najcudowniejszy

Takljestśwlat

a30 Wiadomości
8.42 Pogoda
a45 Lulu Show
-serial animowany
9.10 Jedynec2J<a
-program dla dzieci
9.40 Bajeczki Jedyneczkl
10.00 Barbaby Jones
-serial prod. USA
ZUS radzi
10.50
11.00
11.15
11.30

świątkarz

Rower Błażeja

Słowo daję

Kultura od kuchni

Wiadomości

Agrobiznes
Wielkie sprzątanie
Plebania-serial TVP
Ptakolub
Gimnazjum 2001
Szansa na życie
Świat wierzeń
religijnych
Żyć długo Iszczęśliwie
-film dok.prod. USA
Europa regionów

12.oo Wiadomości
12.10
12.25
12.45
13.10
13.30
13.35
13.50

14.05
14.35
15.00
15.10
15.35
16.00

TVP8

rykańskiego więziennictwa.

wurowych ucieczek z zakła
du karnego w historii ame-

18 maja 2001 r.
16.25 Moda na sukces
-serial prod. USA
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23.30 Akcja-serial prod. USA
Po różnych perypetiach z
kompletowaniem ekipy fil·
mowej, producent Peter Dragon może wreszcie przystą
pić do realizacji wielkiego
przedsięwzięcia. Rozpoczynają się zdjęcia do jego
najnowszego filmu ,Klub
zabójców z Beverly Hills".
23.55 Moje lato z Oesem
- film fabularny
1.15 Zakończenie
programu

·"

~·~r·. ~.i:
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..

bodźce, trudno stwierdzić,
czy widzi i słyszy. Nie wiadomo też, czy pochodzi z
wyspy, bo nikt z ocalałych
mieszkańców jej nie rozpoznaje. Dziewczyną zajmuje
się młoda lekarka, Dorrie
Wałsh, z pomocą swej matki, Rose, która nadaje dziewczynie imię Camille. Usiłując zrozumieć jej dziwne
zachowanie, znaleźć klucz
do jej psychiki zapisuje dzień
po dniu informacje o stanie
zdrowia dziewczyny.

5.25 Mityczne stwory:
Duchy lasu
-serial dokumentalny
5.55 Zakończenie

1.05 Misja- film fabularny
2.30 Łóźko- film fabularny
3.55 Arkady Luwru
-film fabularny

siatkówki mężczyzn

23.0S Sportowy flesz
23.15 . Studio sport:
Uga światowa

Wiadomości

21 A5 Świat Jana Pawła li
22.35 Monitor

Spektakularne zdjęcia z lotu
ptaka, elektryzujące efekty
specjalne, zapierające dech
pogonie helikopterami niebezpiecznie szybującymi nad
wysokimi skałami i głęboki
mi kanionami. Zdjęcia w
całości były kręcone w scenerii zachodniego stanu Utah,
ulubionego pleneru filmowców, gdzie zrealizowano setki
filmów.

16.50 Premiery0pole2001
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynkl
17.30 Plebania
-serial TVP
18.00 Dwadzieścia jeden
-teleturniej
18.35 Więzy krwi
-serial prod. TVP
19.05 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Ucieczka doskonała
- film fabularny prod. USA.
reż. Almand Mastroianni.
wfK. Adrian Pasdar.
Kelly rutherford,
Alicia Coppda i inni

Fikcja filmowa zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Jedna z najbardziej bra-

-serial prod. polskiej
7.30 Dzlennlk krajowy
17.10 Program rozrywkowy
7.50 Studio urody
17.30 Program lokalny
aoo Program
18.22 Pogoda
lokalny
1a30 Panorama
8.30 Święta wojna
18.50 Dwójkomanla
- serial prod. polskiej
19.00 Łódź· nowa
8.30 Panna z kawalerem
ziemlaoblecana
9.55 Akrobatki
19.35 Studio sport:
-film fabularny
Kolarski Wyścig
11.55 Kabaret
Pokoju
pod Wyrwigroszem
19.55 Kabaret na festiwalu:
12.50 Ich pięcioro
Fąbulamy
-serial prod. USA
show kabaretowy
14.30 Zwierzakom
20.55 Dwójkomanla
na ratunek
Ukochany pies Barretta, Ge- 21.00 Panorama
orge, wyczuwa nadchodzą- 21.20 Sport
·telegram
ce trzęsienie ziemi i ostrze- '
ga chłopca. W epicentrum 21.28 Prognoza
pogody
wstr.ząsów znalazło się małe
21.35 Krzyk milczenia
-filmfabulamy
W sierpniu 1969 r. najwięk
szy w historii tajfun niszczy
wybrzeża stanu Missisipi.
Wiatr wieje z prędkością 360
km/h, 10-metrowa fala zalewa dziesiątki miejscowości nad Zatoką Meksykańską. Z terenów objętych
kataklizmem zostaje el"{akuowanych 1OO tys. osób. 17
sierpnia fala wyrzuca na
brzeg Sister Island ciało
młodej dziewczyny. Cudem
uratowana nastolatka nie
reaguje jednak na żadne

miasteczko Westeliff. Ludzie,
na szczęście, nie ucierpieli,
jednak zaginęło wiele zwierząt domowych, które prze·
rażone uciekały w popłochu.
Członkowie klubu obrońców
zwierząt deklarują pomoc
przy szukaniu zaginionych
czworonogów.
14.00 Mogę wszystko
-magazyn dla młodzieży
1425 Krzyźówka
13-iatków
14.50 Szansa
na sukces
16.00 Panorama
16.15 Na dobre I na złe

żeglarski

9.00 Telezakupy 10.15 Pomysłowy Dobromir 10.27
Popeye Żeglarz 10.33
Dziwne przygody Koziołka
Matołka 11.02 Bellamy
11.55Reportaż13.00 Pomysłowy Dobromir 13.12 Popeye Żeglarz 13.18 Dziwne przygody Koziołka Matołka 13.30 Stolice i metropolie świata 13.54 Miniatura filmowa 14.00 Życie
14.25 Studio INzwierząt

WOT

4

7.00 Bajki małego czarodzieja 7.30 Domek na skraju lasu 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05 Obok
nas 8.25 Sekrety Warszawy i Mazowsza 8.30 Królowa serc 9.30 Integracja 9.45
To jest temat 10.00 W labiryncie 10.30 Puls stolicy
10.45 Telekurier 11.15 Mike
Hammer - prywatny detektfW 12.05 U siebie 12.35
Europa w zagrodzie 13.00
Życie obok nas 13.30 Babie lato 14.00 Kalejdoskop
regionainy 14.10 Klan 15.00
Mag. żeglarski 15.30 Kurier
15.35 Rozmowa dnia 15.55
Gość WOT 16.00 Transmisja z wyścigu pokoju 16.50
Telenowiny 17.10 Gość WOT
17.15 Co, gdzie, kiedly 17.30
Telewizyjny Kurier Mazowicki i Pogoda 17.45 Sekrety
W-wy i Mazowsza 18.00 Kurier 18.20 Z archiwum kuriera 18.30 Tak czy inaczej
18.45 Gość WOT 19.00 Film
fabularny 20.00 Muzyka w
filmie 21.05 Mówi Alan patrrige - serial fabularny 21.30
Kurier i pogoda 21.45 Puls
stolicy 22.00 To jest temat
22.15 Rozmowa dnia 22.35
Autostrada 23.00 Pożegna
nie jesieni - film fabularny

FOR 14.33 Nafciarze 17.15
Wiadomości lokalne 17.30
Horoskop na cały ty·
dzień 17.40 Misz-masz magazyn kulturalny 18.02 Pomysłowy Dobromir 18.14 Popeye Żeglarz 18.20 Dziwne
przygody Koziołka Matołka
18.30 Stolice i metropolie
świata 19.08 Zemsta 20.27
Pokonać przemoc 21.30
Druga B 21.15 Z jak zdrowie 22.30 Dla ciebie

TELEWIZJA ŁOWICZ

TV Łódź
7.00 Bajki malago czarodzieja - serial animowany
dla dzieci 7.30 Domek na
skraju lasu 8.00 Dzicy wojownicy stepu 8.30 Królowa serc 9.25 Książki z gór·
nej półki 9.30 Integracja
9.45 To jest temat 10.00
W labiryncie - serial prod.
polskiej 10.30Bywalec10AS
Telekurier 11.15 Mike Hammer - Prywatny detektyw
12.05 U siebie 12.35 Europa w zagrodzie 13.00 Życie obok nas 13.30 Babie
lato14.00Kalejdoskopregiohalny 14.10"Kfan 15.00 Magazyn żeglarski 15.35 Portrety operatorów filmowych
16.00 Transmisja z zakończenia etapu Wyścigu Pokoju 16.50 Królowe gór
17.05 Grekokatolickie cerkwie pogranicza 17.15 Bywalec 17.30 Bezpieczne Łódzkie 18.00 ŁWD 18.20 Piąlek - koniec i początek 19.00
Film fabularny 20.00 Muzyka w filmie 21.05 Soap
Opera 21.30 Łódłie Wiadomości Dnia 22.00 To jest
temat· cykl reportażu 22.15
Rozmowa dnia 22.35 Autostrada 23.00 Pożegnanie jesieni 0.30 Magazyn
0.55 Zakończenie

„Moje lato z Desem" -film fabularny prod. angielskiej, reż. Simon
Curtis, l1'.)!k. Neil Morrissey, Rachel Weisz, John Gordon-Sinclair i inni.
Emisja: piątek, 18 maja, TVP 2, godz. 23.55.

ueru.

1<:HANNEL

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 świat według Anny Walker 9.55 Nowi
odkrywcy 10.50 Samotna planeta 11.45 Przygody na australijskich pustkowiach 12.15
Podróże z załogą 13.10 Węd
karskie przygody Rexa Hunla 13.35 Rightline 14.05 Podróże na chybi - trafi 14.30 Szalone podróże Phila Keoghana 15.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 15.25 świat
wedlug Anna Walker 15.55
Nowi odkrywcy 16.50 Samotna planeta 17.45 Przygody na
australijskich pustkowiach 18.15
Podróże z załogą 19.10 Węd
karskie przygody Rexa Hunla 19.35 Rightline 20.05 Podróże na chybi-trafił 20.30 Szalone podróże Phila Keoghana 21.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 21.25 Świat wg
Anny Walker 21 .55 Nowi odkrywcy 22.50 Samotna planeta 23.45 Przygody na australijskich pustkowiach O.15
Podróże z zal,ogą 1.10 Węd
karskie przygody Rexa Hunla 1.35 Flightline 2.05 Podróże na chyb~ - trafił 2.30 Szalone podróże 3.00 Zakończe
nie programu

„„""

~r
„_„
8.30 Tenis 9.30 Magazyn sportów motorowych 1O.OO Super
Racing Weekend 10.30 Wyś
cigi ciężarwek 11.00 Pięcio
bój nowoczesny 11 .30 Golf
12.30 Motocyklowe Mistrzostwa Świata 14.00 Tenis 17.00
Boks 18.00 Motocykowe MŚ
19.00 Tenis 21.30 Boks: walki
międzynarodowe 23.00 Wiadomości 23.15 Mag. AdNabJra 0.15 Tenis 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie

13
~· fill@ll.M'll'

4x4
Robocop
Informacje

-serial sensacyjny
Zbuntowany anioł
-telenowela
Cud miłości
Słodka trucizna
-serial obyczajowy
Sabrina, nastoletnia
czarownica
- seńal komediowy
Adam I Ewa
•polski Sefiarobyczajowy
Życiowa szansa
Dyżurny satyryk kraju

StraźnlkTeksasu

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Robocop
-serial animowany
7J5 Polityczne graffiti
7.40 Słoneczny patrol
- seńal przygodowy

8.35
9.30
10.20
11.15
12.05

12.35

I
I

13.35
14.oo
14.30
15.00
15.30

6.45 Pasmo dokumentów
7.15 Telesklep
8.15 Pogotowie
lotnicze
9.05 Pytania Krzysztofa
Skowrońskiego

9.20 Casper I przyjaciele
9.45 Rycerz Redwall
-serial animowany
10.10 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
11.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
11.30 HumoryWaldemara
Ogińskiego

12.10 Remington Steele
-film sensacyjny
13.00 Telesklep
13.30 Ulica zakochanych

TV POLONIA
6.30 Kawa czy herbata 7.30
Magazyn żeglarski 8.15 Krakowskie Przedmieście 8.30
Wiadomości 8.40 Klan 9.05 Psi
.świat 9.30 Zygfryd 11.00 Muzyka lączy pckolenia 12.00 Wiadomości 12.10 Podróże na horyzont 12.45 Zdobywcy Karpat 13.10 Klan 13.35 Gość Jedynki 14.35 Sportowy tydzień
14.35 Camerata 15.00 Wiadomości 15.10 Złote przeboje
16.10 Impresje 16.15 Rozmowy Hulaj Duszy 16.30 Janka
17.00 Teleexpress 1720 Gość
Jedynki 17.35 Bajeczki Jedyneczki 17.50 Rewizja nadzwyczajna 18.20 Telezakupy 18.35
Klan 19.00 Wieści polonijne
19.15 Dotxanocka 19.30 Wiadomości 20.00 Sukces 20.30
Dalcecy - Bliscy 21.00 Podwodna Polska 21.30 Muzyka
22.15 Kompozytorzy 22.30
Panorama 22.50 Sport - telegram 23.00 Z Kazachstanu
do Polski 23.45 Forum

·telenowela

15.55 Słoneczny patrol
-serial przygpdowy
16.45 StraźnikTeksasu
·serial sensacyjny
17A5 Cud miłości
18AO Informacje
+Kurier TV
19.00 HoopSportMagazyn
19.20 Zbuntowany anioł
20.15 Adam i Ewa
-polski serial obyczajowy
20.45 Dwa światy
212D Jade
-thriller prod. USA
Prokurator Corelli w trakcie
śledztwa o morderstwo handlarza dziełami sztuki odkrywa, że podejrzenia koncentrują się na osobie Katriny
Gavin, policyjnego psychologa.
21.30 Losowanie LOTTO

14.15 Mkwadrat
-talk show
Manna i Matemy
14.50 Gumitycy
-program satyryczny
15.00 Czarno-biały
-rozmowa
na tematy duchowe
15.30 Casper I przyjaciele
-serial animowany
15.55 RycerzRedwall
-serial animowany
16.15 Allo, allo
-serial komediowy
zakochanych

16.45 Ulica
- tełencmela
17.35 Rytmserca
-serial obyczajowy

-·6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki - filmy animowane dla dzieci 9.25 Teleshoping 9.55 Śmiej się razem z nami - program rozrywkowy 1025 Izabella - telenowela 11.15 Perła - telenowela 12.00 W akcji - magazyn sensacji 12.25 Teleshopping 13.25 Gliniarze na
motorach - serial policyjny
14.20 Izabella - telenowela
15.10 Odjazdowe kreskówki
- film animowane dla dzieci
17.35 Gliniarze na motorach - serial policyjny 18.30
W akcji - magazyn sensacji 19.00 Wzywam dr Brucknera - serial medyczny
20.00 Bracia krwi - film sensacyjny 21.45 Zimny pocałunek - thriller prod. niemieckiej 23.35 Wzywam dr
Brucknera - serial medyczny 0.30 Bracia krwi , film
sensacyjny 3.40 Teleshopping

