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Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępniła swój lokat partii politycznej tej, której szefem powiatowym jest przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni.
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Oni - i nie tylko oni - pracy szukali. Czy

znaleźli?

Udane Internetowe Targi Pracy
lisko 1OO osób skorzystało z oferty
Powiatowego Urzędu Pracy w Ło
wiczu, który zaprosił we wtorek, 13 listopada, osoby bezrobotne do wzięcia
udziału w poszukiwaniu pracy przez Internet. Pierwsza edycja targów odbyła się
12 marca ubiegłego roku i przyniosła zaskakująco dobre efekty. Po skorzystaniu
z bezpłatnego dostępu do sieci, przeszukaniu dostępnych ofert pracy i zarejestro-
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waniu swoich danych w serwisach popracy w ciągu kilku tygodni
zatrudnienie znalazło 19 procent osób
w nich uczestniczących. Obecne targi
były przeznaczone głównie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w łowickim
pośredniaku i odbywały się w godzinach
od 10.00 do 14.00. Kolejna edycja planowana jest na początek przyszłego roku.
(mak)
średnictwa

. .

Moskiewskie
.dzieci
,
zasp1ewa1ą w muzeum
ratką dla miłośników muzyki chóralnej będzie na pewno zapowiedziany na sobotę, 17 listopada, występ Dziecięcego Chóru Szkoły Muzycznej im. S.
Prokofiewa z Moskwy pod dyrekcją J.U.
Winogradowej. 35-osobowy Ćhór odwiedzi Łowicz z repertuarem złożonym wyłącznie z utworów autorstwa współcze-
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snycb kompozytorów rosyjskich. Koncert trwać będzie prawie półtorej godziny, poza Łowiczem chór wystąpi jeszcze tylko w Warszawie i w Łodzi.
Występ odbędzie się w ramach cyklu
spotkań Burmistrz Miasta Łowicza Zaprasza o godz. 17.00 w sali barokowej
łowickiego muzeum. Wstęp wolny.

Prace łódzkich artystów
w galerii Browarna
W

a dniach zostanie otwarte na piętrze
budynku dawnej ,,Praktycznej Pani"
przy ulicy Mostowej 4 biuro poselskie
posła SLD Wojciecha Olejniczaka. Obok
niego znajdzie się także siedziba rady powiatowej i miejskiej tego ugrupowania, od
początku lat 90-tych mieszcząca się
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
przy Podrzecznej. SLD wynajmie na Mostowej trzy pomieszczenia biurowe,
z których dwa zostaną wykorzystane na
sekretariat i biuro posła, a jedno na wspólne biuro rady miejskiej i powiatowej partii. Oprócz tego SLD wynajęła dużą salę,
na której mogą odbywać się spotkania
i konferencje.
Problem w tym, że budynek, w którym zostanie otwarte biuro SLD, należy
do Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
w której prezesem rady nadzorczej jest
Waldemar Grażka, przewodniczący Rady
Powiatowej Sojuszu. PrezesŁSMArmand
Ruta nie twierdzi, że nie ma tematu. Po-

z miastem
o utworzeniu na piętrze biblioteki., miasto .
nie podjęło tematu. W takiej sytuacji, jak
twierdzi Ruta, zarząd, chcąc uniknąć strat.
z tytułu niewykorzystania tych pomieszczeń, podjął decyzję o wynajęciu ich Sojuszowi. Prezes zapewnia, że SLD płaci
za wynajmowane pomieszczenia kwotę
adekwatną do wysokości opłat wnoszonych przez Mazowiecką Wyższą Szkołę
Humanistyczno - Pedagogiczną, która Iokale nad ,,Praktyczną Panią'' wynajmowała przez szereg ostatnich lat, do 1 listopada br. - jednak konkretnej kwoty,
by można było to sprawdzić, podać nie
chce. Podobnie mało rozmowny jest
w tej kwestii Waldemar Grażka.
Prezes Ruta sprawia wrażenie człowie
ka, który w końcu pozbył się dużego problemu. Ważne, że te pomieszczenia nie
przyniosą nam strat, bo i tak mamy problem z wynajęciem lokali na drugim pię
trze tego budynku.
dejmując tę decyzję zarząd spółdzielni
Waldemar Grażka zapytany przez N.Ł.
zdawał sobie 'sprawę, że może to być źle wprost, czy to jest w porządku, że jako
odebrane - mówi. Z drugiej strony od SW szef Rady Nadzorczej ŁSM niejako sam
otrzymaliśmy jedyną konkretną deldara- sobie wynajmuje pomieszczenia spół
cję wynajmu tych pomieszczeń. Wcześniej dzielni, odpowiada, że nie widzi tu niczeogłosiliśmy przetarg, do którego nikt nie go złego. Za wynajem płacimy spółdzielni

Przedsiębiorstwo Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z siedzibą
w Warszawie zamierza w przyszło
rocznym budżecie znaleźć pienią
dze na projekt i być może również
na doprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia do Łowicza.

W

zostanie doprowadzony do Łowicza, pewnie
będzie też. ustabilizowana sytuacja w Syntexie i to również. może być odbiorca - mówi
burmistrz Ryszard Budzałek
W Zakładzie Gazowniczym w Łodzi,
który będzie wykonawcą tej inwestycji,
podchodzą do niej z. nieco mniejszym
entuzjazmem i twierdzą, że budowa sieci
dystrybucyjnej w Łowiczu rozpocznie
się nie wcześniej niż w 2003 roku, ale
potwierdzają, że doprowadzenie rurocią
gu wysokiego ciśnienia do granic miasta
jest możliwe już w roku 2002.
W warszawskim Przedsiębiorstwie
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
otrzymaliśmy potwierdzenie informacji
o wydaniu już tzw. warunków przyłącza.
Oznacza to, że s=gółowe proJektowanie
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niemałe pieniądze, a to, że jestem w SLD
nic tu nie oznacza. Dziś mogę w nim być
a jutro nie, można pełnić rozmaite fankcje, ale czy to oznacza, że mam przez to
mieć związane ręce i nie móc nic zrobić?
Zresztą doszliśmy w gronie SW do wniosku, że lepiej płacić za wynajem spółdziel
ni, niż prywatnemu wlaścicielowi - mówi
Grażka i dodaje, - lokal jest wręcz wymarzony dla działalności SW.
Tomasz Bartos

Nie pierwszy to raz, gdy w Łowiczu
nie dostrzega nic zdrożnego w postępowaniu, które jest oczywistym skandalem. W atrakcyjnych, położonych
w centrum miasta pomieszczeniach, bę
dących dobrem wspólnym ogółu spół
dzielców, będzie miała swą siedzibę partia o określonym rodowodzie i światopo
glądzie, partia, z której poczynaniami
przynajmniej część tychże spółdzielców
się nie utożsamia. Na dodatek obie strony transakcji nie chcą podać kwoty wynajmu, co jedynie czyni bardziej prawdopodobnym podejrzenie, że nie tylko ze złama
niem dobrych obyczajów mamy tu do czynienia - ale i z handelkiem „po znajomości".
ktoś

Wojciech Waligórski

Gaz bliiei granic miasta

edługwładzmiejskichŁowiczamoże
najbliższą sobotę, 17 listopada, pierwsza pośmiertna wystawa jego prac.
to oznaczać, że już w drugiej poło
w galerii Browarna odbędzie się Łącznie w łowickiej galerii będzie można wie przyszłego roku pierwsi odbiorcy - zawernisaż dwóch uznanych łódzkich ar- podziwiać ponad czterdzieści grafik i ry- kłady, które wyrażą na to chęć, będą mogły
tystów: nieżyjącego już Andrzeja Bobo- sunków. Mecenat nad wernisażem objął być podłączone do sieci dystrybucyjnej gala Kobały oraz Andrzeja Grenda - adiunkta łódzki oddział City Banku, tym samym za- zociągu. Jei.eli gaz będzie doprowadzony,
łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W przy- początkowująccykl imprez kulturalnych or- również Zakład Energetyki. Cieplnej będzie
padku pierwszego z artystów będzie to ganizowanych pod jego auspicjami.
analizował modernizację sposobu produkcji energii. Dużą zaletąjestw przypadku gazu stałość dostaw i uniezaliżnienie od
transportu surowca. W momencie, gdy gaz
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stanął, rozmawialiśmy także
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gazociągu przesyłowego, stacji redukują
cej i sieci dystrybucyjnej w mieście może
rozpocząć się jeszcze w tym roku. Na
razie są to tylko wstępne uzgodnienia,
inwestycja będzie pewna,jakdostaniemy na
nią pieniądze. U nas też pod koniec roku
trwa tworzenie budżetu. .. - powiedział nam
kierownik działu marlcetingu Zakładu Gazowniczego z Łodzi Waldemar Fortuna.
Według wstępnych założeń 23-kilometrowa nitka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia będzie poprowadzona ze
Skierniewic przez gminę Nieborów, Łowicz
i Łyszkowice - również po terenach prywatnych. Wykupienie gruntów od poszczególnych właścicieli będzie leżało w gestii inwestora, czyli PGNiG. Biorąc pod uwagę
specyfikę prowadzenia tej nitki, konieczne
będzie podpisanie kilkudziesięciu umów
z różnymi właścicielami, uzgodnień itp. To
może być duży problem w przypadku tej inwestyqji, jednak przy sprzyjających warunkach gaz możemy mieć nawetjuż w drugim
pOlroczu przyszłego roku - powiedział nam
burmistrz Ryszard Budzałek. Oby jego
optymizm udzielił się gazownikom.
(mak)
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DLACZEGO WCIĄŻ DZIURY NA KLICKIEGO? Dach zawalił się na dzieckO
Zastój w robotachjest spowodowany kłopotami finansowymi ZUK,
który nie płaci drogowcom.
onad dwa tygodnie mijają od momentu, gdy na ulicy Klickiego miały się
ostatecznie zakończyć roboty. Termin
minął 30 października, ulica nadal czeka
na położenie 3- centymetrowej warstwy
nakładki asfaltowej, a kierowcy przekli-·
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Oszkowic zginął na miejscu
przyciśnięty przez konstrukcję drewnianej szopy
przykrytej ciężkim, blaszanym dachem,
która zawaliła się na niego w ostatnią sobotę,
10 listopada, około południa.
Ośmioletni Daniel z

rójka kilkuletnich dzieci bawiła się bez niczyjej ingerencji. Dwójce dzieci
w sobotę przed południem w pobli- udało się uciec zanim konstrukcja przeżu starej, drewnianej szopy stojącej na wróciła się, ale sześcioletni Daniel nie
podwórku w pobliżu zabudowań miesz- zdążył wybiec z szopy. Został uderzokalnych. Ze względu na jej nie najlep- ny i przygnieciony przez przewracają
szy stan techniczny szopa była prze- cą się konstrukcję. Bawiące się razem
znaczona do rozbiórki. Gospodarz miał z nim dzieci natychmiast zaalarmowały
to zrobić w najbliższym czasie, jednak rodziców, jednak było już za późno,
jesienią na wszystko brakowało czasu. ośmioletni Daniel zginął na miejscu.
Okoliczności tego tragicznego wypadDo tragedii doszło około południa. <Jospodarz posesji wraz ze szwagrem, któ- ku sprawdzają policjanci z posterunku
rego dziecko zginęło w szopie, zaję\:i byli w Bielawach. Ich zadaniem jest ustalezwożeniem siana. Dzieci bawiły się na nie ponad wszelką wątpliwość czy ropodwórku, czasami wchodziły do szo- dzice lub osoby, na których podwórku
py. Nie wiadomo czy to dzieci naruszy- bawiły się dzieci, nie zaniedbały oboły konstrukcję starego zabudowania, czy wiązku opieki nad nieletnimi.
(mak)
też runęła ona pod własnym ciężarem
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nają nierówną, połataną nawierzchnię.

Z infom1acji,jakie przez kilkanaście dni
uzyskiwaliśmy ze strony Zakładu Usług
Komunalnych - głównego wykonawcy
prac na Klickiego, wynikało, że opóźnie
niu winny jest jakoby podwykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Łowiczu, które zgodnie
z umową nakładkę taką powinno poło
żyć. PRID nie ma aktualnie takich mocy
przerobowych„. PRID robi teraz swoje
zadania i nie może wejść, ale obiecał, że
na dniach rozpocznie.swojąpracę„. PRID Jak długo jeszcze ulica Klickiego będzie w tak fatalnym stanie
się opóźnia i zaczynamy myśleć o zmianie
wykonawcy tych robót - informował nas kiem przedsiębiorstwa. Mówi ogólnie, że westycji w gminach, które otrzymały na
wicedyrektor ZUK Tadeusz Dutkiewicz, firma ma spore kłopoty ze ściąinięciem nie dotacje z Banku Światowego. Musiw podobnym tonie wypowiadał się dy- naleźności za wykonane już w tym roku my_to realizować, bo gminy stracą obierektor Janusz Michalak.
prace od blisko dziesięciu zleceniodaw- cane środki. Oprócz tego prace WK na
Tymczasem sprawa nie jest taka pro- ców. Należności te wynoszą już około Klickiego zakończyły się stosunkowo nieylko jednego dnia - w ostatnią niesta, choć faktycznie PRID nie kwapi się miliona złotych. Na rynku jest zapaść, ja- dawno i ze względu na prowadzone tam
dzielę, 11 listopada, łowicka policja
do wejścia na Klickiego. Problem zdaje kiej do tej poi)' nie było. Za wykonaneprzez roboty ziemne trzeba czasu, by grunt się zatrzymała trzech pijanych uczestników
się bowiem leżeć po stronie ZUK. Otóż, nas roboty warte często grubo ponad i 00 ustabilizował- tłumaczy dyrektorka. ina- ruchu drogowego. Dwaj z nich jechali
jak się nieoficjalnie, ale z bardzo dobrze tys. zł. otrzymujemy rata/nie po 20 - 50 czej położony przez PRID asfalt bardzo rowerami, zaś zatrzymany wieczorem
poinformowanego źródła dowiadujemy, tys. zł. Trudno jest w takiej sytuacji przy- szybko popęka i ulica mimQ włożonych Paweł J. z Bełchowa próbował jechać
ZUK jest dłużny PRID-owi ponad 1OO stępować do kolejnych robót, gdyż braku- pieniędzy będzie wyglądała takjak obec- samochodem„. Z daleka było widać, że
tys. zł. Pieniądze te są częścią zapłaty je pieniędzy na aktualnie wykonywane zle- nie. Istotnie, jeszcze w zeszłym tygo- jest tak pijany, że nie był w stanie proza ułożenie w czeiwcu nakładek asfalto- cenia wynikające z umów. Są dni gdy nie dniu widzieliśmy jak pracownicy ZUK wadzić samochodu w linii pros.tej.
Jako pieiwszy, o godzinie 12.20, zawych na ulicach: Księżackiej, Armii Kra- możemy przystąpić do prac, bo nie mamy kopali nadal w pasie jezdni na Klickiego.
jowej, Mostowej i Starzyńskiego. Klic- potrzebnych materiałów, a co gorsza nie
Dyrektor ZUK Janusz Michalak nie trzymany został jadący rowerem ulicą
kiego jest ostatnią z ulic objętych wio- mamy za co ich kupić - mówi Eugenia chce się wypowiadać na temat zobo- Długą Jan K. z Łowicza. W powietrzu
senną umową. PRID jest już przyzwy- Szpil i dodaje, - problem ze ściągnięciem wiązań finansowych zakładu za wiosen- wydychanym. z płuc stwierdzono 1,60
czajony do czekania na pieniądze od należności mają także i inne firmy dzia- ne prace wykonane przez PRID, twier- promila alkoholu. Dwadzieścia minut
ZUK, ale - jak mówią nasze źródła - tym łające w branży drogowej, nikt tego nie dząc, że to wyłącznie sprawa między później policja zatrzymała - również na
ulicy Długiej - pijanego rowerzystę Anrazem miarka się przebrała i dopóki wię ukrywa. Zawsze w sektorze zamówień ZUK a PRID.
cej pieniędzy za dotychczasowe roboty publicznych było ciężko, ale ten rokjest
Mimo to dyrektor PRID ma nadzieję,
do kasy PRID nie wpłynie, drogowcy na wyjątkowy.
że do prac na Klickiego jej firma będzie
Klickiego nie wejdą.
To, że przedsiębiorstwo nie wchodzi mogła przystąpić w połowie listopada,
Dyrektor PRID Eugenia Szpil nie chce na razie na Klickiego, dyrektorka tłuma a na pewno do końca miesiąca.
(tb)
wprost przyznać, czy ZUK jest dłużni- czy faktem realizowania w tej chwili inzwiązku z uruchomieniem nowej
centrali telefonicznej w łowickiej
Komendzie Powiatowej Policji do każdego spośród policjantów - dzielnicowych można dodzwonić się wybierając
owickie Towarzystwo Tenisowe oraz bezpośredni numer. Poniżej podajemy
znany łowicki przedsiębiorca Adam numery telefonów z uwzględnieniem
Szafarowicz są organizatorami Błyska dzielnic miasta.
• kierownik wydziału dzielnicowych:
wicznego Turnieju Tenisa Stołowego
i Ziemnego. Turniej zaplanowany jest na 830-95-23
• dzielnicowi z os. Górki i M. Kodwa dni, początek 23 listopada o godz. 12.00
w prywatnej hali Szafarowicza. Organiza- nopnickiej: 830-95-68,
torzy zaprosili blisko 30 osób, w tym aktorów, biznesmenów i polityków. Jak zapowiada zaangażowany w imprezę Stanisław
Garczarczyk - na I 00°/o swój udział w Turnieju potwierdził już Wojciech Młynarski.

Trzech piianych iednego dnia
T

drzeja D. (1,94 promila alkoholu). Rekordzistą tego dnia okazał się mieszkający w Bełchowie i tam zatrzymany
podczas jazdy Fiatem l 26p Paweł J. 2,53 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Był tak pijany, że policjanci
po zatrzymaniu do kontroli musieli mu
pomóc wysiąść z samochodu, którym
jeszcze przed chwiląjechał. Sprawami
zajmie się Sąd Rejonowy w Łowiczu.
Osoba prowadząca pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwym podlega karze
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch, zaś w
przypadku pijanych rowerzystów do
(mak)
jednego roku.

Nowe telefony do.dzielnicowych

W

Tenis uSzafarowiaa

Ł

Wyprowadzili Ursusa
od nieobecność gospodarzy nieznani
sprawcy ukradli w ostatni piątek,
W piątek, 9 listopada, w godzinach południowych wybuchł pożar w opusz9 listopada, z otwartego garażu na teczonej ruderze na tyłach jednej z kamienic przylegających do ratusza.
Około godziny strażacy walczyli z tlącym się poddaszem niewielkiej renie posesji w Goleńsku na terenie gminy
przybudówki, w której kiedyś mieścił się zakład fotograficzny. Paląca Chą,5no nowy ciągnik Ursus - model 4512
się zawilgocona p'apa spowodowała, że gęsty dym ogarnął sąsiednie o wartości 60 tysięcy złotych. Maszyna
podwórka. Z relacji zebranych wokół palącego się budynku ludzi wyni- była prawie nowa - wyprodukowana
ka, że opuszczoną ruderę często odwiedzali okoliczni menele, by w 200 I roku. Numery rejestracyjne ciągni
czy wino, a w nocy się przespać. Według wstęp ka są następujące: ELCA325.

P

w dzień wypić tu piwo
nych ustaleń przyczy11ą

pożaru było umyślne

podpalenie.

Stacia w Nieborowie iui wkrótce
Z

a 2-3 tygodnie w Nieborowie, tuż czeiwca, aktualnie zaś kończone są prace
obok byłej restauracji „Na rozdro- związane z wystrojem obiektu. Równożu'', rozpocznie swoją działalność stacja cześnie ze stacją zostanie otwarty sklep,
paliw pod szyldem Polskiego Koncernu w niedh1gim czasie po jej umchomieniu plaNaftowego Orlen prowadzona przez Jac- nowane jest otwarcie restauracji, a w dalszej
ka i Krzysztofa Haczykowskich. Budo- przyszłości powstanie także motel.
(aj)
wa rozpoczęła się na przełomie maja i

Uderzono drzwiami
minioną sobotę, I Olistopada około
8.30 w Dzieżgówku ranna w wyniku
wypadku została 72-letnia rowerzystka Irena M. Rozwożąca pieczywo na
terenie wsi Nysa kierowana przez Lecha S.
zatrzymała się na drodze, kierowca otwierając drzwi nie upewnił si<( czy nikt nie nadjeżdża i uderzył kobietę jadącą na rowerze.
Irena M. z licznymi obrażeniami trafiła do
(mwk)
szpitala.

W

• dzielnicowy z os. Kostka: 830-95-69,
•dzielnicowi z Bratkowic i centrum
miasta: 830-95-65,
• dzielnicowy z rejonu ulicy Łysz
kowickiej, Jana Pawła II, osiedla Kostka i ulicy Łódzkiej: 830-95-64
•dzielnicowy z Korabki: 830-95-67,
•dzielnicowy z gminy Łowicz: 83095-41.
Można również zadzwonić na policyjną centralę: 830-95-02 lub do dyżur(mak)
nego oficera: 8::0-95-00.

drogowy, gdzie kierujący samochodem
Fiat 126 p Karol W. potrącił przechodzącego przez jezdnię Tomasza K. Pieszy z obrażeniami ciała trafił do tut.
szpitala.
• 12 listopada o godz. 8.00 tut. KPP
powiadomiony o włamaniu do
magazynu RDP w m. Krępa.
został

• 6 listopada o godz. 17.45 Helena K.
tut. KPP o uszkodzeniu
mienia w swym budynku mieszkalnym w
powiadomiła

Łowiczu.

•?listopada o godz. 16.00 OPK Bielawy został powiadomiony o kradzieży
kabla elektrycznego w m. Sobocka Wieś.
• 9 listopada o godz. 8.40 tut. KPP
powiadomiony o nagłym zgonie
Władysława F. w m. Grudze Stare.
został

• W nocy z 8 na 9 listopada w Łowi
czu przy ul. Klickiego miał9 miejsce wła
manie do nowo budowanego budynku
mieszkalnego Zbigniewa D.
• I O listopada o godz. 8.40 Wiesław
W. powiadomił tut. KPP o kradzieży dnia
poprzedniego w rejonie targowicy miejskiej swych dokumentów.
ki

• 11 listopada o godz. 2.30 w m. BoczChełmońskie miał miejsce wypadek

• 13 listopada o godz. 7.00 Stefan
K. powiadomił tut. KPP o kradzieży w
czasie jego snu z jego mieszkania odzieży, dokumentów i pieniędzy.
• Tego samego dnia o godz. 7.35
Robert K. powiadomił tut. KPP o kradzieży podczas jego snu z jego mieszkania portfela.
• W minionym tygodniu funkcjonariusze tut. KPP podczas kontroli drogowej ujawnili dwóch kierujących samochodami w stanic nietrzeźwym, dwóch
rowerzystów ijPdnego kierującego cią
gnikiem rolniczym.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w ww. sprawach, prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą
Powiatową Policji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek

nowy
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CHODZI OREGU

IN?

Matka, której dziecko leczone jest na oddziale dziecięcym
łowickiego szpitala, czuje się źle potraktowana. Dyrektorka szpitala
twierdzi, że to raczej matka nie szanuje szpitalnych przepisów.
atka dziecka twierdzi, że mocno
zakatarzone dziecko kichając pobrudziło jej twarz i włosy. Ponieważ pm:bywa z nim przez cały dzień, umyła głowę
nad umywalką. Została poproszona do dyżurki pielęgniarek, gdzie pani dyrektor zwróciła jej uwagę. Elżbieta L. tak mówi o tym
zdarzeniu: Pani dyrektor powiedziała mi,
że narażam firmę na starty i pytała, czy

M

jakie rodzice płacą za pobyt z dzieckiem na
oddziale dziecięcym: Moi.e stworzy się taką
możliwość, aby ludzi, którzy niemająpienię
dzy zwolnić z tych opłat? Kiedyś tu była inna
atmosfera, po co wprowadza się ten stres ?

