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I NIKT Wl~CEJ
We wtorek przed południem
były już znane oficjalne wyniki
głosowania

Na

nową stację benzynową już podjeżdżają

samochody.

British Petroleum
zaczęło

przy

Poznańskiei

składa się już ze stacji obsługi i napraw
P nowa pod patronatem BritishbenzyPetro- · powypadkowych samochodów i salonu
ół roku powstawała stacja

leum przy trasie poznańskiej w Łowiczu. Od ostatniej soboty, 22 września jest
już czynna - stanowiąc kolejny element
kompleksu firmy Jerzego Migdy, który

samochodowego Daewoo. Stacja czynna
jest całą dobę, oferuje wszystkie rodzaje
paliw z trzech 6-wężowych dystrybutorów.
dok na str. 2

Mazowiecka inauguruie
w nowym budynku·
utro, 28 września o godz. 1O.OO, mszą
świętą w łowickiej bazylice, celebrowaną przez bp Alojzego Orszulika, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna rozpocznie rok akademicki 2001/2002.
Uroczystości inauguracyjne (początek
około 11.30) odbędą się już w auli nowego gmachu uczelni, aula przygotowana
jest na przyjęcie 300 studentów. To już
dziewiąty rok istnienia szkoły i zarazem
pierwszy, w którym własne budynki w

J

zupełności

szkole wystarczą. Nowy
gmach, który powstał w rok (rozpoczę
cie prac w lipcu 2000, całkowite zakoń
czenie planowane na październik 2001)
przy centrum uczelnianym w Al. Sienkiewicza,jest imponujący: kubatura 8.900
m3, pow. użytkowa 2.310 m2, jednorazowo może z niego korzystać 1.300 studentów. Oprócz wspomnianej auli, przygotowana jest jeszcze jedn~, mniejsza, dla
250 studentów, ponadto m.in. 15 sal wykładowych i seminaryjnych.
(aj)

,

Cały

Blich pomaga ciężko rannei dziewczynce

40 uczniów i pracowników szkoły na Dziewczynkazrozległymiobrażeniamiciała,
Blichu oddało krew dla 11-letniej Pauliny licznymi złamaniami i stłuczeniem mózgu
G., uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 3, trafiła pod respirator na oddziale intensywktóra w czwartek, 13 września uległa cięż- nej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki
kiemu wypadkowi samochodowemu wy- w Łodzi, tam kilkakrotnie poddawana była
biegając niespodziewanie na ulicę Blich transfuzji krwi.
wprost pod nadjeżdżającego Poloneza.
dok na str. 2

w

okręgu

śród nowo wybranych posłów
znalazły się również osoby dobrze
znane w Łowiczu i okolicach: Tadeusz
Gajda (PSL) ze Skaratek w gmin.ie Domaniewice i Wojciech Olejniczak (SLD}
z Waliszewa w gminie Bielawy. Innych po-

W

Ponownie Choi nocki?.
rawdopodobne jest, że sobotni, wyjazdowy mecz z rezeiwami Legii bę
dzie ostatnim, który piłkarze Ill-ligowego Pelikana rozegrają pod wodzą trenera
Zbigniewa Niewiarowskiego. Jak się dowiaduje NŁ, zarząd klubu czeka z podjęciem
decyzji do powrotu prezesa Wiesława Dą
browskiego, który przebywa w interesach
na Ukrainie, ale prowadzone były już rozmowy z kilkoma kandydatami, w tym, najpoważniejsze, ze zwolnionym w poniedziałek z funkcji trenera I-ligowego Stomilu Olsztyn Markiem Chojnackim, który łowicką
drużynę prowadził wiosną w sezonie 2000/
2001.

P

powody do zadowolenia Nie tylko dlatego,

piero z piątego miejsca z listy, a mimo to
w całym okręgu wyborczym uzyskał 5391
głosów i tym samym uzyskał jeden z dwóch
wywalczonych przez PSL mandatów
w okręgu nr 11. Więcej od Gajdy głosów
w szeregach PSL w tym okręgu uzyskał tylko numerjeden z listy: Wojciech Szczę-

Naczelnik Muras zwolniony
P

o wtorkowym posiedzeniu zarządu
miasta burmistrz Ryszard Budzałek
podjął decyzję o wypowiedzeniu warunków umowy o pracę dotychczasowemu naczelnik:owi Wydziału Analiz i Promocji Robertowi Murasowi. Decyzja ta jest konsekwencją ujawnienia przez NoWy Łowi
czanin szcz~gółów organizacji wyjazdu
zespołu Koderki do Stanów Zjednoczonych i Kanady. O tym, że podróż ta była

Przypomnijmy, że Robert Muras był
podczas wyjazdu na urlopie i brał w nim
udział jako przedstawiciel Centrum Samorządności i Parlamentaryzmu, a nie urzęd
nikmiejski. Nie było więc podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego, jednak burmistrz
Ryszard Budzałek tłumaczy je utratą zaufania do Mlll'l!Sa jako naczelnika wydziału i
urzędnika. Umowa o pracę zostaje więc rozwiąz.ana z trzymiesięcznym okresem wyorganizacyjną kompromitacją pisaliśmy powiedzenia Z dniem jej podpisania natow poprzednim numerze gazety w arty- miast Muras przestał być naczelnikiem wykule p.t. Jak miejski urzędnik leciał do działu. Decyzja kto będzie pełnił tę funkcję
Ameryki.
jeszcze nie została podjęta.
(mak)

Pięciuset mafych biegaczy
rawie pięc;_iuset - tylu przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów startowało we współorganizo
wanych m.in. przez Nowego Łowiczanina i
OSiR II Małych Biegach Jesieni. Takiej fre..
kwencji się nie spodziewaliśmy, ale tym
większa jest satysfakcja tych, którzy zwyciężyli. O biegach czytaj na str. 40.

SZKOi.A JEZYKA

P
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s~ na stronach ogłoszeniowych

NASZA REKLAMA NA STRONIE 5

Ziemia Łowicka mieć nie będzie.

PosełTadeuszGajdamożemiećogromne

wybor- że został wybrany na czwartąjuż kadencję
czym nr 11 z siedzibą w Siera- do Sejmu RP. Przede wszystkim dlatego, że
dzu, obejmującym również wy- - w następstwie swoich konfliktów z czę
borców z powiatu łowickiego. ścią łódzkich władz PSL - kandydował do-

OKNO l,5xl,5 m• 595 zł

St.u:jcl Pclliw „PdX" Głowno
tel. (042) 710-88-77, 710-88-78
kom. 0-605-725-422

słów

sny Zarzycki (7496 głosów). Startujący
do wyborów z numerem dwa na tej liście
Edward Gnat z Maurzyc w gmin.ie Zduny
zyskał poparcie 3913 wyborców (choć na
terenie samego powiatu łowickiego Gajdę
wyprzedził), natomiast Stanisław Bednarek
z Nieborowa - 1496 głosów.
Koalicja SLD-UP w naszym okręgu wyborczym wywalczyła pięć mandatów poselskich. Można było przewidzieć, że najwięcej głosów otrzyma umieszcwny na liście partyjnej na pieiwszym miejscu Andrzej Pęczak. Zyskał poparcie 34.813
wyborców, czyli ponad dwa razy wyższe
niż następni kandydaci z tej listy. Drugie
miejsce na tej liście pod względem poparcia
wyborczego osiągnęła Irena Maria Nowacka (14.437 głosów), trzecie Michał
Kaczmarek (14.147 głosów) - oboje dotychczasowi posłowie.
dok na str. 2

szczeg61y
na stronach
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ANGIELS f<IEGO

E.L.S.
*8 poziomów zaawansowania
*grupy dziecięce,młodzieżowe i dla dorosłych
*kursy przygotowujące do egzaminów-FCE,CAE
*przygotowanie do matury
*kursy Business English
*wykwalifikowana kadra z Welkiej Brytanii, USA i Kanady
posiadająca odpowiednie przygotowanie metodyczne
*bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Zadzwoń

lub
R-1138

przyjdź!!

Budynek „Łowiczanki"
ul. Mostowa 28
tel ./fax 830 08 36
godz: 10.00-19.00

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH OO .NŁ": •PUNKT PRZVJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI
NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ; • MINl·MARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 Ą; •KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS.
BRATKOWICE; •BIURO KREDYTOWE" TARA", TARGOWICA MIEJSKA PAW. A,• SKLEP P. JANKOWSKIEJ
WJACll:OWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH • SKLEP P. BURDKI
W CZATOLINIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJOY W OSTROWIE; •SKLEP P. GOJ W PARMIE;• SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; •SKLEP P. KOWALCZVKA
PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. GORTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI
17 W BOLIMOWIE; •SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEfl.GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM •SKLEP P. SAWICKIEGO
PRZY UL. KOŚCIELNEJ W BIELAWACH:• SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE;• SKLEP P. CHARĄŻKI
W ZDUNACH 1A; •SKLEP P. SZWAROCKIEJ W SIERŻNIKACH; •SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; •SKLEP P. SZUFLIŃSKIEGO
W BŁĘDOWIE; •SKLEP P. SZKOP W ARKADII; • SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; •SKLEP
P. DZIEDZIC W MYSŁAKOWIE; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. SZYMAŃSKIEJ W WEJSCACH
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PltKARZY PIOTRCOVII?
o przykrego incydentu doszło podcz.as tl7.ecioligowego meczu Pelikana z
Piotrcovią-Ptak z Piotrkowa Trybunalskiego w ostatnią sobotę, 22 września. W przerwie meczu, dokładnie o godzinie 16.45 pił
karze będący gośćmi Pelikana stwierdzili, ż.e
z szatni, do której klucze mieli tylko oni
i kierownictwo łowickiego klubu, zginęła
część ich rzeczy. Druga połowa spotkania
rozpoczęła się więc z kilkunastominutowym

D

wiającejest to, że weszli i od razu stwierdzili,

brakuje i zaczęło się dzwonienie
do banków, żeby zablokować korty bankomatowe, zastrzeganie numerów telefonów
komórkowych. Jak nasi pilkmze:zostali okradzeni około rok temu, to zorientowali się
dopiero w autobusie... - zastanawia sięjeden
z działaczy łowickiego klubu.
Od razu na miejsce wez:Wana została policja. W ciągu kilku minut przyjechał patrol
policji będącynajbliż.ej wmieście, zaraz poopóźnieniem.
Piłkarze Piotrcovii odkryli włamanie od tem dojechała ekipa dochodzeniowo - śled
razu po wejściu do swojej szatni. Z,astana- cza z łowickitj komendy. Wszystkie ewentuże czegoś

British Petroleum zaczęło przy Poznańskiei
odatkową zachętą dla klientów tanna stacji jest udział w programie „BP partnerclub", który polega na
przeliczaniu zakupionego paliwa na punkty, za które - już bez gotówki można
wybierać różne prezenty, jak akcesoria
samochodowe, zabawki, AGD. Wraz ze
stacją paliw uruchomiony został sklep,
o którym Jerzy Migda mówi, że można
w nim kupić wszystko począwszy od
gazet, papierosów, pokarmu dla zwierząt
Chappi i rajstop, aż po artykuły spożywcze czy zabawki. Przede wszystkim
jednak nastawiamy się na dobre zaopatrzenie w artykuły motoryzacyjne, które
mogą się okazać potrzebne kierowcy
w drodze - dodaje Migda.
Docelowo, cały kompleks nastawiony
na obsługę podróżujących, tworzyć będą
poza oferowanymi już usługami - bar,
kujących

parking o powierzchni 5 tys. m2, plac
zabaw dla dzieci i motel, w którym bę
dzie około l O dwuosobowych pokoi.
Właściciel planuje, że wszystkie dalsze
plany inwestycyjne zostaną zrealizowane przed następnymi wakacjami. Za najważniejsze uważa obecnie uruchomienie
baru i parkingu - które planowane jest jeszcze w tym roku.
Zaniechana na pół roku sprzedaż samochodów Daewoo - z powodu budowy
stacji i utrudnionego dojazdu. do salonu,
została już wznowiona. Sytuacja na rynku samochodowym powoli wraca do normalności - mówi Jerzy Migda. Zainteresowanie zakupem nowych samochodów
wzrasta, zwłaszcza modelami Lanos
i Matiz, dlatego nadal będziemy prowadzić sprzedaż samochodów.
(mwk)

Nagroda za pomoc w odnalezieniu koron

P

arafia w Domaniewicach oraz biuro wie i Głowna Zgodnie z infonna_s:jązamiesz
detektywiztyczne „Gadra" z Łodzi czoną na plakacie, informacje należy kierowyznaczyło nagrodę w wysokości l Otys. wać pod nr tel. (042) 632-81-17, 0601zł za przekazanie informacji, które mo- 302--337 lub pod adresem 99-722 Łódź,
głyby bezpośrednio przyczynić się do ul. Więckowskiego 20. Proboszcz pawykrycia sprawców kradzieży lub odzy- rafii w Domaniewicach ks. Piotr Żądło poskania skradzianych 8 sierpnia z Sanktuariun1 wiedział Nowemu Łowiczaninowi, ż.e biuro
w Domaniewicach koron, monstracji i kieli- detektywistyczne z Łodzi samo zaoferocha mszlanego. Plakaty na temat nagrody wało swoją bezpłatną pomoc przy posru(mwk)
zostały rozwieszone na terenie Domanie- kiwaniu skradzionych koron.

kronika~

~olicyjn8·

• 19 .09 około godziny 12.00 w połu
dnie na terenie Spółdzielni Inwestycji
Budownictwa w Łowiczu zdarzył się wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertel
nym. 32-letni Jarosław Sz. obsługujący
ciąg betoniarski został przyciśnięty
przez łyżkę dźwigu przy ciągu. Mężczy
zna zmarł w szpitalu.
• 19 .09 w Piotrowicach kierujący rowerem Michał B. skręcając w lewo uderzył w bok wyprzedzającego go samochodu Hyunday. Rowerzysta z obraże
niami ciała został odwieziony do łowic
kiego szpitala.
• 20.09 o godzinie 17.00 policjanci
zatrzymali w Oszkowicach w gminie Bielawy nietrzeźwego rowerzystę 41-letniego Andrzeja S. Zawartość alkoholu we
krwi wynosiła 2,41 promila.
•Tego samego dnia nietrzeźwego rowerzystę zatrzymano na ulicy Tkaczew
w Łowiczu. Tad'eusz S. miał we krwi blisko 2 promile alkoholu.
• 23.09 w Łaźnikach w gminie Zduny policjanci zatrzymali na gorącym
uczynku włamania do mieszkania 14-let-

Doktor Antoni Sza/ecki mierzy ciśnienie uczniom chętnym do oddania krwi.

mógł więc dostać się właśnie tamtędy.Jstot

dok. ze str. I
ny wydaje się jednak fakt, ż.e to piłkarze
Piotrcovii zostawili otwarte okno.
Jako klub od razu postanowiliśmy wezwać policję, przyjechała dochodzeniówkq.
Wiem, że teraz trwa śledztwo ipiłkarze będą
przesłuchiwani. Pierwszy r{JZ coś takiego
zdarzyło się w naszym klubie... - tłumaczy
kierownik klubu Władysław Kordialik. Nieomysłodawczynią akcji była kierowktórzy piłkarze z Piotrcovii jeszcze tego sanik internatu działającego przy szkomego dnia odgrażali się, ż.e będą żądali odszkodowania od łowickiego klubu. Do mo- le, Anna Grabka. W poniedziałek, 17
mentu zamykania tego numeru Nowego września, po zebraniu rady pedagogiczŁowiczanina do Pelikana jednak nie wpły nej szkoły, skontaktowała się z łowickim
lekarzem Antonim Szaleckim, który tonęło żadne oficjalne pismo w tej sprawie.
Po pierwszych zeznaniach zawodników warzyszy niejednokrotnie akcjom krwioPiotrcovii policja ustaliła, ż.e wartość ponie- dawczym organizowanym pri:ez Polski
sionych strat wynosi 10.360złotych. Wśród Czerwony Krzyż na terenie Łowicza.
skradzionych rzeczy jest jeden telefon ko- Dzięki doktorowi Szaleckiemu skontaktowano się z Centrum Krwiodawstwa i
mórkowy, zegarki, wyroby ze srebra i złota,
Krwiolecznictwa w Łodzi, które w ciągu
spodnie, dowody osobiste, dowody rejestratrzech dni wygospodarowało czas dla
cyjne samochodów, karty bankomatowe,
samochodu i 3-osobowego profesjonal(mak) nego personelu by przyjechać na Blich.
prawa jazdy.
W rozmowie z nami kierownik internatu
stwierdziła: - Nie mogla~ć bezczynnie wobec takiej tragedii, dziewczynka jest
w bardzo ciężkim stanie. Jej mama jest
a tydzień, w czwartek 4 paź.dziemi ka naszą sąsiadką z Blichu, rencistką, która
o godzinie 16.00 nastąpi otwarcie, po samotnie wychowuje dwójkę dzieci i któkilkunliesięcznej przerwie, kawiarni ra wiele lat przepracowała w szkole - dlaDziupla w Łowickim Ośrodku Kultury. Dyrektor Maciej Malangiewicz zapowiada, że
kawiarnia nie będzie oferować alkoholu, ale
za to kilka gatunków kaw, herbat oraz napoeżeli dzisiaj i jutro utrzyma się bezjów bezalkoholowych. W kawiarni, która
będzie czynna od czwartku do niedzieli w
deszczowa pogoda, na drogach grungodzinach od 16 do 22,już teraz można za- towych Łowicza, po kilkunastotygodniopoznać się z infollllacjarni dotyczącymi naj- wej przerwie rozpocznie pracę równiarnowszych premier kinowych. Służy do tego ka. Zapewnił nas o tym wicedyrektor
,,ściana kinowa" z przyczepionymi kilku- Zakładu Usług Komunalnych Tadeusz
dziesięcioma folderami kinowymi. Jest to Dutkiewicz, dodając: - Dostrzegamy, że
nawiązanie do kinowych tradycji Dziupli i stan dróg gruntowych jest zły. osobiście
jej związku z Dyskusyjnym Klubem Fil- sprawdzałem to na początku tygodnia na
mowym. Powiązanie to nie ominie dnia drogach przy ulicy Łyszkowickiej. Nieotwarcia - bowiem o 19 .OO będzie wyświe stety. dopóki są opady atmosferyczne,
tlony inauguracyjny, pierwszy po wakacjach wejście równiarki jest bezcelowe, po kil(tb) ku dniach będą takie same dziuryjak obecfilm niespodzianka w ramacqDKF.

Cały

cięiko

dok. ze str. I

D

alne ślady, które zostawili włamywacze,
powinny więc zostać zabezpieczone. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy sięjednak, ż.e ło
wicka dochodzeniówka praktycznie nie znalazła śladów włamania Drzwi wejściowe
były w stanie nienaruszonym, otwarte jednak było okno od przebieralni. Włamywacz

niego Grzegorza G. Ukradł 40 złotych.
• 23.09 w Lenartowie zatrzymano
nietrzeźwego rowerzystę Krzysztofa P.
- 3,24 promila alkoholu we krwi. Oprócz
tego nietrzeźwych rowerzystów zatrzymano w Bednarach - Eugeniusza S.
( 1,06 promila) i Chąśnie - Stanisława C.
(2,57 promila).
• 23.09 z placu posesji przy ulicy
Koński Targ nieznani sprawcy skradli
samochód osobowy marki Fiat l 26p
koloru czerwonego o numerze rejestracyjnym SNN 1996 o wartości 1 tys. zło
tych.
• 24.09 w nocy w Borowie w gminie
Bielawy zatrzymany został nietrzeźwy
kierowca peugeota Tomasz M - 1,83
promila.
• 24.09 w Domaniewicach przy ulicy
Klonowej nieznani sprawcy włamali się
do wnętrza dawnego przedszkola i ukradli sprzęt AGD oraz żywność o łącznej
wartości 280 złotych.
• 25.09 w Łyszkowicach nieznani
sprawcy po oberwaniu kłódek od kontenera magazynowego na terenie Byk
Mazowia z jego wnętrza skradli elektronarzędzia o łącznej wartości 20 tys. zło
tych.
Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc
w wi.v. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek

Blich pomaga

rannei dziewczynce

P

Dziupla na nowo

Z

tego w akcji udział biorą zarówno uczniowiejak i pracownicy. Dyrekcja szkoły także
udzieliła dużej pomocy oddając pomieszczenie pod punkt krwiodawczy. Dyrektor
placówki Maciej Mońka powiedział nam,
że bardzo cieszy się z ilości uczniów, która wzięła udział w akcji. To bardzo budujące, że tyle naszej młodzieży chce pomóc
w ratowaniu życia - mówił.
W czwartek, 20 września, krew oddało
18 osób, chętnych było jednak 25. Nie
wszyscy zostali dopuszczeni do oddawania krwi ze względu na stan ich zdrowia, oraz fakt, że. nie zabrano ze sobą z
Łodzi odpowiedniej ilości potrzebnych
formularzy i czekolad dla krwiodawców.
Akcję powtórzono więc w miniony wtorek, 25 września.-Oddało wtedy krew 17
osób. Ilość uzyskanej krwi przeszła oczekiwania organizatorów. Zebrano ponad 15
litrów, które pomogą tak Paulinie, jak i
(tb)
innym potrzebującym.

Gruntowe ulice będq naprawiane

J

nie. Równiarka pracować ma na trzech
osiedlach, gdzie jest najwięcej gruntowych
dróg: po kolei na Górkach, na Korabce
i w okolicach ulicy Łyszkowickiej. Równiarce ma towarzyszyć walec, którego zadaniem będzie utwardzanie wyrównanej
ziemi. Jak zapewnia dyrektor, powinno
to spowodować dłuższe utrzymanie się
poprawnego stanu nawierzchni. Metodę
tę ZUKjuż sprawdził z sukcesem. Miejsca, gdzie pojawiły się wyjątkowo głębo
kie dziury, pracownicy zakładu będą wypełniali mieszaniną ziemi oraz kamieni.

dok. ze str. I

OlEJNiCZAK, GAJDA „. i nikt więcei
zwarte miejsce zajął natomiast wspomniany w tytule artykułu Wojciech
Olejniczak z Waliszewa, mieszkający
jednak w Warszawie. I o ile sukces Gajdy
z całąpewnościąjest sukcesem ciężko wywalczonym, dla wielu niespodziewanym,
o tyle mandat dla Olejniczaka nie zaskakuje. Jego dynamiczna kampania wyborcza dała mu wspomniane czwarte miejsce
wśród kandydatów SLD i 11.500 głosów.
Piątym posłem z listy SLD-UP zostanie,
depcząc Olejniczakowi niemal po piętach,
Anita Błochowiak (11.098 głosów) ale po niej nie ma już długo, długo nic.
Pozostali kandydaci SLD-UP uzyskali
już znacząco mniej głosów, więc przy
pięciu mandatach wywalczonych przez
tę koalicję pozycja Olejniczaka nie była
ani przez chwilę zagrożona.
Komitetem wyborczym, który sprawił największą sensację, a w naszym okrę
gu wprowadzi dwóch swoich przedstawicieli do Sejmu RP, jest Samoobrona.
Wyboryy,pbqarzy)i największym zaufa-

C

niem dwie pierwsze osoby z listy Samoobrony Renatę Rochnowską (I 0.489
głosów) i Waldemara Borczyka (8924
głosy) - co oznacza, że większość nazwisk nie była in1 dobrze znanych. Bogusław Olejniczak ze wsi Mięsośnia
w gminie Głowno uzyskał 4612 głosów.
Z komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość najwięcej głosów zebrał

Piotr Krzywicki (6481 głosów)- i on
Kolejni kandydaci
z tej listy nie przekroczyli progu 1700
głosów. Wojciech Gędek z Łowicza,
który kandydował z ósmego miejsca na
liście tego komitetu zebrał zaledwie 389
też będzie posłem.

głosów.

Komitet wyborczy Platforma Obywatelska wprowadzi do Sejmu RP z okręgu
sieradzkiego jedną osobę. Największe
poparcie wyborców zyskał były wicewojewoda łódzki Cezary Garbarczyk 5669 głosów. Łowiczanie kandydujący
z tej listy zyskali następujące poparcie:
Grzegorz Nowicki .- 588 głosów, Bole-

Heichman - 532 głosy, Bogusław
Smela - 386 głosów.
Liga Rodzin Polskich wprowadzi
z naszego okręgu do Sejmu RP także jedną osobę. Najwięcej głosów zyskała kandydująca z numerem jeden na liście Krystyna Grabicka - 7594 głosy.
Wielkim przegranym, biorąc pod uwagę nieprzekroczenie przez AWSP wymaganej dla koalicji bariery 8% (AWSP miała
niecałe 6% głosów),jest KrzysztofKwiatkowski z komitetu wyborczego Akcji
Wyborczej Solidarność Prawicy, doradca
i osobisty sekretarz premiera Buzka. Pomimo zyskania 5181 głosów nie zasiądzie
w ławie poselskiej. Łowiczanin z tej listy
Wiesław Jan Wysocki uzyskał 618 gło
sów.
Na senatorów wybrani zostali: Jerzy
Pieniążek (117.918 głosów), Aleksandra
Koszada (I 06.628 głosów) i JózefDziemdziela (98.80 l głosów) - wszyscy byli
kandydatami z ramienia SLD-UP.
(1uak)
sław
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DROGIE • B~DĄ OSZCZ~DNECztery nowe Jelcze dla MZK najpóźniej do

ozstrzygnięto przetarg na wyłonie
nie dostawcy czterech nowoczesnych autobusów dla Miejskiego Zakła
du Komunikacji. Koszt ich zakupu to
1.348 tys. zł. Do przetargu, jaki został
rozstrzygnięty 30 sierpnia, stanęło tylko
2 oferentów, mimo że specyfikacje przetargowe zostały pobrane przez 9 fum zajmujących się sprzedażą różnych marek
autobusów. Obie firmy były dealerami
Jelcza i proponowały zakup tego samego
pojazdu, przeważyły jednak względy
cenowe i dostawcą będzie fuma Multiplus sp. z o.o. z Rzeszowa.
Cztery kupione autobusy to pojazdy
typu Jelcz M-081 „EDI", posiadające
wszystko to, co zakładano w specyfikacji. Mają po 20 miejsc siedzących i 20
stojących. Dealer, od którego pojazdy
zostały kupione zadba, by pomalowano
je tak, jak autobusy aktualnie jeżdżące
w łowickim taborze, będą to oczywiście
kolory biały i niebieski. Diodowe wyświe
tlacze z nazwami kierunków jazdy będą

R

Suszył

umieszone z przodu, z tyłu oraz boku
pojazdu, informując o numerze linii. Wewnątrz, do kasowania biletów służyć będą
elektroniczne kasowniki, które na biletach
wybiją datę i godzinę. Tylne wejście umoż
liwia dostanie się po pochylni do wnę
trza samochodu osoby niepełnosprawnej
na wózku. W środku przygotowane jest
dla niej miejsce, gdzie może swobodnie
„zaparkować" swoim pojazdem i przypiąć się pasami bezpieczeństwa. Samochód spełnił w ten sposób wymagania
postawione przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych, który dofinansował zakup
sumą 234 tys. zł.
Spełniono także wymogi postawione przez Bank Ochrony Środowiska,
który udzielił miastu na ten cel preferencyjnego kredytu w wysokości 840
tys. zł. Autobusy wykazują się bardzo
dużą oszczędnością przy spalaniu paliwa i nie wydzielają toksycznych spalin,
spełniając tym samym najostrzejsre nor-

sobie ubranie

W Czerniewie spalił się drewniany dom.
Lokator był pijany, ale uszedł z życiem.
niedzielę wieczorem, 23 września,
spalił się drewniany dom mieszkalny w Czerniewie w gm4iie Kiernozia
W domu tym mieszkał samotny, 44-letni
Mieczysław P. Przyczyną pożaru było
suszenie mokrych ubrań i kaloszy piecykiem elektrycznym, tzw. farelką. Kiedy
wnętrze domu zaczęło się tlić, sąsieQzi
zwrócili uwagę, że w domu Mieczysława
P. zrobiło się bardzo jasno. Pobiegli na
miejsce i pomogli mu się wydostać
z domu, nic poważnego mu się nie stało.
Jak się później okazało, właściciel był
w stanie nietrzeźwym.
Na miejsce pożaru jako pierwsze przyjechały samochody OSP z Kiernozi i Teresewa, PSP w Łowiczu otrtymała informację o pożarze o godz. 19.50. Z Łowicza do gaszenia pożaru zadysponowano •
24 strażaków w 4 zastępach gaśniczych.
Mimo to spaleniu uległ jednak prawie cały ·
dom i jego wyposażenie. To był typowy

W

końca

listopada

my światowe, w tym normę Euro-2. Nic
dziwnego, posiadają one silniki Mercedesa, których praca sterowana jest mikroprocesorem. Moc silników to 136 KM,
poj. 4425 cm3 • Najniższe spalanie paliwa
wynosi 10,6 litra na 1OO kilometrów, rzeczywiste w warunkach miejskich natomiast 13 -14 litrów. Jest to o 50 % mniej
niż zużywają autobusy, jakimi jeździmy mówi Bogdan Suchanek, dyrektor łowic
kiej MZK. Oszczędności roczne sięgają
w tym wypadku 118 tys. zł.
Wybrany oferent dostarczy pojazdy do 30 listopada, dyrektor sądzi, że
stanie się to na pewno dużo wcześniej,
zapewnia też, że od razu autobusy zaczną wozić pasażerów, zastępując stare, liczące aktualnie średnio po 15 lat
pojazdy. Nie zmienią się najprawdopodobniej godziny odjazdów, ale w rozkła
dach jazdy dodana zostanie informacja dla
niepełnosprawnych o tym, który kurs
ma możliwości zabrania ich.
(tb)

Poligrafio wydało
opowiadania

Gawrońskiego

najbliższych dniach powinna się

W

ukazać

POCZĄTEK PRAC NA STRZELECKIEJ. Przedsiębior
stwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z .Łowicza rozpoczęło układanie
nawierzchni asfaltowej na ulicy Strzeleckiej w dzielnicy Korabka w Ło
wiczu. Prace mają potrwać do połowy października bieżącego roku
i będą kosztowały 300 tys. zf plus 7 %VAT. Wraz z tą długo, bo przez
dziesięciolecia oczekiwaną przez umęczonych mieszkańców inwestycją przebudowane również zostanie niebezpieczne skrzyżowanie ulicy Strzeleckiej, Legionów i Kiernozkiej. Na środku powstanie wysepka,
która rozdzieli wjazd w ulicę Strzelecką od wjazdu w ulicę Legionów.
Ulica Lipowa, prowadząca w stronę osiedla domków jednorodzinnych,
będzie od tej strony zamknięta.
(mak)

Na pewno nie
stanie fu blaszak

w sprzedaży interesująca
- zbiór opowiadań autorstwa łowiczanina, byłego wieloletniego dyrektora łowickiego oddziału Narodowego
Banku Polskiego, Jerzego Gawrońskiego.
Jedno z nich drukowaliśmy przed dworna Czyli na co zezwolił konserwator zabytków
laty w odcinkach w NŁ. Więcej o tej ciekaieszkańcy ul. 3 Maja i os. Tkaczew kiego Oddziału Służby Ochrony Zabytwej pozycji, udostępnianej czytelnikom
zdziwieni wypowiedzią konser- ków w Łodzi oraz w Wydziale Gosponotabene przez łowickiego wydawcę - firwatora zabytków Mariana Rożeja za- darki Gruntami, Planowania Przestrzenmę Poligrafia z Górek- czytaj na str.18.
mieszczoną na łamach naszej gazety (NŁ nego i Rolnictwa wynika, że przedłożone
nr 37, art. pt. „Mieszkańcy protestują postanowienie jest akceptacją dla decyzji
przeciw marketowi na 3 Maja'), w której ó warunkach zabudowy i zagospodarocytowany twierdzi, że do tej pory nie wania danego terenu i umożliwia ubiegasobotę, 6 października, na Korab- otrzymał w tej sprawie (budowa marketu nie się o pozwolenie na budowę, natoce w Łowiczu będzie odprawione przy ut Tkaczew 12 i 3-go Maja 3/5) miast nie ma nic wspólnego z decyzją
nabożeństwo różańcowe połączo żadnego wniosku, a sprwę jak na razie o wydaniu zgody na wybudowanie w tym
ne z procesją na terenie osiedla. Procesji zna jedynie ze słyszenia, dostarczyli do miejscu marketu. Jest to postanowienie "HYbędzie przewodniczył bp. Józef Zawitnaszej redakcji kopię dokumentu, z któ- dane na podstawie planu zagospodarokowski. Rozpoczęcie modlitwy różańco rego, ich zdaniem, wynika, że Marian wania przestrzennego miasta,
który nie
wej będzie w kościele Matki Bożej Nie- Rożej wyraził już zgodę na budowę
mar- "HYklucza, że teren ten może być terenem
ustającej Pomocy o godz. 19.00. (mwk)
ketu we wskazanym miejscu.
usługowo-handlowym. Jest to teren, na
Przedłożony dokument to pozytyw- którym znajduje się klauzula Wojewódzna opinia, podpisana 30 lipca br., przez kiego Konserwatora Zabytków i ze swej
konserwatora zabytków Mariana Rożeja dla strony mogę zapewnić, że nie "HYdam zgody
prąjektu „ (...) decyqi o warunkach zabudo- na postawienie tam blaszaka. Ewentual"HY i zagospodarowania terenu Bunnistrza ny projekt budowli, która miałaby tam
Miasta Łowicza(. ..) z dnia 18.07.2001 roku powstać, będzie musiał spełniać wiele wyzeszłym tygodniu pracownicy dla inwestycjipolegającej na bumJwiepawi- mogów i musi być utrzymany w stylu koZakładu Usług Komunalnych lonu usługowo-handlowego branży spożyw respondującym z charakterem obszaru
zakończyli prace przy .układaniu czo przemysłowej wraz z dojaz.dami i par- objętego ochroną konserwatorską. Nie
kostki betonowej w pasie chodnika po po- kingiem na nieruchomości położonej w Ło będzie to łatwe, bo np. problemy mogą
łudniowej stronie Nowego Rynku, od ulicy wiczu przy ul. Tka.czew 12 i 3-go Maja 31 być
już z wjazdem na teren, przy czym bez
Wąskiej do Stanisławskiego. Ułożenie kost5, na działce nr. ewid. 2393 (.. .)"
bramy się nie obejdzie - stanowczo twierki było możliwe po zakończeniu prac przy
Z wyjaśnień, jakie uzyskaliśmy dzi Marian Rożej .
wymianie.sieci elektroenergetycznej, zasilaw skierniewickiej delegaturze Wojewódz(aj)
jącej posesje przy rynku .• Jeszcze w tym
tygodniu podobne prace rozpoczną się na
ulicy Ciemnej. Na odcinku od Nowego Rynku do ulicy Konopackiego, liczącym blisko
' 1OO m, ułożona zostanie kostka betonowa
obiegają końca prace na ulicy Klic- trwa tylko podłączanie posesji do kanalikiego. Zakład Usług Komunalnych zacji w pasie chodnika, z tego też powozakończył tam układanie nowej kanaliza- du na razie chodnik przy ulicy nie będzie
cji i wymianę starej sieci wodociągowej wykonywany. Pracownicy ZUK układają
sobotę 6 października w Gmin- na odcinku łącznie 700 m. Ostatnia część po obu jej stronach nowe krawężniki.
nym Ośrodku Kultury w Chą prac, w okolicach przejazdu kniejowego, W miejscach, gdzie były wykonywane
śnie odbędzie się tradycyjne cobyła szczególnie trudna ze względu na IW- poprzeczne przejścia przez ulicę i zniszroczne spotkanie kombatantów Armii
nieczność "HYkonywania "HYkopów na głę- czono jej nawierzchnię, na dniach zostaKrajowej z gminy Chąśno jak i sąsiedniej
bokości nawet ponad 4 m. Przy dużej wil- ną wylane na podbudowie uzupełniające
gminy Kocierzew, którzy w czasie II
gotności gruntu było to dla nas sporym łaty z masy asfaltowej. W ten sposób
wojny światowej brali udział w przyjmowaniu zrzutów lotniczych na polach utrudnieniem, tym bardziej, że na tej ulicy ulica zostanie przygotowana do ułożenia
pod Chąśnem. Kombatanci złożą kwiaty cały czas był utrzymywany ruch samo- 'na całej szerokości nowej nakładki asfaltowej. Tę część prac wykona Przedsiępod pomnikiem upamiętniającym te wy- chodowy.
Zakład planuje, że w wyznaczonym biorstwo Robót Inżynieryjno - Drogodarzenia w Chąśnie, następnie spotkają
się w GOK przy kawie, herbacie i ciast- terminie _do końca października, zakoń- wych z Łowicza.
(tb)
kach na wspomnieniach tamtych czasów. czy ostatnie roboty na ulicy. Af<tu.!ll.Pią_ . .
książka

M

Z różańcem po ulicach

Pożar szybko strawił ściany i dach.

pożar.drewnianego domu, trudny°do uratowania ze względu na czas, jaki jest potrzebny, aby dotrzeć na miejsce - mówi
zastępca komendanta PSP w Łowiczu
Zbigniew Wójcik. Akcja trwała w sumie
ponad2godziny.
(mwk)

W

Równe chodniki
na Nowym Rynku

W

Koniec robót na Klickiego

Spotkanie kombatantów

W

Ten grzyb jest niezwykły, to na pewno nie jest huba, kształtem przypomina
koralowiec - opisał nam jeden z miezkańców Łowicza grzyb
o fantastycznym wygładzie, jaki wyrósł na wierzbie przy blokach na ulicy
Podrzecznej. Może ktoś z czytelników NŁ wie, co to za gatunek.
(tb)
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Filia SGGW na Blichu

Pierwsze dyplomy
P

o raz pierwszy w historii łowickiej filii
Cilównej Gospodarstwa Wiejskiego, mieszczącej się w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego na Blichu,
odbędzie się wręczenie dyplomów inżynier
skich. Otrzyma je, 20 października, na sali
gimnastycznej, 26 studentów wydziału Produkcja i Zbyt Produkcji Rolnej, który jako
pierwszy, trzy lata temu rozpoczął działal
ność na Blichu. Jak poinformował nas wicedyrektor Stanisław Olęcki, większość spośród studentów będzie kontynuowało dalej
Szkoły

inżynierskie

naukę. Będzie to z pewno.fcią

15 osób, które

już zadeklarowały taką chęć- mówi Olęcki.

Niestety, w tym roku naukę na sn1diach
magisterskich inżynierowie kontynuować
będą w Warszawie. Dopiero od przyszłego
roku będzie to możliwe w łowickiej filii.
Z roku na rok popularność studiów rośnie, na dwu wydziałach: Agronomia i
Agrobiznes oraz Ochrona Środowiska, rozpocznie w tym roku naukę 200 studentów
- dwa razy więcej niż w latach poprzednich.
(tb)

Wysokie mandaty·
za niebezpieczną prędkość
W

piątek, 21 września na odcinku trasy mandat ten wynosi 50 zł, na nie zabudoPrzedszkolaki ze Starzyńskiego z ogromnym zaangażowaniem wzięły udział w tegorocznym „sprzątaniu
nr 2 przebiegającym przez teren po- wanym - 30 zł. Największy mandat za pręd
świata" i dokładnie wysprzątały teren wokół swojej placówki.
wiatu łowickiego i kutnowskiego przepro- kość wynosi 500 zł - przy przekroczeniu
wadzana była akcja policyjna „Prędkość", ograniczenia o 50 km/h i więcej.
Na terenie Łowicza ograniczenie pręd
zainicjowana przez KW Policji w Łodzi. Na
naszym terenie - od Patok do Bąkowa, kości na trasie nr 2 wynosi 60 km/h, poza
w godzinach od 8.00 do 13.00 prędkość kon- Łowiczem 90 km/h. 'Zazwyczaj kierowcy
trolowały 3 radiowozy - dwa oznakowane jeżdżą na trasie 120 - 130 km/h. W czavie
ijeden nieoznakowany. W sumie policjanci piątkowej akcji nieoznakowany radiowóz
skontrolowali 47 pojazdów, z których 21 zatrzyma/ samochódjadący nawet 180 Ian!
jechało z nadmierną prędkością. Wszy- h - mówi Leszek Okoń zastępca naczelnika
scy kierowcy zostali ukarani mandatami, sekcji ruchu drogowego KPP w Łowiczu.
W czasie akcji zatrzymano też 4 dowody
których łączna wartość wyniosła 2.900
zł. Obecnie mandatem można ukarać już rejestracyjne z powodu złego stanu techza przekroczenie dopuszczalnej prędko nicznego pojazdów.
tegorocznej akcji ,,Sprz.ątanie świata" cian1i w okolicach ul. Bolimowskiej i dworca wzięło udział 800 uczniów ze szkół podsta- ści o 1Okm/h - na terenie zabudowanym
(mwk)
przeprowadzonej w dniach 21-22 PKP, zaś_przedszkolaki z Górek skupiły śię wowych i girrmazjów, łącznie z sześciu plawrześnia wzięli udział uczniowie wszyst- na porz.ądkach wokół fi.mkcjonującego tam cówek, wydano 500 worków na zbierane
kich łowickich szkół podstawowych, gim- sklepu PSS. Należy również zaznaczyć, że śmieci, dla zbierających zapewniono równazjów oraz szkół średnich, sprz.ątały także mimo wyznaczonych rejonów, żadna nież rękawice.
Wszystkie placówki najpierw zadbaprzedszkolaki z przedszkola na os. Starzyń z placówek nie zaporrmiała o uporz.ądko
ły o czystość wokół własnych posesji,
waniu własnego terenu.
skiego oraz z przedszkola na Górkach.
Ogólnie dla „podstawówek'' i girrmazjów a następnie zajęły się sprzątaniem wyKoordynatorem przedsięwzięcia na terenie miasta był Wydział Spraw Komunal- wydano ponad 1500 worków, szkoły śred znaczonych terenów. W prace zaangażo
nych Urzędu Miejskiego. Podczas akcji prze- nie zamówiły 700 worków. Każdy uczest- W\lli się na przklad bez wyjątkli wszyscy
prowadzonych w latach minionych, szkoły nik akcji wstał również zaopatrzony wrę uczniowie, od najmłodszej do najstarszej
z reguły same wymaczały sobie teren do kawice. Podczas akcji zebrano 58 ml śmie klasy,_Szkoły Podstawowej w Dzierzgówporz.ądkowania, natomiast w tym roku to ci, jest to rrmiej niż w roku ubiegłyn1, ale, jak ku. Wykorzystując słoneczną pogodę
właśnie ten wydział zajmował się przydzie- zapewnia Paweł Gawroński, naczelnik miej- przez cały czwartek, 20 września, zaj_laniem terenów do sprz.ątnięcia. I tak np. skiego wydziału koordynującego akcję- jest mowali się sprz.ątaniem sąsiadującego ze
szkolą lasu, okolic leśniczówki i torów
robieniem porz.ądku w lasku miejskim zajęli mniej dzikich wysypisk.
kolejowych - napełniając 40 worków.
się uczniowie SP 4 i wychowankowie SpeWarto dodać, że uczniowie tej placówki
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczeprzeprowadzają akcję sprzątania dwa
go, pomagali im również uczniowie z Zesprzątano
razy w roku, ponieważ oprócz jesiennej
społów Szkół Zawodowych nr 3 i 4. Łąki za
Akcja „Sprz.ątanic świata" cieszy się po- akcji, sprzątają również każdej wiosny
targowiskiem sprz.ątali uczniowie z Gimnazjum nr 1, gimnazjaliści z„Dwójki" sprz.ąta pularnością również w wiejskich gminach. z okazji Dnia Ziemi, wiosenne porządki
Tak prezentuje się nowe wejście do· szkoły w Kalenicach
li Błonia za muszlą koncertową, natomiast Od kilku lat z dużynl rozn1achem jest o~a odbywają się wtedy pod hasłem „Czyuczniowie z trzeciego gimnazjwn w mieście przeprowadzana na przykład na terenie sty las". W piątek, 21 września, sprząta Kalenice
z udziałem swoich kolegów z SP 3 tradycyj- gminy Nieborów i tym razem nie było ina- nie lasu kontynuowali gimnazjaliści
nie zajęli się terenem po północnej stronie ul. czej. Ogółem w akcji sprz.ątania przeprowa- z Dzierzgówka. Zebrane przez nich śmieci
Poznańskiej. ZSZ nr 1zmierzył się ze śmie- dzonej 20 i 21 września na terenie gminy odebrało Nadleśnictwo Skierniewice.
Uczniowie pozostałych placówek sprz.ą
ozpoczęte jesienią ubiegłego roku pra- czenie planowane jest w lutym. Nad salą
tali przydrożne chodniki i rowy. Między
ce przy rozbudowie szkoły w Kaleni- przeprowadzono już remont dachu, wyinnymi całkowicie został wysprz.ątany te- cach zostały już zakończone_ W dobudo- mieniane są okna, położona zostanie nowa
ren wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej wanej części znajdttią się 2 pomieszczenia podłoga Do sali będzie doprowadzona
od krajowej drogi nr 2, przez Kompinę do lekcyjne, szatnie, gabinet dyrektora oraz instalacja c.o. z kotłowni szkoły. W czaNieborowa. Zajęli się tym gimnazjaliści hall. Nowa część szkoły stanowi łącznik sie trwania zajęć będą się na niej odbywaz Kompiny oraz uczniowie szkół w Bedna- pomiędzy budynkiem domu ludowego i ły lekcje wf, w dni wolne od nauki będzie
dniach 28-30 września w Łowi rów, Sromów, Żelazową Wolę i Niepokala- rach i Nieborowie. Śmieci zebrane w pasach szkoły. Nadal jeszcze trwają prace remon- możliwość organizowania imprez.
czu odbędzie się VTif Krajowy nów. W niedzielę natomiast, 30 września dróg odebrał kutnowski Eko-Serwis. (aj) towe na sali widowiskowej, ich zakoń(mwk)
Przegląd Kronik Strażackich. Prze- o godz. I O w Centrum Akademickim
widuje się, że weźmie w nim udział po- MWSH-P przy ul. Warszawskiej odbędzie
nad 150 kronikarzy. Ich trzydniowy pobyt się sesja, w której udział wezmą znawcy
na Ziemi Łowickiej rozpocznie oficjalne spo- sztuki kronikarskiej, profesorowie uczelni
tkanie z władzami miasta, powiatu i przed- wyższych, którzy ze słuchaczami podzielą
stawicielami zarządu powiatowego OSP się swynii spostrzeźenian1i. Właśnie tutaj
czwartek, 20 września rano Jan C. dziano mi, że to normalne. Nie chciałbym, interesuje, to podniesie i przeczyta. Swoje
w muzeum 28 września o godz. 16. Drugie- będzie można obejrzeć najpiękniejsze stra- mieszkaniec os. Bratkowice za- żeby to było normalne, że ktoś czyta moją ulotki wyborcze dal mi też Stanisław Bedna(ljs)
go dnia kronikarze zwiedzą Arkadię, Niebo- żackie kroniki. _
uważył, że zostały uszkodzone drzwiczki korespondencję lub listy do mojej córki. rek prosząc, abym je rozprowadzał w.vród
od skrzynki pocztowej na koresponden- Policjant pyta/ mnie, co mi zginęło ze znajomych, ale nie nachalnie, aby ich nie
cję, która znajduje się w jego bloku. skrzynki. Sf«J.dja mogę wiedzieć, jaka by/a rozrzucać, nie .fmiecić nimi. Uważam, że to
W przegródce każdego z mieszkańców do mnie korespondencja ?
jest poważne podejście. Uczciwejest też doPo tym odkryciu Jan C. przejechał ulica- łożenie wkładki do gazety.jak kogoś intereielotysięczne straty ponieśli rol- ponieśli natomiast właściciele budynku pojawiły się 3 ulotki wyborcze kandydanicy, których budynki inwentar- gospodarczo-inwentarskiego we wsi Re- tów z 3 różnych ugrupowań politycz- mi osiedla, mając nadzieję, że może uda mu suje - to obejrzy. jak nie - to wyrzuci do koskie spłonęły lub uległy częścio czyce w gminie Domaniewice. Doszczęt nych: Edwarda Gnata z PSL, Krystyny się zauważyć osoby, które ro'zwoziły ulot- sza.
Być może nie jest to wina samych kanwemu spaleniu pod koniec minionego ty- nemu spaleniu uległo tam zadaszenie oraz Tarkowskiej z SLD i Krzysztofa Komo- ki. Musiały przemieszczać się przecież jagodnia. We wsi Sypień w gminie Niebo- to, co znajdowało si<( w środku budynku, rowskiego z UW. Uszkodzone drzwicz- kimś samochodem, ulotki są ciężkie i zajmu- dydatów, ale firma, która podejmuje się
rów spaleniu uleg1a drewniana stodoła czyli 50 ton siana oraz maszyny i urzą ki od skrzynki nie dają się zamknąć, ją sporo miejsca Niestety, nie udało mu się rozprowadzania ulotek jest niepoważna.
o powierzchni 80 m2• Akcja gaśnicza trwa- dzenia rolnicze. Akcja gaśnicza trwała 7,5 mieszkaniec wątpi, aby była to wina li- zauważyć niczego „podejrzanego". To już Jest to możliwe, że nie sztaby wyborcze
ła blisko 5 godzin. Straty wyniosły 12 godziny, a przyczyną pożaru było prze- stonosza. Jest przecież tajemnica kore- lepiej zachowują się osoby, które roznoszą podrzucały ulotki, zwłaszcza, że dotyspondencji - mówi w rozmowie z NŁ - ulotki z różnych sklepów. Wie.szająje na klam- czą one kandydatów z 3 konkurujących
tys. zł. Przypuszczalnie powodem po- ciążenie instalacji elektrycznej.
(mwk)
(ljs) Próbowałem zgłosić to na policję, powie- ce lub kładą na wycieraczce, jak kagoś to ze sobą ugrupowań.
żarn było podpalenie. 44 tys. zł strat
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Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

TtOK NA ANGLISTYCE
Zainteresowanie studiowaniem angielskiego w łowickim
Nauczycielskim Kolegium Języ
ków Obcych jest z roku na rok
coraz większe. W tym roku na
jedno miejsce było więcej niż
troje kandydatów.
tym roku łowickie NKJO przygo40 miejsc na pierwszym
roku języka angielskiego. Wrześniowa rekrutacja pokazała jednak, że chętnych na
ten kierunek jest kilkakrotnie więcej. Do
ezaminów pisemnych i ustnych przystą
piło 130 osób. Wśród nich byli tacy, któ-

W

towało

rym nie powiodło się na czerwcowych
egzaminach na filologię angielską w Łodzi
czy Warszawie oraz tacy, którzy od razu
postawili na łowickie kolegium. Jednak
na egzaminie ustnym, decydującym, który odbył się· 20 września, połączyła ich
niepewność, czy aby posiadana wiedza
i umiejętności wystarczą.
Już od wczesnych godzin porannych
pokój lektorów był oblegany przez mło
dzież oczekującą na egzamin, a każda osoba, ktora właśnie z niego wyszła - zasypywana pytaniami. Konkurencja jest bardzo duża, bo do egzaminów tutaj podchodzi dużo osób, które nie dostały się na

Mimo stresu przed egzaminem, nasz reporter obdarzony
patycznym uśmiechem.

został

Powstaie niecka ieziora
Z

aawansowanie budowy zbiornika
wodnego ,,Joachimów - Ziemiacy" na
skraju Puszczy Bolimowskiej o docelowej powierzchni lustra wody 33,2 ha jest
prawidłowe. Do takiego wniosku doszli
przedstawiciele władz wojewódzkich
oraz wykonawców robót, którzy 11 września, w dniu kiedy minęło pół roku od
rozpoczęcia inwestycji, odwiedzili teren
przyszłego zbiornika. Z zaplanowanych

sym-

anglistykę

na uniwersytetach w Warszawie czy Łodzi. To jest ostatnia deska ratuku przed zmarnowaniem sobie jednego
roku po szkole średriiej - powiedział nam
Paweł Lisiak z Kutna. To, że egzamin
w łowickim NKJO organizowany jest we
wrześniu, nie oznacza, że jest łatwiejszy.
Z komentarzy tegorocznych rekrutów
wynika, że jest wręcz przeciwnie. Ich
zdaniem egzamin pisemny, jak i ustny,
był o wiele trudniejszy niż w Jatach poprzednich. Młodzież, która bazowała jedynie na testach egzaminacyjnych z lat
ubiegłych dostępnych na przykład w Internecie, mogła się rozczarować. Ktoś, kto
w szkole średniej uczył się w klasie o profilu ogólnym nie miał na co liczyć kiernjąc
tutaj swoje kroki, tutaj szanse mają tylko
osoby z klas o rozszerzonym języku angielskim, albo ci, którzy dokształca/i się
na własną rękę - powiedziała nam Anna
Stasiuk z Rawy Mazowieckiej. Jednak
pomyślne zdanie egzaminu wstępnego na
angielski do łowickiego kolegium to nie
wszystko. Kilka lat funkcjonowania tego
kierunku pokazało, że lektorzy są wymagający, a program napięty. Wiem, że
bardzo ciężko utrzymać się tutaj na pierwszym roku, trzeba dużo pracować, to nie
szkoła średnia - zauważyła Katarzyna
Tendaj z Łowicza. To, że kolegium kształci
w kierunku zawodu nauczyciela, nie przeszkadza młodzieży snuć planów o pracy
w zachodnich firmach, czy w charakterze
tłumaczy przysięgłych.

(ljs)

Gmina

Chaśno

Otwarcie gimnazium
w październiku

na ten rok prac przy zbiorniku wykonano 75%. Wycięto drzewa i krzewy, uporządkowano dno przyszłego zbiornika,
rwają przygotowania do uroczystewykopano rów odwadniający, trwająpra
go otwarcia gimnazjum w Błędowie.
ce przy obwałowaniu. Jeżeli wszystko
W budynku normalne zajęcia lekcyjbędzie przebi1Jgać takjak do.tej pory, ter- ne twająjuż od 3 września. Zdecydowano
min zakończenia inwestycji, czyli polowa jednak, że otwarcie odbędzie się w paż-dzier
2003 roku, jest realny- powiedziała nam niku, po uporządkowaniu terenu przyszkolczłonek zarządu województwa Krysty- nego. Aktualnie usuwane są ostatnie ślady
(/js) po prowadzonej tu w okresie wakacji rozna Ozga.
budowie. Otwarcie zaplanowano na środę,
3 pażdzie~ika. Oprócz władz gminy, weżmie w nich udział bp Józef Zawitkowski.

T

Sprosf owanie
W związku artykułem, który ukazał się
w poprzednim numerze NŁ pt." To niewiele da", przepraszam pana Janusza Mostowskiego, że przypisałam mu funkcję szefa firmy „Energopol''. Oczywiście jest on szefem firmy ,,Budowa", zlokalizowanej jedynie na terenie byłego ,,Energopolu".
Lilianna Jóźwiak - Staszewska

Tak

wyglądały prace

GWARANTUJEMY:
autocysterna wyposażona
wpompę, przepływomierz,
filtry i węże długości 50 m

złożu

Kalenice li w piątek, 21

września.

Maszyny iui stoiq
Błyskawiczne

tempo prac
na terenie kopalni Kalenice li
iespełna 2 tygodnie trwa~ montaż li- czyk - szef działu górnictwa skalnego
nii technologicznej do wydobywa- z Instytutu Mechaniki Budownictwa
nia i sortowania kruszywa mineralnego i Górnictwa Skalnego jest fakt, że w kona terenie złoża Kalenice II, należącego palni będzie położony nacisk na jakość
do spółki „Sylex''. Montaż rozpoczęto piasku. W tej technologii celem jest uzywe wtorek, I I września, a zakończono skanie wysokiejjakości piasku. W Polsce
w niedzielę, 23 września. Jeden z osta- złoża krnszywa charakteryzują się tzw.
nich etapów przygotowawczych oglądał wysokim punktem piaskowym, co nie idzie
w piątek, 21 września, szef biura kon- w parze z technologią produkcji betonu,
strukcyjnego koncernu · Krupp - Uwe gdzie udział piasku w kruszywach jest 30
Schnitzler. W rozmowie z NŁ mówił, że %, a 70 % jest grnbych kruszyw - żwirn obie strony - polska i niemiecka - dobrze mówi Góralczyk. W jego ocenie to dobry
przygotowały plac budowy i dlatego kierunek technologiczny, ponieważ wyw ciągu I Odni prace były tak zaawanso- soka jakość piasku pozwoli na oszczęd
wane, jak na innych budowach po 4 tygo- ność zużycia cementu - najdroższego
dniach. Inżynier Schnitzler pytany o to, składnika betonu - nawet do 20 - 30 %.
gdzie będzie serce tej kopalni, wskazuje 3 Odpowiednia ilość piasku o małej średni
takie newralgiczne miejsca. Ta linia ma 3 cy poprawia tzw. ściśliwość - czyli aby
serca - pierwszym jest przesiewacz, dru- uszczelnić mieszankę można dodać mniej
gim płuczka mieczowa i przesiewacz, cementu. Tak to tłumaczy naukowiec:
a trzecim - odwadniacz z cyklonem, kióry
Inżynierowie niemieccy i polscy
decyduje ojakości piasku.
zwracają też uwagę na inne dane świad
Konstrukcja linii produkcyjnej jest dość czące o nowoczesności zastosowanej
jednolita, składa się z części ocynkowa- technologii - zamknięty obieg wody
nych lub pokrytych farbą koloru zielone- (której kopalnia będzie potrzebować
go, aby dobrze komponować się z pobli- 450 m 3 na I godzinę), a także na pobór
skimi lasami. Wykonawcą większości ele- prądu - 260 ~W.
mentów jest koncern Krupp, ale rurociągi
Przed technologicznym uruchomiewodne, wagę, stację pontonu i zbiornik niem 7 specjalistów z Niemiec będzie ustana wodę wykonali i montowali na terenie wiać cyklony i dysze do selekcji 3 frakcji
złoża pracownicy Łęczyckich Zakładów żwiru i 2 frakcji piasku. Uruchomienie
Górniczych.
złoża Kalenice II planowane jest w pierwCiekawostami, na jakie zwraca uwagę szej dekadzie października.
(mwk)
obecny też w Kalenicach Stefan Góral-
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Bielawy

LUDZIE SZUKALI ZNANYCH NAZWISK Mammografia

wpaździerniku

O tym, jak przebiegały u nas wybory, pisze Tomasz Bartos.

W

niedzielnych wyborach zarówno
i mieszkańcy okolicznych wsi głosowali najczęściej całymi
rodzinami, rzadziej samotnie. Korzystając z bardzo ładnej pogody odwiedzali
lokale wyborcze w drodze na lub ze mszy
św. W tym też czasie frekwencja głosują
cych znacznie wzrastała i w lokalach wyborczych robiło się chwilami ciasno.
Pierwsi głosujący pojawili się w lokalach wyborczych kilka minut po godzinie
6.00, czyli zaraz po otwarciu. Na osiedlu
Bratk9wice,jak powiedział nam członek
tamtejszej komisji ze Szkoły Podstawowej Nr 7, Jarosław Majka, pierwszym
głosujący_m był mężczyzna, który do lokalu przyszedł śpiesząc się na pociąg do
Warszawy, w której pracuje. W Sobocie
pierwszym głosującym był mężczyzna,
który na każde wybory przychodzi gło
sować dokładnie w godzinie otwarcia lokalu wyborczego. Tym razem spóźnił się
prawie 14 ~ninut,jednak i tak był pierwszym spośród ponad 400 osób, jakie oddały w tym lokalu wyborczym swoje glosy
- powiedziała nam zastępca przewodniczącego komisji w Sobocie, Anna Jatczak.
W lokalu wyborczym w Domaniewicach
pierwsza pojawiła się o godzinie 6.15 pięć Dzieci glosować nie mogły, ale pomagały przy wrzucaniu głosów
do urn wyborczych.
dziesięcioletnia kobieta. W Nieborowie do
godziny 8.30 lokalu praktycznie nikt nie sowania, były one pisane zbyt drobnym lokale wyborcze i przystąpiły do licze- nia protokoły zdała po godzinie 4.00 koodwiedził, w godzinach południowych drukiem. Jeden z członków komisji wybor- nia głosów oraz wypełniania protokołów. misja nr 15, która działała w pomieszczeczej w Bąkowie Górnym opowiadał nam, Praca ta zajmowała im zazwyczaj 4 - 5 niach Ośrodka Sportu i Rekreacji. O godz.
sytuacja się powtórzyła.
Problemy, jakie pojawiały się przed ko- że były osoby, które nie znały kandydatów godzin. Wszystko zależało od tego, jak 8.00, podobnie jak inni sekretarze gmin,
misjami, to przede wszystkim konieczność i niejednokrotnie musiały się długo zastana- komisje rozłożyły sobie pracę przy licze- sekretarz miasta Elżbieta Czubińska wytłumaczenia zasad głosowania To byłjedyny wiać na kogo majągłosować. Ilość kandyda- niu. Należyjednak przyznać, że te wybory jechała do Okręgowej Komisji Wyborczej
p1Vblem, z jakim się spotkaliśmy, nie mieli- tów na posłów była tak duża, żewiele osób dla komisji były bardzo pracochłonne. w Sieradzu, by zdać wszystkie materiały
.5my żadnych przypadków nietrzeżwych wy- było mocno zdezorientowanych, trudno Kandydaci na posłów ujęci byli w kilku- z komisji obwodowych. Tu jednak okastronicowej książeczce, której strony trze- zało się, że musi czekać kilka godzin, do
borców i takich, którzy sprawialiby jakie- było im wyłowić znajome nazwisko.
Wśród głosujących przeważały rodzi- ba było dokładnie, jedna po drugiej pnej- domu wróciła dopiero po 19 .OO wieczokolwiekklopoty. Raczej wszyscy wiedzieli na
. kogo chcą glosować- powiedział nam Jaro- ny, starsi przychodzili z młodzieżą, któ- neć - powiedział nam Grzegorz Gaw- rem, a potwierdzenie zgodności przekasław Majka z komisji wyborczej na osiedlu ra po raz pierwszy głosowała pod ich ronski, który był jedną z tych osób, które zanych materiałów nadeszło dopiero po
Takie
kłopoty
· Bratkowice. W niektórych lokalach wybor- opieką. Nie widać było samotnie przy- przyjmowały w Urzędzie Miejskim pro- 23. OO.
czych, jak na przykład w Sobocie, zdarzali chodzących 18-latków. Trochę starsza mło tokoły z komisji miejskich. Pierwsza spo- w JXiniedziałek mieli wszyscy zdający masię ludzie, którzy zwracali się z pretensjan1i dzież przychodziła czasami w grupie. Oso- śród 18 łowickich komisji zdała materiały teriały wyborcze w Sieradzu. Powodem
do komisji, że wśród kandydatów na po- by w podeszłym wieku były natomiast po zliczeniu komisja nr 14 ze Szkoły Pod- było przeciążenie pamięci komputerów dastawowej na Bratkowicach, było to oko- nymi z wyboi;_ów. Nawet w sieci intemetosłów nie znajdują nazwisk znanych polity- w towarzystwie starszych dzieci.
Ostatni wyborcy docierali do lokali ło godz. 24.00. Między godzinami 2.00 a wej przez pewien czas nie można było znaków, jak na przykład Leszek Miller czy Andrzej Lepper. Inni wyborcy mieli problemy wyborczych na kilka minut przed 20.00. 2.30 w kolejce po zdanie dokumentów leźć danych z Okręgowej Komisji Wyborz odczytaniem objaśnień na kartach do gło- - o której to godzinie komisje zamknęły stali przedstawiciele kilku komisji, ostat- czej w Sieradzu, jako jedynej w kraju. (tb)
łowiczanie jak

W

godzinach od 9 do 17, I i 2 paź
c!ziemika w Bielawach przepro
wadzonę zostaną badania mammograficzne. Mammobus ustawiony
zostanie na parkingu przed urzędem
gminy. Początkowo zakładano, że badaniami objęte zostaną kobiety z grupy wiekowej od 45 do 65 lat, ostatecznie jednak zwężono przedział wiekowy do granicy 55 lat. Okazało się bowiem, że gminy nie stać na wykonanie
badań tak licznej grupie kobiet. W budżecie gminy na ten cel zarezerwowano
I O tys. zł, badania jednak nie będą cał
kowicie bezpłatne: każda kobieta, która się na nie zgłosi zapłaci 15 zł. W porównaniu z rynkowymi cenami tego
typu usług medycznych jest to średnio
cztery razy taniej. Zakłada się, że przez
dwa dni przebadanych zostanie minimum 200 kobiet. Na badania można się
już zapisywać w urzędzie gminy.
(ljs)

Badanie osteoporozy
w„Kaliskiei"
sobotę, 29 września w NZOZ
„Kaliska" przy Starym Rynku
nr 16 przeprowadzane będą badania profilaktyczne pod kątem osteoporozy. Pacjenci z przychodni „Kaliska", a także innych, są zapisywani na
badania na konkretne godziny. Pozostali
chętni zostaną przyjęci, jeźeli wystarczy czasu. Kierownik przychodni Marek Nodzak powiedział NŁ, że akcja
badań w kierunku osteoporozy była
przeprowadzana też w czerwcu br. i cieszyła się wtedy dużym zainteresowaniem pacjentów. Nie wszyscy chętni zostali wtedy przebadani i dlatego „Biała
sobota" jest organizowana ponownie.
Odpłatność za badanie wynosi 20 zł.
(mwk)
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HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

NajwiękSzy wybór sprzętu AGD

i RTV !
i transport gratis !

Najlepsza fachowa obsługa
Najlepsze w okolicy ceny ! Sprawdź !
Najlepsze warunki sprzedaży na RATY !

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

RO REX

www.rorex.nurkomania.pl

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych

ZAPRASZA!