23.10 Informacje
i biznes informacje
23.30 Prognoza pogody
23.35 Polityczne graffiti
23.50 Przyjaciele
-serial komeó!Owy
0.20 Pistolet
-serial sensacyjny
Antologia opowieści, których głównym bohaterem
jest... pistolet. Broń palna
w niepowołanych ręf\ach
stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Realizatorzy
serialu przedstawiają sześć
historii - na poły dramatycznych, na opoły ironicznych
- opartych na faktach.
1.15 Różowa landrynka
1.45 Telewizyjne Biuro
Śledcze BIS
2.15 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

Ogińskiego

1a30 Wydarzenia
i pogoda
18.35 Cudowne lata
19.05 Dotyk anioła
20.05 Humory Waldemara
20.40
20.55
21.30
22.00

Gumltycy
-program satyryczny
M kwadrat
Allo, allo
Wydarzenia,
Sport, Pogoda

Skowrońskiego

22.30 Pytania Krzysztofa

22.45 Raport specjalny
23.10 Straż przybrzeża
O.OO Gumitycy
0.10 Pasmo dokumentów
1.00 Zakończenie

krótkometTażowy22.00 śmierć

8.00 Śpiew Syreny - film ktkometrażowy 8.20 Dom Kobiet
- dramat prod. niemieckiej
9.50 Kino europejskie: Ziemia
sztuki - film dokumentalny
10.50 Cukiereczek - komediodramat 12.15 Plomień i
strzała - film przygodowy
prod. USA 13.45 Przygoda
z piosenką - komedia muzyczna prod. polskiej 15.20
Amerykańska ruletka - thriller prod. USA 16.50 Dzieci
rewolucji - komedia prod.
austrylijskiej 18.35 Dwie brygady - film obyczajowy prod.
polskiej, wyk. Zdzisław Karczewski, Zygmunt lalek, Hanna Bielicka i inni 20.00 Eddie - komedia prod. USA,
reż. Steve Rash, wyk. Whoppie Goldberg, Frank Langella i inni 21.40 Zdjęcia - film

na receptę - thrillr 23.45
Hotel New Hampshire - film
obycz. 1.50 Zakończenie

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Kamila - telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Przeklęta miłość
- telenowela 7.50 Trzy małe
duszki - serial anim. dla
dzieci 8.15 Oliver Twist - serial dla dzieci 8.40 Przygody Syrenki 9.05 Bob in a
Sottie - serial anim. 9.30 Telesklep 10.30 Big Brother 11.15
Rozmowy w toku 12.00 Centrum nadziei - serial fabularno-dokumentalny 12.30
Maraton uśmiechu 13.00
Trzy małe duszki - serial dla
dzieci 13.30 Oliver twist
13.55 Przygody Syrenki 14.20
Bob in a Bottle 14.45 Magazyn NBA 15.15 Milionerzy 16.00 TVN Fakty 16.20
W niewoli uczuć 17.15 Telegra 17.45 Big Brother • w
cztery oczy 18.15 Rozmowy w toku 19.00 TVN Fakty
19.25 Kropka na i 19.45
Sport, pogoda 20.00 Big
Brother - program rozrywkowy 20.45 Dziecko diabła
- film sensacyjny 22.35 Detektf'N 23.05 TVN Fakty
23.15 Drew Carey Show serial komediowy prod. USA
23.45 Big Brother - Extra
0.30 Tenbit.pl - magazyn
nowości internetowych 1.30
Co za tydzień - maga;i:yn
2.00 Nic straconego - powtórki programów

a

6.00 Strefa P. 7.00 Supergol 7.30 Muzyczne listy 8.20
- Spiderman - serial animowany 8.45 Jeździec srebrnej szabli - serial dla dzieci
9.15 Garfield - serial animowany 9.45 Dwa światy widowisko telewizyjne 10.15
Jak pan może, panie doktorze - serial komediowy
10.45 Świat wedlug Kiepskich -serial komediowy 11.15
Dwa światy 11.30 Pacifice
Blue 12.30 Matlock - serial
kryminalny 13.25 Supergol
13.55 strefa P - magazyn
muzyczny 14.45 Muzyczne
listy 15.45 Super Mario Brothers 16.15 Spiderrnan 16.45
Bieg po szmal - serial 17.15
Dwa światy 17.45 Dziennik
18.00 Świat według Kiepskich
18.30 Dwa światy 19.00 Był
sobie zjodziej 20.00 Mafiozo (cz. 2) - dramat kryminalny 22.00 Świat wedlug
Kiepskich - serial komediowy 22.30 Dziennik 22.42 Sport
22.45 Życie jak sen 23.15
Dwa światy 0.15 Ex - thriller
1.55 Spotkajmy się 2.25
Muzyka 3.15 Zakończenie
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Rafała na ziemię.

S. S.

Zabrał ze sobą polaroid ,i poszedł do Ireny. Postanowił poprosić ją o wspólne zdjęcie . Chciał zagwarantow.ać, że o tym dowie się tylko kilku chło
paków. Drzwi otworzył mu brat lreny, smarkacz
chyba z podstawówki. - Irena śpi, ja idę. Jak masz
coś dla niej, to połóż jej na biurku, mówiła, że przyjdzie ktoś odnieść książki, żeby wpuścić. To ty? zapytał. Rafał skinął głową. Mały wskazał drzwi
w końcu przedpokoju. - Tam. Ja idę na boisko.
Będziesz wychodził, zatrzaśnij drzwi. -Ale jak ona
się obudzi... - Rafał nie skończył. Mały się zaśmiał.
- Ją nawet burza z piorunami nie obudzi, ona się
programuje naukowo na wstawanie - odparł i wybiegł. Rafał wszedł do pokoju. Irena, przykryta kocem, spała. Miała rozanieloną minę, oczy jakby' nie
do końca domknięte, bluzkę pod szyją obiecująco
rozchyloną... Szybko wyciągnął z torby aparat. Trzasnęło, błysnęło. Dziewczyna ani nie drgnęła, a z
aparatu z szumem wyszło zdjęcie. Irena wyglądała
na nim tak, jakby całkiem przytomna odpoczywała po upojnym wydarzeniu ... Waldemar tego samego dnia oddal przy świadkach deskę z żaglem Rafałowi. Wiadomo było, że żadna dziewczyna nie da
sobie zrobić takiego zdjęcia bez powodu. Honor
Rafała i sława zdobywcy też nie ucierpiały. I może
nic by się nie wydało, gdyby Rafał natychmiast po
odebraniu wygranej zniszczył zdjęcie. Ale Irena
podobała mu się coraz bardziej, a on fotkę nosił do
szkoły, oglądał, dawał podziwiać innym. Aż. pewnego
dnia zdjęcie wyjęła mu z ręki nauczycielka niemieckiego, złośliwa i dowcipna. - O, lrena, w jakich pozach się
fotografujesz, moż.e jest coś ciekawszego jeszcze?- spytała, rzucając jej fotografię na ławkę. Irena zbladła,
zerwała się z miejsca. -A, to ty byleś, gnido!- krzyknęła. Po czym zręcznym ciosem w szczękę \}fslała
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GDY ROLNIK URUCHAMIA.„

Regiony te znacznie wyprzedzają pod tym wzglę
dem średnią krajową; ogólnopolska miara pozarolniczego zaangażowania gospodarstw rolnych wynosi 29
procent. Poniżej tego wskaźnika znajduje się 7 województw, przy czym najmniej chęci - a moż.e i warunków - do podejmowania dodatkowych zaję'ć zarobkowych na własny rachunek wykazująwojewództwa: opolskie, łódzkie i mazowieckie; liczba aktywnych gospodarstw o rozszerzonej skali działania waha się tu
w granicach 15-I 8 procent. ·
Ciekawe, ż.e gospodarstw agroturystycznych wcale
nie jest najwięcej (w stosunku do ogólnej liczby gospodarstw rolnych) w regionach podgórskich z ich pięk
nymi widokami i licznymi na ich terenie uzdrowiskami. W woj. małopolskim takich gospodarstw jest ok.
I procent, w podkarpackim - 2 proc., na Dolnym
Ślą,5ku - nieco ponad 2 proc. Prym wiedzie tu woj.
pomorskie z 24 procentami gospodarstw parających
się agroturystyką; na drugim miejscu lokuje się tu woj.
zachodniopomorskie (ponad 11 proc.). Na Podkarpaciu większe znaczenie ma rękodzieło (uprawia je co
dziesiąte gospodarstwo rolne), na Dolnym Ślą,5ku przetwórstwo własnych produktów rolnych (I 1 proc.
gospodarstw) i obróbka drewna (I 2 proc. gospodarstw);
natomiast dość popularne są prawie wszędzie odpłatne
usługi wykonywane własnym sprzętem. Najczęściej
dodatkowy grosz za tego rodzaju usługi (zwykle- traktorem, ale bywa, że i ciężarówką) wpada do gospodarstw rolnych woj. podlaskiego, lubuskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Natomiast dość rzadko jest to praktykowane w woj.
mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim.

,,

Jedyneczki
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7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 Mjak miłość
-serial TVP
9.20 Zbigniew Górny
przedstawia
10.10 Duma i uprzedzenie
-serial prod. angielskiej
11.05 Magazyn Ekspresu
Reporterów
11.40 Familiada
12.05 Przychodzi
Piachu
do lekarza
Drugi odcinek programu roz·
rywkowego poświęconego
znanemu satyrykowi, Krzysztofowi Piaseckiemu. Fabula widowiska opowiada o wysiłkach bohatera podejmowanych w celu uporządko·
wania swojego życia wewnętrznego. By osiągnąć pożądany stan ducha Krzysztof Piasecki udaje się do
psychoanalityka. Wizyta u
specjalisty owocuje wieloma
zabawnymi sytuacjami.
12.50 Ich pięcioro
-serial prod. USA
Kwitnie meblowy interes Charliego i jego partnerki Gwen.
Ogromna korporacja jest
zainteresowana produkcją
na większą skalę. otrzymują intratną propozycję. Roz-

TVP8

13.10 W rajskim ogrodzie
.13.30 wyprzedzić chorobę
;14.00 Akcje ratunkowe
• katastrofy
lotnicze
14.30 Czas NATO

-telenowela

11.10 Czas seniora
11.30 Zapomniane
pracownie:
Rusznikarstwo
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
- rolniczy program
informacyjny
12..20 12.20 do Unii
12.45 Klan

-magazyn

9.25 Lalkowyteatnyk
9.40 Bajeczka o przyjęciu
10.00 BamabyJones
-serial prod. USA
10.50 Dom Muratora

Wiadomości

biznesu

wiąże się

ł

17.30 Program
lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania

dla początkujących

Kościół

16.00 Panorama
16.10 Janosik
-serial TVP
17.05 Znaki czasu:

stażu.

jednak z przeprowadzką do
Seattle .
13.35 Zwierzakom
na ratunek
14.10 Euro.Quiz
14.35 Krzyżówka szczęścia
15.10 Miami Sands
-serial prod. USA
Wraca sprawa Santoniego,
który próbował zmusić Ralpha do współpracy. Tym
razem chodzi o jego sympatię Lianne. Młoda kobieta zostaje brutalnie pobita
przez nieznanych sprawców. Z
licznymi obrażeniami ciała
Lianne trafia do kliniki, którą prowadzi Michael. Sandra jest niemal pewna, że
Laurę i Michaela łączy silniejsze uczucie niż przyjaźń. Nadal próbuje zaszkodzić ich związkowi. Laura ma
powód do radości. Otrzymuje zgodę na rozpoczęcie

winięcie

pieczną grę.

1957 Sport
20.03 Prognoza
pogody
20.10 Viper
·serial produkcji USA
Cameron Westlake dowiaduje się, że jej przyjaciółka
wyszła za mąż. Jest zaskoczona, gdy Nancy zwraca
się do niej z prośbą, by
sprawdziła przeszłość Mike'a Cornella. Prowadząc prywatne śledztwo cameron poznaje wspólnika Mike'a, Steve'a, który okazuje jej zain·
teresowanie. Zaczyna się z
nim spotykać, nie wiedząc,
że jest związany z przestęp
czym światem. Powoli wplą
tuje się w wyjątkowo niebez-

19.30

Klan
Jaka to melodia?
Marzenia
do spienienia
19.00 Wieczorynka

GośćJedynki

l

19.00 Jeden
z dziesięciu
19.30 Ogród sztuk
20.00 Raport
20.50 Dwójkomanla
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
2127 Pogoda
21.35 Wieczór
z Jagielskim
W kolejnym wydaniu programu gośćmi Wojciecha Jagielskiego będzie dwoje aktorów: jedna z największych
polskich gwiazd - Krystyna
Janda, która sławę zdobyła
grając w filmie i teatrze,
śpiewając, a także reżyse
rując, oraz Henryk Talar,
który wyspecjalizował się w
kreowaniu bohaterów budzą
cych w widzach emocje negatywne. Spotkanie urozmaici kubański perkusista
Jose Torres z zespołem muzycznym.
22.25 Wieczórfllmowy
Kocham Kino:
Metroland
-film fabularny,
reż. Philip Saville
0.10 Katowicka
Szkoła Fiimowa
-film dokumentalny
0.20 Nałóg
-horror prod. USA
1.40 Zakończenie
programu

1.50 Bocznymi drogami
2.10 Zakończenie

krakowska

23.10 Sportowy flesz
23.15 Jakśliwka
w kompot
·film fabularny
Bohaterowie filmu to trzej
młodzi ludzie z New Jersey:
Jerry, Russ i Sid. Nie mają
pracy, całe dnie przesiadują w barach zastanawiając
się, w jaki sposób zmienić
swoje życie, a przede wszystkim zdobyć trochę gotówki. Russ nadal mieszka u
matki, dzieląc niewielkie mieszkanko także ze starszą
siostrą i jej mężem policjantem, Edem. W tajemnicy
przed bliskimi romansuje z
sąsiadką z naprzeciwka,
Laurie, marząc o wspólnym
wyjeździe do Kalifornii.
0.45 Dom Muratora
1.05 Życie na pointach
1.25 Awangarda

Wiadomości

21.00 Dziennik telewizyjny
·program
Jacka Fedorowicza
21.15 C.D.N„.
-film dokumentalny
21.50 Forum
22.40 Monitor

22 maja 2001 r.

Rower Błażeja
Moda na sukces
Premiery Opole 2001
Teleexpress

15.35 Raj

Telezakupy
Kawa czy herbata
Krakowskie
Przedmieście 27

16.05
16.25
16.50
17.00
17.20
17.35
18.00
18.30

15.00 Wiadomości
15.10 Fronda

Kawa czy herbata

Giełda

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Zwierzaki cudaki
-filmy animowane
9.10 Bajeczki

6.30
6.55
7.30
7.45
8.15

ITIVIPD

Wtorek

TV

=·

8.30 Tenis stołowy 9.30 Motocyklowe Mistrzostwa Świa
ta 11.00Judo12.00 Piłka nożna 13.30 Magazyn Watts
14.00 Motocross 15.00 Pił
ka nożna 19.00 Sporty eks·
tremalne 19.30 Zapasy: Mistrzostwa Europy 20.30 Boks
23.00 Wiadomości 23.15
Motocyklowe Mistrzostwa
Świata 0.15 Piłka nożna 1.15
Wiadomości 1.30 Zakońozenie programu~

..