Rodzice tei
sprawiaią problemy

kilkunastogodzinny pobyt łączy się
z konkretnymi kosztami, jakie ponosi
ZOZ, ponieważ rodzice korzystają
z kuchni czy łazienek. Za calodoboll'.)I pobyt skalkulowaliśmy 21 zł, a za dzienny 5
.zł,

co nie wydaje mi się być wygórowaną
zwrotem pewnych kosztów

sumą, jedynie

- uzasadnia sens pobierania opłat Janina Biskup Alojzy Orszulik z relikwiarzem
Kłos - Kaźmierczak, jednocześnie dodaMatka dziecka nie chciała się dostoso- jąc, że we wszystkich już szpitalach opła
teraz będę suszarką suszyła włosy. Nie
miałam taki.ego zamiaru. Pytała mnie też, wać do regulaminu, pomimo że prosiłyją ty tegq typu obowiązują.
czy w swojej pracy też poszłabym umyć o to pielęgniarki - mówi z kolei dyrektor
REGULAMIN OBOWIĄZUJE
głowę ? Uważam, że nie powinniśmy po- Janina Kłos-Kaźmierczak. Matka dziecłumy wiernych - około 1500 osób - czeniu modlitwy biskup pobłogosławił rezwolić sobie na taki.e traktowanie - mówi. ka przebywała w szpitalu w formie cało
JUŻ OD MARCA
brały udział w tegorocznej uroczy- likwiami cztery strony świata.
'Zastanawiam się, ile wody zużyłam na to dziennego pobytu z synem przez jedną
Zespół Opieki Zdrowo1nej posiada od 7 sto$ci ku czci Świętej Wiktorii - patronki
Uroczysta msza św. rozpoczęła się
mycie, za pobyt dziennypłacę 5 zł, na pewno dobę, ale następnego dnia stwierdziła, iż
szpital z tego powodu nie stracił więcej. Po- był to tylko pobyt dzienny, za który pła marca 2001 akt wewnętrzny pod nazwą miasta i diecezji łowickiej, która przypa- w bazylice po godz. 11.00, a kazanie
ci się 5 zł, a nie 21 jak za całodobowy. Jest ,,Regulamin porządkowy ZOZ w Łowiczu", da w dniu Narodowego Święta Niepodle- wygłosił bp. Jan Kopiec z Opola. Mówił
czułam się jednak strasznie poniżona.
Nie chciałam powiedzieć, że jest tu zła to pierwszy tego typu przypadek niezasto- w którym zawarty jest m in. ogólny regula- głości, 11 listopada. W tym roku święto m. in. o tym, że św. Wiktońa uczy nas, że
opieka - zastrzega Elżbieta L. - bo w szpi- sowania się matki. do ll'.)lmagań szpitala - min odwiedzin pacjentów hospitalizowa- przypadało w niedzielę. Tradycyjna już nie można eksperymentować na człowie
talu z dziecki.em jestem nie po raz pierw- mówi dyrektor ZOZ. Jeśli chodzi o sam nych w szpitalu, a także dwa bardziej sza.e- procesja przeszła od kościoła św. Ducha ku i jego życiu. Są pewne wartości nadszy. Spędziłam tutaj też poprzednie Boże incydent, to jej zdaniem matka dziecka gółowe regulaminy-pobytu całodobowego, na Stary Rynek, gdzie odmówiona zosta- rzędne i granice, których nigdy nie można
Narodzenie i atmosfera była bardzo przy- wyszła z łazienki dla dzieci z ręcznikiem za który matka płaci 21 zł oraz dziennego ła przez biskupa Alojzego Orszuliką, bur- przekroczyć - powtarzał kilkakrotnie
jemna. Nie mam nic do zarzucenia pod na głowie, a zapytana o to powiedziała, pobytu; który kosztuje 5 zł. Z regulaminem mistrza Ryszarda Budzałka i wicestaro- w swoim kazaniu w· nawiązaniu do czaże nie zdążyła umyć głowy w domu. Zda- rodzic jest zapoznawany i pielęgniarce dy- stę Mirosława Karcza modlitwa za diece- sów Impeńum Rzymskiego i do problekątem opieki. pielęgniarek czy lekarzy.
(mwk)
Elżbieta L. sama wychowuje 5-letnie niem pani dyrektor, każdej osobie byłaby żurnej deklaruje, jaką formę wybierą. W re- zję, za miasto i za ojczyznę. Po zakoń- mów współczesnych.
gulaminie jest też zapis, że zaliczkowo jest
bliźniaki - chłopca i dziewczynkę. Przy- w takiej sytuacji zwrócona uwaga. Ponadto,
znaje, że dzieci są rozpieszczone, dużo twierdzi dyrektorka, zachowanie Elżbiety pobierana na wstępie opłata za 3 dni pobypracując zawodowo stara się im zrekom- L. wprowadziło zamieszanie w pracy od- tu matki. Regulamin jest też wywieszony
pensować czas, który spędzają bez niej. działu, na co personel nie może pozwolić. w hoteliku dla matek i na oddziale, aby w
Dzieci miewają kłopoty zdrowotne, uro- Podstawowym zarzutem był ten, że ko- przypadku wątpliwości można było sprawdziły się 2 miesiące przed czasem, są po- rzystała z łazienki dla dzieci, a łazienka dzić jego zapisy.
Odwiedziny pacjentów w innych fordatne na infekcje. Obecnie, z powodu dla rodziców znajduje się obok hoteliku
sprawowania opieki nad nimi, przebywa dla matek na III kondygnacji szpitala. mach i na innych oddziałach możliwe są
od 18 października na zwolnieniu lekar- Matki nie powinny korzystać z łazienki codziennie w godz. 14.00 - 17 .OO. Jest to Stare drzwi pijarskiego kościoła wróciły
skim. Z synem przyjechała do szpitala dla dzieci, ponieważ przyjmując matki podyktowane koniecznością np. przepropo konserwacji
w sobotę, 10 listopada. Czuje się zmę szpital nie wie, czy są one zdrowe. Nie wadzania zabiegów czy zmian opatrunków
oraz
porą
posiłków.
Jednak
staramy
czona chorobami dzieci i uważa, że trud- wolno też wchodzić do tzw. kuchni czyrawie dwa miesiące odrestaurowywano jest sprostać wymaganiom, jakie są stej lµb palić papierosów w miejscach nie- się iść na rękę odwiedzającym i zrozune były w pracowni stolarskiej Daw szpitalu narzucone. Na przykład z dziec- dozwolonych - a ta matka to czyniła. mieć to, że niektórzy dojeżdżają z daleka niela Mońki z Bolimowa główne drzwi
i chcą odwiedzić pacjenta również w inkiem można być tylko do 21.00, nawet Szpital ma po prostu swoje wymogi.
wejściowe do kościoła ojców pijarów
Dyrekcja ZOZ uważa, że rodzice mają nych godzinach - mówi dyrektor ZOZ.
jeżeli do tej godziny nie uśnie.
w Łowiczu. By drzwi odzyskały dostojMirosława Wolska -Kobierecka
Krytycznie wyraża się też o opłatach, prawo przebywać z dzieckiem, ale ich
ny wygląd i mogły służyć jeszcze przez
pół wieku konieczna była nie ty!Ko ich
konserwacja, ale również wymiana niektórych elementów, najczęściej tzw. ramiaków. By wymienić elementy należało
rewniana, kryta eternitem wiata drzwi rozebrać, dorobić nowe elementy, Daniel Mońka podczas montażu
o powierzchni około 60 m2 spłonę ręcznie dokleić, pomalować. Czasochłon drzwi.
ła w miniony wtorek, 13 listopada, ne było również ręczne, przeprowadzow Chruślinie. Pożarwybuchłkrótkopopół ne przy niewielkiej pomocy środków che- tego uważam, że jeżeli będą na bieżąco
nocy. Ze względu na to, że wiata była miej- micznych, doczyszczanie zmurszałej po- konserwowane, mogą służyć świątynijeszZnowu wypadek w Kompinie
scem częstych, suto zakrapianych spotkań wierzchni, w którą miejscami „wgryzła" cze co najmniej 50 lat- zapewnia wykotowarzyskich, najbardziej prawdopodobną się stara farba. Wykonujący pracę Daniel nawca prac Daniel Mońka. - Uważam,
olejny bardzo groźny wypadek droMońka zdecydował się na ręczne czysz- że decyzja o remoncie i ll'.)lmianie eleprzyczyną pożaru było zaprószenie ognia
gowy zdarzył się w ostatni piątek,
Akcja gaśnicza, w której udział wzięło 14 czenie powierzchni, ponieważ gdyby mentów była słuszna, nie tylko dlatego,
16 listopada, na skrzyżowaniu trasy
przeprowadził je przy użyciu maszyny, że przywróciła świetność obiektowi, ale
strażaków, trwała ponad godzinę.
z Poznania do Warszawy z lokalną drogą
osiągnąłby efekt nowych drzwi - a nie również dlatego, że jest wyrazem szacunku dla rzemieślnika, któ1y kiedyś
w Kompinie (gmina Nieborów)- tuż przy
o taki chodziło.
patronackiej stacji paliw Rafinerii Gdań
W poniedziałek i wtorek drzwi były włożył trud w wykonanie tych drzwi skiej. Tym razem poszkodowani zostali
montowane, a od wczoraj już funkcjonu- dodaje.
minioną. niedzielę, 11 listopada, ją. Są może nieco ciemniejsze niż wczeIle lat mają owe drzwi, nie udało nam
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęcio
na tererue starego magazynu na- śniej, ale nie dało się tego uniknąć, ponie- się ustalić. Wiadomo, że pochodzą one
wej ze Stowarzyszenia Osób Niepełno
leżącego do zakładu Byk Mazo- waż ich powierzchnia przed renowacją sprzed II wojny światowej, a dowodem
sprawnych Tacy Sami, które ma swoją
siedzibę w dawnym budynku szkoły pod- Uderzenie nastąpiło w tył samo- via wybuchł pożar. Płomienie pojawiły nie była jednolita, miała ciemne przebar- na to jest fakt, że Daniel Mońka znalazł
się w środku rozbieranego właśnie obiek- wienia. Jest
stawowej w Parmie na terenie gminy Ło chodu. Na szczęście.
to zdrowy materiał, nie zain- w drzwiach fragment pocisku, który najtu.
Najbardziej prawdopodobną przy- fekowany przez robaki, przez, próchnicę. prawdopodobniej trafił tam właśpje podwicz. W wyniku wypadku trzej uczest(aj)
nicy warsztatów i kierowca służbowego Niestety, odległość pomiędzy Fiatem czyną pożaru było podpalenie znajdują Wszystkie ubytki zostały wypełnione, dla- czas wojny.
samochodu trafili do łowickiego szpitala. a rozpędzonym Renault była zbyt mała cych się tam śmieci. Pożar został szybko
Samochód właśnie jechał po następnego i doszło do zderzenia się samochodów. opanowany.
Łaźniki
uczestnika warsztatów. Obrażenia na Samochód przewożący osoby niepełno
szczęście nie były bardzo groźne i już po sprawne na warsztaty do Parmy otrzykilku dniach nie wymagali bezpośredniej mał szczęśliwie uderzenie tylko w tylną
opieki medycznej w szpitalu.
.
część karoserii i został zepchnięty na
o kolejnej kradzieży krów na skraWypadek zdarzył się kilkanaście mi- pobocze drogi - temu pasażerowie zą
adni gminy Zduny na sesji 8 listo- że jej wyposażenie zostało przekazane do
ju Puszczy Bolimowskiej doszło
nut przed godziną 10.00. Kierujący przy- wdzięczać mogą życie. Do łowickiego
pada jednogłośnie przegłosowali muzeum w Łowiczu i stanowi ll'.)lpósaże
kilkanaście dni temu, i to na polu rolstosowanym do przewozu osób niepeł szpitala trafiła 34-letnia Bożena W., nika z Bolimowa, który już raz, we wrze- dwie uohwały umożliwiające sprzeda- nie izby lekcyjnej w skansenie w Maurzynosprawnych Fiatem Dukato 33-letni a oprócz niej 24-letni Jacek R., 44-letni śniu, został tak poszkodowany. W biały nie nieruchomości w Łaźnikach, na któ- cach - więc zawsze można sobie tam pójść
Adam K. według policji nie zachował na- Zygmunt M. oraz kierowca.
dzień łupem złodziei padły dwie krowy rej znajduje się parterowy, czteroizbo- i przypomnieć sobie dziecięce lata.
leżytej ostrożności na skrzyżowaniu
Nadwozie sfinansowanego przez Pań o wartości 4 tys. zł. Początkowo myślał on, wy budynek mieszczący niegdyś szkołę
Wójt Jarosław Kwiatkowski powiez drogą krajową i próbował przeskoczyć stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie- ie zwierzęta zerwały się z uwięzi, jednak podstawową. Po zakończonym głosowa dział nam, że jest już zainteresowanie
trasę przed jadącym od strony Warsza- pełnosprawnych Fiata nadaje się wyłącz ślady śamochodu udowodniły, że ..zostały niu przewodniczący Rady Gminy Jerzy kupnem tej nieruchomości . Przetarg zowy samochodem ciężarowym marki Re- nie do wymiany.
one skradzione. Najprawdopodobniej kro- Guzek powiedział: - Tym, którzy czują stanie ogłoszony w połowie grudnia.
nault, który przewoził szkło techniczne.
(mak) wy od razu zostały przeznaczone na ubój. sentyment do tej szkoły, chcę powiedzieć,
(tb)

Relikwie Rzymianki na ulicach

T

Nie tylko przez szacunek
dla rzemieślnika ·
P

Nie zdqiyli przeskoczyć
przez „dwóikę"

Pożar wChruślinie

D

K

Palił się stary magazyn

W

Krowy giną z pas1wisk Szkoła będzie
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wCZVJE 1iCE BUDYNEK :::~;i~::::;iala
OŚRODKA ZDROWIA?

D

oktor Andrzej Smalc, kierownik
Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bełchowie w gminie Nieborów, jest zainteresowany, kupnem
nieruchomości, w której prowadzi swój
zakład, a którą wynajmuje od starostwa.
Złożył w tej sprawie pismo do starostwa,jednak zarząd powiatu, biorąc pod
uwagę fakt, że budynek ten został przed
laty wybudowany przez społeczeń
stwo gminy, z przeznaczeniem na siedzibę Rady Gromadzkiej przed podję
ciem decyzji w tej sprawie, postanowił
zapoznać się z opinią radnych gminy
Nieborów.
Andrzej Smalc zwrócił się więc do

sprawa pozostała w punkcie wyjstarosta Cezary Dzierżek zapewnia, że: Los budynku bez konsultacji z gminą się nie zmieni.
Dalej więc nie wiadomo, kiedy będzie
mógł otrzymać odpowiedź zainteresowany kupnem lekarz. Nie wiadomo również,
kiedy gmina się dowie czy będzie mogła
budynek przejąć. Nie chcemy poprawiać
tego co zrobiła ustawa przekazując majątek samorządom powiatowym. Ośrodek
w Bełchowie jest na razie jedynym przypadkiem, gdzie jest zainteresowanie kupnem. W tym momencie żadnych decyzji
nie będziemy podejmowali, ponieważ zapowiada się nowelizacja w ustawie
o ochronie drowia i chcielibyśmy najpierw się z nią zapoznać - mówi staro(aj)
·
sta Dzierżek.
więc

ścia, gdyż

Budynek ośrodka zdrowia potrzebuje gruntownego remontu. Kto go
wykona?

rzem niż powiatowi, jednak na dziś ze
strony gminy m~my jedynie deklarację
chęci przejęcia tego budynku. By zarząd
wójta gminy Nieborów Andrzeja Werle
powiatu mógł się określić w tej sprawie,
o wyrażenie akceptacji dla przedłożokonieczne jest oświadczenie woli Rady
nej w starostwie propozycji kupna
nieruchomości w Bełchowie. Pismo to Gminy. Sprzedaż w tym wypadku również
może okazać się korzystna dla budynku,
zostało przedstawione radnym 29 paź- ponieważ zyskałby on konkretnego władziemika, podczas ostatniej sesji. Od ściciela, a umowa notarialna może zaki l~nast~ lat pro~adzone są w budyn- bezpieczyć prawnie wykorzystywanie tego
ku j edyme prowizo:rczne naprawy, obiektu na cele związane z ochroną zdrotymczasem potrzebuje on gruntowne- wia - ocenia Ryszard Deluga członek Zadu Powiatu Łowickiego.
go remontu - informował radnych o stanie nieruchomości Andrzej Smalc. Jed- rząD
oktor. Smalc nie zdołał jed~ak Pb~kenocześnie zapewniał on nieborowskich _
do
konac
·
· • się
· zw1ązac
· łby moc
· ch eta
. o. 1e . sprzedazy
.
. radnych
radnyc h, ze
. tu. Uwazam, ze takie budynki me po. .
h ł ' . . r N"kt
. .
.
z tym miejscem na stałe, dobudowac
pomieszczenie na aptekę 'i gabinet fi- w~n~y mie~ prywatnyc wla~cicie 1·t 1b
me 1est wieczny, a pozwa a1ąc na o '.Jl
..
budynek trafił w prywatne ręce nie mamy
.
zyoterapu. .
P~zewodmczący. Rady Gm my Adam gwarancji, że za jakiś czas nie zmieni
~amak, p~po~mał z~r~~adzony~'. się jego przeznaczenie -wyraził swoją
ze p~dczasJ~~neJ zw~zesmejszych sesjt opinię radny Mieczysław Kowalski.
radm wyraz1h wolę nieodpłatnego prze- Będę prowadził zakładjeszcze przez JO,
jęcia od starostwa budynków ośrqdków J5 może 20 lat. Jeżeli bym nie planozdrowia w Bełchowie i w Nieborowie wal, że dzieci przejmą go po mnie - nie
na rzecz mienia komunalnego gminy. ihwestowalbym- wyjaśniał Andrzej
Prośba w tej sprawie została już do sta- Smalc. Opinia radnego Kowalskiego nie
ros twa skierowana - mówił. Jak dowie- była jednak odosobniona i ostatecznie
dzieliśmy się w starostwie ta prośba nieborowscy radni jednomyślnie pojednak nie zobowiązuje starostwa do twierdzili chęć przejęcia od powiatu bupodjęcia konkretnej decyzji. Uważam, dynków zajmowanych przez ośrodki
że gminie łatwiej być dobrym gospoda- zdrowia w Bełchowie i Nieborowie. Tak

Miejski zespół kameralny wystąpił
w dniu Święta Niepodległości

W

ręczenie awansów na pieJWSzy stopień oficerski - podporucznika - dla

członków światowego Związku Żołnierzy

Annii Krajowej Oddziału Łowicz było gJ.ównym punktem uroczystej sesji rad miasta
i powiatu zorganiz.owanej z okazji 83 rocznicy odzyskania przez Polskę NiepodlegJ.o. ści w Zespole Szkół zawodowych nr I w
Łowiczu, 9 listopada. Mianowani zostali:
Lidia Lutze-Michalewska - Łowicz, Stanisław Kowalczyk - Jackowice, Jan Szymczak -Łowicz, Stanisław Cieślak-Łowicz,

Jerzy Wojda - Łowicz, Jan Gontarek - Beł
chów, Tadeusz Waliszewski - Ostrów, Stanisław Rybus - Bocheń, Julian Zakrzewski Łowicz, Władysława Cieślak - Bednary, Janina Pęśko -Bednary, Władysław Słomski Bednary, Helena Pągowska - Łowicz, Henryk Kubiszewski - Nieborów, Helena Sosnowska - Łowicz, Benedykt Brzostek Bobrowa, Jan Gajewski -Łowicz, Jan Urbanek - Łowicz, Maria Pawłowicz - Łyszko
wice, Bolesław Balialerz- Uchań Dolny, Jan
Piotrowski -Łyszkowice, JózefStrugiński Czatolin.
Drugim wydarzeniem był premierowy
występ miejskiego zespołu muzyki kameralnej. Obawy Eugeniusza Strycharskiego,
koordynatora spotkań zespołu, o to, że niezbyt dobra akustycznie sala może pogorszyć odbiór muzyki, okazały się obawami
na wyrost Zgromadzeni w auli ZSZ ar 1

łowiccy
się

muzycy zaprezentowali
znakomicie i otrzymali owacje

na

stojąco

dziękowali łowickim muzykom za występ
owacjami na stojąco. Na piętnastominuto
wy repertuar złożyły się Pieśń Wieczorna
Stanisława Moniuszki, Suita T. Kissewetera oraz polonez Pożegnanie Ojczyzny M.
Ogińskiego. Biorąc pod uwagę fakt, że występ zespołu był ostatnim punktem trwają
cej ponad trzy godziny uroczystości, wzbudzenie w publiczności zainteresowania jest
sukcesem zespołu.
Proboszcz katedry, ks. Wiesław Skonieczny, bezpośrednio po koncercie wyraził chęć
zaproszenia muzyków na występ do ło
wickiej bazyliki. Sami muzycy również są
zadowoleni z występu: Muzeum byłoby nam
bardziejprzyjazne.akustycznie, tutaj było tnulniej. ale uważam, żecalkiemdobrze. a utwierdziły mnie w tym przekonaniu owacje- mówi
(aj)
Eugeniusz Strycharski.

Zduny
Bankomat na Stanisławskiego
czynny. Od poniedziałku 12

już

łódzcy studenci słuchali
księiackiei gwary

listopada uruchomiany został bankomat łowickiego oddziału Mazowieckiego Banku Regionalnego
lisko SO-osobowa grupa studentów poprzy ul. Stanisławskiego 25, vi~
lonistyki Uniweisytetu Łódzkiego oda vis kościoła św. Ducha. W pla- wiedziła w miniony czwartek, 8 listopada,
cówce tej od dłuższego czasu trwa- Gminny Ośrodek Kultu!)' w Zdunach, by
ły remonty związane z unowocze- spotkać się z dwiema twórczyniami ludośnieniem i powiększeniem jej po- wymi z Urzecza: Anną Białecką i Lucyną
wierzchni. Oficjalne otwarcie uno- Stachurską, Poprzez gawędy i przyśpiewki
wocześnionego lokalu odbędzie przybliżały one studentom tajniki księ_?,ac
(/js) kiej gwary. Studenci odwiedzili także Niesię 23 listopada.

B

borów i skansen w Maurzycach, a po drodze Bronisławów pod Głownem.
Inicjatorką wyjazdów jest łowiczanka dr.
Renata Marciniak, wykładowca łódzkiego
uniweisytetu oraz Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej,
specjalizująca się w językoznawstwie,
w tym szczególnie w gwarach.
(tb)

HUKTOWMA CERAMICZNO·BUDOWLAM
ul. Nadbzurzańska 41
Tel.(046) 837-88-13

Łowicz,

Poleca po atrakcyjnych cenach:
glazurę, terakotę

polskich i zagranicznych firm
•••••
w dużym w}tborze i kolorystyce
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Ceresit)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównające
•!•płyty gipsowe KNAUF
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze

•!•
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"' HURTOWNIA: ŁOWICZ, ul. Seminaryjna 6, tel./fax (046)837-60-14
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OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM PLUS

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

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

......

i' -fs"
R-1017

JANUSZ WOJDA, tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532, (0-46) 837-14-~3
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Łyszkowice

POMYSt NA LICEUM
•

NADAL ROZWAZANY
R

ozbudowany budynek gimnazjum czone, a mogłoby w przyszło.ki zaowocoŁyszkowicach ma na tyle dobre wać. Zdaniem dyrektora Grocholi, dla
wamnki lokalowe, że w Łyszkowicach wielu rodziców wysłanie dziecka do szkopojawił się pomysł na utworzenie szkoły ły w Łowiczu czy Skierniewicach jest
średniej . Dyrektor gimnazjum Grzegorz zbyt dużym obciążeniem finansowym.
Grochola uważa, że realna byłaby dwu- Szansę utworzenia liceum stwarza reforciągowa szkoła średnia. Oko/o 50 % cizie- ma i należy ją wykorzystać, tym bardziej,
ci nie kontynuuje nauki ze względów ji- że jest n1 bardzo dobra baza lokalowa
na11sowych. Często rodzice pytają na~. czy i przygotowana kadra.
szkoła taka powstanie - mówi dyrektor
Wójt gminy Łyszkowice, Włodzimierz
gimnazjum - Według mojego rozeznania Traut powiedział Nowemu Łowiczanino
chętnych by/oby w pie1wszy111 roku oko/o wi, że nie ma jeszcze żadnych konkret50 osób. Główne założenie reformy pole- nych ustaleń na ten temat, ale trwają staga p1zecież na tym, aby upowszechnić ma- rania, aby szkoła taka powstała jako filia
turę. Otwierając szkolę .fred11ią w Łysz jednego z łowickich liceów. Do k01ica
w

kowicach założenie to moglibyśmy realizować. Wiem, że sieć szkól średnich w powiecie została uznana za wystarczającą,
ale ta sieć jest nie u nas. Pewne środki
mogłaby dołożyć gmina. t~ nie jest wyklu-

gminny. Takich inicjatyw nikt nie neguje.
W tej sprawie nie ma żadnego oficjalnego
mowy z NŁ. Jednocześnie podkreślał, że wystąpienia, ale jeżeli wniosek wpłynie,
bardzo zależy mu na takiej szkole. Tym- będzie rozpatrzony przez radnych.
(mwk)
czasem podczas ostatniej sesji powiato-

Będą wozić do Bąkowa
Modernizacja w szkolnej
stołówce w Zdunach

ztery projekty uchwał tzw. około wanych z wysokością stawek obowią
zujących w tym roku nie jest możliwe
nych z finansami mieszkańców miasta z uwagi na zmianę zakresu opodatkowaw 2002 roku, podjął na ostatnim posie- nia i wprowadzeniem nowych kwalifikadzeniu, we wtorek, 6 listopada Zarząd cji do poszczególnych gmp pojazdów.
Miasta Łowicza. Projekty te najpierw tra- Podatek transportowy nie dotyczy safią pod obrady komisji, a następnie w czwar- mochodów osobowych (o masie całko
tek 29 listopada będą się nad nimi zastana- witej do 3,5 tony).
wiali radni podczas obrad sesji.
Trzeci projekt uchwały ustala opłaty
Najistotniejszy wydaje się być projekt administracyjne za czynności urzędowe.
uchwały w sprawie ustalenia podatków Zgodnie z nim za wydanie wypisu i wylokalnych w przyszłym roku. Z jego ana- rysu z miejscowego planu zagospodarolizy wynika, że proponowane przez za- wania przestrzennego trzeba będzie zarząd miasta stawki są w większości
płacić I07 zł za jedną działkę, a za każdą
o 7 procent wyższe od obowiązujących następną I O zł, nie więcej jednak niż
w tym roku. Wyjątkiem jest wysokość 186,91 zł.
podatku od gnmtów będących użytkami
Ostatni projekt uchwały okołobudże
rolnymi nie wchodzącymi w skład gospo- towej określa wysokość stawek opłaty
darstw rolnych wykórzystywanych na cele targowej. Najbardziej istotną zmianąjest
rolnicze - zerowy wskaźnik wzrosn1 oraz to, że w paragrafie trzecim ust. l wprood metra kwadratowego tzw. pozostałych wadzono zapis o tym, że zarząd miasta
gruntów (nieujętych w klasyfikacji)- wzrost wyznacza na inkasenta Klub Sportowy
20 procent: z 5 do 6 groszy.
Pelikan. Wysokość wynagrodzenia dla
Podobnie zarząd miasta podszedł do klubu zależna jest od progów wysokości
stawek podatku transportowego. W pro.- pobranych opłat i od pory roku. Taki sam
jekcie uchwały zaproponowano stawki mechanizm obowiązywał w tym i poze wzrostem nie przekraczającym 7 pro- przednim roku. W związku z inflacją zacent stawek <'bowiązujących w roku bie- rząd zaproponował jednak podniesienie
żącym. W tym przypadku bezpośrednie wspomnianych progów.
(mak)
porównanie wysokości stawek proponobudżetowych, bezpośrednio związa

Sobota

Herbatka i kanapki na dlugiei przerwie
najbliższym czasie na dh1gich przerwach w Szkole Podstawowej
w Sobocie uczniowie będą mogli wypić
kubek gorącej herbaty i zjeść kanapkę. Pomysł dożywiania uczniów nie jest tutaj
nowy. Już w ubiegłym roku dyrekcja
szkoły chciała zorganizować wydawanie
obiadów, ale Sanepid uznał, że w budynku
nie ma na to odpowiednich warunków. Obec-

akończone zostały roboty przy re-

Bolimów

Nowe klasy na wiosnę
póżnia się termin oddania do użytku
dwóch dodatkowych sal lekcyjnych
w Szkole Podstawowej w Bolimowie.
Początkowo zakładano, że klasy będą gotowe w listopadzie, teraz okazttie się, że nie
wcześniejjakwiosnąprzyszłegoroku. Wolne
tempo prac spowodowane jest z jednej strony warunkami atmosferycznymi, a z drugiej
strony ograniczoną liczebnością ekipy robotników. Pomieszczenia przykryto dachem, wstawiono okna, do wykończenia pozostaje natomiast całe wnętrze budynku.
Trzeba wykonać dodatkowe wylewki podłogowe, otynkować ściany i wstawić drzwi.

O

(ljs)

• stomatologia ogólna
• ortodoncja
•chirurgia
.•ortopedia
• neurologia
• laryngologia
• kardiologia
• EKG wysiłkowe
• USG serca
G1 .\~"'

przełożyć betonową trylinkę i wytyczyć
zatoki parkingowe. Remont osiedlowej
nieniu nowego parkingu w pobliżu bloku ulicy był konieczny z uwagi na corazwięk20 na osiedlu Kostka. Prace wykonała sze zagłębienia w ułożonej przed kilkuspótdzielcza brygada remontowo-budow- nastoq1a laty nawierzchni.
(mak)
lana. N a leżało wypoziomować teren,
wyodręb-

W

„GABI.NETY
LEKARSKIE" s.c.

Nowy parking na Kostce
Z moncie osiedlowej drogi i

najbliższych dniach zostanie umchomiony duży kocioł i dwa taborety gazowe w kuchni przy
stołówce, dla uczniów zduńskiej szkoły
podstawowej i gimnazjum .. Nowy sprzęt
kuchenny jest uzupełnieniem już funkcjonującego, ale zasilanego energią elektryczną. Przy wykorzystaniu tego sprzę
tu stołówka wydaje 370 obiadów dla
uczniów i nauczycieli obu szkół, u_mchomienie instalacji gazowej pozwoli zwięk
szyć Wydajność i uruchomić dowożenie
60-80 obiadów do stołówki w szkole
w Bąkowie Górnym, gdzie zrezygnowano
z kuchni ze względów ekonomicznych (tb)

nie uczniowie będą mogli skorzystać z drugiego śniadania. Herbatę i kanapki przygotowywać będą pracownice szkoły, zaś dostarczać produkty - pobliski sklep.
Dla dzieci pochodzących z najbiedniejszych rodzin śniadanie finansować będzie
GOPS w Bielawach, pozostałe będą musiały zapłacić za nie I, 40 zł na dzień.