To

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

fi 830-20-91
~~~

Realizujemy

zamówienie. Transport na terenie

Łowicza

- gratis!!!
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Hurtownia czynna w godz.: 8° -17° , Sobota 8° -14° 0
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PROFESJONALNY DOWÓZ
OLEJU OPAŁOWEGO
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~OO-Łowicz,

Ekoterm Plus

AUTOCYSTERNAMI MARKI MERCEDES
Tel./łu (046) 837-61·81, 0-601•303·2Sl, 0-601·1S7·S9S:

ul. Zgoda 16
R-

1.·

• upusty i rabaty cenowe
• bezpieczeństwo
przy roztankowaniu
• krótki czas oczekiwania
na dostawę
• węże wydawcze do 80 m.
• wydruk wydanych litrów i atest
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GŁOSOWALISMY

Łyszkowice

Zduny

Bielawy

Chąśno

Kiernozia

Gm.ŁDNicz

OGótEM

Bolimów
(gmina ta i.ty
w Innym ok'łgu
wyborczym)

Liczba osób uprawnionych do głosowania
w gminie (mieście)

24 799

3 684

7 202

3 551

5 292

5 047

5 007

2 500

3 047

5 602

65 731

3 137

Oddane głosy
(frekwencja w %)

11 313
(45,62)

1 540
(41,8)

3 001
(41,66)

2 223
(62,6)

2 125
(40,13)

2 719
(53,87)

2 273
(45,40)

1 343
(53,72)

1 492
(49)

2 706
(48,3)

30 735
(46,76)

1 189
(37,90)

Głosy ważne:

10 801
(95,47)

1 458
(94,68)

2 784
(92,77)

2 181
(98,11)

2 006
(94,4)

2 576
(94,74)

2 128
(93,62)

1 324
(98,5)

1 432
(95,98)

2 700
(99,7)

29 390
(95,6)

1 070
(89,99)

ilość,%
głosy

oddane na

SLD
(w nawiasie %)
głosy

oddane na

PO
(w nawiasie %) głosy

oddane na

PSL
(w nawiasie %)
głosy

oddane na

Samoobrona
(w nawiasie %)
głosy oddane na

PiS
(w nawiasie % )
głosy

oddane na

LPR
(w nawiasie%)
głosy

oddane na

AWS-P
(w nawiasie%)
głosy

oddane na

UW
(w nawiasie%)
Najwięcej głosów

oddano na:
lista poselska

lista senatorska

5384

294

965

159

725

520

859

172

321

578

9977

377

(49,85)

(20,16)

(34,66)

(7,3)

(36,14)

(20,2)

(40,37)

(12,99)

(22,4)

(21,4)

(33,94)

(?5,23)

1183

27

217

30

72

44

52

19

35

93

1772

65

(10,95)

(1,85)

(7,8)

(1,37)

(3,6)

(1,7)

(2,44)

(1,43)

(2,44)

(3,44)

(6,02)

(6,07)

627

1220

639

1365

502

713

555

1066

8141

279

(22,6)

(56)

(31,85)

(52,63)

(23,59}

(53,85)

(38,75)

(39,48)

(27,7)

(26,07)

878
(8, 13)

576 (39,50)

885

332

393

437

310

427

·537

281

357

506

4465

198

(8, 19)

(22,77)

(14, 13)

(20,03)

(15,45)

(16,57)

(25,23)

(21,2)

(24,9)

(18,74)

(15,19)

(18,50)

791

51

171

54

64

75

40

28

56

76

1406

46

(7,32)

(3,49)

(6, 1)

(2,47)

(3,2)

(2,9)

(1,88)

(2,1)

(3,9)

(2,81)

(4,8)

(4,30)

878

117

234

169

120

84

61

66

34

191

1954

53

(8,13)

(8,02)

(8,41)

(7,74)

(6)

(3,26)

(2,87)

(4,98)

(2,4)

(7,07)

(6,65)

(4,95)

547

39

120

65

41

48

54

34

42

51

1 041

26

(5,06)

(2,6)

(4,31)

(2,98)

(2,04)

(1,86)

(2,54)

(2,5?)

(2,9)

(1,89)

(3,5)

(2,43)

208

15

26

10

21

4

11

8

8

7

318

15

(1,93)

(1,02)

(0,93)

(0,46)

(1,05)

(0,15)

(0,52)

(0,6)

(0,5)

(0,26)

(1,08)

(1,40)

T. Gajda467
E. Gnat440
B. Olejniczak
116

W. Olejniczak
342
T. Gajda 223
E. Gnat 248

E. Gnat897
W.Olejniczak
299
B.Olejniczak
152

650
B. Olejniczak
307
T. Gajda 270

T. Gajda223
B.Olejniczak
136

J. Dziemdziela W. Owczarek W. Owczarek

R. Michalak

R. Michalak

1 211

749

W. Stasiak
731

W. Olejniczak
W. Olejniczak 304
3045
S. Bednarek
I. Pawluk460 168
260
E.Gnat382
T. Gajda 150

W. Olejniczak T. Gajda 345

J. Dziemdziela
4 344

R. Michalak
652

1 530

1 021

Miasto i gm.
Stryków

Gmina

Miasto

Głowno

Głowno

Gmina
Dmosin

Liczba osób uprawnionych do głosowania

3 933

11 757

3 793

9 248

Oddane głosy
(frekwencja w %)

1 732
(44)

4 981
(42,3)

1 767
(46,6)

3 687
(39,48

Głosy ważne:

1 632
(94,2)

4 965
(99,6)

1 637
(92,6)

3 571
(96,8)

ilość,%
głosy

oddane na

SLD

392

2593

479

1623

(w nawiasie %)

(24)

(55,3)

(27)

(44)

głosy

oddane na

PO
(w nawiasie %)
głosy

23

397

69

260

(1,4)

(8,5)

(3,9)

(7,5)

281

293

528

426

(17,2)

(6,2)

(30)

(11,6)

oddane na

PSL
(w nawiasie %)
glosy oddane na

Samoobrona

804

477

391

803

(w nawiasie %)

(49,3)

(10,2)

(22)

(21,3)

głosy

oddane na

PiS
(w nawiasie %)

28

314

46

179

(1,7)

(6,7)

(2,6)

(4,8)

glosy oddane na

LPR
(w nawiasie %)
głosy

(w nawiasie%)
głosy

54

358

91

199

(3,3)

(7,6)

(5,9)

(5,4)

36

165

23

122

(2,2)

(3,5)

(1,3)

(3,3)

oddane na

UW
(w nawiasie %)

7

64

10

57

(0,4)

(1,4)

(0,5)

(1,5)

Najwięcej głosów

oddano na:
lista poselska
lista senatorska

732

W. Olejniczak E. Gnat328

B. Olejniczak
550
W. Stasiak
613

A.

Pęczak

755

L. Górajek
427

A.

Pęczak

683

J. Dziemdziela D. Szewczyk J. Dziemdziela
2 057

732

1 305

T. Gajda 188 E. Gnat 551
W. Olejniczak T. Gajda 270
W. Olejniczak
181
269
E. Gnat 156
R. Michalak

brak
danych

A.Charzewski
364

brak
danych

POLITYCY NA GORĄCO
O

swojej bardzo wysokiej, bo
czwartej, pozycji na liście SLDUP w wyborach parlamentarnych Wojciech Olejniczak dowiedział się od Nowego Łowiczanina. Rano we wtorek
Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu sugerowała, że może on się znaleźć
na pozycji od czwartej do szóstej, a szósta oznaczałaby koniec marzeń o wejściu do parlamentu. Kiedy zdobyliśmy
już wyniki i w południe zadzwoniliśmy
do Olejniczaka wiedział już, że zdobył
mandat, ciekawy był jednak ile oddano
na niego głosów. Było ich 11.500. Zapytany z czego ten sukces wynika, odpowiedział krótko - Należy pokazywać się,
wychodzić do ludzi, rozmawiać z ludź
mi, być wśród nich. Ja postawiłem na
spotkania, dużo rozmawiałem, wyborcy
stwierdzi/i, że spełnię ic_h oczekiwania, że
taki człowiek jest im w sejmie potrzebny.
zaufali mi. W sejmie młody poseł z gminy Bielawy najchętniej widziałby siebie
jako osobę zajmującą się edukacją i rolnictwem, bo, jak twierdzi - w tych dziedzinach czuje się najpewniej .

***

oddane na

AWS-P

.

7

około

9.00 rano we wtorek zatelefonowaliśmy do posła Tadeusza
Gajdy z PSL, z pytaniem, czy potwierdza nasze nieoficjalne infonnacje, że uzyskał mandat na kolejną, czwartąjuż kadencję w parlamencie, odpowiedział zdecydowanie: Nie są to informacje nieoficjalne! Wyborcy po raz czwarty powierzyli mi mandat posła. Wiedział co mówi,
oficjalne wyniki to potwierdziły. Gajda
również może mówić o sukcesie, ponieważ na liście PSL w okręgu sieradzkim
zdobył bardzo wysokie 2 miejsce, oddaGdy

no na niego 5.200 głosów, ustąpił jedynie
startującemu z numerem pierwszym
Wojciechowi Zarzyckiemu. Tadeusz
Gajda będzie reprezentował nasz powiat
w sejmie mimo, że uzyskał na tym terenie mniejsze poparcie niż Edward Gnat.
fJ)iniki wskazują, że nie jestem politykiem
lokalnym, a ogólnopolskim. Jestem osobą kontrowersyjną, o mnie się mówi. Trzeba zauważyć, że w tym roku „przechodzą" politycy znani np. Komorowski,
Pawlak, nie widać nowych twarzy. Glosowano na mnie w całym okręgu i dzięki
temu zdobyłem wysoką pozycję. Cieszy
mnie, że zwyciężyłem w obwodach w swojej rodzinnej gminie. Cieszę się też, że
każde kolejne wybory to więcej głosów
dla PSL w Łowiczu i już od dziś zaczynamy pracować nad samorządowymi mówi Gajda. Dziwi mnie tak wysoki wynik S(lJ.noobrony. Jak ludzie łatwo pokła
dają swoje zaufanie... Myślę, że szybko się
przekonają na kogo glosowali i bardzo szyfr
ko będą żałować swych pochopnych decyzji - komentuje poseł wynik Samoobrony.
Tadeusz Gajda pracował już w różnych
komisjach sejmowych, cieszy się z tego,
ponieważ twierdzi, że najgorsząjest rutyna Będzie starał się o pracę w komisji rolnictwa, ale rozważy wszystkie propozycje, nie jest wykluczone, że zostanie w
komisji obrony narodowej.

ci, którzy oddali na nas swój głos
zrobili to ze względu na dopracowany.
kompleksowy program - ocenia wynik
Piotr Krzywicki.

ślę, że

***
Samoobrona w naszym okręgu wywalczyła dwa mandaty. Co prawda żadnego
z nich nie zdobył Bogusław Olejniczak z Mięsośni (gm. Głowno), to jednak on również może mówić o sukcesie.
Pod względem ilości otrzymanych gło
sów, a było ich 4.612, zajął on dobre,
czwarte-miejsce na swojej liście. Sukces
Samoobrony wynika stąd, że ludzie zawiedli się na tych, którzy byli już obecni
na scenie politycznej, chcieli dać szansę
nowym. Sam_oobrona nie uczestniczyła
jeszcze w kreowaniu polityki, jest partią
„czystych rąk" i wyborcy na nią postawili. Jestem zadowolony ze swojego wyniku, bardzo licznie poparli mnie ludzie z mojęj
gminy. któ1zy mnie znają, wiedzą że można
na mnie liczyć. Nie było mnie stać na ngromną kampanię, plakat)\ ulotki, więc tym bardziej cieszy mnie ten wynik, a szczególnie
poparcie uzyskane w gminach ościennych.
Myślę, że na glosy należy zapracawać sobie postawą - powiedział Bogusław Olejniczak w rozn10wie z NŁ.

***

BÓlesław Heichman startujący z listy Platformy Obywatelskiej, mimo że
oddano na niego około 300 głosów, rów***
Komitet Prawo i Sprawiedliwość zdo- nież wyrażał zadowolenie z wyniku.
był 1 mandat, który otrzymał doradca Takiej partiijak Platforma trudno jest .-·1ę
dotychczasowego wojewody łódzkiego przebić w Łowickiem, gdzie jest tak
Piotr Krzywicki, nr 1 na liście. Oddało ogromne zaplecze PSL-owskie. Drugi
na niego głos 6.481 osób. Uważam, że są wynik w samym Łowiczu i drugi wynik w
to dobre wyniki w tym dużym i trudnym kraju uważam za sukces - mówił.
(aj)
dla naszej partii okręgu sieradzkim. My-

8
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Czy w szpitalu moina
ieszcze coś ulepszyć?
T

rudna sytuacja finansowa wielu
szpitali spowodowała, że pojawiły się nie tylko firmy skupujące ich
długi, o czym pisaliśmy w jednym z
poprzednich numerów, ale także firmy
oferujące opracowanie planów restrukturyzacyjnych. Oferty tych spółek finansowo - prawnych nie ominęły też
Łowicza. W środę, 12 września, odbyło się spotkanie z udziałem dyrekcji
ZOZ i starosty z firmą, która zajmuje
się restrukturyzacją różnego rodzaju
firm - również zakładów opieki zdrowotnej. Grupa Doradcza „Ekor" jest
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy. Rozmowa miała jednak charakter raczej ogólny, żadne konkretne pomysły na zmniejszenie kosztów pracy szpitala przy jednoczesnym zachowaniu obecnego poziomu
świadczonych usług medycznych nie
były omawiane. Dyrektor łowickiego
ZOZ Janina Kłos-Kaźmierczak powiedziała NŁ, że na spotkaniu nie padły
też konkretne sumy za opracowanie takiego programu oraz kto za takie opracowanie zapłaci - ZOZ czy starostwo.

Prawdopodobnie opracowanie takie
kosztowałoby Kilkadziesiąt tysięcy
złotych.

Firma deklarowała przygotowanie programu w czasie 7 ty.godni, od
momentu przygotowania wszystkich
potrzebnych do tego danych.
Jednocześnie ZOZ posiada opracowane we własnym zakresie programy
o charakterze reorganizacyjnym, ale nie
ma pieni<(dzy na ich wdrożenie. W ubiegłym roku przygotowane były aż 4 takie programy, z którycli dwa zostały
wdrożone - przeniesienie oddziału dziecięcego do głównego budynku szpitala
oraz tzw. szybka ścieżka - czyli restrukturyzacja kadry (zwolnieni pracownicy mieli wypłacone odprawy, a
także odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia).
Nadal aktualne programy to budowa łącznika i rozbudowa izby przyjęć,
utworzenie oddziału opieki długoter
minowej oraz redukcja liczby pracowników. Programy te, poprzez Urząd
Marszałkowski, trafiają do akceptacji
jako Ministerialne Programy Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia. Dwa

Strategia rozwoiu turystyki
do końca września

S

trategia Rozwoju Produktu Turystycznego opracowywana przez
P<?lską Agencję Rozwoju Turystyki dla
obszaru całego powiatu łowickiego przy
współudziale gminy Bolimów, ma być
gotowa do końca września. W chwili
plany łowickiego szpitala zostały obecnej dokument uzupełniany jest
wstępnie zaakceptowane, ale na szao uwagi wniesione przez przedstawicieli
cowany w wysokości 400 tys. zł koszt samorządów (gminy, miasto, powiat), na
utworzenia oddziału opieki długoter zlecenie których jest przygotowywany.
minowej ministerstwo było skłonne Zaraz po otrzymaniu strategii my jako
dołożyć jedynie 90 tys. zł. Natomiast
samorząd powiatowy zamierzamy wspólkoszt odpraw zwalnianych 3 I pracowników wyniesie 70 tys. zł, z czego
ZOZ może liczyć na dofinansowanie
w wysokości 40 tys. zł. W tym roku
irma TECH-MOST ze Skierniewic
zwolniono już 21 pracowników obsłu
na zlecenie powiatowego zarządu
gi, laboratorium, protetyki, pielęgnia dróg prowadzi remont dwóch mostów
rek. W. grupie tej znaleźli się również znajdujących się na drogach powiatowych
palacze c.o. zatrudnieni na etatach w Wyborowie (gm. Chąśno) i Pilaszkowie
w przychodniach, które praVl'.nie prze- (gm. Łowicz). Są to obiekty betonowe,_
jęło już starostwo. ZOZ wypłacił już . a prowadzone prace polegają przede wszyst40 tys. zł tytułem odpraw, ale koszt kim na uzupełnieniu ubytków oraz zamontoten zostanie zwrócony. Pozostałe I O waniu barier energochłonnych, mocnych
osób będzie już zwolnione na koszt i bezpiecznych. W-dalszej kolejności zostaZOZ.
Czy spółka o charakterze doradczym
znajdzie złoty środek na ratowanie finansów szpitala - jest raczej wątpli
we. Bo jak się okazuje, sam program
nie wystarczy, bo żeby oszczędzać,
powodu braku chętnych nie został roztrzeba najpierw zainwestować, a na to
strzygnięty drugi ustny przetarg nieograZOZ nie ma pieniędzy.
(mwk) niczony (31 VII) na sprzedaż kamienicy komllllalnej stojącej na działce przy ul. Nadbzurzańskiej l 9a. Teraz będzie można kupić kamienicę po rokowaniach z zarządem miasta
W skład nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży wchodzi działka o powieWszystkie te inwestycje zostaną
zakończone w październiku.
Ponadto około połowy październi
ka ma ruszyć współfinansowana przez
Bank Światowy inwestycja na drodze
szystko wskazuje na to, że już
powiatowej Urzecze - Sobota, moderwkrótce nieruchomości otaczająnizowany i poszerzany będzie ponad
3 kilometrowy odcinek. Wykonawcą ce budynek starostwa przy ul. Stanisławprzedsięwzięcia jest piotrkowski ER- skiego (ze znajdującymi się na nich garaźaBEDIM. Tutaj jednak termin realizacji mi) przejdą na własność starostwa. Aktujest znacznie dłuższy, bo sięga czerw- alnie stanowią one własność miejską, ale na
mocy przygotowywanego porozumienia
ca przyszłego roku.
(aj) trafią do starostwa, które stając się właści-

Powiat remontuie mosty

F

owiatowy zarząd dróg zbliża się
do finału realizacji inwestycji
zaplanowanych na ten rok. Sochaczewskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów wykonuje poszerzenie oraz
nakładkę na 3,3 kilometrowym odcin-.
ku (od Wejsc w kierunku Różyc) drogi
Łowicz - Różyce - Wejsce. Przedsię
biorstwo ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego jest w trakcie wykonywania przebudowy skrzyżowania dróg
powiatowych w Łyszkowicach (rozbudowa, poszerzenie, chodnik) i będzie

jeszcze wykonywała nakładkę na niewielkim odcinku drogi z Łyszkowic do
Bełchowa. Również ERBEDIM realizuje inwestycję związaną z poszerzeniem i wykonaniem nowej nakład
ki na 3,75 kilometrowym odcinku
drogi Ruszki - Rybno - Kompina (prace trwają na terenie gm. Kocierzew).
Natomiast łowickie Przedsiębiorstwo
Rob.ót Inżynieryjno-Drogowych zajmie się przebudową drogi Złaków
Kościelny - Łaźniki - odcinek o dłu
gości 2,4 km.

nie wybudowany 18-metrowy przepust
na lokalnej rzeczce w Lasocinie (gm.
Kiernozia) oraz poszerzone i zamontowane barierki na rowie melioracyjnym
w Janinowie (gm. Bielawy). Wszystkie te
prace będą kosztowały powiat 54 tys. zł.
Jeszcze w tym roku zostaną wykonane ekspertyzy dla mostów w Kompinie (gm. Nieborów), Bełchowie (gm.
Nieborów) i Retkach (gm. Zduny). (ąj)

Kamienica przy Nadbzurzańskiei
ieszcze nie sprzedana

Z

Duio prac na drogach powiatowych
P

nie z pozostałymi samorządami, które
brały udział w jej tworzeniu, przystąpić
do jej wdrażania. Wszystko po, to by
możliwie jak najszybciej móc wykorzystać potencjał turystyczny ziemi łowic
kiej stwarzając pełną ofertę nie tylko pod
względem atrakcji, bo tych u nas nie brakuje, ale także pod względem bazy i zapiecza sanitarnego - wyjaśnia Paweł
Lisowski szef Zespołu ds. informacji,
promocji i integracji europejskiej w ło
wickim starostwie.
(aj)

rzchni O, 1344 zabudowana budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej ponad 400 m2 z pięcio
ma lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej blisko 223 m 2 . cena
wywoławcza w drugim przetargu wynosiła 240 tys. złotych.
(mak)

Powiatowo·mieiskie
zamiany nieruchomości

W

STRA°~ctiKNA~

cielem całości kompleksu będzie mogło go
zagospodarować. W zamian za to miasto
ma otrzymać od starostwa niewielki skrawek terenu za szpitalem, w sąsiedztwie Bratkowic, który w planie zagospodarowania
przeznaczony jest na tereny zieleni oraz
zabudowaną nieruchomość wraz z otoczeniem na ul. Podrzeczfiej - siedzibę OSP.(aj)

Seat Toledo.
Limitowana edycja. Tylko teraz!

DECEUNINCK • EUROPEJSKI STYL
Łowicz,

ul. Seminaryjna 6, tel.lfax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.lfax 837-14-70,
Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel.lfax 832-52-07

• Gwarancja

1 O lat,

~test niezapalności.

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

c ENy

PRQMQCVJNE

•Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.

lłATy

termometr zaokienny GRATIS ~

Nasze okna świadczą onas.

• Okna typowe. od zaraz.

ISO

9001

Wystarczy spojrzet. na szlachetną sylwetkę Seata Toledo. by nabrać pewności.
te Jest to niezwykły samoch6d. Bogate wyposatenle limitowane) edycji
doskonale potwierdza tę pewność:
ABS. dwie poduszki powietrzne, wspomaganie układu kierowniczego. centralny
zamek z pHotem. elektrycznie regulowane szyby, radiomagnetofon. lmmobllłzer.
Atrakcyjne cechy Seata Toledo w limitowanej edycji 1.4l 16v dopełnia Jego nowa cena
wynosząca 45.990 PLN, aż o u.500 zł niższa od ceny pierwszego modelu z cennika.
Pośpiesz się! llośl samochodów w ofercie ograniczona.

PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS
R-17

Copi·Flex 09-520tqck k. Płocka, tel. (024) 261-41-68, 261-47-15
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I Budownictwa w

• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe
• pustaki zasypowe
•nadproża
galanterię betonową

•

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-rnall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
Internet: http://www.wlnkhaus.com:pl/slb ;g
Zapraszamy w godz. 7.00-17.QD
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SEFIT
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103,

tel. (046) 837 32 79, 837 4138,
fax 837 47 98
&-mail: SIB@winkhaus.com pł;

N

Internet http1/wwwwmkhaus.com.pVslb

•szybak=1,1
• okucia Winkhaus
• wzmocnienia ocynkowane
w ramie, skrzydle, słupku
• transport okien do klienta
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LOKATOR, WWCICIELE
I ••• SCHODY

H

enryk B. od 33 lat jest lokatorem
oficyny w jednym z podwórek
przy ul. Zduńskiej. Twierdzi, że mieszkanie dostał z przydziału i od czasu, kiedy zamieszkał na poddaszu oficyny,
żadne prace remontowe w budynku tym
nie były prowadzone. Od pewnego czasu dach nad budynkiem przecieka. Największym utrudnieniem dla lokatora jest
jednak rozpadająca się klatka schodowa,
znajdująca się na zewnątrz budynku.
Z tego właśnie powodu od 6 lat stara się
on o przydział mieszkania komunalnego.
Do tej pory jego podania były rozpatrywane negatywnie. Co roku dostaje w odpowiedzi pisma, w których podane są
liczby: ile osób się starało, ile miało przyznane mieszkanie. Lokator jest infonnowany, że jego nazwisko nie znajduje się
na przedmiotowej liście. Jestem e111e1J'towany111 kolejarzem, mieszkam sam.
Mam 65 lat i jestem chOJy na serce. Nie
stać mnie na zakup mieszkania - mówi
o sobie. Dodatkową bolączkąjest brak na
podwórku wody i ubikacji. Właściciele zlikwidowali ustęp i pompę po tym, jak zało
żyli instalacje w swoim mieszkaniu.
. Korespondencja na temat stanu technicznego, a także starań o mieszkanie
komunalne to już pokaźny plik papierów, które pan Henryk pokązuje bezradnie. Są tam podania kierowane do
Społecznej Komisji Mieszkaniowej, wydziah1 spraw lokalowych Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pisma kierowane do
właściciela budynku, a także inspektoratu budowlanego. Urząd Miejski zwracał się do. inspektoratu o zainteresowanie się stanem technicznym budynku,
a członkowie komisji zwrócili uwagę na
zły, w ich ocenie wręcz tragiczny stan
schodów, który może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. W ostatniej korespondencji z dnia 31 paździer
nika 2000 r. Państwowy Inspektorat
Nadzom Budowlanego przesłał współ
właścicielce - administratorce decyzję
o nakazie wykonania w ciągu 30 dni remontu zabezpieczającego drewnianą
klatkę schodową prowadzącą do mieszka-

Media Com uruc.h.omila
kawiarenkę
olejna kawiarenka internetowa powstała szkole miejskie. Po jego likwidacji Łowic
w Łowiczu. W tym roku jest to już ka Spółdzielnia Mieszkaniowa wydzierósma tego typu inicjatyWa w mieście. Tym żawiła pomieszczenia, na parterze bloku,
razem inicjatorem powstania dużej kawia- spółce two17..ącej sieć telewizji kablowej.
renki jest spółka M_edia Com zaj1m\jąca się
W kawiarence zainstalowanych jest osiem
między innymi produkcją programu lokal- wysokiej klasy stanowisk komputerowych,
nego w największej łowickiej sieci kablowej istnieje możliwość skorzystania z dobrej jaoraz sprzedażą stałego dostępu do Interne- -kości skanera, drnkarki laserowej itp. Dotu opaitego na sieci Microsoft Networking. stęp do Internetu realizowany jest za poKawiarenka powstała przy siedzibie spółki średnictwem stałego łącza o przepustowow bloku numer 2 na osiedlu Bratkowice. Wy- ści do 2 MB. Kawiarenka otwmta jest od
korzystano między innymi cząść pomiesz- połowy września, a korzystać z niej można
czeń, w któ1ych produkowano program te- w godzinach od 9.00 do 23.00.
lewizji lokalnej. Kiedyś istniało tam przed(lnak)

K

Sprywatyzowany dozór szpitala
i now~ firma
O

sprzqtaiąca

d 1 września spmi.taniem łowickiego utrzymaniem czystości na jego terenie. Sp1yszpitala zajmt\je się już nowa firma, watyzowany został też po raz pierwszy
Konstrukcja klatki schodowej może runąć w każdej chwili, kto wtedy wyłoniona w drodze przetargu. Umowę dozór szpitala. Od I września po1tiemię obz Zakładem Pracy Chronionej Zbigniewa sługują osoby zatrudnione przez famę „Nobędzię za to odpowiada/?
Gierańczyka ZOZ podpisał na najbliższy vum" z Żyrardowa. Po1tierzy zostali do
nia lokatorskiego. Remontniezostałjeszcze osoba postronna dozna urazu z powodu rok. Fi1111a ta jest już znana w szpitalu, po- pracy przygotowani, mieszkają na terenie
wykonany. Lokator nie obwinia jednak wła ich stanu technicznego? Pytanie to sta- nieważ przez 2 miesiące po zwolnieniu Łowicza i w zatrudnieniu ich pośredniczył
wia lokator, ale tmdno jest na nie odpo- sp17.ątaczek i salowych, a jeszcze przed ubie- PUP. Umowa dotycząca dozom tJwać bę
ścicielki, wolałby dostać nowe mieszkanie.
(mwk) głorocznym przetargiem, zajmowała się dzie również rok.
Ona mówi, że nie ma z czego zapłacić. Może wiedzieć.
(mwk)
i nie ma? Pytany o kwotę czynszu mówi,
że płaci 40 zł miesięcznie.
----------------------------------------------------------------------------~
Erzydziału mieszkania nie dostał . PoNieborów
wierzchnia, jaką ma do dyspozycji jest
istotnie dość duża, za to standard niski,
a schody są w opłakanym stanie - ale czego można oczekiwać płacąc 40 zł?

Inwestują wspólnie z Bankiem ŚwiatoWym

rzedsiębiorstwo Robót Inżynieryj- go Biura Wdrażania Programu w Łodzi. Wcześniej oszacowana wartość kosz-

Potrzebna dobra wola
obu stron

P

no-Drogowych z Łowicza będzie
drogi w miejscowości Bednary Ruda oraz niedługiego odcinka z Bednar Rudy do Bednar Kolonii. Inwestycję prowadzi gmina Nieborów, przy dofinansowaniu z Banku Światowego, w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, w związku
z czym przetarg odbywał się na specjałnie określonych zasadach. Zaproszenia
do przetargu · otrzymały firmy spełniające określone warunki, a więc firmy
wykonawcą

W skład komisji przetargowej wchodzili: przewodniczący działającej przy radzie gminy komisji rolnictwa, radny
z Bednar, dwóch sołtysów wsi, przez
które ma przechodzić budowana droga
ora.z przedstawiciel Wojewódzkiego Biurn Wdrażania Programu. Specyfikacje

torysowa inwestycji plasowała się na
poziomie 360 tys. zł. Partycypacja
Banku Światowego w kosztach wyko-•
nania inwestycji została ustalona na
45% jej wartości, pozostałe 55% pokrywa gmina.
Ostateczny termin podpisania umowy i rozpoczęcia wykonywania zadania zostanie wyznaczony w najbliż
szych dniach. Wójt gminy ma nadzieję,
że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych inwestycję uda się za-

Nieruchomo.~ć la ma wielu wspólwla.ścicieli, którzyniesązainteresowaniprzeprowadzeniem remontu - mówi 0 sprawie powiatowy inspektor nadzom budowlanego Marian Sokół. W jego ocenie
sprawa jest trudna i wielowątkowa, w do„
da .
Lok
ł ł
przetargowewzięło5fim1,natomiastdo
ator zosta w ad atkudosc za wn10na.
przetargu stanęły 4 z nich. Ostatecznie
ścicielom narzucony i sprawia problemy.
najkorzystniejszą ofertę w przeprawaW pewnym sensiejeste.fo1y bezradni - mówi
dzonym 14 września przetargu przedMarian Sokół- Te schody są niebezpieczstawił łowicki PRID, wskazując cenę
ne - to nie ulega wątpliwo.fri. Kto zatem
b~~eo~~~clz~~~~żelil~~m~b~z-tt_w_._1_is_ty_ra_n_k_in_g_o_w_e_j_W_~_·e_w_ó_d_z_b_·e_-_wy_k_o_n_a_n_~_w_wy_s_o_k_o_ś_ci_-_3_10_ty_s_._z_Ł__
~_n_'c_z_y_ć_d_o_l_5_1_is_t_~_a_d_a_._ _ _ _
0_0~

w promocji 100 zł za m2 taniej
tvlko jedno mieszkanie!
PONADTO:
• PŁYTKI KLINKIEROWE
•TERAKOTA
• KLEJE, FUGI, LISTWY

• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE
PIANKA
• SCHODY STRYCHOWE, OKAPY MONTAŻOWA

PROMOCJA

9,90 zł/szt•.

• BOAZERIA PCV, SIDING - PANELE PODtOGOWE O WYSOKIEJ ŚCIEAALNOŚG
•RYNNY
• DRZWI • wewnętrzne
14.000 obr, 16.000 obr, 19.000 obr
od
,
zł/m 1
- zewnętrzne
-antywłamaniowe - PANELE ŚCIENNE MDF od 11,30
- harmonijkowe
- ELEKTAONAAZęDZIA 80SCH

IJ SO

Do wvboru·33

nr. 62,1 m2; ulgi podatkowe, teren ogrodzony, parking.
Tel. 0-601-926-511

~ Szeroki asortyment • Ceny konkurencyjne • Raty bez pierwszej wpłaty • Upusty

„

PRODUCENT OKIEN IDRZWI
~· ZALVMINIVM I
ULJ1 montaż transport serwis .... ~

rcy

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat!

Maurzyce 4S
.„...

„.„ „„ • •

BRAMY HORMANN

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE, OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE NAPĘDY, DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
I INNE SZLABANY I MARKIZV TARASOWE

ZAPRASZA DZIECI OD LAT 7
I MŁODZIEŻ NA ZAJĘCIA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

i inni producenci
Dostawa pod wskazany

adres.montaż,

serwis

•
•
•
•

Okna I drzwi firmy LINDA
Bramy Ecotherm
Bramy ELPU
Bramy przemysłowe
Napędy do bram garażowych.

~

te1. co-46) 839-11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0601-508-590
R21

R-1120

'!'

~ul.

Kubusia Puchatka 8, 96-100 Skierniewice tel. (0-46) 833·56·51

Łowicz,

ul. Ciemna 3

Gwarantujemy profesjonalne
nauczanie w grupach.
Zapisy:
(0-46) 837-62-64,

o608-55-47-07

R-995
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Gmina Kocierzew

CZARTEX, ,
CHCE ODEJSC
Czy lokatorka szkoły i gmina dojdą do porozumienia?

M

z prezentowanych prac jest
model domku jednorodzinnego.

Jedną

Autorsko wystawo
mieszkanki Domaniewic
d wtorku, 18 września w GOKSiR
w Domaniewicach eksponowana je&
autorska wystawa prac Iwony Zalazewicz. Autorka ma 20 lat ijest mieszkankąDomaniewic. Różnymi foanarni plastycznymi interesujesięjużoddośćdawna, ucze.5tniczyła w zajęciach kółka plastycznego
w Domaniewicach. Jedna z jej prac była nagrodzona na międzynarodowym konkursie
plastycznym, który odbywał się w 1996
roku w New Delhi - stolicy Indii. W tym
roku ukończyła Liceum Szuk Pięknych
w Łodzi - kierunek formy użytkowe
i w październiku rmpócznie studia na Akademii Szuk Pięknych we Wrocławiu na kie.runku wzornictwo, ceramika i szkło.
Eksponowanych na wystawie ponad 60
prac Iwony Zalazewicz to prz.ede wszystkim malarstwo-akwarela, olej, a także grafika i zdjęcia. Jest też praca przestrzenna fllodel jednorodzinnego domu. Wystawę
można oglądać w godzinach pracy GOKSiRjeszcze do 20 października. Korzystają
z tej możliwości nauczyciele, przychodząc
z uczniami w ramach lekcji, jak i osoby prywatne. Wstępje.5twolny.
(mw~

O

Klub krótkofalarski

Zmiany wzarządzie
ariusz Podlewski z Łowicza został
ponad twa tygodnie temu prezesem
klubukrótkofularskiego SP7 HJZ, działającego przy Łowickim Ośrodku Kultury.
Tytuł ten otrzymał od dotychczasowego
prezesa Jana Bmzy.ńskiego, który zdał go z
powodu ograniczeń czasowych wynikają
cych z racji posiadanego gospodarstwa rolnego i oddalenia swego miejsca zamieszkania od Łowicza, mieszka bowiem w Skaratkachw gminie Domaniewice. Jan Burzyński
pozostaje nadal osobą czynną w klubie, piastującą obowiązki operatora sprzętu.Zastęp
cą prezesa został Marek Rogoziński,a sekretarzem Emil Ambroziak.
(tb)

D

imo upływu kilku tygodni od momentu, Jciedy w sądzie rejonowym
w Łowiczu odbyła się pierwsza rozprawa
dotycząca konfliktu pomiędzy lokatorką
mieszkania zakładowego znajdującego się
w budynku dawnej szkoły podstawowej
w Wiciu a zarządcą tego lokalu, czyli gminą
Kocierzew, strony nie doszły do ugody.
Słabe rokowania na to dała również druga
rozprawa, która odbyła się w środę, 19
września. Obie strony mają teraz 2 tygodnie czasu na dojście do porozumienia, w
przeciwnym razie sąd wyda rozstrzygają
ce orzeczenie w sprawie.
Bogusława L., obecnie wożna w gimnazjum w Kocierzewie, matka pięciorga dzieci, popiera w całości swoje powództwo w
sprawie i uważa, że ostatnia umowa najmu
na mieszkanie zakładowe w Wiciu, jaką
podpisała z gminą, powinna być umową na
czas nieokreślony, a tym samym podtrzymuje chęć zamieszlciwania w lokalu zakła
dowym w budynku szkoły w Wiciu. Wójt
gminy Kocierzew Robert Sikorslci wnosi o
oddalenie powództwa.
Druga rozprawa przyniosła wniesienie
do spra\Vy kilku dokumentów okazanych
przez Bogusławę L., a dotyczących ro.in:
płaconych przez nią rachunków za lokal,
ale przede wszystkim usystematyzowanie faktów. Bogusława L. podpisała z gminą Kocierzew w sumie 7 umów najmu, każ
dą na okres nie dłuższy niż I rok. Co prawda mieszkania zakładowe przy sZkole przysługują w pierwszej kolejności pracownikom pedagogicznym, ale w tym przypadku żaden nauczyiel nie wyrażał zainteresowania spornym lokalem i z roku na rok zajmowała go Bogusława L. wraz z rodziną.
Na podstawie ostatniej podpisanej umowy Bogusława L. miała prawo zajmować
lokal tylko do końca marca tego roku. Po
upływie tego terminu mieszkanie miało
zostać zajęte przez firmę „Czartex", która
dzierżawi budynek dawnej szkoły w Wiciu i prowadzi w nim działalność gospodarczą. Właściciele firmy sprzedali swoje
mieszkanie w Łodzi z myślą o zamieszka-

niuw lokalu przy szkole. Do tej pory jednak nie mogą tego uczynić. w zamian za
mieszkanie w Wiciu gmina proponowała
Bogumile L. inne lokale, czy pomocw zakupie budynku, ta jednak z niej nie skorzystała. Na ostatniej rozprawie podtrzymała
swą wcześniejszą argumentację: Zależy mi
na mieszkaniu z umową na czas nieokreślony. To dałoby mnie i moim dzieciom pewność dachu nad głową. Nie chcę już, żeby
moje dzieci żyły w niepewności i strachu mówiła przed sądem. Zaznaczyła również,
że przez wszystkie lata wynajmu mieszkania regularnie opłacała za nie czynsz.
Tymczasem 18 września, wójt gminy
Kocierzew Ropert Sikorski, otrzymał od
najemcy budynku w Wiciu, właściciela frrmy „Czartex", informację o tym, że nosi się
on z zamiarem odstąpienia od umowy dzierżawy i wysunięcia roszczenia od gminy ok.
1O tys. zł tytułem zwrotu kosztów adaptacji budynku. Firma nie może wywiązać
się z wykonania przyjętych zleceń, bo ze
względu na zajmowanie lokalu przez Bogusławę L. z rodziną, nie może uruchomić
drugiej zmiany produkcyjnej. Wójt Sikorski jeszcze raz wyraził zrozumienie dla
trudnej sytuacji życiowej Bogusławy L. i
w celu polubownego rozwiązania sporu
zaproponował powtórnie Bogusławie L.
mieszkanie przy szkole podstawowej w
Kocierzewie. Ta co prawda wyraziła zgodę, ale pod warunlciem bezterminowej umowy najmu tego lokalu.
. Sąd informując strony o terminie wydania wyroku, wyjaśnił, że bez względu na
to, czy będzie to nakaz eksmisji, czy przedłużenie umowy na czas nieokreślony, rozwiązanie to będzie jednakowo niekorzystne dla obydwu stron. W przypadku umowy na czas nieokreślony firma, która docelowo ma zatrudniać 60 osób, rezygnuje z
działalności, a lokatorka i tak w każdej chwili
może spotkać się z wypowiedzeniem umowy. W przypadku eksmisji rodzina Bogusławy L. będzie musiała przeżyć dramat, a
gmina straci dużo czasu na znalezienie dla
niej socjalnego lokalu zastępczego.
(ljs}

I

Czasami trzeba

by doiść do wodomierza

T

rwa wymiana wodomierzy w blokach Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym roku prace te zostały
zaplanowane na i:rzech osiedlach: Dą
browskiego, gdzie Jcilka tygodni temu
dobiegły końca, oraz Kostka i Tkaczew,
gdzie są aktualnie kontynuowane. Wymiana przebiega bez zakłóceń, choć pracownicy firmy AQVA z Łodzi, która
wykonuje roboty, często muszą wracać
do mieszkań, gdzie nie zastali lokatorów. Oprócz tego w wielu lokalach występuje konieczność przeprowadzenia
dodatkowych prac. Zazwyczaj jest to
rozkuwanie ścian, gdyż nie ma możli
wości dotarcia do wodomierzy i rur, na
których są one montowane. Mimo problemów roboty zostaną zakończone w
pażdzierniku, zgodnie z planem.
Tegoroczna wymiana jest częścią planu robót przewidujących wymianę wodomierzy we wszystkich zasobach

w roku minionym prace te wykonano w ciągu czterech miesięcy na
osiedlu Bratkowice. W roku przyszłym
przewidziane są na pozostałych osiedlach: Konopnickiej, Starzyńskiego,
Noakowslciego i Reymonta.
Spółdzielnia chce by we wszystkich
jej blokach znajdował się jeden rodzaj
wodomierzy, gwarantujący skuteczny
pomiar ilości zużywanej przez mieszkańców wody. W części mieszkań dotychczasowe wodomierze zakładane były
jeszcze przez samych lokatorów, na wła
sną rękę i nieodpowiadają one przyjętym
standardom. Wymiana wodomierzy nie
obciąża dodatkowo lokatorów, jej koszt
jest pokrywany z tzw. funduszu remontowego, stanowiącego część czynszu.
Konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł, dotyczy tylko tych, którzy do tej pory wodomierzy w ogóle
nie mieli.
(tb)

Domaniewice

Ślubowani~ iak co roku,
otrzęsiny po raz ostatni

U

czniowie klas I SP w Domaniewicach mają co roku na przełomie pażdzietnika i listopada ślubowanie, natomiast uczniowie klas IV - otrzęsiny. Ten
drugi zwyczaj wprowadzono dlatego,
że dotychczas dopiero uczniowie klas
IV rozpoczynali naukę w głównym budynku szkoły. Nauka klas młodszych
odbywała się w szkołach filialnych oraz

Związek

w budynku parafialnym. Obecne klasy
IV są już ostatnimi, które dopiero po
trzech latach rozpoczynają naukę w
głównym budynku szkoły i dlatego
otrzęsiny tego typu będą w tym roku
organizowane po raz ostatni. Od 3 września br. wszyscy uczniowie SP im. Janka
Krasickiego w Domaniewicach uczą się
w jednym budynku tysiąclatki. (mwk)

Harcerstwa Polskiego

Potrzebne mundury

T

o apel do tych, którzy wyrośli z mundurów jak i z harcerstwa - mówi
komendant łowickiego hufca Związku
HarcerstwaPolskiego WandaSzalewicz.
Harcerze po raz kolejny w swojej historii apelują do łowiczan i mieszkańców okolic, którzy Jciedyś byli w związku, o przekazywanie mundurów do
hufca. Ich zakup jest kosztowny i dla

Zapraszamy
na jazdę

próbną.

'

organizuje:

wielu młodych druhów, którzy wstą
pili po wakacjach do ZHP, stanowi
poważny problem. Spośród 60 harcerzy, jacy działają w Łowiczu, blisko 1/3 nie posiada regulaminowego
umundurowania. Mundury można
dostarczać do siedziby hufca na ulicy
Podrzecznej w każdy piątek po godzinie 14.00.
(tb)
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Czy będą ieszcze
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Serdecznie zap1aszamy

kursy dla rolników

D

ŁSM ,

RENAUU

Liceum Ekonomiczne
w Bolimowie

yrektjaLiceumEkonomiC"Znego w Boliinowie rozj:iatruje możliwość zorganizowania kolejnej tury kursów dokształcających dla rolników pod patronatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.W ubiegłym roku szkolnym
z dodatkowej wiedzy na temat rachunkowości rolnej, obsługi komputera i tworzenia biznesplanów skorzystało około
sześćdziesięciu rolników z terenu gm.
Bolimów. Jeżeli w tym roku kursy będą
kontynuowane, to dyr!lkcja szkoły wyjdzie z tą ofertą do rolników zamieszkujących gminy ościenne.
(ljs)
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Renault Thalia ttl solidny samochód po przystępnej cenie. Ojego zaletach moglibyśmy wiele pisać..•
że ma niezwykle pojemny bagaźnik, bardzo mocny silnik o znakomitych osiągach, dwie podusiki
powietrzne wserii... Ale po co slę rozPlsywać? AtulY samochodu najlepiej poznać siadając za jego
kierownicą. Zapraszamy na jazdę próbną-Renault Thafia •
www.renault.com.pl
Już od

30 950 zł.

SKŁAD OLEJÓW I SMARÓW
1.argowłca Miejska w Łowiczu
Fax 8381522, TeL 0-602623115; 0-00676198!4

Pły

do chłodnic- LUZEM:

• ZadZWoń do nas wcelu ustalenia terminu jaldy próbnej.

PETRYGO BORYGO

WIERNICKI s.c.
96-100 Sldernlewłce,
ul.Buczka2
Tel (o-46) 833-26-90, 833-27-80

99-400 Łowicz,
ul Poznańska 120 ·

i'e1. (0-48) 837-83.a, ru 837-93-M
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W konkurencyjnych cen eh sprzedaży
. już od 1 października 2001 r.

27.09.2001 r.
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Dawni użytkownicy bronią czegoś, co bez wątpienia sami pobudowali - tyle, że na terenie, który do nich nie należał

K

iedy w grudniu ubiegłego roku
Agencja Mienia Wojskowego

sprzedawała nieruchomość położoną

przy ulicy Podgrodzie 11, przynajmniej
jedna strona zawieranej transakcji nie
spodziewała się ·takich jej reperkusji.
Widok centrum handlowego „Magdanna" na tyle wrysował się już w krajobraz łowickiej obwodnicy, że powoli
wiele osób zapomina, co mieściło się
tam wcześniej. W momencie sprzedaży, czyli 28 grudnia 2000 roku nieruchomość ta zabudowana była 5 budynkami: magazynowym, garażowym,
dwiema ziemiankami oraz drewnianą
wiatą. Teren ogrodzony był płotem z
elementów żelbetonowych oraz stalową siatką i wchodził w skład zasobów
warszawskiego oddziału terenowego
Agencji Mienia Wojskowego od 1 marca 1999 roku. Kompleks został sprzedany państwu Barbarze i Włodzimie
rzowi Łuczakom, którzy już wcześniej,
jeszcze jako dzierżawcy obiektu, przystąpili do zagospodarowywania działki
i budynków. Początek dalszych inwestycji, po wykupieniu nieruchomości,
okazał się jednak również początkiem
kłopotów.

Agencia nas

sprzedała

Tak mówią użytkownicy garaży,
które wraz z całą nieruchomością przy
Podgrodziu, zostały sprzedane pań
stwu Łuczakom i teraz stanowią ich
prawowitą własność. Vżytkownicy

czyli w większości przypadków rodziny wojskowych, niegdyś
pracujących w łowickiej jednostce wojskowej, nie chcą zgodzić się na płacenie
czynszu za użytkowanie garażu, którego jak twierdzą, są właścicielami. Garaże były zbudowane 20 Lat temu przez
kadrę i pracowników cywilnych wojska.
24 murowane boksy stawiane były tylko
i wyłącznie za nasze pieniądze. Mój ojciec i mąż kopali tam fimdamenty. zresztą
takjak wszyscy. Jeżeli ktoś nie mógł być
na placu budowy, musiał zapłacić
dniówkę. To my pok1ywaliśmy koszty
planów i materiałów, a teraz za to co
sami zbudowaliśmy 111amy płacić c;;ynsz,
, przecież to absurd - mówi Maria Pietrzak, Jedna z użytkowniczek garaży
przy Podgrodziu. Bardzo się zdziwiłem,
kiedy w ubiegły111 roku we wrześniu dowiedziałem się o przetargu na garaże
i magazyn ogłoszony przez AMW Wcześniej nikt nas o takich planach nie ingaraży,

go przez Zakład Usług Projektowych
w Łowiczu. Lokalizacja garaży jest
zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodę na budowę wydało Biuro Zagospodarowania Przestrzennego na ul. Jagiellońskiej w Skierniewicach. Skontaktowałem się więc z pozostałymi osobami, które budowały te garaże lub z ich
rodzinami i doszliśmy do wniosku, że
przetarg ten trzeba udaremnić - mówi
Mirosław Kostrzewski, były pracownik jednostki wojskowej w Łowiczu.
Trzech spośród 24 użytkowników wojskowych garaży, w sierpniu ubiegłego
roku pojechało do warszawskiego oddziału AMW celem udaremnienia przetargu. Ich głównym argumentem było
przeświadczenie, że nie można sprzedać czegoś czego się samemu nie budowało. Z drugiej jednak strony, ludzie ci
zdawali sobie sprawę z tego, że garaże
były budowane na gruntach należących
do jednostki, a oni w świetle prawa nie
są ich właścicielami. Ostatecznie o udaremnieniu przetargu zadecydowały dowody wpłat jednostki wojskowej z tytułu podatku wpłacanego do kasy urzę
du miejskiego, które przedstawiciele
użytkowników garaży przedłożyli w
agencji.
Po udaremnionym przetargu jeszcze
raz pojechaliśmy do AMw, z propozycją
wykupu terenu pod garażami. W czasie,
gdy budowane były garaże, jednostki wojskowe nie miały osobowości prawnej, nie
można więc było uregulować stanu prawnego tych garaży. Uregulować to miała
dopiero Agencja, ale ta zbyła nas jednak
obiecankami - mówi Mirosław Kostrzewski. Kolejny przetarg został jednak ogłoszony 17 października 2000 roku
i tym razem doszedł do skutku. 28 grudnia Barbara i Włodzimierz Łuczakowie
stali się prawowitymi właścicielami terenu i budynków.

· Wolna od praw osób
trzecich
Przed zakupem tej nieruchomo.~ci pyAgencji Mienia
Wojskowego o sta11 prawny wszystkich
budynków. W akcie notarialnym czytamy: opisana nieruchomość jest wolna
od długów i praw osób trzecich ....
Uważam, że pod względem prawa do
własności tych garaży wszystko zostało
wyjaśnione. Zgodnie więc z prawem po-

taliśmy przedstawiciela

formował. Garaże budowaliśmy wła

informowałem użytkowników garaży

snoręcznie według projektu

o tym,

wykonane-

że

od 28 grudnia 2000 roku je-

Te

garaże stały się kością

niezgody pomiędzy ich

stem ich właścicielem oraz o tym, że użyt
kowanie boksu garażowego będzie moż
liwe po uprzednim zawarciu z mojąfir
mą umowy najmu - wyjaśnia Włodzi
mierz Łuczak. Użytkownicy garaży
zostali poproszeni o szybkie skontaktowanie się z siedzibą firmy CTB „Magdanna", w przeciwnym razie brak kontaktu będzie oznaczał rezygnacji( z użyt
kowania boksu, a co za tym idzie - jego
opuszczenie.

Czynsz albo klucze
do garaiu
Początkowo umowy najmu, na podstawie których użytkownicy garaży
miesięcznie musieliby uiszczać czynsz
w wysokości 1OO zł, podpisali wszyscy, jednak po jakimś czasie część z nich
zrezygnowała. Obecnie sytuacja wyglą
_da tak, że część boksów garażowych
od strony placu handlowego „Magdanny", których użytkownicy zrezygnowali z dzierżawy i oddali klucze, jest
użytkowana przez nowego właściciela
obiektu, czyli państwa Łuczaków - jako
magazyny. Jednak większość garaży,
zarówno od strony „Magdanny", jak i
od strony zamku nie jest wykorzystana w ogóle, na ich drzwiach wiszą kłód
ki, a klucze do nich mają dotychczasowi użytkownicy.
Kupiliśmy ten teren z myślą o tym,
aby rozwijać działalność. Ciągle inwe-

Grypa iui daie znać o sobie
iektóre z łowickich Niepublicznych ale cierpią na przewlekłe schorzenia.
Opieki Zdrowotnej roz- Zaleca się także szczepienia przeciwko
poczęły akcję szczepienia przeciwko grypie osobom, które przebywając na
grypie. Co prawda szczepionkę taką co dzień w dużych skupiskach ludzi są
narażone na zarażenie wirusem. Szczemożna przyjmować przez cały rok, ale
za miesiące, w których pacjenci powin- pionka działa przez rok.
I tak na przykład w Łowickiej Przyni szczególnie zadbać o zabezpieczenie
się przeciw tej chorobie przyjęto uwa- chodni Zdrowia doktora Wróblewskieżać wrzesień 1 październik. Szczepion- go akcja szczepienia przeciw grypie trwa
ki są odpłatne, a i~h ceny zależą od pro- od września i skorzystało z niej już kilducenta i rodzaju specyfiku. W porów- kadziesiąt osób. Akcję prowadzili.fo1yjuż
naniu z ubiegłym rokiem wzrosły nawet w ubiegłym roku i choć zaczęliśmy ją
o kilka złotych i wahają się od 26 do 37 trochę później, spotkała się z dużym zazł. Według Światowej Organizacji Zdro- interesowaniem naszych pacjentów. Zawia (WHO) szczepieniu powinni pod- s=czepilismy wówczas około 150 osób,
dać się_ ludzie po 50 roku życia oraz oso- 11• tym roku liczymy. że będzie ich dl1'a
by, które nie przekroczyły tego wicku, razy więcej - powiedział w rozmowie

N

Zakładów

z nami kierownik ŁPZ Jan Wróblewski.
Ze statystyk tej przychodni wynika, że
większość pacjentów, którzy zostali
zaszczepieni nie zachorowało na grypę.
Odpłatne szczepienie nie jest jednak
jedynym antidotum na grypę. Lekarze
zalecają dietę bogatą w warzywa i owoce, ubiór stosowny do temperatury otoczenia oraz przyjmowanie w sezonie jesienno-zimowym dodatkowych dawek
witaminy C. O tym, że przestrzeganie
o grypie już we wrześniu to nie przesada niech świadczy to, że w łowickich
przychodniach już pojawili się pacjenci
z bólami głowy, mięśni i ogólnym osła
bieniem, czyli objawami grypy.
(ljs)

użytkownikami

a

właścicielami nMagdanny~

stujemy, zdajemy sobie sprawę z tego,
korzystanie z garażu na placu magazynowym jest utrudnione chociażby z
tego względu, że brama jest otwarta tylko w godzinach od 9 do 17 - mówi Wło
dzimierz Łuczak.
Tym osobom, które nie chcą płacić
czynszu obecny właściciel garaży zaproponował przeniesienie się do garaży od strony zamku, gdzie nie są one
ogrodzone, przynajmniej do momentu
wyjaśnienia z ich strony stanu prawnego budynków. Twierdzi jednak, że nie
doczekał się odzewu na tę propozycję.
Mirosław Kostrzewski był jedną z osób,
której zaproponowano takie rozwiąza
nie i która na nie nie przystała. Twierdzi, że jego garaż od strony „Magdanny" jest kompletnie urządzony i nie ma
zamiaru przenosić się do garażu będą
cego praktycznie w stanie surowym. To
jest moja własność i jeśli ktoś tego nie
chce uszanować, to będę zmuszony się
gnąć po inne środki, złożę wniosek do
prokuratury - zapowiada poirytowany Włodzimierz Łuczak.

że

Co na to Agencia Mi~nia
Woiskowego
Zdaniem dyrektora warszawskiego odAgencji Mienia Wojskowego,
Krzysztofa Bucholskiego, protesty użyt
kowników garaży nie mają żadnych podstaw formalno-prawnych. Sprzedany w
ubiegłym roku obiekt, od początku swego istnienia stanowił własność Skarbu
Państwa. Garaże były budowane bez jakiejkolwiek zgody, niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, co więcef
została tam złamana strefa nadzoru konserwatorskiego - twierdzi dyrektor Bucholski.
Zauważył również, że jeżeli nowy właści
ciel żąda teraz pieniędzy za dzierżawienie
garaży, to robi to również na własną odpowiedzialność. Dlaczego jednak p!7.ez 20 lat
nikt nie zainteresował się samowolą budowlaną - co więcej: dlaczego garaże wybudowane bezprawnie zostały wystawione na
p!7.etarg? Trudno mijest na to pytanie odpowiedzieć- mówi Bucholski- W tamtych czasach wojsko miało mocnąpozyc:ję, nikt na to
nie zwracał uwagi.
Lilianna Jóźwiak-Staszewska
działu

Szkolenia dla nauczycieli
środek Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach przygotował na
ten rok szkolny bardzo bogatą ofertę kurs.ów i szkoleń. Będą wśród nich
m.in. kursy organizowane dla kierownictwa szkół i placówek oświatowych,
kurs „Awans zawodowy" dla nauczyciel i, kurs doskonalący zorganizowany
z myślą o nowo powołanych dyrektorach, liczne kursy organizowane przez
Pracownię Psychologiczno-Pedagogiczną ODN, zajęcia dla nauczycieli wy-

O

Już

chowania przedszkolnego, dla nauczycieli języków obcych gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, kursy wprowadzające w zagadnienia nowej matury,
kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe i wiele innych propozycji.
Ośrodek zaprasza na swą stronę internetową: www.odn.skier.pl. Szczegóły uzyskać można również dzwoniąc do
ośrodka pod numer telefonu (0-46) 833
20 04 lub 833 40 74.
(ajch)

5 tysięcy ludzi obeirzało łowickie wesele

S

towarzyszenie Regionalne Wsi
Urzecze „Łowiczanie" dało dwa
tygodnie temu przedostatnie już
w tym roku przedstawienie „Wesela Ło
wickiego" w skansenie w podłowickich
Maurzycach. Gościli na nim przedstawicieli polonijnych mediów z całego
świata, którzy także odwiedzili Łowicz.
Prezes stowarzyszenia Teresa Wojda
powiedziała nam, że podsumowała Ilość
występów Urzecza na przestrzeni czte-

rech lat działalności w skansenie. Liczby zaskakują: okazuje się, że w tym
okresie zespół Łowiczanie prezentował
łowickie zwyczaje weselne dla 120 grnp,
obejrzało je blisko 5 tys. osób. Grupy
jakie go.frili.fmy na przedstawieniach pochodziły z krajów całego świata, były one
kilkunasto-. kikudziesięcio-. ale też i blisko dwustuosobowe - nie ukrywa zadowolenia Wojda.
(tb)
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Kaidy chce pomóc

Dwa tygodnie
po zamachu

Dopiero na 10 dzień po zamachu
na World Trade Center, pracująca na Manhattanie
Marta Białek po raz pierwszy spała normalnie
dy przed trzynastu laty opuszczała
dom rodzinny w Łowiczu, nie przypuszczała, że w Stanach Zjednoczonych,
które miały się stać jej drugą ojczyzną,
przeżywać będzie naocznie największą
tragedię Ameryki po drugiej wojnie świa
towej. Absolwentka Harvardu, na którym
zrobiła MBA, pracowała wcześniej na
Wall Street, w dniu zamachu już w Rockefeller Center, w bezpośredniej bliskości WTC. Z okna swego mieszkania widziała pożar i ogrom zniszczeń, oddychała
powietrzem przesyconym betonowym
pyłem, w pierwszych dniach po zamachu była wielokrotnie ewakuowana ze
swego miejsca pracy, które uznano za
zbyt narażone na niebezpieczeństwo. Te
pierwsze dni były okropne - wspomina w domu nie dało się spać, budziliśmy się
co kilka godzin, przed tygodniem w sobotę spaliśmy u znajomych, pierwszą normalnie przespaną noc mieliśmy dopiero
w ostatni weekend. Pod oknami z płaczem
przechodzili ludzie, szukający bezskutecznie swych zaginionych bliskich wśród
ranny,ch w położonym nieopodal St. Vincent Hospital. Wielu znajomych jej i jej
męża straciło w zamachu kolegów, przyjaciół, niektórzy tylko biura, inni do dziś
nie mogą korzystać ze swych mieszkań.
Przede wszystkim jednak Marta pracowała. Przez pierwszych kilka dni przygotowywała kanapki dla wolontariuszy
pomagających przy poszukiwaniu ofiar,
pracując przy Canal Street, na granicy
strefy, poza którą już nie wolno było
wchodzić. Wraz ze swym mężem pracowała jak inni, bez wytchnienia. Dziś tej
pomocy już nie potrzeba, ale nastrój po;
został. Solidarność jest ogromna - mówiła nam Marta w rozmowie telefonicznej
we wtorek 25 września. - Każdy chce pomóc, ale nie każdy może, tylko na samym
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pomocna. Teraz wszyscy zbieramy pieniądze na pomoc dla ofiar i odbudowę. I popieramy
rząd.

To poparcie wyraża się także w zrozumieniu dla zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Marta zawsze zresztą uważała, że amerykańskie lotniska, bardzo
ruchliwe, prawdziwe miejsca powszechnego użytku, były zbyt liberalne, że bezpieczeństwo na nich było zagrożone. Teraz ludzie wchodzą do biurowców tylko
jednym wejściem, posłusznie okazują
kontrolującym dowody tożsamości - i nie
latają samolotami. Wiele biznesowych
narad przeprowadza się metodą wideokonferencji. Ruch w biznesie z pewnością powróci, tak jak najgorsze ma już za
sobą nowojorska giełda - ale po 11 września wiele rzeczy w USA nie będzie już
takich samych. Choćby te rygory bezpieczeństwa - przewiduje Marta Białek Ludzie będą musieli zrozumieć, że takjuż
musi być, że to trzeba zaakceptować.
Co nas, w Polsce może zadziwiać, to
fakt, że na razie Marta nie dostrzega wokół siebie objawów wrogości wobec
mieszkających w Ameryce Arabów. My
możemy się dziwić temu, ile razy i z jakim naciskiem w różnych swych wystą
pieniach prezydent Bush przywołuje
amerykańskie zasady, amerykańską tradycję: że Stany są ojczyzną ludzi wielu
ras i religii i że nie wolno kogoś czynić
odpowiedzialnym za terroryzm tylko ze
względu na jego pochodzenie. Dla Amerykanów .jednak jest to ciągle oczywiste.
Przecież w tych wieżowcach zginęli także muzułmanie - zdaje się dziwić pytaniu
Marta. Ileż siły musi mieć w sobie to społeczeństwo, skoro stać je na taką tolerancję...
(wal)

Nie chcieli o tym rozmawiać

W

dniu zamachów terrorystycznych
w Ameryce - pamiętnego 11 września, do Wojciecha Urbanka z firmy ,,Bracia Urbanek" przyjechali w interesach
dwaj Amerykanie. Ich pobyt był planowany na kilka dni - do piątku lub soboty.
Wydarzenia zastały ich w Łowiczu
i przedłużyły ich pobyt. Telefonicznie
kontaktowali się przez cały czas z rodziną, ale nie chcieli o tym rozmawiać. Sytu-

acja bj;la bardzo trudna, ale oni woleli
o tym nie rozmawiać - mówi Wojciech
Urbanek. Najbardzięjprzerażony był nasz
gość z Nowego Jorku. Drugi kontrahent
mieszka w Chicago. Po wznowieniu lotów kursowych do USA, obaj szczęśli
wie wrócili do swoich domów we wtorek
18 września. Jakie czekały tam na nich
informacje - tego łowiccy partnerzy nie
(mwk)
wiedzą.

CENTRUM BUDOWLANE

E

EKOCENTR

Okna drewniane

Nasze życie się zmieniło
- pisze w korespondencji z USA, współpracująca
stale z naszą redakcją Anna Kubica

początku. każda ręka była

Okna.PCV

mione dwa tygodnie były najtrudniejsze w życiu powojennej Ameryki. Cały świat został porażony tym, co wydarzyło się
tutaj 11 września, cały świat jednak mógł
kłaść się do łóżek z myślą, że wydarzyło się to gdzieś daleko, w innym kraju,
gdzieś za oceanem. Świat szybko zaczął
powracać do swojej codzienności.
Ameryka też powraca, ale ciągle za
plecami mamy żarzące się zgliszcza Nowego Jorku i Waszyngtonu.
Liczba zaginionych rośnie z dnia na
dzień. Upłynie jeszcze sporo czasu, zanim poznamy cyfrę ostateczną. Odbywają się pierwsze pogrzeby ofiar. Telewizja przynosi przerażające szczegóły
ostatnich rozmów telefonicznych, jakie
pasażerowie porwanych samolotów
przeprowadzali z rodzinami. Odbywają
się wiece patriotyczne i spotkania religijne.
Wszędzie trwają zbiórki pieniędzy: na
ofiary masakry, na heroicznych ratowników, na odbudowę Nowego Jorku. Pieniądze zbierają zarówno dzieci w wieku
szkolnym, jak i największe gwiazdy filmu i estrady. W ubiegły piątek odbył się
dwugodzinny telethon z udziałem tych
ostatnich, który zebrał ponad 200 milionów dolarów. Telethon ten był transmitowany przez ponad trzydzieści stacji
telewizyjnych, co równało się temu, że
w piątkowy wieczór nie można było nic
innego w TV zobaczyć. To rzecz niespotykana w tutejszym świecie.
a każdym kroku widać w tej
chwili to ogromne zjednoczenie
amerykańskiego narodu. Wszystkie miasta usiane są flagami, każdy niemalże samochód udekorowany jest chociażby niewielką chorągiewką w barwach
narodowych. Przed remizami straży po-

M
Drukujemy niżej wiersz, który jego
autorka, Maria Kaniecki, niegdyś mieszkająca w Łowiczu, a dziś w USA, napisała po ataku terrorystów na Nowy Jork.
Przekazany redakcji NŁ wiersz, adresowany jest do Wolności, której statua witała i wita wszystkich przepływających
czy przylatujących do Nowego Jorku.

Maria Kaniecki

Nie

płacz piękna

Czy to strach, czy gorycz?
Oczy Twe bolesne
uchwyciły fragment ludzkiej
nienawiści.

Serce Twe

ściśnięte

w kamiennym

uścisku

W ten pogodny ranek

ktoś skrzywdził

Twą miłość.

Ale nie płacz Piękna!
Ty dałaś nam wiarę i siłą Twych uczuć
pozbieramy z gruzów to,
·co było symbolem i dumą ludzkości.
Ktoś brutalne wtargnął z nienawiścią
w sercu
w to co dla Ciebie i dla Nas
jest $więte:
WOLNO$ć, GODNO$ć I Mtto$ćt!!
Pod gruzami dziś leżą Ci co poszli
ratować swych braci i wolność.
Obliczem zwrócona w stronę skąd
pielgrzymi
z wiarą i nadzieją patrzą na Tę Ziemię.
Ale nie płacz Piękna!
$wiat jest pełen wiary
Pozbieramy z gruzów to, co jest nam
drogie.
Ucieszymy Twe oczy
Zabliźnimy rany.
Ty dałaś nam siłę, nadzieję i arę.
A więc nie płacz piękna bo MIŁO$ć
ZWYCIĘŻY!!!

Newington, 13.09.2001

N:

Odetchnęli

t

żarnej ludzie układają spontanicznie
kwiaty, palą świeczki.
Sklepy i punkty usługowe zamiast
zwyczajowych reklam wywiesiły napisy w stylu ,)ednoczrny się", ,,Ameryka
zwycięży", ,,Nie damy się", „W Bogu
nasza nadzieja". Nawet wielkie bilbordy
zastąpiły zwyczajowe reklamy samochodów hasłami jednoczącymi naród.
Widzę taki bilbord z mojego okna. Na
czarnym, żałobnym tle białe litery ukła
dają się w napis: „W Bogu nasza nadzieja, w jedności nasza siła" („In God We
Trust, United We Stand").
„The New Yorker", nasz cotygodniowy łącznik z wielkomiejskim światem,
pojawił się dzisiaj po południu w mojej
skrzynce również w żałobnej szacie.
Okładka jest czarna. Nie jakieś przerażające zdjęcie powalonego drapacza
chmur lub ludzi uciekających w panice
przed siebie. Nie, nic takiego. Tylko czerń.
jednoczony naród, Kongres po-

Z

dejmujący niemalże jednomyśl

ne decyzje, poparcie społeczne
dla poczynań prezydenta przekraczają
ce 900/o. Aż trudno uwierzyć, że tak może
wyglądać demokracja. A jednak.
Życie, tak gwałtownie zahamowane
dwa tygodnie temu, rusza powoli do
przodu. Ale wygląda inaczej niż je pamiętamy. Jesteśmy chyba dla siebie milsi, przyglądamy się baczniej ludziom,
których los stawia na naszej drodze, trochę mocniej przytulamy nasze dzieci,
czulej całujemy męża i żonę, częściej
dzwonimy do oddalonych od nas rodziców.
Niby tacy sami, a jednak inni. Niby
w naszym codziennym życiu nic się nie
zmieniło, a jednak zmieniło się tak wiele.
I zdecydowanie czekamy. Czekamy
na to, co będzie dalej.

z ulgq

owiczanie, którzy jeszcze w ubiegłym
tygodniu z zapartym tchem czekali
na wiadomość od członków swych rodzin mieszkających w Nowym Jorku
i o których obawach pisaliśmy w przed-

ostatnim numerze NŁ, odetchnili z ulgą.
lub później wszystkim udało
się skontaktować z krewnymi, których
skutki ataku terrorystycznego na Ame(/js)
rykęs=ęśliwieominęły.

Wcześniej

99-400 Łowicz, ul. Chełmońskiego 2, tel. (0-46) 837-36-59;
eko1@ekocentr.pl
tel./fax 837-41-54 www.ekocentr.pl

Takich cen jeszcze nie

Drzwi zewnętrzne

Wodociągi

było

!

I kanalizacja
R-1 1
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Dziewięciu młodych kleryków
d wtorku, 18 września dziewięciu
młodych kleryków kontynuuje
w Łowiczu przygotowania do rozpoczęcia nauki w seminarium. Zamieszkali już na terenie Wyższego Seminarium
Duchowego w Łowiczu i uczestniczą
w rekolekcjach. Okres przygotowań dla
kandydatów rozpoczął się już wcześniej,
również rekolekcjami, które trwały od 9
września na terenie diecezjalnego domu rekolekcyjnego w Strzegocinie koło Kutna
Przyjęcia do seminarium mają formę
rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której składa się też wszystkie wymagane
dokumenty. W ciągu 2 tygodni osoba
zainteresowana jest infonnowana, czy
zostanie przyjęta. Następnie klerycy są

O

przedstawiani biskupowi ordynariuszowi, który ostatecznie akceptuje kandydatów do seminarium. Przygotowują
cy się do nauki w seminarium są w wieku.
od 19 do 22 lat i wszyscy pochodzą
z terenu diecezji łowickiej. Jeden z nich
studiował przez pewien czas na świec
kiej uczelni, ale studia przerwał.
Formalnie klerycy staną się studentami I roku Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie po wręczeniu
im indeksów przez dziekana lub osobę,
która wystąpi jego imieniu. Od momentu rozpoczęcia przygotowań, kandydat do seminarium jest już nazywany klerykiem.
(mwk)

w

Powodzianie
wciqi potrzebuią pomocy
P

Dyplom i puchar dobrze

wróżą młodym

gospodarzom.

Krzewy prawie po horyzont
Wicemistrz Agroligi będzie chciał z czasem sam eksportować
ospodarstwo Elżbiety i Cezarego
Olejniczaków z Waliszewa zdobyło
tytuł drugiego wicemistrza województwa
łódzkiego w konkursie Agroliga 2001.
char ufundowany przez Wojewódzki
środek Doradztwa Rolniczego państwo
lejniczakowie odebrali 25 sierpnia
Piotrkowie Trybunalskim, gdzie odywała się tegoroczna „Rol-Szansa".
Cezary Olejniczak przejął gospodartwo od rodziców w I 998 roku, jako najtarszy z trzech braci. Wówczas miał do
yspozycji areał o powierzchni 14 ha.
hecnie jego gospodarstwo to 24 ha wlanego pola oraz 14 ha gruntów dzierża
ionych od walewickiej stadniny koni w
sarach. Jak jednak zapowiada, to jeszze nie koniec powiększania gospodartwa. Narzeka tylko na to, że jego grunty
o w sumie 18 pól oddzielonych od siebie
ogami i rowami melioracyjnymi.
Rodzice Cezarego Olejniczaka - Zofia
· Sylwester - prowadzili raczej tradycyje gospodarstwo nastawione na hodowlę
ydła opasowego, drobiu, później rów·eż zbóż i warzyw. Nowy gospodarz
stanowił zmienić profil produkcji na
prawę krzewów i drzew jagodowych.
O~ecnie na 4 ha uprawiane jest 20 tys.
krzewów aronii, na I 7 ha - 102 tys. krzewów czarnej porzeczki i na 2 ha - 5 tys.
drzewek jarzębiny. W gminie Bielawy ten
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profil produkcji rolniczej to swego rodzaju novum, ale zdobywca tytułu wicemistrza Agroligi nie boi się nowości. Wraz
z żoną Elżbietą, pochodzącą z Płońska,
chcą stworzyć nowoczesne gospodarstwo, choć oboje zdają sobie sprawę
z tego, że upatrywanie dochodów tylko
w rolnictwie jest obecnie wysoce ryzykowne. Dlatego też oboje studiują jeszcze podyplomowo wycenę nieruchomości w Wyższej Szkole Zarządzania Nieruchomościami w Warszawie. Chcą uzyskać
uprawnienia rzecwznawców majątkowych
w zakresie wyceny gruntów i budynków
rolnych oraz terenów leś-nych, aby w przyszłości móc założyć własną firmę. Póki co
zajmują się gospodarstwem, w czym nadal
pomagają im rodzice i bracia Wojciech oraz
Michał. A jest tu co robić. Zbiór owoców
jest cz.ęściowo zmechaniwwany. Porzeczkę i aronię zbierają kombajny, ale owoce jarzębiny zbierane są ręCT:nie. Do tego ostatniego zajęcia gospodarz zatrudnia pracowników sezonowych. Opłacalność upra"Y owoców jagodo»ych jest z roku na
rok coraz mniejsza, przykładowo, jeśli w
1998 roku kilogram porzeczek kosztował 5,5 zł, to w tym roku było to 3 zł, przy
czym koszty upra»y tego owocu kształtu
ją się na poziomie 3,5 zł za kg. Ten rok
jest bardzo ciężki, trzeba go po prostu
przetrwać - mówi Cezary Olejniczak.

owołany przy współpracy samo- odzież, środki czystości), planuje się rówrządów lokalnych (powiat, miasto, nież przeprowadzenie zbiórki pasz dla
gm.iny) Zespół Samorządowy koordynu- zwierząt. Ponadto przez cały czas na spejący pomoc dla powodzian przyporni- cjalnieutworzonym koncie: Pekao SA
na wszystkim, że akcja pomocy jesz- I/O ŁOWI CZ 10801486-299172cze się nie zakończyła. Powiat łowicki 360-80300 trwa zbiórka pieniędzy na
pomaga powiatowi staszowskiemu pomoc dla powodzian. Suma zgromaw woj. świętokrzyskim, po kilku trans- dzona na wskazanym koncie przekroportach z pomocą rzeczową (żywność, czyłajuż 45.000 zł.
(aj)

Handel iui na parkingu

d początku roku handlujący, którzy odwiedzają Zduny ze swoimi
zęść owoców państwo Olejniczako
kramami,
musieli prowadzić handel na
wie sprzedają w postaci świeżej
przede wszystkim do Zakładów ,,f.gros terenie byłej Spółdzielni Budownictwa
- Fortuna", a część w postaci suszonej Wiejskiego w Zdunach. Aktualnie gmido Zakładu Handlu Zagranicznego „Ro- na stara się o jej sprzedanie, dlatego
limpex" w Warszawie. Mają własną su- kupcy musieli ją opuścić. W tej chwili
szarnię ogrzewaną olejem opałowym, swoje kramy rozkładają na nowo wyo wydajności 2 ton owoców na dobę. budowanym parkingu na zapleczu UrzęŚwieże owoce umieszczane są na sitach,
a te układa się na wózkach. Wentylatory
tłoczą do suszarni ciepłe powietrze
i zabierają wodę. Para wodna odprowaie mamy co z tym zrobić, może znajdzana jest kanałem wentylacyjnym na
dzie się chętny, któremu te matezewnątrz.
rialy się przydadzą i za symboliczną kwoCzarna porzeczka wymaga suszenia tę kupi je od nas - powiedział nam wójt
przez 48 godzin, aronia i jarzębina - przez gminy Zduny Jarosław Kwiatkowski. Z
3~ godzin. Po wysuszeniu owoce muprowadzonych w przeszłości prac remonszą być jeszcze oczyszczone z liści
i szypułek. Z 6 kg świeżej porzeczki
uzyskuje się l kg owocu suszonego. W
przypadku aronii i jarzębiny proporcja
kształtuje się jak 4 do I. Suszone owoce sprzedawane sąjako surowiec przede
wszystkim do produkcji herbat owocowych. Państwo Olejniczakowie chcą
za kilka lat zrezygnować z handlu z pośrednikiem i bezpośrednio eksportować
swój towar do krajów Unii Europejskiej.
Ma im w tym pomóc udział w targach
w Poznaniu czy Berlinie, o którym bardzo powaźnie myślą.
(ljs)

C

O

du Gminy. Na swoje dawne miejsce na
parkingu przy Banku Spółdzielczym
już na pewno nie powrócą. Zabierali
oni tam zbyt wiele miejsca, co stawało
się uciążliwe w momencie gdy do banku
~eżdżali się rolnicy, by odebrać na przykład zapłatę za dostarczane mleko powiedział nam wójt gminy Zduny Jarosław Kwiatkowski.
(tb)

Do·wzięcią za grosze

N

towych pozostało w gminie kilkadziesiąt
betonowych płyt korytkowych, które
można wykorzystać między innymi do
wykonania stropu na przykład garażu.
Cena ich jest do ustalenia w drodze dyskusji z zainteresowanym.
(tb)
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Kocierzew

Jak
K

pozyskać dentystę?

ocierzewscy radni podczas sesji,
która odbywała się 31 sierpnia, już
po raz kolejny powrócili do tematu braku stomatologa na terenie gminy. Zaproszony na sesję Stanisław Deka, miejscowy lekarz pierwszego kontaktu, kierownik tamtejszego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, stwierdził, że
jedyną szansą dla gminy na pozyskanie
stomatologa jest sfinansowanie wyposażenia do gabinetu dentystycznego.
Deka poinformował radnych, że szacunkowy koszt wyposażenia gabinetu
w specjalistyczny sprzęt dentystycz-

średniej

klasy plasuje się na wyso40 tys. zł. Miejscowy lekarz zadeklarował udostępnienie na potrzeby
gabinetu dentystycznego pomieszczenia w wydzierżawianym budynku po
gminnym ośrodku zdrowia. Na uwagi
radnych, że znalezienie stomatologa
powinno leżeć w gestii lekarza pierwszego kontaktu. Deka odpowiadał, że
stomatolog podpisuje oddzielną umowę z Kasą Chorych i w żaden sposób
nie jest związany z lekarzem pierwszego kontaktu. Zaakcentował również, że
problem braku stomatologa jest porty

kości

wszechny w gminach wiejskich, wymieniając Nieborów, Łyszkowice. Te gminy, które mają stomatologa mają po
prostu to szczęście, że stomatolog jest
z nimi związany miejscem zamieszkania, np. dentysta w Kiernozi, czy w Bielawach - mówił lekarz.
Wójt gminy Robert Sikorski poinformował radnych, że przepisy prawa uniemożliwiają radzie gminy zakup sprzę
tu medycznego. W związku z tym problem braku stomatologa w gminie nadal
pozostaje nierozwiązany.
(aj)

DRZWI

l()l(NĄ

s.c.
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
99-400 ŁOWICZ UL FABRYCZNA 11 (PRZY KAUSK/EJ)
TEL (0-46) 837-33-24, 830-34-56 CZYNNE 7.00 · 17.00
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SWIADKOWIE

Bednary

Komitet ponawia apel o most

.,

ROZPOZNALI BANDYTOW
Sądowego finału doczekała się sprawa

bandyckiego napadu na „dwójce"
opisywanego na naszych łamach przed trzema laty

Z

nowu morderstwo przy trasie - pisaliśmy

w tytule artykułu w Nowym Łowiczaninie z 7 maja 1998 roku.
Tekst traktował o brutalnym i tragicznym w skutkach napadzie na Białorusi
nów podróżujących trasą numer 2 z
Warszawy do Poznania na wysokości
Strugienic w gminie Zduny. Jeden z obcokrajowców został zastrzelony serią z
kałasznikowa prosto w twarz, inny cięż
ko ranny, trójce pozostałych, oblanych
przez bandytów benzyną, udało się
uciec i zawiadomić policję. Napastników
udało się ująć dopiero kilka miesięcy
póżniej. Okazało się, że byli sprawcami
licznych napadów na TIR-y i obcokrajowców zza wschodniej granicy i wbrew
powszechnemu przekonaniu, okazali się
być Polakami.
W ostatni wtorek, 25 września w Są
dzie Okręgowym w Łodzi, w ściśle chronionej przez grupę antyterorystów sali
rozpraw, na ławie oskarżonych, za kuloodporną szybą, zasiadło czterech domniemanych sprawców napadów oraz
dwóch rolników, którzy odpowiadają za
udzielanie pomocy bandytom i paserstwo. Jak się dowiaduje Nowy Łowi
czanin, ci dwaj ostatni nie pochodzą z
terenu powiatu łowickiego, tylko z okolic Białej Rawskiej.
Przypomnijmy, że feralnej nocy 30
kwietnia, około godziny 2.00, czterech
bandytów przebranych za polskich policjantów zatrzymało w miejscowości
Załusin (dawne województwo płockie)
rzekomo do kontroli drogowej samochód
Volswagen Transporter. Przestępcy po-

e
-.-

O procesi pisała m.in. wczorajsza
Rzeczpospolita. Ta fotografia Olgi
K., matki zamordowanego Aleksandra K., pochodzi właśnie z tego
dziennika.
ruszali się granatowym passatem, ubrani
byli w kombinezony policyjnej grupy
specjalnej z fosforyzującymi napisali
Policja na plecach. Przestępcy powiedzieli, że podejrzewają Białorusinów o
przemyt narkotyków i wszystkim, łącz
nie z kierowcą, kazali przejść na tył samochodu i leżeć twarzą do podłogi samochodu. W Zdunach porwany samochód oraz pojazd przestępców skręciły
w stronę Strugienic. Około 1OO metrów

za budynkiem szkoły podstawowej, tuż
przy polnej drodze skręcającej w lewo
doszło do szarpaniny pomiędzy napastnikami a bandytami. Już wtedy Białoru
sini zorientowali się, że to nie policjanci
tylko przestępcy. Aleksander K. (36 lat)
próbował wykręcić lufę kałasznikowa w
niego skierowanego, wtedy jednak otrzymał serię strzałów prosto w twarz. Jego
brat - Andriej K również został ciężko
ranny. Dwaj inni pasażerowie byli lekko
ranni od rykoszetów pocisków. Po zatrzymaniu pojazdu bandyci polali ży
wych pasażerów benzyną i grozili podpaleniem. Podczas szamotaniny Biało
rusinom udało się zbiec.
Na wczorajszej rozprawie jako świad
kowie stawili się właśnie Białorusini ofiary jednego z napadów. Jeden z nich Siergiej W. rozpoznał bez żadnych wąt
pliwości Stanisława M. - jako tego, który strzelał z kałasznikowa. Stanisław M.
jest emerytowanym milicjantem. Rozpoznany również został Rafał J., który kierował porwanym samochodem z Biało
rusinami. Na rozprawie w łódzkim są
dzie była obecna matka zastrzelonego
Aleksandra K. i ciężko ranionego Andrieja.
K. Siedziała obok oskarżyciela i na kolanach trzymała zdjęcie zamordowanego
syna. Oprócz tego odczytany został list
od Andrieja K., który mimo licznych
operacji i upływu czasu nie był w stanie
przyjechać na proces ze względów zdrowotnych. Dzisiaj, czyli w czwartek, 27
września mieli zeznawać kolejni świad
kowie z Białorusi.

(mak)
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OGŁASZA NABORNA ROK SZKOLNY 2001/2002
DO SZKOŁO UPRAWNIENIACH PUBLICZNYCH
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Zgłoszenia

..

Łowicz,

firmą

odpowiedniej szkoły
-I' 3 fotografie
-I' ankieta personalna

..

P we „Uni-Arcz" z Warszawy przed-

rzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-

stawiło

miastu najbardziej korzystną ofertę wykonania 70 koszy żelbetowych i 30
sztuk wkładów wymiennych. Spośród 5 oferentów wybrano właśnie tego, nie tylko ze
względu na korzystną cenę, ale również ze
względu na to, że warszawska firma produ-

kuje kosze zbliżone swym kształtem do tych,
któreustawionesąnatereniemiastaobecnie.

Nowe kosze stanowić będą uzupełnienie dotychczasowej ich liczby i rozstawione zostaną wzdłuż głównego ciągu ulic w Łowi
czu, czyli: 3 Maja, Starego Rynku, Zduń
skiej, Nowego Rynku i Stanisławskiego,
a także w Parku Sienkiewicza.
(ljs)
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-I' świadectwo ukończenia

ul. Zgoda 13, tel. (046) 837-51-11