7.00 Dany opowiedz mi 7.30
Zwierzątka ze sklepiku 8.00
Telewizyjny numer warszaw·
ski 8.02 Od pucybuta do ...
8.2S Sekrety Warszawy i
Mazowsza 8.30 Królowa serc
9.30 Nauka języka niemieckiego 9.45 To jest temat10.00
W labiryncie 10.30 Puls stolicy 10.45 Telekurier 11.15
Czterdziestolatek 12.20 Czar·
ne stopy 14.00 Cyberix 14.1 O
Klan 15.00 Teleturniej trójka na szóstkę 1S.30 Wia·
domości kuńera 1S.35 Rozmowa dnia 15.S5 Podróże
z WOT 16.1S Wiwat akademia 16.30 Papierowy te·
atrzyk 16.50 Przyjaciele zwierząt 17.1S Gość WOT 17.30
Kurier + Pogoda 17.45 Sekrety 18.00 Kurier 18.20
Klient 18.40 Studio reportażu 18.55 Gość WOT 19.00
Łańcucki salon muzyczny
19.45 Laureaci I nagród Mię
dzynarodowego Konl<ursu
Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego 20.30 Telekurier
21.0S Mówi Alan Patrrige
21.30 Kurier + Pogoda 21.45
Puls stolicy 22.00 To jest temat 22.1S Rozmowa dnia
22.35 Gliniarze wielkich
miast • serial 23.30 Cyberix
- magazyn internetowy 23.4S
Reportaż z koncertu O.OS
Zakończenie programu

9.00 Telezakupy 10.1S Dwa
koty i pies 1027 Poeye Żeglarz 10.33 Dziwne przygody Koziołka Matołka - serial
animowany 11.02 Bonanza
12.00 Druga B 12.28 Re·
portaż 13.00 Dwa koty i pies
13.12 Popeye Żeglarz 13.18
Dziwne przygody Koziołka
Matołka serial animowany
13.30 Dzikie i oswojone
14.00 Trudne rozmowy
14.25 Studio INFOR 14.33

Zemsta 17.1S Wiadomo.
ści lokalne 17.30 Sonda
ullczna 17.40 Sport w
mieście 18.02 Dwa koty i
pies 18.14 Popeye Żeglarz
18.20 Dziewne pryzgody
Koziołka Matołka 18.30 Kokoro • serce Japonii 9.08
Nafciarze 20.2S Saga rodu
Palłlserów - serial fabularny 21.25 Jazz w muzeum
22.15 Stolice i metropolie
świata • fllin dokumentalny

TELEWIZJAŁOWICZ

Łódź
CHANNEL
7.00 Dany opowiedz mi serial przyrodniczy dla dzie9.00 Wędkarskie przygody ci 7.30 Zwierzątka ze sklepiRexa Hunta 9.25 Świat we- ku • serial animowany 8.00
dług Niny Walker 9.55 Nowi
Łódzki Klub Parlamentarny.
odleywcy 10.50 samotna pla- 8.30 Królowa serc • serial
neta 11.45 Przygody na au- prod. wenezuelskiej 9.25
stralijskich pustkowiach 12.15 Książki z górnej półki 9.30
Historia spadochroniarstwa Nauka języka niemieckiego
13.1 OWędkarskie przygody 9.45 To jest temat 10.00 W
Rexa Hunta 13.35 Flightline labiryncie 10.30 Nauka i ka11.15
14.05 Podróże na chybij ·trafił mera 10.45 Telekurier
Czterdziestolatek 12.20 Czar14.30 Szalone podróże Phila
ne stopy 14.00 Cyberix 14.10
Keoghana 15.00 Wędkarskie
Klan - telenowela prod. polprzygody Rexa Hunta 15.25
skiej 15.00 Teleturniej trójka
Namibia 15.55 Nowi odkryw· na szóstkę. 15.40 Podpowiecy 16.50 Samotna planeta dzi w plenerze 15.50 Ency17.45 Przygody na australijs- klopedia sportu 16.0S Portkich pustkowiach 18.15 Hi- rety operatorów filmowych
storia spadochroniarstwa 19.1 O 16.30 Papierowy teatrzyk
Wędkarskie przygody Rexa
16.50 Przyjaciele zwierząt •
Hunta 19.35 Flighąine 20.05 film familijny 17.15 Nauka i
kamera 17.30 Między WarPodróże na chybij- trafił 20.30
Szalone podróże 21.00 Węd tą a Pilicą 18.00 two 18.20
karskie przygody Rexa Hun- ŁWP 19.00 Łańcucki salon
ta 2125 Namibia 21.55 Nowi muzyczny 19.4S Laureaci
nagród I Międzynarodowe
odleywcy 22.50 samotna plago Konkursu Skrzypcowego
neta 23.45 Przygody na auim. H. Wieniawskiego 20.30
stralijskich pustkowiach 0.15
Telekurier - magazyn reporHistoria spadąchroniarstwa 1.1 O terów 21.0S Soap Opera
Wędkarskie przygody Rexa
21.30 ŁWD 22.00 To jest
Hunta 1.35 Flighiline 2.05 temat • cykl reportaży 22.15
Podróże na chybij - trafił 2.30
Rozmowa dnia 22.3S GliniaPowtórki programów
rze wielkich miast 23.30 ey.
berix - mag. internetowy
~-~
23.4S Reportaż z koncertu
~;r
.., ,,... ...

uer1i

„ Viper" - serial prod. USA, wyk. James McCaffi'ey, Dorian wariewood, Joe Nipote i inni. Emisja: wtorek, 22 maja, TVP 1, godz. 20.10.
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Piosenka
na życzenie

~~i

- serial sensacyjny
Misja w czasie 2
-serials..f
Cud miłości
Słodka trucizna
• serial obyczajowy
Przyjaciele
•sena komediowy
Adam i Ewa
• serial prod. polskiej
Disco Polo Live
Idź na całość
Robocop
lnfonnacje

księżniczka
Strażnik Teksasu

6.00 Kwadrat 6.30 Kawa czy
herbata 7.30 Polacy na Białorusi 8.15 Krakowskie Przedmieście 8.30 Wiadomości
8.40 Zlotopclscy9.05 Trzy sza.
lone zera 9.35 Piętro wyżej •
komedia 11.00 Szkic do portretu dziadka 11.1 O Male Formy... 11.30 Kochamy polskie
seriale 12.00 Wiadomości
12.10 Malbork12.35 Kwadrans
na kawę 12.50 W rajskim ogrodzie 13.1 OZłotopclscy 13.35
Gość Jedynki 13.4S Tygodnik polityczny Jedynki 14.30
Kwadrat 15.00 Wiadomości
15.1 O Marcin Daniec 16.00
Współcześni wojownicy 16.25
Pokaż, co potrafisz 17.00 Teleexpress 17.20 Gość 17.35
wszystko gra 17.50 Magazyn
kulturalny 18.3S Złotopolscy
19.00Wieści19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości 20.00 Jubileusz: Rok 200Q 20.SS Hity
satelity 21.10 75-lecie Polskiego Radia21.35 Papież nadziei 22.30 Panorama 22.50
Sport-telegram

TVPOLóNIA

12.10 Rytm serca
• serial obyczajowy
13.00 Telesklep
13.30 Ulica zakochanych
- telenowela
14.15 M kwadrat
.14.50 Gumltycy

Ogińskiego

9.20 Casper I przyjaciele
9.45 Rycerz Redwall
• serial animowany
10.10 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
11.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
11.30 HumoryWaldemara

Skowrońskiego

7.15 Telesklep
8.15 Straż przybrzeżna
9.05 Pytania Krzysztofa

I~

12.35
.
13.05
14.05
15.00
15.30

12.05

10.20
11.15

9.30

8.35

7.00 Casper
-serial dla dzieci
7.2S Polityczne graffiti
7.40 Xena, wojownicza

5

-'-

Pożegnanie

~

t

o.oo Gumltycy

23.10 Pogotowie lotnicze
-serial sensacyjny

22.45 Archiwum
XX wieku

Skowrońskiego

20.40 Gumltycy
20.55 Mkwadrat
21.30 Allo, allo
-serial komediowy
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda
22.30 Pytania
Krzysztofa

Ogińskiego

20.05 Humory Waldemara

5.00

2.55 Muzyka na bis

1.55 Playboy

Numerka
23.10 lnfonnacje
I biznes Informacje
23.30 Prognoza pogody
23.35 Polityczne graffiti
23.50 Różowa landrynka
0.20 Czekałem na Ciebie
-thriller
Sarah Zoltanne przenosi się
do miasta w Nowej Anglii,
gdzie rodzina kupiła dom, w
którym rzekomo straszy. W
XVIII w. mieszkała tam rodzina oskarżona o czary, a
ówczesna Sara spłonęła na
stosie. Teraz chce uczynić
z Sary demona zemsty.

i Szczęśliwego

21.30 LosowanieLOTTO

a

'

Pracownik, który przechodzi na emeryturę, ma
prawo wybrać okres, z którego ustala się podstawę
wymiaru. Może to być okres I O kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat poprzedzających
bezpośrednio rok zgłoszenia wniosku albo okres 20
lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia.
Przyszły emer-yt przede wszystkim wypełnia
wniosek o emeryturę. Taki wniosek stanowi, bowiem podstąwę wszczęcia postępowania o emeryturę. Dołącza się do niego zaświadczenia i dowody
niezbędne do ustalenia prawa do emerytury oraz do
jej wysokości. Są to: dokumenty stwierdzające datę
urodzenia, druk ZUS Rp-6 (czyli kwestionariusz
dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych),
pisemne zaświadczenia zakładów pracy (lub z innych organów, urzędów i organizacji), stwierdzają
ce okresfJ składkowe i nieskładkowe, druk ZUS Rp7 (czyli zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu
i wysokości wynagrodzenia z kolejnych lat kalendarzowych, które stanowią podstawę wymiaru skład
ki na ubezpieczenie społeczne).
Wniosek należy złożyć do tego oddziału (lub inspektoratu) ZUS, który jest właściwy ze względu na
miejsce zameldowania przyszłego emeryta.

Prowadzę małą firmę i jeden z moich pracowników przechodzi na emeryturę. Jakie lata
należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury? Jakie dokumenty
należy dołączyć do wniosku?

PRACOWNIK PRZECHODZI
NA EMERYTUR~

pracy (art. 1297 k.p.). Oznacza to, że określenie
dni wolnych od pracy będzie następowało zgodnie
z zapisami zawartymi w tych aktach. Zapewne
związki zawodowe będą starały się zapewnić sobie
udział w tej czynności, ale u wielu pracowników
związki nie funkcjonują, dlatego w tych przypadkach rozkłady czasu pracy ustalą sami pracodawcy.
Dni wolne od pracy, jak z tego wynika, nie muszą u wszystkich pracodawców przypadać w tych
samych terminach, co więcej, u tego samego pracodawcy mogą być one wykorzystane P.rzez poszczególne grupy pracowników w różnych terminach.

określonywukładachzbiorowychlubregulaminach

wprowadzaiąc

SOBOTY WOLNE?
Czy ostatnia nowelizacja kodeksu pracy,
d . •
.
.
5-dmowy ty z1en pracy spowo.
t ły . d •
b t
tk'
I „
d
owa a, 1z wszys 1e so o y s a się mami
wolnymi?
Nie.Sejmwustawiezdnia I marcaZOOlr.zmieniającej niektóre prz.episy o czasie pracy, ustalił sposób
dochodzenia do 8-godzinnego dobowego i 40-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym 3 miesięcy.
Wymienione przepisy, w~rew obiegowym opiniom, nie mówią o wszystkich sobotach wolnych
" od pracy. Określeni: dni tygodnia, w któryc~
u danego pracodawcy Jest wykonywana praca, 1 dm
wolnycn od pracy następuje w tzw. rozkładzie czasu
pracy. Pracodawca przy jego ustalaniu związany
, jest przepisami działu szóstego kodeksu pracy,
w tym art. 138 określającym, iż niedziele i święta
są dniami wolnymi od pracy oraz art. 139 dopuszczającym pewne odstępstwa od tej zasady.
Sposób ustalenia rozkładów czasu pracy ma być
,

serial animowny 9.05 Bob
in a Sottie • serial animowany 9.30 Telesklep 10.30
Big Brother 11.1S Rozmowy w toku 12.00 Nie do wiary 12.30 Urzekła mnie Twoja historia 13.00 Trzy małe
duszki 13.30 Olivier Twist serial animowany 13.S5 LitUe Marmaid 14.20 Bob in a
Sottie 14.45 Kr'ok za krokiem 1S.15 Milionerzy 16.00
TVN Fakty i Pogoda 16.20
w niewoli uczuć 17.1S Telegra 17.45 Big Brother • w
cztery oczy 18.15 Rozmo·
wy w toku 19.00 TVN Fakty
19.25 Kropka nad i 19.4S
Sport+ Pogoda 20.00 Big
Brother 20.50 Milionerzy
21.40 Superkino: Długi pocałunek na dobranoc • film
akcji 0.05 Big Brather -Extra
O.SO Czarna tęcza · film
sens. 2.35 Pragnienie zemsty ·film erotyczny 4.05 PoI
wtórki programów

mila 5.45. Telesklep 7.00 Przeklęła miłość - telenowela
k'
7.50 Trzy ma łe dusz ' 8 .15
Olivier Twist . serial animowany 8.40 Little Marmaid •

S.45 Kropka nad i 6.00 Ka-

•

6.00 Muzyczny VIP 7.00 A
ku ku 7.30 Muzyczne listy
8.20 Spiderman 8.4S Jeź
0.10 Resurrection
dziec Srebrnej Szabli - seBoulevard
rial animowany 9.1S Super
-serial obyczajowy
Mario Brothers 9.45 Jak
1.00 Zakończenie
dwie krople czekolady - se- - - - - - - - - - - - - - - rial komediowy 10.15 Przygody rodziny Adamsów 10.45
• •(j)
Świat według Kiepskich .._
serial komediowy 11.1S Dwa
ale kino!
6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki 9.2S Tele- 8.00 Na czatach· film krót- światy 11.30 Był sobie zło
shopping 9.55 śmiej się ra- kometrażowy 8.10 Spotkanie dziej 12.30 Łowca przygód zem z nami 10.2S Izabella - w ,Bajce' - film obyczajowy serial 13.2S A ku ku - protelenowela 11.15 Perla. te- 9.2S Buster - film sensacyj- gram rozrywkowy 13.55 Mulenowela 12.00 w akcji • ny 11.00 Wymówienie • film zyczny VIP 14.4S Muzyczne
magazyn sensacji 12.25 Te- krótkometrażowy 11.15 )'enU listy 15.4S Garfild - serial
leshopping 13.2S Gliniarze ·film muzyczny 13.30 przy- animowany 16.15 Spidenman
na motorach . serial poli- goda z piosenką • komedia ·serial animowany 16.45 Jak
cyjny 14.20 Izabella - tele- muzyczna prod. pclskiej. reż. dwie krople czekolady 17 .15
nowela15.100djazdowekres- stanislaw Bareja 1S.15 Zmą- Grace w opałach. serial kokówki • filmy animowane dla cone śledztwo • thriller prod. mediowy 17.45Dziennik18.00
dzieci 17.35 Gliniarze na mo- francuskiej 16.45 Czworokąt Świat według Kiepskich - seterach - serial 18.30 W ak- - film obyczajowy 18.30 Dziś rial komediowy prod. polcji - magazyn sensacji 19.00 w nocy umrze miasto • film skiej 18.30 Dwa światy 19.00
Wzywam dr Brucknera - se- wojenny prod. polskiej. reż. Pacyfie Blue . serial polirial medyczny prod. USA Jan Rybkowski, wyk. Andrzej cyjny 20.00 Podejdź no do
20.00 Poznaj tatusia • ko- Łapicki, Beata Tyszkiewicz, płota - talk show 21.00 Narnediodramat prod. USA, Jadwiga Chojnacka, Ignacy jemnicy - serial akcji prod.
USA, 22.00 świat według
reż. Peter Gould 21.4S Sire- Gogolewski i inni 20.00 Wspafa • film akcji prod. USA, niala epoka • komedia prod. Kiepskich • serial komedioreż. Barry Zetlin, wyk. Ro- francuskiej 21.35 Żegnaj Al- W'/ 22.30 Dziennik 22.42 Inbert Davi, Alexander Godu- catras • film sensacyjny formacje sportowe 22.45 Ży
now i inni 23.3S Wzywam dr prod. USA 23.1S Aniołek· cie jak sen • serial komeBrucknera - serial medycz- film obyć:zajowy 1.10 Wydział diowy 23.1S Dwa światy O.OO
ny 0.30 Bulwar - thriller 2.10 zabójstw • film sensacyjny Kaskaderzy z Hollywood 1.00
Strefa - film akcji prod. USA prod. USA 3.00 Zakończenie · Film dokumentalny 2.00 Spotkajmy się 2.30 Muzyka
(powt.) 3.45 Teleshopping , programu

15.00 Widzialne
I niewidzialne
15.30 Casper
I przyjaciele
-serial animowany
15.55 Rycerz Redwall
• seńal animowany
16.10 Allo, allo
16.45 Ulica
zakochanych
• telenowela
17.35 Remington
Steele
• serial sensacyjny
18.30 Wydarzenia,
pogoda
18.35 Cudowne lata
·serial obyczajowy
19.05 Dotyk anioła
-serial obyczajowy

wyjątkowy.