ŁSM

doczekają się

no-

lepsze czasy

roku to musi się wyjaśnić ze względu na
wymogi budżetowe - mówił podczas roz-

Jakie po"atki zapłacimy
w przyszłym roku
C

W

wej - 30 października, sieć szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu została
już ustalona i nie jest w niej uwzględnione
powstanie szkoły w Łyszkowicach. Starosta Cezary Dzierżek powiedział nam,
że wójt gminy Łyszkowice - jako radny
powiatowy nie składał żadnych propo- Widoczne na zdjęciu zniszczone już czasem lipy
zycji związanych z siecią tych szkół. Teo- wych, kilkunastoletnich następczyń.
retycznie wszystko jest możliwe - starosta
powtórzył w rozmowie z NŁ swoją opinię, którą wcześniej już w rozmowie z
nami wyrażał. Praktycznie powiat nie
może utworzyć takiej szkoły - kontynuował w nawiązaniu do podjętej już decyzji. Może to natomiast zrobić samorząd

Głowno,

ul. Swoboda 17119, lok. 2
tel. (042) 719-33-19, 710-71-10

dla zabytkowei alei?

abytkowa aleja łącząca nieborowski pałac z arkadyjskim parkiem bę
dzie renaturalizowana. Decyzję dotyczą
cą tych działań podjęli wspólnie: Bogumiła Dąbrowska - przedstawiciel wojewódzkiego konserwatora przyrody, Marian Rożej - wojewódzki konserwator zabytków, Stefan Górski - kurator Muzeum
w Nieborowie i Arkadii, Paweł Chojnacki
- kierownik łowickiego oddziału Zarządu
Dróg Krajowych oraz inicjator spotkania
Ryszard Deluga - członek Zarządu Powiatu Łowickiego pełniący obowiązki dyrektora wydziału ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa w starostwie.
Pom!tl 200-letnie lipy tworzące aleję
są w fatalnym stanie nie tylko pod wzglę
dem estetycznym, ale również zdrowotnym. W tym roku kalendarzowym padło
kilkanaście drzew. Przeprowadzone w la-

Z

tach 94-97 leczenie drzew nie przyniosłb
zamierzonego efekn1. Aknialnie aleja nie
dość, że traci swoją wartość historyczną
jako zabytek, to również stwarza zagrożenie dla drogi (bardzo mchliwej), przy
której jest usytuowana.
Łowicki oddział Zarządu Dróg Krajowych do końca roku ma przygotować
dokumentację inwentaryzacyjną, na podstawie której zostanie ()kreślony stan
drzew (ilość drzew do usunięcia, ilość do
leczenia) oraz zostanie wykonany plan
nasadzeń. Planowane jest nasadzanie
drzew już kilkunastoletnich, z bryłą. Cały
cykl renaturalizacji zaplanowany został
na dwa lata. Głównym źródłem finansowania przedsięwzięcia będą najprawdopodobniej pieniądze uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi
ska i Gospodarki Wodnej.
(aj)

Star dla zduńskich straiaków
R

ada gminy Zdun:,t zdecydowała na
Na 30 tys. zł składają się pieniądze od
ostatniej sesji o przekazaniu dla po- trzech gminnych straży: Bąków zapłaci
wiatu łowickiego 30 tys. zł w formie do- 12 tys. zł za otrzymany wóz ze Zdun, OSP
tacji celowej, dla Komendy Powiatowej Retki tysiąc zł za Żuka, otrzymanego z Bą
Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu kowa. Zduny zapłacą za Jelcza tylko 8,5
z przeznaczeniem na zakup sprzętu prze- tys. zł, z czego 7,5 tys. pochodzi ze sprzedaży Żuka wiośną tego roku, a tysiąc zł to
ciwpożarowego :
Decyzja finąlizuje przekazanie dla jed- środki własne. Gmina dołoży im 3,5 tys. zł
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w formie pożyczki, którą strażacy zwrów Zdunach używanego samochodu bojo- cą po Wielkanocy. Brakujące 5 tys. zł powego typu· Jelcz o pojemności zbiorni- chodzić będzie z przesunięć w budżecie
ków 6 tys. litrów, który dotychczas był gminnych OSP.
na wyposażeniu jednostki PSP w Łowi
Warte podkreśleniajest to, że OSP Zduczu. Pojazd ten zastąpił używany przez ny otrzymała samochód za l 4%jego fakzduńskich strażaków wóz bojowy Star tycznej ceny - podkreślił na sesji Józef
o poj 3 tys. litrów, który trafił do jednostki Warzywoda radny z Bogorii, a jednoczeOSP w Bąkowie Górnym. Jednostka ta znaj- śnie komendant gminny OSP i dodał duje się w krajowym systemie ratownictwa Zakup samochodu z Łowicza to dobry
gaśniczego, otrzymanie tego samochodu interes dla gminy.
(tb)
oddali możliwość wypadnięcia z systemu.
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CIUCHY Z KONTENEROW
Łowicki
d kilku tygodni oddział regionalny
Polskiego Czeiwonego Knyża w Ło
wiczu zbulwersowany jest pojawieniem się
na osiedlach Łowicza kilkunastu kontenerów przeznaczonych na niepotrzebną, starą odzież. Obecność kontenerów na terenie
miasta nie jest w żaden sposób związ.ana z
łowickim PCK, choć stoi za nim pokrewna
organizacja z Warszawy.
Zarząd Stołeczny PCK z Warszawy,
którego prezesem jest Jerzy Czubak, założył Polską Fundację na rzecz Rozwoju
Kiwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Organizacja ta dwa miesiące temu podpisała
umowę z famą „Wtórpol" ze Skarżyska
Kamiennej, która zajmuje się przetwarzaniem starej odzieży na czyściwo do maszyn. Jej zbieranie odbywa się przy wykorzystaniu kontenerów ustawianych ·
akn1alnie w wielu miastach Polski. Ło
wicki PCK ma natomiast podpisaną umowę z firn1ą „VIVA" z miejscowości Górki
Szczekowskie koło Kielc. Firn1a ta tradycyjnie odwiedza nasz rejon co kilka tygodni w porozumieniu z PCK, by organizować zbiórki odzieży. Odzież jest segregowana i ta, która nie jest zniszczona
i nadaje się do wykorzystania, trafia nieodpłatnie poprzez PCK do ubogich mieszkańców naszego miasta. Firma współpracu
jąca z naszym PCK co jakiś czas przekazttje
na jego konto różne sumy pieniędzy w ramach podziękowania za współpracę. Pieniądze te,jakpowiedziano nam w PCK nie
są wielkie, ale jednak stanowią znaczną
część pomocy udzielanej przez łowicki
PCK osobom najbardziej potrzebującym.
Inaczej sprawa się ma z ustawionymi
niedawno kontenerami. Ubrania, które do
nich trafią nie są segregowane w Łowiczu
i ,jak leci", bez oddzielenia tych, które na
coś by się jeszcze mogły przydać, wywożone do Skarżyska Kamiennej, gdzie
działa „Wtórpol". Firma ta nie przekazuje żadnych środków dla łowickiego PCK.
Jest to po pros(u odbieranie nam możli
wości pozyskania ubrań dla ubogich i

PCK spiera

się

z warszawskim

O

.eot

Kontenery niezgody stoją na łowic
kich osiedlach od kilku tygodni.
pieniędzy, jakie możemy otrzymać

odfirmy na pomoc dla potrzebujących - mówi
Jolanta Głowacka z łowickiego PCK. Jest
jeszcze inna sprawa: kontenery zostały postawione przez naszą siostrzaną organizację, ale ta nie pokwapi/a się nawet powiadomić nas o tym, nie mówiąc już
o skonsultowaniu z nami takiego poczynania. W ten sam sposób zrobiła to w
innych miastach.
Jerzy Czubak, prezes wspomniai'.lej fondacji, nie widzi w sprawie żadnego problemu, a stanowisko łowickiego PCK jest dla
niego niezrozumiale. Sprawa jest rozdmuchiwana niepotrzebnie - uważa. W Warszawie odzież. zbierana jest przez kilka różnych
organizacji i różnefin ny i nikt 11ie robi z tego
problemu - mówi Czubak i dodaje - W Polsce działa 5 - 6 firm zbierających odzież.,
dwie z nich: „ Wtói:pol" i „ Viva" są największe, ta dniga ma podpisane umcmy z
czę.foiązarządów regio11alnych PCK. takich,
jak ten w Łowiczu. Naszejfimdacji udało się
pozyskać do współpracy „ Wtórpol" i uzyskać gwarancję że będzie on współpraco
wał wyłącznie z PCK i Fundacją. Zgodnie z

ŁOWICZANIN

porozumieniem, jakie zawarliśmy.fandacja
będzie otrzymywała środki od firmy. które
zostaną wykoriystane na rozwój honorowego krwiodawstwa w Polsce przez PCK.
Pieniądze będą wykorzystywane na działa
nia celowe: wsparcie klubów HDK na terenie całego kraju, wydawanie materiałów promujących kiwiodawstwo, itp.
Czubak przyznaje, że nie jest wykluczone, że pieniądze te trafią w jakiejś
postaci także do łowickiego PCK z przeznaczeniem na kiwiodawstwo. Natomiast
odzież w dobrym stanie, znajdująca się
w kontenerach faktycznie do łowickiego
PCK nie trafi, bo nie ma on podpisanego
w tej sprawie porozumienia z„Wtórpolem".
Czy działalność na terenie Łowicza
jeszcze jednej firmy pozyskującej ubrania stanowi zagrożenie dla działalności
„Vivy" współpracującej z naszym PCK?
Prezes Czubak twierdzi, że wszystko da
się pogodzić, tym bardziej, że obie firmy
stgsują inny sposób zbierania, ta pieiwsza wykorzystuje tylko i wyłącznie kontenery, druga zbiera natomiast odzież wyłącznie w zbiórkach osiedlowych, wcześniej nagłaśnianych plakatami.
Tomasz Bartos

Nagrody tylko dla pracowników
N

owy system wynagrodzeń dla pracowników Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej został przyjęty na wniosek zarzą
du podczas październikowego posiedzenia
Rady Nadzorczej ŁSM. Z całego fonduszu
płac wyodrębniono tzw.fundusz 0,5%, który
jest przeznaczony na nagrody dla pracowników spółdzielni. Z wyodrębnionego fonduszu nie mogą natomiast otrzymywać nagród członkowie zarządu spółdzielni. Należy w)'.jaśnić, że pracodawcą dla członków
zarządu jest Rada Nadzorcza ŁSM, natomiast dla pracowników spółdzielni zarząd
Fundusz nagród może być uruchomiony
dopiero po przyjęciu bilansu spółdzielni
i pozytywnym zaopiniowaniu go przez bie-

głego rewidenta. Cały, wyodrębniony fondusz nagród w spółdzielni wynosi około
8.200 złotych i gdyby podzielić go na aktualnie pracujących 71 pracowników spółdziel
ni, każdy z nich otrzymałby nieco ponad
115 złotych. Oczywiście nie wszy.~cy dostaną nagrody i nie w takiej samej wysoko.~ci.
Będą one przyznawane w zalei.110.vci odjakości praC)~ dlatego niektó1zy mogą otrzymać 200, inni ponad 300 złotych - mówi
prezes Am1and Ruta.
Przyjęty na październikowym posiedzeniu Rady Nadzorczej ŁSM system wynagrodzeń został pozytywnie zaopiniowany
przez związki zawodowe oraz Państwową
(mak)
Inspekcję Pracy z Łodzi.

OSP Róiyce ma iui 85 lat
najbliższą niedzielę, 18 listopada,jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach będzie świętowała 85lecie swojego istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 mszą świętą w
kościele parafialnym w Kocierzewie, a kon-

W

tynuowana będzie w strażnicy w Różycach,
gdzie spotka się około 250 osób. W programie przewidziano m.in. wręczanie odznaczeń druhom zasłużonym dla pożarnictwa,
czytanie fragmentów kroniki jednostki oraz
(aj)
występ orkiestry dętej z Kiernozi.

Łyszkowice

Cmentarna iui gotowa
czwartek, 8 listopada odbył się żynieryjno-Drogowych w Łowiczu. Koszt
odbiór techniczny zakończonych wykonania 620 m odcinka ulicy, która ma
kilka dni wcześniej prac na ulicy Cmentarnej szerokość 4 metrów, wyniósł 86 tys. zł.
w Łyszkowiach. Na ulicy tej została poło Część tej kwoty zapłaci Społeczny Komiżona nawierzchnia asfaltowa, a prace te tet Budowy, który zgromadził na swoim
(mwk)
wykonywało Przedsiębiorstwo Robót In- koncie około 30 tys. zł.

W

Jest źle, będzie gorzei
Czyli o bezrobociu w gminie Nieborów
Powiatowym Urzędzie Pracy
zarejestrowanych jest 597 bezrobotnych z terenu gminy Nieborów, czyli 9"/o
mieszkańców gminy, 69 z nich ma prawo do
zasiłku. Tematem bezrobocia nieborowscy
radni zajmowali się podczas ostatniej sesji,
29 października, w której uczestniczyła
również kierownik Powiatowego Urzędu
Pracy Martyna Szpiek-Górzyńska. Mamy
tu do czynienia z bezrobociem o długotrwa
łej strukturze, bardzo tntdnym do zlikwido-

W

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

wania. My jako urząd nie tworzymy mitjsc
pracy. a żeby cokolwiek zmienić konieczne
jest ściągnięcie imw~torów. którzy stworzą
miejsca pracy i to jest zadanie dla gmin mówiła podczas sesji kierownik SzpiekGórzyńska Jest źle, my.f/ę, że następny rok
będzie jeszcze gorszy- akcentowała.
Kierownik PUP nie przyniosła również
optymistycznych wieści co do uregulowania gminie należności za zatrudnienie osób
w ramach robót inteiwencyjnych. Zaległo-

ści urzędu względem gminy »ynoszą

1I tys.

zł i sięgająjeszcze grudnia ubiegłego

roku.
ludziom, którzy wykonali
pracę i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy
jest szansa na odzyskanie tych, należnych
nam przecież, pieniędzy - pytał wójt Andrzej Werle. Jak tylko będą pieniądze zapłacę, jednak nie mogę obiecać kiedy,
bo dostajemy pieniądze tylko na zasiłki i
to też w transzach -odpowiadała kierownik.
(aj)
Zapłaciliśmy

Największy

ZAPRASZA!
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Gmina Łowicz

50-lecie SP w Niedźwiadzie

•

BOCIANY PRAWIE W KAZDEJ WSI

Dobra ziemia dla
W

minionąsobotę, IOlistopadazwielkim rozmachem obchodzono urobociany gnieżdżące się pod Łowiczem
czystości 50-lecia szkoły w Niedźwia
dzie w gminie Łowicz. Obchody rozpouż po raz drugi młodzież z gimna- -macyjnych. Należało poprzez obserwaczęły się mszą św. w cjomu ludowym,
zjum w Popowie realizówała na te- cję zdobywać informacje o lokalizacji
przedstawieniem historii i współczesnej
renie gminy Łowicz program edukacyj- i umiejscowieniu gniazd, ich stanie, terpracy szkoły. Pomimo, że część oficjalna
ny Bocia11y koordynowany przez Pol- minie przylotu i odlo.tu bocianów, ilotrwała dość długo, sala domu ludowego
skie Towarzystwo Przyjaciół Przyro- ści złożonych jaj i liczbie młodych zdolcały czas była wypełniona po brzegi, bo
dy pro Natura we Wrocławiu. Ma on nych do lotu. Oprócz tego w tym roku
nie zabrakło absolwentów, nauczycieli
na celu zbieranie informacji o stanie po- zbierane były informacje o niektórych
i dzieci. Wśród przemawiających gości był
pulacji bociana białego na terenie Pol- żerowiskach - w tym wspierał uczniów
starosta Cezary Dzicrżek, który mówił
ski, a polega na obserwowaniu bocia- z Popowa dziadek jednego z nich - Stam. in., że Ziemia Łowicka to dobra ziemia
nów w gniazdach przez cały czas ich nisław Gajda z Mystkowic. W tym roku
dla oświaty, o czym może świadczyć fakt,
pobytu w Polsce. Opiekunką obserwa- często zdarzały się walki o gniazda oraz
że właśnie u nas w Pilaszkowie, zaczynał
torów z Popowa była nauczycielka bio- wypadnięcia piskląt, często kończące
Związek Nauczycielstwa Polskiego i że
logii Ewa Barylska. W realizacji pro- się kalectwem bocianów. Jednym z kaz tych stron wywodziły się tak znane
gramu w gimnazjum wzięło udział 36 lekich ptaków zaopiekowała się jedna
postaci jak - Adam z Bochenia czy prof.
osób, w przeważającej części ucznio- z obserwatorek z Jamna - Ula Doroba.
Eugeniusz Wachowski.
wie klas pierwszych, co zaczyna się Jeszcze w tym roku bocian ma być przestawać pewnego rodzaju zwyczajem tej wieziony do ZOO w Płocku. Na tereBardzo żywiołowe i bezpośrednie było
szkoły. W wyjątkowych wypadkach,
nie gminy Łowicz gniazda bociana biateż przemówienie jednego z byłych dygdy żaden z uczniów klas pierwszych łego istnieją w 25 wsiach, nie ma gniazd
rektorów - Andrzeja Adamczyka, który
nie mieszka w danej wsi, obserwację w Strzelcewie i Urbańszczyźnie. Łącz
podarował szkole nową, jeszcze czystą,
przejmowali starsi uczniowie.
na liczba gniazd w gminie wynosi 45.
niezapisaną, jak to sam określił „solidną
Obserwacje szczegółowe przydzielo- Najczęściej gniazda są umieszczone na
Ula Doroba z Jamna zaopiekowa- księgę z grzbietem skręconym śrubami".
11ych uczniom bocianich gniazd rozpo- drzewach liściastych, rzadko na słupach
Mówił on, że poprzez ciekawe i ładne
ła się jednym z kalekich ptaków
częły się na przełomie marca i kwietnia energetycznych i dachach budynków,
zapisy ma się ona stać kolejnym tomem
wraz z powrotem bocianów do Polski, wyjątkowo na konstrukcjach zrobio- dzenia jest liczba odchowanego potom- kroniki Szkoły Podstawowej w Niea zakończyły się z odlotem bocianów nych przez ludzi. Obserwowana popu- stwa, tzw. sukces lęgowy. W gniazdach dźwiadzie. Zwracając się do obecnej dyna zimowisko. Uczniowie prowadzili lacja bociana białego wynosiła 25 par. na terenie gminy Łowicz w tym roku rektorki Alicji Kocbuch
mówił m. in.:
zapiski na specjalnych kartach infor- Dla bocianów miarą życiowego powo- było 60 piskląt.
(mak) Córcia, trudny twój zawód i trudne twe
stanowisko. Pochodzisz ze wsi, wiesz,jak

Gimnazjaliści z Popowa przez cały sezon

obserwowali

oświaty

·

J

Domaniewice

Dzień

Seniora
· patriotycznie i na ludowo
O
koło 150 osób brało udział w im-

prezie zorganizowanej w Święto
- 11 listopada w Domaniewicach. Tegoroczny Dzień Seniora zaczął się częścią dotyczącą Święta Niepodległości, którą polonezem zainaugurowali tancerze z zespołu „Kalina". Ży
czenia zaproszonym gościom składali
wójt Grzegorz Redzisz, przewodniczą
cy rady gminy Andrzej Stajuda i dyrektor GOKSiR w Domaniewicach Barbara
Szymajda. W dalszej części uroczystości 50 uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Domaniewicach przedstawiło program pt. ,,Droga do wolności". W dmgiej - ludowej części spotkania, ponownie wystąpiła „Kalina" oraz
reaktywowana kilka tygodni temu 6Niepodległości

Studencka wycieaka
po gminie Bielawy

tudenci, słuchacze i kadra naukowa Katedry Geografii i Turyzmu Miast Uniwersytetu Łódzkiego odwiedzą 24 listopada gminę Bielawy. Wycieczka będzie
jedną z serii studenckich wyjaz.dów w ramach poznawania województwa łódzkie
go. Najej szlaku znajdą się Waliszew, Psary,
Bielawy, Sobota i Walewice. Przewodnikiem
{)raz prelegentem wykładu na temat historii
gminy, który wygłoszony zostanie w Walewicach, będzie Wojciech Miedzianowski
z gminnego referatu kultury w Bielawach.

S

Warsztaty teatralne
wWalewicach

Program "Droga do wolności"
w wykonaniu młodzieży
osobowa grupa śpiewacza „Bajdurka",
której kierowniczką jest skrzypaczka
z kapeli współpracującej z „Kaliną",
Monika Bartosińska.
(mwk)

W

walewickimpałacuodbędąsię 11
gmdnia I Powiatowe Warsztaty TeatJalne. Jednodniowy program warsztatów przewiduje zajęcia praktyczne z zakresu świadomości ciała, emisji i dykcji gło
su, organizacji teatru w szkole oraz reżyse
rii. W zajęciach może wziąć udział 15 osób.

1D/A]NJIP~ID11L

Wystawa na temat historii szkoły
ciekawa i dla starszych,
i dla młodszych
okazała się

na wsi jest- nie masz wyjścia. Z kolegami
musicie ciągnąć te chłopskie dzieci mocno
do przodu. Satysfakcja przyjdzie po latach.
Nie zabrakło też występów - „Blichowiacy" wystąpili z programem patriotycznym i ludowym, a uczniowie rapowali, śpiewali i wykonali pokaz mody.
Sporą atrakcją była wystawa okolicznościowa „Historia i dzień dzisiejszy SP
w Niedźwiadzie", którą wszyscy na zakończenie uroczystości zwiedzali na parterze szkolnego korytarza. Składała się ona
z materiałów pochodzących ze szkolnych
kronik. Więcej o historii tej szkoły czytaj
na stronie 18.
(mwk)

Gmina Bolimów

Domki w Joachimowie

ciągle

okradane

ziałkowiczu, zabierz swój dobytek dzinach popołudniowych cztery dział
ze sobą, bo inaczej zabierze go zło- ki. Do tej pory nie wykryto sprawców
dziej - to jest przesłanie dla wszystkich włamań. Nie pomagają patrole policyjwłaścicieli domków letniskowych w Jo- ne ani mocne zamki. Egzamin zdająna
achimowie Mogiłach, którzy na okres tomiast systemy alarmowe połączone
zimowy opuszczają tę wieś. Blisko czte- z bolimowskim komisariatem policji albo
rysta domów pustoszeje, a policja ma z prywatnymi agencjami ochrony miepełne ręce roboty. Złodzieje pojawiają nia w Skierniewicach. Do tak zabezpiesię tu notorycznie. Ostatnio, niecały czonych obiektów nie odnotowywuje
miesiąc temu, okradzione zostały '?I go- się włamań.
(ljs)

D

Powiat prawie w pełni na swoim
obiega końca przekazywanie przez browie, Muzeum w Łowiczu oraz niemmienia skarbu chomość gruntowa przy ul. Składowej,
państwa na rzecz starostwa - tzw. po- przyl~gająca do Powiatowego Zarządu
wiatyzacja. Do tej pory przekazane zo- Dróg. Decyzje co do przekazania tych
stały 32 obiekty, natomiast na decyzje obiektów odciągnęły się z powodu niew tej sprawie czekają jeszcze trzy: Ze- uregulowanego stanu prawnego, który naspół Szkół Rolniczych w Zduńskiej Dą- leżało uporządkować.
(aj)

D

wojewodę łódzkiego

ZAPRASZA NA ZAKUPY

sprzętu AGD i R1V oraz zestawów meblowych

DOM CHŁOPA, Łowicz, ul. Kurkowa 8
tel. (046) 830-21-51
(Q)JFERlIJJJJEMrJ[~
•komplety
wypoczynkowe
• tapczany dziecięce
• krzesła • stoły
• komody • witryny
• zestawy kuchenne