Kosze na śmieci wykona
warszawska firma

i#<'-PROMOCJA1

WYMAGANE DOKUMENIY:

I zapisy przyjmuje sekretariat szkoły

tach rozpoczynają naukę w głównym
budynku szkoły i dlatego otrzęsiny tego
typu będą w tym roku organizowane
po raz ostatni. Od 3 września br. wszyscy uczniowie SP im. Janka Krasickiego w Domaniewicach uczą się w jednym budynku tysiąclatki.
(mwk)

ZAPWZAMY

• Policealnego Studium Zawodowego

./ nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa
-I' nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe
-I' wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
-1' niskie czesne płatne w ratach miesięcznych
-I' możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy dla absolwentów
-I' przyjęcia bez egzaminów wstępnych

budynku parafialnym. Obecne klasy IV

sąjuż ostatnimi, ktÓre dopiero po 3 la-

PANELI ŚCIENNYCH
I PODtOGOWYCH

....... ,..t"(\'1\

w zawodach: ./ technik ekonomista·
o specjalności - finanse i rachunkowość, bankowość
przedsiębiorczości, organizacja i zarządzanie własną
./technik technologii żywności
o specjalności - żywienie zbiorowe
AlUIYSZKÓŁ:
./technik technologii odzieży

czniowie klas I SP w Domaniewicach co roku mają na przełomie
pażdziemika i listopada ślubowanie, natomiast uczniowie klas IV -. otrzęsiny.
Ten drugi zwyczaj wprowadzono dlatego, że dotychczas dopiero uczniowie klas
IV rozpoczynali naukę w głównym budynku szkoły. Nauka klas młodszych odbywała się w szkołach filialnych oraz w

•

• Zaocznego Technikum Odzieżowego ,,., ~ot""'

•

U

- PROMOCYJNA SPRZEDAZ ~

na podbudowie ZSZ - zawód sprzedawca

•

Ślubowanie iak co roku, otrzęsiny po raz ostatni

~

• Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej (dziennej, wieczorowej)
• Zaocznego Technikum Handlowego

na podbudowie ZSZ - kierunki odzieżowe
~
Zaocznego Technikum Spożywczego
na podbudowie ZSZ - zawody branży spożywczej
Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego
4-letniego (na podbudowie szkoły podstawowej)
3-letniego (na podbudowie szkoły zasadniczej)

Domaniewice

i il-

99-400 Łowicz, ul. Zgoda 13, tel./fax (0-46) 837-51-11

na podbudowie ZSZ - zawody branży mechanicznej

dem, który rolnicy muszą wykonać by dopól położonych po drugiej stronie rzeki. A le jest już po sianokosach, po
żniwach, więc teraz łatwiej poczekać.
Część nośna już jest. Bądźcie cierpliwi i
na pewno problem ten zostanie rozwią-

jechać do

zwrócił się do zainteresowanych
tematem wójt Werle.
Wójt zaznaczył również, że nie widzi
możliwości przeznaczenia pieniędzy zabezpieczonych w rezerwie na odbudowę
mostu, nie widzi również możliwości
wykonania przesunięć, które pozwoliły
by na wygospodarowanie tych pieniędzy.
Trzy przęsła zakupione przez gminę z
Agencji Mienia Wojskowego, które mają
posłużyć do budowy przeprawy mostowej w Bednarach, zostaną zdemontowane w tamtejszej bazie Gminnej Spółdziel
ni. W najbliższym czasie planowane jest
ich pomalowanie oraz wykonanie i przystosowanie barierek. We wrześniu przewidziano również konsultacje z projektantem, który ma oszacować koszt wykonania dokumentacji na instalacje 2 przyczółków i 2 wsporników niezbędnych
przy montażu konstrukcji.
(aj)

zany -

BIURO SKLEP, ŁOWICZ, ul. Podgrodzie 11, telJfax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71

55 LAT ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WŁODZI
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

• Zaocznego Technikum Mechanicznego
specjalizacja:obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

połeczny Komitet Budowy Mostu
w Bednarach wystosował pismo do
Zarządu Gminy Nieborów z prośbą
o przyśpieszenie prac związanych z odbudową mostu na Bzurze w Bednarach.
Jako źródło pozyskania na ten cel środ
ków komitet wskazuje rezerwę budże
tową lub dokonanie przesunięcia w budżecie. Ponadto komitet deklaruje swoją
pomoc w odbudowie.
Wójt gminy Andrzej Werle przedstawił stanowisko zarządu w tej sprawie na
forum sesji rady gminy, która odbyła się
30 sierpnia. Zdajemy sobie sprawę z kosztów i uciążliwości związanych z objaz-

S
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„Pasiaczek" zaprosi
dzieci do konkursu
a przełomie września i pażdziemika
planowany jest konkurs plastyczny
o tematyce szkodliwości alkoholu, dla dzieci z łowickich szkół podstawowych. Organizatorem konkursu będzie stowarzyszenie ,,Pasiaczek". S=góły konkursu nie zostały jeszcze
dopracowane, ale abstynenci mają nadzieję, że
dzieci licznie wezmą w nim udział. Dla najlepszych przewidziane są nagrody, dla pozosta(mwk)
łych nagrody pocieszenia.

N

P

Z tYSZKOWIC

sporego doświadczenia· Powszystko, nie są nastawieni na jeden rodzaj muzyki. Występują na
różnego rodzaju imprezach plenerowych, ale także na weselach, balach sylwestrowych. Od czasu prób z Pauliną,
ona wykonuje wokale żeńskie, zaś wokale męskie śpiewa założyciel zespołu
nazywany przez wszystkich „Prezesem" - Marcin Obsznajczyk. Pierwszy
występ Pauliny z zespołem był dla niej
generalną próbą. Odbył się na przyjęciu
weselnym w hotelu Polonia w Skierniewicach. Zaśpiewała kilkanaście piosenek
- m.in. ,,Niech żyje bal" Maryli Rodowicz, „Windą do nieba" z repertuaru zespołu Dwa plus jeden, a także przebój
zespołu Ich Troje pt. „Powiedz". Na weselu byli ludzie dość młodzi, więc repertuar musiał być raczej współczesny dodaje. Pomimo, że nie była. to duża ilość
piosenek, na weselu była z zespołem do
godziny 6.00, a piosenki, które śpiewała
przeplatane były piosenkami w wykonaniu „Prezesa". Ostatnio odbyły się
dwa dość ważne dla zespołu, a zwłasz
cza dla Pauliny występy - 4-godzinna
,,Rocko-Teka" na festynie w Godzianowie,
a także godzinny występ 8 września na
Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw
w Skierniewicach.
nabył już

aulina Wawrzyn, 18-letnia licealistka z Łyszkowic, w konkursie na
„Śpiewającą Miss Łowicza", towarzyszącemu tegorocznemuJannarlcowi Łowic
kiemu, zajęła I miejsce. Postanowiliśmy dowiedzieć się, co słychać u ,,Śpiewającej
Miss" trzy miesiące po Jarmarku.
Bardzo lubię śpiewać - mówi Paulina
- dotychczas nie miałam okazji pokazać
się. Wiosną tego roku Paulina brała udział
w przesłuchaniu do radiowego programu typu „Mikrofon dla wszystkich".
Eliminacje do tego programu są kilkuetapowe. Na zakończenie edycji finalista,
prezentuje swój recital na antenie radia.
Paulina dobrze wspomina to przesłucha
nie, pomimo, że nie została zaproszona
do dalszego udziału: Nie udało mi się. może
piosenka była nieodpowiednia dla mnie.
Była to „Piosenka księżycowa" z repertuaru Varius Ma/VC. Atmosfera była bardzo
przyjemna.. W przesłuchaniu brały udział
osoby w bardzo różnym wieku, co mnie
nieco zdziwiło -spodziewałam się raczej
osób w moim wieku.

trafią zagrać

Jak została „Śpiewaiqcq
Miss towicza"
Pierwszy poważniejszy występ Pauliny odbył się w czasie jarmarku. Jedną
z nagród za zdobycie tytułu Śpiewającej
Miss był występ Pauliny wraz ze „Skaldami" w piosence pt. ,,Kulig". Ta sama
piosenka miała być zgodnie w informacjami o konkursie śpiewana przez wszystkie
uczestniczki konkursu. Z uwagi na małą
liczbę uczestników (tylko 7 osób) konkurs miał tylko jeden etap, w dodatku organizatorzy przez pomyłkę nie przygotowali podkładu piosenki ,,Kulig". Wcześniej
sze przygotowania niewiele pomogły, należało zaśpiewać inny stary przebój
pt. ,,Ktoś mnie pokochaf', a dopiero póź
niej - przy akompaniamencie samego fortepianu ,,Kulig". Znajomość słów tej piosenki nie była wymagana, można było ją
nucić. Przed występem piosenkę „Ktoś
mnie pokochał" zaprezentowano nam w
dwóch tonacjach. Piosenki „ Skaldów"
są raczej na wokal męski. Najpierw śpie
wałam ją dość nisko - później nauczycielka muzyki, która była ze mną zaproponowała, abym śpiewała wyżej.
Bezpośrednio po przesłuchaniu Piotr
Sobieszek - właściciel firmy Music Art
Production, ogłosił werdykt: tytuł „ Śpie
wającej Miss Łowicza" otrzyma Paulina Wawrzyn.

był

Zaskoczeniem
puchar od premiera

Paulina Wawtzyn prywatnie - w swoim pokoju w Łyszkowicach, pokazuje puchar od premiera RP, który wyśpiewała na Jarmarku.
Napisane na ręce słowa piosenki starły się
podczas oczekiwania na występ ...
Jako nagrodę w konkursie na,,Śpiewają
cą Miss Łowicza" Paulina otrzymała puchar od premiera RP, telefon komórkowy
oraz kwiaty. Puchar wręczali jej: Jan Nowicki - prezes Urzędu Kultury Fizycznej
i Sportu oraz Krzysztof Kwiatkowski sekretarz premiera Jerzego Buzka.
Puchar odpremiera był dla mnie prawdziwym zaskoczeniem, najpierw pomyśla
łam, że to żart - Paulina wspomina wydarzenia sprzed 3 miesięcy. Rodzina też była
zaskoczona jej sukcesem. Wszyscy przyjechali wraz z nią do Łowicza, aby obejrzeć
wręczenie nagród oraz występ.

Nie planowałam udziału w tym konNie myślałam o tym,
kursie - mówi Paulina Wawrzyn - Naco będzie dalei
mówiły mnie koleżanki ze szkoły. W suCzy po sukcesie, jaki odniosła na Jarmie, bardziej byłam przejęta wywiadem
z Mariuszem Szczygłem, niż występem marku Łowickim, oczekiwała na propoze „ Skaldami". Ani zespół, ani ja, nie zycje? Odpowiedziała, że nie myślała o
byliśmy wcześniej na ten występ przygoto- tym w takich kategoriach. Jłjistęp w telewani. Nie było i.adnej próby, oniprzyjechali wizyjnym programie, to jest szansa - pow ostatniej chwili. Jeden z członków zespo- wiedziała
Dwa tygodnie po Jarmarku Łowickim
łu mówił, żejeszcze w ten sposób, bez przyodbywał się w Łyszkowicach festyn.
gotowania, nikt z nimi nie śpiewał.
Słowapiosenki,,Kulig''Paulinanapisała Paulina wystąpiła w nim śpiewając
sobie długopisem na lewej ręce. Myślała, 5 piosenek, najpierw w Mini liście przeże najpierw zaśpiewa z zespołem, później bojów, później w krótkim recitalu. Ustabędzie dalszy ciąg ich koncertu. Odbyło się lono, że ma występować przed zespoto jednak inaczej: Paulina śpiewała ok. łem „Drugi Tydzień" ze Skierniewic.
40 minut od rozpocz.ęcia koncertu, w do- Zespół przygotowywał przed wystę
da!ku nie-sarna, -lecz z członkami zespołu. pem sprzęt w czasie, gdy Paulina jesz-

cze śpiewała. Jeden z członków zespołu
poprosił ją na rozmowę. Pytali, ciy jestem chętnaprzyjechać do nich na próbę
i zaśpiewać z nimi, aby się przekonać,
jak to będzie brzmialo. Ponieważ wyjeżdżali na występy nad morze, skontaktować mieliśmy się po ich powrocie wspomina Paulina.
Zespół ten Pau lina zauważyła
w czasie tegorocznych Juwenaliów.
Wiele osób było zawiedzionych, że nie
został zaproszony ktoś bardziej znany.
~stęp trwał 3 godziny i bardzo mi się
podobał. Pod sceną tańczyło wiele osób.
Wokalista zdjął koszulkę i szalał na scenie. Część publiczności bawiła się tak
dobrze, że później nie mieli siły tańczyć
na dyskotece.
Na pierwszej próbie Pauliny z zespołem, muzykom spodobało się zwłasz
cza jej wykonanie piosenki „Ta sama
chwila" Beaty Kozidrak z zespołu Bajm.
Inne piosenki śpiewała po kawałku. Zorientowali się, co i jak mi wychodzi. Zaczęłam jeżdzić na próby. Trwa to już od
połowy lipca. Próby zespołu, który liczył dotychczas 5 osób odbywają się 4
razy w tygodniu. Paulina uczestniczy
w jednej lub dwóch, gdy ćwiczą piosenki, które ona śpiewa. Mają dwie piosenki wlasne, reszta to repertuar Skaldów,
Budki Suflera, Lady Punk i innych zespołów polskich i zagranicznych. Paulina Wawrzyn mówi, że zespół Drugi Tydzień przez 2 lata swojej działalności

Biblioteki
współpracuią

ze sobą

yrekcja Biblioteki Miejskiej w Łowi
czu zakończyła spotkania z kierownikami bibliotek działających na terenie całe
go powiatu łowickiego. Tym samym ma już za
sobą pierwszy krok w realizacji porozumienia
zawartego między władzami miejskimi, a powiatowymi w zakresie wspólnego prowadzenia
bibliotek. Jeszcze we wrześniu, w ramach wojewódzkiego programu komputeryzacji bibliotek,
do nowego działu sprawującego pieczę nad siecią bibliotek zakupiony zostanie komputer, który będzie służył do uzupełniania bazy danych
(ljs)
na temat posiadanego zasobu książek.

D

Wkrótce „Sceny
z życia smoków"

P

rzyzwyczailiśmy się już do tego, że jesienią Łowicz

odwiedza teatr „Komenta"
z przedstawieniami dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Tak będzie i tym
razem, łódzki teatr zaprezentuje się ponownie
28 IX w sali kina Bzura. Przewiduje się tego dnia
3 przedstawienia, o godz. 8.00, 10.00 i 12.00.
Przedstawienie nosi tytuł „Sceny z życia smoPlany na przyszłość
ków'' i jest oparte na książce pisarki Beaty KruPaulina ma 18 lat i czeka ją matura pińskiej. Na spektakl zaproszone sągrupy szkolw łowickim LO im J. Cbelmońskiego. Swoją ne.Wszystkie info1TI1acje odnośnie możliwości
przyszłość chciałaby związać ze śpiewem, uczestniczenia w spektaklach można otrzymać
ale jes= nie wie, jakie warunki należy w siedzibie ośrodka, w godzinach pracy.
(tb)
spełnić, aby studiować wokalistykę. Bardzoją to pociąga i jest gotowa brać lekSobota
cje śpiewu. Drugą jej pasją jest sport.
Lubi zwłaszcza piłkę ręczną, więc może
zdecyduje się na AWF, jak np. Maryla
Rodowicz. W szkole idzie mi dobrze - to
znaczy tak średnio - poprawia się Paulina, przyznając, że matematyka na noczniowie Szkoły Podstawowej w Sowej maturze nieco ją przeraża. Bliższe
bocie weszli w nowy rok szkolny pod
są jej przedmioty humanistyczne.
znakiem muzyki i filmu. Ęaz w miesiącu
Czy będzie starała się zrobić karierę wszyscy uczniowie będą słuchać koncertów
muzyczną - taką ma nadzieję ona i jej
muzycznych w wykonaniu artystów z Łódz
nauczycielka muzyki z LO - Agnieszka
kiego Towarzystwa Muzycznego, które odbyŁazińska. Paulina śpiewa w zespole utwować się będą w szkole. Z podobną częstotliwo
rzonym dla potrzeb uroczystości szkolścią dzieci wyjeżdżać będą do łódzkich kin na
nych - mówi Łazińska - Jłjistępowałajuż
projekcje najnowszych filmów. Na dobry powielokrotnie: na zjeździe absolwentów,
czątek, 16 września, w kinie ,,Bałtyk'' uczniona uroczystościach w listopadzie, grudwie klasy VI, obejrzeli „Quo vadis". Tradycją
niu, w czasie nagrywania programu,
stało sięjuż, że na film wriiz z uczniami podstaw którym rywalizowały ze sobą miasta
wówki jeżdżą również mieszkańcy Soboty. Na
Łowicz i Karpacz. Po tych występach
(ljs)
„Quo vadis" tych ostatnich było aż 20.
zapamiętałam jej mocny głos. Wiele osób
zdziwiło się potęgąjej głosu, jak zaśpie
Gmina Nieborów
wała piosenkę Beaty Kozidrak na jednej
z uroczystości szkolnych, to szyby w
oknach zadrżały... Warunki głosowe ma
niesamowite, ale należyją ~romować.
ramach aktualnie prowadzonej ogól~stęp ze Skaldami, to była jednorazowa
nopolskiej akcji Cała Polska czyta dzie- ·
oka:zja. Może ten głos nie jest do końca
ciom, Gminna Biblioteka Publiczna
ustawiony-ale tojest do wyćwiczenia. Myślę o tym, co mogę dla niej zrobić jeszcze w Nieborowie postanowiła 28 września zainicjować Dzień głośnego czytania we
przez ten rok - do kiedy jest w szkole.
W telewizyjnym programie „Szansa wszystkich placówkach oświatowych na tena sukces" zdaniem nauczycielki trudno renie gminy. Proponuje się, by na to przedsię wybić. Podobne zdanie ma Paulina, tłu sięwzięcie przeznaczono tego dnia w przedmacząc, że trudność tego programu polega szkolach dwa razy po dwadzieścia minut,
na tym, że amatorzy śpiewają przypad- natomiast w szkołach podstawowych i gimkowo wybraną piosenkę z oryginalną to- nazjach dwie godziny lekcyjne, przy c:zynl
nacją: Jak wyjdzie, tak wyjdzie. W innych w obu przypadkach są to dolne granice.
programach np. „Droga do gwiazd" Co i w jakich odstępach czasowych będzie
(TVN - przyp. red.) proponują do wy- odczytywane zależy jilż od inwencji wszystboru jedną spośród kilku piosenek.
kich uczestników akcji czytania. Hasłem tego
Mirosława Wolska-Kobierecka · dnia jest: „Ci; którzy czytają, wiedzą dużo!".

Spotkania z muzykami
i wyjazdy do kina
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Czytanie - receptą na wiedzę
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eryfikacja faktycznego zaineresowania narodu wyborami nastąpiła wraz z ustrojową transformacją. Wtedy okazało się,
że w zależności od rozmaitych czynników to zainteresowanie waha się mię
dzy 45 a 60 procent. Pozostała część
społeczeństwa jakby programowo żad
nymi wyborami zainteresowana po prostu nie jest uważając, że szkoda czasu
i atlasu. I to mimo apeli prezydenta, premiera, prymasa z całym episkopatem,
przywódców mniejszych i większych
ugrupowań i partii.

n

m razem doszedł jeszcze jeden
stotny czynnik wpływający na
frekwencję (przyznać trzeba
strasznie marną), którego jakoś nikt
w mediach nie zauważył. Otóż mamy
w lasach nieprawdopodobny wysyp
grzybów, a Polska to przecież od niepamiętnych czasów kraj grzybiarzy. Marynowany grzybek w charakterze zakąski dla wielu smakoszy nie ma równych sobie, a i Wigilię trudno sobie wyobrazić bez dań grzybowych. Ostatni
weekend był wyjątkowo „grzybodajny",
więc w niedzielny, „wyborczy" wieczór

wszystkie drogi prowadzące do Warszawy zakorkowane były powracający
mi z lasów grzybiarzami. Podobnie było
w innych dużych miastach. W „mojej"
mazurskiej wsi - Spychowie, otoczonej
przepiękną i pełną grzybów Puszczą Piską frekwencja wyborcza wyniosła ledwie 30 procent. Dużo większym zainteresowaniem cieszyło się zbieranie prawdziwków, których było tak dużo, że mniej
szlachetnymi rodzajami grzybów mało kto
był zainteresowany. .

NA WWNOSC PANU BOGU

Ponad 11 lat od momentu
erygowania parafii Chrystusa
Dobrego Pasterza przez Prymasa Polski, kościół na Bratkowicach został uroczyście
konsekrowany. Uroczystość
z licznym udziałem wiernych
niej zainteresowani grzybobra- i duchowieństwa odbyła się
niem i ci, którym udało się połą w ostatnią sobotę, 22 września.
czyć przyjemne z pożytecz
Aktu konsekracji dokonał bp.
nym,'wysłali .na grzybki" dwie rządzące
Alojzy Orszulik.

M

w ostatnim czteroleciu partie: AWS i Unię
onsekracja to oddanie świątyni na
Wolności. Nie będę analizował przyczyn
Bogu - mówił tuż przed
własność
tej sromotnej klęski, bowiem w ostatnich
dniach powiedziano i napisano dosta- rozpoczęciem uroczystości ks. Sławo
tecznie dużo. Jedno tylko: trudno zgodzić mir Sobierajski - W momencie poświęce
się z tłumaczeniem Jerzego Buzka, że nia zostaną zapalone wszystkie światła
dla jego partii była to cena wprowadza- w kościele, a ołtarz ozdobiony kwiatami
nych reform. W moim odczuciu społe na znak, że nastąpiła konsekracja. Tak
czeństwo gotowe było zaakceptować też było. Po uroczystej modlitwie oł
owe reformy, byle te były przeprowa- tarz i ściany kościoła zostały namaszdzone sprawnie. Nie było natomiast chęt czone olejkiem krzyżma świętego, kone do zaakceptowania rządów „kole- ściół okadzono. W tym momencie zapasiów", wśród których niektórzy okazali ' lono wszystkie światła na żyrandolach,
się najzwyklejszymi złodziejami. Do takiej boczne kinkiety i świece. Wierni przy„polityki kadrowej" trudno się przecież nieśli przed ołtarz swoje dary: chleb, Jeden z elementów konsekracji to namaszczenie ołtarza, którego
dokonał bp. Alojzy Orszulik.
przyznać! Ze smutkiem też kons4!tuję, że
miód, sery, masło, owoce, warzywa,
niektórzy spośród dziennikarzy nie kryli obraz, kielich mszalny, świece, sztan- że dla nich, parafian, ks. proboszcz jest tłumacząc ten fakt brakiem materiałów
się ze· swoimi sympatiami i antypatiami
budowlanych, które są potrzebne na budar, ampułki. Na zakończenie uroczy- prawdziwym darem Bożym.
nie wytrzymując przy tym n.erwowo. ObKs. Wiesław Wronka mówił zaś, że dowę mieszkań. Tak naprawdę chodziło
stości na ołtarzu spisano akt konsekrasypywana komplementami (nie wiedzieć
cyjny. Dla wszystkich widoczną pamiąt jego serce przepełniają dwa uczucia - przecież o ideologię„. Zasady, według
czemu) TVN-owska (obecnie) blondynką konsekracji będą też 3 świerki posa- wdzięczności wobec Boga, Chrystusa - których będą planowane budowy koka - Monika Olejnik posunęła się do chamdzone pf7:ed kościołem od strony ulicy Dobrego Pasterza i wobec ludzi, którzy ściołów stały się tematem rozmów
skiej wręcz odzywki (bo to była niestety
Jana Pawła Tl. Środkowy posadził bp. zaangażowali się w powstawanie kościo wspólnej komisji rządu i episkopatu
- ·„odzywka") twierdząc, że Lepper
pozostałe - ks. proboszcz ła i wspólnoty parafialnej. Słowa podzię jeszcze w 1980 roku. Dyskusje na teOrszulik,
wchodząc do Sejmu będzie musiał zooraz jedna z rodzin na- kowania skierował też do bp. Alojzego mat pozwolenia i lokalizacji trwały JedWronka
Wiesław
stawiać orczyk(!) w szatni. Lepperowska „Samoobrona" stała też wyrażnie leżących do parafii - Cecylia i Jacek Cięż Orszulika, mówiąc, że od początku jego nak kilka lat, dopiero 25 maja 1990 roku
obecności w Łowiczu interesował się on władze samorządowe zezwoliły na buością w gardle prowadzącemu w radio- cy z Łowicza.
O historii parafii mówili w kościele budową kościoła: Pomogłeś nam bar- dowę kościoła na Bratkowicach. Kilka
wej Jedynce „Sygnały Dnia" Romanowi
Czejarkowi, który tak się zagalopował przed uroczystością sami parafianie, dzo fundując nam blachę na dach ko- miesięcy później prymas erygował paw naigrywaniu się z Leppera, że wy- wymieniając ważne wydarzenia i daty - ścioła. Dzięki twojemu zaproszeniu był rafię Chrystusa - Dobrego Pasterza. Gdy·
by nie zmiana ustroju, nadal rosłoby tu
tknął „Samoobronie" nawet deklaracje od ustanowienia parafii i poświęcenia u nas Jan Paweł Jl.
Sytuację, w jakiej powstawała para- zboże i nie byłoby w tym miejscu placu,
walki z tymi, którzy... okradają Polskę. To ziemi na której stanął kościół, wmurowłaśnie c;lziennikarze w moim przekona- wanie kamienia węgielnego aż do wizy- fia, przypomniał w swoim kazaniu bi- na którym liturgię odprawiał Jan Paweł
niu powinni zostawiać w szatni swoje ty papieża i konsekracji. Dziękując pro- Śkup ordynariusz. Nie byłoby tęgo ko- Il - mówił biskup Alojzy Orszulik - 11
polityczne preferencje. I uszanować wolę boszczowi, ks. Wiesławowi Wronce uro- ścioła, gdyby nie rok 1980, protest ro- lat to trud proboszcza i wiernych, który
wyborców. W przeciwnym razie prze- czyście wręczyli mu publikację przy- botników i Solidarność. Do tego momen- zaowocował tą piękną świątynią, godną
kształcają się w rzeczników lub anty- gotowaną z okazji konsekracji pt. „Do- tu władze nie dawały zezwolenia na bu- nazwy Domu Bożego.
rzeczników poszczególnych partii.
(mwk)
bry Pasterz wśród łowiczan", mówiąc, dowę kościołów czy sal katechetycznych,

K

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Głownie
z

siedzibą

.

KOSCIOt, ,ODDANY

Na grzyby! ii&it ~j
ala Polska do urn wyborczych!
To hasło przez okres PRL-u co
cztery Jata „ozdabiało" pierwsze strony gazet. Władza nie dopuszczała wówczas myśli, by frekwencja
mogła wynosić poniżej 90 procent. Faktycznie była ona oczywiście sporo niż
sza, choć i tak śmiem twierdzić, że mimo
wszystko wyższa niż w ostatnich latach. Po prostu wiele osób szlo wówczas do lokali wyborczych ze strachu.
Obawa, że „ludowa" władza może
w każdym momencie odegrać się na
obywatelu, była wszechobecna. Poza
tym owe 90 czy nawet więcej procent
kartek w urnach wyborczych było dość
łatwe do osiągnięcia. Wystarczyło dorzucić garść czystych głosów, by było
tak jak władza sobie życzy. Ówczesna
ordynacja sprzyjała takim oszustwom,
bowiem glosując bez skreśleń preferowało się osoby znajdujące się na pierwszych miejscach. Taki .wrzut" dawał
więc podwójną korzyść: po pierwsze
zwiększał frekwencję, po drugie dawał
więcej głosów kandydatom mającym
pełne zaufanie ekipy rządzącej.
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27.09.2001 r.

przy ulicy Sikorskiego 45/49, pawilon 7, tel. (042) 719-12-35
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OGUSZA PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU I
o powierzchni użytkowej 61 m2,
w pawilonie nr 7 przy ul. Sikorskiego 45/49

I

znajdującego się

powierzchni+ VAT.
•Cena wywoławcza 11 zł za 1
• Oplata za c.o. i wodę liczona jest odrębnie.
• Przetarg odbędzie się w dn. 04.10.2001 r. o godz. 11.00.
• Uczestnicy przetargu wnoszą wadium w kwocie 2.000 zł w dniu przetargu do godz. 10.45 .
• Spółdzielnia ma prawo odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.
•Informacje udzielane będą w siedzibie spółdzielni oraz telefonicznie, tel. (0-42) 719-12-35.
m2

Gr-115

- Sobocka Wieś
i Mieszalnia Pasz - Jamno
Młyn

prowadzi sprzedaż:
• otrąb żytnich,
pszennych i pasz,
koncentratów

,

~NAJTANSZE

NAWOZY
•DESKI
•KROKWIE
•OTRĘBY:

PSZENNE, ŻVTNIE, •
JĘCZMIENNE

Prowadzimy również
wymianę za zboża

•STAL

Te/_ (0-46) 838-90-'12

~

0-603-06'1-839

;;;:

Dąbkowice Górne 44,
SKR Płaskocin, (046)
SKR Kocierzew Płn.,

(046) 838-90-46
838-46-76
046 838-48-28

1
I

organizuje kursy -przygotowujące
do ·matur _i egzaminów wstępnych
na wszystkie wyższe uczelnie
zajęcia odbywają się
Łódź,

w soboty i niedziele po trzy godziny z przedmiotu

--

tel. (0-42) 635-40-35 w godz. 9.00-14.00; (0-42) 640-49-02 w godz. 18.00-21.00

....__

http.'/lwww.uni./odz.pl/u/infolinformator.htm
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AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

FOLIE OGRODNICZE,

samochody osobowe, ciężarowe

KISZONKOWE, BUDOWLANE

Łódź,

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

CZĘŚCI VW BlJS T--4
BLACHY, LAMPY I INNE~
•Opaski kablowe• zamknięcia
•wieszaki do opakowań i do metek
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Gmina Bolimów

SKR KOCIERZEW

STAWIA NA

Wkrótce ur9czystość w Mogiłach
sobotę, 6 października, o godz. 1l
w Joachimowie-Mogiłach odbędzie się uroczystość 1O-lecia renowacji cmentarza żołnierzy niemieckich.
Pierwotnie pochowani byli tutaj żołnierze niemieccy, ofiary własnego ataku gazowego na Rosjan przeprowadzonego
w 1915 roku nad Rawką. 1O lat temu ich
mogily zostały odnowione, a na cmentarzu złożono również prochy żołnierzy
niemieckich, którzy zginęH w trakcie TI
wojny światowej , a które zostały prze-

KUKURYDZ~ W

Od października rµsza nowa suszarnia

·

d października Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kocierzewie uruchamia zakup i oną niedawno włoską suszarnię
AGREX do suszenia ziarna kukurydzy
i będzie mogła świadczyć usługi w tym zakresie. Pomimo trudności finansowych SKR
zdecydował"się na zakup nowej maszyny,
poniewaź ostatnio na terenie gminy obserwowany jest znaczny wzrost areału upraw
tej rośliny, w związku z czym można się
spodziewać również wzrostu zapotrzebowania na usługi związane z jej uprawą, zbiorem i suszeniem. Gdyby nie dobra współ
praca z wójtem i radą gminy. przy obecnej
syhiacji rynkowej nie bylibyśmy wstanie nic
kupić. Dzięki umorzonym podatkom za
ubiegły rok mogliśmy zainwestować. Podatki są bardzo wysokie i niestety, rosną już
nam wobec gminy zaległości tegoroczne, których na dzie1i dzisiejszy mamyjuż 44 tys. zł,
a hanizo wysokie ceny paliwa i części do
maszyn nie pozwalają zarobić. Cena pło
dów rolnych również spada, dlatego ceny
usług, mimo tego, że dla nas są za niskie na
amortyzację kosztów. to dla tvlników są bardzo wysokie. Na dziś mamy 170 tys. zł
u rolników za wykonaną pracę. jednak rolnicy odwlekają z zapłatą, ponieważ nie mają z czego zapłacić - podlcreśla prezes SKR
Jerzy Wróbel.
Mimo tych narzekań fakt jest faktem: suszarnia została kupiona. Jej maksymalna moc
przerobowa przewiduje wysuszenie w cią
gu doby 40 ton ziarna. Nie jest to bardzo
dużo, ale uważamy. że w zupełności wystarczy na zaspokojenie zapotrzebowania naszych klientów. Postanowiliśmy więc kupić
mniejszą ale nową maszynę - mówi Jerzy
Wróbel. W najbliższym sezonie suszarnia
zostanie ustawiona w jednym z budynków
SKR, gdzie aktualnie prowadzone są prace
adaptacyjne: wzmacniana i wyrównywana
posadzka, wkrótce zostanie zdemontowana część blaszanej ściany budynku w celu
zapewnienia lepszej wentylacji powietrza.
Docelowo, specjalnie na potneby suszami,
zostanie przygotowana wiata, jednak pracownicy spółdzielni będąją wznosić wcze-
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Domaniewice

Przeiazd na Szerokim Polu~ niestrzeżony

i·';\,.,:

Prezes SKR Jerzy Wróbel prezentuje
sną wiosną, kiedy nie ma zapotrzebowania
na świadczone przez nich usługi. Aktualnie
przygotowywany jest również nowy zasyp, który usprawni przeładowywanie ziarna z przyczep na suszarnię. Należy również dodać, że zakupiona suszarnia jest suszarnią przewoźną, dzięki temu rolnicy posiadający duże plantacje będą mogli zamówić jej przYjazd do własnego gospodarstwa
i zaoszczędzić na uciążliwym i drogim transporcie na plac SKR. Przy poborze mocy 15
KW jest ona również przystosowana do
rania mocy z ciągnika rolniczego.
arto zaznaczyć, że owa suszarnia to
nie jedyny tegoroczny zakup stawiający na kukurydzę, bo również w tym roku
zainwestowano w maszyny używane tj.
siewnik do kukurydzy, przystawkę do kombajnu, która jest niezbędna do zbioru kukurydzy na ziarno oraz dokupiono kolejną
sieczkarnię, konieczną do zbioru kukurydzy
na kiszonkę. Łącznie na wymienione maszyny wydano 120 tys. zł, w tym 70 tys. zł
to pieniądze z preferencyjnego kredytu (dopłata z AM i RR) zaciągniętego w Banku
Spółdzielczym. Na zakupy przeznaczono
pieniądze zaoszczędzone z umorzonego po-

.
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nową suszarnię.

datku od nieruchomości oraz ze sprzedaźy
tnech mieszkań należących do SKR.
Dzięki zakupowi siewnika do kukurydzy SKR podczas minionej wiosny wyświadczył o 60 godzin więcej usługi siewu,
niż w analogicznym okresie roku 2000. Pomimo, że prace związane ze zbiorem kukurydzy na kiszonkę jeszcze trwają, to już
wiadomo, że dodatkowa sieczkarnia również się bardzo przydała, ponieważ już na
dzień dzisiejszy usługi w tym i.akresic przekroczyly 170 godzin, gdy w roku ubieglym
w całym sezonie wypracowano 136 godzin.
Przy sprzyjających warunkach zbiór kukurydzy na ziarno, a tym samym sezon na ·
usługi świadczone przez SKR zakończył
by się w ciągu 2 tygodni, decydując się na
zakup suszami przedłużono go o cały miesiąc. Staramy sięfunkcjonować i zapewniać
ludziom pracę jak najdłużej w ciągu roku,
aktualnie negocji!femy umowę w sprawie
transportu buraka do cukrowni w Glinojecku, zaś po sezonie buraczanym zajmiemy się
remontem gminnych dróg, niestetyjeżeli sytuacja na rynku paliwa i podatku się nie
zmieni, wciąż nie będziemy w stanie na siebie
zapracować - twier.cfzi prezes Wróbel. (aj)
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ul. Sikorskiego 5, tel. (046) 837-52-64 wew. 172

Zaprasza PT. Klientów na zakupy
po.atrakcyjny.eh cenach swoich wyborów
Sklep czynny 8.00-17.00, w soboty 8.00-13.00
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Tylko u nos kompleksowo oferto
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Miasto kupi ponad 9 ha

P

odczas ostatniej sesji, 30 sierpnia, wierzchnia wyznaczonych do nabyciadziaradni miejscy jednogłośnie zde- łek wynosi 9,7 ha. W południowej części
cydowali o nabyciu do zasobów grunty te przeznaczone są pod ulicę zbiormiasta niezabudowanych nieruchomości po- czą tranzytową. Natomiast przy terenach
łożonych w Łowiczu w rejon.ie zwanym Ło- PKP planowane są na poszerzenie terenów
wicka Wieś, między ul. Łódzką, a szlakiem kolejowych pod realizację toru wyciągowe
(aj)
kolejowym w kierunku Łodzi. Łączna po- go dla ciepłowni miejskiej.

JANUSZ WOJDA, tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532, (0-46) 837-14-93
R-239

UWAGA RODZICE

KREDYTY LEASING

ZAPRASZAMY DZIECI
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DOKLVBV
REKREACYJNO-SPORTOWEGO
na naukę
• tenisa ziemnego • pływania
• jazdy na nartach, łyżwach
• ćwiczeń ogólnorozwojowych
z elementami rytmiki i korektywy

R-1091

®

Okna i drzwi na cale życie„.

•

przez wykwalifikowaną
razy w tygodniu.

Zajęcia będą prowadzone
kadrę instruktorską trzy

• Zapisy i informacje pod
nr tel. 838-76-11, 0-503-945-323.

~~""

•OKNA PCV, ALUMINIUM
•OKNA INWENTARSKIE
•OKNA MAHONIOWE, SOSNOWE
•OKIENNICE • ROLETY • PARAPETY
•DRZWI WEWNĘTRZNE• ZEWNĘTRZNE
•OGRODY ZIMOWE
•DASZKI NAD WEJŚCIA
•BRAMY GARAżOWE

Zaufaj najlepszym !

a ostatniej sesji rady gminy, 30 sierp- dzieudostępniałpracownikobsługującyradę
nia, radni podjęli uchwałę o wprowa- gminy. Te zmiany w statucie w gruncie rzedzeniu poprawek do Statutu Gminy czy sąjedynie formalnością, gdyż do tej pory
Bolimów. Wprowadzono do niego zapis być obecnym na sesji rady, czy przeczytać
ojawności dokumentów rady i komisji, któ- protokół sporządzony po jej zakończeniu
re dotyczą zagadnień publicznych. Zgodnie mógł każdy. Radni dokonali w statucie rówz 11ową uchwałą, precyzującą zresztą tylko nież zmian, które obowiązywać będą
zapisy konstytucji, jawności podlegają rów- od przyszłej kadencji, a dotyczą liczebności
nieżposiedzeniaradyikomisji,cooznacza, rady gminy. Obecnie rada liczy sobie
18 członków, w nowej kadencji będzie ich
że każdy może obserwować ich przebieg.
(ljs)
Dokumenty w godzinach pracy urzędu bę- natomiast 12.

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

TERRAZYT

NOWEJ GENERACJI !

Zmiany wstatucie gminy Bolimów

w wieku 5-9 lat

• Przy zakupach hurtowych udzielamy dodatkowych upustów.
•Zapraszamy do współpracy sklepy, bary oraz osoby organizujące wesela.

2

nastawni kolejowej w miejscowości Skaratki pod Rogóźnem. Jak ocenia komendant
policji w Domaniewicach Wiesław Jaros,
przejazdy te są bezpieczne, ponieważ ruch
pociągów jest niewielki. W ostatnich latach
na przejazdach kolejowych na terenie gm.
Domaniewice nie dochodziło do żadnych
(mwk)
wypadków.

EICOTER M PLUS

RAZEM ZFORTUNĄ
Łowicz,

stał tylko jeden strzeżony przejazd - obok

OLEJ OPAŁOWY

PRZYZAKŁADOWY

HURT, DETAL
fZli

KP zmieniły w czasie wakacji strzeżony przez dróżnika przejazd w Domaniewicach na Szerokim Polu na niestrzeżony. Jest to przejazd kolejowy jednotorowy na drodze prowad7..ącej do Strzebieszewa. Przed przejazdem zostały ustawiane odpowiednie znaki informujące o tym, że
nie ma zapór i o zmianie organizacji ruchu.
Obecnie na terenie gminy Domaniewice zo-

P

SKLEP

il

niesione do Joachimowa z warsŻawskich
Organizatorem uroczystości
jest urząd wojewódzki w Łodzi . Udział
w niej zapowiedzieli m.in. przedstawiciele ambasady niemieckiej w Polsce oraz
Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. Na
cmentarzu odprawione zostanie nabożeń
stwo ekumeniczne, wygłoszone okolicz-·
nościowe przemówienia oraz złożone
wiązanki kwiatów. O godz. I O goście zło
żą wiązanki kwiatów na kwaterze żołnie
rzy Wojska Polskiego w Bolimowie. (ljs)
Powązek.

R-1097

Gospodarstwo Pomocnicze na Blichu

SPRZEDAJE
JAt6W KI -

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

www. terrazyt. com

R-

1052

Wiaqomość

na miejscu w godz. 8. 00-14. OO

~ tf{a f(ażtfegol
OD 0,5%

MIESIĘCZNIE

• GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIEL/
DO 20.000 PLN I
• NA ZAKUP SAMOCHODÓW
• NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
• NA BUDOWĘ I REMONTY
• POD HIPOTEKĘ!
Łowicz, ul. 3 Maja 5, tel. 837-83-38
Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
R-4
046/832-18-74

KREDYT DO I.OOO~

zubezpieczeniem na życie kred~obiorcy
R-954

Tel. 0-501-709-535
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OPOWIADANIA GAWROŃSKIEGO

WYDANE DRUKIEM
Łowicka „Poligrafia" w roli mecenasa

A storii jest tµtaj Jerzy

rtystą i właściwym nauczycielem hiGawroński, emerytowany od lat, były dyrektor łowickiego
oddziału Narodowego Banku Polskiego,
prywatnie obiecujący kiedyś pisarz, który
wobec niemożności publikowania w PRL
tego co chciał i jak chciał, zamilkł na całe
dziesięciolecia, by po raz pierwszy dać się
bliż.ej poznać czytelnikom dopiero w roku
1999, gdy w odcinkach opublikował na ła
mach ,,Nowego Łowiczanina" opowiadanie
pt „Sprawiedliwość". Pned laty napisałjednak tych opowiadań więcej i chciał je zaprezentować - bo w wolnej Polsce takie możli
wości zaistniały. Tak się dob~ złożyło, że
znalazł wydawcę - i to znalazł go w Łowi
czu. Wydania zbioru opowiadań Gawroń
skiego podjął się Wiesław Kacprzak, wła
ściciel znanej dI\lkami ,,Poligrafia" na Górkach. Nie był to debiut Kacprzaka jako

sztuki - i nauczyciela historii

wydawcy, dzięki niemu ukazały sięjuż np.
,,Jasełka Łowickie dla Koderek'' biskupa Józefa Zawitkowskiego.
Dlaczego Wiesław Kacprzak zdecydował się udostępnić szerszej publiczności
młodzieńcze dokonania Gawrońskiego?
W słowie od wydawcy tak sam pisze:
Opowiadania, pochodzące z pieiwszego
okresu działalności autora, które oddajemy
do rąk Czytelników, dzięki jego talentowi,
z wręcz fotograf1CZną dokładnością oddają
atmosferę lat 50-tych i 60-tych w Polsce. Czasów. kiedy to losy ludzi w ścisły sposób zależ
ne były od obowiązujących doktryn partyjnych.
Autor wnika głęboko w psychikę swoich
bohaterów, nie oznacza to jednakjałowego
psychologizowania lub moralizatorstwa.
Opowiadania te są synteząpneżyć, czasami
wręcz dramatów ludzi, którym przyszło żyć
Dzień

Seniora w Kiernozi

w tym okresie. Tak więc młodsze pokolenie
Czytelników może również przyjąć je jako
ostneżenie ijednocześniejako lekcję historii
o tych czasach. których oni nie znają i nie
rozumieją.

Poza tym opowiadania są żywe, napisane
i ani pnez moment nie nudzą.
Rzeczywiście, opowiadania zawarte
Bronisława Skwarna z Chąśna uczy niepełnosprawnych jak robić kwiaty
w zbiorze są może nierówne, ale kilka z nich
z papieru.
czyta się z autentycznym zainteresowaniem,
co pozwala tę książkę, która już w najbliż
szych dniach ma być dostępna w kilku ło
wickich księgarniach oraz u wydawcy na
Zachodniej 18, rekomendować. I z tym więk
szym zaciekawieniem czekać na efekty tego,
nad czym Gawroński pracuje dziś: na wspomnienia z lat 1930-2000, które mają być zaczestników Warsztatów Terapii Zaję- a nie płóciennej spódnicy. Jej obecność
tytułowane „Urodzony w Łowiczu".
ciowej w Parmie zachwyciła twórczy- w Parmie wywołała spore zainteresowanie,
(wal) ni ludowa z Chąśna Bronisława Skwarna, dla niej obejrzenie budynku też było nowym
która w popnedni czwartek, 20 wrze- doświadczeniem. Podobały jej się zwłasz
śnia, przyjechała do nich uczyć techniki cza freski na ścianach korytarza i prace,
robienia papierowych kwiatów. 80-letnia jakie robią niepełnosprawni. Z uczestnitwórczyni przyjechała w haftowanym kami gawędziła, mówiła im swoje wierpięknym stroju, z wyszywaną koloro- sze i śpiewała piosenki. Ot tak, żeby się
wymi koralikami torebką, Strój swój okre- przy pracy nie nudziło - mówiła pokazuśliła jako „roboczy", na procesje Bożego jąc,jak robić kwiaty z bibiły.
skiego - akordeonistę, czy zna tę melodię
Ciała chodzi w „odświętnym" wełniaku,
(mwk)
i w zasadzie bez próby zdecydowali, że to
zagrają, a Ambroziak zaśpiewa.
Impreza organizowana jest już od wielu
lat, wiele osób uczestniczy w niej co roku,
tak jak Maria Dylik z Natolina Kiernozkiego. W rozmowie z NŁ powiedziała, że jeśli
onad tydzień temu, 16 września, w Wę gwarowymi życzeniami. Przez 400 osobospotkanie jest organizowane i jest zapraszagrowskim Ośrodku Kultury w Węgro wą publiczność zgromadzoną na widowni
na, to po prostu nie wypada nie przyjechać. wie Otylia Uczciwek, znana twórczyni lu- zostały one nagrodzone oklaskami, bardzo
Byli jednak i tacy, którzy pimimo corocz- dowa z Goleńska otrzymała nagrodę ,,za pozytywnie także przyjęto obecność burnych zaproszeń po raz pierwszy zdecydo- zasługi dla kultury ludowej" im. Oskara nistrza.
Odebrana nagroda jest dla Otylii Uczciwali się przyjechać na imprezę i spotkać ze Kolberga. Nagrodę odebrała z-rąk ministra
Zllajomyrni - do nich należała na przykład kultury i dziedzictwa narodowego. W uro- wekukoronowaniem ponad 60 letniej pracy
czystościach udział wziął także burmistrz twórczej. Jej hafty wielokrotnie były nagra90-letnia Julia Lubikowska.
Po zaplanowanych występach goście Łowicza Ryszard Budzałek i delegacja Sto- dzane na konkursach i p~glądach twórsarni lub z pomocą kapeli śpiewali na scenie warzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze czości ludowej. Jako członkini stowarzyjeszcze długo. Organizatorzy i goście ży ,,Łowiczanie". Zespół zapewnił wydarze- szenia z Urzecza pani Uczciwek prowadziczyli sobie, aby za rok mogli się znowu niu oprawę muzyczną i słowną okoliczno- ła także warsztaty dla młodzieży, ucząc trawszyscy spotkać.
(mwk) ściowymi przyśpiewkami o pani Otylii i dycyjnego łowickiego haftu.
(tb)
wręcz z filmowym zacięciem

Papierowe kwiaty metodq
Bronisławy Skwarnei
U

Śpiewała nawet kapela
koło 300 osób uczestniczyło w tegorocznym Dniu Seniora, który odbył się
w remizie OSP w Kiernozi w sobotę, 22
września. Imienne zaproszenie. rozesłano do
531 osób, które mają skończone 70 lat. Na
scenie, specjalnie dla swoich dziadków, a czę
sto również pradziadków, występowały
dzieci z przedszkola w Kiernozi, a młodzież
z kółka recytatorskiego przygotowała pro.gram pt. ,,Herbatka z seniorami". Po wystę
pach dzieci na scenę weszły śpiewaczki
z zespołu pieśni ludowej ,,Kiemozianie" oraz
miejscowa.kapela. Gości, a nawet organizatorów zaskoczył występ kapeli, w czasie Impreza jest okazją do spotkań
którego bębenista Sta!Jisław Ambroziak i rozmowy ze znajomymi.
wykonał przezabawne ludowe przyśpiew ostatni. Sarn muzyk przyznał w rozmowach
ki. Był to pierwszy występ kapeli ze śpie już po występie, że pomysł śpiewu powem, ale sądząc po reakcji publiczości, któ- wstał dość spontanicznie, przypomiała mu
rej bardzo przypadł do gustu - chyba nie się piosenka, spytał Stanisława Baranow-

O

Nagroda dier pani Otylii
P
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Sprzęt na indywidualne
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
OLEJU OPAŁOWEGO
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

ORLEN o.a-mo Sp.j.
99-400 ŁOW/CZ
ul. Małszyce 2d/2e

ił
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•
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ul. Armii Krajowej 61 (za Czetwoną
tel. (0-46) 837-93-20, 837-94-67

Górą)

WYROBY HUTNICZE
MATERIAl..Y
li UDOWIANE
GAZY 'l,l~CBNICZNE
OPAi„, NAWOZ'f

ekotenn

Dział Handlowy
tel. (046) 837-36-82, fax (0-46) 837-45-44

Łowicz

zamówienia. Duży wybór sp~tu do zabudowy.

R-1130

NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

NAGROBKI
Z,.--.____,
GRANITU
·"l J..
I I ,.--.____,
WYSTAWA:
DMOSIN li nr 28 k. Głowna
tel. dom. (046) 874-73-91
tel. kom. 0-607-364-068

~
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

Eugenia Brodziak u920-2oou
iepło wspominają cała rodzina, ale bowej rodziny, bo z tego związku na
najbardziej wnuk Jerzy, u którego świat przyszło dwoje dzieci: Zofia i Kryspędziła kilka ostatnich lat swojego styna, zajmował się jej mąż, który prożycia. Mimo sędziwego wieku i nie naj- wadził warsztat stolarski. Ani moja
lepszego zdrowia do końca potrafiła cieszyć matka, ani moja ciotka Krystyna już nie
się życiem, choć nie raz z nostalgią w głosie żyją, ale pamiętam, jak wspominały
mówiła: Kiedyś to były czasy. .. Jej opowieści jaką to troskliwą matką była moja babo dawnych, dobrych czasach chętnie słu cia - mówi pan Jerzy. Pani Eugenia
chali młodsi członkowie rodziny.
z największą troską zajmowała się doEugenia Brodziak urodziła się w 1920 mem. Pilnowała, by zawsze panował
roku w Łowiczu jako córka Stefanii w nim ład i porządek. Na dzieci wracają
i Stefana Jarockich. Była najmłodszym, ce ze szkoły zawsze czekał gorący obiad
czwartym dzieckiem w tej rodzinie. Ze i słodki podwieczorek. Te nawyki później
względu na nie najlepszą sytuację fi- kontynuowały obydwie jej córki. Babcia
nansową rodziców, pani Eugenia wycho- czsami potrafiła nawet upomnieć swoje·
wywana była przez swoich dziadków dorosłe córki, czy aby jej wnukijadłyjuż
mieszkających w Zduńskiej Dąbrowie. obiad, bojeśli nie-sama zawijała rękawy
Tam też ukończyła szkołę rolniczą. Od i gotowała - wspomina wnuk.
najmłodszych lat wraz ze swą babką zajRodzina jednak najbardziej ceniła pamowała się zbieraniem ziół. Początkowo nią Eugenię za jej umiejętności leczenia
była to tylko dziecinna zabawa, ale z cza- ziołami. Przez całą wiosnę Jato i jesień
sem przerodziła się w zamiłowanie, kul- gromadziła ona zapasy różnorakich ziół,
tywowane przez całe życie.
które znajdowała na łąkach i w lesie.
W 1944 roku pani Eugenia wyszła za Zawsze lubiłem wchodzić na strych
mąż za Zdzisława Brodziaka i na stałe w domu moich dziadków. Do belek tuż
osiedliła się w Łowiczu. Nie pracowała pod dachem poprzywiązywane było
zawodowo. Utrzymaniem czterooso- mnóstwo bukietów ziół. Tu suszył się ru-
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minek, tam pokrzywa, a jeszcze gdzie
indziej lipa. Wszystko to tworzyło niezapomniany aromat - mówi pan Jerzy.
Z wysuszonych ziół jego babcia robiła
rozmaite mieszanki. Aromatu i koloru
herbatkom pani Eu gen i dodawały również suszone owoce leśnych jeżyn, czy
suszone kwiaty malwy. Jeśli ktoś w rodzinie cierpiał na jakieś dolegliwości zawsze przychodził do mojej babci po zioła.
Oczywiście nie była ona w stanie wyleczyć
poważnych schorzeń, ale na uspokajenie,
dolegliwości żołądkowe, czy bezsenność
zawsze umiała coś poradzić. W długie zimowe wieczory wszyscy lubiliśmypopijać
herbatkę z suszonymi kwiatami malwy,
a babcia opowiadała nam o starych
dobrych czasach - mówi pan Jerzy. Pani
Eugenia wspominała lata swojej młodo
ści, wiejskie zabawy, majówki nad Bzurą, zimowe konne kuligi, smak chleba wypiekanego w piecu w domu jej dziadków.
Półtora roku temu po wylewie została sparaliżowana, choroba przykuła
ją do wózka inwalidzkiego. Zmarła 9
marca tego roku.
(ljs)

Helena Szostak U936-2oon
elena Szostak urodziła się w Ło nam córka Heleny - Katarzyna. Po ślu
wiczu 12 października 1936 roku, bie państwo Szostakowie zamieszkali
w biednej rodzinie robotniczej. Dzie- w Łowiczu, w mieszkaniu, które kieciństwo miała trudne i szybko musiała dyś należało do ciotki Tadeusza, która
wejść w dorosłość i już w wieku I O lat postanowiła się przeprowadzić do swoopiekować się swoim młodszym ro- jej rodziny na wieś. Niestety przez kildzeństwem i chorującą matką. Ojciec ka lat nie mogli zameldować się w tym
zginął z rąk hitlerowców już na samym miejscu i ujawniać, że nie mieszka tam
początku drugiej wojny światowej - już ciotka. Zgodnie z obowiązującymi
nikt z rodziny do tej pory nie wie, w wtedy przepisami musieliby opuścić
jakich okolicznościach i co było przy- mieszkanie i prawdopodobnie zostało
czyną śmierci . Rok po zakończeniu by przekazane komuś innemu. Nie mowojny, prawdopodobnie na zapalenie gliby również starać się o przyznanie
płuc, zmarła matka wtedy I O-letniej He- im innego mieszkania, które otrzymali
leny - Leokadia Jabłonska. Tak więc już na osiedlu Kostka kilka lat później. Już
w wieku zaledwie I O lat, Helena musia- w n·o wym mieszkaniu urodziło im się
ła zająć się o rok młodszym bratem Ka- pierwsze dziecko - Paweł, dwa lata
rolem i dwa lata młodszą Jadwigą. Dzieci później córka Aleksandra.
Wychowywałam się na Kostce, wtedy
zostały przygarnięte przez ciotkę, która mieszkała w ~ochaczewie i prowa- osiedle to nazywało się XV-lecia PRL.
dziła niedaleko tej miejscowości małe Pamiętam, że był też blok, w którym
gospodarstwo rolne. Od lat dziecięcych mieszkały rodziny oficerów radzieckich,
•Helena była przyzwyczajona do cięż których jednostka była przy obecnej ulikiej pracy w polu. Każde sprawne ręce cy Armii Krajowej. Bawiłam się w piado pracy w gospodarstwie były w tych skownicy z Pawlikiem, Tatianą i innymi
dziećmi, których rodzice przyjechali.ze
czasach na wagę złota.
Gdy miała 16 lat poznała na jednej Związku Radzieckiego do jednostki w
z wiejskich potańcówek swojego przy- Polsce. Tftedy było to takie normalne.
szłego męża - Tadeusza. Swoją miłość Mama nam na Io pozwalała i nawet zapielęgnowali przez kilka lat i nie od razu chęcała do tego, żeby przyjaźnić się z
zdecydowali się na stały związek. Po- tamtymi dziećmi. Mówiła, że pewnie czubrali się dopiero, gdy Helena skończyła ją się u nas bardzo obco, jak na zesła
21 lat. Okres narzeczeństwa trwał więc niu. Mówiła: nauczcie ich naszegojęzy
blisko pięć lat. Przez ten czas zdążyli ka, to może tutaj zostaną i będą szczę
śliwi... - wspomina córka.
się na tyle dobrze poznać, że wiedzieli
Pani Helcria pracowała w różnych
czego powinni i mogą od siebie wysklepach spożywczych jako sprzedaw-
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magać.

Mama podkreślała, że z takimi decyzjami jak ślub i ostateczny wybór partnera na całe życie nie można się spieszyć i lepiej rozważać długo i na spokojnie wszystkie za i przeciw. Mówiła,
że ze swoim narzeczonym, który jest teraz naszym ojcem, rozmawiali o tym
bardzo często i długo. Dopiero jak się
poznali w bardzo różnych okolicznościach i wypadkach losowych to mogła
powiedzieć sakramentalne tak. Widać,
że przekonała nas do tego, ponieważ ja
spotykam się ze swoim narzeczonym już
czwarty rok .. . Mieliśmy się pobrać
w tym roku, ale teraz śmierć mamy nam
pokrzyżowała plany.. . - .powiedziała

lr ODESZLI OD NAS (13.09-22.09.2001 r.)
.JL

13 września: Zygmunt Gandyn, 1.65, Łowicz; Katarzyna Lisiewska, 1.98, Skaratki; Józef Siekiera, 1.73, Olsztyn. 14 września : Konstanty Kwiatkowski,
1.72, Chąśno; Stanisław Jan Sobieszek, 1.68, Głowno. 15 września: Włodzimierz
Bogusz, 1.35, Maurzyce; Julianna Kochanek, 1.88, Brodne Towarzystwo.16 września: Stanisław Sadowski, 1.85, Kocierzew Płd.; Wincenty Witkowski, 1.88,
Kamisznice Małe; 17 września: Czesław Kuziemski, 1.75, Piaski; Zygmunt
Zenon Lewandowski, 1.49, Mystkowice Małe. 19 września: Władysław Rześny,
1.93, Błędów; Teresa Maria Pawłowska, 1.48, Głowno; Józef Stanisław Matusiak,
1.48, Wola Zbrożkowa; Jadwiga Mrzygłód, 1.74, Głowno. 20 września: Anastazja Bartoszewska, 1.85, Jeziorko; Jan Szuster, 1.91, Kompina; 21 września:
Janina Kicińska, 1.93, Błoń; 22 września: Katarzyna Bryk, 1.81, Gużnia.

.Zło najstraszliwsze, śmierć, nie dotyka nas wcale
bo póki myjesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć nie ma nas•
EPIKUR

Przejęci

smutkiem i żalem

ś.P. JANIN~ KICIŃSKĄ
byłą wieloletnią kierowniczkę

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłej
Dyrektor oraz pracownice GBP w Nieborowie
a także Wójt i pracownice UG w Nieborowie R-1140

składają:

Gimnazjum nr 2

Bezpośrednie wybory do samor1qdu
czniowie i nauczyciele łowickiego
Gimnazjum nr 2 wzięli w piątek, 21
września udział w bezpośrednich wyborach
wyłaniających przewodniczącego szkolnego samorządu. Pomysłodawcą takiej formy

U

czyni. Wszyscy mówią, że miała dar
do sprzedawania i u niej miło było ro. bić zakupy. Nawet podczas okresu krywyłonienia przewodniczącego samorządu
zysu, kiedy w sklepach niewiele moż
była dyrektor szkoły Mirosława Walczak.
na było kupić i obowiązywało reglaBiblioteka szkolna zamierńła się w lokal wymentowanie wielu towarów (m.in. borczy, uczniowie oddawali głosy w spemięsa, wędlin, cukru, słodyczy, alkocjalnie przygotowanych kabinach, na wyholu, papierosów itp.) na tzw. kartki u drukowanych komputerowo kartach do gło
pani Heleny zawsze dla dobrych zna- sowania stawiając krzyżyk przY nazwisku
jomych czekało coś spod Jady. Mama wybranego kandydata. Urna, do której wrzunie wspominała tego okresu najlepiej. cano głosy, zostałaopieczęto\Vana Jogo gimMówiła, że musiała nauczyć się oszuki- nazjum. Ordynacja wyborcza została zawać i wybierać znajomych, którym coś adaptowana na -potrzeby szkolnych wybodała spod lddy lub nie. Dlą wszystkich rów na podstawie ordynacji przygotowanej
nie była w stanie załatwić, tym bardziej, wcześniej na lekcjach historii i wiedzy ospoże każdy coś chciałby dostać. Takie były łeczeństwie pizez dwóch uczniów kl m f,
czasy, że oficjalnie to nic nie było, a dla Mateusza Karskiego i Jarosława Moczulznajomych czasami coś można było zna- skiego. Kampania wyborcza również była
burzliwa, nie brakło plakatów, ulotek, odbył
leźć. Sęk w tym, że mama miała bardzo
się również Poranelnryborczy, podczas któwielu znajomych i musiała ich różnico
rego kandydaci mogli konfrontować swoje
wać na tych lepszych i gorszych ... - opopomysły na działalność samorządu. Trzeba
wiada córka Katarzyna.
przyznać, że było w kim wybierać, bo o
Helena Szostak zmarła nagle, pod- funkcję przewodniczącego walczyło 27
czas dusznej czerwcowej nocy. Lekarz uczniów. Każda klasa miała możliwość wystwierdził wylew krwi do mózgu. Pozostawiła w smutku dwoje dorosłych
już dzieci, męża i duże grono wiernych
przyjaciół i dobrych znajomych. Ze
zósty raz uczniowie Polskiej Szkoły
względu na to, że była osobą pogodną i
Rolniczej w Dziewiniszkach goszczą
lubianą, będzie na pewno dobrze wspow Centrum Kształcenia Ustawicznego na
minana.
Blichu. Wizyta jest wynikiem kontaktu
W ostatniej drodze, na cmentarz, odobu szkół utrzymywanym od 1995 roku.
prowadzało ją bardzo dużo osób. Nie16 września przyjechało do Łowicza 12
których widzieliśmy pierwszy raz uczniów z Litwy pod opieką nauczyciela.
na oczy... - wspomina córka Katarzy- Zostali oni przydzieleni do pracy w go·
na.
spodarstwach rolnych na terenie powia(mak) tu łowickiego, mają okazję zarobić przy
zbiorze owoców w podłowickich sadach,
tak by zapewnić sobie zwrot kosztów
podróży. Oprócz tego uczniowie w planach wizyty mają zwiedzanie Łowicza i
okolic: Nieborowa, Arkadii, Żelazowej
GŁOWNO, ul. Łowicka 7/11
Woli i Niepokalanowa, a także Warszatel. (0-42) 719-30-24, 710-71-90
Wy .oraz pobyt na targach Po łagra w Po(czynne całą dobę)
znaniu. W planach jest także zwiedzanie
tel. w ŁODZI (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)
najlepiej prosperujących gospodarstw
r
rolnych na terenie powiatu. Uczniowie
będą mieli ponadto możliwość uczestniczenia w zajęciach prezentujących stosowane w Polsce nowoczesne metody uprawy roślin i hodowli zwierząt. W programie są wreszcie także spotkania z mło
całość usługi
1
zł
dzieżą uczącą się na Blichu, w tym wspólna
'
dyskoteka. Polonusi z Litwy mieszkają i
Nieodpłatny przewóz osób zmarłych do chłodni
korzystają ze stołówki w internacie pro:·

Firma H. Skrzydlewska

żegnamy

W Gimnazjum nr 2 funkcję lokalu li'.)lborczego pełni/a szkolna biblioteka.
stawienia jednego kandydata, ponadto mogli startować tzw. kandydaci niezależni, którzy otrzymali poparcie minimum 20 potencjalnycłi wyborców (musieli przedłożyć listę z podpisami popierających). Ostatecznie w głosowaniu największe poparcie zdobyła Magdalena Bryk z kl IT di to ona objęła
funkcję, natomiast jej zastępcą została Agata Stefanowicz z IT c. Wynilci nie były dużym zaskoczeniem, ponieważ od początku
kampanii obie dziewczyny były zdecydo(aj)
wanymi faworytkami.

Litwini ponownie goszczą na Blichu

S

„

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
pogrzebowei trumnq dtbowq iui od 700

wadzonym przy szkole. Ich pobyt finansuje ta szkoła, Urząd Miejski w Łowiczu
oraz organizacja polonijna Wspólnota Polska. Pozostaną w Łowiczu jeszcze dwa tygodnie. Niedługo po nich na Blich przyjedzie z
wizytą grupa uczniów ze szkoły rolniczej w Dzierżyńsku w rejonie żytomier
skim na Ukrainie. 9 uczniów oraz nauczyciel-opiekun, przybędą do Łowicza 3 paź
dziernika. Pozostaną w Polsce przez I Odni,
w czasie których będą mieli możliwość pracować w gospodarstwach na terenie powiatu łowickiego, ponadto uczestniczyć w wycieczkach po Ziemi Łowickiej, a także do
Warszawy. W planach są także spotkania
integracyjne z młodzieżą uczącą się na
Blichu.
Jak poinformował nas wicedyrektor
RCKU na Blichu Stanisław Olęcki, w tym
samym czasie co Polonusi z Ukrainy w Ło
wiczu, I O-osobowa grupa młodzieży ze ·
szkoły na Blichu przebywać będzie w szkole na Ukrainie. Do wymiany między tymi
szkołami doszło po raz pierwszy. Umożli
wiła to wizyta Antoniego Rudnickiego dy·
rektora szkoły w Dzierżyńsku w zeszłym
roku.
(tb)
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Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezplatna informacja gospodarcza o handlu, usłu
gach, produkcji i wyższej użyteczności publicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

INFORMATOR
ŁOWICKI

Msze
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998

Taxi osobowe 837-34-0 I
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11
Miejski - Sekretariat 830-91-51

Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32

n a stępnego ;

Urząd

Skarbowy 837-65-05
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP nr 4), tel.
837-66-92, czyrmy: codziennie w godz. 15.0021.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. Stanisławskiego 31 ), czynny: pn., Cr>N., pt.
w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka .,Nie ma
mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-3707, czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00,
w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacje:
Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach;
tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w

Głownie:

Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74,
837-66-08, 837-41-02, 837-30-30,
837-42-40, 837-72-72, 837-20-37,
8'J7-47-77, 837-44-44
Warsztat konserwa!.

Telefony w Strykowie:
Urzędu Pracy
w Zgierzu 719-84-22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15

Filia Powiatowego

Ceny

837-65-58

Łowicz

837-07-10
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48,
ul. Chełmońskiego 31 , tel. 837-35-24
Dyżury

przychodni:

święta:

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

Informacje w Głownie:

Pogotowia w Głownie:

{dane z 25

- środa. 28 września - 3 października:

tel. 837-42-64

ndz. 30.09. Bonifraterska 2

tel. 83 7-45-55

• godz. 19.00 - Dziennik Bridget Jones

pon. 1.10. Sikorskiego la

tel. 837-42-64

Film prod. USA. Komedia miłosna, która
stanowi ekranizację biblii samotnych 30-latek.
Pracująca w londyńskim wydawnictwie bohaterka ma problemy z nadwagą, facetami, alkoholem i przede wszystkim z samotnością. Ubolewający nad jej staropanieństwem rodzice usilują ją zeswatać ze sztywnym prawnikiem Markiem.

pt. 28.09. Kostka I

tel. 837-51-32

sb. 29.09. Sikorskiego la

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

śr.

tel. 837-45-55
3.10. Bonifraterska 2
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 poniedziałku
do soboty w godz. od 8.00 do 20.00
Apteka „Malwa", ul. Nowy Rynek 36,
czynna w sobotę 8.00-20.00,
niedzielę 8.00-14.00.
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00

Poniedziałek.

I

października;

kino nieczynne

Wystawy:
od 15 września:
Wystawa fotograficzna pt. „Ocalić od
zapomnienia" prezentująca nieznane fotografie
i dokumenty pochodzące z lat 20 i 30-tych XX
wieku. Mała galeria ŁOK
Dyżury

Pogotowia w Strykowie:

Głownie:

aptek w

Policja 719-80-07; 997 alarmowy

czw. 27.09. ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

Straż pożarna

pt

28.09. ul. Kopernika ł 9

tel. 719-20-12

pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24

sob. 29.09. ul. Kopemika 19

tel. 719-20-12

ndz. 30.09. ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

Za~ład

pn.

I.JO. ul. Sikorskiego 45147tel. 719-10-28

\\!.

Z.IO. ul. Sikorskiego45147tel. 719-10-28

719-82-95; 998 alarmowy

energetyczny 719-80-1 O

Dyżury

przychodni w Strykowie:

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

września)

w

3.10. ul. Sikorskiego 45147tel. 719-10-28
w każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
śr.

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

Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-14.00
Apteki w Strykowie
czynne: ul. Kolejowa 11:
ul. Targowa 14:

Głownie

pn. - pl. 9.00-17.00,
pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

łopatka

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka
makrela w zona
mleko tłuste w foli~
masło extra
masło śmietankowe

2,49

2,70

2,40

2,60

2,39

2,39

2,49
1,90

2,39

2,40
1,90

2,35

2,19

2,40

2,60

2,50

1,35
0,70
15,20
11,30
13,20
18,30
7,50
8,10
11,70
7,20
4,50
3,40
5,69
13,00
9,70
1,35
2,20
1,67

masło roślinne

olej
jaja
twaróg

I

~

- państwu Kaźmierskim z Pilaszkowa
- państwu Strugińskim z Wrzeczka
- państwu Łopatom z Kocierzewa
- państwu Grajkom z Czatolina
- państwu Wojciechowskim z Łowicza
- państwu Bojskim z Popowa
- państwu Kozom z Łowicza

SYNKOWIE
-

państwu

Pankom z

Łowicza

państwu Łopatom
państwu

z Lipnic
Wójciko z Małszyc

i/ii
ś[u6owali so6ie:
- Elżbieta Aneta Kasińska z Psar U
i Piotr Paweł Golis z Piotrowic
- Agnieszka Sylwia Dębska z Woli
Gosławskiej i Robert Stanisław
Myszkowski z Bąkowa Dolnego
- Renata Koter z Łowicza
i Radosław Tomasz Koza z Rząśna
- Magdalena Opala z Niebarowa
i Arkadiusz Siekierski z Bolimowa
- Bogumiła Ewa Szachogłuchowicz
z Wyborowa i Piotr Czułek
z Kompiny
- Karolina Konikowska z Łowicza
i Grzegorz Gąsecki z Łowicza
- Iwona Wróbel ze Stroniewic
i Ireneusz Kozłowski z Głowna
- Agnieszka Grzelak z Domaniewic
i Paweł Jakubowski z Krępy
- Iwona Harusta ze Skaratek
i Robert Bilski z Łowicza
- Anna Maria Majorkowska z Głowna
i Paweł Andrzej Sygaż z Ciechanowa
- Karina Ewelina Każmierczak
:;; Głowna i Mariusz Krzysztof
Grudzień z Głowna

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:

•Domaniewice (21.09); 4,80 zllkg +VAT;
• Ziewanice (24.09); 4,80 zllkg + VAT;
Żywiec wołowy:

• Domaniewice (21 .09); krowy 2,40 zł/kg+VAT;
jałówki 2,80 zł/kg + VAT;
byki 3,30 zllkg+VAT;

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

i w (jfownie:
CÓRECZKI

Film prod. USA. Kontynuacja przezabawnych
przygód doktora, który rozumie mowę zwierząt.
W roli głównej ponownie wystąpił amerykański
aktor Eddie Murphy.

tel. 837-42-93

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

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

wŁoWiczu

• godz. 17.00 - Dr Dolitlle 2

- dyżurv nocne:

przychodni ZOZ
w Głownie:

Naprawa telefonów 924

Imprezy sportowe:

Kino Bzura:

Dyżury

Informacje
w Strykowie:

uroazi[i się

KQONIKA,
WYPADKOW
MIL08NYCH

• Wszystkie imprezy sportowe żamieszczamy
w Łowickim Informatorze Sportowym nas. 40.

Zakład

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

Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
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

Piątek

czw. 27.09. Stary Rynek 17

wt.

• 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. Ułańska 2; czynne: przyjęcia dzieci do 3 r.*.
- w dni powszednie w godz. 16-8; przyjęcia
dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.

żywności:

w niedziele i

Apteki:

Zakłady pogrzebowe: 837-53-85; 837-52-21 ,

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 7 I 9-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
719-19-01
Urząd Skarbowy
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

ŁSM

święte

• Parafia' św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,
11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00,
8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17 .OO;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO,
12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
• Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO, 11.30,
17.00

Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy (dla osób mających problem alkoholowy) 83 7-66-92, codziennie w godz.16-22, poradnia 837-36-51

Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-(,()..54-94 czy1my całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17.00;
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00 dn ia

Filia Powiatowego

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

Pogotowia:

Telefony:

U17.ąd

Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Opieki Zdrowotnej - przyjmowane
są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakładów.

Zakładów

4,10
0,39
7,72

18,50
6,00
8,30
8,20
4,60
4,80
11,30

2,00
1,40
1,70
3,80
0,28
6,80

15,00
18,00
14,50
11,00
19,30
9,80
8,70
10,80
7,80
6,70
3,20
5,80
15,00

2,30
0,3-0,4

19,00

19,00

12,40
18,80
13, 10
8,50
9,80
6,70
4,70
3,20
5,90

12,40
19,90
6,50

13,90
7,95

20,00
6,50
9,00
12,00
7,50
4,50

14,50

16,00

1,40
2,00

1,29
2,15

1,70
3,50
0,30
8,00

1,72
3,86
0,42
7,99

9,89
1,29
2,15
1,49
1,72
3,86
O,
7,99

10,30
• 7,00
4,90
3,20
6,20
16,00

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

14,50
13,00
8,5-10,0
12,50
19,40
21,00
6,50
9,70
8,80
11,90
7,40
7,40
5,00
4,60
3,00
3,40
6,20
5,79

0,40
0,80

19,60
7,60
10,00
11,00
7,90
4,20

9 20
12,20
7,80
4,90
6,00
12,86

1,29
2,27

1,35
2,00

1,35
2,10

1,61
3,86
0,40
7,79

1,63
4.13
0,37
7,72

1,65
3,20
0,35
7,90

2,20
1,80

1,29
1,39
1,56
3,39
029
7,80

13,19

12,00

8,29
20,15

9,00
16,00
6,80
8,50
8,10
7,60
3,60

7,89
15,65
6,89
6,49
3,55
5,59

1,15
1,15
1,49
2,79
0,22
7,39

OFERTY PRACY
w

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 25.09.2001 r.)

Łowiczu

•sprzedawca
•wykrawacz mięsa
•referent - student zaoczny
•sprzedawca z grupą inwalidzką,
znajomość telefonów komórkowych

8,20
7,60
5,40

18,00
7,20
10,30
9,00
6,40
4,95

5,80
14,40

5,80
14,40

5,50
15,40

1,20
2,00
2,00
2,00
3,80
0,30
8,40

1,20
2,00

1,20
1,95
2,20
1,60
3,80
0,30
8,40

15,20
6,80

1,60
4,00
0,30
8,10

•dozorca z grupą inwalidzką
•maszynista maszyn introligatorskich
- absolwent lub po wojsku, najlepiej
z terenu gminy, możliwość
przyuczenia do zawodu
•sprzedawca
13,00
8,80
1,25
1,60
1,75
1,55
2,80
0,30
7,80

• strażnik z grupą
• operator wózMw widłowych
•pomocnik drukarza
• drukarz offsetowy
• doradca finansowy
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

21

27.09.2001 r.

• SKARB .ROLNIKA •

ł

I

Kącik Muzvcznv

I

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WODR BRATOSZEWICE

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 21.09.2001 r. jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek

mendel
mendel
kg
kg
szt
jabłka
kg
gruszki
kg
śliwki
kg
kapusta czerwona
kg
kapusta gł. młoda
szt
kalafior
szt
kg
kapusta kiszona
kg
marchew
kg
ogórek krótki

4,50
5,00
0,60
1,00
0,50
1,50
2,50
1,00
2,00
1,00
2,00
2,20
1,00
1,50

kg
kg
szt
szt
włoszczyzna
szt
miód wielokwiatowy 0,901
kg
papryka czerwona
kg
papryka zielona
kg
papryka żółta
q
pszenica
q
mieszanka
q
jęczmień
q
owies
szt
sałata
pieczarki
pomidory
por
seler

7,00
1,80
1,00
1,00
1,00
22,00
4,00
3,00
4,00
60,00
48,00
55,00
45,00
1,50

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
numerze NŁ drukujemy kupon, na którym
jakie z różnych okazji: imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak po prostu „od serca" • chcą komuś przekazać. Życzenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiające- -.-.,..,.....,..
go numerze NŁ. Aby się ukazały, należy: • wypełnić kupon, używając
nie więcej niż 12 słów. Prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż inicjał
także liczymy jak słowo; dostarczyć kupon do naszego głównego biura ogłoszeń
przy ul. Pijarskiej 3a, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń
drobnych (wymienione w stopce r!!dakcyjnej), 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.
Przypominamy: w

każdym

chętni mogą wpisać treść życzeń,

URODZINOWE
Kochanej babci Władysławie Uzarek w dniu
66-rocznicy urodzin samych radosnych dni
i IOO lat życia życzą wnuczki: Kasia, Łu
kasz, Damian, Piotmś i Ania.
Najdroższej Mamie i Teściowej Władysła
wie Uzarek z okazji 66 rocznicy urodzin
dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego na
dalsze lata życia życzą córki z mężami i syn
z żoną.

Moc gorących życzeń urodzinowych dla
kochanej siostrzyczki przesyłają siostry
z bratem.
Kochanemu Adamowi Malejce z okazji J.
urodzin wszystkiego najlepszego życzą Czarneccy i Olejnik.

Łukaszowi

Bryszewskiemu z okazji urodzin najserdeczniejsze życzenia śle koleżanka z klasy Anna B.
Bądź szczęśliwy

i radosny, poznaj urok
lat. Niech ci życie wiosną
będzie, a radością cały świat. W dniu
18 urodzin Mariuszowi Wołkowi
moc gorących życzeń przesyła mama,
Ania z Markiem •• Sylwia, Przemek i Kumłodych

buś.

INNE
Panu Józefowi Wilkoszewskiemu · Prezesowi Klubu Sportowego „Orzeł " Nieborów składamy serdeczne podzi<(kowania za podarowanie faxu · składa zarząd
KS „ Pelikan" Łowicz.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
DO PUBI IKACJI W NUMERZE 40/0I (4.10) O LUB 41/01 (11.10) O
TREŚĆ:.„ .... „

... „ .... .. ... „ ........... „ .. „ : ... .. „ ... „ ....... „ „ ..... „ .... .

linię i nozwisko .............................................................. „

... .

Adres ................ „ .. ................................ „.„.„„.:.„.„ ... „ .... .
Łowicki Ośrodek Kultury

Utarł się pogląd, że kontynuacja dziejów bohaterów jakiegoś filmu to
.
z reguły nic ciekawego. Prawie zawsze sequele wypadaja gorzej od
swycll zacnych poprzedników. Przykładów można by mnożyć, że wspomnę np. „Szklane
pułapki" czy „Zabójcze bronie". Ale są również chwalebne wyjątki od tej reguły, które
zupełnie zaprzeczają poglądowi o wtórności i braku kręgosłupa 11- ich części.
Ot weżmy takiego Jamesa Bonda. Facet już kilkanaście razy pojawił się na ekranie, a mimo to niektóre współcześniejsze
odcinki przewyższają „Dotora No." Tak
więc czasami uda się nie tylko powtórzyć sukces oryginału, ale również go prześcignąć u publiczności i krytyki. Czy
w przypadku „Hannibala" mamy do czynienia z powtórką sukcesu „Milczenia
owiec", czy tylko z odcięciem kuponu
popularności od kultowego dla wielu filmu Jonathana Demme?
Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Po
pierwsze niżej podpisany nigdy jakoś nie
cmokał nad pierwszymi przygodami dr
Lectera i nieustraszonej agentki. Po wtóre, poszedłem na film pt. "Hannibal" znając druzgocące w większości opinie mą
drych i światłych na jego temat. Nastawiłem się więc na kompletny idiotyzm, ociekający krwią dramat sensacyjny klasy D
i co tam jeszcze gorszego. Tymczasem
Ridley Scott, jako wytrawny fachowiec,
mimo wszystko nie sknocił dobrej opinii
kinomanów o ludzkożerczym monstrum,
a w opinii wielu wzmógł nawet kultowość
tego bohatera. A miał do tego wszelkie
podstawy. Ja wprawdzie przyznam, że
tego typu historie nie są moimi ulubionymi
do oglądania w kinie, ale jako cyklicznywidz
mogę się, bez obciążeń związanych z zamiłowaniem do podobnego typu obrazów,
obiektywnie wypowiedzieć.
Reżyser zdawał sobie sprawę na co się
porywa. Hopkins w „Milczeniu„." wydal na świat nowego bohatera w kinie. Wykształcony, inteligentny, szarmancki jest
jednocześnie zimnym mordercą i psychicznie chorym kanibalem. Po nim wielu
chciało zagrać podobnych dewiantów, ale
były to tylko blade refleksy kreacji Bry~
tyjczyki;., Jak wspominałem wielu kinomanów uznał ten film za jeden z najlepszych w historii kina, więc część druga
również musiała być nienajgorsza.

GOKZduny

Konkretnie o Art Festiwalu „Zagrai z nami"
ydzień wcześniej niż pierwotnie plajuż w dniach 18 -22
października, odbędzie się w Łowiczu
trzecia edycja Art Festiwalu, imprezy
kulturalnej, która powoli zaczyna cieszyć się sporym zainteresowaniem nie
tylko w naszym mieście, ale i szerzej.
Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury, Maciej Malangiewicz, powiedział
nam: Staramy się, by i tym razem impreza łączyła dobrą muzykę dla mło
dych ludzi, niezależne prezentacjefilmowe, jak i ciekawe wysta"'.)' zdolnych ludzi z naszego podwórka.
Strona muzyczna festiwalu faktycznie będzie bardzo interesująca. Ponownie pojawi się u nas, znana z pierwszej
edycji festiwalu, formacja Alians, przed
którą jako support zagra łowicki The
Bantitos. Drugim muzycznym gościem
będzie Ewa Braun, ciągle nie ma decyzji co do trzeciej gmpy, mogą to być
Kobiety, lub · co bardzo prawdopodobne· gwiazda punkrocka ·Dezerter. Będą
także otwarte próby zespołów działa