15.55 Słoneczny patrol
·serial obyczajowy
16.45 Strażnik Teksasu
17.45 Cud miłości
• serial obyczajowy
18.40 Informacje
+Kurier TV
19.00 Hoop Sport Magazyn
19.20 Zbuntowany anioł
-telenowela argen!)ńska
20.15 AdamiEwa
• serial obyczajowy
20.45 Owaśwlaty
21.20 Kryz.ys
w Białym Domu
·film akcji prod. USĄ
Biały Dom jest obiektem
ataku terrorystów. Sfrustrowany biernością prezydenta,
Szef Połączonych Sztabów
porywa go i ogłasza stan

Porady Prawne

i Wi6ŚCi

nowy ł.OWICZANIN
z Głowna i Strykowa

Sobota
6.30 Tańce polskie:
Tańce kujawskie

Zwierzęta
świata:

6.40 Wszystko o działce
I ogrodzie
7.10 Agrollnla
8.00

brać

pu-

przyznaną

działalność

nagrodę

W tOWfrzystkie
kruków
·film dokumentalny
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Ziarno
9.10 Cybennanla
9.40 Walt Disney
przedstawia:
Produkcje
Myszki Miki;
·serial anim. prod. USA
11.00 Dziedzictwo
·serial prod. kanad;isl<iej
Jeremy oszukuje podczas
gry w karty, ale i tak przegrywa sporą sumę. Co gorsza,
ścigają go oszukany Dugan
I jego wspólnicy. Pod nie·
obecność Loganów Jeremy
postanawia się odegrać i
urządza w domu kasyno gry.
Wygrane pieniądze musi
jednak zwrócić Duganowi.
Tymczasem Ned i Sean
do Frankfortu, aby ode·

jadą

Seanowi za

·g
7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy

razem

Małpy

8.00 Program lokalny
9.00 Ooogle Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. USA
9.25 Jej styl· magazyn
9.55 W hołdzie
Szymanowskiemu
10.30 Poznajmy je lepiej:
11.30 Ullcasezamkowa
12.DO Kino bez rodziców:
Fllnstonowle,
Słoneczna
włócznia

1255 Parker Lewis nigdy
nie przegrywa
-serial prod. USA
13.25 Arka Noego
13.55 Co ludzie powiedzą
•senai komeólowy
14.30 Famlllada
-łeletumiej

15.00 Złotopolscy
·telenowela TVP
Wczesnym rankiem Monika
odwiedza Waldka pod pretekstem, że zgubiła gdzieś
klips. Waldek częstuje ją
kawą. Świadkiem tego jest
Biernacki, który po raz drugi
widzi przed domem Zlotopołskich samochód Moniki, co
go wyrażnie niepokoi. Boi się,
sprawy mogą wymknąć
że
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wwlelklm mieście
·serial prod. USA
0.05 Kiedy wieje sirocco
·film fab. prod. l'Aoskiej,
reż. Mauńzio Sciarra,
wyk. Giancarlo Giannini,
Tl2iana Lodato
1.40 Zakończenie
programu

czyli seks

mężczyznę,

23.35 Jak upolować
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Podobnie jak większość
Amerykanów Gil Renard
(Robert De Niro) kocha
baseball. Uważnie śledzi
kolejne rozgrywki, nie opusz·
cza żadnego meczu ulubionej drużyny .San Francisco
Giants". Bożyszczem Gila
jest jeden z najsłynniejszch
baseballowych zawodników,
Bobby Rayburn (Wesley
Snipes).

programu

Jego żona Muriel (Rosie
Perez), która jest fryzjerką,
ma większe aspiracje.
16.35 Wrzuć Jedynkę
16A5 Premiery Opole 2001
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.30 Kochamy
polskie seriale
-teleturniej
18.00 Garderoba damska
-telenowela
18.35 Od przedszkola.
do Opola:
Jacek Cygan
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.52 Sport+ Pogoda
20.0S żona pastora
·film fab. prod. USA,
reż. Penny Marshall,
wyk. Denzel Washington,
Wti.tr'et Houstoń'i i1ri
21.35 Gala Teraz Polska
22.50 Operacja Delta
Force- film fab.
prod.USA,
reż. Yossi Wine,
wyk. Michael McGardy,
Dale Dye, Robert Pattery
0.40 Klan
1.55 Spaść na ziemię
·film fab. prod. USA
3.40 Zakończenie

19 maja 2001 r.
bliczną. W mieście Ned
spotyka się potajemnie z
pewną kobietą. Sean patrzy
na to krzywym okiem i robi
ojcu wyrzuty.
11.50 Sekretyzdrowla
1205 Z kamerą

wśród zwierząt

żeglarski

1230 Miliard
w rozumie
13.00 Wiadomości
13.10 Koblllty
Białego Domu:
Anna Harrison
13.20 Kronika Filmowa
13.40 Magazyn
14.00 Jeśli ni& Oxford,
to co?
1425 Premiery Opole 2001
14.55 Dwa miliony
dolarów napiwku
·komedia prod. USA
Charlie Lang (Nicolas Cage) ma niewielkie potrzeby
w życiu. Prostolinijny I
szczery młody mężczyzna
chce tylko wzorowo wykonywać swój zawód policjanta, być usłużnym sąsiadem, dobrym i kochęijącym
mężem, uczciwym człowiekiem. Pragnie jak najszyb·
ciej powiększyć rodzinę, by
troskliwym ojcem.
stać się

-~~.USA.

Słowo na niedzielę
Panorama
Sport ~telegram
Prognoza pogody
Fan

Wiesława Golasa

czyli jubileusz

się spod jego kontroli i
Marcysia znowu zostanie
na lodzie. Joanna spędza
upojną noc z Tomkiem w
ich nowym mieszkaniu.
Postanawia, że nigdzie nie
będzie już uciekać i przyj·
mie pracę proponowaną jej
przez Kacpra. Ma zamiar
pozałatwiać swoje sprawy i
wrócić do Tomka za kilka
dni na stałe.
15.35 Jublleusz Łodzi 2001
16.35 Mjak miłość
-serial TVP
17.30 Jazda kulturalna
18.00 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
19.00 Jubileusz Łodzi 2001
19.45 Studio sport:
Kotarski Wyścig
Pokoju
20.00 W Polskę Idziemy,

20.50
21.00
21.20
2128
21.35

reż. Toy Scott,

wyk. Robert De Niro,

ElenBarl<in

Weskly~

'

:ueru

7.00 Waldo wspaniały • serial animowany prod. USA
7.30 Fixl, Foxl I przyjaciele
• film animowany 8.00 Tele·
wizyjny numer warszawski
8.05 Powiaty 8.25 Podróże
z WOT 8.45 Co, gdzie, kie·
dy? 9.00 Mieszkaj lepiej 9.30
Telewizyjny magllzyn przyrodniczy 10.00 Kino do
śmiechu: Paweł i Gaweł
11.30 Tajemnice zmysłów
12.30 Kumple z woja 12.55
Mityczne stwory 13.20 Za·
proszenie 13.40 Anatomia
kataklizmów li 14.30 Cyr·
~ 14.55 Teleturniej
15.25 Muzyka łączy poko·
lenia 15.50 Kalejdoskop regionalny 16.00 Transmisja
z wyścigu pokoju 17.00 Z
archiwum Kuriera 17.10
Moda i okolice 17.30 Lista
przebojów 17.45 Country dla
wszystkich 18.00 Kurier
Warszawski 18.20 Są takie
miejsca 18.40 20 lat póź·
niej 19.00 Teatr w TVP 3
regionalnej 20.40 Telekurier
bis 21.00 Teraz my 21.1 O
Podróże z WOT 21.30 Wiadomości
Klliera
21. 35
Sport w WOT 22.00 Taffin
23.40 Kazimierz Kowalski
zaprasza Q.10 Zakończenie

WOT

„Dwa miliony dolarów napiwku" - komedia prod. USA - reż. Andrew
Bergman, 1'1'.)!k. Nicolas Cage, Bridget Fonda, Stanley Tucci, Rosie Perez
i inni. Emisja: sobota,19 maja, TVP 1, godz.14.55.

DIS

9.00 Telezakupy Mango
10.15 Pomysłowy Dobromir 10.27 Popeye Żeglarz
10.33 Dziwne przygody Koziołka Matołka 11.00 Przy·
gody Ali Baby i czterdzie·
stu rozbójników 12.05 Reportaż 13.00 Pomysłowy
Dobromir 13.12 Poeye że
glarz 13.18 Dziwne przygody Koziołka Matołka 13.30
Z jak zdrowie 13.45 Dla cie-

,

bie 14.00 Różni ludzie, róż·
ne sprawy 14.25 Studio INFOR 14.33Zemsta17.35 ży
cie zwierząt 18.02 Pomysłowy Dobromir 18.14 Popeye
Żeglarz 18.20 Dziwne przy·
gody Koziołka Matołka 18.30
Podróżniay 19.08 Świat bez
tajemnic 20.25 Rażące wykroczenie 22.1 S Stolice
i metropolie świata • film
dokumentalny

TELEW1ZJAŁOWICZ

TV Łódź
CHANNIL
7.00 Waldo wspaniały • serial animowany dla dzieci
9.00 Wędkarskie przygody 7.30 Fixi, Foxi i przyjaciele
Rexa Hunta 9.25 Szkoła nur- • serial animowany dla dziekowania 9.55 Samotna pia- ci 8.00 Łódż 3 proponuje
neta 10.50 Niewyjaśnionezja- 8.10 Dzieje wiedeńskiej powiska 11.15 Podróże Nicka fonii 8.30 Rodzinne dzień
11.45 Przygody na austra· dobry 9.00 Mieszkaj lepiej
lijskich pustkowiach 12.15 9.30 Telewizyjny magazyn
Afryka nieznana 13.10 Węd- przyrodniczy 10.00 Kino do
karskie przygody Rexa śmiechu: Paweł i Gaweł
Hunta13.35Vademecumtwa- 11.30 Tajemnice zmysłów
rdziela 14.05 Licencja·na du- 12.25 Książki z górnej półki
blowanie 15.00 Wędkarskie 12.30 Kumple z woja 12.55
przygody Rexa Hunta 15.25 Mityczne stwory 13.20 Za·
Szkoła nurkowania 15.55 Sa· proszenie 13.40 Anat.omie
motna planeta 16.50 Niewy- kataklizmów li • film dokujaśnione zjawiska 17.15 Pod· mentalny 14.30 Kino farni·
róże Nicka 17.45 Przygody na lijne: Cyrkowcy 14.55 Tele·
australijskich pustkowiacb turniej • trójka na szóstkę
18.15 Afryka nieznana 19.10 15.25 Muzyka ·łączy pokoWędkarskie przygody Rexa lenia? 16.00 Transmisja z
Hunta 19.35 Vademecum twar- zakończenia etapu wyścigu
dzieła 20.05 Licencja na du· pokoju 17.00 Mój świat
blowanie 21.00 Wędkarskie 17 .35 Opowieści z natury
przygody Rexa Hunta 21.25 17.45 Katolicki tygodnik In·
Szkoła nurkowania 21.55 Sa- formacyjny
18.00 ŁWD
motna planeta 22.50 Nie- 18.20 Łódź 3 proponuje
wyjaśnione zjawiska 23.15 18.30 Magazyn kulturalny
Podróże Nicka: Wielka wy- · 19.00 Teatr w TVP 3 regiodra 23.45 Przygody na au- nalnej 20.40 Telekurier bis
stralijskich pustkowiach 0.15 21.00 Program sportowy
Afryka nieznana 1.1 o Węd- 21.35 Bywalec 22.00 Kino
karskie przygody Rexa mocne: Taffin 23.40 Kazi.
Hunta
mierz Kowalski zaprasza
0.10 Program na jutro

. . „„„. .