TIDLJK(Q) mN.&§9
TiflL]K(Q) ~ NlhlMill
~~~zimo~
Duo.Jl
ty ~ 0%
ai.ity

:g
N

Sprzęt na indywidualne

~

zamówienia. Duży wybór sprzętu do zabudowy.

•TABLICE• NAPISY NA SAMOCHODACH• NADRUKI NA ODZIEŻV • STRONY INTERNETOWE•

SZYiaY reklamy

ul. Blich 21 99-400 !owi.cz tel. (0-46) 837 66 86 fax 837 88 78 www.kolo.lowicz.com.
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Gospodarstwo Rybackie w Łyszkowicach

Kary dla producentów,
zapowiedź dalszych kontroli

RYBY
. NA. WIGILI~ ,
MOZNA JUZ KUPOWAC
.

.

At

Pustaki bez certyfikatu

kilku tygodni na stawach użytkowa
Vnycb przez Gospodarstwo Rybackie
w Łyszkowicach trwają połowy ryb. Zło
wiono już około 70 ton ryb o wielkości 1-2
kg. Połowy na największym stawie- Okręt,
trwać będąjeszcze około tygodnia, planowane jest przygotowanie do sprzedaży
w swnie około 90 ton ryb. Na mniejszych
zbiornikach wodnych jJ9łowy odbywają się
przy użyciu klasycznych sieci ciągniętych
przez łodzie, na Okręcie łowi się inaczej.
Pierwszy etap to opuszczenie wocfy do takiego poziomu, ahy można było świeżo natlenioną wodę wpuścić z powrotem do stawu mówi prezes gospodarstwa Stanisław Mocarski. Odbywa się to nocą, kiedy jest cicho,
ryb nie można bowiem spłoszyć. Woda
spuszczana jestze"Stawu i ponownie wpuszczana specjalnym mnichem Ryby czując tę
wodę płyną pod prąd wody bieżącej - poprzez wąski betonowy kanał wchodzą pod
odłówkę. Tutaj zaporami przegradza się
ryby co kilka metrów. Na odłówce ryby są
sortowane według gatunków i wielkości,
a następnie przenoszone do małych stawów
- magazynów. Magazyny są to głębokie
i dobrze zaopatrzone w natlenioną wodę stawy, w których ryby przechowuje się do
sprzedaży - czyli głównie do okresu świąt
Bożego Nanxlzenia.

Hodowla ryb w liczbach

Po

połowach

ryby

są

sortowaf}e. Na

sność tylko 33 ha, poz.ostała~ jest dzierżawiona od Agencji Własności Rolnej Skar-

bu Państwa. Największy staw to wspomniany Okręt, utworzony w XIV wieku, którego powierzchnia wynosi 155 ha, dość znane
są też - Rydwan Dolny - 47 ha, Rydwan
Górny - 18 ha. Stawy użytkowane przez
gospodarstwo znajdują się rui terenie 3 gmin
- Nieborów, Domaniewice i Łyszkowice,
Stanisław Mocarski wymienia m in. stawy
w Mysłakowie - 1OO ba, w Seligowie l Oha
i inne - w Zakulinie, Kuczkowie, Wrzeczku,
Grodzach.

Cykl produkcyjny karpia do momentu
Karpie, amury, liny
trwa 3 lata. W pierwszym roku
z tarła naturalnego hodowany jest narybek.
i szczupaki
Narybek uzyskuje średnio 30 - 60 g wagi
Karpie z Łyszkowic mają w Łowiczu
i po przezimowaniu zaczyna się drugi rok
produkcji. Ryby „dwulatki" hodowane są i okolicach wyrobioną markę, ale spółka na
w stawach ,,kroczkowych", osiągają wtedy dzień dzisiejszy nie ma żadnych stałych
250-300 g. W trzecim roku karpie trafiają do odbiorców. Ryby hodowane są bez użycia
stawów handlowych, rosnąc do wagi 1-2 kg jakichkolwiek granulatów, jedynie paszą
zbożową, którą dla narybku rozdrabnia się.
stają się rybą konsumpcyjną,
Gospodarstwo w Łyszkowicach prowa- Potwierdzeniem jakości ryb może być, zdadzi kontrolowaną hodowlę w 36 stawach na niem rybaków, fiłkt, że latem, w czasie, gdy
515 ha powierzchni ogólnej, z której 375 ha ryby z Łyszkowic nie są sprzedawane, zdastanowi lustro wody, poz.ostałą ~ lasy, rza się, że sprzedający wnieszczają na stozarośla lub inne nieużytki. Spółka o nazwie iskach nieprawdziwy napis, że są to ryby
Gospodarstwo Rybackie posiada na wła- właśnie z tego gospodarstwa rybackiego.
sprzedaży

zdjęciu

wa zakłady betoniarskie działają
ce na terenie gminy Bolimów będą
musiały wpłacić do Skarbu Państwa wysokie kary umowne za produkcję i sprzedaż pustaków i elementów stropowych
bez certyfikatów bezpieczeństwa. Zgodnie z prawem każdy mateńał budowlany,
który trafia do obrotu handlowego w Polsce musi posiadać stosowny certyfikat.
Kontrole posiadania odpowiednich dokumentów i potwierdzonych certyfikatów
na wyroby budowlane przeprowadziła
w pażdziemiku skierniewicka delegatura
łódzkiej Inspekcji Handlowej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zgłoszenie
o tym, że bolimowskie firmy nie mają
certyfikatów nadeszło od łowickiej firmy
produkującej mateńały budowlane, która
posiada wszelkie niezbędne certyfikaty.
Kary za obrót towarami bez znaków bezpieczeństwa są naliczane w wysokości
1OO procent wartości sprzedanych mateńałów. Inspekcja Handlowa może spraw-

D

dorodne amury i karpie.

Ryby sprzedawane były dotychczas
tylko tym odbiorcom, którzy przyjechali
na mie~. Obecny prezes - Stanisław Mocarski pełniący tę funkcję od kwietnia obecnego roku, czyni już starania, aby tę sytuację zmienić. Przyznaje, że zastał gospodarstwo w opłakanym stanie - niesprawny
sprzęt, rowy niekonseiwowane od 20 łat
i ryby w złej kondycji. Strata za 2000 rok
wyniosła ponad 400 tys. zł. Chciałby nawiązać współpracę z sieciami sklepów
i wprowadzić nowy rodzaj zarobkowania rekreacyjne połowy dla wędkarzy na jednym ze stawów - magazynów w Łyszko
wicach. Niewykluczone, że już w przyszłym roku będzie można samemu złowić
rybkę i zapłacić za to dopiero po udanym
i zakończ.onym wędkowaniu. Karpie stanowią podstawową produkcję spółki - około 95 % sprzedawanych ryb, ale w czasie
odłowów zdarzają się też inne gatunki-amur
biały, lin, szczupak, tołpyga. Stawy nie są
zarybiane karasiami, okoniami i płociami ale ryby te jako „chwasty" występują niekiedy w stawach hodowlanych. Najlepszym
antidotum na te gatunki są, zdaniem Mocarskiego, drapieżniki, zwłaszcza sum, którego
produkcja będzie też w przyszłości rozwijana.
(mwk)

dzić ilość sprzedanych mateńałów nawet
do trzech lat do tyłu. W przypadku
dwóch bolimowskich betoniarni sprawdzone zostały dokumenty tylko z tego
roku i naliczone kary w wysokości 9.900
i 2.100 złotych.
Firmy zostały zobowiązane do wystą
pienia do Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z wnioskiem o wydanie stosownych dokumentów potwierdzających
bezpieczeństwo wyrobów. Jeżeli tego nie
dokonają, mogą liczyć się w ciągu kilku
najbliższych tygodni z kolejną kontrolą
i ponownym naliczeniem kar za trzy
ostatnie lata. Koszt uzyskania certyfikatu na znak bezpieczeństwa na jeden wyrób to około 5 tys. złotych.
W chwili zamykania tego numeru kontrolerzy z Inspekcji Handlowej rozpoczynali sprawdzanie certyfikatów bezpieczeństwa w jednym z niewielkich zakła
dów betoniarskich w gminie Łowicz.
(mak)

NZOZ „Kaliska"

Będq badania na osteoporozę
niedzielę, 18 listopada w przychodni szych akcji - zazwyczaj sobotnich, nie moprzy Starym Rynku m 16 przepro- gły skorzystać osóby pracując;e w te dni.
wadzane będą od godz. 8.00 profilaktyczne Wykrywalność choroby u osób, którym lebadania pod kątem osteoporozy. Za bada- karze zalecają kontrolę wynosi, zdaniem kienie pacjenci zapłacą po 20 zł, ale zgłaszać rownika NZOZ ,,Kaliska" Marka Nodzamogą się wszyscy chętni z tej i innych przy- ka, około 20- 30 %, u osób zgłaszających się
chodni. Tym razem badania będą przepro- spontanicznie jest zazwyczaj niższa.
wadwnewniedzielę, ponieważ z wcześniej(mwk)

W

lnaczei będzie z przetargami
Z posiedzeniu we wtorek, 30

arząd Miasta Łowicza powołał na wadzono zapis o tym, że nie będący na
paździer urzędniczym etacie członek zarządu mianika komisję do rozstrzygnięcia przetar- sta lub gminy nie może wchodzić w skład
gu nieograniczonego na wyłonienie wy- komisji, może jedynie być ekspertem
konawcy remontu muszli koncertowej przy komisji. W związku z wieloma wąt
w parku Błonie wraz z zagospodarowa- pliwościami interpretacyjnymi tej noweniem terenu muszli. T)rm razem w komi- lizacji, do ratusza ma przyjechać i przesji przetargowej nie ma ani jednego nie- prowadzić stosowne szkolenie osoba reetatowego członka zaraądu miasta. Jest komendowana przez ministerialnych
to związane z nowelizacją ustawy o za- urzędników (dawniej była to tzw. minimówieniach publicznych, do której wpro- sterialna lista szlwleniowców).
Przewodniczącym komisji został wiceburmistrz Eugeniusz Furman, sekretarzem Janusz Kaźmierczak, członkiem
Marek Wojenka. Dwie z wymienionych
osób są pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów, który przygotowywał przetarg. Data przetargu jeszcze nie
została wyznaczona.
(mak)

PROMOCJE 2001 WIELKA PROMOCJA ZIMOWA
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WNieborowie będą
zbierać dla powodzian

OKNA I DRZWI - RABAT 40%
SALON SPRZEDAŻY

Restaurac;iaa

Tadea
''~·
'f

\\ '
ul. G/6wna 5, Domaniewice
~
• .
tel. (046} 838-36-46

.,. organ1zuie:

./ BAL SYLWESTROWY
GLAZURA
TI:RAKOTA

WYPOSA1ENIE
tAZENEK

-DRZWI
I OKNA

./ wesela ./ bankiety

./ komunie ./ imprezy okolicznościowe
NAJNIŻSZE CENY· PROFESJONALNA OBSŁUGA
Serdecznie zapmszamy

P

o 20 listopada rozpocznie się
na terenie gminy Nieborów zbiórka płodów rolnych dla powodzian
(preferowane jest zboże). Koordynatorami zbiórki na terenie poszczególnych
wsi będą sołtysi. To oni mają zadbać o to,
by zebrane dary zostały zgromadzone
w jednym miejscu na terenie sołectwa (np.
w strażnicach). Trafią one do poszkodowanych przez powódź z terenu województwa świętokrzyskiego, konkretny
powiat i gmina zostaną' wskazane przez
łódzką Izbę Rolniczą. Z transportem darów nie powinno być problemu, ponieważ chęć dowiezienia ich na miejsce już
wyraziło kilku prywatnych przewożni
ków z gminy Nieborów.
(aj)
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NA CO WYDANO

10 TYSl~CY?
Rodzice dzieci z „Koderek" ciągle czekają
na rozliczenie się Centrum Samorządności
z pieniędzy, jakie na jego konto wpłacili
hcieliśmy uzyskać od panów z Centrum odpowiedź na pytanie na co
zostały wydane pieniądze, które rodzice wpłacili na konto Centrum przed wyjazdem do Stanów. Chcieliśmy zobaczyć
rachunki za te wydatki, by w końcu rozliczyć wyjazd i mieć spokój - powiedział
nam były kierownik Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Koderki" Marcin
Klimczak o celu zorganizowanego w
poniedziałek 5 listopada w kawiarni
Dziupla spotkania rodziców dzieci
uczestniczących w sierpniowym wyjeździe. Na spotkanie zaproszono
przedstawicieli Centrum Samorządno
ści i Regionalizmu, współorganizujące
go wyjazd zakończony, jak pisaliśmy
obszernie w numerze 38 NŁ z 20 września, kompromitującymi Centrum zaniedbaniami organizacyjnymi. Mieli to
być Robert"Muras - naczelnik Wydziału Analiz i Promocji Urzędu Miejskiego
w Łowiczu, pracujący jeszcze w wydziale,
ale będący juź w okresie wymówienia a
jednocześnie prezes Centrum- i Przemysław Lach, były naczelnik tegoż wydziału, zastępca prezesa Centrum.
Do planowanego rozliczenia nie doszło, mimo pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych. Zjawił
się tylko Klimczak i grupa zainteresowanych rodziców. Panowie z Centrum,
jak się zresztą spodziewano, nie pojawili się.
Klimczak przedstawił zebranym zobowiązania Murasa i Lacha względem
grnpy, która wyjeżdżała do Stanów. Z
wyliczeń wynika, że Centrnm nie rozliczyło się wobec rodziców z kwoty aż
9 926 zł. Kwota ta wzięła się z sumy
dwóch wpłat od rodziców: 57 250 zł na

C

dzień

13 sierpnia z przeznaczeniem na
bilety oraz 5 600 zł wpłaconych za
wizy, co daje kwotę 62 850 zł. - pomniejszonej o to, co Centrum na WYjazd wpłaciło, a było to 45 tys. zł. zapłacone za bilety w biurze podróży pani
Alicji Chojeckiej i 7 924 zł. zapłacone
za wizy.
Kwota owych 9,9 tys. zł. najbardziej
obciąża Centrum, choć warto wiedzieć,
że niezależnie od tego Klimczak do tej
pory nie otrzymał jeszcze od Centrum
zwrotu pieniędzy z puli wpłaconej
przez niego osobiście, z jego własnych
pieniędzy za resztę biletów lotniczych.
Do zwrotu tych tych pieniędzy Centrum już w ogóle- się nie poczuwa.
Jest wreszcie jeszcze jedna kwota, z
której Centrum się nie rozliczyło. Otóż
Łowicki Ośrodek Kultury, po wniosku
złożonym przez Centrum do Zarządu
Miasta o dofinansowanie wyjazdu, wyasygnował za zgodą zarządu, ze swego
budżetu na ten rok, 6 tys. zł. na wspomożenie wyjazdu Koderek. Nie dostaliśmy dotąd żadnych rachunków, mimo
wielokrotnych upomnień w tej sp~awie powiedział nam dyrektor ŁOK Maciej
Malangiewicz. Jeśli rachunki nie zostaną przedstawione na dniach, to - jak
powiedział nam dyrektor LOK - zostaną podjęte poważniejsze kroki w kierunku ich wyegzekwowania lub zwrotu pieniędzy. Wydaje się, że w grę wchodzić może nawet sprawa sądowa. Podobnie myślą rodzir:;e i były kierownik
zespołu. Mamy na nich polować ? Jfynająć kogoś do ściągnięcia długu? Przecież to nawet nie jest śmieszne - mówi
jeden ze sfrustrowanych rodziców.
(tb)

Gmina Nieborów

Trzy osoby na leqenie
ak do tej pory sześć osób z terenu gminy Nieborów mających problem z alkoholem, zostało- w tym roku przebadanych przez biegłego w przedmiocie uzależnień. Trzy z nich zostały skierowane do
sądu w sprawie zastosowania wobec nich
obowiązku poddania się leczeniu w przychodni odwykowej. Jak dowiedzieliśmy się
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nieborowie liczba osób zgłoszonych
w tym roku do komisji zajmującej się przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie
gminy jest zbliżona do tej w latach ubiegłych. Wiadomo jednak, że problem ten istnieje w znacznie szerszym zakresie niż jest
(aj).
zgłaszany.

J

17 listopada
-11 rocznica „Pasiaczka"

W

tym roku mija 11 lat

działalności

Łowickiego Klubu Abstynenckiego

„Pasiaczek". Uroczystości abstynenckie rozpoczną się 17 listopada o godz.
17.00 mszą św. w katedrze. W sali OSP na
ul. św. Floriana odbędzie się tego dnia N
Łowickie Forum Trzeźwości, które prowadzić będzie prezes „Pasiaczka" - Andrzej
Kępka z żoną Alicją, Będą oni mówić o ostatnim roku działalności klubu, a psycholog
Beata Zabost mówić będzie o problemach
związanych z przemocą w rodzinie. (mwk)

Cech Rzemiosł Róznych

Poszukiwania
ukradzionych koron
Są przypuszczenia,

ale dowodów nadal brak

onad 3 miesiące temu, w nocy
z 7 na 8 sierpnia, zostało okradzione
sanktuarium w Domaniewicach. Poszukiwaniem sprawców zajmują się równolegle policja i łódzkie biuro detektywistyczne „Garda". Pod koniec październi
ka w łódzkiej prasie ukazała się informacja, że sprawa kradzieży w Domaniewicach jest łączona ze sprawą kradzieży
w kościele w Rychłowicach pod Wieluniem. Sprawców tamtej kradzieży zatrzymano wraz ze zrabowanymi figurkami świętych i Matki Bożej, organami,
wzmacniaczem i mikrofonem podczas
kontroli samochodu, którym jechali po
dokonaniu kradzieży. Jeden z zatrzymanych złodziei ma rodzinę w Niemczech,
stąd przypuszczenie, że sprawy te się
łączą i zrabowane dzieła sztuki sakralnej
trafiały za zachodnią granicę. Zarówno
łowicka policja, jak i prezes biura detektywistycznego nie mają na razie żadnych
dowodów na to, że sprawy te się ze sobą
w jakiś sposób łączą. Andrzej Rokicki zastępca naczelnika sekcji prewencji KPP
w Łowiczu uważa, że łączenie obu kradzieży to raczej spekulacja. Brak jest do-
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W grudniu Filmostrada
ŁOK szykuje ucztę

dla kinomanów

kino ma szcz.ęście do ciekawych,
Nie ma iuż mieisc na ł owickie
niekomercyjnych projekcji, które przynie konieczkursie dla bezrobotnych nie kina
o nich
Z
ciągająsporągrupę miłośników

urs o nazwie „Własna firma Twoją
szansą" organizowany przez Izbę
Rzemieślniczą w Łodzi, o którym
pisaliśmy w ostatnim numerze NŁ, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.
Zajęcia dla bezrobotnych odbywać się będą
w dniach od 19 do 30 listopada w siedzibie
Cechu Rzemiosł Różnych w Łowiczu, ale
już teraz lista uczestników została zanlknię
ta. Na 30 wolnych·miejsc zgłosiło się blisko
50 beztobotńych z terenu całego powiatu
(ljs)
łowickiego.

K

NOWA AVIA. seria D
• Nowoczesna technologia
Super osiągi
~\~ •Niska cena
• ABS w standardzie

\I •

Silniki - 116 KM, 136 KM
Podwozia - cztery długości
Ładowność - od 3 do 6 ton
Gwarancja - 2 lata (200000 km)

łatwego

światowego.

myślą

właśnie Łowicki Ośrodek Kultury zaprasza

od 14 grudnia do kina na Pierwszy Polski
Objazdowy Festiwal Filmowy- Filmostrada, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest dystrybutor filmów SPinka.
Festiwal ruszył już 28 września i od tego
czasu krąży po kraju odwiedzając małe
i duże miasta, do końca roku zagości w 24
miastach, w tym w Łowiczu. W ramach festiwalu wyświetlanych jest 7 filmów, należących do najciekawszych produkcji europejskiej i światowej kinematografii.

RO REX

,

www.rorex.nurkomania.pl

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

zamówienie. Transport na terenie Łowicza - gratis!!!

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

R-26

ŁOWI CZ

WYSKOKI 59 A k. Głowna
tel. (0-42) 719-67-03 /04

DO 30.000 d [KREDffiD0-30JOOZil
DEDYT
• • • • kr datnb'

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

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych
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W i:amach festiwalu łowiczanie będą mogli obejrzeć od 14 grudnia do 20 grudnia codziennie dwa filmy, o godzinie 18. i 20. Bedą
to: „Intymność" w reż. Patrice Chereau,
,,Happy Texas" reż. Marle Illsley, „Wojny
domowe" reż. Damien O'Donnel, ,,Aimee
i Jaguar" reż. Max Faerberboeck, „Mordercze Lato" reż. Spike Lee, ,,Malena" reż Giuseppe Tomatore i ,,Pół Serio" reż Tomasz
Konecki. Warto odwiedzić kino, każdy z
prezentowanych filmów ma na swoim koncie nominacje do prestiżowych Oscarów lub
nagrody otrzymane na innych festiwalach.
Cena bilen1 na pojedyńcze seanse wynosić będZie 8 zł, cena karnetu na wszystkie
(tb)
propozycje Filmostrady 40 zł.

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

Realizujemy

Autoryzowany dealer:

wodów na to, że sprawy te się łączą, chociaż taka możliwość brana była pod uwagę. Podobne zdanie ma na ten temat prezes „Gardy" Waldemar Czerwiński. Na
tym etapie trudno byłoby łączyć te sprawy,
ale nie można tego jeszcze wykluczyć powiedział w czasie rozmowy z Nowym
Łowiczaninem Cywilni detektywi mająpe
wien ślad - udało się bowiem ustalić dane
mężczyzny, który przed włamaniem dzwonił na posterunek w Domaniewicach, usiłu
jąc się dokładnie dowiedzieć,jak praca policji jest w tej miejscowości zorganizowana
Pomimo, że był to telefon komórkowy na
kartę typu ,,POP", wiadomo już, kto dzwonił. Jest to mieszkaniec Łodzi, pochodzący
z okolic Domaniewic. Ten trop jest na razie
podstawowy, ale jest też inny wątek, że
kradzieży dokonała jedna z podwarszawskich grup przestępczych, która specjalizuje się w kradzieżach przedmiotów o dużej
wartości historycznej.
Sprawa jest trudna, a ślady słabe, prowadzimy typowe działania operacyjne
polegające na typowaniu i dokładnym
sprawdzaniu podejrzanych - mówi szef
(mwk}
biura detektywistycznego.

ROK ZAŁOŻENIA 1996

PROFESJONALNY DOWÓZ
OLEJU OPAŁOWEGO .

Ekoterm Plus

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

I
bez poręczycieli
1
zubezp1eczemem na IJCll e JIU 1orcy I z ubezpieczeniem na życi~I AUTOCYSTERNAMI MARKI MERCEDES
. '--~.!:.E~o.1:?~:!5:!!!2,._;! Tel./fu (046) 837-61·81, 0~01·303·251, 0-601·1S7·S9S ~
Tel. 0-501-709-535
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Fakty mówią same za siebie, a mykomentarz jest. zbędny.

ślę, że

HK, emerytowana nauczycielka SP nr 4
(imię i nazwisko znane redakcji)

Po prostu nas
• zaproszono
nie
Kiedy przeczytałam artykuł „Skarbem tej szkoły byli nauczyciele" zamieszczony w „Nowym Łowiczaninie"
z dnia 25 .1 Obr. miałrun mieszane uczucia.
Przypomniały mi się zdarzenia
sprzed czterdziestu laty,. w których
uczestniczyłam jako młoda nauczycielka szkoły ćwiczeń. W uroczystościach
jubileuszowych udziału nie brałam, bo
po prostu na nie mnie nie zaproszono.
Stąd nasunęło mi się pytanie - dlaczego? Nie potrafi!< na nie sobie odpowiedzieć, a artykuł skłonił mnie do przemyślenia słuszności słów, które wypowiedział p. dyrektor w swoim przymówieniu w czasie obchodów jubileuszowych SP nr 4. Za „Nowym Łowi
czaninem" pozwolę sobie je zacytować:
„Skarbem tej szkoły byli nauczyciele,
za to chciałbym im podziękować".
Przed czterdziestu laty, kiedy odbywały się uroczystości związane z otwarciem szkoły, cały zespół nauczycielski
to byli pedagodzy pełni zapału do pracy, zaangażowani, biorący na siebie dodatkowe zadania i obowiązki, aby jak
najlepiej uczyć i wychowywać nasze
dzieci.
Współpracowaliśmy z Instytutem
· Pedagogiki w Warszawie. Wspólnie z
pracownikami naukowymi tego instytutu opracowaliśmy nowe programy nauczania, wdrażaliśmy nowe podręczni
ki, prowadziliśmy lekcje pokazowe.
Swoje przemyślenia, osiągnięcia i porażki z prowadzonych eksperymentów
publikowaliśmy w czasopismach pedagogicznych. Szkoła ćwiczeń w tamtych
latach była wiodącą placówką oświato
wą dzięki pracy nauczycieli.
W ocenie obecnej dyrekcji tej szkoły
nie zasłużyłam, nie tylko zresztąja, aby
brać udział w uroczystościach czterdziestolecia „czwórki". Nauczyciele,
których riie zaproszono, to często pedagodzy, którzy w tej szkole przepracowali dwadzieścia lat i więcej.

chce
tymi sprawami

poważnie

a nie tylko wyraziła „życzliwość"
(w moim rozumieniu zgodę). Jest mi nieZ poważaniem zmiernie przykro, że wypowiedziane
Dariusz Mroczek na łamach „NŁ" Pana słowa nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości.
lub potrafi
(„.)

się zajmować

Dlaczego zatrudniłem
Michalaka

A iednak
dziękowaliśmy tOK·owi

W związku z artykułem dyiektora
LOK zamieszczonym w poprzednim
numerze „Nowego Łowiczanina'', jako
dyrektor Media Com S. A., filii Łowicz
- Skierniewice, informuję wszystkich
czytelników, iż pan Malangiewicz kła
mie. Niedopuszczalnym jest stwierdzenie: „ ... że w Skierniewickiej Telewizji
Kablowej zwolniono z dnia na dzień
dziennikarza Marcina Łazęckiego, by na
jego miejsce zatrudnić natychmiast Artura Michalaka''. Ciekawy jest fakt, iż
p. Malangiewicz pisząc o tym nie był
łaskawy w jakikolwiek sposób skontaktować się ze mną. Poinformowałbym
go wówczas o tym, dlaczego postanowiłem zatrudnić Artura Michalaka. Jeśli nadal jest Pan ciekaw odpowiedzi,
zamiast posługiwania się nieprawdziwymi informacjami na łamach prasy,
proszę o kontakt osobisty.
Z poważaniem

W poprzednim numerze (44/464)
„Nowego Łowiczanina" ukazał się artykuł dyrektora LOK p. M. Malangiewicza. Z przykrością muszę stwierdzić,
że w Pana „polemice" znalazły się sło
wa nieprawdy i pomówienia skierowane pod adresem studentów MWSH-P
(„.) Pozwolicie Państwo, iż zacytuję
obrażliwe pomówienie: „życzliwość w
organizowaniu maratonów z okazji Juwenaliów (choć studenci nie wysilili się,
by umieśció LOK na plakacie, czy podziękować na kartce papieru)''.
Cóż znaczy owa życzliwość? Tuż
przed Juwenaliami (na miesiąc przed)
spotkałem się z Panem i wspólnie rozmawialiśmy o zorganizowaniu w ramach
naszego święta maratonu filmowego.
Przypomnę Panu, bo widzę, ż~ Pana
pamięć „szwankuje" (polecam Bilobil
na pamięć), iż wyraził Pan zgodę, a o
szczegółach prosił Pan, by rozmawiać
z p. Arturem Michalakiem. I tak też
uczyniłem. Pytam Pana: Czy pańska
życzliwość odnosi się do wyrażenia zgody? Trochę to, co Pan napisał jest nie
na miejscu, niestosowne i niesmaczne i
w złym guście. Najpierw mówił Pan
nam, organizatorom co innego, a póź
niejsze czyny są jeszcze inne i mamy
tego dobry przykład w Pana artykule.
Czy s~denći wysilili się? Otóż tak!
W związku z brakiem finansów Komitet Organizacyjny przygotował sam
plakaty, na których umieściliśmy naszych sponsorów. W śród nich znalazł
się również LOK - dwukrotnie. Najpierw - w pierwszy dzień Juwenaliów
promował Maraton Filmowy, a później
jako oficjalny sponsor. Szkoda tylko,
że nie odnotował Pan tego faktu w swojej pamięci. Jeszcze raz informuję, iż
LOK znalazł się na plakacie jako sponsor. To co Pan napisał jest nieprawdą!
Podziękowania! Podczas trwania
koncertów na Muszli Koncertowej kilkakrotnie dziękowaliśmy naszym sponsorom, w tym również zawsze Łowic
kierp.u Ośrodkowi Kultury. Widać, że
nie uczestniczył Pan w naszym świę