jących przy ŁOK: Telephone i Uszy
Hamana. Oprócz tych formacji w Ło
wiczu pojawi się ponownie grupa Ma-

T nowano, bo

iui dzisiai

giczne Karpaty, która, zauroczona akustyką w Galerii Browarna, będzie w niej
uż po raz 14 w Gminnym Ośrodku
przez trzy festiwalowe dni nagrywać
Kultury w Zdunach odbędzie się,
materiał na swoją najnowszą płytę,
w czwartek, 27 września, spotkanie
ostatniego dnia da w zamian za to bezpłatny koncert dla festiwalowej pu- muzykujących mieszkańców tej gminy
i wychowanków Sławka Wódki - instrukbliczności. Rozpocznie się on po otwarciu tamże wystawy łowickiego fotogra- tora ośrodka. ,,zagraj z nami", bo taką na·
zwę przybrały spotkania, będzie, podobfa Jacka Foksa. W innym miejscu,
nie jak i w poprzednich edycjach, okazją
w Małej Galerii ŁOK otwarta zostanie
do zaprezentowania swoich umiejętności
wystawa grafik' łowiczanina Arkadiugry na gitarze i innych instrumentach,
sza Hablewskiego.
okazją do wymiany doświadczeń, ale
Nie zabraknie także ciekawych filprzede wszystkim miłego spędzenia czamów, w tym niezależnych produkcji,
su w gronie znajomych. GOK zapewnia
pokazany zostaniem.in. obraz „Że ży dla gości napoje, herbatę i ciastka oraz
cie ma sens" w reżyserii Grzegorza Lip- kameralną atmosferę. Przewiduje się, że
ca. On sam, jak i odtwórcy głównych zagrają dwa duety: Sebastian Nowak i Ryról, będą zresztą gośćmi festiwalu i po szard Garstka oraz Tomasz Lędzian
projekcji filmów odbędzie się spotka- i Marcin Stępień. Będzie także gwiazda
nie z nimi. Pokazane zostaną także trzy wieczoru, tym razem zaproszono, „Mafilmy łowiczanina Grzegorza Gałązki, kabryczny zespół muzyczny", grupę
który debiutował na poprzednim Art z Teresina grającą country-rocka. OrganiFestiwalu. Przewidziana jest także pro· zatorzy zapraszają wszystkich muzykujekcja filmu Stop Making Seanse o gru- jących mieszkańców gminy na to spotkapie Talking Heads, przewidziano też nie. Znąjdzie się dla nich miejsce i czas,
prezentację kilku wideofilmów, w tym by mogli się zaprezentować - zapewnił
nas czuwający nad organizacją ,,Zagraj
o Tymonie Tymańskim.
(tb)
(tb) znami"SławekWódka.

J

do roboty od obsady ściciel posesji i kucharz wieczoru· Han·
Hopkins nie odmówił, nęco nibal Lecter. Posiłek jest wykwintny ·
ny wysokim apanażem. Nie zastrzegał kapary, sos beszamelowy i . „móżdżek.
sobie wyboru partnerki (Joodie Foster Tyle tylko, że nie zwierzęcy, a jednego
zrezygnowała z roli Clarice Starling), ale zuczestnikówkolacji ! Wiem, że po przewspomniał reżyserowi, że chętnie zagrał czytaniu powyższego opisu pomyślicie
by z Julianne Moore. Do tej doborowej - okropieństwo. Ale przecież tak naprawpary dokoptowano Garego Oldmana dę w kinie ostatnich lat pokazano milioi Raya Liottę, i w takim ensemblu posta- ny gorszych scen, tysiące okrutniejszych
nowiono ponownie przestraszyć widow- sekwencji i nikt się nie oburzał. Boję się
nię. Jak wiadomo bohaterem obu części tylko o zdrowy rozum filmowców. Co
filmu jest Hannibal Lecter. Tym razem oni jeszcze wymyślą? Czym nas przemieszkający we Florencji starający się straszą (albo zniesmaczą) ? Przyznam,
o funkcję kustosza w miejscowym mu- że film Ridleya Scotta przyjąłem z dużą
zeum. Pewnie Qtrzymałby ją, gdyby nie obojętnością. Dla mnie nie był ani lepszy,
pewien włoski glina, który dowiedziaw- ani słabszy od wychwalanego pierwoszy się o nagrodzie za schwytanie mor- wzoru. Ale nie nudziłem się. Aura filmu,
dercy- ludojada postanawia go zadenun- znakomita powściągliwa gra Julianne
cjować. Nagrodę, bagatela 5 mln.$, ufim- Moore to ogromne plusy przedsięwzię
dował pewien milioner (Oldman), które- cia. Ale mnie ten film zupełnie nie wciskał
go Lecter pozbawił onegdaj twarzy, więc w fotel. Nie zamykałem oczu z przeraże
teraz bogacz szuka zemsty. Tymczasem nia, a wierzcie mi nie należę do superboagentka Starling (Moore) ma poważne haterów i chętnie boję się w kinie. Ci któproblemy w pracy. Oskarżono ją o brak rzy widzieli film „Co kryje prawda"
profesjonalizmu w akcji przeciwko han- z Michelle Pfeifer i Harrisonem Fordem,
dlarzom narkotyków i postawiono ulti- będą wiedzieli jak należy straszyć ludzi.
matum ·wraca do sprawy Lectera. Znaj- Bo nie chodzi o dosłowność, ale o coś
dzie go . awans, nie . sami rozumiecie. „pod spodem", coś co powoduje że czeJest jeszcze niemiły szef policjantki fede- kamy na dreszcz, chcemy zakryć ręką
~lnej Paul Krendler ( Liotta) mający w tej oczy. Tutaj tego nie ma. Ale i chyba być
całej sprawie własny interes. Jak widać nie miało. „Hannibal" to policyjny thriller
kobieta jeśli chce pozostać w służbie musi z przebiegłym degustatorem ludzkich
schwytać Hannibala. Nie będzie to łatwe, członków w tle i kryształową agentką.na
bo Le"cter ma nie tylko szmal ale i błysko pierwszym planie.Chciałem dodać jesztliwy intelekt, karmiony w i.elką Iiteraturą cze jedno. Otóż na film Ridleya Scotta
i nie tylko.Oczywiście nie zdradzę wam wybrało się sporo łowickich kinomanów.
drodzy kącikoczytelnicy czy urodziwa Nie było problemów z frekwencją, wręcz
agentka schwyta mordercę. Zaoszczędzę przeciwnie - ci którzy przyszli nieco
wam również opowieści o żarłocznych póżniej mogli zapomnieć o luksusowych
świniach, pałaszujących chętniej ludzi niż zielonych siedliskach w środkowym rzę
paszę roślinną. Muszęjednak wspomnieć dzie. Swiadczy to o tym, że duch filmoo charakterystycznej dla tego filmu fina- wy w narodzie nie ginie, tyle tylko, że
łowej już scenie, kolacji dla trojga. Oto trochę się zboczył. Ale od ~ego to już ja
bowiem w letnim domku szefa .Clarice jestem, by go trochę naprostować.
Bogusław Bończak
spotykają się ona właśnie, rzeczony wła- •
Scott

zabrał się

oczywiście.

---

-

-.

Przedwyborcza mammografia

W

przedwyborczym okresie kampania wyborcza przybierała różne
formy. Przywykliśmy już do określenia
„wyborcza kiełbasa", spotkań z kandydatami, plakatów, transparentów, przedwyborczych pikników. Tym razem mieszkanki gmin Domaniewice, Nieborów i
Łyszkowice zostały zaproszone na wykład pt.. „Rak sutka, jego wczesne wykrywanie" oraz bezpłatne badania mammograficzne i densytometryczne · czyli
pozwalające ocenić zawartość wapnia
w kościach w celu wykrycia osteoporozy.
Jaki związek miała prelekcja z kampanią? Na pozór niewielki, ale uczestniczki
wykładu tak to skojarzyły · i słusznie,
ponieważ na plakacie zapraszającym do
udziału w wykładzie podana była informacja, że spotkanie odbędzie się pod patronatem Tadeusza Gajdy - posła na Sejm

RP. Zgodnie z informacją na plakacie, lekarka przeprowadzała wykład, m. in.
wprowadzając panie w arkana wiedzy na
temat samokontroli piersi. Następnie
wśród obecnych rozprowadzono ankietę, na podstawie której lekarka kwalifiko·
wała zagrożone jej zdaniem rakiem piersi
panie na mammografię. Badanie pod ką
tem osteoporozy przeprowadzono nato·
miast wszystkim kobietom. Szkoda, że
tak rzadko są wybory. może wtedy kandydaci więcej robiliby dla ludzi - mówi jedna
z mieszkanek gminy Domaniewice.
Poseł T. Gajda powiedział NŁ, re pokrywał kosz badań na kątem osteoporozy i
część ceny mammografii. Jednocześnie
deklarował, że akcja będzie kontynuowana. Zrobię wszystko, aby kompleksowa
przebądać wszystkie kobiety w powie(mwk)
cie łowickim· mówił NŁ.

Gmina Domaniewice

Kredytodawca wyłoniony ·
środę, 19 września, został wyło
niony bank, który udzieli gminie
Domaniewice kredytu w wysokości 300
tys. zł. Przetarg odbywał się w trybie zapytania o cenę, spośród 4 ofert wybrana
została oferta Banku Spółdzielczego Zie-

W

mi Łowickiej oddział Domaniewice. Kredyt ma być przeznaczony na zapłacenie
wykonawcy gimnazjum - firmie „EkoPiec" Mariana Gajdy zaległych należno
ści za prowadzoną inwestycję.
(mwk)

~
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SAMOCHODOWE
Komis kupi samochody powypadkowe oraz całe - gotówka.
Tel. 0602-705-876.
Kupię

Cinquecento, Uno, Poloneza
- do 10.000 zł. Tel. 0602-705-876.
AUTO POWYPADKOWE, USZKODZONE, ZNISZCZONE, EWENTUALNIE
CZĘŚCIOWO SPALONE - PILNIE

KUPIĘ. PŁATNE GOTÓWKĄ.
0

Citroen Nx I ,O, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-51-49.
Sprzedam motorower Peugeot, cena do
uzgodnienia. Tel. 046/837-14-42.
Ford Transit 2,5D, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-27-27.
Volkswagen Passat 1,6 Td, 1991 rok sprzedam. Tel. 0501-331-493.

AUTA POWYPADKOWE - KUPIĘ.
TEL. 0602-157-399.

l 26p, 1998 rok, kolor zielony - tanio
sprzedam. Tel. 0600-536-575.

KAŻDY CAŁY, POWYPADKOWY,
NIEPEŁNOSPRAWNY -ZDECYDOWANIE KUPIĘ. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ!
NAJKORZYSTNIEJSZE CENY!
TEL. 0606-854-452.

Ford Fiesta 1, I, 1991 rok, 3-drzwiowy,
automat, autoalarm, pilot, stan dobry sprzedam. Tel. 0503-191-540,
0603-591-494.

Seat Cordoba 1,6, 1996 rok, instalacja
..-... gazowa, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/830-32-50, 0609-171-871.
CC 700, 1998 rok, srebrny metalik, stan
bdb -sprzedam. Tel. 0605-370-034.
Opel Kadett, rok 1984 - sprzedam.
Tel. 060-666-18-5 I.
Renault 9 GTX I, I, rok 1984
- sprzedam. Tel. 046/83 7-47-47.
I 26p ELX, rok X 1997, stan bdb - sprzedam. Tel. 046/838-58-46.
VW GolfI , TD, 1981 rok - sprzedam.
Tel. 0601-373-971.
I 26p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7-73-07 .
Nysa towarowo-osobowa, 1990 rok sprzedam. Placencja 53,
tel. 0502-637-042.
126p, 1996 rok -- sprzedam. Wygoda 56,
tel. 0609·-506-604.
Polonez Truck 1600, benzyna, 1994 rok,
zabudowany, aluminiowe burty - sprzedam.
Tel. 024/277-92-84.
Seat Ibiza 1,9 D, 5-drzwiowy,
rok I 996, czerwony - sprzedam.
Tel. 046/837-87-2 I, 0603-99-30-30.
Sprzedam Nissan Sunny 2.0 D,
rok I 99 I, 4-drzwiowy, czerwony.
Tel. 0502-637-024.
~

Kupi«; Opel Kadett 1,2.
.Tel. 046/838-39-63.

TEL. 0604-412-810.

KAŻDY POWYPADKOWY, USZKODZONY, ZNISZCZONY, OSOBOWY,
DOSTAWCZV - PILNIE KUPIĘ,
GOTÓWKA. TEL. 046/837-46-96,
0600-871-223.
Awia A31, plandeka, 1991 rok, stan
idealny, oryginalny przebieg - sprzedam.
Tel. 0600-235-160, 046/837-23-14.

.

Golf III, 1993 rok, cena 16.000 zł - sprzedam. Tel. 046/838-80-32, 0502-583-965.

Fiat Punto 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-91-65.
Sprzedam Simson 1990 rok.
Tel. 0601-157-598.
Skoda 120, 700 zł - sprzedam.
Tel. 0609-171-672.
KUPIĘ SAMOCHODY POWYPADKOWE,

USZKODZONE, OSOBOWE, DOSTAWCZE; NAJCHĘTNIEJ MŁODE ROCZNIKI. GOTÓWKA, NAJKORZYSTNIEJSZE
CENY. TEL. 0504-578-939.
Polonez Caro 1,6 Gli, 1996 rok, cena do
uzgodnienia. Tel. 024/277-93-11 w godz.
15 .OO. - 7 .OO., 0602-33-88-54 .

Cinquecento 704, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-14-73.
VW Jetta 1,6, 1988 rok,
kolor biały, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-46-82 po 18 .00.

Audi 80, B4, J,9Tdi, 1992 rok_ sprzedam. Tel. 0606-161-383.
Fiat Uno 900, 1991 rok, 7300 zł - sprzedam. Tel. 046/831-83-01.
Hyundai Lantra 1,6 I6V, 1992 rok,
bogate wyposażenie, 11000 zł sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.
- spr<:e-

Daihatsu, 1989 rok 1LD, cena 6000 zł;
Escord Ford, 1985 rok, 1,3, cena 4000 zł;
Wartburg 1,3, 1990 rok, cena 3700 zł;
Ford Sierra Combi 2L, 1986 rok, cena 4200
zł; Audi I OO Cygaro, 1983 rok, 2 LI, cena
4200 zł; Łada Samara 1992 rok 1,3, cena
4200 :i!-1 - sprzedam. Tel. 046/831-06-67,
.-...0608-506-174.
Mercedes Sprinter 2,9 turbo, 1997 rok,
pełna blacha, średni, ABS, SRS, EDC, hak
- sprzedam.Okazja. Tel. 0502-637-033,
faktura VAT.
Ford Orion I ,8d, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-11-41.
Opel Vectra Kombi 1997/98, 2,0 disel,
pełne wyposażenie prócz skóry.
Tel. 046/83 7-62-80.
Polonez Caro, rok 1993 - sprzedam.
Tel. 0606-300-164, 046/838-17-60.
- - Sprzedam silnik do Ż~ka i skrzynie biegów
- czwórki;. Tel. 0606-174-509.
Skoda Felicia 1995 rok, z bogatym
wyposażeniem - sprzedam.
Tel. 046/838-38-65.

CC 704, 1995 rok, garażowany, stan bdb,
91 OO zł - sprzedam. Tel. 0606-3 78-604.
Cinquecento 700, 1993 rok, 64 tys. km sprzedam. Tel. 046/83 7-04-74.
Opel Kadett 1,6 diesel, 1988 rok - sprzedam. Tel. 046/861-25-70.
Ford Fiesta 1,8 diesel, 1990 rok, czarny,
bogato wyposażony, cena 8.500 zł - sprzedam. Tel. 046/835-12-05.
Fiat 126p 1996 rok, I właściciel --sprzedam. Tel. 046/838-91-53, 0600-152-004.
Punto SX, rok 1995/1996 - sprzedam.
Tel. 0607-891-940.
Fiat 126p, rok 1991, kolor zielony - sprzedam. Tel. 046/837-86-62 po 18.00.
Lublin furgon, 1999/2000,
przebieg 45 tys. km, kolor zielony,
cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0604-598-708, 024/277-93-93.
Żuk blaszak, cena 900 zł - sprzedam.
.
Tel. 046/839-11-40.

Ford Scorpio 2.0i, 1989 rok, ciemny
grafit, metalic, ABS i dodatkowe
wyposażenie, bardzo dobry stan blachy,
może być na fakturę VAT - sprzedam.
Tel. 046/837-93-63, 0605-549-735.
Nissan Primera 2.0, 1996 rok,
5-drzwiowy, granat metalic, klimatyzacja, ABS, dodatkowe wyposażenie,
I właściciel, bezwypadkowy,
w bardzo dobrym stanie - sprzedam.
Tel. 046/837-40-36, 0603-653-025.
Opel Monterey Terenowy 3, l TDI, rok
1994,czamy, stan idealny; Mercedes 126,
2,6, rok 1991, benzyna, grafit, stan idealny; motocykl K-750 z wózkiem bocznym,
rok 1950 - sprzedam. Tel. 046/838 -2622 przed południem, 046/83 8-26-54 wieczo rem.
Polonez Truck, rok 1995, Fvat _ sprzedam. Tel. 0601-359-274, 0601-153-064.

Polonez Caro 1500, 1993 rok; silnik
Ford Fiesta diesel I 800 - sprzedam.
Tel. 046/837-02-68.

Skoda I 05, rok 1981 - sprzedam.
Tel. 046/837-94-79.

I 26p, rok I 996 - sprzedam.
Tel. 046/838-66-4 I po 17 .OO
lub 0604-102-385.

MZ ETZ 250, 1983 rok, stan bardzo
dobry, wygląd sportowy - sprzedam.
Tel. 0601-347-980.

2 felgi Peugeot 5.00 B X13, duży rower
BMX - sprzedam. Tel. 0606-668-245.
Skoda Favorit, I 990 rok, stan dobry sprzedam. Tel. 046/838-47-13.
Jeziorko 14.
I 26p, 1989 rok, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0502-329-882.

Good year eagle vent urd l 85/70Rl 4 88H
4 szt.- nowe. Tel. 0502-201-354.

Opel Kadett (po wypadku), Renault 19,
1991 rok - sprzedam, Fiat J26p, Opel
Kadett - na części. Tel. 046/838-92-09.

zł

Skoda Favorit 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-85-84.

Fiat Punto S, I 996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-71-55, 0604-457-742.

- Honda Civic 1300, rok 1985
po remoncie, "'dodatki - sprzedam.
Tel. 0502-4 7 I -230.

Ford Sierra 2,0; 1989 rok, 4500
dam. Tel. 046/831-83-01.

Fiat 126p, 1994 rok, niebieski - sprzedam. Tel. 046/837-11-12, 0504-730-062.

Fiat 126p, 1990 rok, czerwony sprzedam. Bełchów, ul. Przemysłowa 3,
tel. 046/838-68-25.

CC 700, rok I 997 - sprzedam.
Tel. 0503-135-471.
Renault 19 1,8, rok 1993 - sprzedam.
Tel. 046/837-45-26.
VW Polo 1,8 diesel, rok 1995 - sprzedam.
Tel. 046/837-69-75.
l 26p, rok 1986; Renault Twingo, rok
1998 - sprzedam. Tel. 0608-736-278.
I 26p od 1989 roku, po wypadku lub skorodowany - kupi«;. Tel. 0602-27-49-38.
Ford Escort 1,3, 1990/91 rok - sprzedam.
Tel. 046/835-20-22.
Opel Astra, Kombi, 1995 rok, sprowadzony z Zachodu - sprzedam.
Tel. 046/837-76-27 po 18.00.
Uno 1,3 D; Fiat 126p - sprzedam.
Tel. 046/838-89-48.
Profesjonalne klejenie plastików, lakierowanie motocykli. Łowicz, ul Korczaka 10.
tel. 0604-336-765.
Żuk blaszak, przęszklony, 1987 rok.
Tel. 0605-316-439.

Polonez 1500, 1987 rok, 500 zł - sprzedam. Tel. 046/837-13-57 po 20.00.
Punto l,Js, 1998 ·rok - sprzedam.
Wygoda 58a.
Opel Kadett 1,3, 1989/96 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 046/838-76-39 po 16.00.
Peugeot 205 junior, 1991 rok, czerwony sprzedam. Tel. 046/837,14-42.
Cinquecento 700, rok 1994, zielony metalik - sprzedam. Tel. 046/830-30-09.
Fiat l 26p, 1997 rok, czerwony - sprzedam. Błędów 36, tel. 0605-780-164.

Daewoo Tico, 2000 rok, przebieg 26
tys. km, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0601-347-980.
Seicento 900, 27 tys. km, błt;kitny metalik, 1998 rok. Tel. 046/838-61-01.

Tico, 1999 rok, miedziany metalik, przebieg 3 I OO km. Tel. 0606-38-16-43.

Audi I OO, 1980 rok, stan dobry.
Tel. 0503-96-65-17 po 17 .OO.

Skoda Felicia, XI 1997 rok, mały
przebieg, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0603-506-929.

Fiat l 26p 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-67-96 po 17.00.
Wiadomość: Parma 29.

Opel Vectra 1,6, 1992 rok, II właściciel,
kupiony w Polsce - sprzedam.
Tel. 046/838-67-46, 0501-129-683.

Polonez Caro 1993/94 rok - sprzedam.
Tel. 024/277-96-74.

Opel Corsa 1,2 ( 1996), pit;ciodrzwiowy,
raty, zamiana. Tel. 046/835-33-08.
Ford Escort 1,3 ( 1996),
bezwypadkowy, lub zamieni«; na
Tel. 046/833-13-22.

tańszy.

Kupi«; każde powypadkowe auto całe
i do remontu. Tel. 046/831-85-73,
0501-627-276.
Fiat Marea 1.6, 19?7 rok, zielony
metalik, uderzony przodem _sprzedam.
Tel. 046/839-65-94.
I 26p ELX ( 1997), zielony, raty.
Tel. 046/835-33-08.
Fiat Cinquecento 700, (1997).
Tel.0600-944-728.

Fiat Punto 1,1 (1994), (1997), raty.
Tel. 046/835-33-08.
Opel Astra 1,4 (1995), (1993), raty.
Tel. 046/835-33-08.
Kupit; Cinquecento 900 Van w każdym stanie .. Tel. 0603-054-985.
Seicento 900 SX (1999).
Tel. 0606-975-932.
pięciodrzwiowy.

Daewo Lanos 1,5 (1997), pii;ciodrzwiowy. Tel. 046/835-33-08.
Polonez Caro 1,6 + gaz (1996).
Tel. 046/835-33-08.
VW, 1979 rok, kolor czerwony, stan d obry - sprzedam. Tel. 046/837-60-42,
0607-896-484.
Renault Laguna 1,8, 1997/98 rok+ gaz sprzedam. Tel. 0607-742-43 I.
Uno 1,0, 1996 rok - sprzedam.
czyzna 3.

Urbańsz-

Sprzedam alufelgi z nowymi oponami.
Tel. 0501-040-690.
VW Pasat, 1983 rok, stan dobry, niska
cena - sprzedam. Tel. 0607-570-669.

Ford Escort I ,6, I 6V, I 994 rok, morska
zieleń, serwo, elektryczny zamek, dwie
poduszki, szyberdach, stan bardzo dobry pilnie sprzedam. Tel. 046/837-26-27.

Pranie tapicerek. Tel. 046/837-81-84,
0604-21-27-20.
l 26p, I 990 rok, Star 200W, 200A,
kabina Star 200 - sprzedam.
Tel. 046/838-92-69.

Skoda 120, 1989 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/83 7-93-99, 0600-651-906.

VW Golf, diesel - sprzedam.
Tel. 0608-475-473.

Renault Laguna, 1995 rok, z salonu - sprzedam. Tel. 0608-327-193.

Renault Clio· Il, 1998/99 rok, niebieski
metalik, 5-drzwiowy, salon, I właściciel,
garażowany, przebieg 27 tys. km, stan bdb.
Tel. 046/837-73-92.

Skoda Favorit 135 L, 1991 rok, wiśniowa
- sprzedam. Tel. 046/83 7-12-87.
Punto II, 2000 rok - okazyjnie sprzedam.
Tel. 046/837-44-18 wieczorem.
l 26p 1991 rok - sprzedam. Lenartów 7,
tel. 046/838-45-6 8 .
Opel Kadett I ,6 D, rok 1983 - sprzedam.
Tel. 0606-78-68-58.
Fiat Uno I. I i.e.S, 1992 rok, I rej. Xl.1993,
przebieg 107.000, elektryczne szyby, centralny zamek, immobilaizer, 5-drzwiowy,
kolor czerwony, cena 1O.OOO zł. - sprzedam. Tel. 046/837-28-55.
Fiat I 26p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0602-27-49-38.
Ford Escort 1,8 TD, 1995 rok, bogate wyposażenie, kolor granat perła - sprzedam.
Tel. 046/837-31-85 po 18.00.
Opony używane do samochodów
osobowych i dostawczych, wszystkie rozmiary, bezpośredni importer z Niemiec. Tel. 046/837-01-80,
0602-133-182.
Renault 19 1, 7 kat., 1993 rok, niebieski
metalik, zadbany - sprzedam.
Tel. 046/837-15-80, 0502-332-540.
Żuk

skrzyniowy - sprzedam. Mauszyce 4.

CC 900, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-31-19.
Renault Twingo, 1995 rok, lewy bok uszkodzony - sprzedam. Tel. 0604-992-156.
Jelcz 317 - ciągnik siodłowy, 1981 rok sprzedam. Tel. 0600-262-693
lub 608-014-036.

J 26p EL, 1997 rok, czerwony, uszkodzony, 2500 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-90-98 po I 5.00.

Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe, holowanie. Łowicz, ul. Korczaka JO.
Tel. 0604-336-765.
Star 28 ascenizowany (nowy typ kabiny,
nowy typ beczki), uszkodzony silnik sprzedam. Tel. 046/874-73-25 po 21.00.
Opel Ascona 1,6 D, 1983 rok - sprzedam.
Tel. 042/710-73-64, 0600-519-899.
Łada Samara 1,3, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 042/719-18-23, 0604-392-876.

Uno 1,0, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-18-23, 0604-392-876.

Renault Clio 1,2 (1995).
Tel. 046/835-33-08 .

Peugeot 306 (1994),
Tel. 046/835-33-08.

Fiat I 26p 1994 rok, 50 tys. km - sprzedam. Tel. 0606-523-143.

Fiat Siena I ,6, I 997 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7- I 9-41.
126 P. 199 4 rok - sprzedam.
Tel. 0504-006-453.
·
kl dak
St 200 1992
wspomaganie
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wywrotka.
niedrogo,
kierownicy
Tel. 046/837-76-79.
Skoda Favorit 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-53-28.
Toyota Corolla 1,4, 16V, 1998 rok XI sprzedam. Tel. 046/837-23-83,
0608-587-989.
Golf 2, benzyna 1,3, garażowany,
stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-53-24, 0604-101-159.
Ford Escort, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-80-27.
I 26p, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0606-979-868.
Seat Ronda 1,2 benzyna, 1983 rok,
skrzynia 5, ok. 700 zł - sprzedam.
Tel. 0606-884-393.
Hyundai Ponny GLS 1,5, 1992 rok,
granatowy, I 04 tys. km - sprzedam.
Tel. 046/837-07-66 wieczorem.
Fiat Uno I .O Clip, IX 1998 rok,
przebieg 22.700 km, stan idealny sprzedam. Tel. 046/838-74-75.
126p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0602-465-042 Łowicz.
FSO 1500, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-26-24.

Cinquecento 700, 1995 rok,
tel. 0421719-18-23, 0604-_392-876.
Skrzynia biegów 6ZF, przystawka wywrotu Jel~z - sprzedam. Tel. 042/719-81-77.
Fiat I 26p, zarejestrowany, sprawny technicznie - sprzedam. Tel. 042/719-48-86.
Sprzedam podwozie pod przyczepki; samochodową - nowe. Tel. 042/719-48-86.
Mercedes 124, 200 D, 1990 rok.
Tel. 0600-670-061.
Fiat I 26p, 1987 rok, w dobrym stanie sprzedam. Tel. 0421710-73-53.
Fiat I 26p, 1987 rok, w dobrym stanie.
Tel. 0421710-73-53.
Fiat I 26p 1991 rok, właściciel - kobieta.
Tel. 042/719-40-82:
Renault Megane 1996 rok, 19.500 zł.
Tel. 0502-132-906.
VW Golf Gti, 1987/88 rok, granat
metalik, stan bardzo dobry.
Tel. 042/719-29-08 ..
Polonez 1991 rok, gaz - tanio sprzedam.
Tel. 042/719-28-67.
Toyota Hiace, ciężarowy, I 996 rok,
ABS, podgrzewane siedzenia, 2 poduszki,
reg. kierownicy - sprzedam.
Tel. 0421719-33-80.
Sprzedam radio samochodowe Sony
XR-C4 I OO. Tel. 0602-485-543.

GARAżE
Garaż

do wynaji;cia. Tel. 046/837-53-67

Poszukuje garażu w okolicach
os.Noakowskiego i os.Starzyńskiego.
Tel. 046/837-25-28, 0603-95-88-58.
Sprzedam plac pod garaż, os. Bratkowice.
Tel. 0600-972-666.
Sprzedam garaż na os.Starzyńskiego.
Tel. 046/837-63-89.
Sprzedam garaż murowany. Łowicz,
ul.Kaliska 42. Tel. 046/830-32-22,
0606-3 81-643.
do wynajęcia
na os. Konopnickiej lub okolice.
Tel. 046/837-46-92.

Poszukuję garażu

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/830-33-43 po 16.00.
Garaż do wynajęcia, ul. I Maja 12.
Tel. 046/837-63-47.

Do wynaji;cia garaż na os. Bratkowice.
Tel. 042/213-80-38.
Sprzedam garaż, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-71-50. ,

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Sprzedam M-5, garaż, Bratkowice.
Tel. 046/83 7-77-60.
M-4, os. Bratkowice, Il pii;tro.
Tel. 830-21-67.
M-3, 48 m2 • Tel. 0606-592-522.
Sprzedam działki; w centrum miasta,
300 m2 • Tel. 0600-235-160.
Sprzedam dom 120 m2 z działką 0,42 ha
budynkiem gospodarczym 80 m'
niedaleko Łowicz.a. Tel. 046/837-56-64.

oraż
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Sprzedam M-4, os. Bratkowice bi. 28.
Tel. 046/837-72-59, 0606-213-551.

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

Sprzedam działkę budowlaną I 41 O m2 •
Osiny 53, tel. 042/719-14-57.

Mieszkanie 65 m', os.Tkaczew,
11 piętro. Oferty przesyłać na adres.
Łowicz, ul. 3 Maja 12.

Wydzierżawię

lub sprzedam budynek
200 m2 z placem 1600 m2 •
Tel. 046/83 7-65-08 .

0,56 ha pod Głownem, budynek gospodarczy. Tel. 0502-132-906.

Sprzedam dom w stanie surowym,
z działką 5600 m2 w miejscowości
Goleńsko, przy trasie Łowicz-Płock.
Tel. 046/837-79-21 wieczorem.

2 pokoje z kuchnią, os. Naokowskiego sprzedam. Tel. 046/837-80-57.

Sprzedam działki budowlane lub w
przy ul. Poznańskiej w Łowiczu .
Wiadomość: ul. Warszawska 73,
tel. 046/837-48-06, 837-61-51.

całości

M-3, 48,16 m2, os. Bratkowice - zamienię
na dwa mniejsze. Tel. 046/837-09-18.

Atrakcyjne, zalesione działki budowlane
w Bełchowie 1000 m2•
Tel. 046/838·-67-09.
Sprzedam dom w centrum Rybna, o pow.
120 m2, dziełka 600 m', w budynku
znajduje się kwiaciarnia i sklep odzieżo
wy. Tel. 046/861-14-09.
Sprzedam gospodarstwo rolne koło Łowi
cza, o pow. 3,70 ha wraz z budynkami.
Tel. 0605-262-184.
.
Wydzierżawię 9 ha, sprzedam
Chąśno, Tel. 046/838-15-67.

Sprzedam gospodarstwo rolne, o pow. I O
ha we wsi Wewiórz 3, koło Soboty wraz
z budynkami lub osobno, telefon, woda,
c.o., transporter do słomy, dmuchawa
do siana, skrzynki uniwersalne nowe.
Tel. 0602-77-97-90, 024128-22-185
po 20 .00.
Sprzedam dom jednorodzinny w stanie surowym w Łowiczu. Tel. 0604-247-13 L
Sprzedam dom i działki budowlane razem
lub osobno, w centrum Łowicza.
Tel. 0601-622-055.
Sprzedam M-4 lub zamienie na mniejsze,
os.Bratkowice. Tel. 0606-246-335 ..
Sprzedam mieszkanie 85 m2 na os. M. Konopnickiej, IV piętro, cena ok. 1150 zł/
m2 • Tel. 046/837-95-70, 0501-299-03 l.
garaż.

Sprzedam M-4, 72 m2, I piętro, os. Bratkowice. Tel. 046/837-74-35, 837-64-92.
Sprzedam działkę budowlaną 2000 m 2 •
Łowicz, Małszyce. Tel. 046/837-62-54.
M-4 z garażem, os. Starzyńskiego sprzedam lub zamienię na domek,
okolice. Tel. 0604-643-454.
Sprzedam 51 m2 i 83 m2
Tel. 046/837-49-20.

(cegła)

+

garaż .

Sprzedam lub wynajmę parter domu
(100 m2 ) w centrum Łowicza.
Tel. 0606-985-390, 046/837-68-92.
Lokatorskie, dwupokojowe, 37 m2,
os. Bratkowice, parter - zamienię
na większe, może być zadłużone (nie
kredyt). Tel. 046/837-72-98 wiecżorem.
Sprzedam dom niedaleko
Tel. 0501-331-493.

strzębia.

działkę budowlaną

18/150 m JaTel. 046/838-99-19.

Sprzedam M-5, os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-47-27.

Sprzedam M-4 lub zamienię na M-3.
Tel. 046/837-72-34.

Sprzedam 4 pokoje z kuchnią, os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-77-00 po 20.00.
Sprzedam kawalerkę na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-61-18.
2

Tanio sprzedam 22 700 m ziemi odrolnionej z przeznaczeniem na działki budowlane, we wsi Lubiejew koło Sochaczewa.
Wiadomość: tel. 0608- 798-668.
Sprzedam pawilon handlowy (blaszak), 36
m', w Rybnie, kolo Sochaczewa. Wiadomość: tel. 046/861-92-93 .
Tanio sprzedam własnościowe M-2, 23 m2
w centrum Łodzi. Tel. 0608-455-858.
działkę

Sprzedam mieszkanie 66 m', ul.Kwiatowa
1O. Tel. 046/837-05-57.

Sprzedam działkę budowlaną na os.
Górki , z rozpoczętą budową, woda, prąd.
Tel. 0503-191-540, 0603-591-494.
Sprzedam kawalerkę 16 m2 •
Tel. 046/837-26-23.
Kupię M-4, sprzedam M-3, os . Konopnickiej . Tel. 046/837-46-26.

Sprzedam mieszkanie 53 m2 , I piętro.
Łowicz, os. Bratkowice 39.
Tel. 046/837-70-59, 0602-479-491.

domek, okolice
Tel. 0604-64-34-54.

dom na wsi. Tel. 0600-605-298.

dom pod Łowiczem.
Tel. 830-35-19.

Kupię

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Do wynajęcia mieszkanie 35 m', os.Bratkowice. Tel. 046/837-79-15.

Przyjmę na stancję studentkę
do mieszkaniach w blokach, w
centrum. Tel.. 0606-102-795.

Łodzi

-

Do wynajęcia lokal 20 m', ul. Zduńska.
Kontakt po 20.00 . Tel. $)46/837-62-48.
Obiekt 150 m2, wszelkie media,
z dużym placem. Bolimowska 63,
tel. 046/837-42-46, 0605-578-502.
Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza.
Tel. 060 2 _73 8-923.
Wynajmę studentom mieszkanie w Warszawie. Tel. 046/83 7-84-96.
Przyjmę studentkę na pokój.
Tel. 046/837 -72-86.

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy,
hurtownia, warsztat - centrum.
Tel. 837-71-41.

Poszukuję
nią. Tel.

Sprzedam mieszkanie własnościowe, 36m2,
os.Dąbro~skiego. Tel. 046/837-29-00 po
18.00, 046/837-33-46 7 .00-15 .00.

Wynajmę pokoje studentkom .
Tel. 0609-220-484.

ok. I ha.

Łowicz,

wraz z gruntem
ul. Warszawska 35.

Sprzedam mieszkanie 52 m', cegła, centrum. Tel. 046/837-68-20, 0601-272-001.

do wynajęcia dwa pokoje z kuch046/837-06-43 po 21.00 lub
0606-425-372 .

Wynajmę 2 pokoje w jednorodzinnym
domku. Tel. 0600-879-563.

M-3 wynajmę studentkom.
Tel. 046/838-59-56.
Wynajmę

pokój. Tel. 046/837-76-80 po

17.00.
Poszukuje mieszkania do wynajęcia na
os. Dąbrowskiego. Tel. 0608-677-;342.
Wynajmę

dom w Złakowie Borowym.
Tel. 046/838-90-60.
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
Tel. 046/837-56-08.

Łódź Bałuty.

Sprzedam 34 m2, os. Kostka.
Tel. 046/837-04-17.

Poszukuje lokalu handlowego w Łowiczu
·na ul.Zduńskiej lub Nowy Rynek.
Tel. 06-03-79-24-23, 042/673-54-07.

Czarną ziemię - sprzedam.
Tel. 046/837-68-42
w godz. I 0.00-17 .00.

Przyjmę
cję .

Sprzedam siedlisko, 3,6 ha ziemi, budynek
mieszkalny, woda, siła, centralne, 4 km od
Łowicza. Tel. 0606-660-060.

studentów lub studentki na stanTel. 046/837-29-94 .

Parter.Garaże. Łowicz,

os.Górki.

Tel. 046/838-95-36.

Łowicz.

Zamienie mieszkanie Chorzów (Śląsk) na
Tel. 046/838-78-13 .

GS „SCh" w Strykowie sprzeda obiekt Bazy Przyjmę studentkę na stancje, bardzo bliObrotu Rolnego w Koloni Nisulków. sko szkoły. ul. Noakowskiego 5/20.
Tel. 042/719-80-28.
Do wynajęcia lokal sklepowy
110 m 2 , w centrum Łowicza,
M-3 Głowno, Sikorskiego 39 m2.
po remoncie, duża wystawa,
Tel. 0421719-95-77, 0609-380-749 .
może być umeblowany.
Pilnie sprzedam pięknie położone
Tel. 0461837-60-86, 0602-118-332.
gospodarstwo rolne o pow. 6,55 ha
Do wynajęcia pokój studentkom.
w atrakcyjnej miejscowości (las, rzeka,
Tel. 046/83 7-80-96, 20 .30-23 .OO.
dużo zieleni) przy trasie Głowno Brzeziny. Dom piętrowy murowany
2 pokoje studentkom wynajmę.
o pow. 280 m', ładnie urządzony,
Tel. 046/ 83 7-46-95 .
wszystkie media, c.o. i zabudowania
Poszukuję do wynajęcia mieszkania
gospodarcze o pow. 250 m2 • Możliwość
zakupu samej ziemi. Tel. 0421719-28-46 w starym budownictwie, może być
bez wygód, w Łowiczu lub na peryferSprzedam M-3, ul. Sikorskiego, blok 8, 4 jach . Tel. 0603-275-985 po 18.00.
piętro - Głowno. Tel. 042/7 l 0-86-37 po
Wynajmę lokal 20m 2 w centrum na biuro.
17.00.
Tel. 0421710-70-92, 0602-449-906.
Sprzedam ziemię 4,30 ha. Rozdzielna,
Wynajmę lokal na sklep w Głownie ul. Sigm . Dmosin, tel. 710-86-50,
korskiego 92. Tel. 042/719-38-39 .
0606-53 8-599 .

Działki budowlane w centrum Zdun,
Tel. 046/838- 75 -53 .

M-4, 60 m2 w Głownie, os. Kopernika.
Tel. 042/719-15-77.

Sprzedam działkę 8000 m', Łowicz, ul.
Armii Krajowej I 08. Tel. 046/837-90-54.

Głowno,

Sprzedam 15 m2, cegła, ul. Bolimowska.
Tel. 046/83 7-64-42, 0501-243-176.
Sprzedam M-1. Tel. 0605-233-844,
046/837-25-60 po 20.00.
Sprzedam działkę z domkiem w Chąśnie.
Tel. 042/716-08-67, 0501-254-926 .
Sprzedam mieszkanie 39 m', IT p., os.Tkaczew Il. Tel. 022/822-48-56.
Sprzedam mieszkanie 48 m', parter,
browskiego . Tel. 0603-709-299.

os.Dą

Sprzedam domek, przedmieście Łowicza,
1,7 ha. Tel. 0605-143-436.

działka

Sprzedam lub wynajmę kiosk o pow. 30
m2 na os. Bratkowice, przy bi. 3B.
Tel. 046/837-06-78, 046/83 7-73-09.

M-4 - sprzedam.
Tel. 0421719-18-23, 0604-392-876.

' ' t.

Kupię instalację gazową

Wynajmę

domek na letnisko na wrzesień.
Glowno, tel. 719-29-70, 0504-876-361.
Wynajmę studentom pokoje: I i 2 ·osobo-

wy. Tel. 046/837-31-83, 830-35-19 .

pokojową.

Monitor, dysk twardy, kartę grafiki - tanio sprzedam. Tel. 0504-609-929.

Sprzedam suknie ślubną.
Tel. 046/837-54-63, 0607-343.-364.

do Tarpana.

Sprzedam !Ot gruszek.
Tel. 046/837-68-02.

telefon GSM. Tel. 0605-048-812.

Kupię piec c.o Kamino w całości
części. Tel. 046/838-35-62.

Tanio sprzedam meblościankę
Tel. 046/837-29-74.

Sprzedam zamrażarkę Zanussi 200 I.
Tel. 046/837-51-64.

wszelkie starocie, meble,
porcelanę, srebro itp.
Tel. 0601-595-439, 046/837-66-66.
Tel. 0606-486-232.

w centrum sprzedam.
Tel. 0604-64-34-54.

Sprżedam działkę rekreacyjno-budowlaną.

Materac przeciwodleżynowy, stan bdb,
cena 150 zł. Tel. 046/837-92-77.

Kupię

Łowicza.

Działkę

Działkę budowlaną

zł/m 2) .

Kupię

Wynajmę pokój studentce.
Tel. 0502-096-853.

0607-824-53 7.

SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH,USZKODZONYCH,ZNlSZCZONYCH. TEL. 0604-412-810.
Kupię wał przegłubowo-teleskopowy do
Orkan 2. Tel. 046/838-33-36.

Tel. 0607-817-492. ·

M-3, 47 m2, IV piętro, os.Noakowskiego.
Tel. 046/837-64-92, 046/837-74-35.

Sprzedam lub wynajmę dom przy trasie
Łowicz - Łódż, nadający się na działalność
handlową (bar). Tel. 046/838-90-60,

Sprzedam ladę chłodniczą o dl. 3 m.
Tel. 0601-826-180.

wieczorem.

Do wynajęcia mieszkanie za wykonanie
remontu, blisko stacji PKP.
Tel. 022/723-14-42.

Łowi

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

Kupię silos po cemencie.

Sprzedam mieszkanie 25 m2.
Tel. 0861218 -01-27 ·

Sprzedam dom z działką 61 l m2 w
czu. Tel. 046/838-71-05.

KUPNO - RÓŻNE

Kupię grunt rolny. Tel. 042/716-09-27

Kupię

Sprzedam mieszkanie z kredytem M-3 (3
pokoje) lub zamienię na mniejsze, do 40
m2 (os. Bratkowice). Tel. 046/837-76-16.

Sprzedam dom do remontu i
70 0 m' w centrum Łowicza.
Tel. 0504-573-430.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

Kupię

Tel. 046/838-90-60, 0607-824-537.

Łowicza.

Sprzedam 1,5 ha w Głownie (4
Tel. 0603-240-881 .

Sprzedam

2

Sprzedam dom w Łowiczu, stan surowy.
Tel. 046/838-46-95 .

2 ha.

Sprzedam mieszkanie 49 m 2 oraz
Tel. 0603-061-841.

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
(parter, 50 m2), os.Bratkowice.
Tel. 046/837-54-97.

Sprzedam m-4, 60 m', na Kopernika.
Tel. 0421710-70-92, 719-33-32.

Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny
Deltim, niemiecki wózek spacerowy.
Tel. 0606-481-692.

lub na

Przedwojenne, stylowe meble, mogą być
do renowacji i inne przedmioty.
Atrakcyjne ceny. Tel. 046/833-41-95
lub 0605-365-377.
Kupię okna używane I 76x143,5.
Tel. 042/710-83-2Q.

Sprzedam

przyczepę.

Tel. 046/838-64-19.

Sprzedam kosiarkę spalinową i elektryczną, Sony 21cali, 28 cali, wieżę, huśta
wkę ogrodową, rower damski, męski, dziecinny, odkurzacz, radio samochodowe,
komplet wypoc.zynkowy, ławę, sofę, ży
randol, glebogryzarkę, zestaw satelitarny,
4 krzesła dębowe, fotel bujany, pralkę automatyczną, wirówkę, maszynę do szycia. Tel. 046/838-56-09.
Duże ilości szkła - sprzedam.
Tel. 0603-934-722 .

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

Sprzedam kaloryfery używane, piec Kamino J ,S.. Tel. 046/837-87-52.

Sprzedaż kantówki budowlanej, desek,
lat na zamówienie. Tel. 046/837-17-07,
0602-633-667.

Sprzedam Amiga 600, kompletna, rower
składak. Tel. 046/837-10-04 .

Patio Color - Farby, kleje, lakiery, silikony, pianki, kleje do glazury, akcesorja
malarskie itp. Najtaniej w rejonie Łowi 
cza. Hurt - detal. Mysłaków - wyjazd na
Sierniewice - 2 minuty od dworca PKP.
Tel. 046/837-61-09.
Sprzedam drewno opałowe, kominkowe,
pocięte na krótkie kawałki, grube i cienkie.
Goleńsko 69. Tel. 046/838-15-27 po 22.00.
Pianino - sprzedam. Tel. 046/833-11-54.

Miód, większą ilość w beczkach lub w sło
ikach - sprzedam. Tel. 087/427-81-39.
Likwidując

mieszkanie sprzedam meble kuchenne i pokojowe, m. in.: szafa trzy
drzwiowa, stoły okrągłe i prostokątne,
wersalkę i tapczany, toaletki, kredensy,
foteliki, krzesła wyściełane, maszynę Łucz
nik - ceny symboliczne. Wiadomość:
Jerzy Wojda, ul. Zduńska 34B, Łowicz,
tel. 046/837-42-95.
sprzedaż
różnych grubościach i
o różnych wymiarach,

Produkcja i

kostki brukowej o
kolorach, kwadraty
kolorach; wzorach.

PHU J. Dutkiewicz, Chąśno II 43 oferuje:
węgiel kostka, orzech, brunatny, miał wę
glowy, otręby. Możliwość dowozu. Transport żwiru , piasku. Tel. 046/837-12-02,
0602-235-159.

Tel. 046/838-92-14.

Komora chłodnicza 5 m3 , tokarka do metalu, piła ramowa do metalu, barakowóz.
Tel. 046/837-42-46, 0605-578-502 .

Sprzedam rusztowania, 6etoniarkę 150 l
i 200 I. Tel. 046/837-38-81.

Sprzedam 2 szafy metalowe, piec akumulacyjny, sejf, turbiny stomatologiczne,
fotel -stomatologiczny, fotel laryngologiczny, stylizator na suche powietrze, leżanki, zęby. Tel. 046/837-41772.

udźwig

Lodówko-zamrażarkę sprzedam.
Tel. 046/837-42-08 wieczorem.

Tanio sprzedam telefon komórkowy.
Tel. 0503-945-323.

Tregry „ 16" - tanio. Tel. 046/837-61-09:

500 kg.

Sprzedam używany hydrofor, rurki 22 m.
Tel. 046/837-87-50.

Sprzedam dywan 3x4· m, 2-letni.
Tel. 046/837-74-48.
Sprzedam ziemię torfową, nadającą się
na ogródki działkowe, trawniki - z dowozem do domu samochodem marki Kamaz.
Tel. 046/83 7-13-04, 0604-90-56-73.
Sprzedam silos po cemencie.
Tel. 0604-534-614.
Książki

do technikum gastronomiczneg,
kl. I - IV. Tel. 046/838-78-29.

Sprzedam zgrzewarkę
Tel. 046/839-40-04.

Sprzedam kartę Sim z aktywacją w sieci
Idea, cena 50 zł. Tel. 046/837-31-36.

Komputer Amiga 1200, cena 500 zł- lub
zamienię na motorower. Małszyce 37.

Aparat cyfrowy Kodak.
Tel. 046/839-63-33.
Wciągarka budowlana,
Tel. 046/838-91-28.

punktową.

Sprzedam kolumny estradowe 2x250W,
kolumny Quadral 2x I 20W oraz wzmacniacz Sony 2x 11 OW. Tel. 046/835-31-27.

Suknię ślubną - tanio sprzedam.
Tel. 046/83 7- 71-41.

Sprzedam pustaki 9, cegłę białą - małą,
krokwy, śrutownik z silnikiem.
Dierzgówek 53.
Tanio sprzedam lodówkę
Tel. 046/837-46-52 .

Mińsk

16.

Sprzedam stół dębowy i ławę, 2 tunele foliowe. Tel. 046/839-62-30.

Sprzedam kamerę Video Panasonic
M-3500 stan idealny.
Tel. 0608-475-473, 838-21-55.

Sprzedam Roland JV 50, SMS
GM+3xCDR (około 30 tys. utworów).
Tel. 0603-242-799.
Sprzedam wyposażenie sklepu
go. Te!. 0604-620-356.

Sprzedam Karchera 855 H na
Tel. 837-15-24 po 20 .00.

spożywcze

Sprzedam pustaki 9 (200 szt) .
Tel. 046/839-63-72.

ciepią wodę.

Tanie piece co. węglowe i miałowe poleca
producent. Tel. 046/833-36-90 po 18.00,
0502-687-359 .
--.,.
Sprzedam MTZ 80, pług 4-skibowy, przyTel. 046/838-02-79.

czepę.

Sprzedam telewizor 14 cali.
Tel. 046/839-42-57 po 20 .00.
Kontenery mieszkalne.
Tel. 0503-851-515 .

Sprzedam silniki 1,4; 5,5; 7 kW, wałek z
nożami i frezy do heblarki z piły tarczowej
piłę tarczową, widjówkę o/ 80 cm, ule z
pszczołami i bez, aparat słuchowy (Oticom,
zauszny, nowy z gwarancją). Czatolin 53 ,
tel. 0608-467-479 w godz. 21.00-24.00.

Centrum Amatury Grzewczej i Sanitarnej
oferuje: tanie kotły c.o., bojlery, grzejniki, umywalki, kabiny natryskowe, instalacje grzewcze i wodne oraz wszystkie typy
uszczelek. Masiaków wyjazd na Skierniewice (2 min. od dworca PKP).

Tel. 046/839-13-32.

Sprzedam nowe felgi stalowe z kołpaka
mi 195/65 R 15 . Tel. 046/837-40-65,
0609-384-502.

Sprzedam komputer Celeron 633, dysk
20 GB + modem + monitor, gwarancja.
Tel. 046/838-44-73, 0604-309-274.

•
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Sprzedam dwie wędki tanio: Jaxon Legend
Feeder 3,6 m c.w. 20-50g, Jaxon Selection
2000 Heary Feader 3,6 m c.w. 40-8-0g.
Tel. 0606-3 98-931, 0606-853-919.

Sprzedam stare meble.
Tel. 046/838-95-1 O.
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młodzieżowy biały, mało
używany sprzedam, cena 400 zł.

Zestaw

"

-

24

27.09.2001 r.

Sprzedam wysezonowane bale z wiązu 5,5
·
cm. Tel. 0607-643-211.

KOMPUTERY - SPRZEDAŻ.
Tel. 0607-420-400.
Sprzedam bryczkę, posary wyjazdowe, cena
7a komplet 3500. Tel. 0421710-83-78 .
Silniki elektryczne, motoreduktory,
przekladnie, motopompa, pompy
elektryczne, smarownica nożna sprzedam . Tel. 042/719-59-36 .
Sprzedam nowy garaż blaszany,
cena 800 zl. Tel. 0606-495-763.
Zbiornik 26 m', silnik do Fergusona,
kątownik 80x8, śrutownik na kamienie,
silnik 7,5 kW, sprzęt do tarpana diesla.
Tel. 042/719-95-82 .
Sprzedam silnik Lejland oraz skrzyniowywrot 5x220. Tel. 042/719-67-10 .
Wagę inwentarzową

Chętnie zaopiekuję się

malym dzieckiem.

Tel . 0502-764-002.
Emerytowana fryzjerka (551at)
poszukuje pracy. Tel. 042/719-43-35,
046 / 837-56-50 .
Avon zatrudni konsultantki.
Tel. 042/719-44-4 7, 0608-256-691.
Zatrudnię

szwaczki - bielizna.
Tel. 042/719-33-80.
Wyższe techniczne, komputer, prawo
jazdy, uprawnienie na w&zki, staż.
Tel. 042L7l 0-81-48 po 17 .OO.

I-tona - sprzedam.
Tel. 0603-877-390.

Budowa kominków, ogrzewanie domów.
tel. 046/ 83 7-84-92, 0607-090-243.

Oriffame - chcesz zarobić - zadzwoń , wrzesie1\, wejście gratis. Tel. 042/719-19-86.

Wykonuje tynki i roboty remontowo-budowlane . Tel. 0600-831-849.

Avon poszukuje konsultantek.
Tel. 046/ 862-59-62 , 0502-650-304.

Profesjonalne instalacj e alarmowe, telewizja przemysłowa, kontrola dostępu, instalacje telefoniczne. Tel. 0601-207-689.

USŁUGI

WIDEO

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, domofony, automatyka. Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, glazura,
terakota, gladź, panele, płyty GIK, stolarka, poddasza. VAT. Os. Kostka 21 /28, tel.
046/ 837-50-84, 0601-303-858.

Sprzedam walce ręczne, nożyce
elektryczne ręczne, metalowe słupki
do siatki. Tel. 042/719-17-31.

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

Elektryczne - projekty + wykonastwo +
nadzory. Tel. 046/837-47-42.

Wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 046/ 838- 74-51, 0-604-46-33-12.

Cyklinowanie, ukladanie parkietu, panele. Tel. 046/837-42-55, 0502.-202-371.

Spółka

zagraniczna poszukuje
przedstawicieli handlowych z dzia-

łalnością gospodarczą, najchętniej
małżeństwa.

Tel. 0608-57-57-16.

Firma usługowa zatrudni
przedstawicieli handlowych.
Praca w czasie nienormowanym
na terenie Łowicza. Kontakt:
0605-066-997' 046/862-77-66.
Firma usługowa zatrudni licencjonowanych pracowników ochrony.
Praca na terenie Łowicza. Kontakt
0605-066-997, 046/862-77-66.
z wyższ~m wyksz_takeniem
pedagogicznym zaopiekuje się
dzieckiem. Tel. 0602-266-530.
Młoda

Zatrudnię osoby z bardzo dobrą
znajomością języka angielskiego.
Tel. 046/830-20-76, 0609-506-572.
Poszukuję osób, które
Tel. 0604-06-53-57.

Przyjmę chałupnictwo, stębnówka,

Montaż długopisów, zabawek itp. Dowóz,
odbiór wyrobów z domu. Informacje bezpłatne, zaadresowana koperta, dwa znaczki luzem. „Dajrob" 09-400 Płock, Norwida 7/10.

praca chałupnicza dla wszystkich
zainteresowanych istotnym wzmocnieniem domowego budżetu. Informacja PZ
skr. pocztowa 55, 99-400 Łowicz (koperta zwrotna + znaczek).
Łatwa

Zatrudnię kobietę

z
Tel. 046/837-43-62.
Zatrudnię opiekunkę

Wideofilmowanie. Tel. 0501-836-550.
Wideofilmowanie - cyfrowo, komputerowo, tanio. Tel. 046/838-85-16.
Wideofilmowanie, pełna obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie Studio ROMA montaż cyfrowy, płyta weselna CD.
Tel. 046/837-50-64, 046/837-79-78,
0606-605-698.
Wideofilmowanie Kasia, kamery cyfrowe,
analogowe, CD-rom. Solidnie, tanio.
Tel. OI 03346/837-87-68, 0606-662-878.
Nagrania cyfrowe, analogowe - profesjonalnie, tanio. Tel. 046/837-52-23 .
Wideofilmowanie. Tel. 046/ 837-40-1 I.
Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/837-47-48.
Wideofilmowanie. Krzysztof Pałaty1\ski
(Mewa), montaż cyfrowy, płyta CD.
Tel. 0600-763-688.

Wideofilm~wanie, obróbka komputerowa.
Tel. 046/ 837-79-81, 0600-225-271.

USŁUGI

chcą schudnąć.

overlock, dwuigłówka drabinkowa.
Tel. 0503-057-339.

grupą inwalidzką.

INSTAL.-BUD.-REM.
Malowanie, tap~towanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 046/839-62-30,
0606-428-162.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy,
ścianki z płyt gipsowych, gładź.
Tel. 0603-787-353.
Usługi

hydrauliczrie. Tel. 0606-227-164,
046/83 7-80-39.

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

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

do dziecka .

Tel. 046/837-70-28.
Dyspozycyjna, pracowita, prawo jazdy
kat. B, wlasny samochód, 3-letnie
doświadczenie w handlu - podejmie
pracę . Tel. 0609-063-060.
Doświadczoną fryzjerkę.

Tel. 0600-247-423.
Zatrudnię
Łowicz i

przedstawiciela handlowego na
okolice ze znajomością branży
cukierniczej. Tel. 0603-074-967.
Pilnie przyjmę pracownicę do baru.
·-Tel. 0504-765-042.
Miłą niepaląc·ą panią do pracy w domu
zatrudnię od zaraz. Tel. 046/838-59-06.

Zatrudnię agentów kredytowych z samochodem. Tel. 0-604-148-553.

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

Remonty łazienek.
Tel. 046/837-19-29.
Pokrycia dachowe każdego rodzaj u,
montaż płyt KG, paneli ściennych
i podłogowych. Tel. 0601-703-244,
0601-58-77-58.
Profesjonalny montaż paneli ściennych
i podłogowych. Tel. 046/837-01-85 wieczorem, 0602-513-558.

antywła

Wanny - odnawianie, gwarancja.
Tel. 0603-753-973, 046/838-78-24.
Zabudowa wnętrz, montaż boazerii, paneli. Tel. 046/ 837-11-09.
Tynkowanie, murovJanie, montaż płyt
gipsowych i gladź. Tel. 0603-24-44-93.
Gładź gipsowa, malowanie, układanie glazury, terakoty, tynki zewnętrzne, wewnętrzne . Tel. 046/ 837-45-81.

Tynki - tanio, szybko. Tel. 0607-973-086.
Docieplanie budynków, siding, glazurnictwo, panele, gładź; kosztorysy, projekty gratis. Tel. 0606-999-451.
Usługi hydrauliczne, projektowanie,
•
wykonawstwo, pełny zakres.
Tel. 046 /838-74-83, 0607-172-778.

Uslugi wyka1\czania
Tel. 0501-319-480.

wnętrz .

·

Profesjonalny montaż paneli podTel. 046/837-91-70.
Układanie glazury, terakoty, gladzie gipsowe. Tel. 0605-384-684.

cyklinowania, schcrdy, _boazeria, panele, parkiet. Tel. 046/837-06-43,
0504-53-32-07..

Roboty remontowo-budowlane.
Tel. 0604-78-36-51.

Roboty remontowo-budowlane, glazura,
gipsy, murowanie itp. Tel. 0501-129-712,
046/837-81-44.

betonu, ścian, stropów, wyburzanie.
Tel. 046/838-68-45.

Wykonuję usługi

łogowych.

Cięcie

Pokrycia dachowe, montaż podbitki
okapowej - solidnie, tanio.
Tel. 046/837-46-06 po 19.00.

Pawilon Hydrauliczny.

os. Górki, ul. Zofii

Łowicz,

Nałkowskiej

4.

Bezpyłowe

budowlane, murowanie,
tynkowanie, glazura, terakota, gjpsy.
Tel. 0501-735-564.
Podlogi szwedzkie drewniane i panelowe,
parkiety, schody, glazura, terakota
i siding, ciesiułka dachowa - tanio.
Tel. 0602- 717-207.

Prace wykończeniowe, terakota, .glazura,
gipsy. Tel. 0605-365-489.

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

Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 046/837-62-71,
0502-673-472.

Wykończenia wnętrz, glazura, terakota,
sufity podwieszane, ścianki działkowe,
gładzie gipsowe , malowanie.
Tel. 0602-485-543.

hydrauliczne, miedź, plastik,
tradycyjne - 70 zl/punkt.
Tel. 046/837-11-75.
Usługi

Systemy kominowe Schiedeł
przedstawiciel regionalny.
Tel. 0606-98-53-90, 046/837-68-92.
Usługi ogólnobudowlane od piwnicy po
dach. Tel. 046/837-28-57 wieczorem.
Malowanie, gipsowanie.
Tel. 046/837-46-25, 0609-159-471
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0609-107-737.
Dachy - kru1strukcje, pokrycia, naprawy
i konserwacje. Tel. 046/839-18- 73
o 20.00„ 0603-879-721.

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.

Kompleksowe remonty mieszkań, budynków. Tel. 0607-196-356,
0600-614-490.
Ogrodzenia, balustrady na balkony,
tarasy, schody, kraty ozd?bne i zwykle,
kute elementy ozdobne. Swieryż II 5a,
tel. 046/833- 78-31.

Wypożyczalnia rusztowań.

Tel. 042/719-17-20.
Ogrodzenia i kominy z cegły· klinkierowej. Tel. 0603-444-431.
Blacharstwo, dekarstwo.
Tel. 0421716- 73-02, 0609-063-467.
Montaż

paneli. Tel. 0421710-81-61.

Glazurnictwo. Tel. 0421710-81-61.
Profesjonalny montaż płyt gipsowych,
paneli ściennych, podłogowych,
glazura, terakota, szafy, zabudowy.
Tel. 0608-810-935, 0421710-82-28
po 19.00.

Siadki, słupki, bramy.
Tel. 0502-132-906.
Żwirownia - piasek, żwir, ziemia - Kamaz.
Tel. 0607-53-46-59.

INNE

USŁUGI

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

0

Boazeria, panele, siding, podłogi,
glazura, terakota, płyty gipsowe, ścianki
działowe, sufity podwieszane, gładź,
malowanie, podbitki. Tel. 0609-861-588
046/838~98-40 po I 9.00„
Usługi

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

Usługi hydrauliczne - pełny zakres, nowo-

czesne technologie. Tel. 046/838-75-53,
.
0601-379-355.

Nie stać cię na zespół, wesele, poprawiny
- solidnie. Do ślubu zawiozę - tanio. Zadzwoń: 046/837-14-37, 0604-191-083
Szkolenia BHP. Tel. 046/837-71-52,
837-53-00.
Zespól - wesela, bale.
Tel. 046/838-66-46.

Usługi tapicerskie, renowacja
mebli tapicerowanych, kanapy,
tapczany, pufy, fotele i antyki.
Tel. 0602-610-569.

Kredyty bez żyrantów, ubezpieczone do 30.000 zł. Tel. 042/686-07-76,
0501-629-805.
Kamaz - przewóz piasku, żwiru, wykopy,
atrakcyjne ceny. Tel. 0604-285-326.
Podciśnieniowe pranie dywanów, wykła
dzin , tapicerki meblowej i samochodowej
u klienta. Szczepanik - Bratkowice· 19/9.
Tel. 046/83 7- 73-07.

Kredyty! Do 3.000 zł bez poręczycieli.
Tel. 046/ 830-20-76, 0609-506-572.

Kredyt odnawialny do 30.000 zł.
z zabezpieczeniem w postaci
ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Tel. 046/837-96-26 wieczorem, 0600-897-805.
Szybka pożyczka w 48 h w domu
klienta. Tel. 0606-676-189,
046/837-08-87.
Rehabilitacja ruchowa, masaże lecznicze,
antycellulite, izometryczne i inne,
drenaż limfatyczny, kosmetyka ciała,
zabiegi wyszczuplające. Zabiegi są .
wykonywane chwilowo w domu klienta.
Tel. 046/837-23-55, 0501-239-175.
Zespół muzyczny - bale, wesela, zabawy.
Tel. 046/837-05-22.

Transport do 2 t. Mercedes Sprinter Maxi,
caly kraj 24 h. Fvat. Tel. 0501-669-440.
Usługi transportowe, izoterma lad.
5t, z windą. Tel. 046/837-19-32,

0601-359-244.

Kredyty! Kredyty! Kredyty! Biuro
kredytowe „Tara" Targowica Miejska, tel. 830-21-61.
Zespół muzyczny ~ wesela, bale.
Tel. 0604-411-989, 0608-492-678.
Pożyczki gotówkowe w ciągu 48 godzin.
Tel. 046/839-20-13, 0604-110-862.

sprzętu AGD, lodówki, pralki
i automatyczna), zamrażarki,
ogrzewacze przepływowe i inny sprięt
AGD, termy elektryczne, ul.3 Maja.
Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.

Naprawa
(zwykła

Montaż zestawów Wihzja TV, Cyfra +,
Polsat cyfrowy, zestawy analogowe.
Tel. 0601-30-65-66.
Zaginęło świadectwo uko.ńczenia

Blich na 1rnzwisko Paweł Śnieguła.

ZSZ -

Spawanie plastików i zderzaków.
Tel. 0609-409-524, 046/837-08-74.

Atrakcyjne kredyty na samochody, nieruchomości itp„ bez
dochodów, bez poręczycieli.
Tel. 0607-88-32-34.
Profesjonalna fotografia na uroczystoTel. 0604-181-239.

ściach.

Makijaż okolicznościowy.

Tel. 0421719-44-4 7, 0608-256-691.
USŁUGI KOMPUTEROWE.
Tel. 0607-420-400.
Ekstrakredyty 6%. Tel. 046/838-38-18,
0609-024-392.

Sluby - białe audi A6. Tel. 0604-826-416,
046/874-11-68.
Koparko-spycharka Białoruś - stan
bardzo dobry, sprowadzona z Niemiec,
nieeksploatowana w kraju, 1700
motogodzin, cena 12.000 zł.
Tel. 04U719- 70-29, 0608-078-662.

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

Hotel dla koni, Gozdów kolo Strykowa,
nowe boksy, wybieg, obok stajni pięk
ny teren. Tel. 0601-304-493.

Zespół muzyczny
okolicznościowe.

Transport KIA. Tel. 0502-132-906.

Profesjonalny montaż paneli podłogo
wych, ściennych, malowanie, tapetowanie. Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.

- bale, wesela, imprezy
Tel. 046/837- 79- 73,
0503-135-450, 046/838-11-74,
0608-43-31-99. 046/83 7- 76-08.

Krycie dachów, obróbki blacharskie,
montaż rynien, podbitki.
Tel. 0604-645-981, 046/863-31- 74.

Trzy studentki szukają współlokatorki
do mieszkania trzypokojowego, tanio.
Tel. 046 /833-26-30.

Ocieplenia (tynk strukturalny, siding), podbitki. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.

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

boazerii, panele ścienne,
podlogowe i PCV. Szafy, pawlacze,
schody, tralki, łuki. Sufity podwieszane.
Adaptacja poddaszy, gładź, malowanie.
Wymiana okien i drzwi.
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.

Pianina - naprawa, strojenie, renowacja
mebli. Tel. 046/833-11-54.

Komputeropisanie - tanio, szybko.
Tel. 046/830-35-19, 0501-021-591.

Kamaz - przewóz piasku, żwiru,
pospulki, wykopy. Tel. 046/837-10-38,
0606-690-631.

Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, solidnie. Tel. 046/837-78-71 lub
0-604-182-776.

Tel. 0603-753-973, 046/838- 78-24.

Tynki. Tel. 046/ 837-11-75.

Zatrudnię młodą, dyspozycyjną kobietę Usługi hydrauliczne, miedź, plastik,

do spraw marketingu w branży dziewiarskiej. Tel. 046/837-43-62

Folie samochodowe, okienne i
maniowe. Tel. 0603- 753-973,
046 / 838-78-24.

Przewóz towarów do I tony - Bus.
Tel. 0608-446-953.

Żaluzje poziome, pionowe, rolety materiałowe i zewnętrzne, montaż i naprawa.

Zatrudnię

fryzjera. Tel. 0602-74-79-69.

Budowa kominków. Tel. 042/710-81-51.

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

Gips, sufity podwieszane.
Tel. 0502-228-972, 046/ 863-31-74.

dyspozycyjna, z doświadczeniem
pracy biurowej - podejmie prace.
Tel. 046/837-96-99.
Młoda,

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny i kosztorysy. Tel. 046837-78-38.

Zespól, wesela - tanio.
Tel. 0605-283-913.

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popów 48.
Tel. 0604-334-891.

„Vertal" - żaluzje aluminiowe, drewniane,
Verticale - materiałowe antystatyczne,
PCV oraz do pracowni komputerowych
(atesty). Rolety - tekstylne, zaciemniają
ce oraz antywłamaniowe. Produkcja, montaż. Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.

Dyplomowana opiekunka dziecięca poszukuje pracy. Tel. 0608-586-112.

-

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

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

PRACA

-

Gładź,

Pustaki własnej produkcji 1.200 sztuk sprzedam. Tel. 042/719-49-04.

Sprzedam przyczepę 12 ton wywrotkę
6,20x2,40, wysokie burty I, 15 przystosowane do powozu płodów rolnych.
Tel. 042/719-17"69.

-

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

Poszukujemy chętnych do usługowego suszenia kukurydzy. Tel. 042/719-12-62.

- I tona - sprzedam.
Tel. 042/719-60-42 po 20.00.
Wagę

FUR wykonuje. Docieplanie poddaszy, sufity podwieszane, glawra, terakota, m~
lowanie, panele, boazerie, remonty kapitalne lazienek. Tel. 046/ 838-12-00.

Hydrauliczne usługi.
Tel. 046/837-19-29.
Elektryczne - instalacje.
Tel. 0600-874-689,
046/ 835-20-64 wieczorem,

tradycyjne - 70 zl/punkt.
Tel. 046/837-11-75.

Montaż

duże

KOMPUTERO
- PISANIE
Komputerowe przepisywanie - szybko, solidnie. Tel. 046/837-46-85.
Komputeropisanie. Tel. 0603-673-979.

25

27.09.200 I r.

Maszynopisanie. Tel. 046/837-44'. 18 po
20.00.
Komputeropisanie - tanio.
Tel. 046/83 7-84-63.
Przepisywanie prac. Tel. 046/830-21-67.
Komputeropisanic - tanio.
Tel. 046/3032-77, 0504-931-793.
Komputeropisanie. Tel. 046/83 7- 73-0 I.
Komputeropisanie - szybko, tanio, solidnie. Tel. 046/838-49-27.
Tanie komputeropisanie, wykresy, grafika, skany. Tel. 046/837-03-66.
Komputeropisanie - szybko, tanio.
Tel. 046/837-53-91, 0503-018-128.

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

Język niemiecki. Tel. 046/83 7-53-0 I.
Matematyka - tanio i solidnie.
Tel. 0503-945-323.
Angielski - tanio, solidnie, profesjonalnie.
Tel. 0502-559-183.
Język

niemiecki - korepetycje,
nie. Tel. 046/837-34-87.

tłumacze

Geografia - korepetycje.
Tel. 0608-840-032.

Sprzedam zbieracz do liści buraków cukrowych - niedrogo. Tel. 046/838-76-53.

«39

Sprzedam pszenżyto do siewu.
Tel. 0600-3 15-731.
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Wypracowania, eseje; język polski,
filozofia, socjologia, etyka.
Tel. 046/837-22-39.
Język angielski - korepetycje.
Tel. 0609-1O1-931.

Sprzedam prasy rolujące, pługi 4-skibowe
- obracalne. Tel. 046/838-34-58,
0502-919- 736.

Nauka języka angielskiego - tanio.
Tel. 046/837-53-86, 0608-684-292.

Sprzedam przyczepę 3,5 tony,
Kocierzew Płd. 15

Matematyka. Tel. 046/837-01-80.

niską

Angielski dla początkujących, tanio.
Tel. 0609-400-415.

Chemia - korepetycje.
Tel. 046/837-61-22.

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

dwukołową oraz części do Żuka.
Tel. 046/838-89-48.

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

Sprzedam

Język hiszkański.

Tel. 046/837-41-03,

0606-732-862.

wy-

Sprzedam

przyczepkę ciągnikową

żyto.

Tel. 0601-157-603.

Siewnik zbożowy zawieszany, przedłużo
ny, 23 rurki - sprzedam. Rogóźno IT 26.

Sprzedam

jęczmień.

Sprzedam

pług

Sprzedam suche wysłodki. Wyborów 78,
tel. 0602-113-681.

Goleńsko

52.

suchych wysłotków
na miejsce. Łowicz,
os .Górki ul.Jasna 18. Tel. 046/837-12-02,
0602-235-159.
Sprzedaż otrąb, śrut i
z możliwością dowozu

Korepetycje, wypracowania - j.polŚki,
j .niemiecki. Tel. 0692-1O1-985.

Tanio sprzedam nowy kultywator, 12
bowy, cena 490 zł. Bobrowniki 41.

Nauczanie początkowe - korepetycje.
Tel. 046/837-71-90.

Sprzedam T-25, rok 1982, stan dobry.
Seligów 20 gm. Łyszkowice.

zę

- „3"

Tel. 024/285-05-11.
grudziądzką.

Sprzedam ziemniaki paszowe,
Tel. 0601-30-60- 70.

duża ilość.

Sprzedam lub zamienię kombajn
buraczany, jednorzędowy „Stoi".
Tel. 046/838-02-08.

Szkoła Webmasterów, kursy zaoczne.
Tel. 022/826-14-60, www.netsolution.pl.

Sprzedam 4 tony ziarna kukurydzy paszowej. Tel. 0600-276-698 .

Angielski - studentka.
Tel. 046/837-01-75.

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej Ben
Lomond. Tel. 046/831-34-88.

Dealer - schładzalników na mleko
nowych i używanych za gotówkę
i na raty, pierwsza opłata 0% bez
poręczycieli. Serwis gwarancyjny
i odpłatny, dowóz za darmo, ul.3 Maja.
Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.

Angielski. Tel. 046/837-53-15.

Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki
Titania, Ojebyn, Benlomond.
Tel. 0241277-41-50.

Chemia. Tel. 046/837-26-09 po 15.00.
Język

niemiecki - korepetycje, studentka.
Tel. 046/837-79-31.
Język polski - korepetycje.
Tel. 046/837-56-84.

Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 0504-679-073.
Matematyka - korepetycje.
Tel. 046/83 7-94-02, 0600-976-3 78.
Język polski - korepetycje, wypracowania, nowa matura, prace zaliczeniowe; historia, geografia. Tel. 046/874-32-18,
0602-434-546.

Polski - korepetycje, wypracowania.
Tel. 046/830-32-77, 0504-931-793.

Sprzedam opryskiwacz 300 I.
Tel. 046/838-85-61.
Sprzedam dojarkę i maszynę do cebuli.
Tel. 046/838-70-02. Bąków Dolny 55.
Sprzedam siewnik
ny. Jamno 41.

ciągnikowy,

zawiesza-

Sprzedam nową glebogryzarkę Robi 156,
silnik 5,5 KM. Tel. 0503-191-540,
0603-591-494.

ziemię,

kukurydza Cła
as Jaguar 690 SL (ze zgniataczem
masy ciętej). Tel. 0604-078-564 . .
Sprzedam kombajn ziemniaczany „Anna"
i przyczepa samozbierająca T-0 I O, rok
1988, stan bdb. Tel. 046/838-98-03.
Sprzed.am

pszenicę, jęczmień, mieszankę

zbożową.

Tel. 042/719-56-91 wieczorem.

Sprzedam grunt rolny, Wola Błędowa, 17
864 ha. Tel. 042/719-28-81,
0600-34-23-50.
Kupię byczki w wadze do 300 kg.
Tel. 0421719-12-62.

Sprzedam ciągniki rolnicze C-330, 45-12,
35-12 i U902. Tel. 046/ 838-70-34.

Sprzedam C-360 3P, 1988 rok.
Tel. 046/838-92-69.

ZWIERZĘTA

Kupię cebulę i buraczek.
Tel. 0600-107-861.

Sprzedam czosnek zimowy do sadzenia.
Tel. 0600-722-368.

Szkółka .drzew owocowychoferuje
do sprzedaży: jabłonie, wiśnie, czereśnie,
śliwy, grusze, morele, materiał kwalifkowany. G. Grażka, Czatolin 2ł6.
Tel. 046/838-89-05.

Sprzedam cielną, hodowlaną
Tel. 046/838-78-39.
Sprzedam młodą krowę,
Tel. 046/838-44-48.

Sprzedam rocznego rottwailera Tel. 0607-722-874.

Sprzedam koze z koziołkami.
Tel. 046/83 8-44-07.

wysokocielną.

Sprzedam owczarki i rottwailery
2-miesięczne. Tel. 046/837-93-99,
0600-651-906.

Sprzedam kultywator uprawowy
z wałkiem strunowym, dwukółkę
do ciągnika. Tel. 046/838-04-79.

Sprzedam szczeniaki rottwailery po medalistach. Tel. 0601-30-38-62.
Sprzedam ?-tygodniową suczkę
sznaucera olbrzyma. Tel. 0608-446-487,
046/837-11-65.

Sprzedam ciągnik C-360, 1980 rok,
po kapitalnym remoncie, pługi: 3skibowy, 2-skibowy i podorywkowy skibowy, „Atlas" 4-skibowy, hydrauliczny. Tel. 046/874- 73-25 'po 21.00.
Sprzedam butlę spawalniczą z reduktorem
do tlenu i obudową do skrzyni biegów do
C-360. Tel. 046/838-25-34.

Sprzedam Cyklop, siewnik Poznaniak,
rozrzutnik obornika, plug.
Tel. 046/838-87-51.

Sprzedam beczki plastikowe I OOO I.
Tel. 0607-817-492.

Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki.
Tel. 042/719-42-14.

•Akordeon
• Elektroniczne instrumenty
klawiszowe: keyboard
•Gitara:
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ŁOWICZ, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

ul. Kaliska 5, tel./fax 837-62-44, 8~7-33-26
GŁOWNO, Zespół Szkól Specjalnych
ul. Kopernika 26A, tel. O 604-78-24-81
Zapisy na rok szkolny 2001/2002 w środy
w godz. 16.00-18.00 i soboty w godz. 10.00 - 12.00.
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99-400 Łowicz, ul. Dolna 13
tel. (046) 837-43-44, 0-607-267-251, 0-600-107-873

~< BEZPł..ATNAOGÓLNOPOISKA
~

INFORMACJAGOSPODARCZA

~~

OHANDLU, USŁUGACH !PRODUKCJI

~

Wydojomy
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województwo. Zapraszamy do
współpracy i korzystania z naszych usług.
promujący

tel./fax (0-46) 8322-555
E-mail: info@cikt.com.pl.www.osim.pl.

Sprzedam owczarki niemieckie
ne. Tel. 046/838-65-45.

2-miesięcz

Karp „Kroczek", karaś, lin.
Tel. 874-76-13. Wisiołów,
Mączka Ryszard.

~

I

USlUG/ KUSMIERSKIE

Ir

H~

Sprzedam owczarki niemieckie z rodowodem. Tel. 046/838-47-79.

~

MAL-KOW OIL~:
tł

-

Sprzedam 5-letnią krowę na ocieleniu oraz
na ocieleniu. Parma 71.

na wycieleniu sprzedam.
Tel. 0602-879-436.

lł Błażej;,

sukę.

Sprzedam dwie kozy + kozła (I rok), rasy
alpejskiej. Tel. 0607-722-874.

jałówkę.

Jałówkę

NAUKA GRY I OBSŁUGI

Sprzedam suczkę owczarka niemieckiego, 3 miesiące, z rodowodem.
Tel. 046/837-11-87 wieczorem.
Tel. 046/837-05-25.

Sprzedam . tunel metalowy 30 x 7,5 m,
szczyty oszklone, z drzwiami.
Tel. 046/838-65-11 po 19 .00.

MUSIC BOX

Sprzedam owczarki niemieckie 6 tygodniowe. Tel.046/839-20-29, 0606-252-272.

Kupię dorosłe pielęgnice.

Sprzedam większą ilość pszężyta
siewnego, odmiana Fidelio,
odporne na wymarzanie i wyleganie. Tel. 046/838-65-73.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, 3-letni,
stan bardzo dobry. Bednary Kolonia 3.
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Sprzedam kombajn ziemniaczany
„Bolko". Tel. 042/719-71-35.

jałówkę

Ciągnik ES, podnośnik, stan bdb,
cena 2500 zł. Tel. 0605-390-493.

-

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej: Ben,
Lemon, Tri ton. Tel. 0601-28-64-99.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu. Niespusza
Nowa 17. Tel. 046/838-14-14

Usługi sieczkarnią,

Sprzedam rozrzutnik obornika.•
Tel. 046/838-40-82. ·

gospodarstwo lub samą
w okolicy Lubianków, Rudniczek. Tel. 0603-819-284.

Kupię nieduże

Sprzedam Zetor K-25, z silnikiem
C-330, kultywator, pług 2-skibowy,
dwukółkę. Tel. 046/838-92-06.

Sprzedam „Annę", 1987 rok.
Tel. 046/838-36-37, 0603- 741-502.

na zajęcia z
i francuskiego. Perfect,
ul.Mickiewicza 16. Tel. 046/837-05-00,
046/837-06-84, 0601-360-282.

Suszenie kukurydzy. Tel. 042/7 ł 9-ł2-62.

hodowlaną.

Sprzedam gorczycę, jęczmień jary.
Ti:.!. 0604-878-843.

folii czarnej do ściółkowania,
tanio. Tel. 046/837-46-21,
0502-260-215.

Sprzedaż

Lekcje matematyki. Tel. 046/837-15-09.

zgłoszenia

Sprzedam ciągnik C-330, 1990 rok
i kopaczkę ciągnikową w dobrym stanie.
Tel. 04217 ł 9- 70-24.

Sprzedam sadzonkę czarnej porzeczki
Ben Lomont, Ojebyn - dużą ilość.
Tel. 046/837-53-0 I.

Sprzedam 2 młynki do czyszczenia ziarna. Tel.046/838-31-15.

Przyjmujemy

niedrogo ciągnik rolniczy MTZ 8082 (Białoruś) lub C-380, może być do remontu. Tel. 046/874-74-22 po 20.00.

Kupię

Sprzedam wybierak do kiszonek.
Tel. 0606-461-688.

Sprzedam siewnik ~bożowy Poznaniak
2,7 m. Tel. 046/838-76-55.

jęz.niemieckiego

Sadzonki czarnej porzeczki Ben Alder,
Ben Tiran, Ojebyn, opony 750 x 20.
Tel. 046/837-45-70.

Sprzedam małą cieliczkę
Tel. 0606-461-688.

Sprzedam obornik. Tel. 046/837-53-67.

Biologia - korepetycje.
Tel. 046/837-61-22.

Drzewka świerku zwykłego i srebrnego sprzedam. Tel. 042/719-18-23,
0604-392-876.

dwuskibo-

Sprzedam marchew paszową.
Tel. 046/837-23-23.

Sprzedam rozrzutnik obornika, jednoosiowy. Tel. 046/837-13-33.

Angielski dla dzieci. Tel. 837-74:11,
0503-376-60 I.

płóg

Sprzedam ciągnik C-330.
Tel. 046/838-17-02.

Sprzedam drzewka owocowe, podkładki.
Tel. 046/832-14-55 po 20.00.,
0604'-26-27-59.

ROLNICZE

Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki,
Jamno, tel. 042/710-84-15.

Sprzedam ładowacz Nuin,
wy. Tel. 046/838-64-76.

Kultywator 13 z bronami, płóg 3-skibowy
sprzedam. Błędów 6, Tel. 0461838 _16 _25 .

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

Nauka gry na gitarze.
Tel. 046/837-32-98.

Kupię silos po cemencie.
Tel. 0607-817-492.

wrotkę.

Biologia, chemia - korepetycje.
Tel. 0504-93-77-67 po 18.00.
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Sprzedam kombajn „Bolko", 1994 rok,
stan dobry. Tel. 0241277-92-72 lub
0606-43-96-12.

Geografia - przygotowanie na studia.
Teł. 046/837-31-85.

fl"Zj cfL() IQ ątolQl(t'e- IQ .rUarlz1'e-:

~ tpr „,'enJ.;„„ ąi.„~-, itlt-'I'/""TJ'"'Pili„,.,
~- Io zJ1'ó,..iift't-1(1~rlz1 l(a10,/,..e-ezl(til.rziol!re tlfa

Sprzedam 4,60 ha, Bąków Górny.
Tel. 046/839-18-17.

Angielski dla dzieci, tanio, solidnie.
Tel. 046/837-63-60.

Język niemiecki - korepetycje.
Tel. 046/837-85-22 po 15.30.

~

Sprzedam trząsalko-zgrabiarkę podwieszaną „4". Wrzeczko 97,
tel. 046/838-85-39.

Matematyka, elektrotechnika.
Tel. 046/837-85-24.

Lekcje języka angielskiego z dojazdem
do klienta, wystawiam rachunki.
Tel. 046/838-80-39, 0609-898-162.

~ z.,.1;1 Io f"'""' Z,J,.,wi• i Ofidi.ff'/eez,,.j

Sprzedam rozrzutnik obornika, jednoosiowy, w bardzo dobrym stanic;
przetrząsaczozgrabiarkę, Cyklop.
Tel. 046/ 838-79-59.

~

;f

--·

FUTRA.
SKORY, KOZUCHY
;

MATER/Al.V Wl.ASNE I POWIERZONE,
NOWE I PRZERÓBKI
Łowicz,

ul. Warszawska 56
"- tel. O 602-654-184

Warszawa
ul. Napowskiego 2 :'i
tel. 022/ 667-42-83 ~

ZAGINĄŁ FIAT , Z6p
zielony, nr rej. LWN JOZ9
· Za pomoc w odnalezieniu
NAGRODA
Tel. O 607-154-661

GR-116

-

26
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P.P.H.U. „STYROMAX"
99-420 Lyszko'Wice Kol. 4a
tel./:fax (046) 838-88-70

STY.R OPIAN
z

certY'ikatern

NAJTANIEJ U PRODUCEN·T A!
Dowolne wymiary!

Transport na miejsce budowy!

e
~

_

•

OŚRODEKKSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

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

ORGANIZUJE KURSY:

Fiat Pw1to. Samochód, który otrzymał 4 gwiazdki w testach
bezpieczeństwa Komisji Euro NCAP. W wersji 5-drzwiowej
ma uajwi ększą w segmencie przestrzeń ładrnikową - pełne 297 I.
Punto z silnikiem JTD o mocy 80 KM zużywa zaledwie 4 litry ua
100 km w cyklu pozamiejskim.

*KREDYT O%

1. KWALIFIKACYJNE (CZELADNICZOMISTRZOWSKIE) W ZAWODACH:
v' sprzedawca
v' murarz
v' betoniarz
• dotyczy Punta i Seirenta

.

v' stolarz

2.

POLMOBL!CH Lewicz. ul. Blich 34. tel. (0-46) 837-37-10

UDBB

FI AT

-

FI AT

czynna 7.00·21.00
Sobota 7.00·13.00
.

FI AT

......

i spalinowych
"księgowości

niebezpieczne
v' elektromonterów (grupa SEP)
v' pedagogiczne dla instruktorów

ALUMINlJM

v' uprawnienia budowlane

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

Naiwięksi

producenci
·Nainiższe ceny

PROMOCJA
OKNO O34 R/RU
_

.....

ul. Mostowa 28

inżynieryjno-technicznej

v' dla osób kierujących pracownikami

6.INNE

FI AT

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

Lfl."

L,;;;;u.r-:.:

~.

Gazeta Prawna od patdziemlka 5 razy w tygodniu.
Opłacając prenumeratę

Gazety Prawnej na IV kwartał

możesz wygrać samochód

Citroen Xsara Picasso.

n..,P.""°·~·~·~

Gazeta . Prawna

nawozy
1nat@rialy hodowlane
w-.,giel

~- --·-·-·--"'--~ ~-~~,;;:_.,,,

1ran„"POrt <•i9żarow~'
R 1077

ul. Blich 34, tel. 837-6.1-70

PROMOC6A
IFOSFOllAN AMONIJ
peł

zł

StflniMI ut Rolnicza 6A, tel. 04Zll19-93·63, teJ./taJ< 0411719-93-64
wwwwilralecornpt e-nsit lliuro@wimax.ctlfn.p/
B~TNA

Sieć sklepów
CHEMIClNO-KOSMEIYCZNYCH Usługi

INFORMACJA ()al) 122 222

R-34

./ zewnętrzne - aluminium
./wewnętrzne - tekstylne

w zakresie:
•

I

- pracy koparki Nobas 0,8 m
- spycharki DT
oru samochodu terenowo
ciężarowego typ Star 144

•

ZALUz.JE

./ pionowe - materiałowe, PCV
./ poziome - aluminiowe
i drewniane

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.
+Montaż i transport gratis .

~

Tel. 0461838-87-40, 0600-895-026 ~

-1

::li ./ atrakcyjne cenv ./ liczne promocje
Pfioducent \'esa/
..,
:vt
./szeroki asortyment
.....,T~„1._,0...4-.211._1...9-_,34-~2.;.;4·..., _....;..;...._....;.;R_.-1..._,.f..._o...~...ic_z....._u_I.1'3,!a .1_E; .tę_L~~±~~
Tel.Hax 837-32-06

Głowno, Plac Wolności 10

oferuje Zakład Kamieniarski

v' dla pracowników na stanowiskach

I

Łowicz, ROL-PLAST

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

siatki przeciw owadom DO NOWEGO SKLEP\/
I w Łowiczu na ul Zduński~ 5
• moskitiery .
"'J

-590,00zł

GRANITOWE

Łęczyca,

robotniczych
v' dla pracowników administracji i kadry

ROLETY

~

TANIE NAGROBKI

praktycznej nauki zawodu

,.--------------~

"-'~911lQJ

- dachówki cementowe BRAAS
- dachówki ceramiczne ~
- dachówki bitumiczne fsolt ::~
- ·blachy powlekane d<!lchówkowe •.
trapezowe, płaskie
- blachy trapezowe i płaskie „Aluzink"
- rynny PCV •PlaStiiiO fi'i!M·1;l!fl
- folie dachowe i fundamentowe
- okna dachowe .QF:AKRO.
- łaty i kontrłaty
- panele PCV - środki do malowania
_ i konserwacji drewna

v' obsługi komputerów

R-1078

do 50o/o
kosztów eksploatacji
samochodu

ORełH)

OFERUJE PO ATRAKCYJNYCH
CENACH:

.'kroju, modelowania i szycia

UDBB

OKNA ZPCV

95-010 Stryków, ul. Brzezińska 40, telJfax (0-42) 719-86-60

DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

v' kierowców przewpżących ładunki

ul. Blich 34, tel. 837 -61-70

Łowicz,

D~CH<>VVE

Pracujemy: pon.- sb. w godz. 7.00-17.00

•
MONTAZ INSTALACJI GAZOWYCH lPG
WSAMOCHODACH
POLMOBLICH

POKRYCIA1~1

R-986

3.

Oszczędność

--

z obsługą komputerów

v' krawiec - szwacz

STACJA KONTROLI POJAlDÓW
Łowicz,

DO ZAWODU:

v' drwal - operator pilarek

Badania techniczne samochodów,
ciqgników i przyczep

POLMOBLICH

PRZYUCZAJĄCE

v' spawacz elektryczny i gazowy
v' palacz c.o.
v' kierowca wózków akumulatorowych

R-969

Cl

nawozy m węgiel
m skup złomu
Złaków Kościelny

107
tel. 0-604:457-742

"'
~
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ZARZĄD

ogłasza

położonej

zapraszal)a uroczyste otwarcie
' .29 ~ rfeśnia ogodz. 1000
• ceny o jakjch marzysz • karta stałego klienta
• r~bafy przy większych zamówieniach
/
• zamówienia telefoniczne • dowóz gratis pod każdy adres
'
• dogodny dojazd ~z parkingiem • profesjonalna obsługa

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

pisemny przetarg nieograniczony ·

ZARZĄD GMINY CHĄŚNO
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony ·

• Działka o nr geodezyjnym 28, pow. 0,07 ha, KW 26488, cena wywoławcza - 3.150 zł.
•Przetarg odbędzie się w dniu 15.10.2001 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Chąśnie.
• Wadium wynoszące - 320 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy do dnia
• Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Chąśnie (pokój nr 10).
• Zarząd zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.
-

-

...

-

-

- ·-

-

W rejonie ograniczonym ulicami:
•Żwirki - Graniczną - 11 Listopada - Dworską (17 działek)
• Traugutta - Gen. Bema - Sienkiewicza (7 działek)
o powierzchni od 796 m2do1.741 m2
./ Bliższych informacji można zasięgnąć w Referacie Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Głownie przy ul. Młynarskiej 15 (1 p., pok. nr 8,9) lub telefonicznie: (042) 719-11-42. Gr-m

Złaków Borowy 24,

tel. (046) 838-72-12,
839-13-85, 0-601-303-235

Stropy 1EllVI do 7,8 m
1EllVI llOYA,/IJ do 7,2 m
./pustaki ścienne .ALFAn
stropowe
./ bloczki fudamentowe
./ belki nadprożo,;:de