OJlj]jJSPllllT

*Ilf",...**

8.30 Sporty ekstremalne
9.30 Tenis 10.30 Wyścigi
serir cart 12.30 Motocyklowe Mistrzostwa świata 16.30
Tenis 18.00 Super Racing
Weekend 19.30 Sporty ek·
stremalne 20.00 Tenis 21.30
Judo23.00 Wiadomości 23.15
Boks 0.45 Motocyklowe Mi·
strzostwa Świata 1.45 Wia·
2.00 Zakończenię
domości

l

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Robocop
• serial animowany
7.25 Polityczne graffiti
7AO Słoneczny patrol
·serial przygodowy
8.35 StrażnlkTeksasu
• serial sensacyjny
9.30 Zbuntowany anioł

•teklnowela

15.00
15.30
15.55
16.50

17~

Cudmllości

Robocop
• serial arimowany
Informacje
Słoneczny patrol
• serial przygodowy
Stl'Unlk Teksasu
·serial sensacyjny
-serialoł:tyr;:z:aj<:N

+KurłerTV

1BAO Informacje
19.00 Hoop Sport Magazyn
19.20 Życiowa szansa
-teletu miej
20.15 AdamlEwa
-polski serial obycz.ajowy
20.45 Dwa światy
21.20 Uliczny wojownik
·film sensacyjny
Potężny mafioso M.Bison
porywa grupę zakładników
i żąda 20 mld. dolarów oku·
pu. Tylko akcja superagen,.:•·,1:.-:·""

safyryClJ'r/

14.50 Gumltycy-program
15.00 Covington Cross
·seria[ kostiumowy
15.50 Casper I przyjaclele
16.15 Alla, alla
•serial komeólowy
16A5 Ulica zakochanych
17.35 Remington Steele
18.30 Wydarzenia,
pogoda
18.35 Cudowne łata
• serial obycz.ajowy
19.0S Dotyk anioła
• seńal obyczajowy
2.0.0S Humory
Waldemara
Ogińskiego

2.0AO Gllnltycy

ta Guile zdoła zapobiec
wydania zakładników w ręce
złowrogich eksperymentatorów medycznych,
2131 LosowanleLOTTO
23.15 Informacje
I biznes Informacje
23.35 Prognoza pogody
23AO Polityczne graffiti
·program pubricystyczny
23.55 Bumerang
0.25 Na skraju przepaści
·film kryminalny
Dwaj przyjaciele, połączeni
pasją górskich wspinaczek,
padają ofiarą Intrygi snutej
przez żonę jednego z nich.
Jej celem jest pozbycie się
obu tak, by wyglądało to na
przypadkowy wypadek podczas wspinaczki.

5.00 Pożegnanie

2.20 Muzykanabls

20.55 Mkwadrat
-talk show
Wcjdeclla Milla
I Krzysztofa Matemy
21.30 Allo, alla
-senal komediowt

sport, pogoda

22.00 Wydarzenia,

Skowrońskiego
Czarno-biały

22.30 Pytania Krzysztofa
22A5

o.oo

Gumltycy

23.10 Pogotowie lotnicze

0.10 Piątka u Semki
-program

Połowa

i Wi€ŚCi

ŁOWICZANIN

Głowna i Strykowa

nowy

z

Polaków nie może spać

robił artykułem więcej pienidzy niż pisząc w redakcji.
Rezydent jest wstrząśnię·
ty muzykę zespołu Kakakumby,przeciwnie do pani
Krysi, która świetnie się
bawi. 22.25 Supergliny magazyn policyjny 22.55
TVN Fakty 23.05 Fakty,
ludzie, pieniądze · magazyn gospodarczy 23.35 Ale
plama • program rozrywkowy 0.05 Big Brother • Extra
0.50 Big Brother • Ring 1.50
Nie do wiary • opowieści
niesamowite 2.20 Multikino
• magazyn filmowy 2.50 Nic
straconego ··powtórki

dok. na str. 15

wany 13.30 Oliver Twist •
serial dla dzieci 13.55 Przy·
gody Syrenki • serial dla
dzieci 14.20 Mecz NBA 15.15
Milionerzy - teleturniej 16.00
TVN Fakty, pogoda 16.20
W niewoli uczuć • teleno·
wela 17.15 Telegra 17.45 Big
Brother • w cztery oczy
18.15 Rozmowy w toku •
talk show 19.00 TVN Fakty,
sport, pogoda 19.25 Kropka nad i 20.00 Big Brother
20.50 Milionerzy • teleturniej 21.40 Miasteczko • serial obyczajowy. Jacek przy·
wozi Michała z Berlina. Mi·
chał jest szczęśliwy, bo za·

~

Kiepskich - serial komedio·
wy 18.30 Dwa światy 19.00
Pacyfie Blue • serial policyjny prod. USA 20.00 Tyle
zim bez ciebie · dramat
prod. USA 22.00 $wiat według Kiepskich - serial ko·
mediowy prod. polskiej
22.30 Dziennik 22.42 Informacje sportowe 22.45 Ży
cie jak sen - serial korne·
diowy 23.15 Dwa światy 0.15
Mafiozo - dramat kryminalny 2.00 Kaskader 3.00 Spotkajmy się 3.30 Strefa P
4.20 Zakończenie

18-22 stopni.

nasenne i uspokajające, wbrew oczekiwaniom, są jedną z ważniejszych
przyczyn bezsenności, zniekształca
jąc przebieg snu. Co najgorsze· moż
na się od nich trwale uzależnić, choć
oczywiście w ps:wnych przypadkach
bywają niezastąpione. To jednak wyjście na krótki czas.
Sztuka zdrowego zasypiania, jeśli
nie została nam dana przez naturę,
wymaga pewnej wiedzy i ćwiczeń.
Trzeba też pamiętać, że ważna jest
jakość snu, a nie czas jego trwania.
Sześć godzin snu spokojnego, z którego wstajemy wypoczęci ·jest o wiele
lepsze i zdrowsze od ośmiu godzin stanu niespokojnej nieświadomości po
łyknięciu pastylek. Nie należy się też
przejmować przypadkową bezsennością, która każdemu, nawet najwięk
szemu śpiochowi, może się zdarzyć .
Niezwykle ważne dla jakości snu
jest pomieszczenie, w którym śpimy
i sprzęt, na którym śpimy. Aby dobrze spać, potrzebujemy wygodnego,
dość twardego łóżka z odpowiednim,
najlepiej sprężynowym materacem.
Sypialnia·powinna być ciemna, cicha
i odpowiednio ogrzana - w granicach

ACH ŚPIJ, KOCHANIE!

Kładziemy się do łóżka, krańcowo

zmęczeni przedświątecznymi porząd
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6.00 Strefa p • magazyn
muzyczny 7.00 v Max. ma·
gazyn motoryzacyjny 7.30
Muzyczne listy 8.20 Spiderman • serial animowany
8.45 Jeździec srebrnej sza·
bli • serial 9.15 Gańield •
serial animowany 9.45 Dwa
światy . całodobowa gra
10.15 Grace w opałach.
serial komediowy 10.45
świat według Kiepskich serial komediowy 11.15

.

Dwa światy • całodobowa
gra 11.30 Pacific Blue • serial policyjny 12.30 Diagnoza morderstwo - serial kry·
minalny 13.25 V Max· ma·
gazyn motoryzacyjny 13.55
Strefa P • magazyn muzyczny 14.45 Muzyczne li·
sty • magazyn muzyczny
15.45 Garfield • serial ani·
mowany 16.15 Spiderman
• serial animowany 16.45
Jak Pan może, pani doktorze • serial komediowy
17 .15 Dwa światy 17 .45
Dziennik 18.00 $wiat wedug

kami, zakupami, codzienną krzątani
ną. Kładziemy się, zamykamy oczy„.
i nic. Sen nie przychodzi, a my, coraz
bardziej zmęczeni i zdenerwowani,
kręcimy się bezradnie po łóżku. Cóż,
szczęśliwy ten, komu w życiu ani razu
nie zdarzyło się liczyć baranów w bezskutecznym oczekiwaniu na sen.
Współczesna medycyna ponad wszelką wątpliwość dowiodła, jak wiele
chorób ma swe źródło w niedostatku
snu, w niedosypianiu, nie mówiąc już
o skrajnej, nerwicowej formie deficytu snu, jakąjest bezsenność. Tymczasem z ogólnopolskich badań wynika,
że co dziesiąty Polak nie dosypia,
a do rozmaitych dolegliwości związa
nych z bezsennością przyznaje się od
1
51
do 63 proc. rodaków.
Ponad połowa spośród nas ma· rza.
dziej lub częściej ·kłopoty z zasypianiem. Niemal połowę rodaków dręczą
senne koszmary.
Człowiek cierpiący na bezsenność
obawia się każdej nocy. Przyjmując,
że nie będzie mógł zasnąć · popada
w coraz większy niepokój, wreszcie
ogarnia go panika i w istocie · męczy
się bezsennie przez wiele godzin. Leki

5.45 Kropka nad i 6.00 Kamila • telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Przeklęta milość
telenowela 7.50 Trzy małe
duszki 8.15 Oliwer Twist •
. serial animowany 8.40 Przygody Syrenki - serial dla
[ dzieci 9.05 Bob in a Sottie f serial dla dzieci 9.30 Tele·
sklep 10.30 Big Brother l Naj ... 11.25 Big Brother f Ring 12.30 Miasteczko serial obyczajowy 13.10 Trzy
· małe duszki · serial animo·

publicystyczny
,•
0.40 Pasmo dokumentów
1.30 Zakończenie
programu

1 01

r.

1 l.a0

t

I

6.00 Teledyski 6.50 Odjaz- 1 "'• • "
dowe kreskówki • seriale ani- 8.0? Film krótkometrażowy:
mowane dla dzieci 8.25 Te- 1 Ta jedna chwila 8·10 Pułap·
leshoping 9.00 Ostatnia ka • film sensacyjny 9.50
wielka przygoda Bundy'ego Dokument: Kino europej·
• film dokumentalny 9.55 skie: Tam gdzie wszystko
Izabella • telenowela 10.45 się zaczęło 11.00 Wspan1aKiedy mnie zabraknie • film ła epoka • komedia prod.
obyczajowy 12.25 Teleshop- francuskiej 12.35 Liczę na
ping 13.25 Gliniarze na mo- wasze grzechy • komedia
torach • serial policyjny ł 14.00 Rozalka idzie na za.
14.20 Izabella - telenowela kupy • komedia prod. USA
15.10 Odjazdowe kreskówki 15.35 Film krótkometrażo- seriale animowane dla wy: Róże 15.45 Dokument:
dzieci 17.35 Gliniarze na ł Film Noir 16.35 Za wszelką
motorach • serial policyjny cenę - komediodramat 18.20
18.30 W akcji • magazyn Cudowna podróż Kornela
sensacji 19.00 Wzywam dr I Estiego • film obyczajowy
Brucknera • serial medycz- 1: 20.00 Klasyczne Alei. Jany 20.00 Z piekła rodem • sne łany • film obyczajowy
horror 21.50 Zły los· thriller ~ prod. polskiej 21.45 Film
23.35 Wzywam dr Bruckne· krótkometrażowy: Wymówiera • serial medyczny 0.30 Z nie 22.00 Zostawić Las Vepiekła rodem· horror fantagas-dramatprod. USA23.50
styczno-na.ukowy .2.10 Zły ' żegnaj Alcatraz - film senlos • thriller prod. USA 3.40 sacyjny 1.30 Zakończenie
1
Teleshopping
programu

·~

\ -·-··.---·;.;

10.20 Cud miłości
·serial obyczajowy
11.15 Słodka trucizna
-serial obyczajowy
1205 Dusza człowiek
• serial komediowy
1235 Adam I Ewa
·film obycz.ajowy
13.35 Dwaśwlaty
1400 Macie co chcecie
14.30 Twój lekarz
·magazyn medyczny
14A5 Wystarczy chcieć
UU..!

@
wspaniały świat

6.20 Dzietna mysz
6.45 Dziwny
7.10 Telesklep
8.05 Pogotowie lotnicze
• serial sensacyjny
9.00 Ciisper I przyjaciele
9.25 RycerzRedwall
9.00 Awantura o dziecko
-komedia prod. USA
11.30 HumoryWaldemara
Ogińskiego

-talk show
1210 Remington Steełe
• serial sensacyjny
13.DO Telesklep
13.30 Ullca zakochanych
·ilłenoweła

14.15 M kwadrat

TV POLONIA
6.00 Technienie gór 6.30 Kawa
czy herbata 7.30 Kwadrans
na kawę 8.15 Krakowskie
Przedmieście 8.30 Wiadomości 8AO Klan 9.1 O Pokaż,
co potrafisz 9.40 Noce i dnie
10.40 Koncert galowy 11.10
Wieczór z Jagielskim 12.00
Wiadomości 12.10 Muzyka
rodzima 12.45 Klub pana Rysia 13.10 Klan 13.35 Kuchnia polska 13.45 Polski do·
kument telewizyjny 14.15 Ikony 14.30 Pstrążna 14.45 Salon Lwowski 15.00 Wiadomości 15.10 Kultura duchowa
narodu 15.40 Magazyn że
glarski 16.00 Małe ojczyzny
16.30 Psi świat 17.00 Tele·
express 17.20 Gość jedynki
17.45 Sportowy tydzień 18.35
Klan 19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości, Pogoda, Sport
20.00 Zygfryd • dramat 21.30
Muzyka łączy pokolenia 22.30
Panorama 22.50 Sport • telegram 23.00 Ze sztuką na
ty O.OO Powtórki

'

Giełda

Krakowskie

Telezakupy
Kawa czy herbata

-seńalTVP

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Na dobre i na złe

~.

10.20 Cenaryzyka
-serial dok. prod. USA
10.45 Duma I uprzedzenie
_
- seńal prod. angielskiej
11.40 Ma/eojczyzny
12.05 Famlllada
12.30 Kabaret
podWyrwigroszem
1325 ich pięcioro
-film prod. USA
Mimo wysiłków Claudii, nikt
z rodziny nie myśli o przyjęciu z okazji jej 12 urodzin.
Wszyscy są pochłonięci innymi sprawami. Bailey postanawia odnaleźć Jill i
wyrusza do Los Angeles.
Charlie poświęca cały swój
czas prac!y. Tymczasem Julia odkrywa, że jej przyjaciel
Danny jest nosicielem wirusa HIV.
14.10 Reportaż
14.40 Na maksa ·teletumiej
15.10 MlamiSands
-seńal prod. USA
Paul chce wznowić śledztwo
w sprawie Heather Grant.
Szuka dowodów, potwierdzających winę doktora Jarre-

Mrągowo

9.25 IV Festiwal
Kultury Kresowej

7.30
7.50
8.00
8.30

·• 8

8.42 Pogoda
8.45 Noddy
·serial animowany
prod.USA
9.15 Jedyneczka
9.45 Bajeczki Jedyneczkł
· 10.00 Barnaby Jones
10.55 Gotowanie na ekranie
11.15 ZPolski rodem
11.35 Uwód.„
W solnym
uzdrowisku
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· śwla~
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo na świecie
12AS Plebania-seńal TVP
13.15 Zpieca klem Iwalizką
13.35 Medycyna2001
13.55 Skarbyśwlata:
Borobudur
-serial dok. prod. USA
14.25 Rynek
14.45 Euroexpress
15.00 Wiadomości
15.10 Wokół toru
-magazyn tuźJowy

Przedmieście Tl
8.30 Wiadomości

6.55
7.30
7.45
8.15

6.30 Kawa czy herbata

;rrrVJPD
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da. Laura i Michael wyznają
sobie miłość. Obydwoje
zdają sobie sprawę, że od
dawna łączy ich głębsze
uczucie. Gdy Sandra dowiaduje się o związku Laury ze
Michaelem, próbuje pokrzyżować im szyki. Postanawia
ich rozdzielić, by odzyskać
kochanka.
16.00 Panorama
16.10 Mjakmiłość
• seńal prod. polskiej
17.05 Program
publicystyczny
17.30 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
19.00 Va banque- teleturniej
19.30 Camerata
19.50 Dwójkomanla
19.55 Śpiewające
fortepiany
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
21.28 Pogoda
21.35 Pajęczarki
- komedia prod. polskiej,
reż. Barbara Sass,
yt.fr..Adrianna
Biediz)oiiska,
Mańa PakUnis,
Wojciedi MalajkaL
Marian Opril
Dwie siostry wynajmują pokoik u milej starszej pani.
Ewa, studentka AWF, jest