cie, a szkoda. Po zakończeniu Juwenaliów i uregulowaniu wszystkich spraw
swoje podziękowania skierowaliśmy do
p. Artura Michalaka, bardziej zaangażowanego w nasze Juwenalia, osoby,
która pomogła najbardziej i najwięcej (i
była w tym czasie Pana pracownikiem),

Dyrektor Media Com S. A.
Filia Łowicz - Skierniewice
Przemysław Knera

Na komisię
kaidy moie weiść
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zwróciłem uwagę na brak zaproszenia reprezentacji przedsiębiorców,
gdyż uważałem za słuszne, by w temacie dotyczącym ich spraw sami uczestniczy li. Jest jednak jeszcze jeden aspekt
dotyczący posiedzeń Rady Miejskiej sesji i komisji. Otóż są one otwarte i
mogą w nich uczestniczyć wszyscy
obywatele miasta. Szkoda, że z tego prawa nie korzystają liderzy lokalnych partii, stowarzyszeń czy środowisk. Część
ma aspiracje uczestniczenia w pracach
samorządu następnej kadencji.
Warto się zapoznawać ze strukturami, z zasadami pracy Rady, komisji.
I warto też wiedzieć i słyszeć jak zachowują się obecni radni i przedstawiciele samorządu.
Niestety, nie widać tych nowych liderów. Czyżby do działania skłaniał
tylko czas kampanii wyborczej? Zachę
cam do uczestniczenia w sesjach i komisjach. Ograniczenie się do sporadycznych oświadczeń w kwestiach miasta nie świadczy o tym, że ktoś kto
dotąd nie uczestniczył w pracach sa-

CENTRUM BUDOWLANE

E

morządu

EKOCENTR

W imieniu studentów Michał Zalewski
p. o. Przewodniczącego Samorządu
Studenckiego MWSH-P w Łowiczu

· Prostuię: nie iest
członkiem PSL
Prostuję

kilka faktów, które przeinaMalangiewicz

czył lub wymyślił Maciej

Maciek, dyrektor.Łowickiego Ośrod-·
ka Kultury zarzuca nam niską frekwencję na seansach uprawiając przy tym demagogię. Maćku, zerknij w coroczne raporty: zawsze na otwarcie DKF-u i w
ogóle jesienią i zimą frekwencja jest Yl'jższa, wykorzystujesz ten fakt, aby nas
ośmieszyć. Czytelnik nie będzie mógł tego
zrobić, więc podaję: 29.09.2000 r. - 64
os„ 5.10.2000 r. (film niespodzianka)- 20
os., 12.10.2000 r. - 91os„19.10. 2000 r. 71. Ty piszesz, że przychodzi 40-70, sugerując jakoby to nasze odejście wpłynę
ło na powiększoną(?) frekwencję.
Niska frekwencja była głównie na filmach ,,niespodziankach" i wiesz o tym
dobrze. Wszyscy się na to godziliśmy i
pamiętam spotkania z Tobą: „.„ tak, oczywiście, takie rzeczy trzeba robić, nawet
jak przychodzi na nie mniej widzów" tak mniej więcej brzmiały Twoje słowa
(niestety nie nagrywałem tych rozmów
na dyktafon, by móc je potem odtwarzać
w sądzie). Zresztą, pnygotowaliśmy już
w czerwcu projekt, aby nadać tyńi spotkaniom (pt. „Film Niespodzianka") inną
formę, nie dane nam było go przedstawić.
Co do finansów: co było droższe „Film Niespodzianka'', który kosztował 70 zł, a na który przychodzi 7-8
osób, czy film „typowy", na który przychodzi osób 40, a wypożyczenie go kosztuje 600, a nawet wi~cej zł? Kłamstwem
są Twoje słowa, że wymusiłeś na nas kontrakt z Filmoteką, bo o filmotece myśleli
śmy już dużo wcześniej. Twoją odpowiedź cechuje elementarny brak logiki:
skoro najmniej ludzi przychodziło na fil"
my z Filmoteki, na kontrakt z którą rzekomo tak usilnie nas namawiałeś, to czemu masz do nas pretensje o niską frekwencję?! Kłamstwem są też Twoje zapewnienia, że wszystkie przedsięwzię
cia DKF będą kontynuowane: akurat elitarna współpraca z Filmoteką Narodową
nie jest kontynuowana, nikt nie zajął się
także redagowaniem Lumiernika.
Nie rozumiem, po co wymieniłeś Juwenalia i WOŚP(?!), ale im więcej Twoich rzekomych zasług wymienionych
(to nic, że bez związku z moim listem),

tym lepiej

wygląda

Kłamstwem

jest

to na papierze.

też, że proponowałeś

nam jakąkolwiek współpracę „po wakacjach". Nie było takiej deklaracji z
Twojej strony. Czemu kłamiesz publicznie, w tak bezczelny sposób?
KMnPMŁ jak na razie okazuje się niewypałem (choć idea szczytna), ale nic Ci
do tego. Co do Olbrychskiego - żebyś
mógł się pochwalić ściągnięciem go do
LOK musiałbyś zapłacić ponad pięć razy
tyle? Chyba ktoś tu komuś zrobił całkiem
miłą imprezę i dostaje za to cięgi, czy nie
wpisałeś jej sobie w repertuar imprez organizowanych przez LOK? Jeszcze robisz
mi z tego powodu zarzuty?!
Prostuję- jak napisał Maciej Malangiewicz: Nie jest on członkiem PSL. Informację o przynależności jego osoby do
tego ugrupowania miałem od członka
stronnictwa pragnącego zachować anonimowość (gotów jest potwierdzić to w
sądzie). Kłamstwem jest więc, jak twierdzi, iż świadomie wprowadziłem opinię
publiczną w błąd, lecz nie zamierzam kierować tej sprawy na drogę sądową.
Co do Artura - sukcesywnie odbierałeś mu zadania, które spełniał bardzo
dobrze, jak sam niejednokrotnie podkreślałeś, oddając je w gestię pracowników merytorycznie nieprzygotowanych. Teraz mogłeś napisać: „Tu nie
było pracy na cały etat"( ... )

Marcin Kosiorek
Od redakcji: W kilku miejscach listy bę
dące reakcją na tekst Macieja Malangiewicza zostały przez nas skrócone o fragmenty
nie wnoszące nic nowego do sprawy.

Pozdrowienia
z Norymbergii
We wtorek, 6 listopada drogą elekdo redakcji Nowego
Łowiczanina dotarł miły list:
Szanowna Redakcjo
Nowego Łowiczanina,
Jestem studentką w Georg-SimonOhm Fachhochschule w Norymberdze.
Dzięki waszej stronie internetowej
(www.nowlow.pl - przyp. red.) mogę zaczerpnąć informacji dotyczących moich rodzinnych stron. Jako mieszkanka Sokołowa
koło Bolimowa chciałabym przesłać wam
serdeczne pozdrowienia z Norymbergii.
Jeśli byłoby to możliwe, chciałabym
za waszym pośrednictwem pozdrowić
moich ukochanych rodziców - Helenę
i Wojciecha Pasińskich z Sokołowa, braci
Krzysztofa i Roberta z rodzinami, moją
przyjaciółkę Asię Panak z Łowicza.wraz
z Bogumiłem i rodziną oraz przesłać gorące buuuuuuziaki Mirkowi z Gliwic.
Wasza internetowa czytelniczka
troniczną (e-mail)

Ania Pasińska

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

Takich cen jeszcze nie było I
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Telefony na ulicach
tylko na kartę chipową

SP Stach/ew

Nie tylko „Góro grosza"

W

ogólnopolskiej akcji zbierania
na potrzeby domów
dziecka pod nazwą „Góra grosza" uczniowie SP w Stachlewie w gminie Łyszkowice zebrali 545 zł 80 gr„ co
w pneliczeniu na jednego ucznia szkoły
daje 5,34 zł. Kiedy informacja o akcji dotarła do szkoły, uczniowie przygotowali
przez wiele dni całe słoik.i drobnych monet, które przynieśli w październiku do
szkoły. Zebrane monety ważyły ponad 20
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej
kg. Było je bardzo tnuino policzyć, była to
praca żmudna, ale przyjemna. Dzieci z naszej szkoły biorą udział- nawet symbolicznie
-w każdej akcji typu „Dzieci -Dzieciom" mówi dyrektorka szkoły Irena Pająk - Marchew i czerwona kapusta - to niektóre z wa1Zyw pot1Zebnych do roameralnie świętował będzie 100-lecie stopada. W programie znajdzie się m. in.
Wszystkie charytatywne akcje prowadzi bionych w Szwajcarii sałatek. Na zdjęciu uczniowie z Blichu w otoczeistnienia spółdzielczości na terenie Ło- przypomnienie tradycji bankowości spół
opiekunka samorządu, Jolanta Lorenc.
niu innych pracowników.
wicza Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej. dziel=j na terenie naszego miasta i dyskuOstatnio o pomoc zwróciła się jedna
J=z.e w czasie wakacji myślano o dużej sjanadjegoprzyszłością. Uczestnikarnispoimprezie na sali gimnastycznej na Blichu, tkania będą wyłącznie zaproszeni goście, zfundacjipomagającaciężkochorymdziezrezygnowano jednak z tego pomysłu na w tym władze współpracujących z bankiem ciom. Nauczyciele nie wiedzieli, czy od- .
się
rzecz zamkniętego spotkania w sali baroko- samorządów gmin, miasta i powiatu, przed- powiadać na apel, tym bardziej, że sprawa
dotyczyła
dziecka z Kędzierzyna, jedwej muzeum. Spotkanie odbędzie się 30 li- stawiciele firm oraz członkowie banku.
o połowy grudnia z ulic Łowicza mają
definitywnie zniknąć telefony ogólnego użytku obsługujące karty magnetyczne.
Już teraz znaczna r::zJi,ć z nich została za~.
stąpiona automatami obsługującymi wyłącz
nie tzw. karty chipowe. W Biurach Obsługi
Klienta można wymieniać nie używane karty magnetyczne na karty chipowe o takiej

D

1OO·lecie

samej ilości impulsów na karcie.
Telefony obsługujące karty magnetyczne
najpóźniej znikną z terenów wiejskich. TP
SA zamierza je utrzymywać jeszcze przez
kilka do kilkunastu tygodni w przyszłym
roku. Wymiana aparatów dotyczy nie tylko
Łowicza, ale obszaru całej Polski.
(mak)

będzie

pieniędzy

skromne

K

Napra·cowa 1··
I

się przedstawić ją

nak
zdecydowali
uczniom
na lekcjach wychowawczych.
Okazało się, że dzieci chciały pomóc Łu
kaswwi Lewickiemu, chociaź symboliczc
nie. Uzbierano 86 zł, które zostały wpła
cone na podane konto. To są może małe
sumy, ale zawsze cieszy mnie to, że nikomu
nie chcemy odmawiać pomocy- mówi dumna ze swoich uczniów Irena Pająk.
(":Wk)

Ziemiary

Grzęzną wbłocie,
ole posuwają się do przodu
Dla

gości

z Ukrainy pobyt w Polsce ma charakter wypoczynku.

Mlodziei 1 Ukrainy gościła na Blichu
D czy

ziś, tj. w czwartek, 15 listopada końsiępobyt l~sobowejgrupy,która

od 6 listopada gościła w szkole na Blichu.
Goście przyjechali z rejonu żytomierskiego i są uczniami 3 tamtejszych szkół średnich: w Romanowce, Miropolu i Dzierżyńsku. Celem ich przyjazdu do Polski
jest przede wszystkim zwiedzanie, odpoczynek. Nocowali w internacie na Blichu, skąd codziennie wyjaźdżali na wycieczki. Oprócz Łowicza i okolic byli też

w Płocku, Poznaniu i w Warszawie. Sporym zainteresowaniem cieszyły się też
wycieczki do dwóch gospodarstw z okolic Łowicza, zwłaszcza szklarnie z asparagusem przy trasie poznańskiej. Nie brali
udziału w zajęciach szkolnych, ale zwiedzaliszkołęibawilisięzblichowskąmło
dzieżą

na tradycyjnym, corocznym ,,Balu
Jesieni", który trwał w piątek, 9 listopada
od wieczora do północy.
(mwk)

P

rowadzenie prac ziemnych na·
zbiorniku wodnym „JoachimówZiemiary" wraz z nadejściem jesieni stało się trudniejsze. Podmokłe dno
przyszłego zbiornika po każdej ulewie
zamienia się w grzęzawisko. Mimo to
prace posuwają się do przodu. W minionym tygodniu, 7 listopada, zabetonowana została część główna zrzutu
wody. Ciągle trwają prace ziemne na
groblach bocznej i czołowej. Kierownik budowy Michał Reszel przewiduje, że do końca listopada wykonany
zostanie tegoroczny plan robót. O tym,
czy na budowie zbiornika uda się jeszcze w tym roku wykonać coś ponad
plan, zadecydują po pierwsze finanse,
a po drugie pogoda. .
(ljs}
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Uczniowie z Blichu wrócili z praktyk w Szwajcarii

D

ziesięć osób ze szkoły na Blichu skorzystało latem i jesienią z możliwo
ści odbycia praktyk w Szwajcarii. Ostatnia grupa wróciła do Łowicza 2 listopada.
Wrócili zadowoleni z tego, co zobaczyli,
czego doświadczyli, ale i usatysfakcjonowani zarobionymi pieniędzmi, których jest
sporo - każdy z nich zarobił około l Otys. zł.
Praktyki w Szwajcarii zorganizowano
dla najlepszych uczniów szkoły po raz
drugi, skierowano ich do dwóch gospodarstw specjalizujących się w uprawie
i handlu warzywami. Poszczególne grupy pracowały na polu przy zbiorze warzyw i później - przy przygotowaniu ich
do sprzedaży. Uczniowie są bardzo zadowoleni - z dumą mówi dyrektor blichowskiej szkoły Maciej Mońka - Zadowoleni z ich pracy są też farmerzy. którzy
nie chcieli ich puścić do domu.
W grupie, która w listopadzie wróciła
z praktyk w miejscowości Winkel w kantorze Zurich byli Michał Frątczak i Piotr
Mańkowski - uczniowie klasy V Technikum Mechanizacyjnego. Każdy chciałjechać na te praktyki, ale pojechali tylko
najlepsi - powiedział nam nie bez dumy
Piotr. Na początku pracowali przy zbiorze warzyw, później ich zadaniem było

przygotowywanie warzyw w różnych
kompozycjach do sprzedaży w supermarketach. Były one myte, krojone i mieszane w specjalnej maszynie, pakowane
i opisywane-łącznie z datą ważności i ceną.
W SO-hektarowym gospodarstwie pod
szkłem uprawiano sałatę, rzodkiewkę, ogórki, pomidory, a na polu - pory i kapustę.
Pytaliśmy uczniów, czy nabyte umiejęt
ności wykorzystają w swojej późniejszej
pracy. Piotrowi wydaje się, że ten typ intensywnej gospodarki w Polsce nie opłaci
się, przynajmniej teraz. Michał z kolei podkreśla, że spore wraźenie zrobiła na nim inna
mentalność ludzi -wyrażająca się w czystości, porządku czy wreszcie braku konieczności pilnowania cały czas samochodów,
które ludzie notorycznie zostawiają tam
z kluczykami w stacyjce. W soboty i niedziele szefowa udostępniała praktykantom
samochód Renault Kangoo, aby mogli sarni
poznać okolicę.

Niektórzy z praktykantów już zagospodarowali zarobione pieniądze, inni planują, co można za to kupić. Kilku osobom rodzice dołożyli nieco pieniędzy na
zakup samochodu, inni kupili komputery, sprzęt muzyczny, a nawet „coś" do
rodzinnego gospodarstwa.
(mwk)

Zostań ~ołecznym
Opiekunem Przyrody

W

szystkie osoby zainteresowane
ochroną przyrody mogą ubiegać
się o uprawnienia Społecznego
Opiekuna Przyrody. Warunki otrzymania funkcji to: pełnoletniość i zdolność
do czynności prawnych. Opiekun przyrody spotykając się z przejawami niszczenia przyrody, łamaniem przepisów .
prawa dotyczących ochrony przyrody,
będzie miał prawo i obowiązek zwrócić
uwagę, pouczyć łamiących prawo,
a w razie konieczności poinformować
o zajściu stosowne jednostki.
Zainteresowani powinni zgłaszać się
do Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa łowickiego starostwa (osobiście: ul. Stanisławskiego 30,
pokój 33 lub telefonicznie pod nr 83756-04). Osobom tym starostwo zorganizuje szkolenie z zakresu przepisów
prawa, po którym będą mogli uzyskać
status Społecznego Opiekuna Przyrody, udokumentowany legitymacją.
(aj}

*Oferta dotyczy opon Kleber l<risalp 3.
li
opon sprzedawanych w promocji jest ograniczona.
O szczegóły pytaj w punkcie sprzedaży.
Nasz dealer: PPHU ALICJA Sławomir Re;man. Głowno: (42) 719 OO 99

Profesjonalna obsługa, wysoki standard, atrakcyjne ceny, klimatyzacja
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erce się radowało podczas
transmisji ze świątecznych uro
czystości ostatniej niedzieli, 11
listopada, gdy na trybunie honorowej
przed Grobem Nieznanego"Żołnierza na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego stali
oboksiebieprezydentAleksanderKwaśniewski, marszałek Sejmu Marek Borowski i premier Leszek Miller. Gdyby
jeszcze 15 lat temu jakiś niepoprawny
futurolog przewidział taką sytuację, byłby uznany za fantastę bliskiego politycznego obłędu. Przypominam sobie z lat
80-tych następujący dowcip: - Kiedy w
Polsce zniknie komunizm? - Wówczas brzmiała odpowiedż - gdy na czekoladach pojawi się napis „E. Wedel dawniej
22 Lipca" Uak starsi pamiętają - czekolady, rarytas niezwykły, pochodziły z Zakładów im. 22 Lipca d. E. Wedel). Tymczasem zdarzyło się tak szczęśliwie na
naszych oczach, że rzeczywistość
przerosła senne marzenia. I nawet po
wzięciu całeJ puli nikomu z lewej strony·
nie przyjdzie do głowy, by wracać do
świętowania 22 lipca, co miałoby tylko
jeden plus: lepsząpogodę.

czasu w Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego. Nowa pani minister sprawiedliwości, Barbara Piwnik nie ugięła
się jednak pod naciskiem opinii publicznej i pani Labudy wyjaśniając narodowi, a przede wszystkim panu premierowi Millerowi, który o takie wyjaśnie
n ia oficjalnie prosił, że wszystko jest o'key,
bowiem pan Kaucz został pozytywnie
zweryfikowany po transformacji ustrojowej, w roku 1990, a ponadto jest fachowcem wysokiej klasy. Trudno jednak uwierzyć, że kadrowy pomysł na pana Kaucza,
dobrego jak się okazuje na każdą pogodę i
każdy ustrój, w związku z czym nazwanego już przez niektóre media „człowiekiem
z kauczuku'', wypłynął od pani ministerPiwnik. Nie sądzę, by pani minister działając
przecież w warszawskim wymiarze sprawiedliwości miała tak owocną „wymianę
doświadczeń" z wrocławską prokuraturą i
wcześniej zdążyła przekonać się do zawodowych walorów wrocławskiego prokuratora. Równie śmieszne, wręcz infantylne, jest opowiadanie, że wszelkie akta
wrocławskiej prokuratury z lat 80-tych
zniszczyła powódź, zatem trudno teraz

a socjaldemokratycznym monolicie pojawiają się jednak
pewne rysy, bo jeszcze chyba nie pęknięcia. Oto od przeszło tygodnia na łamach gazet i w radiowych
audycjach wielu rozgłośni nie ustaje

ustalić pewne fakty. Historia sprzed 20-tu
lat to na szczęście już tylko historia, ale
przecież nie prehistoria. Nie trzeba wykopalisk, by dojść do prawdy. Jest jeszcze
kwestia honoru mianowanego na ten wy-
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blisko dwugodzinnym opóźnieniem
7 listopada,
spotkanie aktora, poety i muzyka Roberta
Janowskiego z gimnazjalnąmłodzież.ą. Czekający z niecierpliwością uczniowie powitali gościa głośnym aplauzem, takim zjakim
zawsze witali bohaterów spotkań z ciekawymi ludźmi organizowanych jeszcze
w Gminnym Ośrodku Kultury. Artysta
przyjechał do Bielaw by, jak sam powiedział, pomóc młodym ludziom uwierzyć
w siebie i swoje marzenia W czasie spotkania starał się również przekonać słuchaczy,
że jego telewizyjny wizerunek to nie
wszystko, chciał pokazać swoje drugie ,ja''.
Zanim Robert Janowski stał się legendarnym Janem z musicalu „Metro", którego
zagrał ponad 700 razy, był weterynarzem.
Komponować, śpiewać i pisać wiersze chciał
od zawsze, ale rozsądek rodziny sp0wodo-

Z

wał, że ukończył weterynarię. Skończyłem
wete1ynarię, ale chciałem być aktorem. Nie
chcieli mnie przyjąć na studia aktorskie,
mówili, że mamjużprzecież dobryfach. Przez
1Olat pukałem do różnych drzwi, aż w koń
cu trafi.Iem do „Metra" - mówił o począt

kach swojej kariery Janowski. Obecnie
z Teatrem Dramatycznym
w Warszawie, gdzie wystawiany jest z jego
udziałem spektakl pt. „Mickiewicz bawi,
śmieszy, przestrasza". Występował także
na deskach teatrów ,,Roma", ,,Komedia",
współpracuje

A

sokiurząd~aleoczymjapiszę?„.

dyskusja na temat nominowania wrolbo mamy więc do czynienia
cławskiego prokuratora, rodem z Koz maleńką kadrową prowokacją
szalina, Andrzeja Kaucza na bardzo
(ale przeciw komu skierowaważne w państwie stanowisko za- .ną?). Albo zwyciężyła zasada od dawstępcy prokuratora generalnego, de na określana jako „bmw", co w pełnym
facto kierującego w kraju pracami pro- brzmieniu znaczy: bierny, mierny, ale
kuratury (funkcja prokuratora general- wierny. Po prostu: człowiek z kauczunego przypisana jest ministrowi spra- ku. Zasada w doborze współpracowwiedliwości). Chodzi o to, że pan ników zbyt często niestety stosowana
Kaucz dał się poznać w latach 80-tych przez kadrę kierowniczą różnych
jako twardy zwolennik reżimowych szczebli, ale niosącą opłakane skutki.
PRL-owskich władz, ścigający z prze- Niestety dla nas wszystkich.
sadnym zaangażowaniem działaczy
Z ostatniej chwili. We wtorek późpodziemnej „Solidarności", o czym za- nym wieczorem już po napisaniu tego
świadczają Władysław Frasyniuk felietonu premier Leszek Miller zdymii przede wszystkim Barbara Labuda, sjonował Andrzeja Kaucza.
_P_r_a_cu_j_ct_ca_ja_k_w_i_a_do_m_o_o_d_d_łu_z_·s_z_e_g_o_ _ _ _ _ _ _ _ _K_rz_y_s_z_to_f_M_ik_ia_s_

że daje

rozpoczęło się w środę,

k

w

Nowo omisjo trzeźwościowo
piątek, 2 listopada, zarząd gminy

Bolimów powołał nową komisję

rozwiązywaniaproblemówalkoho!owych. Z dotychczasowego grona ubył

jedynie, ze względów zdrowotnych, Stefan
Zdunkiewicz. Pozostali członkowie to: KrystynaSobieraj-pełnomocnikzarządugrnin

nego d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych,ZdzisławSzydlikiZbigniewBar

tosiak- członkowie klubu abstynenckiego,
BeataMiśka-byłanauczycielkaorazHali-

naAmbroziak-pracowniksocjalnyGOPS.

on możliwość obcowania z publicz-

nością - powiedział.

Po wstępnej prezentacji Robert Janowski odpowiadał na pytania gimnazjalistów.
Ci ostatni chcieli wiedzieć na przykład, jak
artysta spędza swój czas wolny, co wspomina najlepiej ze swych szkolnych czasów,
czy często zdarza mu się popełniać gafy na
scenie, ale najbardziej chcieli usłyszeć jedną
z jego piosenek. Nie obyło się również bez
składania wyjaśnień na temat nie najlepszego przyjęcia „Metra" na Broadwayu. Fakt,
że musical ten był grany przez trzy miesiące
. na Broadwayu artysta poczytuje .za sukces
Robert Janowski
całego grającego go zespołu, a swój osobisty
w szczególności. Twierdzi, że, Metro" spo,,Ateneum'', ,,Rampa" oraz ,,Rozmaitości". tkało się z dobrym odbiorem amerykańskiej
W 1994 roku ukazała sie pierwsza solowa publiczności, a zdjęte z afiszów zostało
płyta Janowskiego pt. „Co mogę dać", z któ- z powodu niedomówień finansowych.
rej pochodzi znany utwór ,,Mury Jerycha".
Janowski opowiadał też o swej grze
Dwa lata później został wydany następny w piłkarskiej reprezentacji artystów, lekklążek zatytuowany ,,Powietrze". Obecnie cjach francuskiego i śpiewu, wesołych psiartysta ukończył nagrywanie trzeciej płyty kusach robionych nauczycielom, fatalnej
pt. ,,Nieważkość".
kontuzji odniesionej w trakcie jednego
Największą popularność przyniosła mu z przedstawień „Metra", ale na zaśpie
chyba jednak rola w telewizyjnym serialu wanie piosenki nie dał się namówić. Naj,,Na dobre i na złe" oraz prowadzenie tele- pierw tłumaczył, że szkolny korytarz ma
turnieju ,,Jaka to melodia?" W czasie spo- złą akustykę, później okazało się, że nie było
tkania w Bielawach artysta przyznał jed- tego w kontrakcie. W zamian za zaśpiewa
nak, że pracuje dla telewizji, bo z tego żyje, nie piosenki Janowski przeczytał jeden ze
natomiast jego prawdziwą pasjąjest gra na swoich wierszy i obiecał, że zaśpiewa już
. deskach teatru. Uwielbiam teatr dlatego, niedługo, na recitalu w Bielawach.
(ljs)

Dwa·szkolenia na Blichu
W

listopadzie na terenie CKU na jest rozpoczęcie podstawowego kursu
Blichu w Łowiczu rozpoczną się języka migowego dla około 20 rodziców
dwa szkolenia w ramach programu na i opiekunów. Data rozpoczęcia nie zorzecz niepełnosprawnych ,,Domino". stała na razie ustalona, liczba godzin
Tematem pierwszego będzie opieka nad kursu będzie zależała częściowo od saosobą niepełnosprawną, a adresowane mych uczestników i ich oczekiwań. Osojest ono przede wszystkim do rodzi- by zainteresowane każdym z kursów
ców, wolontariuszy, nauczycieli i opię mogą się zgłaszać do Powiatowego Cenkunów, pracowników MOPS i innych trum Pomocy Rodzinie lub do szkoły
struktur pomocy społecznej.
na Blichu.
Również w listopadzie planowane
(mwk)

Konkretne

korzyści

Rzetelny wybór!
Otrzymasz samoch6d wyposatony

w ABS o wartości 2500 z~
:z poduszki powłetnne za t500 zł
I kllmatyzacj' wartą at 4900 zl
Po podlipeniu przekonasz się,
ie Twoje kony!cl to w sumie 17000 zł.

PONADTO:
• PŁYTKI KLINKIEROWE
•TERAKOTA
• KLEJE, FUGI, LISTWY

oiesz te! wybraf dla siebie Inne korzyści:
lblza ... 8600 zł, Cordoba.„ 9600 z~

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

PROMOCJA

9,90 zł/szt.

• BOAZERIA PCV, SIDING - PANELE PODtOGOWE O WYSOKIEJ ŚCIERALNOŚCI
•RYNNY
• DRZWI _wewnętrzne
14.000 obr, 16.000 obr, 19.000 obr
1
- zewnętrzne
od
•
11/m
- antywłamaniowe - PANELE SCIENNE MDF
- harmonijkowe
- ELEHTRONARZCDZIA IOSCH

Cordoba Vario ..• 10800 zł.
Leon ..• 10700 zl, Alhambra .•. 21700 zł.

li SO

JeieU Interesują Cl' konkrety,
po prostu wstąp do SEAT-a.

#

Zobacz, ile skorzystasz, decydując się teraz na wybór SEAT-a. Przy zakupie
Toledo w cenie samochodu dostaniesz pakiet ubezpieczeń o wartości ok. 3800 zł,
komplet opon zimowych warty 1300 zł I dodatkowo rabat - 3000 zł.

Copi-Flex 09-520 Łąck k. Płocka, tel. (024) 261-41-68, 261-47-15

PRODUCENT

SEFITo;
ri:

OKIEN I DRZWI

~
ZALVMINIVM IPCV
· .
· tra n sport · serwis b...-f'(
montaż

Okna o nietypowych wymiarach bez

Ma u rzyce 4S

dopłat!

~

l'V""-

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

~ Szeroki asortyment • Ceny konkurencyjne •
"'

RatJ bez pierwszej wpłaty • Upusty