~~~~~usty

./cement
./wapno
./ ..
I mne
ZARZĄD

.

oferuje „KOPER" s.c.
Tel. (046) 837-"/ 3-58,
(042) 633-20-84
GWARANTUJEMY:

.../

:; :',

jakosć .../ fachowość
.../ bezpieczeństwo

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

R-101E

POWIATU ŁOW!CKIEGO

LEWl~ATAN

INFORMUJE

MARKET

na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30
że

przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

ZOSTAtYIYVllESZONY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmyMILEX,

• PODŁOżA ORGANICZNE
włókno kokosowe, TORF, SUBSTRAT

• NAWOZV OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab

15.10.2001 r. do godz. 10.00.

„ "' -

stanowiące własność Gminy Miasta Głowna, przeznaczone na cele
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego położone w Głownie

DO ZAKUPÓW

• Wykaz został wywieszony na okres 21 dni ~
a
tj. od dnia 18.09.01 r. do 10.10.2001 r.

przeznaczonei pod zabudowę mieszkaniowq
niskiei intensywności, zespoły zabudowy iednorodzinnei

... ... ...

NIEZABUDOWANE DZIAtKI GRUNTU

Powiatu
przeznaczonych na sprzedaż
w drodze przetargu.

NA SPRZEDAZ DZIAtKI

\.....

MIASTA GŁOWNA

stanowiących własriość

•

- --

ZARZĄD

P•11c1n

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie obejmuje dostawę węgla opalowego typu kostka w ilości 57 ton o następujących
- wartość opałowa min. - 26000 kJ/kg
parametrach:
- 5%
- ilość popiołu max.
- 0,4%
- ilość siarki max.
do Przedszkota Nr 5 oraz Przedszkola Nr 7 w Łowiczu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 20.10.2001 r.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (wg załącznika nr 1)
Dokładny sposób przygotowania oferty określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY.
- warunek konieczny
• złożenie ważnej oferty
- warunek konieczny
• kompletnoś~ i aktualność dokumentów
-70%
•cena
•jakość węgla (w granicach określonych parametrów minimalnych) - 20%
- 10%
• wiarygodność oferenta
4. WYJAŚNIENIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wyjaśnień dotyczących przedmiotu
zamówienia przed złożeniem ofert udziela Joanna Mostowska - Dyrektor Zakładu Obsługi
Przedszkoli Miejskich w Łowiczu ul. 3-go Maja 4, tel. (0-46) 837-49-76.
5. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Zakładzie Obsługi
Przedszkoli Miejskich w Łowiczu, ul. 3-go Maja 4, najpóżniej w dniu 08.10.2001 r. do godz. 9.00.
6. OTWARCIE OFERT. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2001 r. o godz. 10.00 w Zakładzie
Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu ul. 3-go Maja 4.
Obecność oferentów w czasie otwarcia ofert wskazana.
R-113

·-

przy drodze powiatowej Nr 38 363 Głowno - Kołacin
Osiny do wartości 30.000 EURO

miejscowości

Firma PHU Gf'Zegory Grzegorz

do Przedszkola Nr 5 ul. Chełmońskiego 4
i Przedszkola Nr 7 ul. łęczycka 22 w towiczu

-- . ·-

•

oferuie do sprzedały w drodze rokowań

NA WYKONANIE DOSTAWY W'GLA OPAtOWEGO

- - ...

przetarg nieograniczony

•Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 20.12.2001 r.
• Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
• Dokumentacja przetargowa jest do nabycia w Urzędzie Gminy Dmosin w pokoju nr 7
w godz. 8.00-15.00 (cena dokumentacji 30,00 zł za 1 egz.)
• Pracown.ikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Andrzej Świniarski
tel. (046) 874-74-86, nr pokoju 7; godziny w których udziela się informacji dotyczących
przetargu: od 8.00 do 16.00.
•W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7,
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
• Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 7 w terminie
do dnia 19.10.2001 r. do godz. 10.00.
•Termin i miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, pokój nr 17
dnia 19.10.2001 r. o godz. 11 .00.
R-112~

r~

ZAKŁAD OB.SŁUGI PRZEDSZKOLI MIEJSKICH w Łowiczu
ogłasza

w

.

•szeroki wybór kwiatów ciętych, doniczkowych i sztucznych
• wiązanki ślubne, komunijne i bukietY okolitznościowe,
• możliwość wyboru najmodniejszych wzorów_: ...udost~pniamy katalogi
• wieńce i wiązanki pogrzebowe od za'raz lub·na za~ówienie
}
• strojenie kościołów, sal weselnych, samochodów
'
• obsługa konferencji, narad, zebrań i innych uroczystości" R-1128
OGŁOSZENIE

GMINY DMOSIN

NA WYKONANIE PRZEBU·DOWY
I PIEL~GNAC~I ALEI JESIONOWEJ

{budynek biura podatkowego ANEKS)
tel. (046) 837-88-65
czynne codziennie w godz. 8.00-18.00

Oferujemy:

27

Ceny producenta!
R- 1123

Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36

R-100

F ir:m.a. lbieliźn.iarska.

ZATRUDN][

•c

BRAKARKĘ
d.o Liełizny z d.oświa.d.czeniem ul. Łowicka 89 a
tel. 0421710-85-04 . ·R-1 s

Głowno,
' ;-,„

28
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Muzeumk. hB;d~i;b ;ap~masie Tysiąclecia
Br~~zows IC . i problemach współczesnych
lep1e1 oznakowane

R

Ania Falkiewicz uwielbia

czytać,

ale ostatnio jej specjalnością

są

scenariusze.

Czy ktoś przeczyta
mói scenariusz?
K

iedy Ania Falkiewicz, uczennica II kla- wą i mam zamiar posłać tam mój scenasy Gimnazjum m 2 w Łowiczu, przy- riusz - opowiada Ania Falkiewicz.
szła do naszej redakcji któregoś wrześnio
Młoda gimnazjalistka mówi o sobie, że
wego popołlldnia, nikt nie spodziewał się, jest entuzjastką historii i języków. W hi..... że ta skromna na zewnątrz dziewczyna storii upodobała sobie starożytność, z mitryska pomysłami na scenariusze filmowe tologii czerpie .imiona bohaterów swoich
i sztuki teatralne. Przedstawiając się, stwier- opowiadań. Wypracowania oddaje zawsze
dziła, że pierwszy swój wiersz pod tytułem przed czasem, uwielbia uczy,ć sięjęzyków,
,,Zwierzęta wśród nas" napisała mając lat bo przych~ jej to z łatwością. W tęj chwili
sześć, jako dwunastolatka miała już na swo- uczę się tylko w szkole angielskiego, pryim koncie pierwszą sztukę teatralną „Dro- watne lekcje są zbyt drogie, ale i takjestem
ga do gwiazd", a w trakcie tegorocznych zawsze ponad plan - mówi Ania. Tak było
wakacji napisała scenariusz do filmu oby- zawsze, ona zawsze była na przedzie. Kieczajowego pod roboczym tytułem „Szu- dyś mama zapisała ją do kółka teatralnego
kając siebie". Obecnie Ania Falkiewicz po- działającego przy ŁOK, ale zajęcia wydaszukuje osoby, która zainteresowałaby się wały jej się zbyt dziecinne, postanowiła
jej scenariuszem, przeczytała go i oceniła. sama pisać sztuki teatralne.
Starałam . się, aby scenariusz miał poprawPolonistka, a jednocześnie wychowawną budowę. Przy jego pisaniu korzystałam z czyni Ani, Alicja Nowak mówi o niej:
informatora Piotra Wereśni „Alchemia sce- To uczennica bardzo ambitna i rezolutna.
nariuszafilmowego'', który znalazłam wjed- To prawda, pisze bardzo dużo i jest to zanym z numerów ąasopisma „Film ". Egzem- równo poezja, jak i opowiadania, a ostatplarz mojego scenariusza wysłałam do Tele- nio także scenariusze oparte na przeczytawizyjnęj AgencjiProdukcjiFilmowej i Teatral- nych książkach, takich jak na przykład
nej, słyszałam również, że pani Alicja Resich- „Mały Książę". Dobrze by było, aby.ktoś
- . Modlińska prowadzi agencję scen~riuszo- oceniłjefachowymokiem.
(ljs)

odzina Brzozowskich
ze Sromowa w gm. Kocierzew Południowy,
prowadząca rodzinne muzeum ludowe, wystąpiła do
Zarządu Dróg Powiatowych
z prośbą o umożliwienie ustawienia w pasach drogi powiatowej Nieborów - Kompina Ruszki, tablic informujących
o tym, jak dojechać do muzeum i co można w tym wła
śnie muzeum zobaczyć.
Jedna z dwóch zaprojektowanych i wykonanych przez
rodzinę Brzozowskich tablic
pojawiła się już w Nieboro- .
wie, przy skrzyżowaniu drogi prowadząc'?j do Bolimowa,
z drogą do Kompiny. Druga
tablica już wkrótce pojawi się
za skrzyżowaniem powiatowej drogi na Ruszki z krajową drogą nr 2. Tablica o wymiarach 2 metry na metr została tak zaprojektowana,
by była widoczna zarówno
dla jadących od strony Poznania, jak i od strony Warszawy. Starostwo powiatowe
okazało się bardzo przychylne temu przedsięwzięciu i odstąpiło od pobierania opłat za
umieszczanie reklamy.
Projektując i wykonując
reklamę staraliśmy się, by ludzie nie tylko dowiedzieli się
o naszym istnieniu i wiedzieli
jak do nas dojechać, ale żeby
również mogli zorientować
się, co mamy do pokazania.
Chcemy, żeby wiedzieli, że są
tam do obejrzenia: powozownia, ruchome rzeźby, rękodzie
ło ludowe, ubiór łowicki mówi Julian Brzozowski, założyciel muzeum.
(aj)

STUDIO Mflll
KUCHENNYCH

Z

. ..

.

nana jest jUZ tematyka kolejnych spotkań ŁKK, natomiast dokładne daty nie
sąjeszcze ustalone. Na początku październi
ka odbędzie się II część przedwakacyjnego
spotkania na temat współczesnej roli mediów
katolickich. Prelegentem będzie dyrektor ło
wickiego Radia Plus, ks. Bogumił Karp, a spotkanie odbędzie się na terenie seminarium.
Kolejne jesienne spotkanie poświęcone bę
dzie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, a
planowane jest na przełomie paź.dziernika i listopada. Trwają starania, aby na to spotkanie
zaprosić ostatniego kapelana Prymasa Tysiącle
cia- ks. Bronisława Piaseckiego, który jest obecnie proboszczem kościoła na Placu Zbawiciela w Warszawie. Prezes ŁKK - Jerzy Garczarczyk k;ontaktował się już z ks. Piaseckim,
który wyraził chęć przyjazdu do Łowicza.

Prawdopodobnie w listopadzie odbędzie
spotkanie na temat Liceum Ogólnokształ
cącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu,
a także monografii, jaka została wydana
w ubiegłym roku. Prelegentami na tym spotkaniu będą dyrektor szkoły Henryk Zasępa
oraz nauczyciel historii Krzy~ztof Kaliński.
W grudniu planowane jest spotkanie na temat współczesnych losów Polaków na Syberii, na które zostanie zaproszony dziennikarz
- socjolog Jan Gruszyński.
Ostatnie wydarzenia w Ameryce skłoniły
też klub do poruszenia tematu ataków terrorystycznych od strony szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Rozpoczęto już starania, aby do udziału w spotkaniu klubowym zaprosić przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej.
(mwk)
się

Konkurs na rzeźbę ogłoszony

W

poprzednim tygodniu został ogłoszo
ny regulamin I Powiatowego Konkursu Rzeźbiarskiego pod tytułem „Tradycje i zwyczaje regionu łowickiego w płasko
rzeźbie". Prace konkursowe mają być pła
skorzeźbami z drewna, masy solnej, masy
papierowej. Tematyką rzeźb mogą być sceny rodzajowe przedstawiające życie wsi ło
wickiej lub tradycje i obrzędy regionu ło
wickiego. Format prac nie jest określony,
wszystkie płaskorzeźby wykonane w wy-

Łowicki Ośrodek

maganej technice będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych - l najmłodsza grupa to
dzieci od 7 do I O lat, II grupa to uczestnicy
w wieku od 11 do 14 lat, najstarsza llI grupa
to młodzież w wieku od 15 do 18 lat. Tennin
nadsyłania prac upływa 12 listopada.
Organizatorami konkursu są Gminny
Ośrodek Kultury w Domaniewicach i starostwo w Łowiczu - które ufunduje nagrody.
Po zakończeniu konkursu prace będą eksponowane w Domaniewicach.
(mwk)

Kultury

lada chwila 11Prezentacie"
W

październiku ruszą po wakacyjnej Poeta będzie promował na spotkaniu swoprzerwie „Prezentacje", cykliczne ją najnowszą książkę „W gnieździe Pelikaspotkania z ciekawymi ludźmi naszego re- na - opowiadania łowickie", która ukaże się
gionu. Tym razem, w październiku, Łowic na przełomie września i października.
ki Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców
Spotkanie będzie nie tylko okazją dÓ
naszego miasta na spotkanie ze Zbigniewem poznania nowej książki literata, ale także
Kostrzewą, łowiczaninem, lekarzem medy- jego drogi twórczej i prywatnie Kostrzewy
cyny, znanym jednak przede wszystkim jako Kostrzewy. Jest to więc gratka dla tych,
jako poeta, prozaik i autor kilkudziesięciu którzy nie znając go osobiście, darzą symtomików poezji i książek. Spotkanie odbę patią jego twórczość.
•
dzie się tradycyjnie w „Małej Galerii" ŁOK.
(tb)

PCV
ALUMINIUM

OKNA

DREWNO

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom), tel./fax (046) 832-53-32, 0-601-937-622
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Internat Zespołu Szkół Rolniczego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu przy ul. Blich 1O
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Zapewniamy
R-1106

możliwość

wyżywienia,

skorzystania z całodobowego
sali gimnastycznej i internetu.
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SP Bednary

Przedszkole nr 1O

Malowanie
nie przeszkadza
wzaięciach

Powstanie czwarty oddział integracyiny
powstaniu czwartego oddziału in- nosprawnych z Warszawy. Całe przedsię
tegracyjnego w Przedszkolu m 10, któ- wzięcie ma kosztować około 76 tysięcy zło
re mieści się przy ulicy Księżackiej, posta- tych, z tego z funduszy PFRON pochodzić
nowił we wtorek, 4 września, Zarząd Mia- będzie 49 tysięcy złotych, resztę pokryje
sta Łowicza. Pieniądze na wydatki rzeczo- samorząd Łowicza.
we związane z powstawaniem nowego odMiasto podpisując umowę w ramach P!Qdziału (adaptację pomieszczeń i remont., gramu Domino zobowiązało się do zatrudpomoce naukowe itp.) pochodzą z ogólno- nienia m. in. nauczyciela wspomagającego,
polskiego programu Domino, a więc miasto zapewnienia finansowania części etatu lootrzyma dofinansowanie zadania z Państwo gopedy i przedszkolnego psychologa
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł(mak)

O

raz z rozpoczęciem roku szkolnego,
w budynku Szkoły Podstawowej
w Bednarach rozpoczęło się malowanie pomieszczeń klasowych. Jeszcze
w czasie wakacji gminna ekipa remontowobudowlana wykonująca te prace, zdążyła
pomalować klatki schodowe, korytarze, sanitańaty oraz 3 klasy lekcyjne. Uzupełnio LO im. J. Chełmońskiego
ne, a w niektórych wypadkach wymienione
>
zostało również oświetlenie w szkole.
Prowadzone aktualnie prace w salach
lekcyjnych nie zakłócają normalnej pracy
zkoła rozdysponowała pieniądze Łowiczem. Potneby na pewno są o wiele
w szkole. Po przeprowadzce ~um do
przyznane przez Fundusz Rozwoju na większe - powiedziała NŁ wicedyrektorka
Kompiny mamy znacznie luźniej i możemy Rzecz Wsi na stypendia dla uczniów. Jed- szkołyElżbietaSkoneczna-S~ndiumdo
sobie pazwolić na wyłączenie jednego po- norazowe stypendia w kwocie ponad 200 staje spora ~a uczniów, kiedyś pieniędzy
mieszczenia z zajęć, a właśnie tak odbywa zł (kwoty były nieco zróżnicowane) wy- tych wystarczało zaledwie dla kilku osób.
się u nas malowanie. Jl:Ykonawcy wchodzą płacono uczniom znajdującym się w trudnej Pomoże to zaopatrzyć się uczniom w poddo pomieszczenia, pnez czas trwania prac sytuacji materialnej, mieszkającym poza ręczniki.
(mwk)
jest ono zamknięte, gdyjest odnowione, a my
możemy je wykonystywać, ekipa pnenosi
się do następnego pomieszczenia- informuje
(aj)
dyrektor szkoły Teresa Multan.

W

Stypendia dla 26 uczniów
S

Fotografia na Akropolu

będzie przypominać

o wakacjach.

BYLI WGRECJI
Dzieci pracowników „Agros-Fortuna"

Kocierzew

wspominają wakacyjną przygodę

Poszukiwanie lektur
w gminnei bibliotece

cześniej byli na Węgrzech, w Cze- ska. Celem wxjazdu był przede wszystkim
chach i Słowacji, a w tym roku dwa wypoczynek, ale w trakcie dwutygodnioletnie tygodnie spędzili w Grecji. Taką moż wego pobytu nie zabrakło również okazji
liwość stworzył młodzieży łowicki oddział do zapoznania się z bistońą i teraźniejsw
,,Agros-Fortuna", który co roku wysyła na ścią Grecji. Kąpiele w morzu (w specjalwakacje dzieci swoich pracowników. Orga- nych butach chroniących przed ukłuciemje
nizatorem wxjazdu była Komisja Między żowców) i w basenie, opalanie na leżakach
zakładowa NSZZ ,,SOiidarność". Do Grecji rozstawionych na kamienistej plaży, kursy
młodzież pojechała z jednym z gdańskich tenisa ziemnego i piłki wodnej oraz dyskobiur podróży. Koszt obozu wyniósł 1595 teki przeplatały się z ·wycieczkami krajozł, przy czym można się było ubiegać znawczymi. Młodzież zwiedziła Ateny
o dofinansowanie do kwoty 1020 zł. Do- i Półwysep Peloponeski. Uczestnicy wypłata zależała od dochodów uzyskiwanych jazdu wspominają, że najbardziej w pamię
przez daną rodzinę i realizowana była z Za- ci utkwił im ateński Akropol. Jak wchodzilikładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. śmy, temperatura powietrza wynosiła 5(JC,
Z zakładową dopłatą tegoroczne wakacje ale zupełnie się tego nie odczuwało, mogliw Jastrzębiej Górze spędziły również młod śmy spokojnie podziwiać piękno budowli.
sze dzieci pracowników łoWickiego oddzia- Nie dość, że są one wspaniale same w sobie,
łu ,,Agros-Fortuna". Nam udało się poroz- to rozcit/gają się ze w.zgó1Zll piękne widoki wspomina Łukasz Chudzyński.
mawiać z uczestnikami obozu w Grecji.
Do miejscowości Ag. Theodory, położo
Młodzież ciepło wspomina również wienej 60 km od Aten pojechały 23 osoby czory w greckiej tawernie. Greccy tancene
z Łowicza w wieku od 13 do 19 lat., przy z łatwością namówili nas na wspólne zatań
czym 3 osoby poniosły koszty wyjazdu czenie Greka Z.Orby - opowiadają Katarzyw całości. Do Włoch dotarli autokarem, na Bombrych i Magda Kowalska. Nasi
a stamtąd promem do Grecji. Hotel, w któ- rozmówcy nie omieszkali również wsporym zostali zakwaterowani położony jest mnieć o doskonałych greckich potrawach.
200 mod brzegu Zatoki Sarońskiej. Z okien Na stolach królowały niezliczone ilości sarozpościerał się przepiękny widok na mo- łatek, owoce i warzywa.pod różnymi porze, a upał sprawiał, że z takim widokiem staciami, przepyszne melony i arbuzy.
przed oczyma zasypiała i budziła się mło Do takiej kuchni można się bWdzo szybko
dzież z Łowicza. Było tak ciepło i tak pięk przyzwyczaić, ale o wiele gonej idzie z odnie, że nie spaliśmy w swoich pokojach, ale zwyczajaniem się...
(ljs)
na tarasach - wspomina Marta Kozłow-

W

d pierwszego września więcej niż zwykle uczniów odwiedza Gminną Bibliotekę Publiczną w Kocierzewie, bo ze
względu na gruntowny remont przeprowadzany w budynku miejscowej szkoły podstawowej, szkolna biblioteka praktycznie nie
funkcjonuje. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum szukają więc książek w zasobach biblioteki gminnej. W zwi~ z tym
część z puli 5 tys. zł przeznaczonych
w tym roku na zakup książek, biblioteka
ta przeznaczyła właśnie na zakup lektur
(aj)
szkolnych.

O

Humin

Lekcje informatyki ruszyły
eszcze na początku września nie było
wiadomo, czy w Szkole Podstawowtj
w Huminie uczniowie będą uczyć ~ię
informatyki. W cz.aSie wakacji z pracowni
komputerowej złodzieje skradli nowy komputer wraz z drukarką. Jednak solidarność
rodziców i pomoc urzędu gminy w Bolimowie spowodowały, że teraz uczniowie klas
V i VI mogą bez przeszkód uczyć się informatyki. Sprzęt., choć nie jest nowy, w zupełności wystarcza do nauki obsługi komputera i p0sługiwania się podstawowymi
(ljs)
programami.

J

Od dziewczyny do domu,
z domu do pracy,
dzieci do szkoły, a nawet teściową na dworzec (by się nie spóźniła)
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Jeśli wypiłeś

- tym bardziej zadzwoń, bo to taniej kosztuje

„

Jak

widać,

przedszkolaki

Kubecze~

D

chętnie korzystają

ze zbiornika z

wodą.

wody dla przedszkolaka

zieci z przedszkola „Stokrotka" przy
ul. Ułańskiej nie muszą już chodzić
w czasie zajęć po kubek wody do kuchni.
Choć napoje podawane są tutaj do wszystkich posiłków, przedszkolaki czasami zglaszały chęć ugaszenia pragnienia pomiędzy
nimi, albo tuż przed wxjściem do domu.
Wówczas kierowano je do kuchni. Od początku września dzieci mogą korzystać
z wody mineralnej, której zbiornik ustawiony został w szatni przedszkola Przedszkolaki mogą napić się wody ciepłej lub zimnej,
która popłynie po odkręceniu odpowiedniego kranika Przy zbiorniku z wodą na
dzieci zawsze czekająjednorazowe kubeczki. Potnebę tę dosttzegalijuż od dawna zarówno rodzice, jak i nauczyciele - mówi dy-

rektor przedszkola Mańanna Stefańska Często zdarzało się tak, że dziecko ubierając się w szatni przed wyjściem do
domu mówiło matce, że chce mu się pić.
Teraz matki nie będąjuż musiały kupować napoju po wyjściu z przedszkola, "'
picie jest na miejscu. Poza tym z wody
będą mogły skorzystać równie dzieci nieśmiałe, które wstydzą się powiedzieć wyclwwawczyni, że chce im się pić. Rodzice nie muszą obawiać się, że woda na
przykład będzie zbyt gorąca, bo podgrzewacz został ustawiony na temperaturę pokojową. Zbiornik z wodą został sfinansowany z funduszu komitetu rodzicielskiego.
(ljs)
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CHT TEZ MORDOWAt

W rocznicę tragicznego września 1939 roku, zbrodnie popełnione bynajmniej nie przez SS
iecz przez zwykłe wojska niemieckie w powiecie łowickim przypomina Edward Tomczak
konieczności wyniszczenia narodu
polskiego wskazał Hitler w przemówieniu do wyższych wojskowych 22
sierpnia 1939 r. w Obersalzburgu stwierdzając: „W tym celu przygotowałem tylko
narazie na wschodzie moje oddziały Totenc kopf, rozkazując im zabijać bez miłosierdzia
i bez litości mężczyzn kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy".
Nim zaczęły działać oddziały Totenkopfto zadanie zabijania realizowały oddziały Wehrmachtu, rozstrzeliwując Polaków zaraz po zajęciu poszczególnych
miejscowości. Wojska niemieckie podeszły pod Łowicz od południa, na tym też
kiemnku zaczęły się pierwsze rozstrzeli. wania. W pierwszej fazie bitwy nad Bzurą oddziały niemieckie podeszły pod Bielawy i 6 wrześni~ w Oszkowicach rozstrzelały 35 osób cywilnych. Kiedy 14
września po raz dmgi znaleźli się Niemcy w Oszkowicach rozstrzelali jeszcze 5
osób.
7 września w Domaniewicach żołnie
rze niemieccy zastrzelili uchodźców, jeden był urzędnikiem w Łasinie, a dmgi w
Łodzi. 8 września we wsi Ostrów zabili
Mariannę Gajdę lat 32.
Wczesnym rankiem 9 września Niem.- cy zajęli Łowicz. Do miasta wkroczył 31
pp, a po jego zachodniej stronie I02 pp,
oba z 24 dywizji piechoty niemieckiej.
Za dokonane w mieście w tym dniu mordy odpowiedzialny był dowódca 24 DP
gen por. Friedrych Olbricht i dowódca 31
pp płk Krampf Już o godzinie 9.00 na
ulicy Łódzkiej (Ułańskiej) żołnierze niemieccy zastrzelili Józefa Raroga lat 76,
który niezbyt szybko podnosił ręce do
góry i Stanisława Wolskiego lat 55, któremu choroba nie pozwalała całkowicie na
podnoszenie rąk do góry. Widząc to Wacław Wolski lat 16 zaczął uciekać, lecz
dosięgła go kula żołnierza niemieckiego.
W samym mieście już o godz. 9.00 nie• mieccy żołnierze zatrzymali przechodzą-

O

cych mężczyzn i zamknęli ich w bożnicy
przy ul. Zduńskiej. Tam zastrzelono
trzech mężczyzn na zewnątrz budynku
i jednego wewnątrz. Pozostałych 13 zaprowadzono na dziedziniec ratusza i tam
ich rozstrzelano. Wśród rozstrzelanych
byli: Stefan Nowakowski lat 44 - sekretarz urzędu miejskiego, Stanisław Kaliń
ski - kelner restauracji „Polonia", Bożydar
Wroński lat 51 - agronom z Puław i prawdopodobnie Józef Szkółka - robotnik z Ło
wicza. w tym dniu żołnierze niemieccy zatrzymali 6 harcerzy hufca z Ostrzeszowa,
zapewne związanych z Batalionem Obrony Narodowej. „Ostrzeszów", który po
ciężkich stratach zmierzał przez Łęczycę
i Łowicz do Warszawy. Prawdopodobnie
harcerze pilnowali dokumentów, może
wspomnianego batalionu i pozostali do ich
ochrony. Zaprowadzono ich do cegielni
Najmana, położonej na północ od skrzyżowania ulic Warszawskiej i Nadbzurzańskiej, tam ich musztrowano i bito,
a w trakcie tego znęcania się pojedyńczo
zabijano. W sumie niemieccy żołnierze
zabili w tym dniu 26 osób. W tym dniu
zabito też w Lisiewicach (gm. Domaniewice) 7 mieszkańców Szczawnicy.
d 9 września tereny położone na po
ludnie od Bzury były pod panowaniem niemieckim, tylko natarcia oddziałów polskich w dniach 12 i 14 września
powodowały opanowanie najbliższych
terenów Łowicza. W okresie od 8 do 15
września zbrodnie niemieckie dokonywane były na terenach południowych powiatl.1 łowickiego.
Oddział Wydzielony ,,Zduny" WP I O
września znajdował się w Zdunach, wtedy to oddział niemiecki dokonał napadu
na Strugienice, gdzie rozstrzelano Stanisława Węgierkę lat 19. Brak obrony na
północnym brzegu Bzury umożliwił wojskom niemieckim dotarcie do Łaguszewa,
gdzie chcieli rozstrzelać Stanisława Dał
ka. 11 września w Jamnie niemieccy żoł-

O

nierze zastrzelili Jana Mitka lat 64. I 2
rozstrzelali 14 osób w Parmie,
w tym 4 z Rogowa, pozostali to rolnicy
z Parmy. Najstarszy z nich Jan Pudłow
ski miał 68 lat. Rozstrzelano też człon
ków jednej rodziny: Jana Zagawę lat 40
i Józefa Zagawę lat 18. W tym dniu rozstrzelano we wsi Grudze Nowe (gm.
Łyszkowice) Franciszka Markiewicza lat
21, Antoniego Rogowskiego lat 52, może
też jego brata Piotra lat 32, Piotra Sumiń
skiego lat 5 I i Stanisława Śniegułę lat 50.
l 3 września we wsi Strzebieszew (gm.
Domaniewice rozstrzelano 4 rolników,
najstarszy z nich Stanisław Dratwa liczył
83 la!a. W Stroniewicach (gm. Domaniewice) żołnierze niemieccy zastrzelili Franciszka Felczyńskiego lat28, w Jamnie Franciszka Golaska lat 55. W Nieborowie rozstrzelano żołnierza polskiego wziętego do niewoli Józefa Cytryńskiego lat 40.
14 września żołnierze niemieccy rozstrzelali: w Grudzach Nowych 7 rolników, we wsi Sapy Izydora Gajdę lat 73
i Jana Grabowicza lat 53, w Rogóźnie Piotra Redzisza lat 57 i jego syna też Piotra
łat 18. W Nieborowie zastrzelono jedną
osobę, w oszkowicach dwie i w Jamnie
Franciszka Wilka lat 51 .
15 września w Bocheniu żołnierze niemieccy zabili Feliksa Dekę lat 61, jego
syna Feliksa lat 33 i zapewne członka rodziny Władysława Dekę lat 35. Druga rozstrzelana rodzina to Górczyńscy- Kazimierz
łat 50, jego syn Stanisław lat 16, brat Kazimierza Stanisław lat 55. W Chruślinie (gm.
Bielawy) żołnierze niemieccy zastrzelili
2 rolników, w Guźni trzech, w Różycach
(gm. Kocierzew)MariannęKarnińskąlat3,
w Lisiewicach jedną osobę.
16 września po południu 4 i 16 OP
WP odstąpiły od obrony linii Bzury i rozpoczęły wycofywanie się w kierunku
Kiernozi i następnie dalej. Za nimi postę
powały wojska niemieckie znacząc swój
krwawy ślad rozstrzeliwanymi mieszkańwrześnia

cami powiatu łowickiego. W tym dniu
najbardziej ucierpiały miejscowości gminy Zduny. W samych Zdunach żołnierze
niemieccy rozstrzelali 7 osób, w tym
Wincentego Surmę lat 77,jego braci: Ludwika lat 55 i Józefa łat 39 oraz syna
Wincentego-Konstantego lat 40.
W Strugienicach rozstrzelano 7 osób,
po jednej osobie w Wierznowicach, Jackowicach i dwie osoby w Maurzycach.
W Urzeczu Niemcy rozstrz.ełałi 8 osób,
w tym 15 letnich Henryka i Władysława
Rybusiewiczów. M. Puchała podaje, że
w Urzeczu zatrzymano na drodze panią Rybusiewicz idącą z dwójką dzieci. Żołnierz
niemiecki najpierw zastrzelił dziecko na ręku
matki, następnie drugie i potem matkę.
A. Galiński nie potwierdza tej wiadomości,
choć Stanisław Bogusz z Urzecza relacjonował wspomniane wydarzenie. W Skowro-.
dzie został zabity Józef Siekiera lat 25.
W tym dniu Niemcy dokonywali też
zbrodni na terenach położonych na połu
dnie od Bzury. W Bocheniu rozstrzelano
jednego rolnika, a w Guźni czterech.
17 września wojska niemieckie opanowały prawie cały powiat łowicki. Jako
zwycięzcy pokazali zbrodniczą postawę
najeźdźcy, mordując w tym dniu 68 osób,
w tym tylko w gminie Zduny 66 Polaków. Wieś Bogoria Górna została podpa'!ona przez żołnierzy niemieckich, ośmiu
mieszkańców wioski ukryło się w prowizorycznym schronie. Po wykryciu Niemcy
rzucili granat do środka i nakazali wszystkim wychodzić. Pierwsi wyszli ranni od
odłamków granatu Walenty Bończak lat 32
i Piotr Matych lat 80 i zaraz zostali rozstrzelani. Za nimi wyszedł Piotr Słupski lat
39 niosąc na ręku dwuletniego syna Zdzisława. Żołnierz niemiecki zastrzelił najpierw dziecko a potem ojca. Wtedy również zostali rozstrzelani: Ewa Bończak
lat 56 i jej syn Walenty lat 32. Z rodziny
Warzywodów zostali rozstrzelani: Franciszek lat 50, Ignacy lat 73 i Józef lat 35.

W Bąkowie Górnym rozstrzelano
dwie rodziny. Z Mostowskich żołnierze
niemieccy zastrzelili Anielę lat 43, Józefa
lat 32, Juliannę lat 16, Mariannę lat 6,
Zofię lat 11, Adama lat 77, Ignacego lat
49,jego syna Stanisława łat I 3 i Tadeusza
lat 4. Z rodziny Warzywodów rozstrzelano: Annę lat 27, Mariannę lat 49, Franciszka lat 50, Jana lat 29, Józefa lat 35,
Andrzeja lat 57 i Władysława lat 22. POnadto w tej wsi rozstrzelano Katarzynę
Dudkiewicz lat 20, Katarzynę Wielemborek i dwóch żołnierzy WP o nieznanych nazwiskach.
. W Retkach w tym dniu rozstrzelano
24 osoby, w tym dwóch uciekinierów
z Łodzi , 8 ze Zgierza i z Łowicza Żyda
Majlich Ajzycha. Z rodziny Anyszków
żołnierze niemieccy rozstrzelali Antoniego lat 44, Piotra lat 28 i Władysława lat
22. Z rodziny Murasów Franciszka lat
33 i Franciszka lat 33, z rodziny Tokarskich Konstantego lat 66 i Henryka lat
28.
W Zdunach 17 września żołnierze niemieccy rozstrzelali 13 osób, w tym z rodziny Surmów: Józefa lat 39 , Konstantego lat 40, Ludwika lat 59 i Wincentego
lat 77. W Urzeczu zostały rozstrzelone
mieszkanki Bogorii Górnej Rozalia Ma- ·
kowska lat 43 i Helena Pietrzak. Po jednej osobie rozstrzelono w Maurzycach,
Niespuszy i w Karsznicach.
Ostatniego mieszkańca powiatu łowic
kiego rozstrzelali żołnierze niemieccy 25
września 1939 roku w Dąbkowicach Górnych, był nim Antoni Panek lat 55.
Według moich niedokładnych obliczeń
wynika, że w czasie od 6 do I 7 września
I939 r. żołnierze niemieccy zamordowali
214 mieszkańców powiatu 'łowickiego
i uciekinierów. Nikodem Puchała podaje
307. Możliwe, że w tym obliczeniu ujął
miejscowości, które były na pograniczu
powiatu.
Doc. dr Edward Tomczak

ul. Blich 21, 99-400 ;Eowicz, tel. (0-46) 837 66 86, fax 837 88 78, www.kolo.lowicz.com. 1
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Firma Misiek
Oferująca

COMMERCIAL UNION
Ubezpieczenia na Życie

>

okna i drzwi z PCV, drewna
i aluminium ma przyjemność zaproponować swoim
Klientom następujące promocje:

Misiek s.c.

1. Przy zampie okien:
e Drewnianych powyżej 8000 zł netto - rabat 10%
• PCV Roplasto powyżej 7000 zł netto - rabat 10%
• Powyżej 6000 zł netto - drzwi wew. drewniane firmy Sokółka - gratis
• Powyżej 5000 zł netto - parapety wew. PCV
lub zewnętrzne stalowe do okna - gratis
• Powyżej 4000 zł netto montaż - gratis
•Poniżej 4000 zł netto montaż z 50% rabatem
Misiek S.C.
2. Pomiar i dowóz gratis
Ul. Długa 4
3. Możliwość zakupu na raty
99-400 Łowicz

CZAS PROMOCJI OGRANICZONY
Promocje nie podlegają łączeniu
R-1063

Tel./fax
(0-46) 830-33-60

./ pokrycia dachowe
./ materiały budowlane
i wykończeniowe
./ cegły klil)kierowe
./ płytki ele\Yacyjne
./pigmenty
./ wyroby hutnicze
./ materiały dociepleniowe
./ i inne
Dowóz i rozładunek „HDS"
tel. (046) 838-79-12, 0-604-284-079
R-1012

Nowo otwarta
FILIA WlOWICZU .
poszukuje kandydatów
do pracy na stanowisko
agent ubezpieczeniowy
- ze stałym wynagrodzeniem
- z wynagrodzeniem prowizyjnym
Telefon: (0-46) 830 34 97
lub 0606 82 72 85

R-1055

PROJEKTY BUDOWLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena ni e ruch omo ści
•AUDYTYENERGETYCZNEBUDYNKÓW
FHU, Łowicz, ul Klickiego 22A, le/0461837-47-42 ~

·'
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STILO JUZ ZA KILKA TYGODNI
Ma być następcą Bravy i Włosi mają nadzieję, że podobnie
jak ona przed laty, on też zostanie uznany Samochodem
Roku. Fiat Stilo, bo o nim mowa, już od końca października
ma być dostępny do jazd próbnych w salonie Polmoblichu.
Jany turyńskiego producenta są ambitne: Ffat Stilo ma nie tylko zastą
pić wycofanąjuż z produkcji Bravę, która szczególnie w pierwszych swych latach cieszyła się dużą popularnością, ale
i wspiąć się jeszcze wyżej w rywalizacji
najpopularniejszych modeli wśród samochodów kompaktowych, czyli w tzw.
segmencie C. Celem jest prześcignięcie
pod względem ilości sprzedawanych
sztuk dotychczasowego lidera, Volkswagena Golfa, no i innych konkurentów:
Opla Astrę Il, Peugeota 306, Renault Me-

P

gane. Bardzo trudne to zadanie, ale też
w przygotowanie Stilo
bardzo dużo pracy, inwencji i swego dobrego smaku, więc być może ...
Pierwszym łowiczaninem, który miał
przyjemność zasiąść za kierownicą Stilo
był wiceprezes Polmoblichu Dariusz
Doroba, który na przełomie sierpnia
i września wziął udział w niespełna trzydniowym spotkaniu ok. 3 tysięcy dealerów Fiata zorganizowanym w Barcelonie, podczas których samochód zaprezentowano. Po powrocie nie szczędził

Włosi włożyli

słów uznania dla konstruktorów. Samochód zachowywał się znakomicie, tak
podczas jazdy z prędkością 220 km/godz.
na przygotowanym dla Formuły I torze
Catalunya pod Barceloną, jak i podczas
tzw. „testu łosia", w którym na polanej
wodą nawierzchni pokonywano slalomem, z prędkością do 60 km/godz., trasę
między ustawionymi w rzędzie 1O pachołkami. Doroba jechał samochodem
z silnikiem 1,8 litra o mocy 133 KM, ale
Stilo sprzedawany będzie także w wersji
słabszej, 1,6 litra i 103 KM, z silnikiem
wysokoprężnym 1,9 litra o mocy 115 KM
i wreszcie w sportowej wersji Abarth,
której 2,5 litrowy silnik będzie miał 170
KM mocy.
Producent zachwala zastosowane seryjnie w pojeździe elektroniczne systemy kotrolujące hamowanie, m.in. ABS,
EBD (podzielnik siły hamowania na koła
przednie i tylne), ASR i MSR (kontrola
przeciwpoślizgowa kół napędzających

odpowiednio przy ruszaniu i hamowaniu), również seryjnych 6 poduszek powietrznych i dwie w opcjach - a także
całą masę gadżetów elektronicznych
z radiem wyposażonym w system nawigacyjny.

Worki z darami dla powodzian przed transportem do Staszowa
wano w magazynie GS.

składo

Gmina Domaniewice

30 ton darów dla powodzian
godnie z wcześniejszymi zapowie- do domu, a później do magazynów GS
dziami na terenie gminy Domanie- znajdujących się w Krępie. Wysiłek· okawice została przeprowadzona w ponie- zał się jednak wart fatygi - udało się zedziałek, 17 września, zbiórka płodów rol- brać 29 ton zboża oraz l tonę ziemnianych dla powodzian. Rolnicy najczęściej ków. Transport odjechał w piątek, 21
przekazywali zboże, niekiedy ziemniaki. września, dwoma samochodami ciężaro
Zbiórkę w każdej wiosce przeprowadza- wymi do powiatu staszowskiego.
1i sołtysi, organizując transport od domu
(mwk}

Z

Dokładniej będzie można przyjrzeć się

nowemu dziecku Fiata od kiedy pierw- Bielawy
sze jego egzemplarze, przeznaczone do
jazd próbnych, trafią do salonu Polmoblichu, a ma to nastąpić pod koniec paź
dziernika lub na samym początku listoczniowie ill klas gimnazjum w Biepada. Wtedy też będzie już można skła
lawacb odwiedzili parlament. 12 i 19
dać zamówienia na nowe auta, z nadzieją
września uczniowie oprowadzani przez
odebrania w styczniu. Łowicki dealer
przewodnika zwiedzili sale .posiedzeń
włoskiego koncernu ma dysponować
Sejmu i Senatu oraz pomieszczenia podwoma lub trzema egzemplarzami pokaszczególnych klubów parlamentarnych.
(waQ
zowymi.
Z broszur, jakie otrzymali na miejscu,
mogli zapoznać się z historią polskiego
parlamentaryzmu. Z galerii dla pub licz-

Gimnazialiści

byli w parlamencie

U

Tak

wygląda

Stilo na reklamowym folderze.

LO im J.

Chełmońskiego

Tym razem o .powrotach z zesłania
P

owroty z zesłania - były tematem
przewodnim tegorocznego spotkania
z łowickimi Sybirakami, które odbyło się
w czwartek 20 września w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego
w Łowiczu. W tradycyjnej akademii szkolnej brało udział kilkunastu Sybiraków, zaprosżeni goście i oczywiście licealiści.
Wzorem ubiegłych lat każdego z gości
przedstawiał nauczyciel historii KrzysztofKaliński, mówiąc po kilka zdań o przeżyciach, które były ich udziałem. Część
artystyczna przygotowana przez licealistów została przygotowania na podstawie wspomnień Sybiraków, którzy trafili
do Łowicza lub z tych okolic pochodzą.
Powroty z zesłania trwały w różnych
okresach, tuż po zakończeniu wojny
w latach 1945 - 1946, w latach 1955 1957, a także współcześnie, w latach 90tych. Podobnie jak zesłania trwały bardzo długo, zazwyczaj kilka tygodni . ...powrót wstydliwy - zawszeni, w lachach
i z majątkiem, który niekiedy mieścił się
w dwóch lub jednej walizce - uczniowie
przytaczali fragmenty wspomnień. Po-

Sybiracy nie kryli swoich

łez.

był wielką radością i smutkiem, bo
bliski został na nieludzkiej ziemi.
Sybiracy we wspomnieniach wymieniali
matkę, ojca, małe dzieci, które nie przeżyły ciężkich warunków zesłania i czę-

wrót
ktoś

sto ich najbliższa rodzina nie zna miejsc
ich pochówku. Często nie mieli w co się
ubrać, nie mieli żywności na drogę. Poważnym problemem było dostanie się do
pociągu; nie wiedzieli, gdzie jest najbliż
sza stacja i jak tam się dostać. Niektórzy
obawiali się też, czy naprawdę jedziemy
do Polsld, czy do Archangielska - „ na białe
niedźwiedzie" - uczniowie liceum czytali
fragmenty wspomnień. Repatriantom
m~iono też, że w życiorysach mają iż
w tym czasie „przebywali na terenie
ZSRR". Niektóizy wrócili do rodzin, inni
byli przydzieleni do mieszkań lub budynków w tak fatalnym stanie, że nie nadają
cych się do zamieszkania.
Przewodniczący koła Związku Sybiraków w Łowiczu Ryszard Piskun mówił, że każde takie spotkanie jest dla Sybiraków wielkim przeżyciem, ponieważ
odżywają wspomnienia - ale mimo to są
oni wdzięczni młodzieży i nauczycielom
za inicjatywę, ponieważ mogą osobiście
przekazać to, w czym uczestniczyli po
17 września 1939 roki.i.
(mwk)

Cech

ności analizowali układ miejsc na sali posiedzeń. Pobyt w parlamencie na kilka dni
przed wyborami był żywą lekcją demO:kracji. Gimnazjaliści nie poprzestali jednak na tym. Otrzymane w Warszawie
materiały stanowić będą uzupełnienie

wiedzy podręcznikowej i przydadzą się
do wspólnych dyskusji na temat zasad
(ljs)
działania obydwu izb parlamentu.

Rzemiosł Różnych

Ustanowili doroczne
eprezentacja łowickiego Cechu Rzemiosł Różnych 12 września uczestniczyła w pierwszym Zjeździe Cechów
Rzemiosła Polskiego, który odbył się
w sali kolumnowej gmachu sejmu. Wśród
ponad 100 delegacji cechowsk:ich z całej
Polski region łowicki reprezentowali: starszy cechu Tadeusz Sękalski, podstarszy
Jerzy Lędzion o"raz Jan Dębski. Zjazd rozpoczęła msza święta w kościele św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży.
W sejmie uczestnicy spotkania .wygłosili
referaty dotyczące historii, teraźniejszo-

R

święto

mistrzów

ści i przyszłości rzemiosła polskiego oraz
warunków funkcjonowania rzemiosła
w Unii Europejskiej. Omawiano również
sytuację ekonomiczną rzemiosła, warunki prawne funkcjonowania zakładów,
przepisy podatkowe oraz system kształ
cenia zawodowego. Uczestnicy zjazdu
uchwalili, że w przyszłym roku w Warszawie odbędzie się Ogólnoeuropejski
Kongres Rzemiosła. Ustanowiono również, że 12 września będzie dorocznym
Świętem Mistrzów.
(ljs)

Fundacia ogłasza konkurs
M
azowiecka Fundacja SpołecznoKulturalna ogłasza konkurs plasyczny pod tytułem ,,Moje miasto". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół
podstawowych. Zgłaszane mogą być obrazy w formacie A4, malowane farbą oltjną
lub akwarelami. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 26 października w Galerii Browar-

na. Autorzy najlepszych prac otrzymają
nagrody. Na wszystkie dzieci czekać bę
dzie poczęstunek i dyskoteka zorganizowana w galerii bezpośrednio po ogłosze
niu wyników konkursu. Prace uczniów
będą przedmiotem licytacji w trakcie dorocznego balu dobroczynnego organizo(ljs)
wanego przez fundację.

BLACHODACHÓWKA
DACHOWE
Ceny zawłer8łą podatek VAT. Oferta ważna do wyczefp81lla asortymentu.

ŁOWICZ

ul.

W~rszawska·

1,

tel./fax 830 OO 75

R-1139

REKLAMA
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ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Łowiczu

SZKOŁA

spelniaiqc oczekiwania pacientów zaprasza
społeczność powiatu łowickiego ubezpieczonq
w tódzkiei Regionalnei Kasie Chorych do składania deklaracii
wyboru opieki lekarskiei i pielęgniarskiei

ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
W ŁOWICZU
prowadzoną przez WYKŁADOWCÓW Z POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
ogłasza

nabór
na studia o kierunku

ZARZĄDZAHIE W PRZETWÓRSTWIE SPOŻYWCZYM
ZAJĘCIA

PRZEZ 5

LAT . ODBYWAJĄ SIĘ

W

ŁOWICZU

HIE PRODUKUJEMY IEZROIOTHYCHI

OPIEKĘ LEKARSKĄ NAD PACJENTAMI W PRZYCHODNI SPRAWOWAĆ BĘDĄ:
lek. med. Elżbieta Młoczkowska
dr n med. Waldemar Grabowski
lek. med. Piotr Barecki
lek. med. Małgorzata Nodzak
lek. med. Aneta Pacler-Grzelińska
lek. med. Danuta Służewska
lek. med. Urszula Białecka-Szymczak

PACJENTOM, KTÓRZY ZAPISZĄ SIĘ DO NASZEJ PORADNI ZAPEWNIMY
.NIEODPŁATNIE NIEOGRANICZONY I CAŁODOBOWY: .
• Dostęp do lekarza dla dorosłych i dla dzieci.
• 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.
• Stałą opiekę pielęgniarską:

posługiwać się

komputerem w zakresie programów handlowych,
finansowych, kadrowych
porozumieć się z cudzoziemcem w sprawach biznesu
zrobić biznes plan
stosować przepisy prawa gospodarczego
dogadać się z trudny!Jl klientem

•
•
•
•

• Pomieszczenia Poradni dostosowane są również do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
• Od 20.09.2001 r. przyjmowane będą zapisy w rejestracji Przychocfni Ogólnej
przy ul. Stary Rynek 17 (wejście obok Apteki) w godz. 8.00-16.00.
• Z dniem 1 października 2001 r. Przychodnia już rozpocznie przyjmowanie pacjentów.

BĘDZIESZ UMIAŁ:

PO NASZEJ SZKOLE
•

w jedynej na terenie naszego powiatu Publicznej Poradni
podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci

INFORMACJI UDZIELA:
Łowicz, ul. Grunwaldzka 9 (Szkoła Podstawowa nr 3)

Sekretariat szkoły,
tel. (046) 837-37-03 oraz (046) 837-34-68

PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, ZDECYDUł~58

OKULISTA

Specjalista
ginekolog - położnik

Lek. spec. MARIA WRONIECKA

~

Łowicz.

u. Nukowskiego t/H
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30

IiUSMIERCZTii
liRUSZTOF

Głowno.ul. Wyspiańsk1'99 8113szmąiem1

poniedziałki9.00-11.00czwartki15.00-17.00

DERMATOLOG .

NOWY GABINET
Łowicz,

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI

ul.

Ułańska

2 w „Medyku"

czynny codziennie godz. 15.00-20.00

"· Mukowskiego t/ł9

Łowicz.

R-1096

-~

teł. '837-25-20, ·wtorki, piątki 16.00-18.00
Głowno.

Zaprasza Kandydatów do .niepublicznych szkół średnich,
]
o uprawnieniach szkoły publicznej
[
funkcjonujących

ŁOWICZU

3-letnie (6 semestrów) na podbudowie szkoły zawodowej
Technik elektryk spec. elektroenergetyka
Technik mechanik spec. budowa maszyn i urządzeń przemysłowych,
spec. naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

ZAOCZNE STUDIUM POLICEALNE w
2-letnie (4 semestry) na podbudowie

szkoły średniej.

ŁOWICZU

Technik informatyk

Gabinet~'-~

StomatologicznyQ ,

i Włodzimierz Wieczorek

Posiadamv jeszcze wolne miejsca i11

99-400 Łowicz Aleje H. Sienkiewicza 62 (budynek Gimnazjum nr 1), tel. O 601-206-957 lub O 605-724-768
a-mail; dvdakta@smelcom.lowjcz.pl
www.smelcom.lowicz.pl/dydakta

lekarzy stomatologów

STANLEY

ZATRUDNI~

Szafy wnękowe z drzwiami
pr.zesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KVCHENNE NA ZAMÓWIENIE

MEBLE KUCHENNE
I OKNA PCV
Łowicz,

Nowy Rynek 16,

. Bardzo dobre warunki pracy
Tel. 0-606-813-125

<7

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

Z6~~001J[B[XJ_0 ~
~TI®LH1Bli®[1®@B
R-1056

r

R-1115

lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70

Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH ~

'-WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE - KAS CHORYCH~

Tel. kom. 0608-584-238
\.

\ \

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
Łowicz,- os. Kostka bi. 1 (obok apteki)~
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

.......•....................................

usług

48
(w bramie 5 m)
tel. dom. (046) 837-69-66
kom. 0-608-584-238

Dla dzieci

lek. storn. ELŻBIETA SlYMAJDA
lek. stom. RENATA CHRÓŚOELEWSKA

GNd~
pny.Jtć:

~Mnel:
Łowicz, ul. Zduńska

R- 1057

GABINET rnlMATOLOGICZNY

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

ponjpdzialki,
środy, piątki:

15.00-17.00

duże zniżki

'Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych'

BARBARA
FEl\TC-BIELECKA

•ul. Wojska Polskiego 1/51 ł.OWICZ;
:
{róg stanlsławsklego)
:
Rtel. 83()..20-62
:
1088

••.•••••••.•••.......••..•..•.•.•.•..•......•

~

MARCIN FAFLIK
specjalista
chirurg onkolog

Lek. med.

Przyjęcia ·

• poniedzialek, środa , piątek: 9 -12
• wtorek, czwartek: 9 00-12 00
00

00

30

i 15 -17

00

BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego
\...

st. asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób
Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-7~-n~

...

JOLANTA
PIETRZAK
-

Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

113, tel. 837-38-30
godz. 15.30 R.1010

MIEaYSŁAW

KAaOR

specjalista chorób wewnętrznych,
reumatycznych i rehabilitaqi

specjalista .laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje; w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12

Iłowska
poniedziałek,

Academos,

Dr nauk medycz:nych

GABINET LEKARSKI

Małszyce

zakres
stomatologicznych
Pełny

w dwóch nowych dobrze wyposażonych pracowniach lnfonnatycznych
Do wszystkich ww. szkół przyjęcia bez egzaminów wstępnych 111

RATY

PIOTR CZYZ

lek. stom. Hanna Haczykowska

Zajęcia odbywać się będą

udzielają Ewa

•

Tel. 0-602-276-728 R-11

Technik organizacji reklamy

dodatkowych informacji

a:

8 Iza Szpitalem!

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

NOWE ATRAKCY.JNE KIERUNKI!!!

Zgłoszen ia przyjmują oraz

Wyspiańskiego

poniedziałki 9.00-11.00, czwartki 15.00-17 .OO

od 1997 r.

ZAOCZNE TECHNIKUM ZAWODOWE w

ul.

~

„nastawianie kręgosłupa", krioterapia,
masaż, badanie kierowców, wizyty domowe
Łowicz, ul. Topolowa 30, tel. 837-07-70 R·,"''

~
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Tenis stołowy- 1. WTKjuniorów i miodzików

Agnieszka poiedzie do Wałcza

Piłkarze

Unii nie dali szans ekipie GKS

Piłka nożna

Łyszkowice.

Przy piłce Leszek Warchol.

- V runda rozgrywek Pucharu Polski OZPN Skierniewice

UNIA I ORZEt

NAJLEPSZE W OKR~GU
Zakończyły się okręgowe eliminacje rozgrywek Pucharu Polski w
OZPN Skierniewice: Zwycięzcy V
rundy awansowali do rozgrywek wojewódzkich, w których udział wezmą
po dwie najlepsze ekipy z każdego z
czterech okręgów: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego. W tym roku dokonali tego pił
karze Unii Skierniewice i Orła Nieborów.
V runda Pucharu Polski:
•ORZEŁ Nieborów· PELIKAN
JI Łowicz 4:1 (2:0)
1:O - Piotr Paliwoda (20), 2:0 - Zbigniew Konieczny (28), 3:0 - Piotr Paliwoda (55), 4:0- Piotr Paliwoda (65),
4:1 - Kamil Górski (75).
Orzeł: Robert Sobolewski - Tomczak, Dymek, Borys, Gosławski (70
Donaj) - Lesiak, Chojecki, Borcuch,
Konieczny - Hubert Sobolewski (46
Matczak), Paliwoda.
Pelikan II: Gospoś - Panak, Szaleniec, Gawlik, Olaczek - Chlebny,
Skowroński, Jarosław Tafliński, Górski - Owczarek, Płacheta (70 Tomasz
Zwierz).
Nieborów, 19 września. Co prawda zarówno prezes Pelikana - Wiesław Dąbrowski i trener pierwszego zespołu - Zbigniew Niewiarowski zapowiadali, że na mecz pucharowy do Nieborowa pojedzie większa
grupa zawodników występujących na

co dzień w ID lidze. Okazało sięjed
nak, że nie po raz pierwszy na sło
wach sil( skończyło - niechlubną tradycją w Łowiczu staje się totalne odpuszczanie rozgrywek Pucharu Polski.
Pojedynek Orła i rezerw Pelikana
nie był na pewno porywającym spotkaniem. W SUJllie łowiczanie posiadali optyczną przewagi(, ale im bliżej
bramki rywali tym gorzej. Zespół trenera Stanisława Nezdropy częściej
przebywał przy piłce, ale nie stwarzał sytuacji bramkowych, a gospodarze raz po raz wychodzili z kontrami, które szybko dały efekt. Już w
pierwszej połowie dwa razy do protokołu wpisali sil( Piotr Paliwoda i
Zbyszek Konieczny, a po przerwie
„Pali" jeszcze dwukrotnie pokonał
Rafała Gosposia. Na sześć sytuacji
bramkowych strzeliliśmy cztery gole,
czyli skuteczność naprawdę bardzo dobra - powiedział trener Marei n Borcuch. My zagraliśmy słabiej niż w lidze i oni także. Ja jestem nieco zaskoczony rezultatem - przebieg meczu
wskazywał raczej na remis tyle, że my
byliśmy bardziej skuteczni.
• GKS Łyszkowice - UNIA
Skierniewice 0:3 (0:2)
O: 1 - Radosław Bienias (19), 0:2 Grzegorz Gorący (22), 0:3 ~ Jacek
Krulik (48).
GKS: Redzisz- Wiśniowski, Czerb-

rak (Prosna Wieruszów), 3-4. Krzysztof
i Kamil Trzcianka (obaj Jedynka
Łódź), 5-8. Tomasz Świerczewski, 9-12,
Piotr Małyszko, 13-16: Karol Szeląg
(wszyscy Legion), 21-24. Jakub Placek
(UKS Bednary), 25-28. Damian Podwójci
(Legion) i Łukasz Bakalars~i (UKS Bednary).
Zieliński

*

Olkusz, 22 września. Bardzo dobrze w
turnieju półfinałowym do I Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego młodziczek
w tenisie stołowym spisały się reprezentantki klubów naszego regionu. W rywalizacji zawodniczek z województw łódzkie
go, świl(tokrzyskiego, podkarpackiego i
małopolskiego znakomite drugie miejsce
zajęła Magdalena Szczerkowska (Legion Skierniewice), a piąte miejsce wywalczyła podopieczna trenera Krzysztofa
Placka - Agnieszka Ambroziak (UKS
Badnary). Obie zakwalifikowały się finałów I OTK, które odbędą się 20 październi
ka 200 I roku w Wałczu. W olkuskim turnieju startowały jeszcze dwie dziewczl(ta reprezentujące Legion: Ewa Maj została sklasyfikowana na miejscu 13-16, a Aleksandra Gaś 17 -24.
Paweł A. Doliński

.Na skróty. • •

niak, Krajewski, Pająk- Szymajda (65
opowiedzenia. Teraz trudno mi cokolwiek
MAREK CHOJNACKI
Nasulewicz,
oceniać, ale pierwsze wrażenia odniosłam
BEZ
PRACY~ ..
Kopczyński - Mrówka, Boczek
bard:zo pozytywne.
Marek Chojnacki, który w rundzie wioUnia I: Kaliszek- Rudniak (55 Grę
A wydarzenia zeszłego tygodnia wstrzą
da), Pawłowski, Akwa - Rosiak, Bie- sennej sezonu 2000/2001 prowadził Pel ika- snęły mną bardzo. Amerykanie szybko się
nias, Żaglewski, Warchoł (46 Janik), na w III lidze stracił prac!( w Olsztynie. Sto- podnieśli i nie dali się zastraszyć (. ..). PoChimeze (46 Witasiński)- Polewczak mil okupuje ostatnie miejsce w swojej gru- zdrawiam! Każda wiadomość z Łowicza to
pie I ligi i stąd decyzja władz klubu. Bardzo dla mnie wielka radość. Dorota Klat
(46 Krulik), Gorący.
Łyszkowice, 19 września. Tre- głośno mówi się o tym, że wkrótce może
JESZCZE JEDEN
ner Sławomir Ryszkiewicz po znowu zasiąść na łowickiej ławce ...
meczu nie krył słów krytyki pod
ŁOWICKI KLUB
KOSZYKARZE ROZPOCZĘLI
adresem swoich podopiecznych.
Jak
„grzyby
po deszczu" pojawiają sil(
PRZYGOTOWANIA ...
Unici zagrali bardzo nieskutecznie,
wciąż nowe kluby sportowe w Łowiczu. Noa lista zawodników, którzy seryjnie
Tydzień temu pisaliśmy o reaktywowawym jest zarejestrowany przez Krzysztofa
marnowali doskonałe okazje jest niu zespołu koszykówki seniorów. We wtoBuczyńskiego Łowicki Klub Taekwon-do
i:nacznie dłuższa od listy strzelców rek trener Andrzej Korejwo przeprowaOlimpijskiego WTF z siedzibą w Łowiczu.
bramek. Na tej pierwszej znaleźli sil(: dził pierwszy trening. Do rozgrywek zgło
Grzegorz Gorący, Andrzej Po- szonych ~ostało pil(tnastu zawodników, ale
lewczak, Chioma Chimeze, Ar- wciąż nie wiadomo, czy w łowickiej druży
kadiusz Żaglewski i Jacek Kru- nie zagra Robert Kucharek.
lik - ci gracze nie potrafili wykorzyKORESPONDENCYJNIE
stać sytuacji sam na sam z bramkarzem z Łyszkowic, Tomaszem
W LEKKIEJ ...
Kamiński), Masłowski,

Redziszem.
Skierniewiczanie wygrali pewnie
3:0, ale w końcu Unii( i GKS dzielą
dwie klasy rozgrywkowe różnicy. Był
to oczywiście bardzo ważny mecz
zarówno dla prezesa Piotra Tryzno,
jak i trenera Bogdana Jęczkow
skiego - obaj bowiem nie tak dawno
pracowali przy ul. Pomologicznej. Siła
zespołu Unii okazała sil( jednak zbyt
duża.
Paweł A. Doliński

Judo - IV turniej Grand Prix Polski

Monika Grochola była siódma
Opole, 22-23 września. W Opolu odbyła sil( czwarta edycja Grand
Prix w judo. W Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Łowicz także miał swój akcent - w rywalizacji
seniorek w wadze do 63 kg walczyła
zawodniczka sekcji judo MKS
„Zryw" - Monika Grochola, zajmując ostatecznie siódme miejsce. W
ten sposób łowiczanka powtórzyła .

Skierniewice, 15 września. W hali sportowej skierniewickiego OSiR odbył się
pierwszy w nowym sezonie Wojewódzki
Turniej Klasyfikacyjny, w którym do rywalizacji stanęli juniorzy i młodzicy.
•JUNIORKI:
I. Żaneta Kowalska (Dworek Kutno), 2.
Oktawia Karkoszka (Prosna Wieruszów),
3-4. Sylwia Ligecka (Jedynka Łódź) i Aleksandra Kryśkiewicz (Elta Łódź).
•JUNIORZY:
I. Sebastian Szczerkowski (MTKKF Tomaszów Mazowiecki), 2. Tomasz Strugiń
ski (Energetyk Łódź), 3-4. Paweł Smok i
Michał Zieliński (obaj Kastor Łask), 21-24:
Kacper Mroczek, 25-28:,Kamil Pięta (obaj
Legion Skierniewice) i 29-32: Przemysław
Myczka (UKS Bednary). ·
• MŁODZICZKI:
I. Aleksandra Kryśkiewicz (Elta Łódź)
2. Magdalena Szczerkowska (Legion Skierniewice), 3-4: Agnieszka Ambroziak
(UKS Badnary) i Małgorzata Krawentek
(PKTS Pabianice), 5-8: Aleksandra Gaś, Ewa
Maj, 17-20: Karolina Kaczyńska (wszystkie Legion Skierniewice) i 21-24. Emilia
Gala (UKS Bednary).
• MŁODZICY:
.
I. Kamil DC(bski (Legion), 2. Dawid Bu-

swój wynik z drugiej edycji GP Pol- Grochola to jeszcze juniorka - podski.
kreślał trener Sikorski.
W walce o 5. miejsce wychowanka
W wadze tej najlepszą była nasza
trenera Macieja Sikorskiego; mimo eksportowa judoczka - Aneta
kontuzji kolana, dzielnie walczyła z Szczepańska (Olimpijczyk Wło
Magdaleną Raińczuk (AZS AWF cławek), a miejsca na podium zajl(ły
Gdańsk) - brązową medalistką Mi- także Anna Wawrzyniak (Gwarstrzostw Europy Juniorek z 1999 roku, dia Opole) oraz Ewa Iwańska
ale po remisie przegrała przez wska- (Zryw Toruń) i wspominana Raiń
zanie SC(dziów. Należy pamiętać, że czuk.
Paweł A. Doliński

Otrzymaliśmy wyniki korespondencyjnej ligi lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych za rok 20001200 I. Wśród dziewcząt zwycil(żyła ekipa VII LO w Zielonej
Górze - 3255, przed ZSRol Trzcinica - 2990
i II LO Wrocław - 2942, a łowicki „Cheł
moński" zajął 175 miejsce (I 059 punktów).
Sklasyfikowano 359 szkół.
Natomiast w rywalizacji chłopców najlepsze szkoły to ZSSam Bydgoszcz - 3246,
II LO Wrocław - 2946 i ZSZ Stalowa Wola 2848, a zespół LO ZSM Łowicz zajął wśród
397 szkół miejsce 183 (llOI punktów).

„.I KORESPONDENCJA
ZUSA

Krzysztof Buczyński ma nadzieję, że
teraz taekwondo V'(TF będzie się rozwija/o w Łowiczu jeszcze lepiej

ZEBRANIE
Wychowanka sekcji koszykówki łowic
W POWIATOWYM SZS
kiego OSiR-u - Dorota Klat po zakończe
niu edukacji w Szkole Mistrzostwa SportoJak zwykle na początku roku szkolnego
wego w Warszawie postanowiła wyjechać w hali OSiR w Łowiczu odbyło sil( zebranie
do Stanów Zjednoczonych i tam kontynu- Zarządu Powiatowego SZS w Łowiczu z
ować sportową karierę. Oto fragmenty listu nauczycielami wychowania fizycznego.
jaki ostatnio przysłała: Dziękuję za pozdro- Tematem spotkania był przede wszystkim
wienia i przesyłam swoje z Oklahomy dla kalendarz na nowy sportowy rok szkolny.
całego Łowicza („.). Przepraszam, że odpi- Pierwsze zawody rozgrywane bl(dąjuż dziś
suje dopiero teraz ale mam tutaj dużo zajęć - w czwartek 27 września 2001 roku, aryjako freshman. Wszystko dla mnie jest zu- walizowali w nich bl(dą uczniowie szkół
pełnie nowe. Mam nadzieję przyjechać do ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce.
Polski na święta (. ..), będę miała więcej do
(p)
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- 5. kolejka wojewódzkiej ligi „Kuchara"

JAK NA LIDEU PmSTAtO
•PELIKAN Łowicz- WŁÓK ·ni ze Zgierza zajmują dopiero przedostatnie miejsce. I tak, jak można się
NIARZ Zgierz 5:2 (3:1)
1:O - Kacper Woliński ( 18), 2:0 - było spodziewać, łowiczanie pewKonrad Bolimowski (27), 3:0 - Ma- nie wygrali ten pojedynek, strzelając
ciej Rybus (29), 4: 1 - Kacper Woliń rywalowi aż 5 bramek. Już w pierwski (45), 5:2 - Maciej Jędrachowicz szych minutach zarysowała się przePelikan: Sebastian Gańczak - waga „ptaszków", ale prowadzenie
Marian Mrozowicz, Mateusz Dur, udało się zdobyć dopiero w 18. miAndrzej Osowski, Patryk Gawinek nucie. Po \Vysokim dośrodkowaniu
(65 Maciej Lebioda) - Jakub Doro- Konrada Bolimowskiego bramba, Maciej Jędrachowicz, Konrad Bo- karz gości przepuścił piłkę, która
limowski - Kacper Woliński , Maciej wpadła wprost pod nogi Kacpra
Zieliński (36 Damian Drzewiec), Wolińskiego, a ten raczej takich
okazji nie marnuje i z bliskiej qdleMaciej Rybus.

W pierwszej po/owie bramki strzelali kolejno: Kacper
(od lewej), Konrad Bolimowski i Maciek Rybus.
Łowicz, 22 września. W sobotnim meczu podopieczni Henryka
Plichty byli dość mocno osłabieni,
ponieważ grali bez swoich czterech
podstawowych zawodników, ale
mimo to byli faworytem spotkania.
· W końcu są liderami ligi, a przyjezd-

Woliński

głości umieścił ją w siatce. Uskrzydleni tym golem młodzi piłkarze ruszyli do zmasowanych ataków, które szybko zamienili na bran1k:i. W 27.
minucie solową akcją popisał się
Bolimowski, który przejął piłkę na
40 metrze„,pociągnął" lewą stroną i

będąc w polu karnym uderzył po
ziemi w lewy róg i było 2:0. Zaraz
po tym ładną akcję wyprowadził
Woliński , który dokładnie dośrod
kował w pole karne, a tam był dobrze ustawiony Maciej Rybus ,
który soczystym uderzeniem zdobył trzeciego gola dla łowickiego
zespoły. Chłopcy trochę s ię rozluźnili po tych chwilach rado ś ci i
zapomnieli, że rywal też umie
strzelać bramki . W 32. minucie
obrońcy się zagapili i po dośrod
kowaniu napastnik ze Zgierza z 5
metrów bez problemu pokonał
Sebastiana Gańczaka. Mimo
to, o końcowy wynik trener Plichta mógł być spokojny, bowiem jego
drużyna w pełni kontrolowała sytuację na boisku.
Druga c_zęść meczu zaczęła się
również od przewagi „biało-zielo
nych". W napadzie najaktywniejszy
był Kacper, którego wejścia w pole
karne były zawsze groźne dla rywala. Jedno z nich, po prostopadłym
podaniu od Jakuba Doroby, zakoń
czyło się udanyn1 strzałem z I O metra i prowadziliśmy już 4: 1. Był to
już 7 gol Kacpra Wolińskiego w tym
sezonie. Zgierzanie szybko dali odpowiedź. W 50. minucie. po faulu
Patryka Gawinka, sędzia podyktował rzut kamy, który zdołał obronić Gańczak,jednak do odbitej piłki
nie zdążyli nasi obrońcy i dobitka
był już skuteczna. W ostatnich 1O.
minutach najbardziej widoczny był
Maciej Jędrachowicz, który najpierw w sytuacji "sam na sam" uderzył za lekko i piłka zatrzyn1ała się
w kałuży tuż przed linią bramkową,
a na dwie minuty przed końcowyni
gwizdkiem popisał się bardzo ład
nyn1 strzałem z rzutu wolnego z 20
metrów i ustal ił wynik meczu na 5 :2.
Tak więc Pelikan, mimo osłabienia,
jak przystało na lidera, wygrał pewnie mecz i nadal przewodzi w lidze
wojewódzkiej „Kuchara". Oby tak
dalej.
Zbigniew Łazi1iski

Sytuacja ekipy Pelikana w lidze

Piłka nożna

Michałowicza

nie jest zbyt ciekawa...

-5. kolejka wojewódzkiej ligi „Michałowicza"

Moina było wygrać
• PELIKAN Łowicz - SALOS Sieradz 1:2
(0:0)
1:1 - Paweł Karwat (64).
Pelikan: Karmelita - Cipiński, Trzoska, Karwat, Wojciechowski - Wiązowski, KaźmierczaR,
Zimecki (56 Kiczuł) - Wierzbicki, Parys
(Zwierz), Papuga.
Łowicz, 22 września. Na pewno nie może
mieć powodów do zadowolenia po ostatnim
meczu swojej drużyny trener Mirosław Fiutkowski. Jego podopieczni, po bardzo słabym
występie przegrali z Salosem Sieradz I :2. Goście po czterech kolejkach, podobnie jak łowi
czanie mieli na koncie tylko jedno zwycięstwo
i byli do ogrania. Jednak nie zawsze się udaje. Od
początku spotkania „biało-zieloni" mieli dość
zdecydowaną przewagę, ale raziła nieporadność
w sytuacjach strzeleckich. Brakowało wykoń
czenia akcji, po któ1ych piłka trafiała w bramkarza, lub w chmmy. Mecz mógł być już ustawiony w 8. minucie, kiedy to Łukasz Wierzbicki
ograł obrońców, wyszedł sam na sam z bramkarzem i uderzył właśnie prosto w niego. Dwie
minuty później Wierzbicki wyłożył piłkę na 1O
metr do Jakuba Papugi, a ten minął się z piłką,
która stanęła w kałuży. W 17. minucie ponownie
dogodną sytuację zmarnował Papuga, kiedy to
mając przed sobąjuż tylko bramkarza, zbyt dłu
go zwlekał z oddaniem strzału i uprzedził go
obrońca. Po tym okresie przewagi do głosu doszli goście, którzy dwukrotnie zagrozili naszej
bramce. Po jednej z akcji, na 3. minuty przed

pierwszej połowy, piłkę z linii bramkoKrystian Cipiński. Do przerwy
utrzymał się bezbramkowy remis i chyba racżej
nikt nie spodziewał się, że mecz może skończyć
się porażką. Drugie 40 minut zaczęło się także
od przewagi Pelikana. Bliski szczęścia był Papuga, który o mało co nie zaskoczył golkipera
gości strzałem głową. W 48. minucie wyśmienitą
okazję do objęcia prowadzenia zmarnował Paweł Wojciechowski, który z 5 metrów posłał
piłkę wysoko nad poprzeczką. Wojciechowski
raz jeszcze mógł strzelić bramkę w 55. minucie,
ale tym razem mając „setkę" uderzył za lekko
i bramkarz udanie interweniował. Te niewykorzystane sytuacje, jak to w piłce bywa, szybko
się zemściły. W 60. minucie Cipiński zostawił
piłkę zaskoczonemu Kamilowi Kannelicie i niegroźny zupełnie s!JZał zamienił się na bramkę. Nasi
jednak szybko wyrównali. Po rzucie wolnym egzekwowanym przez Jakuba Kaźmierczaka, futbolówka wpadła pod nogi Pawła Karwata, któryz 3 metrów umieściłją w siatce i mieliśmy remis.
Wydawało się, że tak to się zakończy ponieważ
jedni i drudzy grali dość niemrawo w środku pola,
ale niestety koniec był dla „ptaków" przykry.
W 73. minucie po dośrodkowaniu gości nikt nie
wybił piłki, napastnik z Żyrardowa zamknął akcję
i pokonał naszego bramkarza strzałem z 16 metra.
Szkoda tego spotkania i straconych punktów, bo
można było je naprawdę wygrać. Tak łowiczanie
mają "nadal tylko jedno zwycięstwo i „okupują''
Zbigniew Łazi1iski
miejsce w końcu tabeli.
końcem

wej

wybił

AUTO KOMIS POLMOBLICH OFERUJE
MARKA, TYP

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

Łowicz,

.atrakcyjnych cenach:

_&__
KOLO

ł!• glazurę, terakotę

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

.ATLAS

~

R.PROD.

KOLOR

PRZEBIEG

CENA

DODATKI
komputer pokl., ABS, klimatyz.
zamek centr., elektr. szyby,
luster1<a alufelgi, relingi
dachowe, lakier, zderzaki

300 km

59.800

met.

8.250 km

35.800

pakiet HL, gwarancja

wiśnia met.'

1.250 km

28.000

pakiet EL, gwarancja

czarny

53.100 km

10.500

wrzos met.

102.490 km

9.800

71 .300 km

11.500

niebieski met. 176.000 km

7.000

MULTIPLA 1,6 16V SX

2001

Palio Weekend 1,2 HL

2001

wiśnia

Siena 1,2 EL

2001

Cinquecento 0.7 young

1997

Cinquecento O. 7 young

1997

Cinquecento O. 7 young

1996

stalowy met.

Renault 11 GTX 1,7

1988

stalowy met.

autoalarm
immobilizer, autoalarm

kanapa tylna dzielona, szyb)
aterm., tvlne uchvfane

Przyjmujemy samochody osobowe i dostawcze .
Badania techniczne, ocena stanu samochodu.
Raty. Leasing na miejscu. POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34, tel. 837-37-10.
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•:• artyk~ły ścierne, wyroby glazurnicze
•!•systemy kanalizacji PCV
Hurtownia czynna w godz.

i' -18",

soboty

i' -16"
R-1017

tel. (046) 862 76 98, fax (046) 862 76 89,
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czyński .

4.kolejka:
• WIDOK Skierniewice - HURAGAN
Bobrowniki 0:7 (0:4); br.: Piotr Szkup 3 (33,
53 i 64), Piotr Selenta (2 kamy), Przemysław
Bury (28), Paweł Moskwa (34) i Przemysław
Zagawa (78 kamy).
Huragan: Przemysław Zagawa - Antosik,
Tomaszkiewicz, Michał Osóbka (40 Damian
Zagawa), Mateusz Osóbka - Dawid Ku bel (78
Adrian Kubel), Selenta, Paweł Moskwa, Dzię
gielewski - Szkup, Bury. _
A Huragan wciąż gromi rywali ... Tym razem zespół trenera Bernarda Wudkiewicza wygrał w Skierniewicach i to aż 7:0. Co
prawda tym razem gospodarze ,,z.aopiekowali
się" Przemkiem Burym, ale dzięki temu
więcej miejsca mieli pozostali. Wynik spotkania ustalił golkiper z Bobrownik - Przemek
Zagawa , który po niefortunnym karnym z
Macovią tym razem nie dał szans bramkarzowi rywali jedenastu metrów.
• POGOŃ Bełchów - MACOVIA
Maków 12:1 (7:1)
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka BIAŁKA Biała Rawska 1 :O
I. Huragan Bobrowniki (1)
4 12 33:0
2. Pogoń Belchów (5)
4 9 16:7

Piłka nożna

Przyszłość łowickiego

futbolu: zespól orlików Pelikana w akcji.

3. Mazovia Rawa Maz. (3)
4 6 6:4
4. Białka Biała Rawska (2)
4 6 11: 1O
5. Widok Skierniewice (3)
4 3 6:13
6. Macovia Maków (6)
4 O 2:38
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
4. kolejka:
• UNIA Skierniewice - LZS Regnów
3:0(w.o.)
Pauza: WIDOK Skierniewice i JUVENIA Wysokienice.
I: Juvenia Wysokie nice (I)
3 7 I 0:5
2. Unia Skierniewice (3)
2 4 4: I
3. Widok Skierniewice (2)
2 3 8:7
4.LZSRegnów(4)
3 O 6:15
LIGA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:
4.kolejka:
• UNIA li Skierniewice - PELIKAN
Łowicz 1:7 (0:2); br.: Patryk Demidowicz
3, Patryk Patos 2 i Krystian Grochowski 2
Pelikan: Woźniak - Brzózka, Jankowski,
Wolski, Śliwiński (40 Łukasz Skonieczny)Dawid Skonieczny, Węglewski (35 Więc
kowski), Demidowicz, Myczka (31 Mionsek) - Patos, Grochowski.
Czwarte zwycięstwo zespołu łowickiego
Pelikana. Gdyby jeszcze podopieczni trenera Zbigniewa Zająca nie kłócili się mię
dzy sobą kto ma strzelić ile bramek to wyniki mogłyby być jeszcze bardziej okazałe ...
• UNIA I Skierniewice - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 3:0
• WIDOK Skierniewice - LUKS Słu
pia 4:4

I. Pelikan Łowicz (1) ·
4 12 26:3
2. Widok Skierniewice (2)
4 8 27:7
3. LUKS Słupia (4)
4 7 22:7
4. Unia l Skierniewice (3)
4 7 10:7
5. Unia li Skierniewice (5)
4 O 2:26
6. Mazovia Rawa Maz. (6)
4 O 0:36
LIGA OKRĘGOWA ORLIKÓW:
4. kolejka:
• PELIKAN li Łowicz - UNIA Skierniewice 0:1 (0:1)
Pelikan TI: Mrzygłód (31 Stefaniak)- Borkowski (31 Mateusz Fudała), Ciesielski ,
Wawrzyn, Płacheta (31 Karmelita)- Marcinowski, Sójkowski, Janus, Krzeszewski Sut, Jóźwiak.
Młodzi gracze Pelikana li mieli w ostatniej minucie ogromną szansę na doprowadzenie do remisu, ale niestety Dawid Sut
nie wykorzystał ,jedenastki". Mimo poraż
ki łowiczanie zasługują na słowa pochwały
- w końcu są zespołem o rok młodszym od
swoich rywali .. _
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka PELIKAN I Łowicz 5:3
• WIDOK Skierniewice - JUVENIA
Wysokienice 3:0 (w.o.)
l.MazoviaRawaMaz.(I)
4 12 15:6
2. Pelikan I Łowicz (3)
3 9 12:6
3. Unia Skierniewice (6)
4 6 5:7
4. Pelikan Il Łowicz (4)
3 3 4:4
5. Widok Skierniewice (5)
4 3 5:8
6. Juvenia Wysokieoice (2)
4 3 I: I l
Paweł A. Doliński

- 5 kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych

Hokeiowy wynik w lodzi
•ŁKSŁódź-PELIKANŁowicz7:5(5:0)

I :5 - Norbert Zwierz (47), 2:5 - Grzegorz
Cipif1ski (52), 3:5 -GrzegorzCipiński (60), 4:5
- Norbert Zwierz (67), 5 :7 - Grzegorz Cipiński
(84).
Pelikan: Olaczek (80 Michalski) - Pomianowski, Wójcik, Kamii1ski, Grzegorek - Ści
bor, Golis, Cipiński, Wyszogrodzki (83 Czarnota)- N. Zwierz, Kacprowski (75 Kosiorek).
Łódź, 22 września. To był bardzo dziwny
mecz. Do przerwy praktycznie zostaliśmy
rozniesieni przez gospodarzy, by po prze1wie
być bardzo blisko remisu i w końcu przegrać
różnicą 2 bramek. Cóż taki jest sport, ale przyznani, że jestem pełen podziwu dla podopiecznych trenera Artura Balika. W końcu pojechali do mocnego przeciwnika i liczyliśmy się
z porażką. Ale okazało się, że wcale nie taki
diabeł straszny i przy odrobinie szczęścia'mo
gliśmy pokusić się o niespodziankę.