-serial prod. USA
163! Premiery
Opole2001
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynkl
17.35 Klan
- telenowela lVP
Lubiczowie wspominają wczorajszą kolację z Vujkowiczem. Podczas wieczoru
zakrapianego rakiją panowie
zamienili się telefonami komórkowymi. Paweł martwi
się, jak się dogada z Chorwatami. Pani Stanislawa nie
może nachwalić się Jerzego. Przecież to bohater! N)e
przestraszył się tych złych
ludzi i odzyskał jej dokumanty. Michał nie będzie
zdawał na żadne studia.
Tam, gdzie on chciał, nie
przyjmują inwalidów, tam,
gdzie mógłby próbować, nie
ma szans.
18.00 Jaka to melodia?
18.30 Marzenia
do spełnienia
-telenowela lVP
19.00 Wieczorynka

na sukces

Bla1eja
1625 Moda

15.ll Tytkounas
16.00 R<Me'

Poniedziałek

~

Wiadomości

-seńalTVP

• Pr'zedmowa
do ciszy
-film dokumentalny
0.15 400 lecie opery
wPolsce
1.45 Zakończenie
programu

23.30 Sztuka dokumentu

treningami i przygotowaniami
do wyjazdu z grupą sportowcłm do Nowego Jorku. Magda, dziennikarka, niedawno
straciła pracę i bez powodzenia szuka nowej. Mieszka z siostrą, ponieważ niedawno rozwiodła się z mę
żem. Chce razem z nią wyjechać do Stanów, ale obie
nie mają pieniędzy. Magda
wpada więc na pomysł, żeby
wykorzystać sprawność fizyczną Ewy do zabrania z
mieszkania byłego męża ich
wspólnych oszczędności.
Ewa wchodzi tam przez okno
i chociaż pieniędzy nie znajduje, siostry postanawiają
zastosować tę metodę jeszcze wielokrotnie.

programu

Zakończenie

całkowicie pochłonięta

2.25

1.35 Plebania

RidadBoooe

- western prod. USĄ
reż. G. Sherman,
wyk. John Wayne,

23.45 Wielki Jake

nanowywlek

23.10 Sportowy flesz
23.15 Rozmowy

Wiadomości

22.41 Monitor

- autor. Agnieszka
Osied<.a

zakwitną jabłonie

Sport
Pogoda
Miej oczy
szeroko otwarte:
Szlaban
-film dokumentalny
21.0S TeatrTelewlzjl:
Niech no tylko

19.30
19.56
20.o2
20.10

10

Formuła

8.30

l

cart 10.00
nascar 11.00 Super Racing Weekend 12.00
Tenis 13.00 Judo 14.00 Wyścigi serii cart 15.30 Super
Racing Weekend 16.30 Tenis stołowy 17.30 Formula
nascar 18.30 Piłka nożna
20.00 Magazyn Watts 20.30
Motocyklowe Mistrzostwa
Świata 22.00 Tenis 23.00
Wiadomości 23.15 Piłka
nożna 0.45 Watts 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

Wyścigi seńi

.........

U!f!F'SPfHI

„ ...„......
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9.00 Wędkraskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Świat według Anny Walker 9.55 Nowi
odkrywcy 10.50 Samotna planeta 11.45 Przygody na australijskich pustkowiach 12.15
Żaglowiec 13.10 Wędkar
skie przygody 13.35 Flightline, czyli wszystko o maszynach latających 14.05
Podróże na chybił - trafił
14.30 Szalone podróże
15.00 Wędkarskie przygod'f 15.25 Świat według Anny
Walker 15.55 Nowi odkrywcy 16.50 Samotna planeta
17.45 Przygody na ... 18.15
Żaglowiec 19.10 Wędkar
skie przygody 19.35 Flightline 20.05 Podróże na chybił
- trafił 20.30. Szalone podróże Phila Keoghana 21.00
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 21.25 Świat według
Anny Walker 21.55 Nowi odkrywcy: Zaginione lasy Andów 22.50 Samotna planeta 23.45 Przygody O.15
Żaglowiec .1.10 Wędkarskie
przygody... 1.35 Flightline
2.05 Podróże na chyb~ - trafił
2.30 Szalone podróże„.

Łódź
7.oo Wielka księga natury
7.30 Mysia agencja Pereza 8.00 Telewizyjny Numer
Warszawski 8.05 20 lat póź
niej 8.25 Sekrety 8.30 Królowa serc 9.30 Spotkanie
z taaaką rybą 9.45 To jest
'trem at 1O.OO W labiryncie
10.30 Puls stolicy 10.45
Echa regionów 11.15 Doktor Finlay 12.00 Zaproszenie 12.20 Życiorysy z refrenem 12.45 Planeta praca
13.00 Tajemnica Kreatyń
czyków 13.30 Psychiatria
bez lęku i wstydu 13.55 Integracja 14.1 O Klan 15.00
Budujemy mosty 15.30 Kuńer 15.35 Rozmowa dnia
16.00 Konfrontacje muzyczne 16.20 Mój pies i inne
zwierzaki 16.30 Tropiciel
16.50 Harry i Hendersonowie 17.15 Co, gdzie ...
17.30 Kuńer 17.45 Sekrety
18.00 Kuńer 18.20 Bankier
domowy 18.40 Z kabla wzię
te 19.00 Nieszczęścia Alfreda czyli po burzy deszcz
20.30 Telekurier 21.05 Mówi
Alan Patrrige 21.30 Kurier
21.45 Puls stolicy 22.00 To
jest tema 22.15 Rozmowa
dnia 22.35 Odkryj nowy świąt
23.00 Raport policyjny 23.15
Co, gdzie, kiedy? 23.40
Country dla wszystkich program muzyczny

WOT

'

9.00 Telezakupy Mango 10.15
Pomysłowy Dobromir 10.28
Popeye Żeglarz 10.34 Dziwne przygody Koziołka Matołka 11.02 Zbrodniarz, który
ukradl zbrodnię 13.00 Owa
koty i pies 13.12 Popeye żeglarz 13.18 Dziwne przygody Koziołka Matołka 13.30
Podróżnicy 14.00 Korsarze
14.33 Niewidzialny człowiek

Serwis pracy 17.40 Czy
znasz swoje miasto 18.02
Dwa koty i pies 18.14 Popeye Żeglarz 18.20 Dziwne
przygody Kozioł~a Matołka
18.30 Stolice i metropolie
świata 19.08 Zemsta 20.25
Bonanza 21.25 Druga B
22.15 Dzikie i oswojone

15.00 Reportaż 17.15 Wla·
domoścł lokalne 17.30

TELEWIZJA ŁOWICZ

7.00 Wielka księga natury angielski serial animowany
7.30 Mysia agencja Pereza
- serial animowany dla dzieci 8.00 Depozyt wiary 8.30
Królowa serc - serial prod.
wenezuelskiej 9.25 Książki z
górnej półki 9.30 Spotkania z
taaaką rybą 9.45 To jest temat 10.00 W labiryncie 10.30
Reportaż 10.45 Echa regionów 11.15 Doktor Finlay 12.00
Zaproszenie - prezentacja ciekawych zakątków naszego
kraju 12.20 Życiorysy z refrenem 12.45 Planeta praca
13.00 Tajemnica kreatyńczy
ków 13.30 Psychiatria bez
lęku i wstydu 13.55 Integracja 14.10 Klan 15.00 Budujemy mosty 15.35 Słódź nam
tę Łódź 16.05 Pałac Bucholtza 16.30 Tropiciel 16.50 Kino
familijne: Harry i Hendersonowie 17.15 Reportaż 17.30
ŁKP 18.00 ŁWO 18.20 Magazyn sportowy 18.45 Encyklopedia sportu 19.00 Kino wieczorne: Nieszczęścia Alfreda czyli a po burzy deszcz
20.30 Telekuńer 21.05 Soap
opera 21.30 ŁWD 22.00 To
jest temat 22.15 Rozmowa
dnia 22.35 Odkryj nowy świat
23.00 Jazz nocą - program
muzyczny 23.50 Program na
jutro

TV

„Przedmowa do ciszy" - film dokumentalny prod. polskiej
- reż. Barbara Garus - Hockuba. Emisja: poniedziałek 21 maja, TVP 2,
godz. 23.30.
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Satyryk Kraju
4x4
Informacje
Prognoza pogody
Idź na całość

Dyżurny

Roswelł:
w kręgu tajemnic

5.00 Potegnanie

3.20 Muzyka na BIS

-dramat erotyczny

1.40 Płomienie

-serials-f
0.15 Tragikomiczne
wpadki z życia Titusa
- seńal komediowy
0.45 Playboy

23.25

16.50 Jezioro marzeń
17.45 Potyczk!Amy
- dramat telewizyjny
18.40 lnfonnacje
19.00 Hoop Sport Magazyn
19.05 Życiowa szansa
20.00 Żądza pieniądza
21.00 Miodowe łata
21.30 Braterska więź
-film akcji
21.30 LosowanleLOTTO

Heston, wlaściciel rancza w ny tragiczną śmiercą syna
Wyoming; z powodu swoich 20.00 Nietykalni:
Opowieść
poglądów nie utrzymuje kono dwóch ojcach
taktów z synem. Heston nie
może mu wybaczyć, iB pięt
- seńal obyczajowy
naście lat wcześniej, w cza- 21.00 Resurrectlon
Boulevord
sie wojny wietnamskiej, zre- seńal obyczajowy
zygnował ze służby w wojsku. Dopiero choroba po- 22.00 Wydarzenia,
woduje, iż relacje między
sport, pogoda
ojcem i synem zostają na- 22.30 Szeryf
-serial sensacyjny
wiązane ponownie.
prod.USA
19.00 Dotyk anioła:
23.15 Zadra
Kryzys wiary
- dramat obyczajowy
- seńal obyczajowy
1.00 Nietykalni
Monika jest posiana do od-seńal sensacyjny
dania swym podopiecznym
1.55 Zakończenie
pastora. Mężczyzna przeży
wa kryzys wiary spowodowaprogramu

15.00
15.30
15.45
15.50

14.30

tor śmierć". Syn skazane·
go, Chip Sheppard, przez
drobiazgowe śledztwo udowadnia, że była to tragiczna
pomylka sądowa.
12.40 Gang Olsena 5
- komedia sensacyjna
Do luksusowego hotelu wprowadza się złodziej kosztowności z genialnym orangutanem Dunstonem. Zahukany portier nie potrafi zapobiec kradzieżom. Dopiero jego synowie sprzymierzają się z Ounstonem i zastawiają pułapkę na rabusia.

•

5

Kropelki potu - to obrona organizmu
przed nadmiernym przegrzaniem. Jednak te lcropelki mogą sprawić nam nieco
kłopotu, zwłaszcza swoją przykrą wonią. Jeśli chcesz, aby twoje ciało miało
ładny, naturalny zapach - zapamiętaj:
• Dezodorant powinno się stosować
wyłącznie bezpośrednio po myciu czy
kąpieli, ale na suchą skórę. Spryskując
dezodorantem nieświeże, spocone ciało,
nie usuwasz cuchnących bakterii. "Przeciwnie ,,magazynujesz" je.
• Jeśli skóra została czymś podraż
niona, nie używaj dezodorantów, ani odświei.ających wód zawierających alkohol.
Wstrzymaj się przez 48 godzin. Ta sama
zasada obowiązuje po depilacji pach i podczas opalania.
• Dzięki depilowaniu pach łatwiej pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, który
we włosach utrzymuje się dłużej niż na
skórze.
• Aktywność gruczołów potowych
zwiększają kawa, alkohol i nikotyna.
Należy używać ich z umiarem.
• Noś bieliznę z bawełny. W przeciwieństwie do jedwabiu lub włókien
syntetycznych, umożliwia ona skórze odparowanie - w sposób naturalny - nadmiaru wilgoci, jednocześnie
zmniejsza ryzyko zacieków i plam,

r ·
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~
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sensacyjny produkcji USA
22.45 Drogówka - magazyn
policyjny o charakterze dokumentalnym rejestrujący codzienność policjantów pracujących w drogówce. W programie pokazane będą akcje specjalne policji, interwencje, pościgi, awarie, pożary i jak zwykle rutynowe
kontrole drogowe 23.15 Escorta 2 - thriller prod. USA
0.55 Angel - seńal dramatyczne-sensacyj ny prod. USA,
reż. Joss Whedon 1.55 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 2.45 Zakończenie program u

----------11:::===============-....:=

heroiny. Odkrywa, że jedna
z kobiet, które zmarły wskutek przedawkowania, miala
dziecko. Okazuje się, że po
śmierci matki dziecko znikło
i do tej pory nie odnaleziono
2.35 Nic straconego - powtórki programów

śmiertelnych przedawkowań

wadzeni przez uzbrojonych
terrorystów. Wkrótce ich rodziny dowiedziały się, że jeśli nie zapłacą 50 tysięcy
dolarów okupu, już nigdy wię
cej ich nie zobaczą 0.05 Na
tropie zbrodni - serial sensacyjny 1.00 The Good Fight - film sensacyjny; Da
Vinci bada sprawę serii

specjalnych, zawierających aluminium
kremów, które hamują wydzielanie potu.
• Najlepszym lekarstwem na pocące
się stopy jest talk - zwykły lub przeciwgrzybiczny. Znakomite są też talki wonne. Należy nimi szczodrze pudrować nie
tylko same stopy, ale także wnętrze obuwia.
• Zapach skóry i potu są w znacznej
mierze związane z naszym jadłospisem.
Osoby odżywiające się tłustym mięsem
wydzielają znacznie mniej sympatyczne wonie niż amatorzy jarzynek i owoc.ów.
Duża różnorodność proponowanych
obecnie środków niwelujących zapach
potu, pozwala na wybór najbardziej nam
(PAI)
odpowiadającego kosmetyku.