~~~!Q~!~~NIA

~ I Budownictwa w Łowiczu

.

OFERUJE PAŃSTWU
• 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
a-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
Internet: http:/lwww.wlnkhaus.com.pl/slb ..,

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

~
de

I(

99400 Łowicz. ul. Kaliska 103,
lol. (046) 837 32 79, 837 41 38,
fax 837 47 98
e-mall: SIB@winkhaus com pl,
internet http://Www.winkhaus com pl/sib

• szyba k=1, 1
• okucia Winkhaus
• wzmocnienia ocynkowane
w ramie, skrzydle, słupku
• transport okien do klienta
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Będą nowe książki

Kto jeszcze będzie latał? wmieiskiei bibliotece
N

O nastrojach w USA po upadku kolejnego
samolotu pisze Anna Kubica

W

aśnie

kiedy miałam· zbierać myśli) trwa gorączka kadę ulic przy budynku ONZ.
czytel- akcji ratunkowej. Samolot spadł A tematem obrad miał być terników „Nowego Ło- na dzielnicę mieszkalną - palą się roryzm. Czy to też przypadek?
wiczanina" w kulisy przygoto- domy, restauracje. Wśród rozbieWydaje się jednak, że tak. Nic
wań do nadchodzącej olimpia- ganych twarzy pojawia się zno- w chwili obecnej nie wskazuje
dy, następny samolot spada na wu, jakże dobrze ostatnio zna- na to, że katastrofa rejsu AmeriNowy York. No i jak tu pisać na, twarz Rudy Giulianiego, can Airlines 587 miała podłoże
o czymś ze swej natury radosnym burmistrza Nowego Jorku. Po raz terrorystyczne. Agencje wywiai lekkim, kiedy cały naród amery- kolejny przychodzi temu ustę- dowcze świata, współpracujące
kański, a i zapewne wiele osób pującemu politykowi zmagać się z amerykańską CIA, nie znajduw innych częściach świata z szalejącą wokół paniką. Uspo- ją powiązań . Po początkowym
wstrzymuje oddech i czeka co kaja, tłumaczy, zapewnia. Jest wstrzymaniu oddechu, wypubędzie dalej. Pisząca świetne lite- coś kojącego w postawie tego ściliśmy więc powietrze. Narackie felietony do „Tygodnika człowieka, nawet gdy nie słyszy uczeni przykrym, wrześnio
Powszechnego" Małgorzata Mu- się jego słów. Jego twarz to wym doświadczeniem, czekamy
sierowicz zmieniła ostatnio, na twarz osoby, która przejmuje się nerwowo co dalej. Ale dalej nie
skutek tego co się dzieje w świe- losem tego miasta; to jednocze- następuje . Więc może to rzeczycie, nazwę swojej rubryki. Były śnie twarz nie tracąca otuchy, bez wiście przypadek, igrający so,,Frywolitki", pozostało ,,F" - ileż względu na sytuację.
bie bezwzględnie z naszą rozbuto już razy pisałam, że świat znaTuż po katastrofie wszystkie dowaną wyobraźnią? Od pony nam sprzed dwóch miesięcy trzy lotniska Nowego Jorku zo- wiedź poznamy prawdopodobumknął gdzieś bezpowrotnie.
stały tymczasowo zamknięte. nie wkrótce. Czarne skrzynki
Tak więc wstrzymujemy od- Zamknięto też mosty, podziem- z feralnego samolotu są już
dech i słuchamy doniesień z No- ne tunele, wysokościowiec Em- w rękach śledczych. Wkrótce
wegoJorku.
pire State Building. Miasto rozpocznie się ich analiza.
Dotychczas nic nie wskazuje w ciągu kilku minut znalazło się
Ale nawet jeśli był to przyna to, że katastrofa miała podło- pod intensywnym powietrz~ padek, to czy możemy odeże terrorystyczne, ale lawina do- nym patrolem myśliwców i he- tchnąć z ulgą? 255 osób na pomniemań i „co, jeżeli ... " już ru- likopterów policyjnych. Sytu- kładzie samolotu straciło życie,
szyła. Bo jeśli rzeczywiście jest acja znowu jak z filmu science- nieznana jest jeszcze liczba ofiar
to tylko przypadek, to jakże bo- fiction. Powtarzane jest powie- na ziemi.
lesny i okrutny. Dlaczego znowu dzenie „better safe than sorry"
Na stroniących ostatnio od
Nowy Jork? Dlaczego poranek? co znaczy mniej więcej tyle co latania samolotami Amerykanów
Dlaczego samolot American Air- polskie „lepiej dmuchać na zim- spadł kolejny cios. A za pasem
lines? Wczoraj był 11 listopada, ne". Wszyscy dobrze pamięta- Święto Dziękczynienia, jeden
dwumiesięcznarocznicanajwięk- ją, że kiedy pierwszy z samolo- z najbardziej intensywnych
szej nowojorskiej tragedii - czy tów uderzył w World Trade Cen- weekendów w amerykańskich
to też przypadek? I jakże ironicz- tre, też myśleliśmy, że to wy- przestworzach .
nie, właśnie wczoraj obchodzo- padek.
Ile osób tego roku zdecyduje się
ny był w USA Dzień Weterana Właśnie dzisiaj , 12 listopada, na podróż samolotem i odwiedzedzień pamięci o tych, którzy wal- miało odbyć się w Nowym Jor- nłe rodziny? Czy kiedykolwiek
czyli i walczą w imię niepodle- ku posiedzenie Rady Bezpie- powrócimy do ,,normalności", bez
głości . Wydaje się, że zbyt to czeństwa Organizacji Narodów ciągłego zastanawiania się nad tym,
dużo jak na zbieg okoliczności . Zjednoczonych. Wielu człon- co jeszcze może się nam przydaA jednak...
ków nie dojechało na spotkanie rzyć? Daj Boże.
Na ekranie mego milczącego ze względu na zamknięte mosty,
Anna Kubica
telewizora (bez fonii łatwiej po- a później już na całkowitą bloJ2 listopada 200 I
,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,
wprowadzać

STUDIO Mf911
kUC~NNYCH

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom), tel.lfax (046) 832-53-32, 0-601-937-622

ajprawdopodobniej jeszcze
do końca tego roku Miejska
Biblioteka Publiczna wzbogaci się o nowe książki. Wzorem
ubiegłego roku Ministerstwo Kultury i W spierania Dziedzictwa Narodowego ma przekazać bibliotekom pieniądze na wzbogacenie
zbiorów o nowości. Wielkość dofinansowania zależy od ilości czytelników w danej placówce.
W ubiegłym roku łowicka biblioteka otrzymała z tej puli 4 tys. zł.
Za te pieniądze zakupione zostały książki do czytelni miejskiej.
(ljs)

Sobota

Szaepionko coraz
bordziei popularno
uż kilkadziesiąt osób zaszcze-

J

W

większości

gliśmy liczyć

sklepów mięsnych przez 6
na taki widok.

miesięcy

nie mo-

Wołowina

powraca do łask

P

piło się w tym sezonie przerzez 6 miesięcy nie sprowaciwko grypie w niepublicznej
dzaliśmy wołowiny, czasem
przychodni zdrowia w Sobo~ie. jedynie na zamówienie. Sytuacja
Z tej formy zapobiegania choro- zmieniła się od września, ponowbie korzystająjuż nie tylko osoby nie wprowadziliśmy ją do norstarsze czy cierpiące na przewle- malnej sprzedaży i powoli zaczę
kłe schorzenia. Coraz częściej po ła się sprzedawać, choć nie są to
szczepionkę przychodzą osoby już takie ilości jak przed marmłode, które pracują w większych cem - powiedziała nam sprzeskupiskach ludzkich i obawiają się dawczyni w sklepie mięsnym na
zarażenia grypą. Zdaniem kierow- ulicy 3 Maja w Łowiczu. Ten
nika NZQZ w Sobocie doktora sklep nie jest wyjątkiem. Także
Bolesława Sawickiego bardzo w sklepie mięsnym na ulicyduże znaczenie dla wzrostu po- Zduńskiej, w tak zwanym „rawpularności szczepionek ma rów- skim", sytuacja ulega od kilku
nież to, że na polskim rynku za- tygodni zmianie: wołowina zadomowiły się one już na dobre, czyna się lepiej sprzedawać.
W czasach, gdy więcej jest ina pacjenci przekonali się o ich skuteczności.
(ljs) formacji złych niż dobrych, tę
bezsprzecznie dobrą informację
posiłki
warto odnotować: po okresie
gdy wczesną wiosną tego roku
W
zainteresowanie nią gwałtownie
spadło, wołowina powoli wraca
d stycznia do =rwca Gmin- do łask klientów sklepów mię
ny Ośrodek Pomocy Spo- snych. W sklepie firmowym załecznej wydał na posiłki dla kładów masarskich z ulicy Łódz
najbiedniejszych uczniów ze Szko- kiej , który mieści się na ulicy
ły Podstawowej w Dzierzgówku Mostowej, właściciel zakładu
895 zł. Z darmowych posiłków Jan Podsędek powiedział nam,
skorzystało dziewięcioro dzieci, ak- że w okresie wiosennym i lettualnie korzystających z tej porno- nim wołowina była u niego
w ciągłej sprzedaży, ale kupocy jest już kilkunaścioro.

Darmowe
Dzierzgówku

o

wali ją tylko nieliczni. Jej sprzew tym okresie o ponad
70 %, aktualnie to się zmienia,
sprzedaż odbudowała się o około
40 % i myślę, że będzie rosła.
Zdaniem Podsędka problemy
ze sprzedażą wołowiny wyniknęły głównie z nagłośnienia
w mediach strachu przed BSE.
Ludzie bali się kupować, choć nie
potwierdzono w Polsce obecności tej choroby, wywołano strach,
za który w praktyce zapłaciły masarnie.
Mimo to są w Łowiczu nadal
sklepy, w których wołowiny nie
kupimy, sytuacja taka jest na
przykład w należącym do PSS
Społem samie Magda przy
Zduńskiej, ale i tam może się to
zmienić. Zdaniem prezesa PSS
Społem Stanisława Przybysza,
w ostatnich tygodniach, sprzedaje się w innych sklepach Społem już zarówno surowe mięso
wołowe, jak i wołowina w konserwach. Trudno mówić tu o jakimś boomie, niemniej powoli sytuacja się poprawia i jeśli w mediach nie pojawią się kolejne informacje o zagrożeniu BSE, to
sprzedaż będzie rosła - ocenia
Przybysz.
(tb)
daż spadła

ZAPRASZAMY DO PARTNERSKIEJ STACJI

. BP ''BEJM''
ODBIERAJĄC

bp

PU KTY

Jeśli skorzystasz z następujących usług:
- przegląd rejestracyjny (techniczny)

- naprawa auta po kolizji
- kupno samochodu (salon + autokomis)
dostaniesz od firmy
-~----~---~-~~

TURBO-CAR MIGDA
Łowicz,

ul. Poznańska 26/30
tel. 046 8303223
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OJEGO
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GRATIS!!!

Ponadto oferujemy:
- bezpłatną wymianę oleju oraz płynu chłodniczego
- pomoc przy formalnościach ubezpieczeniowych
R-m<l
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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.

KAŻDY CAŁY, POWYPADKOWY, NIEPEŁ
NOSPRA~NY • Zl?ECYDOWANIE KUPIĘ.
PŁATNOSC GOTOWKĄ! NAJKORZYST-

NIEJSZE CENY! Tel. 0606-854-452.
KAŻDY POWYPADKOWY, USZKODZO-

NY, ZNISZCZONY, OSOBOWY, DOSTAWCZY • PILNIE KUPIĘ, GOTÓWKA.
TEL. 046/837-46-96, 0609-576949.
KUPIĘ SAMOCHODY POWYPADKOWE,
USZKODZONE, OSOBOWE, DOSTAWCZE; NAJCHĘTNIEJ MŁODE ROCZNIKI.
GOTÓWKA, NAJKORZYSTNIEJSZE
CENY. TEL. 0504-578-939.

Profesjonalne klejenie plastików, lakierowanie motocykli. Łowicz, ul Korczaka IO.
tel. 0604-336-765.
Absolutnie każde auto rozbite lub do remontu, osobowe, dostawcze - kupię.
Tel. 046/831-01-29.
Cinquecento 900, 1994 rok, zielony metalik · sprzedam. Tel. 046/837-76-20.
Opel Astra I ,4GL. katalizator, zielony metalik , 1995 rok. alarm - sprzedam.
Tel. 0600-741-174.
Skoda Favorit, Xll.1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-60-1 O.
Renault Mcganc, 1996 rok, 19.500.
Tel. 0502-132-906
Żuk skrzynia, stan dobry, 3200 zl .
sprzedam. Tel. 0604-449-496.

HONDA CBR - 600 F Il, 1993 rok. _
Tel. 046/837-67-88.
Renault Mcgan, 1996 rok, 19.500.
Tel. 0502-132-906.
Elektromechanika samochdów polskich i
pojazdów rolniczych „Jantar''.
Tel. 0609-688-506.
Opel Astra Combi, 1,7 TD, 1996 rok,
bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0601-419-747
Opel Tigra 1,4, 1995 rok, I6V sprzedam. Tel. 0603-753-027.
Scat Ibiza 1.7 dicscl,91-94 rok, mocno rozbity, cena do uzgodnienia - sprzedam .
Tel. 0608-391-542, po 19.00
046/837-79-68.
Polo Classic, diesel - sprzedam.
Tel. 0502-387-509.
Uno I .O, 1996 rok - sprzedam.
3.

Urbańszczyzna

Mazda 626, 1987 rok, 2 I diesel, cena
6500 zł -sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.
Hyunday Pony, 1991 rok, 1.5 sedan, cena
7500 zl - sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.
Polonez Caro, 1995 rok, katalizator,
I właściciel, cena 6800 zl - sprzedam.
Tel. 046/83 1-83-0 I.
Nissan Suny 1,4. l 989 rok, 5-drzwiowy,
czerwony, cena 7800 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-85-46, 0601-204-034.
Ford Sierra 2 I benzyna Combi, 1986 rok,
cena 4000 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-06-67.
Opel Kadett, 1983 rok, cena 3000
- sprzedam. Tel. 046/83 1-06-6 7.

Sprzedam przyczepą,
Tel. 046/83 7-68-02 .

ład .

6 t.

Fiat 125p w bardzo dobrym stanie •
sprzedam. Tel. 046/837-60-10.
Fiat l 26p, 1987 rok, stan dobry, cena
1200 zl. - sprzedam. Tel. 0503-640-837.
Sprzedam VW Passat Kombi 1,6 D, 1982
rok . Tel. 046/861-91-94 wieczorem.
Sprzedam IFA 60. Tel. 024/277-17-39
po 17.00.

Samara 1,5; 1990 rok, beżowa,
5-drzwiowa, stan dobry, c~na do uzgodnicn ia - sprzedam. Tel. 046/837-77-75,
0601-32-35-62.
Łada

Scat Cordoba 1,6, 1996 rok, bogate wyposażcnic, instalacja gazowa - sprzedam.
Tel. 046/830-32-50.
Sprzedam dwa motocykle Ogar.
Tel. 046/837-15-61.
VW Passat 1.6, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7-85-20 .

VW Passat 1.6 TD. 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0501-331-493.
Citroen BX 1.4, 1986 rok, 3000
dam. Tel. 046/837-31-73.

zł

- sprze-

Fiat I 25p, 1990 rok , sprzedam.
Bcdnary 46, tel. 0603-176-992.
Cinquecento 700, 1993 rok, biały, przebieg 68 tys. km • sprzedam.
Tel. 0609-541-337.
Cinquecento 700, 1995. rok - sprzedam.
Tel. 046/838-85-46.
Opel Astra combi I. 7 turbo diesel,
1996 rok, FVAT - sprzedam.
Tel. 046/838-05-79.

Sprzedam samochód ciążarowy z trasami
na działalność gospodarczą.
Tel. 046/838-16-21.
Fiat Uno I .O, 1996 rok, czerwony - sprzedam. Tel. 046/861-13-70.
Punto I, I, 1995 rok , metalik grafit,
73 tys. km, 5-drzwiowy - sprzedam.
Tel. 046/838-58-03.

l 26p , 1996 rok, cena do uzgodnienia pilnie sprzedam. Tel. 0609-506-604.
Wygoda 56.

Jelcz, stan techniczny dobry _ sprzedam w
całości lub na cząści . Tel. 0604-477-615.

Wartburg 1,3, 1990 rok - tanio sprzedam
Tel. 046/838-22-55 po 18.00.
VW Polo 1,6, 1999 rok, czerwony_ sprzc-

Opcl Kadeli 1,3; 1988 rok, czerwony metalik, przebieg 150.000 km, szyberdach sprzedam. Tel. 0601-94-63-08.

dam. Tel. 0605-190-521.
Suzuki Swift, Xl.1999 rok, czerwony _
sprzedam . Tel. 0501-133-061.

Tipo 1.4, 1995 rok, przcgicg 50.000 km,
stan bdb - sprzedam. Łowicz, ul.Podrzcczna 18/3, Tel. 0609-930-607.

Fiat I 26p, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0606-472-613 .

Skoda Felicia 1,3 ( 1997), bezwypadkowa,
możliwość rat. Tel. 046/833-13-22.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-52-53.

VW Polo 1,0, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-10-79.

Fiat I 25p ( 1989).
Tel. 046/835-33-08.

Garaż do wynaj<;cia na ul. I Maja.
Tel. 046/830-30-46 .

Daewoo Tico ( 1997), zielony metalik.
Tel. 0606-975-932.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 0602-389-858.

I 26p EL ( 1999), możliwość rat.
Tel. 046/835-33-08.

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

Corsa 1.4 l 6V ( 1995).
Tel. 0504-077-402.

Sprzedam garaż wła·snościowy na
os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-63-89.

Ładą

2107 1,3, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-31-17, 0608-366-925 .
Poloneza 1,9 D, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0504-019-557.
Poloneza, 1980 rok, stan dobry - sprzcdam . Tel. 046/838-05-22.
Kupią silnik SW-400 lub Stara na
Tel. 046/837-95-50.

cz<;ści.

Star 200 skrzyniowy, 1988 rok - sprzcdam. Tel. 0604-636-442.

Cinqcccnto, Uno - kupią.
Tel. 0421719-18-23, 0604-392-876.

Opel Kadett, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 060-666-18-51.

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

Scat - sprzedam pilnie,
Tel. 024/277-64-24.

pełna

elektryka.

Opel Kadett Sedan z gazem - sprzedam lub
Tel. 046/838-31-05,
0604-520-907.

Fial 126p, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-58-65.

Fiat I 26p - sprzedam do remontu.
Tel. 0605-553-648 po 17 .OO.
- sprze-

Trabant I, I, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-99-16.

Ford Orion, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0602-471-796, 046/837-06-19.

zamienią.

cząści

Ford Escort 1,6 D, po wypadku - sprzcdam. Ul. Jastrz<;bska IO.
Tel. 046/837-11-46 .

Poloneza 1,6, gaz, srebrny metalik, 1993
rok - sprzedam.
Tel. 046/838-06-24.

Skoda Favorit, 1991 rok - sprzedam.
Skowroda Pin. 29, Tel. 046/838-12-33 .

Wartburg, 1987 rok oraz
dam. Bobiecko 32.

Kupią Fial I 26p, 1989-1992.
Tel. 046/837-47-39 po 16.00.

Polonez Caro Plus, 1997 rok, przebieg 73
. km, poj. 1600, kolor szmaragdowy,
tys
Ford Escort 1.8 TD, 1995 rok, granat,
cena 10800 zł (do uzgodnienia) - sprzebogate wyposażenie, bez ABS i klimaty.Ford Transit 2.0, 1985 rok, benzyna + dam. Tel. 046/838-58-0 I, 0609-438-454.
zacji - sprzedam. Tel. 046/837-31-85 .
gaz, stan dobry - sprzedam.
Żuka, stan dobry - sprzedam.
Polonez, 1989 rok - sprzedam tanio.
Sprzedam AVIA A3 l, 1996 rok złożenia • Tel. 0421719-25-28 .
Tel. 046/86-112-12 .
Tel. 046/838-83-03.
kontener, wymiary :długość 4,5 m x 2, 1O
x 2, l O, skrzynia 4- biegowa, kabina uchyl- Star 200, skrzyniowy, przedłużony, mało Brava 96 - sprzedam lub zamienią na lfa L50, 1988 rok - tanio sprzedam.
mniejszy nowy. Tel. . 046/838-12-97.
używany, 1986 rok - sprzedam.
na, stan bdb, cena do uzgodnienia.
Tel. 0604-442-127.
Tel. 0603-877-390, 042/719-60-42
Tel. 042/719-37-42 .
Daihatsu Charade, 1994 rok , 1,3 - sprzepo 20 .00.
Polonez Caro, 1996 rok; Honda Acord,
dam .Tel. 0501 -244-355.
Tarpana sprzedam, stan dobry.
1989 rok - sprzedam.
bagażowy - sprzedam.
207
Mercedes
Tel. 0421710-82-59.
Fial 126p, 1990 rok - sprzedam, kolor Tel. 046/837-04-60.
Tel. 0421719-25-51.
zielony. Tel. 046/837-89-74.
Opel Astra combi 1600, 1993 rok , czerFiat 126 ELX, 1998 rok, cena do uzgodTarpan, 1982 rok, stan dobry - sprzedam.
wony, stan bdb sprzedam lub zamienią na
Fiat I 26p, 1982 rok, stan dobry - sprze- nienia - sprzedam.
Tel. 042/7 l 9C58-62 po 20.00.
wi<;kszy. Tel. 046/838-68-17,
dam. Tel. 046/838-79-63.
Tel. 046/839-63-85.
0609-533-60 I.
Żuk, stan dobry, 1991 rok - sprzedam.
sprzedam.
bdb
stan
rok,
1990
Polonez,
Tel. 046/874-74-38 .
CC 900, 1996 rok - sprzedam.
Ford Escort CL 1,3, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 8-83-70.
Tel. 046/838-91-04.
Cinquecento 900, 1994 rok , bogate wyTel. 046/ 837-19-61,
VW Polo 1.3 Coupc, 1991 rok - sprzc- Star 200, szeroka rama na cz<;ści sprzeposażcnic, stan bdb_ sprzedam.
0602-491-325 . po 19.00.
dam. Tel. 0600-29-77-14.
rok; bo- Tel. 042/719-22-27, 0605-065-195.
Opel Astra Kombi , TD,
dam. Tel. 0600-371-364.
17
1996
Passat, 1994 rok, klimatyzacja, 2 po· Fiat Punto I, 7TD, 1994 rok, 5-cio
Poloneza 1500, 1989 rok • sprzedam
gatc wyposażenie - sprzedam.
tanio. Tel. 0503-424-631, Ostrołąka 67. duszki, wspomaganie ABS, felgi alumi· drzwiowy, "idealny.
Tel. 0601-419-747.
niowe - sprzedam. Tel. 046/837-26-74.
Tel. 0607-386-476.
Robur 1986 rok, Fiat l 26p 1986 rok - Volkswagen Transporter, 1997 rok - sprzeBis, 1990 rok, kolor biały - sprzedam.
dam. Tel. 046/838-30-30.
sprzedam. Tel. 0606-237-647.
Fiat Seicento, 1998 rok, I właściciel , ideTel. 0609-406-093.
alny. Tel. 0607-386-476.
Fiat l 26p, 1990 rok, kolor czerwony - Sprzedam AVIA A31, rok złożenia 1996 kontener wymiary długość 4,5x2, IOx2, I O, Renault Laguna RT 1,6, 1998 rok, prze- Cinquecento 704, 1993 rok, I właściciel,
sprzedam.Kocierzew Płd.15.
skrzy.nia. 4-bicgowa, kabina uchylna, stan bieg 94 tys. km, kolor granat metalic, kliTel. 0603-408-041.
matyzacja, alarm, stan bardzo dobry - idealny. Tel. 0607-386-476.
bdb, cena do uzgodnienia.
sprzedam . Tel. 046/837-93-63.
Scat Toledo, 1993 rok, 1.8 silnik, wspo- Tel. 0421719-3 7-42.
Daewoo Lanos 1,5, gaz, 1998 rok, idcalmaganie, centralny zamek, ABS.
Hyunday Lantra 1.6 16 V, 1992 rok, zie- ny. Tel. 0607-386-476.
sprzedobry
stan
chodzie,
na
p
125
Fiat
16.00.
po
Tel. 046/838-85-94
lany metalik, bogate wyposażenie - sprzedam. Tel. -046/838-12-34.
dam. Tel. 046/838-37-40, 0603-741- 5 0 2 . Espero 1,5, 1996 rok, I właściciel, wiśnio
Escort 1.3, 1997 rok.
wy, idealny. Tel. 0607-386-476.
Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe,
Tel. 046/839-63-33.
Fiat 126 EL, XI 1996 rok, bezwypadkoholowanie. Łowicz, ul. Korczaka IO.
Ford Fiesta, 1993 rok, 5 - cio drzwiowy,
wy - sprzedam. Tel. 046/838-16-37.
Nissan Vancttc Cargo 2,3 D, grudzień 1995 Tel. 0604-336-765.
wiśniowy. Tel. 0607-386-476.
rok, 140 tys. km, garażowany, bezwypadOpel Vectra l ,6i, 1992 rok, serwisowany,
kowy, serwisowany, pełna dokumentacja, VW Golf Ili, 1988 rok - sprzedam.
stan bdb - sprzedam. Tel. 0604-825-723. Sprzedam motorower Jawa 50, 1986 rok,
046/838-33-58.
Tel.
2 x autoalarm, stan bardzo dobry, cena
stan dobry. Tel. 042/719-23-28,
Opel Ascona 1.6 D, 1982 rok - sprzedam. 0504-828-752 .
28000 zł - sprzedam. Tel. 0608-446-953 . Dacia 131 O, 1991 rok -·sprzedam.
Tel. 046/830-32-00.
Fiat Palio Weekend 1.2 HL, 1999 rok, Tel. 046/838-12-60
Fiat l 26p, 1986 rok, skrzynia „piątka",
elektryczne szyby, centralny zamek, wspo- fiat 126p, 1986 rok, nadwozie 1990 rok. Łada Samara, 11.1991 rok, 5-cio drzwio- silnik poloneza, stan dobry - sprzedam.
wa, gaz. Tel. 046/837-33-80,
maganie kierownicy oraz Mitshubishi L- Tcl. 046/838-86-21.
Tel. 042/719-23 -28.
0607-778-081.
300 bus, 1987 rok, stan dobry - sprzedam.
Yamaha Wirago XV-250, stan bdb - sprzePolonez, gaz, w dobrym stanic - tanio
Tel. 046/837-65-29 po 17.00.
Skoda 120, 1989 rok, tanio - sprzedam. dam. Tel. 042/689-80-80 wieczorem.
sprzedam. Tel. 046/838-83-70.
Tel. 046/837-93-99.
Fiat 126p i ciągnik C360 - sprzedam.
Cinquecento 704, 1994 rok, garażowany
Tel. 0601-348-897.
Peugeot 4057' 1993 rok, Opel kadett, 1981
- sprzedam . Tel. 046/835-32-30,
rok· sprzedam. Tel. 0606-270-547 .
Renault Mcganc 1,4, 1997 rok - sprzc- 0608-751-050 po 15.00.
GARAżE
dam. Tel. 0503-135-471.
właściciel,
I
rok,
XI
Polonez Truck 1,6, 1997-1998 rok _ Skoda Felicia, 1997
Sprzedam garaż murowany, ul. Kaliska 42.
mały przebieg • sprzedam.
sprzedam. Tel. 0502-049~478.
Fiat I 26p, 1982 rok - sprzedam.
· Tel. 0606-381-643.
Tel. 046-839-63-36.
Tel. 046/837-87-02.
Golf Il, 1987 rok, stan bdb.
Cinquecento 700 ( 1995), raty, zamiana. Do wynającia garaż na ul. Krakowskiej.
Polonez Caro 1,4; 1996 rok , I rejestracja Tel. 046/837-53-24, 0604-1O1-159.
Tel. 046/835-33-08.
Tel. 046/838-91-14 .
1997 rok, I właściciel - sprzedam.
Seicento, 1999 rok, przebieg I0,5 tys.ideTel. 046/837-36-57 po 16.00.
Corsa 12 V (1998), salon, bezwypadkowa. Sprzedam pilnie garaż os. Szarych Szerealny_ sprzedam. Tel. 046/837-08-40
gów. Tel. 046/830-34-50, 0609-717-505.
Tel. 0600-944-728.
Peugeot 309. 1.6. 1988 rok. ciemny gra- po 15.00.
fit, wielopunktowy wtrysk paliwa, cena
VW Polo Clasic ( 1998).
Sprzedam garaż własnościowy,
6000 zł. _ sprzedam. Tel. 046/863-10-33. Skoda I 20L, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 5-33-08 .
os.Bratkowice. Tel. 046/837-79-73.
Tel. 046/837-00-68.

zł

Wartburg,' 1992 rok, cena 3200 zł - sprzedam. Tel. 046/831-06-67.

Fiat I26p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-88-52.

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

Cinqcccnto 700, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-18-23, 0604-392-876.
Poloneza Caro, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-58-23 .
Fiat I 26p, cena I OOO
Tel. 0421710-84-70.

zł

- sprzedam.

Renault Laguna, 1996 rok, wersja luksusowa, cena 29000 zl - sprzedam.
Tel. 046/837-47-36-po 17.00.

Cinquecento ( 1996), raty.
Tel. 046/835-33-08.
Seicento 900 SX (1998) 13.900 zł.
Tel. 046/835-33-08.
Brava 1,4 12 V ( 1997), salon.
Tel. 046/835-33-08.
Polonez Caro 1,6 + gaz ( 1997).
Tel. 046/835-33-08.
Opel Astra 1,4 MP! ( 1996) salon.
Tel. 046/835-33-08.
Punto I, I ( 1998). Tel. 046/835-33-08.

Garaż do wynaj<;cia, os.Bratkowice.
Tel. 046/83 7-31-75 po 18.00.

Obok myjni.
Tel. 046/837-77-60.
Garaż do wynajQcia, os.Bratkowice.
Tel. 046/83 7-7 1-41.

NIERUCHOMOŚCI
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Fiat 126p, Xll.1993 rok, I właściciel sprzedam. Tel. 0602-287-485.

Sprzedam działkQ z domkiem w Chąśnie.
Tel. 0421716-08-67, 0501-254-926.

Renault. Laguna, Xl.1998 rok, pełna opcja,
stan idealny - sprzedam.
Tel. 0601-282-145 po 19.00.