Do przerwy jednak było bardzo źle. Prze- miejscowych był Grzegorz Cipiński. Nasz
najlepszyzawodnikniezmamowałokazji . Ten
mistycznym wynikiem w kontekście drugich sam piłkarz w 60. minucie strzelił kolejną bram45 minut. Pierwsze 3 bramki straciliśmy po kę dla „Balików". W 67. minucie przepięknym
rzutach rożnych . Rośli przeciwnicy umiejęt uderzeniem z 17. metrów popisał się Zwierz.
nie wykorzystywali swoje warunki fizyczne i Piłka trafiła w okienko i przegrywaliśmy już
karcili naszych chłopców. Festiwal strzelecki tylko jedną bramką Niemożliwe stawało się
ełkaesiacy rozpoczęli w 15. minucie. W pierw- powoli realne. Gdyby Kacprowski wykorzyszej odsłonie praktycznie przeciwnik zmiótł stałidealną okazjęjaką n;iał byłoby 5:5. A tak...
nas z powierzchni murawy..Jedyną strzelecką Gospodarze skontrowali i dwukrotnie pokookazjęmiałw42. minucie Tomasz Kacprow- nali golkipera Pelikana. W samej koilcówceswoją
ski, ale zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału 3. bramkę w tym meczu zdobył Cipii1ski. Ale
i zostal z.ablokowany przez przeciwnika.
niestety już nie było czasu na poprawienie
Wydawało się że taki rezultat przesądza kto wyniku.
zainkasuje w tym meczu 3 punkty. TymczaMimo porażki należy ciepło mówić o sosem... W 47. minucie po akcji lewą stronę i botnim występie juniorów młodszych. Przedośrodkowaniu , głową bramkę zdobył Nor- grywali już 0:5, a mimo to potrafili się podnieść
bert Zwierz. Uderzył precyzyjnie obok pra- i niewiele brakowało by doszło do niespodzianwego słupka - golkiper łodzian był bez si.ans. ki. O ile martwił bym się o starszych, o tyle o
Kilka minut później sam na sam z bramkarzem „Balików" można być spokojnyn1.
BoB
grywaliśmy bowiem 0:5, co nie jest zbyt opty-
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Kuchara, Górskiego i orlików

AHUUGAN GROMI
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
4. kolejka:
•LUKS Słupia - UKS PAŁAC Nieborów 3:0 (2:0)
Pałac: Wierzbicki - Lepieszka, Lis, Kroc,
Burzykowski, Staszewski - Pawlak, Gruzie!, Radomski - Pach, Grzywacz.
Z g1y coraz lepiej, ale wyniki na razie sła
be ... - tak ocenił postawę swoich podopiecznych trener Robert Chojnowski. Nie ma się
jednak czemu dziwić - gracze Pałacu są młodsi
od swoich rywali o dwa - trzy lata, a często się
zdarza, ą nawet o pięć - sześć lat. ..
•JUTRZENKA Mokra Prawa.- SURFPOL Wołucza 2:8
• MAZOVIA I Rawa Mazowiecka ISKRA Bolimów 11:0
• UNIA Skierniewice - MAZOVIA II
Rawa Mazowiecka 3:0
Pauza: BIAŁKA Biała Rawska.
I. Mazovia I Rawa Maz. (2)
4 12 42: I
2. UniaSkiemiewice(l)
4 12 22:3
3.Surfpo1Wołucza(3)
3 9 18:3
4. LUKS Słupia (7)
4 6 9: 12
5.Mazovial!RawaMaz.(4)
4 6 9:14
6. Białka Biała Raw. (5)
3 3 I0:8
7.IskraBolimów(6)
4 3 6:27
8.JutrzenkaMokraPr.(8)
4 O 7:29
.9. PalacNieborów(9)
4 O 1:27
LIGA OKRĘGOWA „MICHAŁOWICZA ":
Zaległymecz3. kolejki:
• POGOŃ Bełchów - WIDOK Skierniewice 2: l (l:O); br.: Adam Król i Jakub Szysz-

•

starszych i młodszych,
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ligijuniorów
i Kuchara

Michałowicza

Dobrze tylko
w „Kucharze"
• WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH:
6. kolejka: UKS SMS Łódź- Włók
niarz Trzy Korony Pabianice 3:2,
ChKS Łódź - Start Łódź I :O, Orzeł
Łódź - WKS Wieluń 2: I, Widzew
Łódź - Olimpia Zduńska Wola 2:0,
PTC Pabianice - Unia-Concordia
Piotrków Trybunalski 0:0, GKS Beł
chatów - Widok Skierniewice 5:3,
ŁKS Łódź - Pelikan Łowicz 8:0.
I. ChKS Łódź (1)
6 18 21:4
2. LKS Łódź (2)
6 l3 25:6
3. Widzew Łódź (3)
5 13 I l:3
4 . StartŁódź(4)
6 9 16:7
5. UKS SMS Łódź (8)
5 9 14:6
6. Orzeł Łódź (9)
6 9 13: 11
7. Włókniarz Pabianice (5) 6 9 7:7
8. PTC Pabianice (6)
6 8 8:8
9. GKS Bełchatów (11, 5 7 11:16
IO. Unia-Concordia (10) 5 7 7:14
11. Pelikan Łowicz (7)
6 7 10:20
12. Widok Skierniewice (12) 6 · 3 9: 19
13.0limpiaZd. Wola(l3) 6 3 2:16
14. WKS Wieluń (14)
6 I 3:20
• WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH:
6. kolejka: UKS SMS Łódź - Ceramika Opoczno nie odbył się,
ChKS Łódź - Start Łódź 3: I, Ło
dzianka Łódź - Mazovia Rawa
Mazowiecka 1:0, Widzew Łódź RKS Radomsko 2:0, MULKS Łask
- Lechia Tomaszów Mazowiecki
3: I, GKS Bełchatów- Widok Skierniewice 3:0 (w.o.), ŁKS Łódź Pelikan Łowicz 7:5.
I. ChKS Łódź (I)
6 18 28:5
2. ŁKS Łódź (2)
5 15 30:7
3. Widzew Łódź (3)
6 15 18:3
4. UKS SMS Łódź (4)
4 12 14:2
5. Ceramika Opoczno (5) 5 12 10:6
6. Łodzianka Łódź (7)
5 9 11:8
7. Pelikan Łowicz (6)
6 9 15:15
8. GKS Bełchatów (10)
4 6 10:6
9. RKS Radomsko (8)
5 6 10:14
10. MULKS Łask (I I)
6 6 6:12
11. Mazovia Rawa Maz. (9) 6 4 5:12

.

12. StartŁódź(l2)
6 I 2:15
13. Lechia Tomaszów (13) 5 O I: 16
14. Widok Skierniewice (14) 5 O 3:34
• WOJEWÓDZKA LIGA „MICHAŁOWICZA ".~

5. kolejka: Ceramika Opoczno nie odbył się, Unia Skierniewice - MKS Kutno I :2, ChKS
.Łódź - GKS Bełchatów 3: I, Włók
niarz Trzy Korony Pabianice - WKS
Wieluń 4:0, Piotrcovia-Ptak Piotrków
·Trybunalski - Widzew Łódź 2:7, Pelikan Łowicz - Sałos Sieradz 1:2.
I. Widzew Łódź(!)
5 13 2-1:5
2. Włókniarz Pabianice (3) 5 12 17:7
3. WKS Wieluń (2)
5 IO 13:9
4. MKS Kutno (5)
5 9 20:11
5. ChKS Łódź (7)
5 9 9:8
6. GKS Bełchatów (4)
5 7 13: 11
7. Salos Sieradz (9)
5 6 IO:! I
8. Piotrcovia-Ptak (6)
5 6 14:19
9. ŁKS Łódź (8)
4 4 9:13
10. Pelikan Łowicz {IO)
5 3 4:10
l l. Unia Skierniewice ( 11) 5 3 6:19
l2.Ceramika0poczno(l2) 4 3 5:18
• WOJEWÓDZKA LIGA „KUCHARA":
~. kolejka: Ceramika Opoczno ŁKS Łódź 2:0, Mazovia Rawa Mazowiecka - Górnik Łęczyca O: I, ChKS
Łódź- GKS Bełchatów 0:4, Start Łódź
- WKS Wieluń 7:0, Piotrcovia-Ptak
Piotrków Trybunalski - Widzew
Łódź I :2, Pelikan Łowicz - Włók
niarz Zgierz 5:2 (3:1).
I. Pelikan Łowicz (I)
5 12 11:6
2. GKS Bełchatów (3)
5 11 12:2
3. Widzew Łódź (4)
5 ·11 9:2
4.StartŁódż(7)
4 9 15:4
5. Górnik Łęczyca (5)
5 9 11 :3
6. ŁKS Łódź (2)
5 8 14:2
7. ChKS Łódź (6)
5 6 9:9
8. Piotrcovia-Ptak (8)
5 6 8:13
9. Ceramika Opoczno (9)
5 6 4: 12
IO. WKS Wieluń (IO)
4
3:25
11. Włókniarz Zgierz ( 11) 4
3: I O
12. Mazovia Rawa Maz. (12) 5
0:11
Paweł A. Doliński
ŁKS Łódź

Piłka nożna

- 5 kolejka wojewódzkiej ligi
· juniorów starszych

tódzki pogrom
• ŁKS Łódź - PELIKAN Łowicz
8:0(3:0)
Jędrzejewski - Knera, Wójcik, Kocemba, Morawski - Godos (46 S.
Zwierz), Słupski (70 T. Zwierz), Grzegory (46 Grzywacz) - Kutkowski, Siatkowski.
Łódź, 22 września. Wszyscy w
ekipie Stanisława Nezdropy zdawali
sobie sprawę, że nie będzie to łatwy
wyjazd. Przecież juniorzy ŁKS to zawsze trudny przeciwnik dla każdego,
niejednokrotny mistrz Polski, więc mecz
z nim nie należy do najłatwiejszych.
Boleśnie przekonali się o tym w sobotę
nasijunio.rzy starsi. Ponieśli w polskim
Manchesterze sromotną klęskę, b<(dąc
przez większą część spotkania jedynie
tłem dla dobrze grających gospodarzy.
A tak na prawdę przez 40 minut
pierwszej połowy byliśmy równorzęd
nym partnerem dla łodzian, nawet lekko przeważając. Nie potrafiliśmy jednak udokumentować dobrej gry bramkami. Od 40. minuty meczu nastąpiło
prawdziwe trzęsienie ziemi dla biało zielonych. W 41. minucie przegrywaliśmy O: I. Po błędzie Przemysława

Grzegorego dogodnej okazji nie zmarnapastnik gospodarzy. Grzegory nie popisał się ponownie w 43. minucie i już było 0:2. Na przerwę schodziliśmy jednak z jeszcze większym
bagażem bramkowym. Tym razem winą
za gola należy obarczyć naszego golkipera Mariusza Jędrzejewskiego,
który w prostej sytuacji wpuścił piłkę
do bramki.
Po przerwie grała już tylko jedna drużyna - ŁKS. Stracili śmy jeszcze 5 (!)
bramek, co odzwierciedlało przewagę
miejscowych. Rozmawiałem po meczu
z trenerem Nezdropą, który nie krył
swojego rozczarowania. Przede wszystkim nasi piłkarze zupełnie nie zrealizowali założei1, które im przedstawił przed
meczem. Grali źle, popełniając zwłasz
cza w obronie całą masę błędów. W
pierwszej połowie nie było jeszcze tak
tragicznie, w drugich 45 minutach nasi
nie podjęli już walki oddając pole ło
dzianom. I tak doszło do kompromitacji. Mamy prawo oczekiwać rehabilitacji. Nie wypada aby Pelikan przegrywał w takich rozmiarach.
BoB
nował

....
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- 6. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

• SOJAX Boczki - JUTRZENKA
Mokra Prawa 6:4 (3:0)
I :O -· Dariusz Reczu Iski ( 15), 2:0 Dańusz Reczulski (25), 3:0 - Dariusz
Reczulski (40), 4:0 - Piotr Zapisek (50),
4: I - Radosław Kaczyk (60), 4:2 - Robert Młynarski (65), 5:2 - Marek Borkowski (75), 5:3 - Daniel Buda (75),
5:4 - Robert Młynarski (80), 6:4 - Piotr
Zapisek (90)
Sojax: Nowogórski - Fidrych, Borkowski, Arkadiusz Plichta - Papuga,
Paweł Plichta, Stawicki, Kret (65 Gład
ki), Gielniewski - Zapisek, Reczulski.
Jutrzenka: Kaniewski (25 Wasik) Sekuła, Korwek, Buda, Chlebny - Michalski, Karchier (25 Kaniewski), Gerzegorz Młynarski, Seroczyński - Kaczyk, Robert Młynarski.
Dziesięć goli w Boczkach. Sojax prowadził już 4:0, ale po przerwie dał sobie strzelić Jutrzence cztery gole. Całe
szczęście, że ekipa trenera Marka Borkowskiego także dopisała dwa trafienia do swojego konta.
• CZARNI Bednary - SIERAKOWIANKA Sierakowice 2:2 (1:1
O: I - Konrad Cytryński ( 15, samobójcza), I: I - Mariusz Mikulski (32,
kamy), 2: I - Marcin Urbański (60), 2:2
- Witold Szyba (68).
Czami: Fabryczewski - Maciągow
ski, Mariusz Mikulski, Konrad Cytryń
ski, Czapnik - Miszczak (50 Tomasz
Mikulski), Piotr Mikulski, Grzywacz,
Laska (50 Zrazek, 70 Danek) - Urbań
ski, Gala.
Sierakowianka: Dzik - Klimczyński,
Przyżycki, Daniel Klimkiewicz - Mróz,
Krysiak, Małkus, Łukasz Klimkiewicz,
Żałoba (46 Szczechowicz) - Szyba,
Przybysz (75 Antosik).
Czami nieco zawodzą ... Zespół trenera Mirosława Fiutkowskiego jedynie zremisował na własnym boisku z
Sierakowianką.

• ZRYW Wygoda - SOBPOL Ko.
nopnica 5:2 (1:2)
I :O - Bogdan Ledzion (3), I: I - Lechowski (20, I :2 - Tomasz Siud~iński
(40, kamy), 2:2 - Mariusz Żałoba (48),
3:2 - Paweł Janusz (60, karny), 4:2 Dariusz Wieczorek (65), 5:2 - Paweł
Janusz (8'0, karny).

zdjęciu

przy piłce

- 5. kolejka klasy A, I grupa

Zaczarowana
bramka w Bielawach
li

OD REZERW UNII

Orzeł spisuje się nad podziw dobrze... Na
trener - Marcin Borcuch.

ŁOWICZANIN

li

ORZEt LEPSIY
5. kolejka klasy okręgowej:
• PELIKAN II Łowicz - UNIA II
Skierniewice 0:3 (w.o.)
Na początek o meczu, którego nie
było . .. Prezes Wiesław Dąbrowski
podjął decyzję, że należy odwołać mecz
ligowy z Unią II i powiadomił o tym
władze OZPN Skierniewice w niedzielne przedpołudnie. Okazało się jednak,
że "zarówno sędziowie, jak i ekipa Unii
dojechali do Łowicza. Odgwizdany został walkower, ale decyzję w tej sprawie podejmie w czwartek Wydział Gier
i Dyscypliny.
6. kolejka klasy okręgowej:
• ORZEŁ Nieborów - UNIA II
Skierniewice 3:0 (1:0)
I :O - Piotr Paliwoda (30), 2:0 - Marcin Borcuch (60), 3:0 - Krzysztof Borys (85).
Orzeł: Marszałowski - Tomczak,
Dymek, Borys; Gosławski - Lesiak (78
Robert Sobolewski), Chojecki, Borcuch,
Konieczny - Hubert Sobolewski (50
Grzegorz Durka), Paliwoda.
Unia II: Janeczek - Lipiński, Akwa,
Wośko, Rudniak - Laska, Brodowski,
Zys, Karbowiak, Chybczyński, Wójt.
Na zmiany wchodzili: Śmigielski, Stopiński. Caban.
Orzeł na fali! Duet trenerski Radosław Gosławski i Marcin Borcuch
ma powody do satysfakcji - ich zespół
wygrał tym razem z rezerwami Unii, a
Borcuch powiedział: Mecz walki - głów
nie w środku boiska, ale my stwarzaliśmy sobie sytuacje, a oni nie ...
Orzeł w sobotę wyjeżdża na mecz
na szczycie do Rawy z Mazovią: Nie
chcemy przegrać ... Na pewno nogi nikt
nie odstawi ...
• BIAŁKA Biała Rawska - PELIKAN II Łowicz 3:5 (1:2)
O: I - Mariusz Gawroński (26), I: I Rafał Mroczek (30, kamy), I :2 - Łu
kasz Chlebny (43), I :3 - Marcin Grzywacz (60), 2:3 - Rafał Remisiewicz (74),
3:3 - Mariusz Zimecki (84), 3:4 - Marcin Grzywacz (87), 5:3 - Mariusz Gawroński (89)
Pelikan Il: Gospoś - Panak, Gawlik,
_Górski (60 Olaczek) - Owczarek, Jarosław Tafliński, Skowroński, Chlebny,
Rembowski (70 Sebastian Zwierz) Marcin Grzywacz, Gawroński .
W 84. minucie gospodarze odrobili
dwubramkową stratę, ale ostatnie sło
wo należało jednak do łowiczan. Malo
dyscypliny, brak konsekwencji - tak
podsumował występ swojej drużyny
trener Stanisław Nezdropa.
• MACOVIA Maków - GKS
Łyszkowice 2:4 (0:3)
O: I - Tomasz Mrówka (5), 0:2 - Leszek Boczek ( 11 ), 0:3 - Tomasz Mrówka
(44), I :3- Piotr Konarski (47), 2:3 - Grzegorz Tartanus (72, wolny), 2:4- Wojciech
Masłowski (89).
Mac9via: Wasiak (46 Winciorek) - Wójt,
Tartanus, Konarski, Więcko - Stoczyń
ski, Gos, Markowicz (46 Piechut), Karwat - Sawicki, Kapera (80 Orłowski).
GKS: Redzisz - Wiśniowski, Czerbniak, Krajewski, Pająk - Szymajda (80
Kamiński), Masłowski, Nasulewicz,
Kopczyński - Mrówka, Boczek.
Zwycięstwo na wyjeździe zawsze cieszy, a w dodatku GKS wygrał z silnym w
tym sezonie zespołem Macovii ...

nowy
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grający

Zryw: Janusz - Sukiennik, Więcek,
Wróbel (83 Lebioda), Sęk - Arkadiusz
Stolarczyk (80 Śnieguła), Lenarczyk,
Żałoba, Sebastian Stolarczyk - Bogdan
Ledzion (46 Morteczka), Wieczorek (85
·
Kocbuch).
Drugie zwycięstwo podopiecznych
trenera Bernarda Wudkiewicza.
Zryw przegrywał do przerwy, ale w
di;ugiej połowie było już znacznie lepiej ... Dwie bramki z rzutów karnych
strzelił bramkarz - Paweł Janusz.
• VĄGAT Domaniewice - MAZOVIA Rawa Mazowiecka 0:6 (0:2)
O: I - Łukasz Choderski (5), 0:2 Mirosław Miniak (29), 0:3 - Paweł
Abramczyk (65, karny), 0:4 - Marek
Abakumiec (81 ), 0:5 - Marcin Kosela
(83, głową), 0:6 - Marcin Kosela (85,
głową).

Vagat: Ruciński - Warda, Truszkowski, Kleszcz, Marek Wielec - Kruk, Sę
kalski, Tomasz Szymajda, Mokrzycki
- Sylwester Wielec, Felczyński.
Mazovia: Zarzeczny - Sypka, Leś
ko, Niezgoda, Miniak - Choderski,
Wójcik, Abramczyk, Pietrzak (60 Jakubczak), - Kosela, Karaś (75 Abaku.
miec).
Sensacji nie było ... Mazovia wygrała choć grą nie zachwyciła.
6 18 35:4
I. Mazovia Rawa Maz. (I)
S 15 19:4
2. Orzeł Nieborów (3)
6 15 18:6
3. Unia II Skierniewice (2)
6 12 15:13
4.MacoviaMaków(4)
6 IO 12:8
5. Czarni Bednary (5)
6 9 18:12
6. Pelikan II Łowicz (7)
6 9 19:21
7. Białka Biała Rawska (6)
6 8 17:19
8. Sojax Boczki (9)
S 7 12:12
9. GKS Łyszkowice (10)
6 6 13:17
10. Zryw Wygoda (11)
6 6 13:21
·11.Jutrzenka Mokra Pr. (8)
6 2 9:22
12. Sierakowianka (14)
6 l 5:21
13. Sobpol Konopnica (13)
14. Vagat Domaniewice (12) 6 1 6:28
W 6. kolejce rozgrywanej w weekend 29-30 września 2001 roku zagrają:
sobota - godz. 16.00: Mazovia - Orzeł,
Sierakowianka - Sojax, niedziela - godz.
I I .OO: Sobpol - Vagat, Jutrzenka - Zryw,
GKS Łyszkowice - Czarni, godz.
11.30: Unia II - Białka i godz. 15.00:
Pelikan TI - Macovia.
Paweł A. Doliński

•OLIMPIA Niedźwiada - START
Zlaków Borowy 2:2 (0:1); br.: Paweł
Gładki i Robert Kruk- Wojciech Dubiel i
Krzysztof Pełka.
Start: Rafał Grzegory- Malinowski, Wojciech Gtzegory, Witold Worl<:owski, Głowac
ki - Wojciech Dubiel, Nalewajczyk (46 Witkowski), Gać - Bluszcz 60 Andrzej Kubica), Andrzej Workowski, Pełka
Start dwa razy prowadził i Olimpia dwa
razy doprowadzała do remisu ...
•OM-VICTORIA Bielawy- ISKRA
Bolimów 4:4 (4:0); br.: Cezary Tomczak
2, Maciej Kurczak i Paweł Werwiński Robert Rogoziński 2, Dańusz Rogoziń
ski (kamy) i Grzegorz Lipka.
OM-Victoria: Michalski - Oswald,
Robert Leśniak, Popławski, 'frupinda Pietrzak (46 Redzisz), Markowski (80
Michalski), Paweł Werwiński, Tomczak Kurczak, Leśniak.
Obie drużyny strzelał do jednej bramki: do przerwy cztery razy trafili gospodarze, a po zmianie stron taką samą skutecznością popisali się rywale z Bolimowa.
•NAPRZÓD Jamno - ABEX Strzelcew 4:0 (2:0); br.: Dariusz Rosa ;2 (40, 65),
Jan Pawlata (28) i Grzegorz Borcuch (79).
Naprzód wygrał i to aż 4:0 - takich
rozmiarów zwycięstwa podopiecznych
prezesa Grzegorza Kapusty trudno się
było spodziewać.

KAlEjdoskop
piłkAR~ki
•IV LIGA:
Pierwsze zwycięstwo Widoku Skierniewice. Co prawda zespół Bernarda
Wudkiewicza przegrał z GKS II w Beł
chatowie aż O: 12, ale dziewięciu graczy
pierwszego zespołu, którzy zagrali w tym
meczu było nieuprawnionymi do gry.
8. kol!(jka: Warta Sieradz - Stal Głowno
I :2, Górnik Łęczyca - Włókniarz Konstantynów Łódzki O: I, Pogoń Zduńska Wola Sokół Aleksandrów 0:0, Warta Działoszyn
- Włókniarz Trzy Korony Pabianice 4:0,
Start Brzeziny - Victoria Szadek 0:0, Start
Łódź- WKS Wieluń I: 1, GKS Il Bełchatów
- Widok Skierniewice 0:3 (w.o.), Bzma Ozorków - WOY/Ceramika 110poczno 3:0, Widzew Il Łódź - Ceramika Paradyż przeło
żono na 10.10.
8 19 15:6
I. Stal Głowno (2)
2. Włókniarz Konstantynów (3) 8 17 14:9
7 I6 26:7
3. Ceramika Paradyż (I)
8 14 20:10
4. Pogoń Zduńska Wola (5)
8 14 10:9
5.GKSTJBełchatów(4)
7 13 16:8
6. Widzew II Łódź (6)
8 12 19:12
7. Warta Działoszyn (8)
8 12 17:22
8. WOY/Ceramika li (7)
7 10 16:14
9. Start Łódź (9)
7 9 5:9
IO. Victoria Szadek (11)
8 9 6: 13
11. GórnikŁęczyca (I O)
7 8 11 :8
12. Bzura Ozorków (16)
8 8 8:8
13. WKS Wieluń (12)
8 8 11:14
14. Sokół Aleksandrów (13)
8 7 12:17
15. Warta Sieradz (14)
16. Włókniarz.Pabianice (15)8 7 12:24
8 6 4:1 I
17. Start Brzeziny (17)
18. Widok Skierniewice (18) 8 4 7:26
• KLASA A - grupa Il:
Kolejne zw)icięstwo Pogoni Bełchów,.
Zespół grającego trenera Daniela Tryngla
ograł Orlęta 4: I (3:0), bramki strzelili: Krzysztof Nowak 3 i Dariusz Kromski.
5. kolejka: Styl Michowice- Masters
Nowy Kawęczyn 9:2, Muskador Wola
Pękoszewska - LZS Regnów 0:0, Juvenia

• ASTRA Zduny - OLIMPIA Chą
0:3 (0:1); br.: Marcin Matuszewski
2 i Radosław Woźniak.
Niespodzianka w Zdunach ... W Olimpii
znów gra Witold Łon i na pewno jego doświadczenie miało wpływ na odniesienie
pierwszego zwycięstwa przez Olimpię.
•VICTORIA Zabostów Duży- KOPERNIK Kiernozia 4:0 (2:0); br.: Dariusz Plichta, Łukasz Piorun, Łukasz
Grzywacz i Andrzej Moszczyński.
Wysokie i co najważniejsze zasłużone
zwycięstwo zespołu trenerki Zofii Kucharskiej.
5 11 14:7
I.Iskra Bolimów (I)
5 I O 9:3
2. Naprzód Jamno (5)
5 9 17:8
3. StartZłaków Borowy(3)
5 9 IO: 12
4. Abex Strzelccw (2)
5 8 14:11
5. OM-Victoria Bielawy (4)
5 7 9: IO
6. Olimpia Niedźwiada (7)
5 6 11:15
7. Astra Zduny (6)
5 4 7:13
8. Victoria Zabostów (9)
5 3 9:15
9. Olimpia Chąśno (10)
5 3 7:13
IO. Kopernik Kiernozia (8)
W 6. kolejce w niedzielę 30 września
200 I roku zagrają: godz. I I .OO: Iskra Bolimów - Olimpia Niedźwiada, Abex Strzelcew - OM-Victońa Bielawy, Astra Zduny- Victońa Zabostów Duży, godz. 14.00:
Olimpia Chąśno - Start Złaków Borowy
i godz. 15.00: Kopernik Kiernozia - Naprzód Jamno.
Paweł A. Doliński
śno

Pogoń

Godzianów 2:0,
- Orlęta Cielądz 4:1,
Dzierzgów - Surfpoł Wołu

Wysokienice -

Pogoń Bełchów
Błękitni

cza 0:4.

s 13 17:5
1. Pogoń Bełchów (1)
2. Styl Michowice (3)
5 12 22:10
3. Juvenia Wysokienice (2)
5 l2 14:5
5 8 8:5
4. Muskador Wola Pęk. (5)
5. Pogoń Godzianów (4)
5 7 11:9
6. Orlęta Cielądz (6)
5 6 7:11
7. LZS Regnów (8)
5 5 6:10
.5 4 7:11
8. Surfpol Wołucza (9)
9. Masters Nowy Kaw. (7)
5 4 !0:21
to. Błękitni Dzierzgów (10) S o 2:17
•KLASA B:
Grupa 1:
5. kclejka: Meblomax Zielkowice Płomień Piotrowice 5:2 (4: l ); br.: Łukasz
Janicki 2, Wiktor Pelka, Grzegorz Zawadzki (karny) i Jakub Mońka, Dar Placencja GKS Il Łyszkowice 3:2 (2: I), KfS Gągolin
- Macovia II Maków 7:0 (5:0); br.: Marcin
Bartłoszewski 4 i Piotr Bartłoszewski 3,
Witonia Osiek - Trans Święte 2:0 (I :O); br.:
Dariusz Miazek i Krzysztof Chojnacki.
Pauza: Rawka Jasionna.
I. Meblomax Zielkowice (1)
5 15 17:7
2. RTS Gągolin (3)
4 9 16:3
4 9 15:9
3. Rawka Jasionna (2)
4. Dar Placencja (5)
5 9 8:7
4 6 4:7
5. Witonia Osiek (8)
6. Macovia li Maków (4)
5 6 8:15
7. GKS II Łyszkowice (6)
4 3 9:11
8. Trans Święte (7)
5 3 6:11
9. Płomień Piotrowice (9)
4 o 5:16
Grupa Il:
5. kolejka: Manchatan Nowy Dwór
- GKS Głuchów 2:3, Sierakowianka II
Sierakowice - LZS Grabice I :2, Wulkan
Wólka Lesiewska - Jutrzenka Drzewce
I :3, Muskador II Wola Pękoszewska Iskra Dob·ropasz Babsk O: I.
5 12 15:8
I. Manchatan Nowy Dwór (I)
5 10 15:8
2. Jutrzenka Drzewce (2)
5 9 18:12
3. GKS Głuchów (3)
4 7 !0:9
4. LZS Grabice (5)
4 6 12:9
5. Sierakowianka II (4)
3 6 6:5
6. Iskra Dobropasz Babsk (6)
5 I 13:23
7. Wulkan Wólka Les. (7)
5 I 5:20
8. Muskador II Wola Pęk. (8)
Paweł A. Doliński

no
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- 9. kolejka li/ ligi

JESTESMY StABI
• PELIKAN Łowicz - PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 0:3 (0:3)
O: I - Przemysław Kaźmierczak ( 1), 0:2
- Hubert Robaszek (16), 0:3 - Przemysław Ka±mierczak (22).
Pelikan: Nowogórski - Łukawski (69
Gawlik), Wyczałkowski, Walczak - Błasz
czyk, Nowacki, Styszko, Nabiałek (46
Gawroński), Adamczyk- Gondzia, Grzywacz (46 Szaleniec).
Piotrcovia: Słowiński - Rodrigo, Krysiak, Magdoń - Duchnowski (46 Nykiel),
Białek, Kaźmierczak, Jarosław Dziedzic,
Saganowski - Janusz Dziedzic (71 Fernando), Robaszek.
Żółte karki: Walczak, Adamczyk (Pelikan) oraz Magdoń, Saganowski (Piotrcovia).
· Sędziowali: Figarski jako główny oraz
Drabiniak i Słobodzian (Warszawa). Widzów: 500.
Łowicz, 22 września. Nieco studzą
nasze humory łowiccy piłkarze . Po bardzo udanym początku rozgrywek teraz
jest już znaczenie gorzej. Ba, po meczu z
Piotrcovią dały się nawet słyszeć głosy
kibiców, że jesteśmy po prostu słabi. Ale
tak do końca nie zgodziłbym się z tym
stwierdzeniem, choć rzeczywiście coś
niedobrego dzieje się z łowickąjedenast
ką. Po porażce w ubiegłym tygodniu z
warszawską Polonią II, liczyliśmy, że w
meczu z ekipą Antoniego Ptaka bę
dzie już znacznie lepiej. Tymczasem rzeczywistość była zgoła inna i nie tak różo
wa jak sobie zakładaliśmy. W naszym zespole zdrowi byli wszyscy piłkarze, trener Zbigniew Niewiarowski dysponował całą kadrą więc wypadało być opty-

gości.

dy

A przy tym

trochę

pechowo. Kie-

wyprowadziliśmy już grożną akcję,

kończyła się ona
było
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- 9. kolejka li/ ligi

Pelikan ies1c1e dwa
„oczka" w dól

• GWARDIA Warszawa - POLONadspodziewanie dobrze w tym sezonie radzi sobie MKS Mława. Ekipa NIA Lidzbark Warmiński 3:0 (2:0)
J :O - Hubert Dolewski (I), 2:0 - Matan ma już sześć zwycięstw na koncie i
choć tym razem była to już piąta wy- riusz Liszewski ( 17), 3 :O - Marek Gograna 1:O to liczą się trzy punkty. Za łębiewski (53).
• LEGIONOVIA Legionowo - Wlplecami liderów blisko Piotrcovia-Ptak
Zbigniew
oraz MZKS Kozienice i Wigry Suwał- GRY Suwałki 1: 1 (0:0)
Niewiarowski:
I :O- Waldemar Stachowiak (63, karki. Z tej czwórki najwięcej szans daje
Nie zasłużyli
się chyba zespołowi z Piotrkowa Try- ny), 1: J - Tomasz Siłkowski (80).
śmy na tak wysoką
• OKĘCIE Warszawa - HUTNIK
bunalskiego.
porażkę. GdybyZnów obniżyła się skuteczność ... W Warszawa 2:2 (O: 1)
śmy wykorzystali
0:1 - Marcin Wachowicz (I), l:J 8. kolejce III ligi piłkarze strzelili 21
sytuacje, które sogole (średnia na mecz - 2,33), a łącznie Dariusz Rembisz (48), 2: I -· Adam
bie stworzyliśmy LIL..--"'-"-"'--____,
strzelono 206 goli w 80 meczach (śred- Warszawski (76), 2:2 - Daniel Sadowwynik mógł być
ski (90).
nia na mecz 2,57).
zgoła inny. Dwie z trzech zdobytych
• RADOMIAK Radom - MKS
9. kolejka lll ligi:
przez przeciwnika bramek to praktycz• MZKS Kozienice - POLONIA Mława 0:1 (0:1)
nie samobóje. Dlatego ta porażka boli.
O: I - Maciej Rogalski (8).
II Warszawa 1:1 (0:0)
• UNIA Skierniewice - LEGIA II
O: I - Woźniak (70, kamy), I: I - MiWaldemar
Warszawa 1:1 (O:tl)
chał Misiewicz (75, samobójcza).
Szaleniec:
O: I - Arkadiusz Antolak (62), I: I • ZNICZ Pruszków - HETMAN
Trzecia strzelona
Jacek Kru lik (66).
Białystok 1:O (1 :O)
przez Piotrcovię
• PELIKAN Łowicz - PIOTRCOI :O - Maciej Milewski (21 ).
bramka pokazuje
• DOLCAN Ząbki - STASIAK VIA-PTAKPiotrkówTrybunalski0:3
jaki to był mecz.
(0:3)
BAK-POL Gomunice 1 :O (0:0)
My mieliśmy „setPaweł A. Doliński
l :O - Andrzej ,Rzepecki (84) .
kę" poszła kontra i
5 7 5:7
4 12 8:2
9 19 13:10 6-1-2
1.MKSMława(3)
piłka wylądowała
5 13 8: I
4 5 6:7
5-3-1
9 18 14:8
2. Piotrcovia-Ptak Piotrków (4)
w naszej siatce. Wszedłem, żeby Artur
5 8 7:4 4 9 10:5
5-2-2
9 17 17:9
3. MZKS Kozienice (l)
Wyczałkowski mógł pomóc chłopakom
5 13 9:4 4 4 4:6
9 17 13:10 5-2-2
4. Wigry Suwałki (2)
z przodu i po przerwie rzeczywiście groź
4 6 4:4
IO 10:4
5
5-1-3
14:8
16
9
5.GwardiaWarszawa(6)
nie
wielkieg0
się
Nic
niej atakowaliśmy.
5 9 5:5 4 5 8:9
9 14 13:14 4-2-3
6. Polonia Lidzbark Warm (5)
stało, trzeba grać dalej tyle że lepiej, choć
9 13 11:9 4-1-4 5 7 4:4 4 6 7:5
7.DolcanZąbki(l2)
nie będzie z Legią łatwo.
9 13 9:14 4-1-4 4 3 2:11 5 IO 7:3
8.Legial!Warszawa(7)
4 7 8:3
4 5 4:3
3-3-2
8 12 12:6
9. Lcgionovia Legionowo (7)
Arkadiusz
5 4 3:7
4 8 9:2
3-3-3
9 12 12;9
IO. Polonia n Warszawa (8)
Gondzia:
4 2 1:7
4 IO 9:2
3-3-2
8 12 I0:.9
11.0kcccieWarszawa(IO)
Piotr.covia była ti&
6 6:7
5
7:6
5
4
2-5-2
13:13
11
9
(13)
Warszawa
Hutnik
12.
tego dn~a po prostu • E
5 2 2:9
4 9 5:4
9 11 7:13 3-2-4
13. Pelikan Łowicz (11)
lepsza. Swietn ie za5 5 3:8
4 5 7:3
9 9 10:11 1-6-2
14. Unia Skierniewice (14)
grał szczególnie Ja3 6:10
4
4:7
5
5
2-2-4
10:17
8
9
15.ZoiczPruszków(l7)
do
rek Dziedzic,
5 6 10:9 4 l 0:5
9 7 IO;l4 2-1-6
16. Stasiak Gomunice (15)
którego powinno
się po tym meczu~~~-=--..,_~......__,
9 6 6:13 1-3-5 4 2 1:5 4 4 5:8
17. RadomiakRadom(l6)
5 1 4:11 4 3 6:6
9 4 10:17 1-1-7
18.HetrnanBialystok(l8)
mówić - „profesorze". Mieliśmy zbyt sła
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość
be tyły, choć i z przodu tego dnia nikt nie
imponował. Zarzucano Marcinowi Grzy- meczów, punkty, stosunek bramek, ilo.~ć .zi.iycięstw, remisów i porażek oraz ilo.§ć
waczowi, że niepotrzebnie w sytuacji meczów, punktów i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.
którą miał strzelał. Ale wg mnie zrobił
najlepiej jak mógł. Ja w każdym razie zaTenis ziemny- „Piaseczno Cup '2001"
chowałbym się podobnie.
Bogusław Bmlczak
'-=~~~~~.__...

Powalczyć

z rezerwami Legii

Piąte miejsce powiatu łowickiego.

•

Po meczu
o meczu:

kontratakiem przyjezdw 22. minucie. Pelikan
zaatakował, w dogodnej sytuacji znalazł
się Marcin Grzywacz. Udanie interweniował Dariusz Słowiński, piotrkowianie wyprowadzili kolejną kontrę, i z 30
metrów strzałem który nie 'powinien
wpaść do bramki wynik podwyższył
Kaźmierczak. W 36. minucie mogło być
już 0:4. Dośrodkowanie Mariusza
Duchnowskiego i uderzenie głową
Pawła Magdonia minimalnie minęło
słupek Nowogórskiego. Tuż przed przerwą okazję do zmniejszenia porażki miał
Arek Gondzia. Kopnął mocno, ale bez
problemu niebezpieczeństwo zażegnał
Słowiński. Nie schodziliśmy więc zbyt
szczęśliwi ma przerwę. Jeszcze mniej zadowoleni w szatni byli goście. Wprawdzie prowadzili, ale nieznani sprawcy pozbawili ich pozostawionych przed meczem wartościowych przedmiotów. Przybył na miejsce policja nie stwierdziła śla
dów włamania, ale jak się dowiedziałem
rzeczywiście do incydentu doszło i piorkowianie zamierzają dochodzić roszczeń
od gospodarzy spotkania.
Po przerwie doszło do zmian w ustawieniu łowickiej ekipy. Wszedł na obronę Waldek Szaleniec, a Artur Wyczałkowski przesunięty został do przodu. Dało to efekty w postaci kilku groź
nych spięć pod bramką przyjezdnych.
W 57. minucie po Zftgraniu Krzysztofa
Błaszczyka strzelał Gondzia, a w 62.
wymiana podań między Gondzią i Wyczałkowskim i ten ostatni głową posłał
mistą.
futbolówkę obok słupka. Tuż przed koń
Ale już I. minuta sobotniego spotka- cem meczu idealną okazję do podwyż
nia okazała się bardzo pechowa dla biało - szenia wyniku miał Brazylijczyk Ferzielonych. Szybka kontra Piotrcovii. Ak- nando. Mając przed sobą jedynie Nocję wyprowadzał Bogdan Saganow- wogórskiego fatalnie skiksował, a świet
ski. Zagrał do Janusza Dziedzica, a nie zachował się „Siama". Jeszcze przed
ten dostrzegł dobrze ustawionego Prze- upływem 90 minut honorowego gola pomysława Kaźmierczaka. Nasz złoty winien zdobyć Wyczałkowski. Ale to nie
medalista z mistrzostw Europy juniorów był dzień naszych piłkarzy. Nie potrafiz 10 metrów nie dał szans Robertowi liśmy strzelić bramki więc nie wygraliNowogórskiemu. W 3. minucie groź śmy. Tym razem „Wyczał" kopnął mocnie strzelał Jarosław Dziedzic. Tym no i precyzyjnie. Po raz kolejny na wyrazem na posterunku był popularny „Sia- sokości zadania stanął Słowiński.
ma". Umiejętności łowickiego golkipera
Czy Pelikan przechodzi kryzys? Na
sprawdzili w 15. minucie Kaźmierczak i to pytanie próbowano sobie odpowie10. kolejka Ili ligi:
jeszcze dobijając Hubert R~baszek. Po dzieć w naszym klubie ·tuż po meczu.
kwadransie przegrywaliśmy już 0:2. Rzut Rada dmżyny wraz z działaczami i trerożny wykonywał Saganowski. Piłkę tak nerami zastanawiała się co poradzić z nie
nieszczęśliwie wybijał Dariusz Nowac- najlepszą f01mą.' Czy zostanie zwolnioki, że trafiła ona w poprzeczkę bramki i ny Niew!arowski? Jak pobudzić zespół
wyszła w pole. Dopadł do niej Roba- do lepszej giy? Nad tym się zastanawiaszek i efektownym szczupakiem wpa- no." Na razie nikt nie planuje zwolnienia
kował futbolówkę do siatki. Tak niefor- trenera, trzeba poczekać na kolejne spoW ubiegłym sezonie wyprawa do
tunny początek zdeprymował łowiczan. tkania"- twierdzą w klubie. Ale należy
Warszawy na mecz z rezerwami Legii
Grali słabo nie mogąc pokonać golkipera coś robić, bo wygląda to ni.eciekawie.
zakończyła się tragicznie - łowiczanie
przegrali wówczas I :6 .. . Teraz co prawLekka atletyka - Puchar Marszałka Woj. Łódzkiego da Legia gra znacznie słabiej , ale wszyscy zadają sobie pytanie: czy Pelikan
wróci ze stolicy z tarczą, czy na tarczy?
Łódź, 22 września. Na stadionie odległość 26,22 m, a później pchnęła
I O. kolejka III ligi (weekend - 29-30
łódzkiego AZS odbyła się druga edy- jeszcze kulą na odległość 8,77 m.
września 200 I roku): LEGIA H WarW biegu na 400 m trzeci był Mariusz szawa -PELlKAN Łowicz (sobota,
cja zawodów lekkoatletycznych o Puchar Marszałka Województwa Łódz Głowin 54,39 s, a poza konkursem wy- godz. 12.00), POLONIA II Warszawa kiego (do lat 17), a powiat łowicki re- startował Łukasz Papuga ustanawia- PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Tryprezentowali zawodnicy UKS „Bły jąc wynikiem 51 ,56 swój nowy rekord bunalski, MKS Mława - UNIA Skierskawica" Domaniewice. Swoją wyso- życiowy. Wśród dziewcząt czwarta na niewice, HUTNIK Warszaw.a - RADOką formę w Ło.dzi potwierdziła Mał 400 m była Ewelina Kędziora (I :03,60 MIAK Radom, WIGRY Suwałki - OKĘ
gorzata Witkowska, która w rzucie min), Michał Rosiński był czwarty na ClE Warszawa, POLONIA Lidzbark
oszczepem wynikiem 35, Il m usta- dystansie I OOO m z czasem 2:46,38 min, Warmiński - LEGIONdVIA Legiononowiła swój nowy rekord życiowy. a szóste miejsce zajął Łukasz Fabjań
wo, STASIAK BAK-POL Gomunice Dało jej to oczywiście pierwsze miej- ski 2:48,44 min.
GWARDIA Warszawa, HETMAN BiaW klasyfikacji generalnej powiat ło łystok - DOLCAN Ząbki i MZKS Kosce w zawodach. W tej samej konkurencji trzecie miejsce zajęła Joanna wicki zajął piąte miejsce z dorobkiem 56 zienice - ZNICZ Pruszków.
Paweł A. Doli1lski
Bródka, która posłała oszczep na punktów.
(p)
nych. I tak

SPORT

Trzy turnieie w Piasecznie
Łowicki tenisista ziemny - Marcin

(UKTS „Rakieta" Łowicz)
ostatnio przez kolejne trzy weekendy
brał udział w trzech turniach rozgrywanych w Piasecznie.
Piaseczno, 8-9 września. W pierwszy weekend września odbył się turniej „Piaseczno Open ' 200 I" , w którym udział wzięli obok siebie startowali amatorzy i zawodnicy znajdujący
się na listach Polskiego Związku Tenisowego. Dańczak rozst awiony był
z numerem I O i w kolejnych meczach
pokonał Mariusza Pawlaka 6: I, Roberta Sokolika 9:4, następnie wygrał z zajmującym aktualnie 23 . miejsce w Polsce wśród zawodników do lat 18 - Marcina Lewickiego 9:7 i w ćwierćfinale
odpadł przegrywając z szesnastym
w kraju Marcinem Domaszewskim
3:6, 2:6.
Dańczak

*

Piaseczno, 15-16 i 22 wrzesma.
Tydzień później znów w hali sportowej w Piasecznie odbył s ię turniej zawodników nie zrzeszonych „Piaseczno Open" . Dańczak na początek pokonał międzynarodowego sędziego piłkar

skiego - Mirosława Milewskiego 6:2,
a potem Marka Cięciwę 9:6, Jacka Czerniszewskiego 9:3, Romana Wilczaka 6:2,

6:3 i w finale wygrał z byłym zawodnikiem stołecznej Legii - Dariusżem Krakowiakiem 6:3, 7:5

*

Piaseczno, 23 września. Ostatnim
etapem tenisowego maratonu w Piasecznie był turniej deblowy „Piaseczno Open", a wzięła w nim udział łowic
ka para Waldemar Żemło - Marcin
Dańczak . Dwadzieścia par, które wystartowały w zawodach najpierw
w czterech grupach walczyły o awans
do ćwierćfinałów. Łowiczanie pokonali
kolejno : debel Mielcarz - Puławs ki 6: I,
Bernatowicz - Chylews ka (aktualna
zawodniczka warszawskiej Mery) 6: I,
Chrzanowski - Ostrowski 6:2 i Maciejewicz - Kamiński 6:2. Dało to naszym
zawodnikom oczywiście pierwsze miejsce w grupie. W ćwierćfinale ograli oni
aktualnych mistrzów Polski w deblu
do lat 55: Kulkę- Ludwikowskiego 9:3 ,
w półfinale zwyciężyli z parą Brzozowski - Kubicki (zawodnik występu
jący na co dzień w m lidze niemieckiej)
i w końcu w final e przegrali w trzech
setach z w warszawską parą Marcin
Dom aszew s ki - Tomasz Sarnecki
( 18-latek, były mistrz Polski do lat 14 J
6:2, 3:6, 5:7.
Paweł A. Doliński
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JUBILEUSZOWE BIEGANIE
ULICAMI tOWICZA

„

Głównymi organizatorami 20. Łowickie
go Póhnaratonu Jesieni byli już tradycyjnie
Ośrodek Sportu i Rela:eacji w Łowiczu, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
„Księżak" w Łowiczu, Urząd Miejski
w Łowiczu oraz Powiatowy Szkolny Zwią
zek Sportowy w Łowiczu.
Zawody te są dość widowiskowe, ponieważ zawodnicy mają do pokonania ~
tle, które biegnąptze'Z ulice naszego miasta
W tym roku biegacze startowali o 11. 15
na stadionie OSiR i nieco inaczej niż zawsze,
kierowali się z ulicy Powstańców 1863 roku
na Jana Pawła Il a następnie Broniewskiego,
Sikorskiego, Al. Sienkiewicza, Kaliską i ponownie Powstańców 1963 roku. Sędziągłów
nyrn biegu był tradycyjn.ie Mańan Dymek.
Jak przystało na jubileusz, wszystko
dopięte było na ostatni guzik, nawet chyba
zamówiona była wspaniała pogoOa, która
do biegania była idealna. Po uroczystości
otwarcia, której dokonał burmistrz Ryszard
Budzałek, zawodnicy zrobili rundę nastadionie, po której nastąpił tzw. start ostry
i zaczęło się po raz dwudziesty. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na ulicach LOwicza mogliśmy oglądać aż 225 uczestników, a zwycięzcami okazali się Andrzej
Ofiara (MZKS Kozienice) w klasyfikacji
generalnej, który w tym biegu nie startował
i w wśród kobiet Joanna Gront-Chmiel
(ŁKS Łódź). W jubileuszowym biegu wystartowało 108 zawodników, a poziom jak
zwykle był bardzo zróżnicowany. Czołów
ka to zawodowi biegacze, ale nie zabrakło
również tych, którzy biegają dla zdrowia
i przyjemności. Już po pierwszych kilometrach ukształtowała się grupka sześciu zawodników, która dyktowała tempo i wiadomo było, że to ci zawodnicy będą między
sobą rozstrzygać o końcowym rezultacie.
W tej szóstce byli Dariusz Kruczkowski, Sławomir Kąpiński, Tomasz Wilczyński, Ukrainiec Jurij Giczuł, Marcin
Panfil i Wojciech Więckowski.
Po 1O. km Kruczkowski i Kąpiński mocniej zaatakowali i powoli odłączyli się
od pozostałych. Prowadząc na zmianę bieg
wyrobili sobie bezpieczną przewagę i finisz
rozegrali między sobą. W bramie stadionu
OSiR pierwszy pojawił się Kruczkowski,
a dwa metry za nim Kąpiński, który zaraz
po tym wyprzedził rywala i objął prowadzenie, ale trwało to bardzo krótko. Więcej
sił na końcówkę zachował Kruczkowski,
który na ostatnich 200 metrach nie dał się
wyprzedzić swojemu przeciwnikowi i wstała zwycięzcą 20. Łowickiego Półmarato
nu Jesieni.
W klasyfikacji kobiet swój sukces powtórzyła Joanna Gront-Chmiel (ŁKS
Łódź), która w stawce tyłu mężczyzn przybiegła na bardzo dobrym 12. miejscu.
Po skończonym biegu sędzia główny
wręczał od razy wszystkim uczestnikom
pamiątkowe medale i reklamówki pełne
niespodzianek. Zwycięzca biegu otrzymał
Puchar Burmistrza Miasta Łowicza, podobnie jak pięciu kolejnych zawodników z klasyfikacji generalnej. Najlepsza zawodniczka
otrzymała puchar Firmy Raben. Druga
zpań, Dorota Ustianowska (MLKS Goświnowice) odebrała puchar Przewodniczą
cego Rady Miasta, a trzecia Ewa Fliegert
(MLKS Goświnowice) puchar Dyrektora
OSiR Łowicz. Ponadto Organizatorzy uhonorowali najmłodszego zawodnika - łowi
czanina Patryka Domińczaka (ZSSO
Skierniewice) i najstarszego 80-letniego Jerzego Kowalczyka z Łodzi.
Warto jeszcze odnotować parę rezultatów osiągniętych przez biegaczy z Ziemi
Łowickiej. Najlepiej z nich spisał się Łu
kasz Fabjański (UKS Błyskawica) i to

h, 80 - Robert Pisarek 1:46,54 h, 88 Ryszard Kromski (KB OsiedleLotników)
1:52,11 h, 90 - Jacek Rembowski
(TKKF ,,Księżak" Łowicz) 1:53,37 h, 96 Andrzej Malczyk 1:59,29 h.
Sponsorami jubileuszowego XX Łowie-
kiego Półmaratonu Jesieni byli: Firma RaNa starcie bywało tłoczno ...
ben oraz firma ,,Bakoma" SA, Bank PEKAO S.A., Kredyt Bank, firma ,,Krajew- dok. ze str. 40
ski'', Carey-Arkadiusz Brodecki, firrna,,Lamela", firrnaimPlus, fuma,,Bracia Urbanek",
hurtownia chemiczna ,,HaZbi", hurtownia
zabawek „Sandy'', piekarnia „Miwex'',
OSM Łowicz, apteka ,,Panaceum", Zu7.ąd
Główny TKKF, BGŻ S.A. w ŁowicziJ,
„Ustronianka" i ,,Agros-Fortuna" Łowicz,
firma ,,Beetex", TUiR Warta S.A., Procter
Bieg na 600 metrów dziewcząt z klas
and Gambie, firma „W domu i w ogrodzie",
(75 startujących) wygrała Joanna
V-VI
firma „Master Foods", hurtownia ,,SOkół",
Błażejewska (SP Błędów), która uzyskamasarnia,,Podsędek'' sklepy ,,Adidas", ,,Agata" i ,,Aga-tel", a patronat medialny objęła ła czas - 2,02 inin. i o 4 sekundy wyprzedziła Martę Kosiorek z Niedźwiady. Wśród
redakcja ,,Nowego Łowiczanina".
chłopców na nieco dłuższym dystansie
Zbigniew Łaziński
(65 startujących) triumfował zawodnik
z Łyszkowic ~ Kamil Szymajda (1,49),
który był lepszy o 3 sekundy od·Tomasza
Dymka z SP 4 Łowicz.
Obok uczniów ze szkół podstawowych,
w tym roku po raz pierwszy, wystartowali
gimnazjaliści. Dziewczęta miały do przebiegnięcia dystans 800 metrów (51 startują
cych), na którym najlepiej spisała się Karolina Buczyńska z Domaniewic, trenująca
w UKS Błyskawica. Druga była jej klubowa
koleżanka Marzena Kędziora. Wśród
chłopców, którzy rywalizowali na podobnym dystansie także na podium stanęła trójka zawodników UKS ,,Błyskawica", a najszybszy był Mateusz Rynkiewicz
z Łyszkowic. Po zawodach odbyło się uroczyste wręczenie atrakcyjnych nagród i dyplomów dla zawodników, którzy zajmowali
pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach,
a wszyscy uczestnicy imprezy dostali
Joanna Gront-Chmiel finiszowała tylko 1O sekund przed drugą w klasy- smaczne jogurty ,,Bakomy''.
W klasyfik,acji zespołowej szkół podstafikacji kobiet Dorotą Ustianowską (stoi z lewej)
wowych z powiatu łowickiego najlepsza
•KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYZN:
okazała się Szkoła Podstawowa z Niedźwia
1:06:35
1. Dariusz Kruczkowski (Zawisza Bydgoszcz)
dy, która tylko o jeden punkt wyprzedziła
1:06:36
SP Skaratki. Łowicka „TróJ"ka'', która przed
2. Sławomir Kąpiński (Płock)
rokiem zajęła pierwsze miejsce tym razem
1:07:41
3. Tomasz Wilczyński (WKS Oleśniczanka)
uplasowała się na trzeciej lokacie.
1:07:53
4. Jurij Giczun (Ukraina, Vinnica)
Najwięcej punktów spośród gimnazjów
1:08:43
5. Marcin Panfil (LKS Maraton Turek)
zdobyło Gimnazjum z Domaniewic, które
1:09:34
6. Wojciech Więckowski (Legia Warszwawa)
było bezkonkurencyjne, bo aż o 13 punk• KLASYFlKACJA GENAERALNA KOBIET:
wyprzedziło GP Łyszkowice i o 17
tów
1:17:12
1. Joanna Gront-Chmiel (ŁKS Łódź)
Pijarskie GKP. Wszystkie ww. szkoły
1:17:22
2. Dorota Ustianowska (MLKS Goświnowice)
otrzymały puchary naszej redaktji.
1:22:36
3. Ewa Fliegert (MLKS Goświnowice)
Sponsorami I Małych Biegów Jesieni
1:28:26
4. Marta Mikołajczyk (Warka)
,,Nowego Łowiczanina" oprócz naszej re1:46:57
5. Anna Karłowicz (KB Reebok Warszawa)
dakcji były także: Sklepy ,,Adidas'', ,,Aga.•KATEGORIA M-16 ljuniorzy 16-19 Iat):
ta" i ,,Aga-tel", firma ,,Bak-oma'', Kredyt
1:23:47
1. Łukasz Fabijański (UKS Błyskawica)
firma ,,Krajewski", finna ,,Lamela",
Bank,
1:26:13
Błyskawica)
(UKS
2. Michał Rosiński
chemiczna ,,Ha-Zbi" oraz Mahurtownia
1:29:51
3. Patryk Domińczak (ZSSO Skierniewice)
Foods Polska i ,,Agros-Fortuna" Ło
ster
•KATEGORIA M-20 (seniorzy 21-39 Iat):
wicz.
1:06:35
1. Dariusz Kruczkowski (Zawisza Bydgoszcz)
• PRZEDSZKOLAKI (rocznik 1995
1:06:36
2. Sławomir Kąpiński (Płock)
i młodsi) - 250 m:
1:07:41
3. Tomasz Wilczyński (WKS Oleśniczanka)
52, 78
I. PatJyk Woźniak (PP 3Łowicz)
• KATEGORIA M-40 (weterani 40-49 lat):
56,25
2. Szymon PuSl.Cz (PP 5Łowicz)
1:09:34
1. Wojciech Więckowski (Legia y.rarszwawa)
58,34
3. Michał Zieliński (PP 4lowicz)
1:14:07
2. Sylwester Dąbrowski (TKKF Gostynin)
1:00,54
4.Jakub Woźniak(PP IO Łowicz)
l :16:55
3. Jacek Chiµiel (ŁKS Łódź)
1:01,13
5.0laBlażejewska(SPBlędów)
•KATEGORIA M-50 (weterani - 50-59 lat):
I:02,16
6.Jakub Pietnak (PP 2Łowicz)
1:25:10
1. Jan Kowalewski (Lotos Jabłonna)
• KLASY 1-11 (rocznik I993-94) 1:25:41
2. Janusz Szymański (Mińsk Mazowiecki)
300m:
1:26:01
3. Jan Opałka (KB TKKF Płońsk)
1:02,16
I.Jakub Lazęcki (SP 3Łowicz)
• KATEGORIA M-60 (weterani - 60-69 lat):
1:04,17
2. Hubert Talarowski (SP Bielawy)
1:35:58
1. Jan Wieczorek (frucht Skierniewice)
I:09,14
3. Sylwia Jaros (SP Skaratki)
1:45:42
2. Zbigniew Ginalski (Rzędkowice)
I: 10,44
4. Tomasz Wojda (SP Skaratki)
1:52:50
3. Jacek Domański (WTT Wheeler)
I: 12,87
5. Piotr Lis (SP Niediwiada)
•KATEGORIA M-70 (weterani - 70 lat i powyżej):
1: 13,79
6. Tobiasz Pełczyński (SP Doman.)
2:01:42
I. Hilary Boczkowski (TKKF Zdrowie Łódź)
• KLASY IJI-IV (dziewczęta, rocz2:09:13
2. Jerzy Kowalczyk (Łódź)
nik 1991-92) - '400 m.
2:13,32
1:16,76
3. Paweł Kuna (TKKF Zdrowie Łódź)
l. WeronikaSlajuda(SPDoman.)

on otrzymał puchar Firmy Biuromax. Tuż
za nim finiszował mieszkający w BednarachAndrzej Pietrzak (TKKF Piaski Warszawa) 1:24,49 h. Bardzo dobrze spisał się
łowiczanin Jacek Gardener (LZS Victoria Zabostów), który w generalnej klasyfikacjizajął28 miejsce, a w swojej kategońi 15
(czas 1:26:09), a tuż za nim przybiegł Michał Rosiński (UKS Błyskawica) - 1:26,13
h. Powoli do formy powraca inny znany
kibicom biegacz z Łowicza Zbigniew Gronczewski (Budowa Łowicz). Zajął on
w klasyfikacji generalnej 33. miejsce, a w
kategorii M-50 był piąty z czasem 1:28:59.
Pozostałe miejsca naszych zawodników:
34. miejsce zajął Patryk Domińczak
(ZSSO Skierniewice) 1:29,51 h, 51 - Mieczysław Szymajda (UKS Błyskawica)
1:34,49 h, 55 - Michał Smela (Victoria
Zabostów) 1:36,28 h, 56 -Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica) 1:37,07 h, 57 - Maciej Kędziora (KB Osiedle Lotników Ło
wicz), 64 - Marek Szczepaniak 1:39,51

Blisko pięciuset
biegaiqcych
1:17,75
2. NinaLazęcka(SP3Lowicz)
1:18,13
3. Maria Jaśniewska (SP Gaj-Wojewod1.a)
I :23,78
4. Paulina Jaros (SP Skaratki)
I :24,32
5. Natalia Kosiorek (SP Niedźwiada)
I :24,78
6. Anita Stępień (SP Kiernozia)
• KLASY Ili-IV (chłopcy, rocznik
199192) - 400 m.
I: 12,21
I. Przemysław Mrzygłód (SP Skaratki)
l: 13,03
2. Rafał Sut (SP Gaj-Wojewod1.a)
I: 13,82
3. Michał Pełczyński (SP 4Łowicz)
I: 14,28
4. Piotr Makowski (SPNiediwiada)
I: 14,60
5. Adam Rosiński (SP Łyszkowice)
I: 14,92
6. Rafał Gołębiowski (SP Bocheń)
•KLASY V-VI (dziewczęta, rocznik
1989-90) - 800 m.
2:02,72
I . Joanna Błażejewska (SP Błędów)
2:06,38
2. Marta Kosiorek (SP Niedźwiada)
2:07,64
3.DorotaSunna(SPNiediwiada)
2:08,56
4. Agata Pełczyńska (SP Domaniewice)
2:09,52
5. Weronika Waracka(SPNiedźwiada)
2: IO, 12
6. Joanna Żaczek (SP ?Łowicz)
• KLASY V-VI (chłopcy, rocznik
1988-89) - 600 m.
2:34,23
I. Kamil Szymajda (SP Łyszkowice)
2:38,72
2. Tomasz Dymek(SP4Lowicz)
2:39,49
3. Artur Kobierecki (SP Kiernozia)
2:40,11
4. PawełSkoblewicz (SP Oszkowice)
2:41,25
5. Dawid Strzelecki (SPGaj-Wojewod1.a)
2:42, l l
6. Mariusz Lichman (SP Błi;dóW)
• GIMNAZJA (dziewczeta, rocznik
I986-88) - 800 m:
1. Karolina Burzyńska (GP Domaniewice) 2:43,34
2:44,09
2. Marzena Kędziora (GP Domaniewice)
3. Żaneta Leśniewska (GP Radziechowice) 2: 45,27
2:46,17
4. Joanna Bródka (GP Domaniewice)
2:48,88
5. Justyna Kosiorek (GP 3 Łowicz)
2:50, 12
6. Karolina Kowalska (GP 3Łowicz)
• GIMNAZJA (chłopcy, rocznik
1986-88) - 1000 m:
I. Mateusz Rynkiewicz (GP Łyszkowice) 2: 13,90
2: 16,51
2. Rafał Wróbel (Pijarskie GP)
2: 17,94
3. Bartosz Golisz (GP Domaniewice)
4. Dominik Maciejewski (GP Domaniewice) 2: 19, l2
5. Paweł Sołtyszewski (GP Łyszkowice) 2:22,65
2:23,45
6. Damian Kolowacik (BP Bielawy)
•PUNKTACJA DRUŻYNOWA SP:
18
l. SP Niedźwiada
17
2. SP Skaratki
12
3. SP 3 Łowicz
li
4. SP Domaniewice
Il
5. SP Gaj-Wojewodza
9
6. SP Łyszkowice
9
7. SP 4 Łowicz
8
8. SP Błędów
5
9. SP Bielawy
5
IO. SP Kiernozia
3
11. SP Oszkowice
12. SP 7 Łowicz
l·
SP Bocheń
• PUNKTACJA DRUŻYNOWA
• SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH·
1. GP Domaniewice
22
9
2. GP Łyszkowice
5
3. Pijarskie GKP
4
4. GP Radziechowice
3
5. GP 3 Łowicz
1
6. GP Bielawy
Zbigniew Łaziński
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Bieg Jesieni widziany z trasy...
z trasy biegu relacjonuje uczestnik 20. Jubileuszowego
ŁoJtiickiego Półmaratonu Jesieni - Michał Smela
organizowane w Łowiczu sły
ną p1zede wszystkim z dobrej i sprawnej organizacji oraz bardzo ciekawej i urozmaiconej trasy,
prowadzącej głównymi ulicami miasta. W tym
mku po raz pierwszy, ze względów bezpieczeń
stwa, odwrócono kierunek biegu, co znacznie
przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności całej
imprezy. 23 września 200/r.. To koniec lata i
początekjesieni, wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu orazjubileusz obchodzony z okazji
zorganizowaniajuż po raz dwudziesf7! lzlv. „Biegu Jesieni".
Bieg ten od kilku lat rozgrywany jest na
dystansie klasycznego półmaratonu (21,0975
km) a nie jak to było wcześniej - 25km. Start
i meta na stadionie OSiR 'u p1zy ul. Jana Pawła Il. Tutaj rów11ież mie/;ci/o się biuJV zawodów, gdzie oprócz numerów startowych \'\.)'dawano specjalne chip)\ których zadaniem
było dokładne zmierzenie czasu każdemu
ze startujących. Na trasie były rozłożone specjale maty, które zbierały informacje z chipów i pr::ekazywały do komputera, co znacznie usprawniło opracowanie komunikatów
ko1icowych. Muszę pizyznać, że bylem tym
Półmaratony

Michał

Smela

tuż

po

minięciu

mile zaskoczony. Tak powinno być zawsze i
nie tylko w Łowiczu.
Pogoda tego dnia była jak na zamówienie.
Błękitne niebo, lekki wiaterek i ciepłe słonecz
ko sprawiły. iż warunki do biegania były wręcz
idealne. O godz.Jl.OO nastąpiło oficjalne
otwarcie biegu, potem wszyscy zawodnicy
zostali poproszeni o przejście na linię startu.
11.15.-ruszyliśmy... Pie1111szy. niecały kilometr
to 2 i 113 okrążenia na stadionie, następnie
każdy z zawodników miał przed sobą nie lada
zadanie: pięć pętli ulicami miasta, każda liczyła po 4 km. Po sygnale do startu cala, I 09
osobowa grupa od razu zaczęła się dzielić.
Czołówka poszła bardzo mocno, wśród niej
znaleźli się m. in. Zbigniew Gronczewski,
Jacek Gardener i Marek Szczepaniak.
Dobiegłem do Roberta Pisarka. Doszliśmy do wniosku, że nie ma co się tak l1'.)lrywać, ponieważ to dopiero pierwszy.ton a przed
nami jest ich jeszcze dwadzieścia. Powoli zacząłem przedzierać się do przodu. Przed ll'.}'biegnięciem ze stadionu minąlenijeszc::e Jacka Rembowskiego i Ryszarda Kromskiego. Kiedy rozpocząłem pierwsze okrą-

mety był w

doskonałym

nastroju...

rwww.stt.prv.pl)

żeniew początkowejfazie biegłem sam.

Ptzede
mną była ośmioosobowa grupka, której tempo nadawał Patryk Domińczak. Postanowiłem mieć ją na oku, a później dogonić, co
udało mi się na drugiej pętli. W grupie tej
znalazł się też m.in. Maciej Kędziora, któ1y wymieniał się doświadczeniami z innymi
kolegami towarzyszącymi nam w podczas
tego sprawdzianu. Z resztą w czasie biegu
fajnie jest z kimś porozmawiać, zwłaszcza
wtedy. kiedy nie ma się jeszcze doświadcze
nia. Taka konwersacja dodaje otuchy. Nasza
grupka dogoniła również mojego kolegę, z
którym toczyłem batalię w Ożarowie nd 1Okm.
Spytałem go w jakiej jest formie. Odpowiedział, że to dopiero się okaże. Jak się później
okazalobyłw§wietnejfonnie,ponieważnaostat

nich dwóch okrążeniach przyspiefzy/ i już nie
zdołałem go dogonić. Na trzecim o/o·ążeniu z
naszej g111pki zostały cztery osoby. Biegliśmy po
dwóch Pod koniec okrążenia zostałemjuż sam.
Koledzy zwiększyli tempo. Patrykzachowałjed
naklwjwięcej sił z nas wszystkich ijuż go więcej
niewidzieliśmy.1 tak powoli, zmietzalem do mety
Nie mogłem doczekać się ostatniego okrą
żenia, a kiedy to nastąpiło cieszyłem się z każ
dego kolejnego zakrętu, który pokonywałem.
Wiedziałem, że meta coraz bliżej a to z kolei
polepszało moje samopoczucie. Kiedy wbiegłem na stadion bardzo się ucieszyłem, że to
już koniec. Do pokonania zostało jeszcze 350
metrów. Meta. Po przebiegnięciu upragnionej linii zostałem udekorowany pamiątkowym
medalem, który powiększył moją dotychczasową kolekcję. Był również dyplom i upominki odfirm sponsorujących tegoroczne przedsięwzięcie. Nie zabrakło również gratulacji
od innych uczestników biegu oraz kibiców,
którzy choć nieliczni, bardzo wszystkich dopingowali.
Myślę, że organizatorzy tego biegu mają
wiele powodów do zadowolenia. Na każdym
okrążeniu bufet z napojami. Dobne zabezpieczona trasa i profesjonalny pomiar czasu.
Wysokie wpisowe, bo aż 30PLN, zostało
l1'.)lnagrodzone w postaci nagród oraz medali,
jak i bardzo dobrej organizacji: Zawodnikom
zostały udostępnione szatnie i natryski. Po biegu
każdy otrzymał ciepły posiłek i komunikat ko1icowy z kompletną informacją na temat czasu
oraz miejsca zajętego w poszczególnych kategoriach wiekowych. Uważam, że była to świetnie
zorganizowana impreza. Na pewno zrobiła
ogromne wrażenie na wszystkich, którzy brali
•
w niej udział.

Jubileusz 20-lecia Łowickiego Biegu Jesieni

Medale na dwudziestolecie
Uhonorowano również doświadczonych
Jubileuszowy 20. Łowicki Półmaraton Jesieni był wspaniałą okazją na chwilę wspo- nauczycieli wychowania - fizycznego i osomnień, refleksji, podsumowań i oczywiście by które zawsze służyły pomocą przy przebył to jak najbardziej odpowiedni czas na prowadzeniu tych biegów. Medale otrzymapodziękowania osobom, które w różny spo- li: Tadeusz Bojko, Marian Bursa, Tadesób były i są połączone z tą cykliczną impre- usz Pawlak, Jerzy Wojda, Ryszard Pazą. W związku z tym organizatorzy zapro- pierzewski i Hanna Sędkowska .
sili liczne grono ludzi na uroczysty koktajl,
Pamiątkowe medale otrzymali również
na którym wręczono Honorowe Medale członkowie Władz Miasta Łowicza, którzy
swą postawą przyczyniają się to wzrostu
XX Łowickiego Półmaratony Jesieni.
Wymieniając te wszystkie osoby na pewno rangi tych zawodów. Medale odebrali: burnależy zacząć od tych, dzięki którym wszyst- mistrz Ryszard Budzałek ;burmistrz Euko się narodziło. Inicjatorami Biegu Jesieni, któ- geniusz Furman, burmistrz Ireneusz Jarzy odebrali pamiątkowe mediile byli: Stani- błoński, Przewodniczący Rady Miasta
sław Grzyb, Marian Guzek, Jerzy Kuczyń Krzysztof Górski oraz członkowie Zarzą
ski i Państwo Barbara i Marian Dymek. du Miasta Łowicza Mirosław Koczywąs
To właśnie dzięki ich staraniom łowiczanie mają i Wojciech Jefimko.
Wyróżniono też obecnego dyrektora Ośrod
zawsze na jesieni możliwość podziwiania biegaczy na ulicach swojego miasta.
ka Sportu i Rekreacji w Łowiczu Zbigniewa

Kuczyńskiego, który już po raz siódmy czuwał nad organizacją biegu oraz naszego
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22 razy na podium
Skierniewice, 21 wrzesma.
Druga odsłona VI edycji Czwartków
Lekkoatletycznych. W rozgrywanych na stadionie skierniewickiej Unii
zawodach znowu dobrze zaprezentowali się lekkoatleci AZS KN Ło
wicz (trenerzy Jacek Szwarocki, Marzena Pawlak i Robert
Graczyk). oraz z dwóch łowickich
podstawówek: SP 2 (nauczycielka
w-f Maria Kwasiborska) i SP 3
(nauczyciel w-f Sławomir Karmelita). Tym razem łowiczanie
dziewięć pieiwszych miejsc, siedem
dmgich i sześć trzecich ...

• /OOO metrów:
- rocznik 1991: I. Mariusz Pakuła (SP 1 Rawa Maz.)
3:53,96 min, rocznik 1990: I. Patryk Łągwa (SP 2 Skierniewice)
3:33,90 min, rocznik 1989: l. Marcin Trukawka (SP 1 Skierniewice)
3:28,93 min, 3. Szymon Jabłoń
ski (AZS Łowicz) 4:00,38 min.
Chłopcy

•Skok w dal:

Dziewczeta - rocznik 1991: I.
Ola Markowska (SP 5 Sk-ce) 3,33
m, rocznik 1990: I. Ola Pałos (SP
5 Sk-ce) 3,46 m, 2. Patrycja
Wójcik (AZS Łowicz) 3,41 m,
rocznik 1989: I. Marta Kaźmier
• 60metrów:
Dziewczeta-rocznik 1991: I. Ola czak (AZS Łowicz) 4,08 rn, 2.
Markowska (SP 5 Skierniewice) Agnieszka Koza (SP 2 Łowicz)
10,22 s, rocznik 1990: I. Magdalena 3,89 m, chłopcy - rocznik 1991: I.
Mateusz Laska (SP 2 Sk-ce) 3,60
Marszałek (SP 2 Skierniewice) 9,73
s, rocznik 1989: 1. Marta Kaź m, rocznik 1990: l. Tomasz Dymierczak (AZS KN Łowicz) 9,06 mek (AZS Łowicz) 4, 12 m, 3. Mis, 3. Agnieszka Koza (SP 2 Ło chał Stokowski (AZS Łowicz)
wicz) 9,42 s, chłopcy- rocznik 1991: 3,78 m, rocznik 1989: I. Adam
1. Mateusz Galiński (SP 5 Sk-ce) Markowski 3,96 m, 2. Przemy9,40 s, rocznik 1990: l. Tomasz sław Zabost (obaj AZS Łowicz)
Dymek (AZS Łowicz) 9,33 s, 2. 3,92 m.
Cezary Jelonek (SP 3 Łowicz)
• Skok wzwyż:
Dziewczeta - rocznik 1991: 1.
9,58 s, rocznik 1989: I. Adam Markowski 9,06 s, 2. Daniel Wojda Klaudia Styczyńska (SP 5 Skierniewice) 1OO cm, rocznik 1990: I. Mag(obaj AZS Łowicz) 9,50 s.
dalena Marszałek (SP 2 Skierniewi• 300 metrów:
Dziewczeta - rocznik 1991: 1. ce) 120 cm, rocznik 1989: l. Klaudia
Agnieszka Jarosińska (SP I Rawa Łomińska (SP 2 Skierniewice) 130
Maz.) 58,86 s, 3. Ewelina Boczek cm, chłopcy - rocznik 1991: I. Ja(SP 3 Łowicz) 62,28 s, rocznik 1990: kub Sebastian (SP Bolimów) i
1. Marlena Kowalczyk (SP 1 Rawa Patryk Burczyński (SP 2 Sk-ce) Maz.) 55,78 s, rocznik 1989: I. obaj po 95 cm, rocznik 1990: 1. Łu
Aleksandra Gospoś (AZS Ło kasz Pietraszko (SP 4 Sk-ce) 125
wicz) 51, 15 s, chłopcy - rocznik cm, rocznik 1989: I. Filip Jankow1991: I. Mateusz Laska (SP 2 Sk- ski (SP 5 Skierniewice) 130 <.:m.
ce) 56,40 s, 3. Dariusz Charąźka
• Rzut piłką palantową:
Dziewczeta - rocznik 1991: I.
(SP 3 Łowicz) 57,07 s, rocznik 1990:
1. Piotr Bińkowski (SP I Rawa Paulina Piątkowska (SP 5 SkiernieMaz.) 51,00 s, rocznik 1989: I. wice) 29,5 rn, rocznik 1990: I. IwoMaciej Rybus 49,64 s, 2. Prze- na Myczka (SP Kęszyce) 45 m,
mysław Zabost 51,70 s, 3. Do- rocznik 1989: 1. Adrianna Krupa
minik Myczka (wszyscy SP 3 (SP 4 Skierniewice) 41 m, chłopcy rocznik 1991: l. Mariusz Pakuła (SP
Łowicz) 52,20 s.
1 Rawa Maz.) 38 m, rocznik 1990:
• 600 metrów:
Dziewczeta - rocznik 1991 : 1. Elż 1. Sebastian Klonowski (SP 4 Skbieta Galach (UKS Boguszyce)2: 10,65 ce) 49 m, rocznik 1989: I. Adam
min, rocznik 1990: 1. Klaudia Koza Stań (UKS „Jedynka" Skierniewice)
(AZS Łowicz) 2: 11,47 min, rocznik 53 m, 3. Maciej Rybus (SP 3 Ło
· 1989: 1. Ewelina Koch (SP Wojska Sta- wicz) 49,5 m.
ra) 2:05,52 min,
Paweł A. Dolitiski

Lekka atletyka
- Mityng Młodzików „Hurtap 2001"

towiczanie
w silnei obsadzie

redakcyjnego kolegę Pawła Dolińskiego, który
zawsze włącza się w organizację i jest inicjatoŁęczyca, 23 września. Już po raz
rem Małych Biegów Jesieni.
Nie zapomniano również o człowieku, drugi na łęczyckim stadionie rozektóry już tradycyjnie nadaje oprawę komen- grany został2. Ogólnopolski Mityng
tatorską tej imprezie. Mowa tu oczywiście Lekkoatletyczny Młodzików „Huro Sylwestrze Rozdrzestwińskim, któ- tap200l"(rocznik 1986-87). Imprerego komentarz pomaga w obserwacji zawo- zę zorganizowano jak zwykle z dudów, często rozluźnia i rozwesela·atmosferę żym rozmachem, medale i nagrody
na stadionie. Mówiąc o Łowickim Biegu Je- wręczał m.in. były mistrz świata
sieni nie sposób zapomnieć o sponsorach, i rekordzista Polski w trójskoku bez których nie byłoby tak cennych nagród, Zdzisław Hoffman. Dosyć liczna
a bez nagród nie byłoby przecież tylu do- obsada startujących i l1'.)'Soki pobrych zawodników z całej Polski. Wszyscy ziom - opowiadał trener Jacek
sponsorzy (patrz artykuł o 20. Półmarato Szwarocki. Do Łęczycy pojechanie) również otrzymali Honorowe Medale łakilkuosobowagrupazawodników
(zł) sekcji lekkoatletycznej KU AZS KN
oraz listy gratulacyjne.

Łowicz. Najwyższe miejsce wywalczyła Dorota Nawrocka, która
w konkursie pchnięcia kulą zajęła
czwarte miejsce (9,69 m). W finale
B biegu na 100 m biegali Michał
Klimczak ( 13,l I s - szóste miejsce) i Łukasz Czarnocki (13,13 s
- siódme miejsce), a ten· ostatni-był
także piąty w skoku wzwyż z wynikiem 160 cm. Najbardziej „spaliła
się" jednak Dominika Marszałek,
która w konkursie rzutu oszczepem
była dopiero ósma z wynikiem 19,54
m (na treningach systematycznie
(pad)
rzuca 24 m).
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Wasielewski, Anna Jatczak, Mirosława Wolska-Kobierecka. Stale współpracuje: asp. sztab .• Witold Janeczek (kronika policyjna), Renata Piechu! (kierownik oddziału w Głownie). Index: 326097 - dotyczy sieci „Ruch". Redakcja zastrzega
sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekst~ oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51, tel. 830-34-08) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, codziennie
w godz. 7-18, w soboty 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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Mini Duathlon

„Zakończenia

ł.OWlCZANJN

Sezonu"

Jak zwykle w Lasku Miejskim
Tradycyjnie w tydzień po Biegu jesieni w Lasku Miejskim w Łowiczu
odbędzie się organizowany przez Ognisko TKKF „Księżak" i łowicki OSiR
Mini Duathlon „Zakończenia Sezonu".
Impreza, w której startują zarówno dorośli, jak i dzieci zaplanowana jest na
sobotę 29 września na godz. 11.00, a

Lekka atletyka -

zapisy do poszczególnych kategorii
odbywały się będą od godz. 10.30. Jak
zwykle dla wszy.stkich uczestników
przewidziano nagrody i różne niespodzianki, a tradycyjnie impreza ta jest
okazją do spotkania się wszystkich
członków TKKF wraz z rodzinami
podczas wspólnego grilla.
(p)

finał

GP PZLA

„Pudło" przegrał dopiero na kratach

Zainteresowanie li

Małymi

Biegami Jesieni

przeszło

nasze oczekiwania.

li Małe Biegi Jesieni „Nowego

BLISKO
Łowicz,

23

Siedlce, 23 września. Bardzo udany
start w jednym z finałów Grand Prix Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na stadionie Pogoni Siedlce zanotował Emanuel Zimny. Łowiczanin został dopuszczony w zawodach o Memoriał Henryka Guta
do finału na I OO m wygrywając w finale
B z czasem 10,99 s (był to siódmy czas
zawodów -wygrał zawodnik Legii Warszawa Zbigniew Tulin - 10,46 s), ale
sprinter UKS „Błyskawica" Domaniewice nastawiał się przede wszystkim na 200

metrów. Tu już startował w mocniejszej
serii. Wygrał po raz drugi tego dnia Tulin
z czasem 21,06 s, drugi był Paweł Didkowski (AZS AWF Wrocław) 21,14 s, a
o trzecie miejsce rywalizowali Piotr Balcerzak (Skra Warszawa) i nasz Zimny.
Ostatecznie bardziej utytułowany Balcerzak okazał się lepszy na ,,kratach" uzyskując czas 21,64 s, a łowiczanin był
czwarty z nowym rekordem życiowym
- 21,72 s.