żesz również wypróbować skuteczność

jakie pozostawia pot na tkaninie.
• Staraj się, aby dezodorant, jak również mydło i woda toaletowa, miały ten
sam zapach. Zintensyfikujesz w ten sposób ich oddziaływanie.
• Dla skór wrażliwych i alergicznych
najbardziej wskazane są dezodoranty
bakteriobójcze, skomponowane na bazie składników naturalnych - tymianek, ·
rozmaryn, nagietek.
• Jeśli pocą ci się ręce, noś przy sobie
odświei.ające pachnące chusteczki. Mo-

PACHNIEC tADNIE

,

Dla ciała i ducha

i Wi6ŚCi

wa ; serial obyczajowy 16.50
Tylko m~ość - film obyczadrl-oł.e
jowy 18.30 Maraton uśmie
13.50 Pole przyjaźni
chu - program rozrywkowy
-film obyczajowy
7.00 Telesklep 8.00 Punky 19.00 TVN Fakty, sport, po15.35 Biała szamanka
Brewster 8.25 Trzy małe du- goda 19.35 Milionerzy - te-film przygodowy
szki - seńal animowany dla leturniej 20.25 Droga do
17.15 Zadra
dzieci 8.45 Oliver Twist - gwiazd - program rozrywko- dramat obyczajowy
serial animowany 9.10 Przy- wy 21.25 Big Brother 22.10
~~=;;:;;;;;--------::------';'"";~~-----~ gody Syrenki - serial ani- Zakładnicy - To miały być
' mowany 9.30 Plaże Malibu najpiękniejsze wakacje ich
©
I
~
r
- serial obyczajowy 10.20 życia. Kate Bradley właśnie
•
I ,,_
~TJ
, Big Brother 11.00 VIVA Polskończyła studia. Postano6.00 Punkt widzenia 6.45 Par- 7.00 Teled ski 8.00 Od"az- · • 1• kino!
skal - program muzyczny wiła, że uczci to wydarze.
'
j
.
y
nas Literacki 7.OO Echa 7.30 dowe kreskówki
.k
- blok kre- . 8.00 Pułapka - film sensa- magazyn
nie wspaniałymi wakacjami
· · 1o.30 w I cyjny prod. po1sk"1ej· 9·50 D<>- 13.00 Auto marna
Wieści 7.45 Gość Jedynki 8.00
·
M"ld
•
dla dz1ec1
skowek
Polskie stada i stadniny koni poszukiwaniu dziewiczej przy- kumen!: Kino europejskie: motoryz~lcyjny 13".30 ~ ~O1 spędzonymi z Stevem lrwi8.30 Wiadomości 8.45 Ziar- rody 11.25 Poznaj tatusia - Ziemia sztuki 10.50 Ciotka Pierce_- im obyczajowy. ·
nem, swoim narzeczonym.
no 9.10 Budujemy mosty 9.35 komediodramat 13.00 Klini- Julia i skryba - komedia Multikino - magazyn filmo- Wyjechali do "Tajlandii. tam
Twarze i maski 10.35 Cny ję ka uniwersytecka - serial prod. USA 12.35 Złośnica - Wf 15.55 Brygada ratunko- po kilku dniach zostali uprozyk Polaków11.10Klan12.20
tran- •
Kultura duchowa narodu12.50 obyczajowy 13.50 Święta z : film obyczajowy prod.
wood _ film dokumentalny
Willy Woofem - filr:" .tabu- , cuskiej 14.10 Błysk-film krótPodróże kulinarne Roberta
VM
lamy 15.35 Najgrozniejsze kometrażowy 14.20 Płomień
Makłowicza 13.10 W konwa13.00 · ax - magazyn
.·
.
A k kmo-_
zwierzęta świata li - doku- i strzała - film przygodowy
liowej gospodzie 13.30 Klau u
1oryzaCYJny 13.30
,
5
sa na obcasach 14.00 Skalbiec ment przyrodniczy 16.35 Sea- I pro~. USA 15. 0 Dokument: I 6.00 Droga do Avonie a - program rozrywkowy 14.00
14.30 Kocham Polskę 15.00 Quest - serial fantastycz- , Gw~azdy .Gwiezdnych _wo- serial familijny 7.00 V Max Zorro, ostrze szpady - komagazyn motoryzacyjny media 15.50 Lekarze z Los
Babar15.25 Sensacje XX wie- no-naukowy 17.35 Slonecz- 1 jen 16.45 Klute - thrille~
ku 15.50 Ludzie listy piszą ny patrol - serial przygodo- prod. USA 18.35 Motodr_a_ 7.30 Bazylika św. Jana na Angeles - serial medycz16.10 Tam gdzie jesteśmy16.40 W/ 18.30 Śmiej się razem z ma - komedia prod. polskiej Lateranie - film dokumen- ny 16.50 Różowa pantera
0
Rozmowy ... 16.50 Impresje nami 19.00 Lista zobowią- 20.00 Dzieci rewolucji. - ~ : talny 8.00 Kaplica Sancta - serial animowany 17 .15
17.OO Teleexpress 17.20 Gość zań - seńal sensacyjny 20.00 media prod. australijskiej Sanctorum _ film dokumen- Pomoc domowa - serial koJedynki 17 .30 Zaproszenie Bez fikcji: Wstań i idż - film 21.45 Hotel New Hampshi- talny 8.30 Wilkołaczek _se- mediowy 17.45 Dziennik
17.50 Czy czasem tęsknisz... dokumentalny 21.00 Bulwar re - film obyczajowy 23.30 , rial animowany dla dzieci 17.58 Informacje sportowe
18.25 Na dobre i na zie 19.15 - thńller 22.55 Opiekunka w Zostawić Las Vegas - dra- 9.00 Droga do Avonlea - 18.05 Ucieczka przed zaglaDobranocka 19.30 Wiadomo- potrzasku - thriller 0.40 Bez 1 mat 1.2_0 Gra bez reguł- film serial familijny 10.00 Przy- dą - drama_! fantastyczny
fikcji: Wstań i idż 1.35 John- I krótkometrażowy 1.40 Szk1- gody Rin Tin Tina - serial 20.00Arnołciemności-senal
ści 20.00 Aniołek 21.30 Złote
przeboje 22.30 Panorama ny Moemonic 3.10 Opiekun- 1 ce węglem - film obyczaje- dla dzieci 11.00 Ucieczka dramatyczne-sensacyjny
22.50 Sport 23.00 Benefis ka w potrzasku 4.40 Tele- wy 3.15 Willy Nilly 3.30 Za- do raju - serial familijny 20.55 Pierwsza fala 2- seńal
12.00 Kaskaderzy z Holly- akcji 21.50 System - serial
Tadeusza Huka
• kończenie programu
shopping

12.00 Czarno-biały
-rozmowa na tematy

-magazyn reporterćw

11.30 Raport specjalny

-serial dokumentalny

wspaniały świat

8.45 Dzielna mysz
9.40 Dotyk anioła
- seńal obyczajowy
10.30 Cudowne łata
-serial obyczajowy
11.00 Dzt.vny

6.00 Disco Relax
7.00 Dyżurny SatyTyk
Kraju
7.30 W drodze
-magazyn redakcji
;
programów katolickich
8.00 Tom I Jerry
-serial animowany
8.25 Akademia
przedszkolaka
8.40 Błotniak
-senal arimowany
9.05 Tajemniczy rycerze
- serial fantastyczny
9.30 Power Rangers
-serial dla młodzieży
10.00 Disco Polo Live
10.55 W cieniu ojca
Dokument fabularyzowany,
przypominający głośną w
Jatach 70. sprawę Sama
Shepparda, zwanego .Dok-

1)11»0~11'
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,nowy ł.OWICZANIN
z Głowna i Strykowa

14.45
16.30
17.00
17.20
18.05
18.35
19.00

20 maja 2001 r.

23.20 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie

ciuchów, służącą i dobrze
ustawionego męża. Jej
pierwsze małżeństwo okalało się jednak wielkim nieporozumieniem i rozpadło się
po sześciu tygodniach.

Studio Sport:
Lech Basket Liga
Sensaccje XX wieku:
Zaginione archiwa
Teleexpress
Randkawclemno
-quiz
Lokatorzy- serial TVP
śmiechu warte
Wieczorynka:
Przygody
Myszki Miki
i Kaczora Donalda

23.25 Pegaz

2.15 Zakończenie
programu

KrzysztofZaleski
.,........,_

Jerzy Trei a,

Samochodowe
Mistrzostwa Polski
0.40 ·Niezapomniane role:
Kobieta samotna
-dramat prod. polskiej,
reż. .Ag1iesZka Holand,
wyk. Maria Chwalilóg,
Boguslawlilda,

Rajdowe

do ciebie: Szpital

22.30 Losowanie audiotele
22.40 Decyzja nalety

dokumentalna

22.05 Telenowela

Wiadomości

23.55 Sportowa niedzl.ela
0.15 Studio sport:

Szeregowiec
Benjamin
-komedia prod. USA
reż. HowardZieff,
wyk. Goldie Hawn,
Eieeo Brenm,

Mlm!Assde

potrzebującym.

Tom

programu

Górze trafia kobieta z cięż nienawidzi chorych, uważa,
kimi obrażeniami. Twierdzi, że matka zajmowała się nimi
że uległa nieszczęśliwemu
kosztem własnego syna, on
wypadkowi. Lekarze jednak w dzieciństwie czul się za.
niedbywany I odrzucany.
podejrzewają, że Jola była
maltretowana przez męża. Tom umiera tragicznie wskuKobieta uparcie broni swo- tek zatrucia gazem. Po
jej wersji wydarzeń. Gdy jej śmierci staje przed niebiań
stan gwałtownie pogarsza skim trybunałem, jest są
się, prawda wychodzi na jaw.
dzony za wszystkie grzechy
17.35 7 dni świat
popełnione za życia. Sędzia
18.00 Program lokalny
Othniel postanawia wysłać
18..22 Prognoza pogody
go z powrotem na Ziemię,
aby w ciągu trzech dni na18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
prawił winy.
19.00 Święta wojna
22.30 Muzycznywleczór
-serial prod. TVP
Dwójki: Tetyda
19.30 Magazyn piłkarski
naSkyros
0.10 Ziemia
GOL
19.55 W Polskę idziemy„.
·ostatnie starcie
czyli jubileusz
-serial prod. USA
Podczas uroczystości otwarWiesława Golasa
cia nowego portalu w globalnej sieci komputerowej
instalowanej przez Talonów
ginie jej współtwórca, doktor Whltfield. Okazuje się,
że otruto go kapsułką zawierającą cyjanek. Telonowie zwołują konferencję prasową. by zdementować pogłoski, jakoby przyczyną śmie
rci doktora była nowa sieć.
1.35 Zakończenie
cym i

20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
21.28 Prognoza pogody
21.35 Życie do poprawki
-serial prod. kanadyjskiej
Tom mieszka w sąsiedztwie
chorego umysłowo Harry·ego, którym musi się opiekować na żądanie matki.
Kobieta cale swoje życie
poświęciła pomocy cierpią

Kiedy Judy Benjamin miała osiem lat, wyznała przyjaciółce, że najbardziej pragnie w życiu mieć duży dom,
dwie szafy pełne modnych-

19.30
19.52
19.58
20.05
Sport
Prognoza pogody

Niedziela
tr.TVIPD
6.15 Proszę
o odpowiedź
6.30 Nasza gmina
7.20 Brzyd~ekacząlko
-serial animowany
7.45 Teleranek
8.15 Siódme niebo
-serialprod. USA
9.05 Co Pani na to?
-program
ptillicystyc2!1
9.35 Quo vadis? - serial
prod. ~o-lranrusko
-angiełskiej

10.40 Lista przebojów
11.00 Przyjaciele
11.25 Międzynarodowe
Targi Książki

wWarszawie
11.40 Magazyn
motoryzacyjny MOC
12.00 Regina ceoll
12.10 Czasy. katolicki
magazyn inforamacyjny

Międzynarodowe

12.25 Otwarte drzwi
-magazyn katolicki
12.45

wWarszawie

Targi Książki
13.00 Wiadomości
13.10 "fydzleń
13.40 Czarodziejki
-serial prod. USA

14.20

Międzynarodowe
Targi Książki

wWarszawie
14.35 Premiery Opole 2001

TVP8
7.05 Fllmdla
niesłyszących:

inazłe

Kocham Lucy
·serial prod. USA
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,
lekaJZ medycyjny
·serial prod. USA
9.25 Nie tylko
dla komandosów
10.00 Kręcloła
10.30 Tajemnice Tytanlka
-film dok. prod. USA
11.30 Podróte kulinarne
Roberta Makłowicza
12.00 Smród tycia
-komeóia prod. USA
14.00 30 toni • llsta, lista
-lista przebojów
14.30 Famlllada
-teleturniej
15.05 Złotopolscy
·telenowela lVP
15.40 Bezludna wyspa
16.35 Na dobre
-seńalTVP

Tomek przystępuje do egzaminu na prawo jazdy. Jakub jest przekonany, że syn
zda, bo bardzo dobrze radzi
sobie za kierownicą. Wynik
egzaminu zaskakuje wszystkich. Oo szpitala w Leśnej

i

TV Łódź

WOT

8

„Smród życia" - film fabularny prod. USA - reż. Mel Brooks, i.ryk.
Mel Brooks, Lesley Ann Warren, Jeffrey Tambor; Stuart Pankin i inni.
Emisja: niedziela, 20 maja, TVP 2, godz. 12. OO.

~

7.00 Bajki Hektora 7.30
Strażllicy prawdy - serial animowany dla dzieci prod.
USA 8.00 Z kabla wzięte
8.20 Saga rodów 8.40 Na
zdrowie 9.00 Wierzę, wąt
pię, szukam • magazyn katolicki 9.30 Kostek 10.00 Budujemy mosty - teleturniej
10.30 Robin Hood • serial
fabularny 11.20 Magazyn
czytelniczy 11.30 Bajeczki
fortuny 12.30 Mój pies i Inne
zwierzaki • magazyn dla posiadaczy i miłośników zwierząt 12.40 Tale motor sport
13.00 Msza święta 14.00 Z
archiwum kuriera 1.(.10 Wiwat akademia 1.(.30 Zwierzęta 'z bliska 15.25 Gości
niec 15.55 Bank nie z tej
ziemi 16.50 Teleturniej: Hallo krzyżówka 17.15 Uśmiech
nij się 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 18.10 Kościół i świat 18.20 Magazyn
czytelniczy 18.30 Echa regionów 19.00 Sport 21.00
Kościół i świat 21.10 Konfrontacje muzyczne 21.30
Wiadomości Kuriera 21.35
Sport w WOT 22.00 Życio
rysy z refrenem 22.40 Kino
mocne: Choinka 0.20 Za·
kończenie programu
i

*„,..,..„

JJ!lj/j/SPDH!

,..,..,..,...,.