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

Polonez 1,6 GU, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-86-79.

Sprzedam M-4 (60 m2 ), Ili pi<;tro i garaż
na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-79-53 , 0608-527-872.
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Sprzedam M-3, 53,5 m2 , I pil(tro,
os. Bratkowice 39. Tel. 046/837-70-59,
0602-479-491.

Sprzedam działki( 11 OO m2 z budynkiem
gospodarczo-mieszkalnym w Serokach.
Tel. 042/719-43-40.

Zamienią lokatorskie M-5 na Bratkowicach na M-3 w centrum.
Tel. 046/837- 75-87, po 19,00.

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

Sprzedam dom 11 O m2 na działce 300 m2
w centrum Łowicza. Tel. 0601-20-90-1 O.
M-3,

piątro

I. Tel. 0606-592-522.

Sprzedam M-5, 75 m', na os. Bratkowice
łub zamienią na domek.
Tel. 0501-021-591, 046/837-79-23.
Sprzedam mieszkanie 39 m2 os. Tkaczew,
Ili piątro . Tel. 046/837-85-53.
Sprzedam mieszkanie 39 m2, II pił(tro,
os. Tkaczcw Il. Tel. 022/822-48-56.
Sprzedam działki( budowlaną 1800 m2.
Tel. 046/837-95-33 .
Sprzedam działką ul. Armii Krajowej I 08.
Tel. 046/83 7-90-54.
Sprzedam mieszkanie 50 m2 , ós. Tkaczcw.
Tel. 046/837-68-62.
Sprzedam mieszkanie M-2 w Warszawie.
Tel. 046/838-58-65 .
piętro z garażem,
Dąbrowskiego.Tel. 0603-652-996,

Sprzedam M·3, li

os.

046/837 .57 -35.

Działki( budowlaną

11 OO m',
ogrodzenie - sprzedam.
Tel. 0609-518-257.

prąd,

woda,

Sprzedam działki( budowlaną
(Zabrzcźniańska-Dl(bowa, Głowno).

Wynajmą pokój uczennicy.
Tel. 046/837-95-43.

Do

wynającia

pokój. Tel. 046/830-33-08.

Do wynającia 2 pokoje w centrum, ogrzewanie piecowe. Tel. 046/837-63-25.
na · stancją, os. Bratkowice 1/16.

Przyjmą

pomieszczenie magazynowe,
powierzchnia ok. 300 m2, blisko cen·
trum. Tel. 0602-432·386.

Wynajmę

Posiadam dom do wynajł(cia.
Tel. 046/838-11-11.

Tel. 042/719-48-40 po 20.00.

Do wynającia lokal sklepowy Nowy Rynek 2. Tel. 046/837-39-35 9.00-17.00,
046/837-03-06 po J 8.00 .

Sprzedam działką budowlaną
(ul. świerkowa 24, Głowno).
Tel. 042/719-48-40 po 20.00 .
Sprzedam dom 240 m2 z działką 855 m2,
z budynkiem gospodarczym w
Domaniewicach. Tel. 046/838-35-58.
Sprzedam działki budowlane lub w całości
przy ul.Poznańskiej w Łowiczu.
Tel. 046/837-48-06, 046/837-61-51.
Sprzedam mieszkanie 48 m2 na ulicy Armii Krajowej (I pił(tro, cegła, środkowy
układ, glazura, terakota, parkiet) . Cena
60.000 zł. Tel. 046/837-49-73 po 18.00.
Atrakcyjne M-5, os.Bratkowice.
Tel. 046/837-77-60.
Sprzedam działką budowlaną 0 pow.
0,70 ha. Tel. 046/837-15-67 wieczorem.

Do

pokój mł(żczyżnic bez na046/837-44-74.

wynającia

łogów. Teł.

Lokal do

wynającia.

Tel. 0609-024-368.

Do wynajęcia lokal o pow. 25 m2 na biu·
ro lub usługi w centrum Łowicza.
Tel. 046/837-65-93, 837-60-80 lub
wieczorem 046/837·58-49.
Wynajmł( pokój studentkom.
Tel. 046/837-64-45

3-pok1>jowc, 61 m II piątro,
os.M .Konopnickiej. Tcl.0604-088-048,
046/83 7-46-18 wieczorem.

M-4, 75 m , I piątro, środkowe, cegła, ul.
Bolimowska - sprzedam lub zamienią na
mniejsze . Tel. 046/837-63-29.

Mieszkanie M-4, 60 m 2, os. Dąbrowskie
go, parter. Tel. 0607-14-19-23.

chomość

M-1, własnościowe, niski czynsz zamienią na wiąksze. Teł. 046/837-02-55.
Sprzedam mieszkanie 49 m2,
os. Starzyńskiego. Tel. 0603-061-841.
Sprzedam pilnie domek, umeblowany, do
zamieszkanie natychmiast.
Teł. 0607-50 I - L97 .
Sprzedam pilnie 33 m2 w centrum Łodzi
łub zamienią na samochód osobowy.
cena I 3 tys. zł. Tel. 0600-623-430.
Sprzedam mieszkanie 52 m', centrum, cegła. Tel. 0601-272-00 I, 046/837-68-20.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 39 m2,
os. Noakowskicgo, II piątro.
Teł. 046/837-32-03 po 20.00
łub 0602-183-042 .
Sprzedam mieszkanie 64 m2 na
os. Bratkowice. Teł. 046/837-75-17.
Sprzedam M-4 lub zamieni(( na M-3.
Tel. 046/837-72-34 .
Sprzedam działką 810 m2 przy ul. Mickiewicza 15. Tel. 046/838-95-1 I po 20.00
łub 0502-432-182.
Sprzedam dom w surowym stanic z
046/838-60-50.

dział

ką. Teł.

M-4
Teł.

(Głowno) - sprzedam.
042/719-18-23, 0604-392-876.

Sprzedam M-4, 68 m2 , Głowno .
Tel. 042/719-21-02, 0605-316-042.

2

Sprzedam 83 m2, cegła+ garaż oraz nieru- działka ok. I 800 m2 przy
ul. Armii Krajowej. Teł. 046/837-49-20.

Sprzedam dom z działką w
Tel. 046/838-71-05.

Łowiczu.

Sprzedam dom w Łowiczu.
Tel. 0608-193-629.
Sprzedam działką budowlaną 1374 m', Mysłaków, osiedle. Rozpocząta inwestycja fundamenty, możliwość przcjl(cia prawa do
ulgi budowlanej 2001. Tel. 0606-952-010.

NIERUCHOMOŚCI
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do 3,5 tys. m2 .
Tel. 0608-276-538.

Łowiczu

NIERUCHOMOŚCI
·WYNAJEM

Sprzedam M-4 (60 m w Głownie
(os. Kopernika). Tel. 042/710-70-92,
042/7 I 9-33-32 .

Do wynającia lokal 40 m2 .
Tel. 0502-751-127.

Sprzedam M-4, 60 m2 na os. Bratkowice.
Teł. 046/837-71-50.

Wynajml( mieszkanie ul. Bolimowska,
75 m2, oraz sprzedam nową zmywarką.
Teł. 046/837-67-49.

2
)

Sprzedam dom 220 m'. stan surowy,
os. Górki. Teł. 046/838-56-49.
Sprzedam lub wynajml( mieszkanie 75 m2 •
Teł. 0604-978-264 .
Sprzedam M-4, 72,5 m2 , w Łowiczu.
Tel. 046/837-72- I 4, 0603-395-358.

Przyjmę

pokój.

Teł.

stancją.

Tel. 0609-688-487.

Mieszkanie do wynającia.
Tel. 046/837-43-31 wieczorem.

Do wynajęcia lokal sklepowy w cen·
trum Łowicza 11 Om', po remoncie, duża
wystawa, wszystkie media.
Tel. 046/837·60·86, 0602-118-332.

łat.

PPHU Drewno-Trak sprzedaż krokwi,
kantówki, desek, trocin.
Tel. 046/83 8-80-93.
Druty średnicy 4, 5, 6, prostowane i cił(te
na wymiar lub w kr1tgach.
Tel. 046/838-88-71, 0608-689-250.
Tanio sprzedam półtapczan i łóżko pią
trowc. Tel. 0600-55-40-71.

-

kupią. Teł.

kamień

polny z transportem
046/838-39-65.

Eternit stary z rozbiórki - kupi((.
Teł. 046/838-77-80 po 19.00 . .
Kupią rozdrabniacz do miąsa „Wilk".
Teł. 046/838-61-91.
Wszelkie starocie, meble, porcelana, srebro, instrumenty muzyczne, militaria, zegary itp. Teł. 046/837-66-66,
0601-595-439 .
Kupił(

telefon komórkowy.
0503-·665-295.

0609-220-484.

Do wynajęcia M-4, os. Bratkowice, I pię·
tro, dobry punkt. Tel. 046/837·88-65.

Sklep hydrauliczny „Instalator" prowadzi
tanich pieców miałowych i wą
głowych, grzejników stalowych i aluminiowych; urządzeń sanitarnych, rur stalowych i PCV oraz kształtek. Zduny 9,
teł. 046/838-75-53.
sprzedaż

łupane.

Blacha czarna 0,5-1, cena 50 gr za kg.
- sprzedam. Tel. 042/710-90-94.
Przecinarka stalowa, szlifierka Noc 25
- sprzedam. Tel. 042/710-90-94.
Sprzedam konstrukcje wiaty stalowej.
Tel. 046/874-73-25 po 20.00,
0602-598-488.

okrągły,

Sklep spożywczy do sprzedania (róg Ciemnej - Al.Sienkiewicza) .
Tel. 046/861-23-63 18.00-19.00.

Sprzedam włoskie żyrandole, stół
komody. Tel. 046/838-58-65.
Sprzedam piece akumulacyjne.
Tel. 046/83 7-68-02.

Sprzedam tanio piece c.o w1tglowc super
oszczędne oraz kotły miałowe. Poleca
producent. Tel. 046/833-36-90 po 18.00,
0502-687-359.
Sprzedam okna drewniane, każdy rodzaj
ocaz drzwi drewniane. Nieborów 199,
tel. 046/838-57-90.
Sprzedam kuchnię gazową w bardzo
dobrym stanie ·tanio.
Tel. 046/874-76-58.

Sprzedam
zamienię

łub

regał kuchenny, silnik I 0,5
4,5. Tel. 0600-768-482.

grzejniki żeliwne 160 szt. - sprzedam. Tel. 046/838-40-52.
Używane

Kontenery budowlane - sprzedam.
Tel. 0503-851-515.
Klatki dla królików - tanio.
046/837-94-52.

Syntezator Yamaha, mało używany sprzedam. Tel. 046/837-44-79,
0601-239-804.
3-nitkowy ze stołem, 220 V,
Tel. 046/838-86-68.

Owcrłock

cena 450

napąd

Tanio sprzedam Nokia 331 O bez sim loca.
Tel. 0609-024-393 .
Sprzedam szafł( sosnową 4-drzwiową z
pawlaczem, drzwi żaluzjowe, rozsuwane.
Tel. 046/837-49-29 po 18.00.
Sprzedam laski łokciowe.
Górny 50.

Bąków

Sprzedam dużą topoli( do
Bąków Górny 70.

ściącia.

Sprzedam organy Roland E-28.
Tel. 046/838-82-49.
Sprzedam zbiorniki metalowe,
poj IO.OOO I. Tel. 0602-211-613.
Sprzedam wagi( uchylną, regały,
akordeon 80. Tel. 046/838-12-97.
Sprzedam silos po cemencie.
Tel. 0604-534-614.
Srzcdam drewno opałowe.
Tel. 046/838-06-54, 0604-2 I 8-148.
Sprzedam 2 przedwojenne, odrestaurowane fotele. Tel. 046/838-89-29.

Teł.

zł.

Sprzedam regal. Tel. 046/837-29-74.
Sprzedam dwie szafy 3-drzwiowe w dobrym
stanic, tanio. Tel. 0605- I 42-475.
Niedrogo sprzedam wyposażenie sklepu
odzieżowego - stojaki, manekiny, wieszaki . Tel. 046/837-80-57.
Sprzedam komplet wypoczynkowy, kanapa + 2 fotele (kolor niebieski).
Tel. 0503-192-026.
udżwig

Sprzedam komputer Celeron 333MMX,
karta graficzna i muzyczna, I 28 MB RAM
pamięci, głośniki, monitor.
Tel. 046/838-16-68.
Sprzedam komputer 300MMX, 128 RAM
karta muzyczna i graficzna, monitor. Tel. 0600-315-737.

pamił(ci,

Sprzedam komplet opon zimowych
13x185 „Dł(bica". Tel. 046/838-51-25.
Tanio sprzedam kuchnie( gazową i lodówki(. Tel. 046/837-32-45 .
Sprzedam niedrogo fotel
Tel. 046/837-73-53.

rozkładany.

Czarna ziemia w ciągłej sprzedaży.
Tel. 046/837-68-42 10.00-17.00,
046/837-54-98 wieczorem.
Sprzedam ładę chłodniczą trójfazową i wage
046/830-34- I 6,
0606-986-063.
uchylną. Teł.

z 2

Sprzedam akordeon 80 i mini dysk Sony
JU-320. Teł. 046/837-4~-53 .

Sprzedam lodówką dużą i małą.
Teł. 046/837-40-37 po 18.00.
Sprzedam tanio lodówki( i zamrażarki( szufladkową. Tel. 046/837-32-93 .
Sprzedam rusztowania typ warszawski
szt. 34 oraz wciągarki( do budowy.
Tel. 0608-201-439.

Sprzedam agregat prądotwórczy KW4.
Tel. 046/837-53-80 po I 6.00.
Drzewo opałowe - sprzedam.
Tel. 046/837-43-3 I wieczorem.
Sprzedam krzesełko dziecinne, do karmienia. Teł. 046/837-40-78 .

Tanio sprzedam organy Casio CTK 500.
Teł. 046/837-72-09.

Teł.

Sprzedam kuchnią w1tgłową.
Tel. 046/839-20-29.

Nokia 32 I O, 51 I O, Motorolła D-520.
Tel. 0503-665-295.

Wagą I tona - sprzedam.
Teł. 0603-877-390, 042/719-60-42

Teł.

Sprzedam walce rl(cznc, naroża do Nysy,
opony do Żuka. Tel. 042/719-17-31
po 17.00.
wagą inwentarzową,

dową. Teł.

Sprzedam biurko szkolne.
046/837-31-58.

Sprzedam piecyk na olej
046/838-73-51.

po 20.00.

Sprzedam

SPRZEDAŻ • RÓŻNE

Drewno kominkowe
Tel. 861-27-70.

zł.

Sprzedam rożno gazowe na 24 kurczaki,
na 220 i 12 Volt.
Tel. 0503-419-805, 0503-429-433.

Sprzedam sofą 3-osobową, narożnik
fotelami. Tel. 0604-636-442 lub
046/830-33-45.

gruz,

Sprzedam wersalką, cena I50
Tel. 046/837-00-68.

Sprzedam urządzenie do nauki jł(zyka angielskiego SITA. Teł. 046/837-11-74
wieczorem.

Piekarnię wynajmę w Głownie.
Tel. 042/719·10-84 wieczorem.

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

Sprzedam opony zimowe do Fiata 126p.
Tel. 046/838-63-45 po 17.00.

Sprzedam keybord Casio CTK 550, statyw, zasilacz. Tel. 0602-376-530,
042/719-33-08 po 17.00.

Sprzedam wózek widłak bułgarski,
I tona. Teł. 0603-32-43-9 I.

KUPNO • RÓŻNE

Sprzedam tunel foliowy. Tel. 861.-26-48.

Sprzedam pustak żużlowy 12 oraz stc;plc
budowlane. Teł. 0608-36-27-71.

Do wydzierżawienia pawilon handlowy
24 m2 w Głownie ul. Kopernika I 2.
Teł. 042/719-24-38 .

Teł.

Wynajmą kawalerki( w Warszawie, ccnlru!TI. Teł. 0501-543-423, 046/837-64-42.
Wynajmł( duży

na

Centrum, ul.Zduńska. Do wynajęcia Io·
kal 50 m', wszelkie media.
Tel. 0602·327·710.

Szlaką,

Kupią domek w Łowiczu.
Tel. 0605-370-0 I 6.
Kupią nieduże gospodarstwo łub samą ziemią, okolice Lubianków, Rudniczck.
Tel. 0603-8 I 9-284.

kantówki budowlanej, desek
Tel. 046/837-17-07, 0602·633-667.

Sprzedaż

i

Sprzedam meble pokojowe „Romeo".
Tel. 0~02-311-668.

mieszkanie, parter, centrum
Łowicza. Teł. 046/838-58-65.
w

Tel. 046/839-11-50.

Do wynającia lokal w centrum Łowicza
0 pow. 60 m'. Tel. 046/837-68-46.

Kupią

Kupił( działką rekreacyjno-sportową

Wannł( nieużywaną.

Sprzedam komputer 166 MMX i monitor.
Tel. 046/837-71-16.

Do wynajęcia pomieszczenie magazy·
nowo-sklepowe o pow. 250 m2 oraz
działkę 1200 m2 • Tel. 046/837-46-46
po 19.00.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow.
IO ha z budynkami w miejscowości
Zawady. Tel. 046/837-15-36.

Okna PCV - Vcka. Tel. 046/837-41-38.

Wynajmc; pokój studentkom na noclegi.
Tel. 046/837-73 -20.

Działka rolno - budowlana 12 tys. 100 m2
w Domaniewicach, ul. Stara wieś.
Sprzedam działką budowlano-usługową w Do wynającia dwa pokoje z kuchnią (z wyTel. 022/679-77-53.
godami), sprzedam ladą chłodniczą (skleMysłakowic. Tel. 0607-467-962.
pową). Tel. 042/719-15-73.
Sprzedam 4 ha ziemi przy lesie, media.
Sprzedam dom 300 m2 na działalność goTel. 042/646-35-19 po 18.00.
Wynajmą samodzielny domek (pokój,
spodarczą łub mieszkalną.
kuchnia, weranda), dzielnica Zakopane.
Tel. 022/666-87-61 wieczorem .
Sprzedam pół bliźniaka.
Tel. 042/687-17-51, 0608-089-241.
Tel. 046/83 7-08-07 .
Wydzierżawią lub sprzedam kiosk ruchu.
Do wynajl(cia lokal w centrum Łowicza na
Sprzedam dom z oborą i stodołą, działka Tel. 046/837-68-49.
działalność usługową - kosmetyczna, fry30 arów, miejscowość Zawady.
2
Sprzedam działką budowlaną 2000 m •
zjer. Tel. 0606-933-536.
Tel. 046/839-68-94. Dzicżgów 61.
Łowicz, Małszycc. Tel. 046/837-62-54.
Wynajmą pokój studentce.
Dom w centrum Łowicza do remontu.
Sprzedam lub wynajmą 4 pokoje z kuch- Tel. 046/837-72-48 wieczorem.
Tel. 0501-142-706, 060 I -242-866.
nią, II piątro, os.Bolimowska.
Do wynajł(cia mieszkanie na os.BratkowiTel. 046/837-64-42.
Sprzedam dom z działką 800 m2 .
ce. Tel. 0504-908-945.
Teł. 046/83 7-44- I 8.
buz
Do sprzedania 3 samodzielne działki:
Sprzedam M-4, os. Bratkowice bi. 5 łub dynkiem mieszkalnym i na warsztat łub Poszukuję mieszkania do wynającia.
zamieni(( na mniejsze. Tel. 0606-246-335. magazyn; z budynkiem drewnianym; rol- Tel. 046/830-3 1-84 po 18.00.
niczą z prawem zabudowy - na -pasieki(.
2
Sprzedam mieszkanie 48,6 m2 ul. Armii Woda z wodociągu, telefon, dojazd drogą Wynajmł( mieszkanie 37 m na Czajkach
(2 pokojc+kuchnia).
Krajowej. Tel. 0606-977-258,
asfaltową, z Łowicza 12 km.
Tel. kontaktowy 624/355-37-85.
0607-403-259.
Tel. 022/872-46-5 7.
2,

Sprzedam drewno opalowe, grubsze i drobniejsze oraz drewno kominkowe.
Tel. 046/838-15-27 po 22.00.

samocho-

opałowy.

Sprzedam kcybord Casio 650.
Tel. 046/837-84-49 po I 6.00.

PRACA

0601-80-47-28 .

Sprzedam segment pokojowy 24 2 x 384 . Avon poszukuje konsultantek.
Tel. 046/862-59-62, 0502-650-304.
Wiadomość po godz. 20.00 _
teł. 046/838-98-3 I .
Szukam pracy • technik ekonomista,
Sprzedam grzejniki Vajzcra.
046/838-35-38 .

Teł.

chłodziarki( do mleka 1001
nofazową. Teł. 046/838-50-43 .

Sprzedam

jed-

pięć lat w księgowości, znam progra·
my księgowe i magazynowe, MsOffice,
internet, angielski, prawo jazdy B, studia zaoczne V rok teologii.
Tel. 0602-641-463, 046/838·62·29.
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Pracowafcś~ ;J'li~cy,

Europa Zachodnia.
Odzyslcu)cmy. podatek.
Tel. 07 l /385-20-18.
Studium urody zatrudni fryzjerów, fryzjerki i kosmetyczkę. Tel. 046/832-58-51,
0602-26-22-38.
Avon - zatrudni konsultantki .
Tcl042/7 l 9-44-47, 0608-256-691.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 046/839-62-30,
0606-428-162.

Poszukuję konsultantek AVON na terenie Głowna i okolic. Tel. 0502-676-529.

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

AVON - zatrudni konsultantki.
Tel. 042/719-44-47, 0608:256-691.

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

ZaopickujQ się dzieckiem.
Tel. 046/837-89-46.

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

Zatrudnię kucharza lub kucharkę.
Tel. 046/837-14-25 po 17.00.

Cyklinowanie, układanie parkietu, panele. Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.

Zatrudnię

Układanie

cukiernika. Tel. 042/71O-72-99.

Księgowy szuka pracy.
Tel. 0602-641-463, 046/838-62-29.
Zatrudnię pomoc domowa, utrzymanie,
odpłatność. Tel. 046/838-58-65.
Przyjmę chałupnictwo

na

stębnówkę.

Tel. 046/838-33-04.
Zatrudnię sprzedawczynię, Głowno.

Tel. 0602-751-229, 042/719-13-89.

ścianki

glazury, terakoty,
sowe. Tel. 0605-384-684.

gładzic

gip-

Pawilon Hydrauliczny. Łowicz,
os. Górki, ul. Zofii Nałkowskiej 4.

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

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.
hydrauliczne - pełny zakres, nowoczesne technologie, Tel. 046/838 7 75-53,
0601-379-355.

Usługi

Promocja - terakota, glazura, boazeria,
siding, panele podłogowe - tanio.
Tel. 0607~414- l 04.
gipsowa, malowanie, układanie glazury, terakoty, tynki zewnętrzne, wewnętrzne. Tel. 046/837-45-81.
Gładź

Boazeria, panele, siding, podł~gi, glazura,
terakota, płyty gipsowe, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, malowanie, podbitki. Tel. 046/838-98-40 po 19.00,
0609-861-588.
Sufity, ściany z płyt gipsowych, gładź, ma!owanie, glazura, terakota.
Tel. 046/837-08-07.
Malowanie, gładź, płyty gipsowo - karto~
nowe, panele ścienne, podłogowe, glazura, terakota. Tel. 046/83 7-90-74,
0502-673-405.
Glazura , terakota, malowanie, gładź, pły
ty kartonowo ·- gipsowe, układanie podłóg, panele ścienne i podłogowe.
Tel. 046/839-69-14, 0607-328-002.
boazerii, panele ścienne, podło
gowe i PCV. Szafy, pawlacze, schody, tralki, luki. Sufity podwieszane. Adaptacja
poddaszy, gładź, malowanie. Wymiana
okien i drzwi. Tel. 046/837-73-99,
0605-562-651.
Montaż

„Vertal" - żaluzje aluminiowe, drewniane,
Verticale - materiałowe, antystatyczne,
Krycie dachów, obróbki blacharskie, mon- PCV oraz do pracowni komputerowych
( atesty ). Rolety - tekstylne, zaciemniataż rynien, podbitki. Tel. 0604-645-981,
Chałupnictwo różne: dowóz, odbiór wyrojące oraz antywłamaniowe. Produkcja,
046/863-31-74.
bów z domu bez kaucji. Informacje bezmontaż. Tel. 0602-736-692,
płatne: zaadresowana koperta, dwa znaczGips, sufity podwieszane.
0602-297-257.
ki luzem. „Dajrob" 09-400 Płock,
Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.
Usługi wykańczania wnętrz, Piotr
Norwida 7/10.
Ocieplenia (tynk strukturalny, siding), pod- Zawiślak . Tel. 0501-319-480.
Absolwentka LH podejmie pracę.
bitki. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.
Podłogi szwedzkie drewniane i panelowe,
Tel. 0604-475-938 .
Projektowanie budynków mieszkalnych, schody, glazura, terakota, siding, gładzic
Bus - szukam pracy, lub każda inna.
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyce- gipsowe - tanio. Tel. 0602-717-207.
Tel. 0503-018-530.
ny i kosztorysy. Tel. 046837-78-38.
Profesjonalny montaż paneli podłogo
Poszukuję pracy, prawo jazdy kat. B,C, w
Usługi hydrauliczne, projektowanie, wywych, ściennych, malowanie i tapetowatrakcie poszerzenia kwalifikacji o kat. E. konawstwo, pełny zakres.
nie. Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.
Tel. 0503-018-530.
Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778.
Zabudowa wnittrz, montaż boazerii, panePraca - Niemcy, Anglia.
Remonty łazienek. Tel. 046/837-19-29.
li. Tel. 046/837-11-09.
Tel. 0600-216-845.
Montaż okien PCV. Tel. 046/837-41-38.
Dachy-konstrukcje, pokrycia, naprawy
Zatrudnię mechanika samochodowego.
i konserwacje. Tel. 046/839-18-37
Tel. 042/719-45-85 wieczorem.
Usługi hydrauliczne, drobne naprawy.
po 20.00, 0603-879-721.
Tel. 0604-245-722.
Kompleksowe remonty mieszkań, buBez zera ryzyka praca w Oriflamc.
Usługi hydrauliczne. Tel. 046/837-21-66, dynków. VAT. Tel. 0607-196-356,
Tcl. 042/719-13-22, 042/658-58-93.
0600-614-490.
. średnic - po- 0604-376-195.
Młoda, po szkole handlowcJ,
szukuje pracy. tel. 042/710-84-36.
Układanie parkietu, mozaiki.
Hydraulika - tanio, solidnie.
Tel. 046/837-86-19.
Tel. 0601-151-762, 0609-063-061.
Poszukuję pracy. Tel. 0600-517-595.
Wszelkie usługi stolarskie.
Budowa kominków, ogrzewanie domów.
Salon samochodowy zatrudni sprzeTel. 046/837-15-54.
Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.
serwisu. WymagaPrzeszkolone szwaczki do zakładu gorseciarskiego przyjmę, ul. Zamiejska 4B.
Tel. 0421719-33-80.

dawcę i kierownika
nia: wykształcenie min. średnie, doświadczenie, bdb znajomość kompute-

ra. Tel. 0600-803-730.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079.
Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-31-73.
Widcofi.lmowanic - tanio, solidnie.
Tel. 046/838-74-51, 0-604-46-33-12.
Wideofilmowanie, pełna obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowaniu Studio ROMA - montaż cyfrowy, płyta weselna CD.
Tel. 046/83 7-50-64, 046/83 7-79-78,
0606-605-698.
Nagrania cyfrowe, analogowe - profesjonalnie, tanio. Tel. 046/837-52-23.
Wideofilmowanie, VHS i cyfrowe.
Tel. 046/83 7-40-11.