Łowiczanina"

Pl~CIUSET BIEGAJĄCYCH

września.

Po raz drugi dych miłośników biegania Organizatorzy, prezentujących ponad 20 szkół z porozgrywane którymi byli: Nowy Łowiczanin, Powia- wiatu łowickiego (i nie tylko naszego).
były Małe Biegi Jesieni Nowego Łowi- towy Szkolny Związek Sportowy w
Małe biegi odbyły się zaraz po tym,
czanina. W niedzielne przedpołudnie po- Łowiczii i Ośrodek Sportu i Rekreacji w jak na trasę półmaratonu wyruszyli
goda do biegania była wyśmienita, stąd Łowicz, spodziewali się, żew tym roku dorośli. Wszystko musiało się zamknąć
też na pewno tak wysoka frekwencja na będzie więcej startujących niż w po- w godzinie, tak więc nie było zbyt wietych zawodach. Na stadion łowickiego przednich Małych Biegach Jesieni, ale le czasu na przeprowadzenie ośmiu bieOSiR-u przy ul. Jana Pawła II przybyła, na pewno nie przypuszczali, że będzie gów. Zawodnicy podzieleni byli na pięć
jak do tej pory, rekordowa liczba mło- zgłoszonych aż 480 zawodników, re- kategorii wiekowych i oprócz rywalizacji indywidualnej bój toczył się pon;iiędzy poszczególnymi szkołami. Startujący zdobywali dla swojej szkoły
punkty za zajęte miejsce ( I miejsce 7, drugie - 5, trzecie - 4, czwarte - 3,
piąte - 2 i szóste - 1).
W grupie najmłodszych (rocznik
1995 i młodsi, 25 startujących) wygrał
zdecydowanie Patryk Woźniak
(Przedszkole nr 3), który wyprzedził
o 4 sekundy Szymona Puszcza
(Piiedszkole nr 5). Wśród biegaczy z
klas I-II (100 startujących), na dystansie 300 metrów, najlepszy okazał się
Jakub Łazęcki (SP 3 Łowicz), który
wygrał minimalnie z Hubertem Talarowskim (SP Bielawy). Bardzo dobrze
poradziła sobie w tej stawce Sylwia
Jaros ze Skaratek, która walcząc z
chłopcami zajęła trzecie miejsce.
W biegu na 400 metrów dziewcząt z
klas ID-IV (75 startujących), zwyciężyła
Weronika Stajuda z Domaniewic, która o sekundę wyprzedziła Ninę Łazęc
ką (SP 3 Łowicz). Taki sarn dystans do
przebiegnięcia mieli chłopcy (80 startują
cych) i tu na metę pierwszy wpadł Przemysław Mrzygłód (SP Skaratki).
Z podium młodzi sportowcy schodzili z licznymi nagrodami
dok. na str. }8
obok„dużego"BieguJesieni

„
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Łowicki
informator sportowy
Czw.artek. 27 września:
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; mistrzostwa powiatu ło
wickiego w ramach Powiatowej Licealiady Szkolnej w lekkiej atletyce dziewcząt
i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych;
• 16.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła Il 3; zaległy mecz piłki nożnej
Iigi okręgowej orlików: Pelikan II Łowicz
- Pelikan I Łowicz;
• 18.00-Pub ,,Krokody-LEG" w Ło-

wiczu, ul. Baczyńskiego 9; l. turniej V
edycji Grand Prix Łowicza w dartsie 501
d.o.
Sobota. 29 września:
• l0.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej ligi
okręgowej orlików: Pelikan I Łowicz - Widok Skierniewice;
• 11.00 - lasek miejski w Łowiczu, ul.
Katarzynów: Mini Duathlon ,,Zakończe
nia Sezonu";
• 11.30 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; mecz piłki nożńej ligi
okręgowej „Górskiegil": PelikanŁowicz
Widok Skierniewice;
• 11.00 - stadion Pelikana w Łowiczu,

ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
7. kolejki wojewódzkiej ligi juniorów starszych: Pelikan Łowicz - Widzew Łódź;
• 13.30 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
7. kolejki wojewódzkiej ligi juniorów młod
szych: Pelikan Łowicz - Widzew Łódź;
Niedziela. 30 września:
• 11.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła Il 3; mecz piłki nożnej skierniewickiej klasy A: Abex Strzelcew - OMVictoria Bielawy;
• 15.00-stadionOSiRwŁowiczu,ul.
Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej skierniewickiej klasy okręgowej: Pelikan II
Łowicz - Macovia Maków.
(p)

Już

na

początku ukształtowała się czołówka, dyktująca

tempo biegu...

XX Jubileuszowy Łowicki Półmaraton Jesieni
o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza

Jubileuszowe bieganie
ulicami towicza
Łowicz, 23 września. Już po raz dwudziesty Łowicz gościł uczestników Biegu Jesieni. Ta wspaniała impreza biegowa
powstała z inicjatywy Stanisława Grzyba, który był niegdyś szefem łowickiego
sportu. Przez piętnaście lat trasa biegu

liczyła 25 km, ale organizatorzy doszli
do wniosku, że jest to dość nietypowy
dystans i postanowili pięć lat temu, że
zawody rozgrywane będą na dystansie
klasycznego półmaratonu, czyli 21 km
97,5 m.
dok. na str. 38

tel. 830-34-23
ul. Bonifraterska 3
(budynek LO
- wtjście od szczytu)

ZAPISY

od dnia3 IX
w godz. 16.00-18.30
KURSY JEZYIOWE DLA DZIECI,
MlODZIUY I DOROSŁYCH
• PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY
i EGZAMINOW CAMBRIDGE (FCE, CAE)
BEZPŁATNE

TESn WS~PNE

50-MINUTOWA JEDNOSllA
LEKCYJNA
NOWOCZESNE PROGRAMY
NAUCZANIA
TESn ŚRÓDSEl\1ESTRALNE
I EGZAMINY KONCOWE
WYKWALIFIKOWANA
I DOŚWIADCZONA KADRA
LEKTORSKA

PERFECT

SZK.OLA.JĘZYKÓW OBCYCH

rok założenia 1995
angielski, niemiecki, francuski

•PIĄTEK

ciśnienia.
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PONIEDZIAŁEK

Sporo chmur z przejaśnieniami i lokalnie możliwe przelotne opady
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; środy,

osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
3 października prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z
- :hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.

Nagrodę wylosował: Daniel Pasten~ci z Łowicza

NAPOMINANIE POPRZEDZAĆ POWINNO UKARANIE
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 37 brzmi:
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JAKIE SĄ

dok. ze stl: 7

I

(Dz.U. nr 77, poz. 821 i 822).
UOP udzielać będzie pomocy
komornikowi przy wykonywaniu przez niego czynności egzekucyjnych, jeżeli w trakcie tych
czynności, niezależnie od miejsca ich przeprowadzenia, komornik natrafi na opór, który
uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji .
Na podobną pomoc UOP
mogą liczyć urzędy skarbowe w
ramach prowadzonych przez
siebie czynności egzekucyjnych.
Od 12 sierpnia zaczynają obowiązywać dwa rozporządzenia
prezesa Rady Ministrów z dnia
16 lipca br. w sprawie udzielania
pomocy lub asystowania przez
Urząd Ochrony Państwa przy
wykonywaniu czynności egzekucyjnych
Nowości prawne przygotowano
na podstawie materia/ów
Gazety Prawnej

UOP pomoie
komornikom

Obowjazuje od I 2 sieronja 200 I r

prawne

Nowości

Ponadto przed samym rozpoczęciem budowy kierownik
budowy ma obowiązek sporzą
dzenia planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, z uwzględnie
niem specyfiki wznoszonego
obiektu budowlanego oraz warunków prowadzonych robót.
Trzeba też pamiętać, że na
terenie placu budowy powinna
być zamieszczona tablica informacyjna. Można powiedzieć, że
jest to swojego rodzaju metryka prowadzonej inwestycji.
Wymóg umieszczenia takiego
ogłoszenia dotyczy tylko takiej
budowy lub rozbiórki, która potrwa dłużej niż 30 dni roboczych
i przy której jednocześnie pracuje co najmniej 20 pracowników. Także wówczas, gdy zakres planowanych robót przekracza 500 osobodni.
Porady prawne
przygotowano na podstawie
materia/ów Gazety Prawnej

14 INWESTORA

niedziela

r.

Leaenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Qak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną wdzień,
liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy

·arszawa

Płock

Łódź

Łowicz

sobota

~~, ~64 ~

piątek

27.09-3.10~2001

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
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TRYGONO·
METRYCZKA

FUNKCJA~
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PilY JEDZENIU

PIHOWIHIE, RZĄDY

ODGŁOS
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: ,j; peratura minimalna 8 - 6 st. C. Temperatura maksymalna 14 - 16 st.
C. Spadek ciśnienia .
'. J
•WTOREK
., .., i Dość pogodnie okresami sporo chmur ale bez opadów. Wiatr za• 1 chodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 m/s. Temperatura minimalna 9 - 7 st.
: -, C. Te!'"peratura maksymalna 12 - 15 st. C. Wahania ciśnienia .
I~
•SRODA
t
Dość pogodnie okresami sporo chmur ale bez opadów. Wiatr zaf chodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 m/s. Temperatura minimalna 9 - ł st.
I I C. Temperatura maksymalna 10 - 12 st. C. Spadek ciśnienia.

f -. deszczu. Wiatr południowo - zachodni, umiarkowany 4 - 8 m/s. Tern-

~

1

• NIEDZIELA
.n'
Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów. Wiatr południowo -zachodni,
!- .,.. umiarkowany 4 - 8 m/s. Temperatura minimalna 6- 3 st. C. Tempera! c tura maksymalna 12 - 15 st. C. Wahania ciśnienia.

-•
f2,
1

Od rana sporo chmur i miejscami wystąpią słabe opady deszczu,
które przemieszczać się będą na wschód regionu, a na zachodzie wystą
pią większe przejaśnienia . Wiatr zmienny, słaby i umiarkowany 2 - 6 ml
s. Temperatura minimalna 2 - O st. C. Temperatura maksymalna 10 12 st. C. Niewielki wzrost ciśnienia.
i-_ •SOBOTA
Pogodnie i dość pogodnie, rano możliwe lokalne mgły. Wiatr polu1 •
I ;. ' dniowo -zachodni, słaby i umiarkowany 2 - 6 m/s. Temperatura minimali "'• na 6 - 4 st. C. Temperatura maksymalna 13 ~ 15 st. C. Wahania

?

•OGÓLNY OPIS POGODY:
W nadchodzących dniach pogoda kształtować się będzie pod wpły
wem pola podwyższonego ciśnienia, przejściowo zatoka niżowa z frontem
atmosferycznym. Napływać będzie chlodne, przejściowo dość cieple
powietrze.
•CZWARTEK
Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów, rano możliwe lokalne mgły.
Wiatr zmienny, slaby i umiarkowany 1 - 5 m/s. Temperatura minimalna
1 - (-2) st. C, lokalnie możliwe spadki do (-3) st. C. Temperatura
maksymalna 12 - 14 st. C. Spadek ciśnienia.

Prognoza pogody dla rejonu· Łowicza

Cioś.rody,

3- ~-azaziernika

taki, jak mówisz, czyli...

Tomasz Piatek ma 25 lat. Ukonczyl
Wydzial Jezykoznawczo:Literaturoznawczy na Universita degli Studi w
Mediolanie (uczelnia publiczna). Potem
pracowal jako dziennikarz, m.in. był

Krystyna Janda czesto bywa
zdenerwowana. Anna Romantowska na pozór jest osoba ulegla, jednak, kiedy tylko chce, potrafi przeforsowac to, na czym jej
zalezy. Glos Kasi Figury brzmi namietnie, ale jednoczesnie troche
bezczelnie. Maryla Rodowicz jest
smutna, a nawet zgorzkniala ocenia jezykoznawca Tomasz
Piatek, który zaslynal w calej Polsce po tym, jak powiedzial, ze Jolanta Kwasniewska mówi jak
Lech Walesa.

korespondentem „Polityki" i RMF
FM. Wspólpracowal tez z d,rugim co
do wielkosci dziennikiem we Wloszech
„La Stampa" oraz z gazeta „L'Indipendente" jako ekspert do spraw polskich.
Poza tym ma na swoim koncie prace
prezentera w Inforadiu. Znajomosc
psycholingwistyki zaczal wykorzystywac zawodowo mniej wiecej rok temu.
- Jest to najbardziej skuteczna z szybkich metod analizy osobowosci - powiada Tomasz Piatek. - Polega na OATeslaniu charakteru czlowieka na podstawie
brzmienia jego glosu, sposobu wymawiania glosek, budowy zdan i doboru
stów.
Od czasu do czasu z uslug Piatka korzysta nawet policja, np. przY, rozpracowywaniu poi;wan. Chetnie parna-

Kasia Figura mówi niskim, gardlottym glosem - zauwaza Tomasz Piatek.
- Czasem brzmi on namietnie, ale niekiedy troszeczke arogancko. Pani Kasia rozkoszuje sie wypowiadajac gloski „sz" i „ cz'', co oz;iacza, ze bardzo
lubi przyjemnosci i nie potrafi sie im
oprzec. Do si.l'oich zabaw umie wciagnac cale towarzystwo. Totez jesli spe/ni sie jej marze~ie z dziecinstwa i pod
koniec zycia trafi do klasztoru, ten
klasztor z cala pewnoscia natychmiast
stanie sie bardzo wesoly.
dok. na st1: 5

Figura lubi przyjemnosci

ga tez osobom prywatnym, które chca
lepiej poznac wlasna osobowosc i poprawie wrazenie, jakie sprawiaja na innych.

NASZYCH GWIAZD PORTRET WtASNY

Jesteś

„Przeprowadzki" - serial obyczajowy prod. TVP, reż. Leszek Wosiewicz, wyk. Maria Pakulnis, Krzyszto
Kolberger, Krzysztof Banaszyk, Kinga Preis i inni. Emisja: niedziela, 30 września, TVP 1, godz.20. OO.

Od czwartku? 27 września

córka

będzie

zdobyć

udręką.

dodatkowe punkty, ale
dyżury są dla niej

w szpitalu, by

Sarna pracuje więc

studiowała medycynę.

że

zdecydowała,

godz. 11.25; TVP2;
ZIELONA MIŁOŚĆ
Bohaterką pierwszego
odcinka jest Sarna.
Marzy o szkole
muzycznej. ale matka

poniedziałek,

1 października,

30 września,
niedziala,
godz. 21.55; POLSAT;
ABBOTOWIE
PRAWDZIWI
Dwaj bracia ze
skromnej rodziny, marzą
o zdobyciu siosót Abbot
należących do elity
miasteczka. zadanie
na pozór niewykonalne,
ale ..

29 września,
sobota,
godz. 18.55; TVP2;
ŻVCIE DO POPRAWKI
Roger Stoval jest
pracownikiem urzędu
podatkowego. Uchodzi
za człowieka
despotycznego
i twardego pozbawionego ludzkich udzuć.

zna cztery języki i nie
chce dłużej grać roli
kury domowej .

kobietą wykształconą,

i Wiktora przeżywa
kflYzys . Maria jest

MAŁŻEŃSKA

godz. 20.10; TVP2;
KOMEDIA

piątek

28 września,

~:
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16.00

Telezakupy
Wiadomości

Agrobiznes
Horyzonty
Klan
-telenowela TVP

-telenowela TVP
do ciebie

18.05 Decyzja należy

Jedynki

19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości '

11.45

Świat, który
nie może zaginąć:
We władzy księżyca
-serial dokumentalny
prod. angielskiej
a sprawa polska

12.05 Kabaret

- serial prod. USA

13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro

Monitor

27 września 2001 r.

22.35
Wiadomości

WOT

Ciemności kryją

L

"'-~

ł t+'

TELEWIZJA
ŁOWI CZ

ZAPRASZA

...

2
15

@fiil@W~'li'
6.00
Piosenka
na życzenie

księżniczka

-serial przygodowy
Zawód szpieg
-film prod. USA
Cud miłości
-telenowela
Po prostu miłość
- serial obyczajowy
Adam i Ewa
- serial obyczajowy
Czułość i kłamstwa
-serial obyczajowy

Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
Telesklep
Film dokumentalny
Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
Kacper
i przyjaciele
-serial animowany
Był sobie człowiek
- serial animowany
Domek na prerii
- serial przygodowy
Dotyk anioła
-senal obyczajowy

- serial komediowy

12.30 Życiowa szansa
13.30 Zerwane więzi
14.25 13 posterunek
-serial dla młodzieży

15.00 PowerRangers
-serial animowany

1510 Pokemon

lkłamsf.va

15.40 Fundacja Polsat
15.45 Informacje
16.10 Czułość
16.40
17.35

- serial obyczajowy
MacGyver
- film prod. USA
Cud miłości
-telenowela

- telenowela

18.30 Informacje
.
18.55 Sport
19.00 Dziki księżyc

13.55
14.45
15.15
15.45
16.10
16.35
17.05
17.55

Ogińskiego

Ulica zakochanych
-telenowela
M Kwadrat
Bill Cosby Show
Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
Kacper i przyjaciele
-serial animowany
Był sobie człowiek
- serial animowany
Domek na preńl
- serial przygodowy
Humory
Waldemara

-serial komediowy

18.30 Bill Cosby Show

- serial obyczajowy

20.00 Adam I Ewa

20.30 Śwlatwedług
21.00
21.30
22.50

przedstawiają

Kiepskich
-serial komediowy
Czarne perły
-film prod. USA
Losowanie
LOTIO
Reporterzy
Polsatu

i biznes Informacje

23.00 lnforamcje

- serial komediowy

2310 Prognoza pogody
2315 Polityczne grafilti
23.40 Alty McBeal

z widzami

1.35 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

- serial obyczajowy

19.00 Dotyk anioła

·serial sensacyjny

Zdarzyło się jutro

- program publicystyc:zny

Skowrońskiego

19.55 Pogoda
20.00 Wydarzenia
20.25 Pytania Krzysztofa
20.35

-dramatsens. prod. USA

21.30 Ojciec Chrzestny 1

Ogińskiego

lt.35 Wydarzenia
0.45 Puenta dnia
0.55 Humory Waldemara

1.25 Biznes Info
1.35 Ojciec Chrzestny 1
2.50 Zakończenie

6.00 Kawa czy herbata 6.00 Teledyski 7.15 Odjaz8.40 Klan 9.05 Wyprawy z dowe kreskówki -seriale ani- 8.00 Film krótkometrażo
Azymutem 9.25 Awantura mowane dla dzieci 9.35 wy: Trema 8.15 Ale kino o Basię 10.00 Sukces Teleshoping 10.10 Maria ' komedia prod. USA 10.00
10.30 Cienie przyjaźni Emilia - telenowela 11.00 Znicz olimpijski - film wo11 .00 Pegaz 11.25 Era _Izabela - telenowela 11.50 jenny prod. polskiej 11.30
gwiazd 12.00 Wiadomości Śmiej się razem z nami Film
krótkometrażowy:
12.10 Dary i ludzie 12.25 12.15 Teleshopping 13.20 świnka Whata 11.45 ZabiWieści polonijne 12.40
Maria Emilia - telenowela Iem cara - dramat prod.
Rozmowy na nowy wiek 13.10 14.1 O Nie z tego świata - rosyjsko-ukraińskiej 13.30
Klan 13.35 Forum 14.25 W serial komediowy 14.35 Dokument: Kino naszych
starych ogrodach 15.00 Czy boisz się ciemności? czasów. Dzień z życia AnWiadomości 15.10 Podró- serial dla młodzieży 15.05 dieja Arsenewicza TarkowGra w przeboje 15.35 Od- skiego - film prod. francuże kulinarne 15.35 Muzyka
jazdowe kreskówki 18.00 skiej 14.30 Milioner - film
lączy pokolenia 16.25 Raj
17.00 Teleexpres 17.20 Czy boisz się ciemności? obyczajowy prod . polskiej
Gość Jedynki 17 .30 Wy18.30 Żar tropików - serial 16.05 Film krótkometrażoprawy z Azymutem 17 .45 sensacyjny 19.30 Nie z tego wy: Grzejnik firmy E[ectric
Noddy 18.20 Teleokazja świata - serial komediowy 16.15 Ruchomy cel - film
18.35 Klan 19.00 Dziennik 20.00 Komik na sobotę - ko- kryminalny prod . USA
telewizyjny 19.15 Dobra- media obyczajowa 22.10 52 18.15 Śmierć w ogrodzie nocka 19.30 Wiadomości minuty - reportaż ,23.10 film obyczajowy prod. fran20.00 Bez znieczulenia 22.10 Wszystko co najważniejsze cusko - meksykańskiej
Forum Polonijne 22.30 Pa- - dramat prod. USA 0.45 20.00 Ale hitl Kraina wód norama 22.50 Sport 23.00 żar tropików - serial sen- film obyczajowy prod. UK
Ogród sztuk 23.25 Koncert sacyjny 1.40 Komik na so- 21.35 Boża iskra - film oby23.45 Ktokolwiek widział... botę - komedia obyczajo- czajowy 23.30 Terminator
· 0.30 Monitor Wiadomości wa 3.40 Wszystko co naj- li - film science-fiction 1.45
· 1.00 Powtórki
ważniejsze 5.00 Teleshopping Zakończenie programu

lVPOLONIA

12.00 Remington Steele
12.50 Telesklep

11.10

10.15

9.45

910

7.35
8.05
8.55

7.30

~"

1@

12.00

11.30

10.35

9.40

8.45

7.50 Xena, wojownicza

lat później
-serial animowany

dwadzieścia

-serial anilT\Ołlany

7.00 Pokemon

Łódź

23.00 Sportowy flesz

TV

715 Batman

9.00 Tajemnicza góra 9.25
Shark Gordon 9.55 Praca
n!ld bombą 10.50 Wyczarowane z drewna 11.15
Święto s01a koszy - droga
66 11.45 Delfiny - wojownicy 12.40 Zaginione skarby
starożytności : Amerykań

„„„

mię

ne:

7.00 Rycerze królestwa 7.00 Rycerze królestwa
owadów - serial animowa- owadów - serial animowany dla dzieci 7.30 Maggie i ny 7.30 Maggie i przyjaprzyjaciele - serial animo- ciele - serial animowany
wany dla dzieci 8.00 Let- 8.00 Telewizyjny numer warnie wspomnienia 8.30 Za szawski 8.05 Kurier mazo"Y,i!'JCki 8.15 Architektura
wszelką cenę - serial fabularny 9.30 Fraglesy 10.00 Warszawy 8.30 Za wszelką
Pokój 107 - serial fabular- cenę 9.30 Fraglesy 10.00
ny 10.30 Bywaj zdrów - ma- Pokój nr 107 10.30 Bywaj
gazyn poradnikowy 10.45 zdrów10.45Telekurier11.15
Telekurier 11.15 Kino w Quo Vadis 12.00 Dzieci
poludnie: Quo Vadis? Europy 12.30 Od Pucybu12.00 Dzieci Europy 12.30 ta do„. 12.55 Zwierzęta z
Od pucybuta do„. 12.55 bliska 13.35 Familiada
Zwierzęta z bliska 13.35 · 14.00 Klan 14.45 Serial
Familiada 14.00 Klan - fabularny 15.25 Wiadomoserial fabularny 15.30 ści 15.30 Archl'tektura
Warszawy 15.40 Kurier
Opowieści z, natury 15.40
Mazowiecki 16.00 Dzieje
Skępska Madonna 16.00
W poszukiwaniu zaginio- Warszawy 16.10 Rozmonych skarbów 16.30 Les- wa dnia 16.30 Lessie - sesie - serial fabularny 17.15 rial 17.00 Kocie przygody Papierowy teatrzyk 17.30 film animowany 17.15 Gość
Reporterzy 3 przedstawia- WOT 17.30 Studio reportażu 17.45 5 minut o„.
ją 18.00 ŁWD 18.20 Muzyczne mieszadle 19.00 17.50 Gość z Mazowsza
Kino wieczorne : Sinatra 18.00 Kurier 18.20 Muzy19.50 Od pucybuta do.„ ka łączy pokolenia 18.40
20.15 ZUS radzi 20.35 Te- Auto Kurier 19.00 Sinatra lekurier 21 .00 Parada hu- film fab. 19.50 ,Od Pucymoru - angielski serial ko- buta do.„ 20.15 ZUS radzi
mediowy 21 .30 ŁW[} 22.00 20.35 Telekurier 21.00 Palo jest temat - cykl repor- rada humoru 21.30 Kurier
21.45 Studio reportażu 22.00
tażu 22.15 Rozmowa dnia
22.30 Medaliści olimpiad - To jest temat 22.15 Rozmowa dnia 22.30 Medalireportaż 22.45 Kino moczie- ści olimpiad 22.30 TorquO.OO Program na jutro emada 0.10 Zakończenie

23.05 Pegaz
23.30 Rosweel

Akcja filmu, uhonorowanego nominacją do Złotego
Globu, rozgrywa się w
dwóch planach czasowych,
w 194 7 roku i trzydzieści
lat póżniej. Bohater, mimo
upływu lat, wciąż poszukuje prawdy o kosmitach,
prowadząc prywatne śledz
two. Intrygujące sekwencje
z przeszlości przeplatają
się z teraźniejszością, odsłaniają się kulisy prowadzonych badań i próby
zatuszowania sprawy UFO,
która została otoczona

16.30

19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Ekstradycja 3
- serial TVP
21.10 Sprawa
dla reportera
ścislą tajemnicą wojskową

17.00 Teleexpress
1710 GośćJedynki
17.35 Plebania

21.45 Tygodnik polityczny

Babiniec
Raport
z demokracji
Klasa na obcasach
-serial TVP
Moda na sukces
-serial prod. USA

14.?Q Ryzyk ftzyk
14.40 Niepodobni
15.00 Wiadomości
15.10
15.35

Białego Domu

13.10 ZUS radzi
1315 Telezakupy
13.40 Kobiety

11.40
12.00
12.10
12.25
12.45

.Czwartek
[!IV/PO
6.15 Transmi~ja MszyŚW.

Wiadomości

z Erewania
W ostatnim dniu pielgrzymki do Kazachstanu i
Armenii, Jan Pawel 11 odprawi w Erewaniu mszę
świętą w rycie łacińskim .
W programie transmisja z
tego wydarzenia religijnego.

9.00
9.14 Pogoda
9.20 Pippi
-serial animowany
Pippi zabiera Tommy'ego i
Annikę na przejażdżkę balonem. Z góry roztaczają
się piękne widoki na miasteczko i okolicę. Dzieci są
zachwycone. Tymczasem
z więzienia uciekają dwaj
złodzieje Grzmot i Bloom.
Przestępcy dostają się do
balonu, którym podróżuje
Pippi z przyjaciółmi. Ale rudowlosa dziewczynka z zadziornie sterczącymi kucykami potrafi poskromić rabusiów. Wykorzystując
spryt i niezwyklą tężyznę
fizyczną oddaje Grzmota i
Blooma w ręce policjantów.
9.45 APsik
10.15 Okruchy życia:
Trójkąt Bermudzki
-film fab. prod. USA

-niem~

Lopaka i jego
przyjaciel delfin:
Wysoki przypływ
-serial animowany
prod. australijsko

TVP8
710

7,50
8.00
8.30
9.05

9.55

Studio urody
Program lokalny
W labiryncie:
Spotkanie po latach
-telenowela TVP
Doktor
z alpejskiej wioski
-serial prod. niemieckoaustiacko-v.loskiej
Szlacheckie gniazdo
-film fab. prod. rosyjskiej
reż. Andriej MichalkowK~.

13.55

Opowieści wed!Og
Enid Blyton:
Przygoda w doliJlie
- serial prod. angielskiej

Zakończenie

Katarzyna Bargielowska

1.00 Zakończenie
skie imperia 13.30 Krzywa
wi eża w Pizie 14.25 Konkordski 15.15 Polowanie na
wiedźmy 16.10 Św ię to
1410 Ale para
smakoszy - droga 66 16.35
Felek i Klara
Łodzi e marzeń 17.05 Węd
14.45 Studio sport
karskie przygody Rexa
Puchar UEFA
Hunta 17 .30 Podróżn icy w
15.50 Panorama
czasie: Powrót do żródel
(w przerwie meczu)
18.00 Legenda szarej sowy
17.00 Jaś Fasola:
19.00 Hutan 19.30 PrzyDobranoc
gody na bl ęki tnej ra fi e
Panie Fasola
20.00 Tajemn icza góra
· program rozrµff.owy
20.30 Shark Gordon 21 .00
17.35 Studio sport
We wnętrzu stacji kosmiczPuchar UEFA
nej 22.00 Czy niemożliwe
18.30 Panorama
jest możliwe 23.00 Detek(w przerwie meczu)
tyw i sądow i O.OO Norym19.50 Czy musiało tak być? berga 1.00 Wyprawy w cza-program publicystyczny
sie 2.00 Narzędzia wojny
20.05 Studio sport
3.00 Zakończenie prograPuchar UEFA
mu
21.05 Panorama
(w przerwie meczu)
22.10 Panorama
ll!ŃJlspóń
2215 Sport - telegram
~-*·
22.33 Pogoda
8.30 Kolarstwo 9.30 Żeglar22.40 Wizyta Papieża
. stwo 1O.OO Żeglars two
Jana Pawła li
10.30 Magazyn sportów
wAnnenii
motorowych 11.30 Kolar-relacja
stwo górskie 12.30 Kolar22.55 997 - magazyn
stwo 13.30 Sporty ekstrekryminalny
malne 14.30 Kol;irstwo
23,35 ZArchiwumX
17.30 Magazyn olimijski
-serial prod.USA
18.00 Sporty ekstremalne
0.30 Gwiazda Piołun
18.30 Ten is 19.00 Kolar- film fab. prod. polskiej stwo 20.00 Kolarstwo tororeż. Henryk KILba,
we 22 .30 W i adomości
wyk. Tadeusz Huk,
22.45 Pilka nożna 1.15
Wiadomości 1.30 Za koń
czenie programu
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; Wi6ŚCi z Głowna i Strykowa

Dla ciała i ducha

WZMACNIAJĄCA

dramat kryminalny prod.
USA. Wyzbyta wszelkich
lepszych uczuć Isabelle
systematycznie realizuje
morderczy plan zdobycia
majątku„. 21 .50 Dziennik
22.02 Informacje sportowe 22.05 Program publicysty~ny 22.15 Kojak - se- •
rial kryminalny prod. USA
23.15 Gladiatorzy - reality
show O.OO Ośmiorniczka
- film sensacyjny 2.30 X
Laski - program rozrywkowy 3.00 Muzyczne listy magazyn muzyczny 4. 00
magazyn
Strefa P
muzyczny 4.35 Zakończenie programu

'

więc na cichy ślub w Zagórzynie„ . 21.35 Rebelianci
- serial przygodowy prod.
USA 22.30 TVN Fakty
22.40 No~ne rozmowy w
toku 23.40 Big Brother Extra 0.25 Onet.pl 1.25
IKEA - dom pełep pomys16w 1.55 Nic straconego powtórki programów

niemożliwe , decydują się

bu w Warszawie okazuje się

Teresę błyskawicznego ślu

Miasteczko - serial obyczajowy prod. polskiej. Irena chce zrobić film o Zagórzynie na podstawie
zdjęć z policyjnych kamer
ustawionych na rynku. Pomaga jej w tym pani Krysia. Zawarcie przez Jaśka i

śluzowe przed wysuszeniem. Dzięki
temu wzrasta odporność na ataki bakterii i wirusów.
Ryby zawierają cenne kwasy tłusz
czowe , które hamują nadmierne wytwarzanie hormonów sprzyjających
powstawaniu stanów zapalnych .
Szczególnie zdrowe są hardzi.ej tłuste
gatunki ryb (losos, sardynka, pstrąg,
makrela). Ryby należy jeść co najmniej 2-3 razy w tygodniu.
Olej lniany jest jednym z najważ
niejszych źródeł zdrowych kwasów
tłuszczowych . Chroni komórki przed
złośliwymi zwyrodnieniami. Amerykański Instytut Chorób Nowotworowych uważa, że olej lniany jest najlepszym naturalnym środkiem antyrakowym. Jednocześnie działa on przeciwzapalnie i pomaga w leczeniu chorób skórnych. Eksperci zalecają spożywanie 2 łyżeczek oleju dziennie.
Sok grejfrutowy, czosnek,
cebula to produkty zawierające duże
ilości naturalnych substancji wzmacniających oskrzela oraz chroniących
komórki przed działaniem alergenów. Mają tak że działanie antyno(PAI)
wotworowe.

kumentalny 12.40 Przygody Pytalskich - serial animowany dla dzieci 13.05
Myszorki na prerii - serial
animowany dla dzieci
13.30 Łebski Harry - serial
aniriowany dla dzieci
13.55 Nowe podróże Guliwera - serial animowany dla
dzieci 14.20 Beverly Hills
- serial obyczajowy prod.
USA 15.15 Milionerzy - teleturniej 16.00 TVN Fakty,
pogoda 16.20 Virginia - telenowela meksykańska
17.1S Big Brother - w cztery oczy 18.00 Rozmowy w
toku - talk show 19.00 TVN
Fakty 19.30 Kropka nad i
19.45 Sport 19.50 Pogoda
20.00 Big tlrother 20.45

Od tego co jesz, zależy czy zachowasz zdrowie i dobra formę. Wiele
produktów zawiera bowiem substancje, dzięki którym jesteśmy odporniejsi na atak wj'rusów i bakterii.
Twaróg i jajka są bogate w substancje, które pobudzają grasice (gruczoł sterujący procesami odpornościo
wymi) do zwiększonej produkcji prze,
ciwciał. Dzięki temu komórki są bardziej odporne na infekcje wirusowe.
Przyprawy i zioła zawierają duże
ilości olejków eterycznych, które
mają silne działanie antybakteryjne.
Poza tym wzmacniają produkcję interferonu (substancja hamujacąmno
żenie się wirusów) w organizmie, aktywizują siły odpornościowe i leczą
stany zapalne. Warto więc często uży
wać ich do doprawiania dań oraz spożywać w postaci herbatek. Szczególnie skuteczne są melisa, mięta pieprzowa, hibiskus, szałwia, tymianek,
malwa oraz zielona herbata.
Kolorowe warzywa (czerwone,
zółte i zielone) dostarczają naszemu
organizmowi składników mineralnych, witamin B i Coraz bardzo dużo
karotenu, który chroni skórę i błony

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela meksykańska 6.45 Telesklep 7.00 Potęga milości - telenowela meksykańska 7.50 Przygody Pytalskich - serial animowany dla dzieci 8.15 Myszorki na prerii - serial animowany dla dzieci 8.40 Łeb
ski Harry - serial animowany dla dzieci 9.05 Nowe
podróże Guliwera - serię!
animowany dla dzieci 9.30
Telesklep 10.30 Big Brother 11.15 Rozmowy w toku
- talk show 12.10 Na ratunek - serial fabularno-do-

li

USA 13.15 lnfor 13.30 TV4
kropRa pl 14.00 Muzyczny
VIP - magazyn muzyczny
6.00 Muzyczny VIP - ma- 14.35 Muzyczne listy gazyn ciekawostek 6.30 TV magazyn muzyczny 15.25
4 Kropka.pl 7.00 Muzycz- Eek!stravaganza - serial
ne listy - magazyn mu- animowany dla dzieci
zyczny 7.50 Kosmokoty - 15.50 Przygody rodziny
serial animowany dla dzie- Addamsów 2 - serial koci 8.20 Kolorowy dom 2 - mediowy prod. USA 16.15
serial komediowy 8.50 MASH - serial komediowy
MASH - serial komediowy prod. USA 16.45 Gladiaprod. USA 9.20 Gladiato- torzy - reality show 17.30
rzy - reality show 10.20 Na Program publicystyczny
granicy prawa - serial sen- 17.45 Dziennik 18.00 Na
sacyjny 11.20 Kojak - se: Południe - serial sensacyjrial kryminalny prod. USA ny prod. kanadyjskiej 19.00
12.20 Star Trek: Voyager - Gladiatorzy - re.ality show
serial fantastyczny prod . - 20.00 Krew na rękach -

Przedmieścia

Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy

~

chciałaby

zrobić

"
-'Moskiej
Doktora Thomasa Burgnera odwiedza w Sonnenstefn jego 16-letni chrześniak,
Eddie. Chłopak ma kłopo
ty w domu 1 w szkole, jest
leż na najlepszej drodze do
tego, by stać się narkomanem. Korzystając z nieuwagi Burgnera Eddie wla-

rierrfxXC>aJSłlOO«J

badania. W tym samym
szpitalu leży ojciec Pawia
Hanisza. ciężko chory na
serce. Odwiedza go syn,
potem razem z napotkaną
koleżanką wracają do
domu. Widzi to profesorowa Suchecka, matka zmarłego narzeczonego Ewy, i
ma pretensje do dziewczyny, że zapomniała już o jej
synu.
9.00 Doktor
z alpejskiej
wioski -serial prod.

ciąży,

7.20 Lopaka i jego
przyjaciel delfin
-serial animowany
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
- telenowela TVP
Ewa spotyka się ze swą
przyjaciółką Agatą w szpi,
talu. Podejrzewa, że jest w

TVP8

1200 Wiadomości
1210 Agrobiznes
- rolniczy program
informacyjny
1220 Kontrasty- świat,
ludzie, pieniądze
1225 Samo życie
1245 Klan - telenowela TVP
13.10 Komputerowy
lekarz domowy
13.25 Kiosk
przy Wspólnej

11.40

10.50
11.10

10.00

~
prod. angielskiej
J.A.GWojskowe
Biuro Śledcze
- serial prod. USA
Telezakupy
Przewodnik
po biznesie
Ups and Downs
- język angielski dla

8.25 Kawa czy herbata
8.45 Niezwykly przyjaciel
-film dla d2ied prod. USA
9.10 Jedyneczka
-program dla dzieci
9.40 Bajeczki jedyneczki
9.45 Mysia- serial

6.00
7.30
8.00
8.12
8.15

[T[VfPD

Środa

nadzwyczajna

Rewizja

Wiadomości

Telezakupy
U siebie
Sekretyzdfowia
Przestroga Majów

15.40 Program lokalny
16.00 Panorama

wŚWidnicy

EnidBlyton
-serial prod. angielskiej
14.20 Ale heca
14.50 Piknik Dwójki

według

13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro
-serial prod.USA
13.55 Opowieści

wŚWidnicy

-film fab.
prod. rosyjskiej
11.10 Po prostu żyć
11.30 Tajemnicze
stworzenia
1200 Piknik Dwójki

odchodzę

muje się do jego gabinetu , by wykraść stamtąd
narkotyki. Przyłapany przez
doktora na gorącym uczynku, zwierza się ze swych
problemów. Niebawem do
wioski przyjeżdża też przyj aciólka Eddiego, Stella.
Pozbawiona skrupułów
dziewczyna namawia Eddiego do kolejnych kradzieży. Złodziejski proceder
przerywa wspólna .wyprawa
obojga w góry, podczas
której dochodzi do tragedii.
9.50 Patrz kiedy

15.35 Twarząwtwarz
z Europą
16.05 Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Klan-telenowela TVP
18.05 Międzynami
19.00 Wieczorynka:
Madeline
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Okruchy życia:
Orkiestra
- film fab.
prod. angielskiej
Historia osadzona w realiach początku lat 90.
pólnocnej Anglii. Twórca
filmu, Mark Herman, nawiązuje do faktów historycznych, thatcherowskiej polityki zamykania kopalń wę
gla kamiennego, położo
nych na północy kraju.
Górnicze miasteczko w
hrabstwie North Yorkshire,

13.35
13.50
14.15
14.35
15.00
15.10

października

programu

przegląd piłkarski
1.45 Zakończenie

1.15 Europejski

riemieckiEi

16.10 ŚWięta wojna
-serial TVP
16.40 Wieczór
z Jagielskim na bis
17.40 Od ucha
do ucha
17.50 Program
lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19.30 Znaki czasu
20.00 M jak miłość
-serial TVP
20.45 Od ucha
do ucha
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport - telegram
21.28 Pogoda
21.35 Świat bez fikcji:
Skazani na głód
- film dok. prod.
angielskiej
22.35 Phoenix
- dramat prod. USA
0.25 Świat
bez fikcji:
Chińska karta
-film dok. prod.

0.50 Zakończenie
programu

22.50 Sportowy flesz
23.00 Czas na „.
kontrowersyjny
dokument
23.45 Gorąco polecam:
Królestwo

Wiadomości

gdzie rozgrywa się akcja filmu, przeżywa kryzys, także w tym rejonie wielu kopalniom grozi zamknięcie.
Radykalny program restrukturyzacji przemysłu
węglowego zapowiada katastrofę dla miejscowej
ludności, żyjącej głównie z
górnictwa.
22.00 Kronika kryminalna
2230 Monitor

3

8.30 Wyścigi ciężarówek
9.30 Kolarstwo górskie
10.30 Motocross 11.30
Wyścigi ciężarówek 12.00
Magazyn olimpijski 12.30
Jeździectwo 13.30 Tenis
15.00 Tenis 16.00 Sporty
ekstremalne 17.00 P i łka
nożna 20.00 Snooker 22.00
Super Racing Weekend
22.30 Magazyn sportów
motorowych 23.00 Wiadomości 23.15 Golf 0.45 Że
glarstwo: Magazyn . świat
żeglarstwa" 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie programu
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9.00 Podróże Nicka 9.25
Pasjonaci z wyboru: Łódż
ratunkowa 9.55 Maszyny,
które wygrały wojnę 10.50
Łodzie marzeń 11.15 Zielona wioska 11.45 Afryka nieujarzmiona 12.40 Oblęże
nie 13.30 Wspomnienia z
kasyna 14.25 Łysa prawda
15.15 Instynkt: potrzeba
prorekreacji 16.1O Zielona
wioska 16.35 Na ratunek
ogrodom: Przestrzeń 17.05
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Terra X: Duch
Gór Diamentowych 18.00
Zaginione skarby starożyt
ności 19.00 Oblicza natury 20.00 Podróże Nicka:
Goryl 20.30 Pasjonaci w
wyboru 21 .00 Niesamowite
maszyny 22.00 Ochroniarze 23.00 Dzieci Hitlera :
Pokusa O.OO Wyścig z robotami 1.00 Wyprawy w
czasie 2.00 Wojna U-bootów 3.00 Zakończenie programu

2001 r.

Łódź

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Zuzia i jej przyjaciele 7.OO Zuzia i jej przyjaciele
- serial animowany dla dzie- - serial animowany dla dzieci 7.30 Babar - serial ani- ci 7.30 Babar - serial animowany dla dzieci 8.30 Za mowany dla dzieci 8.00
Kurier 8.20 Architektura
wszelką cenę 9.30 Fraglesy - serial animowany 10.00 Warszawy 8.30 Za wszelTaxi - duński serial obycza- ką cenę 9.30 Telekurier
jowy 10.45 Telekurier 11.15 10.00 Taxi - duński serial
Kino w południe: policjanci obyczajowy 11.00 To jest
z Mt. Thomas 12.15 W po- temat - cykl reportażu
szukiwaniu francuskich przy- 11.15 Kino w południe: Posmaków 12.45 Odkryj nowy licjanci z Mt. Thomas 12.00
W poszukiwaniu francuskich
świat 13.1 O Kostek - serial
fabularny 13.35 Kostek i przysmaków 12.30 Odkryj
źródła - film dokumentat- · nowy świat 13.00 Familiany 14.00 Klan - telenowela da 13.35 Kostek - serial
15.00 Za głosem serca - fabularny 14.05 Klan - teserial fabularny 15.35 lenowela 15.00 Za glosem
Ł V\PD 16.00 Odkrywamy serca - serial fabularny
15.25 Wiadomości kuriera
R\)sję 16.30 Siódme. niebo 17.15 Impresje 17.30 15.30 Architektura Warszawy 15.40 Kurier 16.00
ŁWD 17.50 Rozmowa dnia
17.55 Łódzkie Wiadomo- Rozmowa dnia 16.15 Dzieje Warszawy 16.30 Siódści Dnia 18.30 Budżet domowy 19.00 Zabójczy pa- me 17.15 Gość WOT 17.30
raso! - film fabualrny 20.35 Studio reportażu 17.45 5
Telekurier Bis - przegląd minut o„. 18.00 Kurier
najciekawszych tematów 18.20 Psychiatria bez lęku
'poruszanych w ciągu ty- 19.00 Kino wieczorne 20.30
godnia 21.00 Sitcom Telekurier Bis - przegląd
21.30 ŁWD 22.00 To jest najciekawszych tematów
temat - cykl reportaży poruszanych w ciągu ty22.15 Szpital Britannia - godnia 21.00 Sitcom 21.30
film fabularny tylko dla Kurier 21.45 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.35
dorosłych 0.10 Film dokumentalny 1.05 Program na Film fabularny 9.05 Zakończenie
jutro

TV
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Gwiezdny pirat 18.20 Teleokazja 18.35 Złotopolscy 19.00
Polskie smaki 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55
Teatr TV: Trzy szkice miło
sne 20.05 Koncert 21.55
Blok 22.05 Rewizja nadzwyczajna 22.30 Panorama 22.45
Sport 23.00 Ojciec św. w
Armenii 23.20 Ze sztuką
na ty 0.35 Monitor Wiadomości 1.00 Powtórki

17.40Dzieło-arcydzieło17.50

6.00 Hydraulicy 6.15 Msza
św. z Erwania 9.02 Wiadomości 9.15 Złotopolscy 9.40
Wierszowanki 9.45 Dzieloarcydzieło 9.55 Noddy 10.25
Miłosne pas 12.00 Wiadomości 12.1 oOgród sztuk 12.35
360 stopni dookoła ciała
12.55 Kompozytorzy 13.1 oZlotopolscy 13.35 Linia specjalna 14.25 Kozieł i Duda 15.00
Wiadomości 15.10 Ludzie listy piszą 15.30 Spotkanie z
Balladą 16.30 Kwadrat 17.00
Teleexpress 17.20 Gość Jedynki 17.30 Wierszowanki

TV POLONIA

7.30 Biznes Info
-magazyn ekonomlCZ11y
7.35 Telesklep
8.05 Ulica zakochanych
-telenowela
8.55 Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
9.20 Kacper i przyjaciele
-serial animowany
9.45 Był sobie człowiek
- serial animowany
10.15 Domek na prerii
-serial przygodowy
11.10 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
1200 Zdarzyło się jutro

t'Uti

I@

13.30 Disco Polo Live

żądza pieniądza

10.35 Po prostu miłość
-serial obyczajowy
11.30 Adam i Ewa
-serial obyczajowy
1200 Czułość i kłamstwa
-serial obyczajowy
12.30 Chciwość, czyli

-telenowela

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-serial anirroNany
715 Power Rangers
·serial dla młodzieży
7.50 MacGyver
·serial prod. USA
8.45 Rozbitkowie
-serial przygodowy
9.40 Cud miłości

· ~.~~'Il'
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6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale dla
dzieci 9.35 Teleshopping
10.10 Trzy razy Zofia - telenowela 11.00 Perla - telenowela 11.45 Śmiej się razem z nami 12.15 Teleshopping 13.15 Nie z tego
świata - serial komediowy
13.45 Czy boisz się ciemności - serial dla młodzie
ży 14.15 Gra w przeboje teleturniej 14.45 Trzy razy
Zofia - telenowela 15.35 Odjazdowe kreskówki - seriale
dla dzieci 18.00 Czy boisz
się ciemności - serial 18.30
Żar tropików - serial sensacyjny 19.30 Nie z tego
świata - serial komediowy
20.00 W służbie sprawiedliwości - film sensacyjny
prod. USA 21.45 Granice
umysłu - film sensacyjny
prod. USA 23.25 Żar tropików 0.25 W służbie sprawiedliości (powt.) 2.00 Granice umysłu (powt.) 3.25
Teleshopping

17.05

16.35

16.10

15.45

15.15

-talk show
Bill Cosby Show
- serial komediowy
Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
Kacper I przyjaciele
-serial animowany
Był sobie człowiek
-serial animowany
Domek na prerii

Ogińskiego

- serial sensacyjny
1250 Telesklep
1155 Remington Steele
-serial prod. USA
14.45 HumoryWaldemara

18.35
18.45
18.50
18.55
19.05

17.40

·serial przygodowy
Cud miłości
-telenowela
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Program wyborczy
Dziki księżyc

księżniczka

14.25 ŚWiatwedług
Kiepskich
- serial komediowy
15.00 Batman
dwadzieścia lat
później- serial anim.
15.30 Informacje
15.50 Pokemon
-serial animowany
16.15 Czułość i kłamstwa
- serial obyczajowy
16A5 Xena, wojownicza

kJno!

,

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela meksykańska 6.45 Telesklep 7.OO Potęga miło
ści - telenowela meksykań$ka 7.50 Guziczek - serial animowany dla dzieci
8.15 Myszorki na prerii serial animowany dla dzieci 8.40 Łebski i Hary - serial animowany dla dzieci
9.05 Nowe podróże Guliwera 9.30 Telesklep 10.30
Big Brother 11.15 Rozmowy w toku 12.10 Nie do wiary
12.40 Guziczek - serial animowany dla dzieci 13.05

•
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mienia, zwana Czerwoną
gromadzi wokół siebie druźynę mocarnych
wojowników, z legendarnym
herosem Kalidorem i na ich
czele wyrusza na bój ze
złowrogą wiedźmą Gedren.
21.50 Dziennik 22.02 Informacje sportowe 22.05
Program publicystyczny
22.15 Akcja nad Berlinem
- serial akcji 23.15 Gladiatorzy - reality show O.OO
Różowa landrynka 0.30
Śmiertelny okup - film akcji prod. USA 2.20 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 3.20 Muzyczny VIP 3.55
Zakończenie programu
Sonią

sly byla przykładną matką
i żoną, cale swe życie poświęciła rodzinie. Była przekonana, że osiągnęła swój
cel. Miała piękny dom, udane małżeństwo, wspaniale
dzieci. Pewnego dnia jej
dawne szczęście legło w
gruzach . Okazało się, jej
syn Chad zamieszany jest
w morderstwo. 22.35 TVN
Fakty 22.45 Melrose Place - serial obyczajowy prod.
USA 23 .40 Urzekła mnie
Twoja historia - talk show
0.10 Big Brother- Extra 0.55
Zniewoleni - film sensacyjny 2.45 Big Brother
Nocą - program rozrywkowy do rana

nowanie rozlewu wezbranych wód „na
z góry upatrzonych terenach''. Innymi słowy na terenach zwanych potocznie polderami, terenami.zalewowymi, a w istocie rzeczy na znanych
często od stuleci naturalnych obszarach rozlewisk rzek. Błąd polega na
tym (a i tak koszty jego popełniania
są niemałe), że po powodzi w 1997 r.
wały ochronne remontuje się uparcie w tych miejscach, które okazały
się najmniej odporne na siłę działa
nia wezbranej fali powodziowej. Już
raz zalane tereny są nadal zagrożo
ne. Rzeka, tak jak miała mało miejsca, tak nadal jest ściśnięta w granicach wytyczonych sztucznie przez
wały, a powinniśmy je rozsuwać, aby
woda miała więcej swobody i nie niszczyła tego, co chcemy ochronić.
Drugi poważny błąd, którego naprawianie postępuje najbardziej opornie, to zabudowywanie (i odbudowywanie) urządzeń i osiedli tam, gdzie
sięgnęła klęska. W innych krajach,
tam gdzie płyną Dunaj, Ren, Laba,
Weltawa czy Loara, a wiec nie mniej
potężne w czasie powodzi rzeki jak
Wisła, zrozumiano te problemy wiedok. na str. 9
1$! lat temu.
Myszorki na prerii - serial
dla dzieci 13.30 Łebski i
Hary - serial animowany
dla dzieci 13.55 Nowe podróże Guliwera - serial animowany 14.20 Beverly
Hills 90210 15.15 Milionerzy 16.00 TVN Fakty, pogoda 16.15 Pogoda 16.20
Virginia - telenowela meksykańska 17 .15 Big Brother - w cztery oczy 18.00
Rozmowy w toku - talk
show 19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i 19.45
Sport 19.50 Pogoda 20.00
Big Brother 20.45 Prawdziwe historie: Rodzinny dylemat - film obyczajowy
prod. USA. Karen Billing-

Polski Oddział Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) uważa, iż dokładne zaplanowanie - a następnie przestrzeganie takiego przeznaczenia - miejsc na przyjęcie wielkich wód wezbranych rzek, pozwoli
uniknąć lub przynajmniej znacznie
zmniejszyć straty powodziowe. Tradycyjne, stosowane od co najmniej
200 lat, metody ochrony przed powodzią są nieskuteczne'. Wykazała to
złożona sytuacja pogodowa w lipcu
1997 r., której skutkiem była klęska
żywiołowa zwana powodzią stulecia.
Zachowywanie, uszczelnianie, podwyższanie i inne zabiegi modernizacyjne istniejących od wielu lat obwałowan rzek, powoduje w zasadzie tylko zwężenie koryta spływających
wód. W razie nawalni cy wały po prostu przepuszczają i pękają. To można
było obserwować w Gdańsku w lipcu
br. Póżniejsza fala powodziowa na
Wiśle pokazała, że w zakresie ochrony przed zalaniem przez cztery lata
. od powodzi stulecia nie zrobiono zbyt
wiele . Według WWF przyszłe powodzie może pohamować jedynie nowoczesny system ochrony, w którym
najważniejszym elementem jest pia-
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wały

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

8.00 Beata - film obyczajowy prod. polskiej 9.35
Dokument: Marlena Dietrich 10.05 Męska sprawa
- film kryminalny prod. fra~
cuskiej 11.45 Krew z grobowca mumii - film grozy
prod. UK 13.20 Skradziona kolekcja - komedia prod.
USA 13.20 Super VIP polskiej 14.50 Ruchomy
ciekawostek
magazyn
cel - film kryminalny prod.
13.50 Drogówka - magaUSA 16.50 Sublokator 6.00 Strefa P - magazyn zyn policyjny 14.20 Strefa
film sensacyjny 18.25
muzyczny 6.35 Super VIP P - magazyn muzyczny
Zbuntowana piętnastolatka
- magazyn 7.05 Muzyczne 14.55 Muzyczne listy - ma- film obyczajowy prod.
listy - magazyn muzyczny gazyn muzyczny 15.45
USA 20.00 Mocne ale! 7.50 Kosmokoty - serial Eek!stravaganza - serial
Tylnymi drzwiami do pieł animowany dla dzieci 8.20 animowany 16.15 Dungeka - film wojenny prod. Dungeons and Dragons - ons and Dragons 16.45
USA 21.10 Zabójstwo chiń serial dla dzieci 8.50 Pro- Gladiatorzy - reality show
skiego bukmachera - film gram publicystyczny 9.20 • 17.30 Dziennik 17.45 Proobyczajowy prod. USA Gladiatorzy - rality show gram publicystyczny 18.00
23.00 Opętanie - dramat 10.20 Na Południe - serial Na granicy prawa - serial
prod. francusko-niemiec- sensacyjny prod. kanadyj- sensacyjny 19.00 Gladiakiej 1.00 Universal Soldier ·Skiej 11.20 Kojak - serial torzy - reality show 20.00
- film scien9e-fiction prod. kryminalny prod. USA Czerwona Sonia - film
USA 2.40 Zakończenie pro- 12.20 Star Trek: Voyager - fantastyc;my prod. USA.
serial fantastyczny prod. Królowa wojowniczego plegramu
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- serial przygodowy
17.55 M Kwadrat
18.30 Bill Cosby Show
19.00 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
20.00 Wydarzenia
20.30 Uwierz ducha
-komedia USA
22.45 Szeryf
-film sensacyjny USA
23.40 Wydarzenia
23.50 Komentarz dnia
O.OO M Kwadrat
0.30 Biznes Info
0.40 Uwierz w ducha
3.00 Zakończenie
programu

20.00 Adam i Ewa
-polski serial obyczajov.y
20.30 13 posterunek
-polski serial komediowy
21.05 Misja w czasie
- film prod. USA
21.30 LosowanieLOTTO
22.00 Nagi patrol
-film prod. USA
22.25 Telewizyjne
Biuro Sledcze
23.00 lnforamcje
I biznes informacje
23.20 Prognoza pogody
23.25 Polityczne graflitl
2140 Przyjaciele
0.10 Miłość
w Niemczech
-film prod. USA
2.05 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

Tamy, zapory,

i Wi6.ŚCi

Piątek

Przedmieście

Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata ·
Telezakupy

Lf]V[PD
6.00
7.30
8.00
8.12
8.15

ściami,
pełnymi

tętn i ące życiem

8.25 Kawa ery herbata
8.45 Lulu Show ·
- serial animowany
prod.USA
9.10 Tymoteusz
wśród ptaków
-widowisko lalkowe
9.35 Gimnastyka
9.40 Julek i zwierzęta
10.00 Życie jak muzyka
-telenowela
10.50 Telezakupy
11.10 Błękitna Lizbona
- film dokumentalny
prod. francuskiej
Niewiele miast może się
poszczycić równie pięk
nym, amfiteatralnym położeniem jak Lizbona. W
Europie malowniczością
usytuowania dorównuje jej
tylko Rzym. Rozrzucona
na wzgórzach rozciągają
cych się nad szerokim ujściem rzeki Tag, łagodnie
schodzi ku morzu. Stare
dzielnice sąsiadują tu z
nowoczesnymi przedmieulice z cichymi ,

TVP8

dzkę.

7.20 Lopaka i jego
przyjaciel delfin
- serial animowany
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
- telenowela TVP
Ewa odwiedza Janka Duraja: odnosi mu do domu
materiały potrzebne do
jego pracy naukowej. Krystyna Durajowa , z zawodu stewardesa, przez przypadek nie poleciała w zaplanowany rejs. Nieoczekiwanie wraca do domu i
obecność Ewy interpretuje jednoznacznie jako scha9.00 Program
publicystyczny
9.30 Centrum czyli
pogranicze:
Tu jest wsrystko
-film dokumentalny
10.00 Skąpiec-komedia
prod. francuskiej
12.00 Szansa
na sukces:
Laureaci
13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro
- serial prod. USA
Charlie coraz dotkliwiej
odczuwa skutki terapii nowotworowej. Ponieważ nie
jest w stanie zająć się pra-

zieleni skwerkami, ktorych
centralny punkt stanowi
często nieduża fontanna.
Wędrówkę z kamerą po
Lizbonie autorzy filmu zaczynają od najstarszej
dzielnicy miasta, Alfamy.
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
- rolniczy program
informaajly
12.25 Czas relaksu
12.45 Plebania
-serial TVP
13.40 Telezakupy
13.55 Jesteśmy z „.
Norwegii
14.10 Dom Muratora
14.35 „Pogotowie
twórczości"

czyli jak lepiej
rozwiązywać

Wiadomości

Plebania - serial TVP
Randka w ciemno
Jaka to melodia
Wieczorynka

GośćJedynki

problemy
15.00 Wiadomości
15.10 Widziałam
15.35 Szerokie tory
16.05 Raj
16.30 Moda na sukces
- serial prod. USA
Teleexpress
17.00
17.20
17.35
18.05
18.45
19.10
19.30

cą, jego obowiązki w restauracji przejmuje teraz
Bailey. Julia obejmuje posadę kelnerki. Na jej barki
spada również większość
spraw domowych. Nie radzi sobki jednak ze wszystkim i zaczyna uskarżać
się na swój los.
13.55 Opowieści według
Enid Blyton
- serial prod. angielskiej
14.20 Tańca czar-reportaż
14.45 Wielki Piknik
Dwójki:
Pożegnanie lata
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.10 Komedia małżeńska
- film fab. prod. polskiej
reż. Roman Załuski,
wyk Ewa kasprzyk,
Jan Englert,
Ewa Dalkowska
Małżeństwo Marii i Wiktora przeżywa kryzys. Maria jest kobietą wykształ
coną, zna cztery języki i
nie chce dłużej grać roli
kury domowej. ma dość
narzekań i wymagań męża,
marudzenia dzieci, Gdy
pewnego dnia Wiktor bez
uprzedzenia zaprasza do
domu gości, a sam zamiast pomóc w przygotowaniach milo gawędzi z

28

września

o~

ueru

<.HANNl1

„„ ...

Zakończen i e

8.30 Kolarstwo 9.30 Magazyn sportów motorowych
10.30 Skoki do wody 11.00
Pi/ka nożna: Pierwsza runda: spotkanie rewanżowe
14.00 Sporty ekstremalne 15.00 Kolarstwo 17.30
Kolarstwo torowe 18.30 Tenis 20.00 Kolarstwo torowe 23.30 Wiadomości 23.45
Sporty ekstremalne 0.15 Tenis 1.15 Wiadomości 1.30
programu

„ ... „. . . . .
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Zakończenie

9.00 Tajemnicza góra 9.25
Shark Gordon: Atak rekina 9.55 Air Rescue 5 10.50
Zielona wioska 11.15 Na
ratunek ogrodom : Ogrody
dla dzieci 11.45 Hutan - dzikie życie w malajskich lasach tropikalnych 12.15
Przygody na błękitnej rafie 12.40 Legenda szarej
sowy 13.30 Ostatnia wielka przyg'oda wieku 14.25
Nowi odkrywcy 15.15 Legendy historii 16.10 Na
ratunek ogrodom 16.35
Wyczarowane z drewna
17.05 Wędkarski świat
Rexa Hunta 17.30 Podróżni
cy w czasie 18.00 Wyprawa po złoto 19.00 W poszukiwaniu
morskiego
węża 20.00 Tajemn icza
góra 20.30 Shark Gordon: Lis
morski 21.00 Czy niemoż
liwe jest możl iwe : Dz i eń
zagłady 22.00 Poza prawdę :
Cel - ziemia 23.00 Samotna
planeta: Arktyczna Kanada 1.00 Wyprawy w czasie: Zaginiona Willa 2.00
Czerwone rozdziały 3.00

J
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TV

7 .OO Babar - serial animowany dla dzieci 7 .30 Wyprawa na Zachód - serial
animowany 8.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 8.20
Architektura Warszawy 8.30
Za wszelką cenę 9.30 Fraglesy 1O.OO Taxi 10.45 Telekurier 11.15 Rycerze i
Rabusie 12.00 ZUS radzi
12.10 U siebie 12.35 Małe
ojczyzny 13.00 Świat ogrodów - serial dokumentalny 13.35 Familiada - teleturniej 14.00 Klan 15.25 Wiadomości Kuriera 15.30 Architektura Warszawy 15.40
Kurier 16.00 Dzieje Warszawy w latach 1920-1939
16.10 Rozmowa dnia 16.25
Gość WOT 16.30 Dom Muratora 16.50 Szkoła mistrzów17.15 GośćWOT17.30
Studio reportażu 17 .45 5
minut o „. 17.50 Gość
Mazowsza 18.00Kurier18.20
Muzyka łączy pokolenia
18.40 Warszawa znana i
nieznana 19.00 Ricky Martin 19.50 Sport na luzie
20.15 Muzyka w filmie
21.05 Parada humoru serial komediowy 21.30
Kurier Warszawski 21.45
Studio reportażu 22.00 To
jest temat 22.15 Rozmowa dnia 22.30 Bracia Witmanowie 0.05 Zakończenie

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.00 Babar - serial animowany dla dzieci 7.30 Wyprawa na Zachód - serial
animowany 8.00 Reporterzy 3 przedstawiają 8.30 Za
wszelką cenę 9.30 Fraglesy - serial lalkowy 10.00
Serial fabularny 10.30
ZUS radzi - program informacyjny 10.45 Telekurier - magazyn reporterów
11.15 Rycerze i rabusie serial fabularny 12 .05 U
siebie - program etniczny
12.30 Małe ojczyzny 13.00
Świat ogrodów - serial dokumentalny 13.35 Familiada - teleturniej 14.00
Klan 15.30 Opowieści z natury 15.40 Bez montażu
16.00 Kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa , Estonia 16.30
Dom muratora 16.50 Kino
familijne - Szkoła mistrzów
17.15 Skępska Madonna
17 .30 Magazyn kulturalny
18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia 18.20 Mistrz
mowy polskiej 18.55 Reklama 19.00 Serial fabularny 19.50 Muzyka w filmie 20.35 Sport na luzie
21.00 Parada humoru serial kom. 21.30 Łódzkie
Wiadomości Dnia 22.00 To
jest temat - cykl reportażu
22.15 Rozmowa dnia 22.30
Bracia Witmanowie

Łódź

n Skąpiec" - film fab. prod. francuskiej, reż. Jean Girault, Louis de
Funes, wyk. Louis de Funes (na zdjęciu), Michelie Bourdax, Michel
Galabru i inni. Emisja: piątek, 28 września, TVP 2, godz. 10.00.

2001 r.

19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Akwarium,
cryli samotność
szpiega
- film fabularny
Poznawszy stolicę Austrii
lepiej od miejscowej policji, Wiktor dostaje zadanie odebrania w RFN amerykańskiej rakiety przeciwpancernej z rąk szpiega,
zwerbowanego przez Krawcowa. Mijają kolejne tygodnie. Wiktor otrzymuje od
Krawoowa zadanie specjalne:
ma w nocy podrzucić Biblię do skrzynki pocztowej
swego kolegi Gienka. Jeśli Gienek nie zjawi się z
nią następnego dnia w rezydenturze, Wiktor straci
zaufanie przełożonych.
21.05 Graj z Kuroniem
21.45 Sopot 2001
22.30 Monitor
Wiadomości

22.50 Sportowy flesz
23.00 Wieczór kawalerski;
Żądze-serial prod. USA
23.30 Mroczne
dziedzictwo
- serial prod. USA
0.15 Torcik podano
-serial prod. angielskiej
0.45 Zakończenie

dorosłego

kolegą i jego przyjaciółka
mi, Maria buntuje się i
opuszcza dom. W pocią
gu zostaje okradziona
przez Cyganki, a przyjaciele, których zamierzała
odwiedzić w Warszawie,
wyjechali za granicę. Nie
załamuje się jednak ani nie
rozpacza, a jej dobrym
przyjacielem staje się poznany na dworcu kloszard
Remek, z wykształcenia
doktor filozofii.
17.50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Benefis B. Łazuki
21.00 Panorama
21.20 Sport - telegram
21.28 Prognoza pogody
21.35 Wieczór
z Jagielskim
22.25 Wideoteka

człowieka

23.00 Burzliwy
poniedziałek

-film fab.
prod. angielskiej
reż. Mike Figgis,
wyk. Sting, Melanie
Griffith, Tommy
Lee.kres
2.20 Zakończenie
programu
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6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-serial animowany
7.25 Power Rangers
-serial dla młodzieży
7.50 Air America
- film prod. USA
8.45 Roswell:
W kręgu tajemnic
-serial prod. USA
9.40 Cud miłości
-telenowela
10.35 Po prostu miłość
-telenowela
11.30 Macie co chcecie
12.00 Czułość i kłamstwa
-serial prod. polskiej
12.30 Chciwość czyli
żądza pieniądza

13.30 Idź na całość

7.30 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Ulica zakochanych
-telenowela
8.55 Karolina
i przyjaciele
- serial animowany
9.20 Kacper i przyjaciele
- serial animowany
9.45 Był sobie człowiek
- serial animowany
10.15 Domek na prerii
-serial przygodowy
11.10 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
12.00 Tajemniczy element
-serial sensacyjny
12.50 Jelesklep

TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata 8.40
Klan 9.05 Dzieci dzieciom
9.30 Zabawy językiem polskim 1O.OO Zmiennicy 11.00
Ze sztuką na ty 12.00 Wiadomości 12.1 o Spotkania z
tradycją 12.30 Dzień jak
co dzień 13.1 o Klan 13.35
Sportowy tydzień 14.25 Dusza kamienia 15.00 Wiadomości 15.1 OChrząszcz brzmi
w trzcienie 15.30 Benefis B.
Kaczyńskiego 16.20 Szkoła
niedzielna 16.35 Pielgrzym
Polski 17.00Teleexpress 17.20
Gość Jedynki 17 .30 Dzieci
dzieciom 17 .40 Awantura o
Basię 18.20Teleokazja 18.35
Klan 19.00 Wieści 19.15
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Sukces 20.30 Forum Polonijne 21.15 Wieczór
z Jagielskim 21.55 Anima
22.15 Film animowany 22.30
Panorama 23.00 Cienie przyjaźni 23.45 Forum 0.30
Monitor Wiadomości 1.00
Wieści polonijne 1.15 Powtórki programów

14.20 4x4
14.50 Batman
później

dwadzieścia lat

księżniczka

15.1 ą Pokemon
15.40 Fundacja Polsat
15.45 lnforamcje
16.10 Czułość i kłamstwa
- serial prod. polskiej
16.40 Xena, wojownicza
- serial przygodowy
17.35 Cud miłości
- telenowela
18.30 Informacje
18.50 Prognoza pogody
18.55 Sport
19.05 Dziki księżyc
- telenowela
20.00 Adam i Ewa
- serial prod. polskiej

20.30 Rodzina zastępcza
- serial prod. polskiej
21.00 Romeo i Julia
- film prod. USA
Niezwykle oryginalna, brawurowo uwspółcześniona
wersja tragedii Szekspira
przeniesionej w realia kalifornii i gangsterką subkulturę gangów rywalizujących
i panowanie nad kurortem
Verona Beach
21.30 Losowanie LOTTO
23.25 lnforamcje
i biznes informacje
23.45 Prognoza
pogody
23.50 Polityczne
grafiiti
0.10 Zerwane więzi
1.10 Pożegnanie

19.00 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
19.55 Pogoda
20.00 Wydarzenia
20.25 Pytania Krzysztofa

Skowrońskiego

Ogińskiego

13.55 Remington Steele
- serial sensacyjny
14.45 Humory
Waldemara
15.15
15.45

16.10
16.35
17.05
17.55
18.30

20.35 Zmień kapalusz
- film obyczajowy
22.25 Nietykalni
-serial sensacyjny
23.20 Wydarzenia
23.30 Puenta dnia
-program publicystyczny
23.40 M Kwadrat
0.10 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
0.20 Zmień kapelusz
-komedia
2.10 Zakończenie

kino.'

łt

mu

8.00 Dokument: Marlena
Dietrich 8.30 Tylnymi
drzwiam i do piekła - film
wojenny 9.40 Film krótkometrażowy : Adam 9.50
Skradziona kolekcja - komedia 11.15 Zbuntowana
piętnastolatka - film obyczajowy 12.50 Dokument:
Lee Marvin 13.45 Ostatni
świadek - film sensacyjny 15.15 Sublokator - film
sensacyjny 16.45 Śniada
nie na trawie - film obyczajowy 18.20 Przez żołą
dek do serca - film obyczajowy 20.00 Pięć i pół
Bladego Józka - film obyczajowy 21.25 Światło i
mrok - thriller 22.55 Premiera - film obyczajowy
1.15 Pamięć absolutna film science-fictrion, reż.
paul Verhoeven , wyk. Arnold Schwarzennegger,
Sharon Stone, Ronny Cox
3.05 Zakończenie progra-

al~

Bill Cosby Show
-serial komed~
Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
Kacper i przyjaciele
- serial animowany
Był sobie człowiek
- serial animowany
Domek na prerii
-serial przygodowy
M Kwadrat
Bill Cosby Show
- serial komediowy

C'1UL
6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35 Teleshopping 10.10 Mana
Emilia - telenoewla 11.00
Izabela - telenowela 11.50
Śmiej się razem z nami program
rozrywkowy
12.15 Teleshopping 13.20
Maria Emilia - telenowela
14.10 Nie z tego świata serial komediowy 14.35
Czy boisz się ciemności serial dla młodzieży 15.05
Gra w przeboje - teleturniej 15.35 Odjazdowe kreskówki 18.00 Czy boisz
się ciemności? - serial dla
młodzieży 18.30 Żar tropików - serial senscyjny 19.30
Nie z tego świata - serial
komediowy 20.00 Potrzeba miłości - film obyczajowy 21.50 Pokonać siebie
- dramat obyczajowy 23.30
Żar tropików - serial sensacyjny 0.30 Potrzeba
miłości 2.05 Pokonać śle
bie 3.30 Teleshopping

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela meksykańska 6.45 Telesklep 7.OO Potęga miło
ści - telenowela meksykań.ska 7.50 Przygody
Pytalskich - serial dla dzieci 8.15 Myszorki na prerii
- serial animowany dla
dzieci 8.40 Łebski Harry serial dla dzieci 9.05 Nowe
podróże Guliwera - serial
animowany dla dzieci 9.30
Telesklep 10.30 Big Brother 11.15 Rozmowy w
toku 12.1 O Superwizjer
12.40 Przygody Pytalskich - serial dla dzieci
13.05 Myszorki na prerii serial animowany dla dzieci 13.30 Łebski Harry - serial dla dzieci 13.55 Nowe
podróże Guliwera - serial
animowany dla dzieci 14.20
Beverly Hills 90210 - serial obyczajowy 15.15 Milionerzy 16.00 TVN Fakty, pogoda 16.20 Virginia telenowela 17.15 Big Brother - w -cztery oczy 18.00
Rozmowy w toku 19.00
TVN Fakty 19.30 Kropka
nad i 19.45 Sport 19.50
Pogoda 20.00 Big Brother
20.45 Twarz mordercy film sensacyiny 22.35 Na
ratunek 23.05 TVN Fakty
23.15 Drew Carey Show
23.45 Big Brother Extra
0.30 Tenbit.pl 1.30 Superwizjer 2.00 Big Brother Nocą

li

6.00 Strefa P 6.35 Supergol 7.05 Muzyczne listy
7.50 Eek!stravaganza 8.20
Oni, ona i pizzeria - serial
komediowy 8.50 M.A.S.H.
- serial komediowy 9.20
Gladiatorzy 10.20 Na Południe 11.20 Podwójna gra
- serial akcji 12.20 Star
Trek : Voyager 13.15 Infor 13.30 Supergol 14.00
Strefa P 14.35 Muzyczne
listy 15.25 Kosmokoty serial dla dzieci 15.50 Kolorowy dom - serial komediowy 16.15 M.A.S.H. -serial komediowy 16.45 Gladiatorzy - reality show 17 .30
Program publicystyczny
17.45 Dziennik 18.00 Na
granicy prawa - serial sensacyjny 19.00 Gladiatorzy reality show 20.00 Bieg po
szmal " serial 20.30 Liga
Mistrzów 21.30 Dziennik
21.45 Liga mistrzów 22.45
Family Guy 2 23.15 Gladiatorzy O.OO Lima: przerwane milczenie 1.50 X
Laski 2.40 Muzyczny VIP
3.55 Zakończenie programtt

nowy
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TANCERKA

Dzieciakiem, dziś paroletnią córką, zajmuje
się ona i wynajmowana na czas nieobecności
matki opiek-unka. Mężczyzn nie widać w otoczeniu. Andrzej O. uznał, że czas się ustatkować.
On też był rozwodnikiem, a poza tym mężczyzna
przystojnym, o dobrych manierach i niegłupim.
Podbój zaczął od bukietu róż i zaproszenia do
stolika.
Negra bukiet zabrała, do stolika nie przyszła .
Przez następny miesiąc pan O. dawał kwiaty i
ponawiał zaproszenia, a tancerka konsekwentnie odmawiała nawiązania bliższego kontaktu.
Któregoś dnia pan O. powiedział swoim dwóm
ochroniarzom, że trzeba będzie zabrać się do
sprawy inaczej. Miał na myśli konieczność wyjś
cia za Dorotą J. i skłonienie jej pod domem do
zamienienia choćby kilku słów, tak, by zrozumiała,
że konkurentowi nie chodzi o jedną noc, ale o
cale życie. Z tą myślą wybrał się w podróż, której
wymagały interesy. Ochroniarze zostali w domu
(w drogę· pan O. zabierał ochroniarzy- tłumaczy)
i postanowili pomóc pryncypałowi w nieco inny
sposób.
Gdy tydzień później Andrzej O. wrócił do domu,
zastał w nim zrujnowane dwa pokoje,
przerażonych współpracowników oraz wieść, że
jego ludzie siedzą od wczoraj w pace. Okazało się,
że w dobrej wierze, chcąc zrobić przysługę szefowi, porwali po spektaklu Dorotę J. Kobieta,
zamknięta w pokoju, zdemolowała go doszczęt
nie, wydostała się na zewnątrz podczas serwowania posiłku, a przy okazji nieźle pocięła nożem,
który jej podano do drugiego dania, obu panów.
Cóż, nie chcieli używać siły, by, jak to później
wyznali, „nie uszkodzić towaru". Tymczasem „towar" dal im niezlą szkołę i uciekł. Podczas pogoni pech chciał, że obaj pokrwawieni mężczyźni
zostali zatrzymani - a że wcześniej byli notowani, policja nieźle ich przycisnęła. Dorota J.

uciekła.

Andrzej O. zajął się najpierw swoimi ludżmi,
by nie robili więcej głupot. Szybko ich wypuszczono, gdy wreszcie zgodzili się zeznawać - i na
polecenie prawników pana O. opowiedzieli bajkę
o tym, jak to chcieli zrobić sobie samurajskie
nacięcia, żeby wyglądać groźnie, a jak krew
zaczęła za bardzo lecieć, przerazili się i jechali do
lekarza. Każdy wicdzial, że to bzdura- ale nie do
podważenia. Obu porywaczy wypuszczono. Szef
lokalu nadal zatrudniał Negrę, która zażądała
podwyżli:i i ochrony.
Pan O. przyszedł pod dom Doroty J. w dzień,
co do tej pory jakoś do głowy mu nie wpadło. I
zobaczył, jak piękna kobieta z opiekunka wynoszą
wózek z paroletnią dziewczynką. Nóżki małej były

ujęte jakimiś okropnymi szynami. - Co jej jest?
Może mógłbym pomóc'l - zapytał przejęty.

Pochylił się nad dziewczynką, która uśmiechnęła
się i wyciągnęła do niego rękę. I tak Andrzej O.
miał załatwioną pierwszą randkę. Okazało się, że

mała cierpi na porażenie, które szczęśliwie w tym
nieszczęściu ograniczyło się do ułomności fizycznej. By zarobić na rehabilitację i operacje, Dorota J. zaczęła tańczyć przy rurze . Mąż się rozwiódł,
nie chciał życia z kalekim dzieckiem.
Dorota J. nie wniosła oskarżenia ó porwanie.
Po pół roku została żoną Andrzeja O. Konkurent
spod mry zawiózł ją i małą do USA na operację.
Chodzą słuchy, że pan O. porzucił za namową żony
nielegalne irneresy, ale są i tacy, co przkonują, że
zrobił to tylko oficjalnie
S. S.

Jedyneczka
Bajeczki Jedyneczki
Mysia - serial anim.
prod. angielskiej

-seńalanimowany

Kawa czy herbata
Stinky i Jake

wojownicy

15.40 Progjm lokalny

szczęścia

7.20 Lopaka i jego
przyjaciel delfin
-serial animowany
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
-telenpwela
9.00 Doktor
z alpejskiej wioski
- seńal prod. niemieckoaustriacko-wtoskiej
10.00 Ziemia
- ostatnie starcie
- seńal prod. USA
10.40 Polskie
bzy pod Andami
11.05 Lucy Sullivan
- serial prod. angielskiej
11.30 Tajemnicze
stworzenia
-serial dok.
prod. angielskiej
1200 Statek szalony,
czyli płyniemy
do Rio
13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro
-seńal prod. USA
13.55 Opowieści według
Enid Blyton
-seńal prod. angielskiej
14.25 Na maksa
-teleturniej
14.50 Krajobraz Polski
15.10 Krzyżówka

TVP§

14.25 Katalog zabytków
14.35 Pomorskie pejzaże
historyczne
15.00 Wiadomości

16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy
- telenowela lVP
16.4$ Świat bez fikcji
-film dok.
prod. angielskiej
1715 Dwójkomania
17.35 Od ucha do ucha
17.50 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
19.30 Ogród sztuk
20.00 Mjak miłość
-seriallVP
Bohaterami serialu są
członkowie rodziny Mostowiaków. Dla autorów scenariusza: liony Łepkow
skiej (, Klan", ,Na dobre i
na złe' ) oraz Ryszarda
Zatorskiego (. Kilerów 2óch', „Matki, żony i kochanki", ,Na dobre i na
złe') dzieje trzypokoleniowej familii stały się pretekstem do ukazania powiklanych losów kilkorga
ludzi o różnych osobowościach i pomysłach na
życie , lecz stojących wobec tego samego wyzwania - miłości. Seniorzy
rodu Mostowiaków to udal~e , kochające się, rolni'

19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.02 Pogoda

ogrodzie

Wjeżynowym

16.05 RowerBłażeja
16.30 Moda na sukces
-seńalprod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość
Jedynki
17.35 Klan
-telenowelalVP
Jerzy cieszy się z sukcesu syna, jest przekonany,
że Michał świetnie pogodzi
pracę z nauką. Elżbieta jest,
jak zwykle, bardziej sceptyczna. Przypomina mężowi o jutrzejszym ślubie
Wandy i wybiera się do
butiku Moniki po odpowied-·
nią kreację. Paweł komentuje wycVJny kulinarne Oli,
dopytuje się, czy na przyjazd mamy córka też coś
ugotuje. Ola zgadza się, ale
stawia warunek. Chce,
żeby ojciec kupił jej teleskop.
.
18.05 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
19.00 Wieczorynka:

Pogoda
Krakowskie

Przedmieście

świadek- reportaż

15.10 Kwadrat
15.35 Niepotrzebny

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy

9.55 Męski świat
-seńal prod. angielskiej
10.55 Telezakupy
11.15 Perypetie
zezdowiem
-serial dok.
prod. angielskiej
11.45 Ups and Downs
12.00 Wiadomości
1210 Agrobiznes
- rolniczy program
informacyjny
12.20 12.20 do Unii
12.45 Klan
- telenowela TVP
13.15 Dom muratora
13.35 Telezakupy
13.50 Współcześni

8.25
8.45
•
9.10
9.40
9.45

6.00
7.30
8.00
8.12
8.15

[T!v!PD

Wtorek

października

Od ucha do ucha
Dwójkomania
Panorama
Sport -telegram
Pogoda
Magazyn
Ekspresu
Reporterów
22.35 Wieczór filmowy
Kocham kino:
-Ostra jazda
-firm fab. prod. USA
Tom Meyer przyjeżdża do
Kalifornii z małego miasteczka w Pensylwanii, skąd
wygnało go tragiczne wspomnienie z przeszłości. W
wielkim mieście ma nadzieję zacząć nowe życie.
Znajduje pracę sanitariusza w niedużej firmie doraźnej pomocy medycznej,
gdzie zostaje partnerem
Jimmy'ego Warzniaka.
0.15 Wieczór artystyczny
0.55 Zakończenie
programu

20.45
20.50
21.00
21.20
2118
21.35

matką bliźniaków.

cze małżeństwo Barbary
(Teresa Lipowska) i Lucjana (Witold Pyrkosz). Mają
czwórkę dzieci: Marię,
Martę, Małgorzatę i Marka. Maria, po mężu Zduń
ska, jest pielęgniarką w
prowincjonalnym miasteczku
oraz szczęśliwą żoną

22.55 Sportowyflesz
22.55 Magazyn
ekonomiczny
2315 Elvis and Marlin
- film fab. prod. włoskiej
Debiutanckie dzielo Armanda Manniego, ekonomisty z wykształcenia·, który porzucił mię'dzynarodo
we finanse, by zająć się
fotografią. Swoje prace
wystawiał w Europie i USA,
współpracował przy realizac;ji kampanii reklamowych
i pokazów mody, organizował sesje fotograficzne dla
gwiazd muVJki pop i rock.
Po okresie eksperymentów
z nowymi technikami fotograficznymi zaczął tworzyć
także filmy krótkometrażowe i programy telewizyjne.
Dwukrotnie uhonorowany
1.00 Zakończenie
programu

Wiadomości

22.30 Monitor

Jedynkę

20.10 J.A.G Wojskowe
Biuro Śledcze
- seńal prod. USA
21.00 Sercezwęgla
-telenowela dok.
21.30 Forum -program
publicystyczny
22.15 Wrzuć

2

ueru
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8.30 Sidecar 9.30 Kolarstwo 10.30 Piłka nożna 11.00
Wyścigi ciężarówek 11.30
Magazyn Watts 12.00 Pił
ka nożna 13.30 Tenis 16.00
Sporty ekstremalne 17.30
Motocross 18.30 Snooker
20.30 Boks: Wtorkowe walki
na żywo 23.00 Wiadomości 23.15 Wyścigi cięża
rówek 0.45 Piłka nożna:
Eliminacjedo mistrzostw
świata 1.15Wiadomości 1.30
Zakończenie programu

,,...,._.,..,.