CHANNIL
7.00 Bajki Hektora • serial
~la dzieci 7.30 Strażnicy
9.00 Wędkarskie przygody prawdy 8.00 Niedziela w poRexa Hunta 9.25 Szkoła nur- ścielach 8.30 Kraina Tokowania 9.55 Samotna pia.
.
neta 10.50 Niewyjaśnionezja- śmo 9.oo Wierzę, wąl~t~,
wiska 11.15 Podróże Nicka szukam • magazyn reltgtJ·
11.45 Przygody na austra- ny prezentujący problemy
lijskich pustkowiach 12.15 z życia kościoła kalolickieAfryka nieznana 13.10Wędkar- go 9.25 Książki z górnej
skie przygody Rexa Hunta półki 9.30 Kostek • serial
13.35 Vademecum twardzie- dla dzieci 1O.OO Budujemy
la 14.05 Najwspania!szy mosty 10.30 Robin Hood
nurek świata 15.00 Wędkar- • film przygodowy, reż. Ian
skie przygody Rexa Hunta Sharp 11.20 Magazyn czy15.25 Szkoła nurkowania telniczy 11 •30 Magazyn
15.55 Samotna planeta 16.50
Niewyjaśnionezjawiska17.15 turystyczny- 12.30 Budka
Podróże Nicka 17.45 Przy- Suflera 13.00 M~ga~n kulgody na australijskich pust- turalny 13..30 N1edz1efa w
kowiach 18.15 Afryka nie- pościelach 14.00 Depozyt
znana 19.10 Wędkarskie wiary 14.30 Zwierzęta z bliprzygody Rexa Hunta 19.35 ska 15.25 Magazyn turyVadegiecum twardziela 20.05 styczny 15.55 Bank nie z
Najwspanialszy nurek świa- tej ziemi 16.50 Teleturniej
ta 21.00 Wędkarskie przy- • Hallo krzyżówka 17 .15
gody Rexa Hunta 21.25 Uśmiechnij się • Kabaret
Szkoła nurkowania 21.55 Sa- 18.00 Łódzkie Wiadomomotna .plane~a ~ 2 · 50 Nie- ści Dnia 18.10 Wiadomowyiaśmone z1aw1ska 23.15
.
Podróże Nicka 23.45 Przy- ŚCJ sport?we 18.20 Łódź 3
gody na australijskich pust- · proponuje 18.30 Echa rekowiach 0.15 Afryka nieznana glonów 19.00 Sport 21.00
1.10 Wędkarskie przygody Słódź nam tę Łódż 21.30
Rexa Hunta 1.35 Vademe- ' Maestro 22.00 Życiorysy
cum twardziela2.05 Najwspa- z refrenem 22.40 Kino
nialszy nurek świata
mocne: Cholnka 0.15 Program na jutro

rial przyrodniczy 1.(.33 ŚWiat
bez tajemnic 15.00 Repor~ 15.30 Przygody Ali Baby
i czterdziestu rozbójników
17.35 Korsarze 18.02 Pomysłowy Dobromir 18.15 Popeye Żeglarz 18.21 Dziwne
przygody Koziołka Matołka
18.30 Dzikie i oswojone
19.08 Niewidzialny cziowiek
20.25 Zbrodniarz, który ukra22.15 Podrćtnicy

~

dł zbroję

831 Telezakupy Mango
10.15 Pomystowy Dobromir
10.27 Popeye Żeglarz 10.33
Dziewne przygody Koziołka
Matołka 11.02 Miasteczko
Abilena 13.00 Pomysłowy
Dobromir 13.13 Popeye że
glarz 13.19 Dziwne przygody Koziołka Matołka 13.30
Stolice i metropolie świata
- serial dokumentalny
14.00 życie zwierząt • se-

8.30 Przygoda 9.30 Sporty
ekstremalne 10.00 Motocyklawe mistrzostwa świata
15.00 Tenis 17.00 Super
Racing Weekend 19.00
Formula nascar 20.00 Wyścigi serii cart 21.45 Wia-,
domości 22.00 Judo 23.00
Wiadomości 23.15 Magazyn
Watts 23.45 Tenis 1.00 Wiadomoścl 1.30 Zakończenie
programu

I

'

-seńa ri1lOwany

6.00 Disco Polo Live
7.00 Twój lekarz
7.20 Wy&Wcrf chcieć
7.30 Jesteśmy
• magazyn redakc.ji
program(:r.v religijnych
8.00 Tom I Jerry

Ul Klub Stasia I Nel
9.00 Hugo
-program dla dzieci
9.30 PowerRangers
• serial dla młodzJeży
9.55 Disco Relax
10.55 Sabrina, nastoletnla

czarownica
-seńakoo'ledcmy

-seria komedioY.y
11.20 Dusza człowiek
11.50 Dodna
-~wojskowa

W wyniku podjazdowych wo-

ixod.USA

7.15 Dtlelnamysz
-serial animowany
prod. 'Melka Btytania
8.30 Pole przyjatnl
·film obyczajowy

ixod.USA

10.05 Biała szamanka
-film przygodowy
11.30 Kośclółtywy
-magazyn katołidó
12.00 AnlołPańskl
12.20 Widzialne
I nlewldzlalne

12.50 Archiwum

XX wieku
13.15 BusterKeaton,
·film dokumentalny

IV1ystanlepaMamb1'f

pogody

jen rniędzysztabowych, łódź
podwodna USS Ponadstandard bierze udział w manewrach polegających na stymulowanym przejęciu bomby atomowej z okrębJ radzieckiego.
13.40 Podwójnaakcja
• serial fantasy
14.25 Zakręcony
-serial komeótOWY
14.45 Dwaśwlaty
15.05 Pepsi World
Star Challenge
15.30 lnfonnacje
15.45 Prognoza

15.50 ldt na całość
16.50 Rycerznocy
• seńal akcji
17AO Dwaśwlaty
18.40 lnfonnacje

-komeda

14.05 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
15.00 Covington Cross
·serial kostiumowy
15.55 Arsena Lupin
·Serial sensacyjny
16.50 Awantura o dziecko
·komedia prod. USA
18.35 Pan Anatol
szuka miliona
·komedia prod. polskiej
20.05 Brakujące kawałki

artysta

22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda
22.30 Piątka u Semki
- program publicystyczny
23.00 Buster Keaton,

I

19.00 Hoop Sport Magazyn
19.05 Życlowaszansa
20.00 Przygody
najsprytniejszego
z braci Holmes
Pastisz kryminalnych seriali
o detektywie - geniuszu. Brat
Sherlocka, który w istocie
był prawdziwym autorem
śledczych sukcesów Holmesa, marzy że pewnego
dnia świat pozna prawdę.
21.30 Losowanie LOTTO
21.45 Na każdy temat
22.45 Roswell: w kręgu
tajemnic
-serial s-f
23.40 Magazyn Ligi
Mistrzów
0.45 Fifa TV
1.15 Muzyka na bis
5.00 Potegnanle

programu

Zakończenie

- komedia
prod Wielka Blytania,
reż. Leonard Stren,
wyk. Eńc ldle, Robert
Wi.ti, Lauren Hutbl,
Bob Gunton i inni

niepowtarzalny
·film dokumentalny
O.OO Arsene Lupin:
Kobieta
o dwóch uśmiechach
-seńał sensacyjny
prod. francuskiej,
reż. Marcello Bakli,
wyk. Gerges Descrieres,
Rafaela Carra im
1.00 Brakujące kawałki

2.30

k

7 OO Teledyski - program mu- •I• kino!
.
d
·
8 oo Dom kobiet - rama 1
zyczny 8 oo Odjazdowe kra·
. . k' . ż Krzy
skówki -·serial animowany . prodf. Zmemiec. tejb re d·a· Ka~
.
szlo. anuss1, o sa ·
dla dzieci 10.20 Na19oręt- rin Baal, Lina Carslens i inni
sze zwierzęta świata - doku- 9 25 Na krawędzi prawa •
meni przyrodniczy 11.20 Se- thriller prod. USA 11.00
aQuesl • serial fantastycz- Porwanie prezydenta • lhnl1
no-naukowy 12.15. Święta .z ler prod. kanadyjskiej 12.55
Willy Woofem • ftlm fam1- l Pęknięte zwierciadło • film
lijny 13.55 Słoneczny pa- kryminalny 14.40 Dokument:
troi - serial przygodowy Elizabeth Taylor 15.10 Cze14.50 Kiedy mnie zabrak- kając na światło - komedia
nie· film obyczajowy 16.35 prod. USA 16.45 DokuOstatnia wielka przygoda meni: Film Noir 17.35 CuBundy'ego - film dokumen- kiereczek - komediodramat
talny 17.35 Cobra - od?zial 119.00 Dokument: Kino eusepcjalny 18.30 Śm1e1 się ropejskie 20.00 Ale Htl! M1razem z nami 19.00 W ak- shima - dramat pr.od. USA
cjl 20.00 Johnny Mnemo- 22.00 Wydział zabójstw ·film
nic • film fantastyczno-na- I sensacyjny prod. USA 23.40
.
. ś mierć na rec~~tę • lh ri.11er
ukowy 21.50 Szkoła rnenaw1ści • dramat obycz. 23.50 prod. francusk1e1. 1.25 Dziś
Córki Madame Claude 1.1 O w nocy umrze miasto · film
.
.
Cobra • oddział speCJalny
woienny
2. 55 F'I1m królk0 2.00 w akcji 2.50 Szkoła metrażowy: Zdjęcia 3.15 Za4.20 Teleshoping kończenf programu
nienawiści

•

7.00 Telesklep 8.00 Trzy
małe duszki - serial animowany dla dzieci 8.25 Oliver
Twist· serial animowany dla
dzieci 8.45 Przygody Syrenki • serial dla dzieci 9.15
Mówią do mnie Bruce - komedia 10.55 Tylko miłość film obyczajowy 12.30 Droga do gwiazd - program rozrywkowy 13.30 Nauka jazdy
- serial fabularno-dokumentalny 14.00 Przygody Supermana - serial przygodowy 14.55 Co za tydzień •
magazyn 15.30 Jeszcze
bardziej zgryźliwi tetrycy komedia obyczajowa 17 .30
Ale Plama - program rozrywkowy 18.00 Big Brother
- Naj„. 19.00 TVN Fakty,
sport, pogoda 19.35 Milio-

a

i Wi€ŚCi

nowy

ŁOWICZANIN

z Głowna i Strykowa

Nawet burza z piorunami...

ZAKtAD

Trzecią licealną ogarnął po pierwszym semestrze istny szał. Szaleństwo pośród w większości
męskiej klasy (specjalizacja- informatyka) wywołała „nowa" - dziewczyna o staroświeckim imieniu
Irena. Panna R. była tak piękna, że nikt nie mógł
spokojnie przejść obok niej, nawet co młodsi nauczyciele robili wielkie oczy (starsi lepiej nad sobą
panowali). Wysoka, zgrabna, apetycznie zaokrą
glona, czarne włosy na cale plecy, zielone oczy
w oprawie jedwabnych rzęs ... Cóż, młodzieńcy zgłu
pieli całkowicie. A gdy jeszcze okazało się, że dziew- .
czyna jest świetną uczennicą i doskonałym kumplem, liczba złamanych męskich serc wzrosła Irena wszystkich traktowała jak kolegów, nikogo ni·e
wyróżniała, na randki umawiać się nie chciała. Ten
stan rzeczy bardzo nie spodobał się Rafałowi I.,
dotychczasowemu niekwestionowanemu szkolnemu Casanovie. Rafał I. oznajmił butnie kolegom,
że Irena będzie mu jadła z ręki. Zakład przyjął Waldemar M. Stawką był ze strony Rafała zestaw grają
cy wysokiej klasy, ze strony Waldka-deska wind-

nerzy · teleturniej 20.25 Big surfingowa. Dodatkiem, wcale niebagatelnym, była
Bróther - Ring 21.40 Pod kwestia honoru. Oto honor, zdaniem Rafała, nie
napięciem • talk show 22.1 O pozwalał mu na to, by jakaś dziewczyna z prowincji
Superwizjer - magazyn re- dawała mu kosza. Jemu! Więc ją zdobędzie, choć
porterów 22.40 Nie do wia- tak naprawdę w ogóle mu na niej nie zależy.Zakład
ry - opowieści niesamowite został przyjęty w obecności kilku świadków. Rafał
23.10 Noktowizjer 23.40 dostał miesiąc na usidlenie Ireny. Po dwóch tygodniach gratulował sobie, że zwyczajowo nie przyjął
Prezydencki poker - serial
zakładu na dwa tygodnie - tyle starczało mu z zapasensacyjny 0.30 Big Brosem, by zdobyć wskazaną przez kumpli dziewczyther - Naj„. 1.20 Talk of
nę. W przypadku Ireny sprawa okazała się skomAngełs - film obyczajowy
plikowana, a on byłtak samo daleko od celu, jak na
3.00 Nic straconego" - po- początku zakładu. A tu czas
mijał z przerażającą
wtórki programów
szybkością. Rafał zaczął kombinować, jak by tu nie
przegrać sprzętu i wyjść z afery z honorem. Zaczął
rozpuszczać wieści, że chodzi z Ireną, ale nie chcą
się do tego przyznać w szkole. Może jedni uwierzy1
li, inni nie - ale wśród tych drugich znalazł się
Waldek. Przypomniał Rafałowi, że potrzebny jest
6.10 Droga do Avonlea dowód - najlepszym byłoby wyznanie Ireny, ale
serial familijny prod. kanainny, oczywisty, też zostanie wzięty pod uwagę.
dyjskiej 7.10 Zorro, ostrze
Rafał był coraz bardziej zdenerwowany. Wreszcie
podjął desperacką decyzję.
dok. na str. I 3

•
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GDY ROLNIK URUCHAMIA
••

Z

lea - serial familijny 10.00
Ucieczka przed zagładą notesem po województwach
dramat fantastyczny 11.50
M ·
Breaking The
ag1can
Code • film dokuemntalny
st· tw
om a
12.50 o arzy a on ·
ELEKTROWNI~
serial sensacyjny 13.20 KlW podkarpackich, pomorskich i małopolskich
NOmaniak 13.50 Strefa wsiach, a także na obszarach
wiejskich Dolnego
cienia: Pociąg znikąd - horŚląska i Pomorza - znacznie częściej niż to ma
ror prod. USA 15.50 Podryw miejsce w pozostałych regionach kraju 'właściciele
kontrolowany - program roz- indywidualnych gospodarstw rolnych parają się rówrywkowy 16.20 SupergC11I
nież
innymi,
poza
uprawą
ziemi
i hodowlą zwie16.50 Różowa pantera 17.15 rząt, rodzajami zarobkowej
działalności na własny
Pomoc domowa - serial ko- rachunek. W grę wchodzą tu agroturystyka z wymediowy 17.45 Dziennik najmem pokoi przyjezdnym,
rozmaite działy rze17.58 Informacje sportowe miosła, przetwórstwo własnych produktów rolnych,
18 05 Piątka nieuslraszo- obróbka drewna, usługi świadczone własn1ro sprzę
ny~h . serial fantastyczny tem (traktorem, kosiarką itp), a w niewielkim stop. Czasem lepiej być niu i jeszcze dość rzadko
- również wytwarzanie
19 00
kobietą_ serial komediowy energii elektrycznej (małe siłownie wodne, wiatra. z archiwum x 20.55 ki) i zaopatrywanie w nią bliższych
i dalszych sąsia
20 00 k
D
.
• Dwa świadów. W województwie podkarpackim takich barrogow a 21 .25
. Baza Pansacola • dziej wszechstronnych zawodowo gospodarstw jest
21 50
Z'eńal
ak 'i 22.45 Zwariowa- prawie połowa - według najnowszych danych GUS •
. CJk
S
v·p
na potycz a 0.25 uper 1 45 procent. Na Pomorzu i w Małopolsce - po 43
z
k
ńproc., na Podlasiu - ponad 40 proc„ na Dolnym
1.05 .strefa P 1.55 a o
Śląsku - ok. 39 procent.
dok. na str. I 3
czenie programu

szpady - komedia przygo·~~~=:;;;;;;1-------:::.-;;:----:----;~<l);-------.... dowa
9.00 Droga do Avon6.10 Na dobre i na złe 7.05
Słowo na niedzielę 7.10 Tam
gdzie jesteśmy 7.40 Ikony
7.55 Fraglesy 8.40 Niedzielne muzykowanie 9.40 Złoto
polscy 10.35 Zabawka 12.00
Regina coell 12.1 O Czasy
12.25 Otwarte drzwi 13.00
Transmisja Niedzielnej Mszy
,Świętej 14.05 Teatr dla dzieci 14.55 Spotkanie z Balladą 15.45 Biografie 16.30
Kochamy polskie seriale 17.OO
Teleexpress 17.20 Noce i
dnie - serial prod. polskiej
18.15 Jakie takie miasto
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 20.00 Bohaterowie Filmowej wyobraźni
21.35 Metro x1000 22.37 Panorama 23.00 Sport-telegram 23.05 Nie tylko dla
melomanów 23 ..(0 Gołębie
0.05 Teraz polania 0.20 Sportowa niedziela 0.35 Zwyczajni-niezwyczajni 1.15 Powótkl programów
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