.ll!lllJ1SftJI /

...„„„„

9.00 Podróże Nicka: Anakonda 9 .25 Pasjonaci z
wyboru: Motolotnia 9.55
Pojazdy specjalnego przeznaczenia 10.20 Saperzy
10.50 Now odkrywcy 11.45 Psie
życie 12.40 W poszukiwaniu Kapitana Kidda 13.30
Samotna planeta : Przewodnik po Amsterdamie
14.25 Wulkaniczni detektywi 16.10 Wyczarowane z
drewna: Domek 16.35
Święto smakoszy - droga
66 17.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Terra X: Klątwa wyspy dębów
18.00 Oblężenie 19.00 Afryka nieujarzmiona: Matka
Courage 20.00 Podróże Nicka: Żarłocz biały 20.30
Pasjonaci z wyboru: Łódż
ratunkowa 21.00 Wspomnienia z kasyna: Kotek i
myszka 22.00 Cała prawda o impotencji 23.00 lnstyntk O.OO Maszyny, które wygrały wojnę 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Ziemski
rekord prędkości 3.00 Zakończenie programu

DIS
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7.OO Anatol - serial animo- 7.oo Anatol - serial animowany dla dzieci 7.30 Straż wany dla dzieci 7.30 Straż
nicy dobrej nowiny - serial nicy dobrej nowiny - serial
animowany dla dzieci 8.00 animowany dla dzieci 8.00
Łódzki Klub ParlamentarTelewizyjny Kurier Mazony 8.30 Za wszelką cenę - wiecki 8.20 Architektura
serial fabularny 9.30 Fra- Warszawy 8.30 Za wszelką
glesy - serial lalkowy 10.00 cenę 9.30 Telekurier 1O.OO
Taxi - duński serial obycza- Taxi - seriai obyczajowy
jowy 10.45 Telekurier 11.10 11.00 To jest temat 11.15
Na kłopoty - Bednarski Kino w południe 12.00 Se12.15 To jest temat 12.30 rial dokumentalny 13.00
Serial dokumentalny 13.10 Familiada 13.35 Kostek Uśmiechnij się - Kabaret -serial dla dzieci 14.05 Klan
14.00 Klan - telenowela - telenowela 15.00 Przyjacie15.00 Kino familijny - le zwierząt 15.25 WiadomoprVJjaciele zwierząt 15.40 ści 15.30 Architektura
Warszawy 15.40 Kurier
Łódzkie Wiadomości Dnia
16.00 Kraje Bałtyckie - Li- mazowiecki 16.00 Rozmowa
twa, Łotwa i Estonia 16.30 dnia 16.15 Dzieje WarszaSiódme niebo 17.15 To nie- wy 16.30 Siódme niebo
17.15 Gość WOT 17.30
możliwe, Mumie 17.30
Studio reportażu 17 .45 5
ŁWD - 100 sekund 17.50
Rozmowa dnia 17.55 ŁWD minut o... 18.00 Kurier
- 1OOO sekund 18.30 Łódz Warszawski 18.20 Saga
ki wieczór publicystyczny Rodów 18.40 Warszawa
19.00 Zemsta nietoperza znana i nieznana 19.00
20.15 Przeboje na orkiestrę Zemsta nietoperza 20.30
Leonard Berstein 20.30 Telekurier 21.00 Serial faTelekurier 21.00 Sitcom bularny 21.30 Kurier 21.45
21.30 Łódzkie Wiadomo- Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat - cykl reportaży
ści Dnia 22.00 To jest temat - cykl reportażu 22.15 22.15 Rozmowa dnia - proZamachowcy - film doku- gram publicystyczny 22.35
mentalny 23.15 Kochan- Zamachowcy - film dokuka - film fabularny za zgo- mentalny 23.30 Uśmiech
nij się - kabaret 0.15 Zadą rodziców 0.45 Program
kończenie programu
na jutro

12
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6.00 Kawa czy herbata 8.40
Złotopolscy 9.1 O A ja jestem 9.15 Tęczowa bajeczka 9.30 Gwiezdny pirat 1O.OO
Wrzos 11.40 Od A do Z
11.50 śniadanie na trawie
12.00 Wiadomości 12.10
Skarbiec 12.40 Klechdy i bajania 13.10 Złotopolscy 13.35
Szalom na Szerokiej 14.30
Rodowody 14.45 PierwsVJ
film 15.00 Wiadomości 15.10
Współcześni wojownicy 15.35
Bliscy a dalecy 16.30 Mag.
kulturalny 17.00 Teleexpres
17.20 Lider 17.30 A ja jestem 17.40 Z dziecięcej półki
17.50 Ale heca 18.20 Teleokazja 18.35 Złotopolscy
19.00 Droga do nieba 19.15
Dobranocka 19 .30 Wiadomości 20.00 Plebania 20.25
Arystokrata sztuki 20.30
Józef Czapski 21.20 Kabaret StarsVJch Panów 22.10
PierwSVJ film 22.30 Panorama 23.00 Studio Wyborcze Jednyki 23.50 Wybory Polaków o.oo Powtórki

TV POLONIA

7.30 Biznes info
7.35 Telesklep
8.05 Film
dokumentalny
8.35 Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
9.20 Kacper i przyjaciele
-serial animowany
9.45 Był sobie człowiek
- seńal animowany
10.15 Domek na prerii
-serial przygodowy
11.10 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
12.00 Remington Steele
-serial sensacyjny
12.50 Telesklep
13.55 Remington Steele

&'I.

12.00

11.30

10.35

9.40

8.45

- seńal przygodowy
Misjawczasie
-serial prod. USA
Cud miłości
-telenowela
Po prostu miłość
- serial obyczajowy
Adam i Ewa
-serial obyczajowy
Czułość i kłamstwa
- serial obyczajowy

księżniczka

lat później
-serial animowany
7.50 Xena wojownicza

dwadzieścia

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-seńal animowany
7.25 Batman

o

5

j

człowiek

- seńal animowany
Domek na prerii
-serial przygodowy
Talk show
Bill Cosby Show:
-serial komediowy
Dotyk anioła
-serial obyczajowy

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35 Teleshopping 10.10 Trzy razy
Zofia - telenowela 11.00 Perla
- telenowela 11.45 Śmiej
się razem z nami - program
rozrywkowy 12.15 Teleshopping 13.15 Nie z tego
świata - serial komediowy
13.45 Czy boisz się ciemności - serial dla młodzie
ży 14.15 Gra w przeboje teleturniej 14.45 Trzy razy
Zofia - telenowela 15.35 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci 18.00
Czy boisz się ciemności serial dla młodzieży 18.30
Żar tropików - serial sensacyjny 19.30 Nie z tego
świata - serial komediowy
20.00 Hołlywodzka mamuś
ka - film obycz. 21.45 Amerykańskie wakacje - komedia 23.25 Żar tropików
0.30 Hollywodzka mamuś
ka 2.00 Przesianie 3.25 Teleshopping

rro:.

19.00

17.55
18.30

17.05

16.35

16.10

15.45

14.45
15.15

-serial sensacyjny
M Kwadrat
Bill Cosby Show
-serial komediowy
Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
Kacper i przyjaciele
- seńal animowany
Był sobie

12.30 Życiowa szansa
13.30 Disco Relax
14.30 Podryw
kontrolowany
15.00 Power Ranger
-serial dla mlodziefy
15.30 Informacje
15.50 Pokemon
-serial animowany
dla dzieci
16.15 Czułość
i kłamstwa
-serial obycza1owy
16.45 Air Ameryka
- film prod. USA
17.35 Cud miłości
-telenowela
18.30 Informacje
+Publicystyka
18.45 Sport+ pogoda
18.55 Publicystyka

z

8.00 Jego najlepszy numer - komedia 9.35 Dokument: Montgomery Clift
10.05 Kolory kochania· film biograficzny prod.
pols~iej, reż. Wanda Jakubowska 11.45 Film krótkometrażowy: Nuda 11.55
Sportowe życie - dramat
prod. ukraińskiej 14.05
Światło i mrok - thriller
15.35 Film krótkometrażo
wy: Świnka Whata 15.50
Weterani soul - film obyczajowy prod. ukraińskiej
18.15 Ale kino - komedia
prod. USA 20.00 Znicz
olimpijski - film wojenny
21.30 Terminator li - film
science-fictiony, reż : James Cameron, wyk. Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton 23.45 Niebo i
ziemia - film historyczny
1.30 Chora miłości - film
obyczajowy prod. francuskiej 3.25 Zakończenie
programu

ałt-kino.'

k0

20.35 Tajemniczy
element.
-serial sensacyjny
21.30 Otwarte studio
22.30 Talkshow
23.00 Wydarzenia
23.10 Puenta dnia
23.20 Allo, allo
-serial komediowy
23.50 Otwarte studio
0.10 Scarlett
1.30 Tajemniczy
element
2.25 Zakończenie
programu

Skowrońskiego

19.55 Pogoda
20.00 Wydarzenia
20.25 Pytania Krzysztofa

19.05 Dziki księżyc
- telenowela
20.00 Życiowa szansa
21.00 Pewnego
razu w Chinach
- film prod. Hongkong
21.30 Losowanie
LOTTO
23.05 lnforamcje
i biznes informacje
2315 Prog noza
pogody
23.30 Polityczne grafiiti
23.45 AllyMcBeal
0.40 Kocur
-filmprod. USA
2.15 Playboy
3.15 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

nowy
ŁOWICZANIN"

NASZYCH GWIAZD
PORTRET WtASNY

ż Głowna i Strykowa

listy - magazyn muzyczny 7.50 Eek!stravaganza
8.20 Dungeons and Dragons - serial dla dzieci 8.50
Program publicystyczny
9.20 Gladiatorzy - reality
show 1O.20 Na granicy
prawa 11.20 Kojak - serial
kryminalny 12.20 Łowcy film dok. 13.20 A ku ku program rozrywkowy 13.50
Program własny 14.20
Muzyczny VIP 14.55 MuVJCzne listy 15.45 Eek!stravaganza - serial animowany 16.15 Duengons and
Dragos - serial dla dzieci
16.45 Gladiatorzy - reality show 17.30 Dziennik
17 .45 Program publicystyczny 18.00 Na Południe
- serial sens. 19.00 Gladiatorzy - reality show 20.00
Występ - komedia muzyczna 21.50 Dziennik
22.02 Informacje sportowe 22.05 Program publicystyczny 22.15 Kojak 23.15
.Gladiatorzy - reality show
O.OO Różowa landrynka
0.30 O czym mówią gwiazdy 1.00 Muzyczne listy
2.10 Strefa P 2.45 Za.koń
czenie

a

Nocą

bą bardzo uczuciową.

Anna Roman/owska naj;~yra:3niej jest osoBrzmienie jej głosu ::mienia się w zależności od tego, co i o czym mówi.
Z jednej strony Ś"wiadczy to o silnym przeżywa
niu emocji, a z drugiej - działa bardzo erogennie. Z uczuciowością aktorki wiąże się też wraż
liwość. Ale mimo zewnętrznej delikatności i
kruchości, pani Anna w rzeczywistości jest osobą twardą i silną. Na pewno potrafi przeforsować to, na czym jej wieży.
(PAI)

Romantowska
erogennie
działa

Mwyla Rodowicz jest osobą smutną, może
nawet troszkę zgorzkniałą. Pod koniec każde
go wypowiadanego przez nią słowa, brzmienie
jej głosu podnosi się, ale pod koniec ::dania opada, co brzmi jak tłumiony plac::, zwłaszcza
H"tedy, gdy piosenkarka 111Ó1l'i o ludziach, do
któ1ych ma zastrzeżenia. Jednocześnie nie sły
chać w jej słowach najmniejszej agresji. Moż
na inte)pretować to tak, że pani MC/ly/a god::i
się z tym, że świat jest taki,jakijest, a ludzie są.
jacy są.

Rodowicz smutna,
a nawet zgorzkniała

nia. W jej głosie słychać lekki ból. Być może ta
ostrożność jest ;~ynikiem bardzo 11iepr::yje111nych przeżyć?... Pani Jolanta jest też osobą
spragnioną uczucia. Stara się mówić jak mała,
6.00 Muzyczny VIP 6.35 bezbronna kobietka. Cicho, trochę dr:!:ącym
A ku ku 7.05 Muzyczne głosem. Najwyra::niej chce budzić litość.

„rozumie"
zamiast „rozumiem"

Janda lepsza w
w

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia 6.45 Telesklep 7.OO Potęga miło
ści 7.50 Guziczek 8.15
Silver Myszorki na prerii
8.40 Łebski Harry 9.05
przyjaźni
Nowe podróże Guliwera
9.30 Telesklep 10.30 Big
niż
miłości
Brother 11.15 Rozmowy
w toku 12.1 O Urzekła mnie
Wedlug lingwisty, Krystyna Janda do
Twoja historia 12.40 Guziwszystkiego - nawet do każdej błahostki - podtzek 13.05 Myszorki na
chodzi nad wyraz emocjonalnie. Jej głos ulega
prerii - serial dla dzieci
13.30 Łebski Harry - se- nieustannym modulacjom, co niewątpliwie surial animowany 13.55 geruje nam, że mamy do czynienia z osobą nadNowe podróże _Guliwera - pobudliwą i niezwykle uczuciową: Można się_
serial anim. 14.20 Bever- domyślać, że gwiazda czę_sto bywa zdenerwoly Hills 90210 15.15 Miliowana. - I co ciekmve, prawdopodobnie w przynerzy 16.00 TVN Fakty
jaźni
jest bardziej namiętna i czuła niż w miło
16.15 Pogoda 16.20 Virginia - telenowela 17 .15 Big ści - ocenia Piątek.
Brother - w cztery oczy
Kwaśniewska
18.00 Rozmowy w toku
19.00 TVN Fakty 19.30
Kropka nad i 19.45 Sport
19.50 Pogoda 20.00 Big
Jolanta K11'aśniewska ma akcent typowo
Brother - ty wybierasz
pomorski
- uważa Tomasz Piątek . - Ciasno
20.45 Człowiek demolka film akcji 23.00 Rodzina So- wymawia samogłoski. Mówi „rozumie" zaprano - serial obycz. 23.55 miast „ rozu111ie111 ". Jest osobą bardzo ostro:±Big Brother 0.40 Koszmar ną. przy czym nie jest to tylko ostrożność osoby
z ulicy Wiązów - horror
publicznej, ale w ogóle człowieka. Mówi bar2.25 Framed - film sensacyjny 3.55 Big Brother dzo cicho i niezwykle uwa::11ie konstruuje zda-

•
dok. ze st1: 1

i WiEŚCi

wśród zwierząt

12.00 Z kamerę
12.30 Miliard w rozumie
13.00 Wiadomości
13.10 Zwierzęta świata
·serial przyrodniczy
13.45 Lista przebojów
14.20 Dance ma sens
15.05 Dzieci Witkacego
·serial dokumentalny
15.35 Słodkie zmartwienia
·serial prod. USA
Cher zadziera niechcący
ze szkolną punkówką. Au·
drey, która marzy o karie·
rze piosenkarskiej. Dziew·
czyna grozi jej, że jeśli jesz·
cze raz podpadnie, będzie
z nią źle. Cher, która do tej
pory nie zwracała uwagi na
Audrey, wypytuje Dionne
o szczegóły na jej temat.
1615 Dwadzieścia jeden
-teleturniej
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.30 Plebania
-seriallVP
Wiki skarży się Blumenta·
łowi, że jest w depresji i
prosi, by przepisał jej pro·
zac. Lekarz nie chce o tym
słyszeć. Podsuwa jej Inne
metody wyjścia z depre·
sji. Rozmowę przerywa
nagle ksiądz Adam , który

dziej tęskni za codzienna·
śclą, za rodziną i przyja·
ciółmi. Postanawia wrócić
do miasteczka Wllsted w
Północnej Karolinie, gdzie
mieszka jego ojciec I bab·
cia. Jednak I tam ma peł·
no fa nów, którzy wciąż
przypominają mu o wielkim
i dziwią się. że za·
Hollywood na pro·

17.00
17.30
18.00
18.22
18.30
18.55
Roger
nikiem

urzędu

Fortepiany
Wszystko o rasach
·serial prod. angielskiej
Autograf
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Życie do poprawki
·Serial prod. USA
Stovał jest pracoW·
podatkowe·

16.00 Śpiewające

13.00 W krainie uśmiechu
14.00 Famlllada
• teleturniej
14.30 Złotopolscy
• lelenowela lVP
15.00 Tata show

wincjonałną mieścinę.

mienił

świecie

Sobota
mvJP=n
6.30 Wszystko o działce
i ogrodzie
7.00 Agrolinla
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Dom
· Czarnoksiężnika
·serial prod. angielskiej

8.45
9.10
9.40

10.05

Ziarno
Cybennania
Walt Disney
przedstawia:
Sabrina
·serial anim. prod. USA
Walt Disney
przedstawia:
Kochanie
zmniejszyłem

dzieciaki
11.00 Co Pani
na to?
11.35 Bezpieczna
Jedynka

TVP8
7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy razem
·magazyn
dla niepełnosprawnych
8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,
lekarz medycyny
·serial prod. USA
9.30 Psi świat
·serial prod. kanadyjskiej
9.50 Nie tylko
dla komandosów
10.20 Kręcloła
10.40 30 ton I · lista, lista
·lista przebojów
11.10 Arka Noego
11.35 Kino bez rodziców:
Jetsonowle
·serial anim. prod. USA
12.00 Kino bez rodziców:
Tajna misja· serial
prod. polsl<o-austraijskiej
12.30 Sławny Jett Jackson
·serial prod. USA
Jett Jackson to sympa·
tyczny, ciemnoskóry na·
stolatek, który gra główną
rolę w popularnym serialu
telewizyjnym .Silverstone'.
Wciela się tam w nieustra·
szonego pogromcę prze·
stępców, który wychodzi
cało z każdej, nawet naj·
niebezpieczniejszej sytu·
acji. W końcu życie w Hol·
lywood zaczyna go mę·
coraz bar·
czyć, chłopiec

29

września

I

8.30 Sporty ekstremalne
9.30 Siatkówka plażowa
10.00 Jeździectwo 11.00 Pil·
ka nożna 12.30 Motocy·
kłowe mistrzostwa świata
15.15 Kolarstwo 17.30
Kajakarstwo górskie 21.00
Tenis 22.30 Rajdowe mi·
strzostwa świata 23.00
Wiadomości 23.15 Boks
0.15 Motocyklowe mistrze·
stwa świata 1. 15 Rajdowe
mistrzostwa świata 1.45
Wiadomości 2.00 Zakoń·
czenie programu
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rewia na lodzie inspirowa·
na dziełem W. Szekspira
0.20 Program na jutro

6

7.00 Woodo wspaniały • 7.00 Waldo Wspaniały ,
9.00 Wiatr w żaglach 9.25 serial animowany dla dzie- serial animowany dla ozie·
Shark Gordon : Wizyta u ci 7 .30 Tommy i Oscar • ci 7.30 Tommy i Oscar •
pielęgniarki 9.55 Brygada
serial animowany dla dzie· serial animowany dla dzie·
N 10.50 $więto smakoszy ci 8.10 Muzyczne miesza· ci 8.00 Telewizyjny numer
·droga 66 11.15 Łodzie mac dla 8.50 Papierowy teatrzyk
warszawski 8.05 Telewizyj·
rzeń 11.45 Królowa słoni
9.00 Dr Quinn • w roli głów· ny kurier warszawski 8.20
12.40 Wyprawa po złoto:
nej Sane Seymour 10.00 Architektura Warszawy 8.30
Alaska 13.30 Zwariowana
Łza się w oku kręci • Głos
Album Mazowsza 8.50 Z
natura 14.25 Wynalazki:
pustyni · film fabularny archiwum kuriera 9.00 Dr
żyj długo i szczęśliwie
15.15 Alternatywa 16.10 11 .30 Serial dokumental- Quinn 10.00 Głos pustyni
Zaginione skarby staro· ny 12.30 Skarbiec 13.00 • film fabularny prod. poi·
Meksyk i karaiby • serial skiej 11.30 Sekrety szyb·
żytności. Chiny 17.05 Na·
dokumentalny 13.25 Za· kości • serial dokumental·
rządzia wojny: Dowództwo
proszenie 13.45 Serial do· ny 12.30 Skarbiec • maga·
skrzydła bombowego 18.00
Pola bitew: Guadalcanal kumentalny 14.30 Male zyn kulturalny 12.55 Mek·
19.00 Nazizm • ostrzeże· Meg, duża Meg 14.55 Se· sysk i Karaiby - serial donie z przeszłości 20.00 rial fabularny 15.25 Muzy· kumentalny 13.20 ZaproBezpieczne uzbrojenie 21.00 ka łączy pokolenia 16.1 O szenie 13.40 Seria! dokuMiasta na morzu 22 .00 To lubię 16.30 Folklor i jazz mentalny 14.30 Mała Meg,
B iała siła : otwarta wojna
• program rozrykowy 17 .OO duża Meg • serial familijny
23 .00 ·Detektywi sądowi:
Mój świat 17.20 Legendy 14.55 Serial fabularny 15.25
Notatnik Koronera O.OO Z
regionu • Włocławek 17.45 Muzyka łączy pokolenia
akt FBI : John Gotti • ska·
Katolicki tygodnik informa· 16.10 To lubię 16.30 Folkzany 1.00 Medycyna są·
dowa 1.30 Medycyna są· cyjny 18.00 Łódzkie Wia· lor i jazz· program muzyczny
dowa 2.00 Urazówka: Ży· domości Dnia 18.30 Ma- 17.00 Z archiwum kuriera
cie i śmierć w izbie przy· gazyn kulturalny 19.00 17.1 O Koncert WOT 18.00
Ptaki ciernistych krzewów Telewizyjny kurier Warszawski
jęć 3.00 Zakończenie pro·
• serial fabularny 20.35 Te· 18.20 Są takie miejsca
gram u
lekurier bis 21,00 Kawiaren- 18.20 Saga Rodów 19.00
. . „„'li'„
ka trójki 22.00 Serce w roz· Ptaki ciernistych krzewów
//llilJlS1'tJIT
lerce • film fabularny 22.35 20.30 Tetekurier 21.00 Dzieli!'~·*'
Lodowy sen nocy letniej • je Warszawy 21.30 Kurier
21.45 Dzieje Warszawy
22.00 Film fabularny 22.35
Lodowy sen nocy letniej

=

2001 r.

wprowadza do gabinetu
chfopca. Mały zasłabł z
głodu podczas katechezy.
Podczas gdy Halinka, Kry·
styna i Zbyszek nadal za·
stanawiają się, jak pomóc
Tośkom, którzy bez piwa w
ofercie nie będą dla Grzy·
bów żadną konkurencją, na
plebanię niespodziewanie
przyjeżdża ksiądz Andrzej .
18.00 Kochamy polskie
seriale· teleturniej
18.30 Jaka to melodia
·quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka:
Tęczowe rybki
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Pogoda
20.05 I kto to mówi
• komedia prod. USA,
reż. /vny Heckerting,
wyk. John Travolta,
Kristie Al/ey,
Olympia Dukakis
21.40 Magazyn
motoryzacyjny
MOC
22.00 Gala Boksu
Zawodowego
22.55 Studio sport:
Grand Prix Szwecji
na żużlu
1.15 Zakończenie
programu

Spotkanie z Balladą
Słowo na niedzielę
Panorama
Sport· telegram
Prognoza pogody
Wrogie przyjęcie
·film fab. prod. USA

nieprzystępny.

go. Uchodzi za człowieka
despotycznego i twardego,
pozbawionego ludzkich
uczuć . Niedostępny i zim·
ny Stoval nie okazuje cie·
pła nawet wlasnej rodzinie,
jest szorstki i oschły dla
współpracowników. Pozna·
jemy bohatera, gdy pod·
czas szkolnej wycieczki
nagle znika w nie wyjaśnio
nych okolicznościach jego
12·1etni syn. Wtedy chyba po raz pierwszy w tyciu
na jego twarzy widać rozpacz. Nie potrafi ukryć
bólu po stracie syna. Po
kilku miesiącach od traga·
dii spotykamy go znowu.
Jest jak dawniej oficjalny i
19.55
20.50
21.00
21.20
· 2117
21.35

Konfesjonał

wwlelklm mieście
·serial prod. USA

czyli seks

mężczyznę,

2315 Jak upolować

O.OO

-film fab.
prod. kanadyjskiej
1.35 Zakończenie

'

11

0~16$~'fi'

i kłamstwa

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
·serial anirro.vany
715 Power Rangers
7.&l Air Ameryka
·film prod. USA
8.45 Asy zklasy
·film prod. USA
9.40 Cud miłości
·telenowela
10.35 Po prostu miłość
• telenowela
11.30 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy
12.00 Czułość
·serial obyczajowy
12.30 życiowa szansa
13.30 Amazonki
-reality show

f'Uti

[®

7.30
7.35
8.05
8.55

9.30
9.45

10.15
11.10
12.00

Biznes Info
Telesklep
Remingotn Steele
·serial sensacyjny
Karolina
i przyjaciele
·serial animowany
Kacper I przyjaciele
· serial animowany
Był sobie człowiek:
Wiek Rozumu
·serial animowany
Covington Cross
·serial kostumowy
Detektywwsutannie
·serial sensacyjny
Arsene Lupin:
Wyzwania
·serial sensacyjny

TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata 7.30
Od A do Z 7.45 Kawa czy
herbata 8.00 Wiadomości
8.15 Krakowskie przedmie·
ście 8.40 Klan 9.05 Wszyst·
ko gra 9.20 Kolorowe nutki
9.30 Jest jak jest 1O.OO M
jak miłość 10.40 Kochamy
polskie seriale 11.05 Kon·
cert tyczeń 12.00 Wiadomości 12.40 Awangarda kra·
kowska 13.10 Klan 14.25
Mój świecie 15.00 Wiado·
mości 15.10 Male ojczy·
zny 15.30 Co nam w du·
szy gra 16.30 Kundle i resz·
ta 17.00 Teleexpres 17.20
Gość Jedynki 17.30 Spor·
Iowy tydzień 18.20 Teleoka·
zja 18.35 Klan 19.00 Re·
portaż 19.15 Dobranocka ~
19.30 Wiadomości 20.00
Zmiennicy 21.00 Muzyka
łączy pokolenia 22.00 Za·
proszenie 22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram 22.55
Ze sztuką na ty 23.45 Ze
sztuką na ty 0.05 Carne·
rata 1.00 Powtórki

księżyc

14.30 Twój lekarz
14.40 Wystarczy chcieć
14.50 Power Rangers
-serial animowany
15.15 Pokemon
-film animowany
15.40 Fundacja Polsat
15.45 Informacje
16.10 Czułość
i kłamstwa
·serial obyczajowy
16.40 Air Ameryka
• film prod. USA
17.35 Cud miłości
·telenowela
18.30 Informacje
18.50 Sport
19.05 Dziki
• telenowela
20.00 Życiowa szansa

Ogińskiego

12.50 Telesklep
13.55 Ulica zakochanych
·telenowela
14.45 Talkshow
15.15 Bill Cosby Show
·serial komediowy
15.45 Karolina
i przyjaciele
16.10 Kacper I przyjaciele
·serial animowany
16.35 Był sobie człowiek
·serial animowany
17.05 Domek na prerii
·serial pizygodowy
17.55 HumoryWaldemara
18.30 Bill Cosby Show
·serial komediowy
19.00 Dotyk anioła

i

6.00 Teledyski 7.15 Odjaz·
dowe kreskówki· seriale ani·
mowane dla dzieci 9.35
Teleshopping 10.10 Trzy razy
Zofia · telenowela 11.00
Izabela • telenowela 11.50
$miej się razem z nami •
program rozrywkowy 12.15
Teleshopping 13.20 Maria
Emilia · telenowela 14.1 O
Nie z tego świata • serial
komediowy 14.35 Czy bo·
isz się ciemności · serial
dla młodzieży 15.05 Gra w
w przeboje • teleturniej
muzyczny 15.35 Odjazdo·
we kreskówki· seriale ani·
mowane dla dzieci 18.00 Czy
boisz się ciemności · se·
rial dla młodzieży 18.30 Żar
tropików· serial sensacyj·
ny 19.05 Nie z tego świata·
serial komediowy 20.00
Słodka zemsta • film akcji
prod. USA 21.45 Mordercy z
Yakuzy · film akcji 23.30
Żar tropików 0.25 Słodka
zemsta 2.00 Mordercy z
Yakuzy 3.3l Teleshopping

ReneRusso,

20.55 Epidemia
·film prod. USA,
reż. Wolfgang Petersen,
wyk. Dustin Hoffman,

21.30
2315

23.45

23.50

0.10
0.40

obyr:za'płff

Morgan Freman,
Cuba Gooding Jr.,
Patrick Dempsey
Losowanie LOTTO
lnforamcje
I biznes Informacje
Prognoza
pogody
Polityczne
grafiiti
Bumerang
Zostać Miss
-polski serial

5.00 Pożegnanie
z widzami

Skowrońskiego

19.55 Pogoda
20.00 Wydarzenia
2025 Pytania Krzysztofa

k0

dok. ze str. 9

nowy
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WODY NIE DA SIE PRZEPROSI(

Wiele infonnacji, nie wiadomo nych naprawiono w stopniu gwaranczemu uznawanych za poufne, a tującym bezpieczeństwo w woj. dolnawet tajne, zawiera raport Urzędu nośląskim, łódzkim, małopolskim ,
Nadzoru Budowlanego, sporządzony podkarpackim opolskim i śląskim.
w lutym 2001 r. po kontroli zapór, Roboty na 13 pozostałych trwają,
przepustów, zbiorników reten- ale - jak się okazało pod koniec lipcyjnych w dorzeczu oraz obwałowań ca 2001 r. ·pod groźbą ich przerwaWisły powyżej zapory we Wło nia przez kolejną falę wezbranych
cławku. Ciekawe, że treść raportu jest wód i zmarnotrawienia wyłożonych
znana ro.in. w Komitecie Spraw środków. O słusznych obawach przeObronnych Rady Ministrów, a nie konał niedowiarków wyłom w budomiał o nim pojęcia Główny Komitet wanej od kilkunastu lat z prze1'wan1i
Przeciwpowodziowy, usytuowany zaporze zbiornika „Wióry" u podniedaleko gabinetu ministra środow nóża Gór Świętokrzyskich i powoiska w gmachu przy ul. Wawelskiej. dzi na Kielecczyźnie, gdzie lekcewaJakieś tajemnicze decyzje hamują żenie rzeki Kamiennej i jej dopły·
dostęp do treści raportu dziennikar- wów kończy się od wiciu lat dotklizom.
wymi stratami. Podob~a syt~iacja •
Urząd Nadzoru Budowlanego dysbyła przez kilkadziesiąt lat w Swin·
ponuje infonnacjami o stanie tech- nej Porębie, gdzie dopiero kolejne
nicznym ponad 1700 obiektów ta- zagrożenia powodzią przyspieszylo
kich jak zapory, zbiorniki retencyj- przyznanie 1,5 mln zł na uruchone, elektrownie wodne, i o ponad 8 mienie zbiornika r.etencyjnego, aby
tys. km bieżących wałów ochron- wezbrane wody górskiej rzeki Skawy

a

•

• program publicystyczny nych, z czego prawie 2 tys. tylko z nie powodowały gwałtownego przy20.35 Tajemniczy element nazwy są walami przeciwpowodzioboru wód w Wiśle powyżej Krako·serial sensacyjny
wymi.
Po
powodzi
w
lipcu
1997
r.
wa.(PAT)
21.30 Wsamą porę
tylko 31 spośród 44 budowli wodStanisław Gorczmiski
·dramat sensacyjny
23.10 Wydarzenia
23.20 Puenta dnia
13.05 Myszorki na prerii · ry oczy 18.00 Rozmowy w
23.30 Humory
serial animowany dla dzie· toku • talk show 19.00 TVN
Waldemara
ci 13.30 Łebski Harry · Fakty 19.30 Kropka nad i
Ogińskiego
5.45 Kropka nad i 6.00 Pra· sena! animowany dla dzie· 19.45 Sport 19.50 Pogoda
O.OO Biznes Info
wo do szczęścia • teleno· ci 13.55 Nowe podróże Gu· 20.00 Big Brother 20.50 Mi·
0.10 Wsamą
wela meksykańska 6.45 Te· liwera · serial animowany lionerzy 21.40 13 Posteru·
porę
lesklep
7
.OO
Potęga
miło·
dla
dzieci
14.20
Be'Verly
nek
· serial komediowy
1.50 Zakończenie
ści • telenowela meksy·
Hills · serial obyczajowy 22.10
Nauka jazdy • se·
programu
kańska 7.50 Przygody Py·
prod. USA. Colin spieszy rial fabularno-dokumental·
talskich • serral animowa· niecierpliwie na spotkanie ny 22.40 Maraton uśmie·
ny dla dzieci 8.15 Myszor· ze swoim dostawcę koki, chu · program rozrywkowy
ki na prerii • serial animo· ulega jednak namowom 23 .15 TVN F'akty 23 .20
wany dla dzieci 8.40 Łebsi Kelly i wpierw jadą odwie· Fakty, ludzie, pieniądze ·
ale- k,ino!
Harry · serial animowany dzić jejmatkę w Peach Pit. magazyn ekonomiczny
8.00 Beata -film obyczaje· dla dzieci 9.05 Nowe przy.
Okazje się tam, że na spo· 23.55 Big Brother · Extra
wy prod. polskiej, reż.
gody
Guliwera
·
serial
ani·
tkanie z Kelly przybyło całe 0.40 Multikino · magazyn
Anna Sokołowska 9.35 Film mowany dla dzieci 9.30
gon o jej przyjaciół 15.15 Mi· filmowy 1.10 Big Brother
krótkometrażowy: Piernie·
Telesklep 10.30 Big Bro· lionerzy · teleturniej 16.00 2.30 Co za tydzień · ma·
nie serca 9.50 $mierć w ther · zobacz więcej 12.40
TVN Fakty 16.15 Pogoda gazyn 2.20 Automaniak ·
ogrodzie · film obyczajowy
Przygody
Pytalskich
·
se·
16.20 Virginia • telenowela magazyn motoryzacyjny 2.40
prod. meksykańskiej 11.35 rial animowany dla dzieci
17 .15 Big Brother · w ezie· Nic straconego
Weterani soul · film oby·
czajowy 14.00 Dokument:
11.20 Ziarenko fasoli • baśń nium · serial dramatyczny
Montgomery Clift 14.30
prod. USA 13.20 lnfor prod. USA, reż. Cliff Sole,
Droga do gwiazd • film oby·
13.30 V Max • magazyn Jim Charleston, wyk. Lan·
czajowy prod. USA 16.05
Moja piękna pralnia • film 6.00 Strefa P · magazyn motoryzacyjny 14.00 Sire· ce Henriksen, Megan gal·
obyczajowy 17 .40 Doku· muzyczny 6.35 V Max · fa P · magazyn muzyczny lagher i inni 20.55 Pierw·
meni: Mumia • legenda magazyn motoryzacyjny 14.35 Muzyczne listy - ma· sza .fala • film fantastycz·
kina 18.30 Znicz olimpijski 7.05 Muzyczne listy · ma· gazy n muzyczny 15 .25 ny 21 .50 Dziennik 22.02 In·
• film wojenny prod. poi· gazyn muzyczny 7 .50 Eek!stravaganza · serial formacje sportowe 22.05
skiej 20.00 Klasyczne ale! Eek!stravagazna • serial animowany 15.50 Oni, ona Program publicystyczny
Droga Brigitte • komedia animowany prod. USA i pizzeria · serial komedio· 22.15 Kojak · serial krymi·
prod. USA 21.40 Sportowe 8.20 Oni, ona i pizzeria • wy prod. USA 16.15 nalny 23.15 Galdiatorzy ·
serial komediowy 8.50 M.A.S.H. · serial komedio· reality show O.OO Family
życie · dramat 23.50 Uni·
versa! Soldier • film scien· M.A.S.H. • serial komedio· wy prod. USA 16.45 Gla· Guy 2 . serial komediowy
ce-fiction, reż. Roland wy 'prod. USA 9.20 Gladia· diatorzy ·reality show 17.30 0.30 Podwójna gra · film
Emmerich, obsada: Jean· torzy • reality show 10.20 Program publicystyczny przygodowy 1.10 Muzycz·
Claude i/an Damme, Do· Na południe • serial sen- 17.45 Dziennik 1.S.00 Na ne listy · magazyn muzycz·
lph laundgren, Ally Walker, sacyjny prod. kanadyjskiej. P,ołudnie · serial sensacyj· ny 2.1 O Strefa P · magaEd O'Ross 1.30 Zakończe· reż. Fred Geber, wyk. Paul ny 19.00 Gladiatorzy· re· zyn muzyczny 4.25 Zakoń·
nre programu
Gross, David Marciano .ality show 20.00 Mille;I czenie progr~mu

•

,

Przedmieście

Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy

\

~

7.20 Lopaka i jego
przyjaciel delfin
·serial animowany
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Na dobre i na złe
·serial prod. polskiej
915 li Mazurska Biesiada
Kabaretowa,
czyli zabawy
nigdy dość
1015 Ojczyzna
-polszczyzna
10.45 Pod duchową
•
opieką Świętych
Hierarchów
41.00 Lucy Sullivan
• serilll prod. angielskiej
1115 Zielona miłość
-serial TVP
Bohaterką pierwszego od·
cinka jest Sarna. Marzy o
szkole muzycznej, ale
matka zdecydowała , że
córka będzie studiowała
medycynę. Sarna pracuje
więc w szpitalu, by zdobyć
dodatkowe punkty, ale dyżury są dla niej udręką.
Wolne chwile spędza z
przyjaciółmi na plaży. Tarn
też rodzi się jej pierwsza
miłość i pierwszy dramat.
Ona i jej najbliższa koleżanka Iwona zakochały się
w tym samym chłopaku,
Pawle. Skłócona z rodzica·

TVP8

12.30 Rolnictwo
na świecie
12.45 Plebania- serial TVP
13.15 Gotowanie
na ekranie

pieniądze

8.25 Kawa czy herbata
8.45 Lessie · serial
prod. kanad)jskiej •
9.10 Budzik· program
dladzied
9.40 Kino Malucha:
Pico Poco· serial
rimva1y
prod. japońskiej
10.00 Bohaterowie
i nikczemnicy
11.00 Telezakupy
11.15 Sfinks
-zagadki historii
-seńal dokumentalny
11.45 Język angielski
dla średnio·
zaawansowanych
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
·rolniczy program
informacyjny
12.25 Kontrasty
·świat, ludzie,

6.00
7.30
8.00
8.12
8.15

[T!V]BJ

Giełda

Wiadomości

Telezakupy
Czas na komputer
Dobra szkoła
Abecadło kina

•

„l

młoda

łat

później.

Wiadomości

23.05 Sportowy flesz
23.10 Rozmowy
na nowy wiek
23.40 Pani Rettich,
Czerni I ja- film fab.
prod. niemieckiej
1.15 Zakończenie

wała

kobieta przebyna Hawajach, odebrała
telefon od znajomej ze Stanów .• Mam dla ciebie złe
wieści • usłyszała. W Thurston była strzelanina". Kristin zamarła z prz.erażenia.
Czyżby brat został ranny?
Rozmowa z biurem szeryfa ujawnUa straszliwą prawdę . Kip nie odniósł obrażeń. To on był sprawcą
sżkołnej masakry.
21.15 TeatrTelewizjl:
Cezar i Pompejusz
22.40 Monitor

gdy

Szesnaście

Matka starannie
przygotowała się do przekazania bliskim radosnej
nowiny. Zebrała w dornu w
Shangri-La w Oregonie całą
rodzinę , wraz z babcią i
dziadkiem. Poprosiła wszystkich, żeby usiedli, po
czym spojrzała na córeczkę i powiedziała: .Kristin,
będziesz miała braciszka!".

października

dzień.

1

mi Sarna, bezradna wobec 17.40 Dwójkomania
coraz silniejszego uczucia, 17.50 Program lokalny
szuka ucieczki w swojej wy- 18.22 Pogoda
18.30 Panorama
obrażn i · tylko Bursztyn,
jej wyimaginowany przyja- 18.50 Dwójkomania
ciel, potrafi ją zrozumieć. 18.55 Va banque
· teleturniej
13.00 Panorama
1915 Warszawska
13.10 Ich pięcioro
Jesień2001
·serial pn:id. USA
Charlie coraz dotklfwiej 19.55 Śpiewające
fortepiany
odczuwa skutki terapii nowotworowej. Ponieważ nie 21.00 Panorama
jest w stanie zająć się pra- 21.20 Sport
·telegram
cą, jego obowiązki w restauracji przejmuje teraz 2118 Pogoda
Bailey. Julia obejmuje posa- 21.35 Zmiennicy
·serial TVP
dę kelnerki. Na jej barki
spada również większość Do taksówki 1313, którą
spraw domowych. Nie ra- prowadzi Kasia , wsiada
dzi sobie jednak ze wszy- Krashan. Chce wydobyć z
stkim i zaczyna uskarżać fotela kierowcy ukryte tam
dolary. Dziewczyna podejsię na swój los.
rzewa go o napad. Wywią
13.55 Opowieści według
zuje się bójka, z której zwyEnld Blyton
cięsko wychodzi Kasia. Ja- serial prod. angielskiej
14.20 Tajemnice lodowych cek od dawna już podej.rzewa Mariana K. , że ten
sarkofagów
coś przed nim ukrywa.
· serial prod~angielskiej
22.40 XFestiwal Polskich
15.15 Krzyżówka
Wideoklipów
13~atków
Yach
15.40 Program
Fllm2001
lokalny
23.40 Młode wilki
16.00 Panorama
-film fab.
16.10 Złotopolscy
prod. polskiej
-telenowela
1.20 Zakończenie
16.40 Warszawska
programu
Jesień2001

Euroexpress
Auto·mix
Rower Błażeja
Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Klan
· telenowela TVP
Pod nieobecność rodziców
Oła przejmuje w dornu rolę
gospodyni. Podaje starszej
siostrze śniadanie do łóż
ka, wprawiając ją tym w zachwyt i zdumienie.
18.05 Czarodziejki
·serial prod. USA
19.00 Wieczoryn1<a:
Listonosz Pat
i jego kot
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Miej ocrt
szeroko otwarte:
Zabójca ze
szkolnej ławy
• film dokumentalny
prod. USA
Kristin dobrze pamięta ten

13.35
13.50
1415
14.35
15.00
15.10
1515
15.45
16.05
16.30

Poniedziałek

TV

Łódź

9.00 Polowanie na wiedź
my 9.55 Przetrwanie: Zimna woda 11.45 Łowca kro·
kodyli: Gady z zaginionego kontynentu 12.40 Spotkania z rekinami 13.30 Raj
rekinów 14.25 Powietrzne
szczęki 15.15 Wysypisko:
Machina oblężnicza 16.1 O
Łodzie marzeń 16.35 Zielona wioska 17.05 Wędkar
skie przygody Rexa Hunta 17 .30 Terra X: $rniertelna pułapka w górach Ayers 18.00 W poszukiwaniu
Kapitana Kidda 19.00 Psie
życie 20.00 Podróże Nic·
ka 20.30 Pasjonaci z wyboru 21.00 Samotna planeta 22 .00 Chirurgia plastyczna O.OO Pojazdy specjalnego przeznaczenia
0.30 Saperzy 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Skrzydła
3.00 Zakończenie programu

10

7.OO Mały Miś - serial anirnowany dla dzieci 7.30 Zdumiewający świat zwierząt angielski serial edukacyjny 8.00 Telewizyjny numer
warszawski 8.05 Kościól i
świat 8.30 Za wszelką cenę
·serial fabularny 9.30 Echa
regionów 10.00 Taxi· serial obyczajowy 11.00 To
jest temat 11.15 Kino w poludnie: Saga Jacksonów serial angielski 12.00 Film
dokumentalny 13.00 Famiłiada - teleturniej 13.35 Kostek - serial dla dzieci 14.05
Klan - telenowela 15.00
Minty - serial fabularny
15.25 Wiadomości kuriera
15.30 Mój pies i inne zwierzaki 15.40 Telewizyjny kurier warszawski 16.00 Dzieje
Warszawy 16.30 Siódme
niebo 17.15 Gość WOT
18.00 Kurier 18.20 Wierzę ,
wątpię, szukam 19.00 Teraz moja kolej · film fabułarny prod. USA 20.30 Tełekurier 21.00 Serial fabularny 21.30 Kurier 21.45
Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat - cykl reportażu
krajowego z oddziałów TVP
22.15 Halby City - serial
prod. angielskiej 23.05
Country nocą - program
muzyczny O.OO Zakończenie programu

WOT

r·- -----

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Mały Miś - serial animowany dla dzieci 7.30 Zdumiewający świat zwierząt ·
angiesłki serial edukacyjny 8.00 Przygody zwierząt
8.30 Za wszelką cenę - serial
fabularny 9.30 Fraglesy serial lalkowy 10.00 Taxi ·
serial obyczajowy 10.45
Telekurier bis 11.15 Kino w
południe: Saga Jacksonów
. serial angielski 12.00 To
jest temat - cykl reportażu
12.15 Serial dokumentalny 13.15 Muzyka łączy
pokolenia 14.00 Klan - telenowela 15.00 Kino farniłijne: Minty - serial fabularny dla młodzieży 15.40
ŁWD 16.00 Magazyn sportowy 16.25 Łódż 3 proponuje 16.30 Siódme niebo
17 .15 Reportaż 17 .30
ŁWD - 100 sekund 17.50
Rozmowa dnia 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia
18.30 Łódzki Klub Parlamentarny 19.00 Kino wie... ~~
czorne: Teraz moja kolej ~;,
film fabularny 20.35 Tele„... „*-kurier 21.00 Sitcom 21.30
8.30 Super Racing WeekŁódzkie Wiadomości Dnia
end 10.00 Sidecar: 10 fi.
22.00 To jest temat - cykl
nałowe zawody mistrzostw
reportażu 22.15 Halby City
świata 11.00 Supersport
- serial pro. angielskiej
12.00 Tenis 13.00 Kolar23.00 Country nocą - prostwo 16.00 Sporty ekstregram muzyczny 23.50 Promalne 17 .OO Sidęcar: 1O gram na jutro
· finałowe zawody mistrzostw
świata 18.00 Piłka nożna
19.30 Magazyn Watts
20.00 Boks. Walki między
narodowe 22.00 Piłka noż
na 23.30 Wiadomości 23.45
Supersport: 10 finałowe
zawody mistrzostw świata
0.45 Magazyn Watts 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
r:
czenie programu

~~

2001 r.
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7.00 Teledyski 8.00 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 10.20
Teleshopping 11.00 Przesłanie - film fantastycznonaukowy 12.35 Greenstone 13.25 Tełeokazja - podróże 13.55 Gra w przeboje
• teleturniej 14.25 Amerykańskie wakacje - komedia USA. Tom przeprowadza się do Kalifornii do
domu swojej ciotki . Wkrótce poznaje Finn , która
uczy go serfowania i kalifornijskiego życia . 16.10 Niesamowite maszyny: Wielki
rejs li 17.05 SeaQuest · serial fantastycznonaukowy
18.00 Słoneczny patrol · serial przygodowy 19.00 Koncert Boyzone 20.00 Umrzeć
z miłości - thriller prod .
USA 21 .45 Sąsiad - thriller prod . USA 23.30 Lustrzane odbicia - film erotyczny 1.05 Koncert Boyzone 1.55 Umrzeć z milości 3.25 Teleshopping

reportaż

6.00 Wielka miłość Balzaka 7.00 Echa tygodnia 7.30
Tradycje 8.00 Wiadomości 8.15 Lecznica pod św .
Franciszkiem 8.45 Ziarno
9.1O Łowcy przygód 9.30
Pleban ia 10.00 Kultura od
kuchn i 10.30 Uczymy się
polskiego 11 .05 Klan 12.20
Dzieje kultury polskiej
13.10 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza 13.35
Mapeciątka 14.00 Skarbiec
14.30 Piraci 15.00 Jest jak
jest 15.30 Dialogi z przeszłością 16.00 Chrząszcz
brzmi w trzcinie 16.20 Kurier z Waszyngtonu 16.35
Dzieci świątej Róży 17.00
Teleexpres 17.20 Gość Jedynki 17.30 Era gwiazd 18.05
Na dobre i na zie 18.55
Zaproszenie 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Córy szczęścia 21.55
Gwiazdy z kabaretu 2.2.30 Panorama 22.50 Sport- telegram 23.00 Benefis B. Kaczyńskiego 23.55 Powtórki

12.30 Jednostka Kisiel
·film dokumentalny
13.30 Remington Steele
· seńal sensacyjny
14.30 Wfrxawt
w nieznane:
Karawanado Petry,
zaginionego
królestwa w Arabii
·film dokumentalny
15.30 Cudowne lata:
Fortuna Pfelfferów
·serial obyczajowy
16.00 Jak się robi...?

14.30 Benny Hill
·serial komediowy
14.45 Mistrzostwa
świata skuterów
Wodnych Class
Pro- reportaż
15.00 4x4
15.30 Informacje
15.40 Prognoza pogody
15.45 Myszka Walewska
-serial komediowy
16.15 Publicystyka
16.45 Roswell:
W kręgu tajemnic
- film prod. USA
17.35 Asyzkfasy
· seńal dla mlodzieży
18.30 Informacje
18.50 Sport
18.55 Prognoza
pogody

16.30 Krzyżacy
- film historyczny
18.15 Scarlet
- serial obyczajowy

Mag3rjn redakcji
programów
religijnych
Kosmiczne wojny 3
• serial animowany
dla dzieci
Faceciwczemi
- serial animowany
Tajemniczy rycerze
• program dla dzieci
Power Rangers
· selial dla dzieci
Disco Poło Live
Wielki dzień Afryki
· film prod. USA
Papierowy tygrys
-film prod.
Wielka Brytania

Wystarczychcieć

Disco Relax
Twój lekarz

7.00 Telesklep
8.00 Rycerz Redwall
• serial animowany
prod. Wielka Eilytania
8.30 Strażnicy prawdy:
ŚW.patryk
- serial animowany
9.00 Domek na prerii:
Ból dziecka
·serial przygodowy
10.00 Dotyk anioła:
Chroniąc Grace
- serial obyczajowy
11.00 Raport specjalny
11.30 Archiwum XX wieku
-magazyn historyczny
12.00 Czarno· biały
-rozmowa
na tematy duchowe

·e.„,

12.40

9.45
10.35

9.20

8.55

8.30

8.00

6.00
7.00
· 7.15
7.30

w~@~ffe\'ii'

7

Pożegnanie

klno!

8.00 Milioner · film obyczajowy prod. polskiej, reż. Sylwester Szyszko, obsada :
Janusz Gajos, Paweł Kruk,
Zdzislaw MakłakiewicŻ, Witold Pyrkosz 9.35 Dokument: Kino naszych czasów: Dziennik życia Andieja
Arsenewicta Tarkowskiego
10.35 Kalejdoskop · komedia 12.15 Śniadanie na trawie - film obyczajowy 13.50
Letnia opowieść - film obyczajowy 15.25 Dokument:
Howard Hawks, największy
amerykański artysta 16.25
Moja piękna pralnia - film
obczajowy 18.05 Skradziona kolekcja - komedia 19.30
Dokument: Marlena Dietrich 20.00 Zapiłem cara ·
dramat prod. ukraińskiej
21.45 Sublokator - film sensayjny 23.15 Męska sprawa • film kryminalny 0.55
Universal Soldier - film
science-fiction 2.35 Zakoń
czenie programu

ałei

k0

2115 Panwzywał
Milordzie
-serial
kOO'eeflOWy
prod. Wielka Eilytania
22.20 Nieoczekiwana
zmiana miejsc
·komedia prod. USA
0.30 Pan mnie
Wl!f'Mł
Milordzie
-serial komediowy
115 Zakończenie
programu

- seńal sensacyjny

Broń

20.00 Wydarzenia
20.30 Zdarzyło
się jutro:

5.00

2.20 Paplerowytygrys
4.00 Murtka na bis

podobieństwo

20.00 Miodowe lata
20.45 Graczykowie
-serial komediowy
21.15 Zostać.Miss
·serial obyczajowy
21.30 Losowanie LOTTO
22.15 Czarny grom
·film prod. USA,
reż. Rick Jacobson,
wyk. Michael Dudikoff,
Frederic Forrest,
Dean Scofiełd,
CatarineBell
23.55 Opowieści z krypty
015 Uderzające

czyli żądza pieniądza

19.05 Chciwość,

ŁOWICZANIN

spoczywających

Katalog wszystkich obowiązków
na inwestorze określają przepisy prawa budowlanego.
Pierwszym krokiem jest uzyskanie
zezwolenia na zaplanowaną inwesty-

wej. Jakich obowiązków powinienem dopełnić jako inwestor?

działalności usługowo-handlo

pawilonu. Budynek ten ma być
przeznaczony na prowadzenie

6.00 Droga do Avonlea serial familijny 7.00 V Max
· magazyn motoryzacyjny
7.30 Zaginione cywilizacje
8.30 Hoboczaki - serial
animowany 9.00 Droga Do
Avonlea · serial familijny
1O.OO Biały Kieł - sertal
10.30 Czarny Królewicz serial 1·1.00 Łowcy - serial
dokumentalny; doskonale
skonstruowany serial dokumentalny poświęcony w
całości zachowaniom zwierzęcym . Zjeść lub być zjedzonym - oto ja~ie jest pra-

a

wo dżungli i morza 12.00
Dawni wojownicy · serial doku rnenta 1ny poświęcony
starożytnym wojownikom i
żołnierzom 12.30 Ach, śpij
kochanie - serial komediowy prod. USA 13.00 TV4
kropka pl 13.30 V Max program motoryzacyjny
14.00 Jane Eyre - dramat
prod. USA 15.50 Droga do
sławy - serial obyczajowy
16.50 Niewiarygodne, ale
prawdziwe · serial doku·
mentalny 17.45 Dziennik
17.58 Informacje sportowe 18.05 Duży - komedia
fantastyczna prod. USA
20.00 Gladiatorzy - reality

Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy 15.45
IKEA - dom pelen porny6.25 Telesklep 7.55 Punky slów 16.15 Miasteczko 17.00
Brewster • serial komedio- Kochane kłopoty 17.55 13
wy 8.20 Guziczek • serial Posterunek · serial komeanimowany dla dzieci 8.45 diowy 18.30 Ale plama ·
Myszorki na prerii - serial program rozrywkowy 19.00
animowany. dla dzieci 9.1 O TVN Fakty 19.20 Sport
19.25 Pogoda 19.35 MiŁebski Harry - serial animowany dla dzieci 9.35 lionerzy 20.25 Droga do
Uczniowskie manewry - gwiazd 21.25 Miss Polonia
serial komediowy 10.00 2001 22.25 Big Brother 23.1 O
Autornaniak 10.30 VIVA Miss Polonia 2001 0.10 Na
Polska! 12.30 Big Brother tn;ipie zbrodni - serial sen13.15 Przygody Supermana sacyjny 1.1 O Do utraty
- serial przygodowy 14.1 O tchu - film sensacyjny
Maraton uśmiechu 14.40 prod. USA, reż. Jim McBri-

•

Następnie realizator budowlanego
przedsięwzięcia powinien powiado~ić
o planowanym terminie rozpoczęcia
robót. Informację taką nal eży zło
fyć do właściwego organu oraz projektanta odpowiedzialnego za zgodność realizacji budowy z projektem.
Dokumenty te winny zostać dostarczone co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji. To oczywiście
nie wszystko, bowiem do tego dokumentu nalefy także na piśmie dołą
czyć: oświadczenie kierownika budo-

2.50 Nic straconego
show 20.55 Aniol ciemności 2 - serial dramatyczna-sensacyjny 21.50 Mię
dzy nami partnerami - komedia romantyczna prod.
USA, reż. Pamela Fryman, Andrew D. Weyman
22.20 Jej cały świat - serial komediowy 22.45 Drogówka - magazyn policyjny o charakterze dokumentalnych rejestrującym codzienność policjantów 23.15
Nieśmiertelni - thriller prod.
USA, reż. Brian Grant 1.05
Millennium - serial dramatyczny USA 2.05 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 2.40 Zakończenie

cią.

pełnie bezsensowną śmier

de, wyk. Richard Gere,
Velerie Kaprisky, William
Tepper, John P. Ryan.
Jesse to niespokojny duch,
typ desperado. Żyje chwilą. nie myśli o przyszłości,
przyszłość nie ma dla nie·
go znaczenia . Żyje z kradzieży samochodów, ubiera się krzykliwie i wyzywają
co, jeśli czegoś chce, to
po to sięga. Dla takich jak
on życie jest chwilą. a sko·
ro tak , to musi byĆ przyjemnością. Tacy jak on na
ogół umierają młodo , zu-

Kolejnym etapem jest sporządze
nie wykazu zadań, celem którego jest
zaplanowanie całej budowy, zaś po
opracowaniu projektu budowlanego i
- stosownie do potrzeb -innych projektów, następnym do zrealizowania
zadaniem jest wyznaczenie kierownictwa budowy. Rolę taka powinna
spełniać osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ponieważ
oprócz prac wykonawczych będzie
ona · także odpowiedzialna za odbiór
przeprowadzonych robót budowlanych.
dok. na str. 16

niezbędne.

wy (robót), potwierdzające przyję
cie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi) oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Niekiedy niezbędne jest także
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyję
cie obowiązku pełnienia nadzoru nad
robotami budowlanymi. Wymóg ten
jest konieczny tylko wówczas, gdy
ustanowienie takiego nadzoru było

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI
INWESTORA

Porady prawne

W najbliższym czasie rozpocznę budowę niewielkiego

cję.

nowy
; WilSŚCi z Głowna i Strykowa

Dwadzieścia

- serial prod. francuskiej
Pomóż!

Złotopolscy

-telenowela lVP
15.00 Bezludna wyspa
16.00 Na dobre i na złe
- serial prod. polskiej
Do szpitala w Leśnej Górze przywieziony zostaje
pewien bezrobotny. Czeka

14.30

Telewidzowie
powodzianom
14.00 Familiada
-teleturniej

13.30

12.00 Wichry namiętności

Nowej Zelandii, Ameryki
Poludniowej. Korei, Egiptu, Chin, Tajwanu, Indii,
Tajlandii. Meksyku oraz Kanady, Hiszpanii, Turcji,
Stanów Zjednoczonych,
Bułgarii, Białorusi, Ukrainy
i Gruzji.
10.35 Wyprawa z National
Geogrphic:
Skarby w głębinach
11.30 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
Tym razem Robert Makło
wicz przedstawi kulinarne
specjały Małej Litwy, czyli
wschodniej Suwalszczyzny.
Podpowie, jak przygotować
kołduny litewskie i kartacze.
Pokaże też proces powstawania tradycyjnego sęka
cza.

18.05 Śmiechu warte

jeden - teleturniej
17.00 Teleexpress
17.20 Dziennik
telewizyjny
-program
Jacka Fedora....icza
17.35 Lokatorzy
-seriallVP

16.20

13.10 Do góry nogami
13.45 Poszukiwacze
skarbów
- teleturniej
1425 Noble House
-serial prod. USA

12.25 Od A do Zdrowia
13.00 Wiadomości

- transmisja modlitwy
12.10 Czasy -katolicki
magazyn informacyjny

11.25 Wybierzteledysk
12.00 Anioł Pański

cze jednego wroga - komunizm. John zrobiłby więc
najlepiej wracając do swej
ojczyzny. Walijczyk zostaje jednak ponownie schwytany przez Niemców i znów
trafia der obozu jenieckiego. Postanawia stamtąd
uciec, ale już nie po to, by
walczyć. Po stracie Celiny polska wojna przestaje
mieć dla niego sens i znaczenie.

Niedziela
ffMPD
6.30 Proszę o odpowiedź
6.45 Przystanek Unia
7.35 Zwierzęta świata
Kangury rude
-film dokumentalny
8.05 Czarodziejski
peryskop
-serial dokumentalny
prod. angielskiej

Tydzień

-serial prod. kanadyjskiej

8.30 Teleranek
9.00 Zew krwi
10.00
10.20
Wojenna
narzeczona
-serial prod.
polsko-angielskiej

Załamany po stracie uko-'
chanej John Elwyn Jones
postanawia wrócić do oddziału AK, w którym poprzednio walczył. Znajomy
Polak uświadamia mu, że
sytuacja w Polsce staje się
coraz bardziej skomplikowana i AK ma teraz jesz-

TVP§

opiekować chorą babcią.

7.00 Film
dla niesłyszących:
Kocham Lucy
- serial prod. USA
7.55 Słowno na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Doogie Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. USA
Vinnie przypadkowo dowiaduje się, że jego dziewczyna wraz z przyjaciółmi ze
studiów spędza ferie wiosenne w Palm Springs.
Jest mu przykro, że został
oszukany przez Janine,
która miała się rzekomo
Zazdrosny chłopak postanawia złożyć sympatii niezapowiedzianą wizytę.

9.30 Psi świat- serial
prod. kanadyjskiej
10.00 Poleskie Lato
z Folklorem
Relacja z tegorocznego XI
Międzynarodowego Poleskiego Lata z Folklorem.
Jest to jedyna w swoim
rodzaju impreza, w której
uczestniczą grupy folklorystyczne właściwie z całego świata. W tym roku
amfiteatrze
włodawskim

prezentowały się zespoły

we

z odległych i egzotycznych
zakątków globu , m.in. z

30

września

Wiadomości

18.30 Jaka to melodia?
- teleturniej
19.00 Wieczorynka:
Przygody Myszki
Miki i Kaczora
Donalda
19.30

uerv

<:."1AN"4-U

.~„

8.30 Superbike 1 O.OO Kolarstwo torowe: Mistrzostwa
świata w Antwerpii 11.45
Su'perbike 13.00 Skoki do
wody ze skał 13.30 Super
Racing Weekend 15.00
Kolarstwo 17 .30 Kolarstwo
torowe: Mistrzostwa świa
ta w Antwerpii 19.30 Superbike 20.00 Tenis Turniej
WTA w Lipsku 20.30 Superbike 21.15 Wiadomości
21.30 Formuła Nascar:
Zawody z cyklu Winston
Cup Series 23.00 Wiadomości
23.15 Magazyn
Watts 23.45 Tenis: Turniej
ATP w Tuluzie 1.00 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

TV

Łódź

WOT

8

7.00 Odkrywcy niewiarygodnych tajemnic 7.30 Baj-ki
Hektora 8.00 Wierzę, wąt
pię, szukam 8_25 Powiaty
8.45 Studio reportażu 9.00
Klasztory polskie 9.30 Dr
Quinn - serial fabularny
10.30 Złota ósemka - serial fabularny 11.20 Kalejdoskop regionalny 11.30
Czarodziejki 12.30 Mój pies
i inne zwierzaki - magazyn
dla posiadaczy i miłośni
ków zwierząt 12.40 Auto
Kurier 13.00 Msza święta
14.00 Przygody Robin Hooda - serial przygodowy
14.30 Zwierzęta z bliska
15.25 Serial fabularny
15.55 Dziewczyny z placu
hiszpańskiego - serial fabularny 16.50 Teatr w walizce 17 .15 Uśmiechnij się
18.00 Kurier Warszawski
18.10 Kościół i świat 18.20
Kalejdoskop regionalny
18.30 Jedenaste przykazanie - film fab. prod. polskiej 20.00 Medaliści olimpiad 20.25 Wiek sportu
21.00 Kościół i świa,t 21.10
Polski Kodeks Honorowy film dokumentalny 21.30
Wiadomości kuriera 21.35
Wierzę, wątpię i szukam
22.00 Dolary - film fabularny prod. USA 0.25 Labirynty kultury 0.45 Zakoń
czenie programu

ŁOWI CZ
ZAPRASZA

TELEWIZJA

7 .OO Odkrywcy niewiarygod9.00 Konkordski 9.55 Bry- nych tajemnic - film anigada N 10.50 Na ratunek mowany dla dzieci 7.30 Bajki
ogrodom 11 .15 Wyczaro- Hektora - film animowany
wane z drewna 11.45 Po- dla dzieci 8.00 Kabaretowa
morskie dinozaury 12.40 scena trójki 8.45 Łódź 3
Morskie katastrofy: Akcje proponuje 9 .OO Klasztory
ratunkowy 13.30 Przetrwa- polskie - film dokumentalnie: Zimna woda 14.00 Prze- ny 9.30 Dr Quinn - serial
trwanie: Pustynia 14.25 fabularny 10.30 Złota
ósemka - serial fabularny
Starożytne sekcje zwłok
15.15 Alternatywa 16.1 O 11.20 Kalejdoskop regioTajemniczy świat 17.05 nalny - magazyn filmowy
Rekiny ze złotego trójkąta 11.30 Czarodziejki - serial
18.00 Rekiny pod palącym fabularny 12.40 Przygody
zwierząt: Pumy 13.05 Kaslońcem 19.00 Wszystko
o„.: Rekiny 20.00 Wielki wiarenka trójki 14.00 Dekieł: Żywy lub martwy 21.00 pozyt wiary 14.30 Zwierzę
Atak rekina 22.00 Rekiny z ta z bliska - serial przyrodPalau 23 .00 Powietrzne nicyz 15.25 Serial fabularszczęki O.OO Żarłacze bia- ny 15.55 Dziewczyny z placu hiszpańskiego - serial
łe z Antypodów 1.00 Widoki z klatki 2.30 Przetrwanie: fabularny 16.50 Teatr w wa- .
Pustynia 3.00 Zakończe lizce 17.15 Kabaret uśmiechnij się 18.00 Łódz
nie programu
kie Wiadomości Dnia
18.10 Wiadomości sportoorfos;!'i;f
we 18.35 Kino wieczorne ··~
Jedenaste przykazanie film fabularny 20.00 Medaliści olimpiad - reportaż
20.35 .Wiek sportu 21 ..00
Kabaretowa scena Trójki
22.00 Kino mocne: Dolary
- film fabularny O.OO Muszelki Wigier 0.25 Labirynty kultury 0.45 Program na
jutro

Dat
.J

Studio Teatralne Dwójki: „ Nie strój zdobi nieboszczyka" - reż. Jerzy Stuhr, wyk. Katarzyna Figura, Jerzy Stuhr, Jan Peszek i inni.
Emisja: niedziela, 30 września, TVP 1, godz. 22.25.

2001 r.

19.52 Sport
19.58 Pogoda
20.00 Przeprowadzki
-seriallVP
Rok 1914. W wyniku zamachu w Sarajewie wybucha I wojna światowa.
Wzrastają nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. W Warszawie
mobilizacja idzie pełną
parą. Mietek Szczygieł wciąż zakochany w Róży,
choć ożeniony z pracownicą firmy, Celiną - wstępu
je do rosyjskiej armii i rusza na front. Tymczasem
władze carskie zmuszają
warszawiaków pochodzenia
niemieckiego do opuszczenia miasta.

-magazyn żużlowy

21.05 Sportowa Jedynka
21.45 Studio sport
22.15 Uczta kinomana
0.35 Wokół toru

programu

0.55 Noc internauty
1.25 Zakończenie

go amputacja nogi. Kontakt z nim jest utrudniony
ze względu na gorączkę.
Okazuje się, że po umyciu
i przebraniu pan Ryszard
przechodzi szczególną
metamorfozę . Klara cierpi
na brak gotówki. Przychodzi jej do głowy wyjątkowo
nieuczciwy sposób na zdobycie funduszy. Zosia ze
względu na ciążę będzie
musiała na jakiś czas pożegnać się z pracą.
17.00 święta wojna
-seriallVP
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
19.00 Magazyn
piłkarski „Gol"
19.55 Spotkanie
z Balladą
21.00 Panorama
21.20 Sport- telegram
21.28 Prognoza pogody
21.35 Kruk
-serial prod. USA
22.25 Studio Teatralne
Dwójki: Nie strój
zdobi nieboszczyka

Zakończenie

-film fabularny

23.10 Bal
1.00

programu
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'

9
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Uwlnić orkę2

Rzeka wielu nurtów
-serial dokumentalny
Kosmiczne wojny 3
-serial animowany
dJadzieó
I
Faceciwczerni
-serial animowany
Hugo
-program dla dzieci
Power Rangers
- serial dla dzieci
Disco Relax
Dhanna i Greg
-serial komediowy
TerazTy
-film prod. USA

6.00 Disco Polo Live
7.00 4x4
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
12.00

- film prod. USA

13.50 Zawód szpieg
f"SIU

I®

Wypmłrf

7.00 Jednostka Kisiel
-film dokumentalny
Roberta KaczmaOOi
8.00 Powrót
Dogtaniana
-serial animowany
8.30 Historie biblijne
- serial animowany
9.00

Krzyżacy

w nieznane
- film dokumentalny

14.45
15.20
15.30
15.40
15.45

-serial sensacyjny
Benny Hill
Fundacja Polsat
Informacje
Prognoza pogody
Rodzinazastępcza

pieniądza

czyli żądza

Chciwość,

- serial obyczajowy
16.15 Myszka Walewska
-serial komediowy
16.45 Amazonki
-reality show

17.35
18.30
18:50
18.55
19.05

lnfonnacje
Sport
Prognoza
pogody
Rozbitkowie
- film prod. kanadyjskiej

20.00 Życiowa szansa

13.30
14.30
15.30
16.00
17.00
17.45

10.00

-film historyczny
prod. polskiej
Anioł Pański

11.45

Wielcy detektywi
-film dokumentalny
Arsene Lupin
-serial sensacyjny
prod. francuskiej
Cudowne lata
- serial obyczajowy
prod.USA
Covington Cross
-serial kostiumowy
prod. W. Brytania I USA
Zdarzyło się jutro
-serial sensacyjny
prod.USA
Nieoczekiwana
zamiana miejsc
-komedia prod. USA

19.55 Pogoda
20.00 Wydarzenia

7.00 Teledyśki 8.00 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci 1O.SO
Teleshopping 11.20 SeaQuest - serial fantastyczno - naukowy 12.1 O Younger i Younger - komediodramat pod. USA 13,50
Teleokazja - podróże 14.20
Słoneczny patrol - serial
przygodowy 15.15 Malowane konie - dokument przyrodniczy 16.15 Moje drugie serce - dramat prod.
niemieckiej 18.00 Cebra oddział specjalny - serial
policyjny 19.00 Bez fikcji:
Dowód wyssany z palca film dokumentalny 20.00
Złodzieje w mundurach film kryminalny prod. USA
21.45 Zdążyć przed półno
cą - komedia prod. USA
O.OO Lustrzane odbicia 2 film erotyczny prod . USA
1.35 Cebra - oddział specjalny - serial policyjny
2.20 Złodzieje w mundurach 3.55 Teleshopping

transmisja
z Watykanu
12.30 Non possumus
-film dokumentalny

TV POLONIA
8.00 Fraglesy 8.25 Niedzielne muzykowanie 8.55
Literatura według Długo
sza: Stanisław Trembecki
9.25 Złotopolscy 10.20 Geniusz sceny - dokument
11.40 Dary i ludzie: Królowie elekcyjni 12.00 Anioł
Pański 12.40 Czasy 12.30
Piękno, pamięć, patriotyzm 13.00 Msza święta
14.05 Teatr dla Dzieci:
Bankructwo małego Dże
ka 14.50 Spotkanie z Balladą 15.35 Biografie 16.20
Kochamy polskie seriale
17.00 Teleexpres 17.15 M
jak miłość 17.55 Koncert
życzeń OT.TO 18.50 Dzieci Europy 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Bohaterowie Filmowej Wyobraźni: Pożegna- '
nie jesieni - dramat prod.
polskiej 21.35 Magazyn pił
karski Gol 22.30 Panorama 22.50 Sport-telegram
22.55 Spotkanie 23.45 Powtórki programów

I

20.55 Zerwane więzi
21.30 Losowanie
LOTIO
21.55 Abbotowie
prawdziwi
- film prod. USA,
reż. Pat O'Connr,
wyk. Liv Tyler,
Joaquin Phoenix,
Billy Crudup i inni
Dwaj bracia ze skromnej
rodziny, marzą o zdobyciu
sióstr Abbott należących
do elity miasteczka. Zadanie na pozór niewykonalne,
ale„.

Ligi Mistrzów

23.55 Magazyn

Pożegnanie

na bis

1.00 Muzyka
5.00

publi~

20.30 Detektywwsutannie
-serial sensacyjny
prod.USA
2125 Piątka u Semki
-program

Zakończenie

22.00 Widzialne
i nlewidzlalne
-magazyn
zjawisk niezwykłych
22.30 Wielcy detektywi
- film dokumentalny
2325 Non possumus:
Kościół katolicki
wobec władzy
komunistycznej
- film dokumentalny
0.25

programu

1<0

alt- kino!

8.00 Dokument: Lee Marvin 8.50 Fil m krótkometrażowy: Trema 9.05 W
zwierciadle złotego oka film obyczajowy prod. USA
10.55 Pieniądze albo milość - komedia prod. USA
12.30 Niebo nad Berlinem
- film obyczajowy prod. niemiecko - francuskiej 14.35
Film
krótkometrażowy:
Grzejnik firmy Electric
14.45 Przez żołądek do
serca - film obyczajowy
prod. USA 16.20 Boża
iskra - film obyczajowy
prod. francusko - belgijskiej
18.15 Oliver Twist - film
obyczajowy prod. USA
20.00 Wytrawne ale! Premiera - film obyczajowy
prod . USA 22 .20 Pamięć
absolutna film sciencefiction prod. USA 0.10
Chora z miłości - film obyczajowy prod. francuskiej
2.05 Zakończenie programu
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chodzi z małego miasteczka, skończyła techni kum, przyjechałą na sn1dia, ale ich nie skończyła
Wyszła za mąż, urodziła dzieck-o, rozwiodła Sit<

Podwładni ustalili, że nazywa się Dorota J„ po-

tekstylnej, prywatnie także przemytnik na dużą
skalę, postanowił zasięgnąć języka o dziewczynie.

Andrzej O. popijał kolejnego drinka, a nawet
machinalnie jadł danie, które mu właśnie przynie~iono, lecz poświęcał mu niewiele uwagi. On, taki
smakosz, połykał wyszukaną potrawę jak wodę,
całą uwagę poświęcając temu, co dzieje się przy
rurze. A przy rurze, niemal na jego stole, taiiczyła
Negra.
Takiej kobiety Andrzej O. nigdy nie wid~ial.
Piękna, śniada, o długich włosach i świetnej figurze, zdumiewała mądrymi oczyma i godnością, z
jaką wykonywała swe zajęcie. Nie była wyuzdana '
ani wulgarna, za to pociągająca i niedostępna.
Nic dziwnego, że to ona zgarniała przez cztery
wieczory, w które w tygodniu występowała,
wszystkie dodatkowe pieniądze od rozochoconych mężczyzn. Andrzej O. miał już dobrze po
czterdziestce, znał życie i wiedział. że choć mówi
się, iż tancerka tylko tańczy, to bywa to różnie.
Tym razem jednak szef lokalu i dobry znajomy
zapewnił go, że Negra rzeczywiście tylko tańczy,
z klientami nawet nie siada do stolika. -A trzymam ją, bo i tak ściąga tłumy- dodał.
Andrzej O„ oficjalnie właściciel średniej firmy

TANCERKA

konkurent
i samurajskie znaki

Zawzięty

PRZEPROSIĆ

6.20 Telesklep 7.50 Guziczek 8.15 Alvin - serial
animowany dla dzieci 8.25
Merlin li - miniserial fantastyczny 10.00 Samotny
A mimo wszystko dobre wzory nie są
detektyw McQ - film senwykorzystane i naśladowane w zlewisku Wisły
sacyjny prod. USA 12.00
czy Odry. Przypomnijmy choćby fakt, że zalani
Droga do gwiazd 13.00
w 1997 r. we Wrocławiu osiedle mieszkaniowe
Przygody Supermana serial animowany dla dzie- zostało zbudowane na pozostawionych przez
ci 13.50 Powrót Batmana - Niemców dla Odry terenach zalewowych.
film przygodowy prod. USA Wniosek zasadniczy WWF to poszerzanie
16.15 Big Brother - zobacz swobodnie dostępnego dla nurtu rzeki terenu do
zalania podczas powodzi. Niby to proste. a jednak
więcej 17.15 Nauka jazdy
17.45 Ananasy z mojej kla- tak trudne do uznania za słuszne.
Ponad połowa wszystkich polskich zapór
sy 19.00 TVN Fakty 19.35
Milionerzy 20.25 Big Bro- wodnxch ma w metryce 50-1 OO lat, aż przeszło 2
ther - Ring 21.40 Pod na- tys. km wałów ochronnych jest w fatalnym stanic
technicznym i nie da się przewidzieć, jak długo
pięciem 22.1 O Superwizjer
22.40 Nie do wiary 23.1 O powstrzymają wysoką falę powodziow f.
Noktowizjer 23.45 Ale pla- Alarmistyczne nawoływania ministra środowiska.
ma 1.1 O Wszyscy mówią aby tamę we Włocławku podeprzeć tamą
.kocham cię" - komedia zabezpieczającą, ~ą jedynie przejawem niezbyt
obyczajowy prod. USA dobrze maskowanego działania na rzecz interesów~
1.10 Big Brother 2.45 Nic kilku gmin i powiatów oraz firm, które mają
straconego
nadzieję tę tamę budować. Według opinii Urzędll
Nadzoru Budowlanego i Ośrodka Kontroli Zapó1'.
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
stan techniczny zapory we Włocławku nie budzi'
zastrzeżeń. Zagrożenie wynika z obniżenia się oponad 2 metry koryta Wisły poniżej tamy·
włocławskiej. A to akurat jest skutkiem
gwałtownych zrzutów wody ze zbiornika nad tama"
w okresach dużego spiętrzenia wody w okresach·
powodziowych.
dok. na s1: //

6.10 Droga do Avonlea serial familijny prod. kanadyjskiej 7.10 Jane Eyre dramat prod . USA 9.00
Droga do Avonlea - serial
familijny prod. kanadyjskiej
10.00 Duży - komedia fantastyczna prod. USA
12.00 KINOmaniak - odjazdowy magazyn filmowy
12.30 lnfor 13.00 Mistrzostwa Świata w Rajdach 'Samochodowych: Rajd Nowej Zelandii 14.00 Ziarenko fasoli - baśń prod. USA
15.30 Droga do sławy - serial obyczajowy prod. USA
16.30 Nocny łowca - film
dokumentalny 16.50 Gladiatorzy - reality show
17 .20 Między nami partnerami - komedia romantyczna prod. USA 17.45 Dziennik 17.58 Informacje sportowe 18.05 Jej cały świat serial komediowy 18.35
Niewiarygodne ale prawdziwe - serial dokumentalny
19.30 Hoboczaki - serial
animowany dla dzieci
20.00 Gladiatorzy - reality
show 20.55 Millennium serial dramatyczny prod.
USA 21.50 Drogówka magazyn policyjny o charakterze dokumentalnym
22.20 Supergol - magazyn
sportowy 22.50 Byle do
jutra - film akcji 0.50 Millennium - serial dramatyczny prod. USA 1.45 Super VIP - program muzyczny 2.15 Strefa P - magazyn muzyczny 2.50 Zakoń
czenie programu
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