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

Alarmy, domofony, bramy i drzwi garażo
we (sterowane z pilota).
Tel. 0603-709-316, 046/837-15-85.
glazury, terakoty, tapetowanie,
inne wykończeniowe. Tel. 046/838-20-56,
0600-626-760. .
Układanie

Usługi elektryczne - instalacja, automatyka, naprawy , pomiary. Wójcik Piotr.
Tel. 046/83 7-77-05, 0608-124-443.

Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy. Montaż, naprawa.
Tel. 046/83 7-72- f2,
0603-245-524.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popów 48.
Tel. 0604-334-891.
„Efekt" Usługi hydrauliczne, referencje.
Tel. 0604-67 4-641.

Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 046/837-62-71,
0502-673-472.
Okna z PCV, montaż płyt GIK, docieplenia zewnętrzne, wewnętrzne, tynki, budynki od podstaw, FVAT. Tel. 0502-637-042.

INNE USŁUGI

,
...

Dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja, fumigacja. Tel. 046/837-80-78,
0608-574-762.
Siatki, słupki, usługa transportowa.
Tel. 0502-132-906. ·
Transport piasku, żwiru, atrakcyjne ceny,
Kamaz. Tel. 046/837-15-76,
0604-285-326.
Zespól muzyczny - bale, wesela.
Tel. 046/838-66-46.
Spawanie zderzaków i plastików.
Tel. 046/837-08-74, kom. 0609-409-524.

Przestrajanie Playstation, karty Cyfra+.
Tel. 046/830-22-76.
Kredyty ! Do 3000 zł bez poręczycieli.
Tel. 046/830-20-76, 0609-506-572.
Transport osobowo-towarowy, Ford
Transit, 9 osób. Tel. 0605-34-24-09.
gotówkowa bez poręczyc'icli w
2 godziny, wymagany dochód tylko
350 zł. Tel. 042/719-26-92,
0608-189-202.
Pożyczka

Bezpłatne doradztwo finansowo-kapitało
we, otwarte fundusze emerytalne, zmiany
OFE, porady, analizy konta, informacje.
Tel. 042/719-26-92, 0608-189-202.

Naprawa pralek automatycznych, lodówek, zamrażarek. Tel. 046/837-49-19.
Gotowe projekty domów.
Tel. 046/832-92-04, 0607-570-039.

Lekcje jQzyka angielskiego z dojazdem do
klienta, wystawiam rachunki.
Tel. 046/838-80-39, 0609-898-162.
Chemia. Tel. 046/837-26-09.
Korepetycje, wypracowania - język polski, jQzyk niemiecki. Studentka, tanio.
Tel. 0692-1O1-985.
Niemiecki. Tel. 046/837-79-3 I.
Jęz.

hiszpański.

Tel. 046/837-41-03,

0606-732-862.
Jęz. polski - wypracowania, korepetycje.
Tel. 046/830-32-77, 0504-931-793.

Mgr. matematyki udziela lekcji w zakresie
podstawowej, średniej, wyższej.
Tel. 046/837-53-15.
szkoły

Angielski, student Collegu Nauczyciclskicgo, tanio. Tel. 046/832-87-08.
Angielski - korepetycje.
Tel. 046/837-78-01.
Polski, historia, geografia - wypracowania, prace zaliczeniowe, referaty. Tanio i
solidnie. 046/874-32-18, 0602-434-546.
Korepetycje z matematyki.
Tel. 046/837-21-08.
Przepisywanie prac 2 zł/strona z wydrukiem. Tel. 046/830-21-67.
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

Profesjonalna fotografia na uroczystościach. Tel. 0604-181-239.

Historia - korepetycje,
Tel. 046/837-56-84.

Transport - lnvceo. Tel. 0601-230-442.

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

Przewóz Mercedes Sprinter, 9 osób.
Tel. 0604-978-264.

Angielski - korepetycje, studentka.
Tel. 0608-523-381.

Przewóz towarów do 1,5 t.
Tel. 0604-978-264.

Korepetycje: chemia, niemiecki, przepisywanie tekstów. Tel. 0503-154-960.

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodo-

wej u klienta. Szczepanik,
os. Bratkowice 19/9. Tel. 046/837-73-07.
Oddam gruz. Tel. 046/837-77-70.
gotówkowa bez poręczycieli w
dwie godziny, wymagany dochód tylko 350
zł. Głowno, Tel. 042/719-26-92,
0608-189-202.
Pożyczka

Bezpłatne doradztwo finansowo-kapitało
we, otwarte fundusze emerytalne, zmiany
OFE, porady, analizy konta, informacje.
Tel. 042/719-26-92, 0608-189-202.
Wypożyczalnia rusztowań.

15zł/

1 godz.

JQzyk niemiecki - korepetycje.
Tel. 046/837-53-0 I.
Angielski - korepetycje.
Tel. 046/837-53-86, 0608-684-292.
Język

polski - korepetycje, wypracowa'
nia, tanio. Tel. 0607-328-038.

Język niemiecki - korepetycje.
Tel. 046/837-95-02.

Korepetycje - mgr języka polskiego.
Tel. 046/837-54-20 od 16.00-22.00.

ROLNICZE

Tel. 042/719-17-20.

wpis do ewidencji działalno
gospodarczej, nr.6925 z dnia
25.09.201'1 na nazwisko
Brodzińska Barbara.
Unieważniam

ści

Zespół

muzyczny BEAT - bale, wesela,
sylwester. Tel. 046/837-47-53.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 0602-715-896.

Sprzedaż schładzalników na mleko, różne
typy i pojemności. Gwarancja, raty, serwis. Tel. 046/838-79-42, 0606-984-095.

Naprawy bieżące ciągników, remonty kapitalne silników C-330, C-360, „3" i „4" cylindrowych silników Perkins, gwarancja. Usługi u klienta. Tel. 0605-695-936,
046/837-59-47.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 0600-539-114, 046/838-67-49.

KOMPUTERO
- PISANIE

Usługi transportowe - Renault Master, faktury VAT. Tel. 046/837-55-36,
-Komputerowe przepisywanie - szybko, so0607-406-024.
lidnie. Tel. 046/837-46-85.
Zespół muzyczny - bale, wesela, imprezy
Komputcropisanic -· tanio, szybko.
okolicznościowe. Tel. 046/837-79-73,
Tel. 046/830-35-19, 0501-021-591.
0503-135-450, 046/838-11-74,
0608-43-31-99, 046/83~-76-08.
Komputerowe F>rzcpisywanic prac. Tanio,
szybko, solidnie. Tel. 046/837-78-71 lub
Zespół muzyczny - balc, wesela, zabawy.
0-604-182-776.
Tel. 046/837-05-22.

Przyłącza, clcktroinstalacjc, pomiary , domofony , automatyka. Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, gla- Gotowe domy konstrukcji drewnianej, sauzura, terakota, gładź, panele, płyty G/K, ny. Tel. 046/832-92-04, 0607-570-039.
Wideo Studio, dwie kamery: cyfrowa i stolarka, poddasza. VAT.
Przewozy krajowe, Mercedes Sprinter,
VHS. Tel. 042/672-23-20, 0607-051-599. Os. Kostka 21/28, tel. 046/837-50-84, 15 osób. Tel. 046/837-02-57,
0601-303-858.
0606-634-482.
Wideofilmowanie. Radosław Pawelce.
Tel. 046/838-49-38.
Ogrodzenia betonowe, metalowe, bramy, Masażysta. Kalenice 91,
balustrady balkonowe, siatki zgrzewane, tel. 046/838-80-90.
Wideofilmowanie Kasia, kamera cyfrowa,
podwylcwkowc. Tel. 046/838-88-71,
CD-ROM, tanio, solidnie.
0608-689-250.
Kamaz - przewóz żwiru, pospółki, piasku,
Tel. 046/837-87-68, 0606-662-878.
wykopy. Tel. 046/837-10-38,
A-Media, Studio Filmowe - uroczystości Usługi ogólnobudowlane: budowy domów, 0606-690-631.
glazura, terakota, ogrodzenia z klinkieru.
rodzinne. Tel. 0501-836-550.
Tel. 046/839-63-72.
Kute ogrodzenia, bramy, balustrady, kraty. Tel. 046/833-78-31. Świcryż Il 5a.
Wideofilmowanie, filmy na dvd - video.
Montaż paneli podłogowych i ściennych,
Tel. 046/837-73-39, 601-301-417.
płyty K/G, gładź, poddasza - aranżacje i Przewóz towarów do l t - bus.
zagospodarowanie, pokrycia dachowe.
Wideofilmowanie - tanio.
Tel. 0608-446-953.
Tel. 0601-703-244.
Tel. 046/837-26-09.
Siatki, słupki, usługa transportowa.
Ogrodzenia , balustrady na balkony, tara- Tel. 0502-132-906.
Studniówki - tanio. Tel. 0606-312-048.
sy, schody, kraty ozdobne i zwykłe, kute
Wideofilmowanie, tanio, solidnie.
Chwilowo brak Ci gotówki - zadzwoń
elementy ozdobne. Świcryż II 5a.
Tel. 0601-995-147. ·
839-20-13.
Tel. 046/833-78-31.

Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/837-47-48 .•

Masaże wykonywane u klienta w domu lub
w gabinecie. Tel. 0603-709-287.

Komputcropisanic. Tel. 046/837-55-36.
Przepisywanie prac, drukowanie.
Tel. 046/830-24-76, 0608-504-616.
Komputeropisanic - barpzo tanio.
Tel. 046/837-32-77, 0504-931-793.
Komputcropisanie - szybko, tanio.
Tel. 046/837-53-91, 0503-018-128.
Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, solidnie. Tel. 046/837-92-27.

Sprzedam kombajn buraczany Neptun.
Tel. 719-58-67.
KupiQ silosy po cemencie.
Tel. 046/874-71-85.
Podb~racz do rzepaku Bizon i rozrzutnik
jednoosiowy N2 l 8, 4.5 tony, 1990 rók.
Tel. 0604-078-564.

Sprzedam ciągnik 3512, C-330.
Tel. 046/838-70-34.
Sprzedam przyczepę 12 ton, wywrotkę
6,2x2,4, wysokie bus ty l, 15 przystosowane do przewozu płodów rolnych.
Tel. 042/719-17-69
Sprzedam 15 tys. cegły, l OOO pustaka,
Stara - przyczepę, prasę, jałówki(, krowę
młodą na ocieleniu, ciągnik.
Tel. 046/838-72-03.
Przyczepę zbierającą do siana, TO I 0/2 sprzedam. Pilaszków 50,
tel. 046/837-14-99.

Komputcropisanic. Tel. 046/837-44-18.

Sprzedam obornik. Tel. 046/838-77-36,
Strugienice 4.

NAUKA

KupiQ przyczepę samozbierającą jugosło
wiańską, małą, w bardzo dobrym stanic.
Tel. 046/839-13-85.

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

Ursus 1634 - 1993 rok, Ursus 1224 - 1987
rok, M.F: 5314 - 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/861-17-13, 0600-320-180.

Matematyka - korepetycje tanio i solidnie, nauczycielka. Tel. 0503-945-323.

Star 200 - 1982 rok, plug 5-skibowy, plug
5-skibowy Atlas, Brona talerzowa 4m i
3m. Tel. 046/861-17-13, 0600-320-180.

Biologia, chemia - korepetycje.
Tel. 0504-937-767 po 16.00.

Sprzedam ciągnik T-25 2A.
Tel. 046/838-35-39.

- ·,
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Ciągnik

C-360-3P stan bdb, dwukółki( cią
gnikową - sprzedam. Tel. 046/861-25-51.

Sprzedam śrutownik, siano, owies.
Nicspusza 16.

Sprzedam Ursus 3512, stan bdb, 1997 rok
z kabiną, ładowacz czołowy Tur 3 do Fergusona 1998 rok, cena 2400 zł.
Td. 0608-420-169.

Sprzedam parnik elektryczny 601.
Tel. 046/83 8-40-52.

Sprzedam wybierak do kiszonek.
Tel. 046/838-17-19.
Sprzedam, dojarki( 2-stoiskową oraz
dziarkl( 100 I do mleka.
Tel. 046/838-61-16.

chło-

C-360, 1977 rok - sprzedam . .
Jeziorko 56.
słomę.

Sprzedam kosiarki( rotacyjną, czeską, siewnik zbożowy, pług podorywkowy 5,
brony 3. Tel. 0603-514-785.
sadzonki - dąb, sosna, brzoza - sprzedam.
Tel. 046/839-63-33.

Tel. 046/838-58-54.

Sprzedam reduktor, silnik, koło linowe do
wyciągu obornika. Teł. 046/838-92-53.

Sprzedam przyczepi( samozbierającą do
siana T-050/1, dmuchaw!( pionową.
Tel. 046/838-33-37.

Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki Ben
Aldcr, Ben Tiran, Ojebyn - odporne na
choroby (mączniaka) .
Tel. 046/837-45-70.

Podajnik do liści - sprzedam.
Tel. 024/356-22-50.

Sprzedam skrzynie zawieszaną do
ka. Tel. 0600-953-269.

Jl(czmicń, owies - sprzedam.
Tel. 024/356-24-71.

Sprzedam prasy rolujące oraz kostkujące
Class, Wclgcr, New Holand, Massy Ferguson, pług obrotowy, ciągnik zetor 11145.
Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736.

Wysłodki suche - sprzedam.
Tel. 024/356-24-7 I.

Sieczkarnie jcdnorzl(dowc, siewniki do kukurydzy - różnego typu, importowane sprzedam. Tel. 0607-605-101,
024/356-24-7 I.
Beczka asenizacyjna 6000, ładowacz
UNHZ-750, kombajn Neptun, Orkan - 3
szt., rozrzutniki dwuosiowe, jednoosiowe,
zaprawiarka do zboża, sadzarka, siewnik
Mazur - sprzedam. Tel. 024/356-24-71.

ciągni

Sprzedam burak ćwikłowy.
Tel. 046/838-95-55 .
Sprzedam Orkan. Tel. 0241277-96-29.
Sprzedam basen do mleka 430 I, na gwarancji, rok 200 I. Tel. 046/838-91-08.

Sprzedam dwukółki( ciągnikową.
Czatolin 6. Tel. 046/838-85-08.
Sprzedam marchew i pietruszki( - holenderskie. Tel. 046/838-15-62.

Sprzedam ciągnik T25 z
Tel. 0606-710-841.

Sprzedam ciągnik C330 i Zetor 5211 oraz
kombajn zicmniaczany„Anna".
Tel. 024/277-48-73.

Sprzedam przyczepkę SAM - nową.
Tel. 046/838-31-05, 0604-520-907.

Sprzedam mieszanki( i pszenżyto.
Anielin I kolo Nicsułkowa.

drzew owocowych oferuje do
- jabłonie, wiśnie, śliwy, grusze,
morele. Materiał kwalifikowany. G. Graszka. Czatolin 216. Tel. 046/838-89-05.

ilość

kabiną,

1982 rok.

Sprzedam owies. Tel. 042/646-98-09.
Szkółka

sprzedaży

Sprzedam ciągnik 4011, cena 4500
Tel. 046/83 7-14-33.

zł.

Sprzedam ładowacz UNHZ 750, podobny
do cyklopa. Tel. 042/719-48-86.

Sprzedam młodą krowi(.
Tel. 046/838-87-40.

Sprzedam marchew jadalną.
Tel. 0601-30-60-70.

Sprzedani rozrzutnik obornika, przyczcP'< wywrotkową, siewnik poznaniak, pług,
podnośnik widłowy do ciągnika.
Tel. 046/838-87-51.
.

Sprzedam używany schładzalnik na mleko
220 I. Tel. 046/838-11-45.
Sprzedam I O t. jl(czmicnia.
Tel. 046/837-66-52.

Sprzedam C360, 1986 rok, pług dwuskibowy, kultywator 13 z bro~ami.
Tel. 046/83 8-16-21.

Sprzedam zboże, siano, słom!(.
Łasieczniki 79, gm. Bolimów.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy,
Tel. 046/838-21-93.

Sprzedam stodołę do rozbiórki,
szanki(. Teł. 046/838-78-24.

Sadzonki( czarnej porzeczki na lekkie ziemie - tanio sprzedam.
Tel. 0421710-84-15.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna.
Tel. 046/837-84-14, 0603-87-97-22.

Sprzedam beczki z tworzywa, na serwatki(
lub gnojowic!(, o poj: 2 0001.
Tel. 046/838-71-17 po 2 I.OO.,
0605-629-839.

Sprzedam ziemniaki jadalne.
Tel. 046/838-72-27.
Sprzedam przyczepę samozbierającą,
DTIO. Tel. 046/838-76-87,
0606-165-097.

wiązu

Sprzedam schładzalnik do mleka, przecieraczkę Pruszcz Gdański.
Teł. 046/838-76-14 .
.
Sprzedam Zetor 5211, Xll.1991 rok.
Tel. 046/838-12-44.
Basen na mleko 500 I - sprzedam.
Tel. 046/838-20-29.
Sprzedam krowi( czarną, cielna 5
niska cena. Zielkowice 37.

miesiąc,

Sprzedam pras!( Z-224, 1989 rok.
Tel. 042/719-63-67.
Kupi!( mieszalnik pasz suchych do
1000 kg.
Teł. 042/719-63-67.
Sprzedam nasiona ogórków, fasolki, kopietruszki.
Tel. 0606-752-721.
rzeń

ZWIERZĘTA

-

Teł.

Silnik i wywrot do Jelcza 315 - sprzedam.
Tcl. 0602-385-382.

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

Sprzedam szczeniaki boksera.
Tel. 046/838-25-02.

Sprzedam pokosówkc;_ E-301 oraz pług pic;_cioskibowy.
Tel. 046/83 8-21-4 I.

Sprzedam burak pastewny.
Tel. 0609-594-491.

Sprzedam owczarki niemieckie.
Tel. 046/838-65-45 po 18.00.

Sprzedam dojarki( jcdnokonwiową.
Tel. 0609-594-491.

Sprzedam perliczki.
Tel. 046/83 8-78-39.

Sprzedam młodą krowi( na wycieleniu.
Parma 2,
tel. 046/839-67-80.

Sprzedam szczeniaka owczarka niemieckiego. Tel. 0603-753-990.

Sprzedam ciągnik MTZ 80, 1991 rok.
Tel. 046/838-02-79.
Sprzedam kultywator z wałkiem strunowym i dwukółkę do ciągnika.
Tel. 046/83 8-04-79.
Kupi!( ciągnik C330 do remontu.
Tel. 042/719-10-55.

Sprzedam dwie młode krowy na wycieleniu, dojarkę.
Tel. 046/838-14-61.

Sadzonkę czarnej porzeczki na lekkie ziemie - tanio sprzedam.
Tel. 042/719-84-15.

Sprzedam 1 ha ziemi (łąka) w Niedźwiadzie oraz wóz gumowy nadający sil( na
przyczepę. Tel. 046/838-95-72.

• GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
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
046/832-18-74
R-4

LEWllATAN
MARKET

ZAM01f Z DOS'l~lfl\
1)0 l)OMIJ!
Stanisławskiego

MIESIĘCZNIE

przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

9

-

Sprzedam drobne ziemniaki do spażcnia
(około 10 ton) może być z dowozem, niedrogo. Tel. 046/874-75-17,
0607.-710-950.

Sprzedam zboże, 5 ton żyta i 5 ton mieszanki. Tel. 0046/838-12-00 po 20.00.

lł:ł7
, f)(j ~).(;

Owczarki niemieckie - szczcnil(ta.
046/830-24-78.

Sprzedam rotwaillery 3-miesil(czne.
Tel. 046/837-93-99.
Sprzedam 3-miesil(czne szczcnil(ta jamniki. Tel. 046/837-92-36.
Sprzedam papugi nimfy - tanio.
046/838-11-49.

Teł.
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Zapewniamy:
;
!
• cztery dania
•
• •
;
e 0,5 I wódki
• • • : ••
!
• zimn~ zakąski
~ : : - • ~.. !
• napoJe .
~·· !
Gra zespół LAZARES' ::.=~/::.'i
Cena 260 zł od pa,.Y~·~:'W;:

gorące ~

·o'
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PPUT „WUTECH" GŁOWNO
w likwidacji
ul.

Ostrołęcka

12, tel. 0421719-11-09

•

PROWADZI WYPRZEDAZ
•
WYPOSAZENIA ZAKIADU:
meble biurowe i warsztatowe,
l1l
narzędzia, wózki, pojemniki i inne. ~

DO ZAKUPÓW

ZAPRASZAMY !
Niedziela „ Czwartek 1200-2300 , Piątek „ Sobota 1200-2400
--

dużą,

Oddam za darmo klatki lisic.
Tel. 046/838-76-14.

Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki Ojebyn, Ben Lemond.
Sprzedam rotwaillera.
Tel. 046/837-53-01.
Tel. 0603-753-027.

Daf - silnik lejnant, ładowność tona
850kg, kola bliżniaki, 1987 rok, stan dobry. Tel. 046/838-64-46, Bednary 37.

Z1ll)Zl\1 C)N

'

~

Sprzedam ciągnik MTZ, C-360 3P. SKR
Nieborów, tel. 046/838-56-66.

Kupi!( brony ciągnikowe trójki.
Tel. 046/837-79-24.
Sprzedam Ursus C330, 1975 rok.
Tel. 046/837-00-56.

OD 0,5%

wystawirut\Y faktury VAT!

mie-

Sprzedam łąkę w Strugienicach i
Chruślinie. Tel. 046/838-78-85.

'Tani l(retfyt
tfCa f(ażtfegol

ul.

słomę,

Sprzedam 7 ton ziemniaków, odmiana Irga
oraz 3 tony buraka czerwonego.
Tel. 046/838-16-37.

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej: Ben,
Lcmon, Trilon.
Tel. 0601-28-64-99.

KREDYTY LEASING

Łowicz,

mało

Sprzedaż suchych wysłodków granulowanych, węgla kamiennego, brunatnegoi miału. Chąśno Il 43, Łowicz os. Górki,
ul. Jasna 18 po 14.00.
Tel. 046/837-12-02, 0602-235-159.

Sprzedam ładowacz Cyklop,
kultywator 18. Tel. 046/838-30-30.

f..:

- ;i; •
-

Sprzedam pras!( Z-224, kombajn zbofowy
zachodni Heder 3 m, silnik Perkins 4.
Tel. 046/838-40-02.

używany.
pół

.g ii

§

Tel. 046/83 8-06-17.

Sprzedam krowę na wycieleniu (grudzień).
Bąków Górny 50, Tel. 046/839-18-1 O.

Drzewka świerka - sprzedam.
Tel. 042/719-18-23, 0604-392-876.

Sprzedam wysczonowane pale
55 mm. Tel. 0607-643-21 I.

Kupi!( ciągnik Zetor 7211, 1988-90 rok.
Tel. 042/719-70-24.

Sprzedam ciągnik C-360 + Tur.
Tel. 046/838-47-28, 0604-80-20-45.

Sprzedam ciągnik Zetor Supron z silnikiem
C-360. Tel. 0609-634-090.

Sprzedam burak pastewny na pasz!(,
cukrowy, cyklop, w każdej ilości .
Głowno ul. Wiejska 53.

Sprzedam jl(czmicń i owies.
Tel. 0601-301-412.

Sprzedam pszenżyto 30 ton i pszenice;_
25 ton. Tel. 042/719-70-24.

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej: Ben,
Lemon, Trilon.
Tel. 0601-286-499.

Sprzedam krowi( cielną, luty.
Tel. 046/838-05-76.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową, stan bdb.
Tel. 046/838-35-96.
Sprzedam ciągnik T25A, rozrzutnik obornika jednoosiowy. Tel. 0603-296-725
po 19.00.

Kapust<;_ „kamienna głowa" wil(kszą
- sprzedam. Tel. 046/838-35-23.

Sprzedam term!( 60 litrów, piec gazowy,
do mleka 60 litrów, glebogryzarki(, siewnik przerol:!iony do ciągnika,
roztrząsacz do ziarna widełkowy.
Tel. 046/838-04-97 wieczorem.
schładzarki(

1-

T-25 z kabiną, 1988-89 rok
- sprzedam. Tel. 0501-620-589.

Władimircc

Sprzedam Orkana i rozrzutnik obornika
6-tonowy. Tel. 046/838-11-58.

Kultywator 13 wraz z dorobionymi
bronami - sprzedam. Tel. 046/838-16-25 .

Ciągnik

Sprzedam

Sprzedam pszenic!(. Tel. 046/839-20-29.

R-1283

• ocieplanie elewacji zewnętrznej
styropianem lub watą• tynki akrylowe,
mineralne • glazura • terakota • gładź
gipsowa • suche tynki • malowanie
Tel. (046) 839-13-73, 0-602-814481

-

-
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NIEDZWIADA MA ZCZEGO BYC DUMNA
Pięćdziesiąt lat minęło

,

od chwili wybudowania obecnej szkoły w Niedźwiadzie. Po uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się
w minioną-sobotę, przypominamy jednak i dawniejsze jej dzieje - a te sięgają pierwszej połowy XIX wieku.

Z

-

-

ródła historyczne podają narodowy na szkoły polskie na obdwie daty powstania pierw- czyźnie.
szej niedźwieckiej szkoły. W opWspomniana kronika szkolna,
racowaniu Szkoły początkowe bezcenny dokument lat poprzepowiatu łowickiego autorstwa dzających rok 1939, zawiera wieJózefa Perzyny jest to rok 1833, le innych, szczegółowych zapisów
w Pamiętniku jego autor Jan obrazujących, z jakimi problemaPerzyna podaje rok 1840.
mi zmagała się i czym żyła szkoNa kartach pierwszej szkolnej ła. Oto na przykład w roku 1932
Księgi Pamiątkowej, założonej zanotowano:
w 1929 roku, czytamy: budynek
W dniach 23, 24 i 25 stycznia
szkolny w Niedźwiadzie został nastąpiła przerwa w nauce wskupobudowany w roku 1840. Bu- tek trudności opalania klas przy
dowy dokonało Towarzystwo temperaturze zewnętrznej-26 do Szkolne, którego członkami były 28 °C. W klasie konieczny jest drugromady wiejskie wsi Niedźwia gi piec dla utrzymania normalnej
dy, Klewkowa, Świeryża, Goleń temperatury ze ivzględu na dużą
ska i Chąśna. Pierwszym na- powierzclinię i jej wysokość.
uczycielem był Koźmiński, któKilka stron dalej kronikarz zarego pamięć utrwaliła się wśród pisał:
ludności z powodu stosowania
W dniu 15 lutego 1936 roku
bardzo surowych metod wycho- młodzież klasy V urządziła w szkowawczych.
le zabawę taneczną i przyjęcie koNauka w szkole była dobro- leżeńskie (w godz. od 15. OO do
wolna, trwała od świtu do 21.00). Urządzeniem zabawy i
zmierzchu w miesiącach od listo- przyjęciem kierowała nauczycielpada do połowy marca. Naukę ka p. M Długolecka przy współ
prowadziło się w dwóch języ pracy p. H Podrażkówny. Na zakach: polskim i rosyjskim. Drew- bawie obecni byli rodzice dzieci
niany, szkolny budynek był uczęszczających, którzy byli pozbyt ciasny dla ponad 1OO dejmowani przez dzieci kolacją.
uczniów, dJatego lekcje odbywa- Rodzice wynieśli dodatnie wrały się również w izbach wynaj- żenie z zabawy i zachowania się
mowanych u gospodarzy.
młodzieży.
W latach 1863-1888 funkcję
Były także szkolne wyjazdy:
nauczyciela pełnił Szczepanik,
W początku czerwca 1937
w okresie 1888-1920 kolejnymi roku odbyła się wycieczka dzieci
nauczycielami byli: Franciszek pod kierownictwem nauczyciela
Strąk, Fabiszyński, Józef Perzy- Juliana Długołęckiego do Gdyna, Antoni Perzyna, Krzywic- ni. W wycieczce wzięło udział 23
ki, Dorobówna, Piotr Perzyna. dzieci. Fotografię z tego wyjazFranciszek Strąk-potrafił rozbu- du zamieszczamy obok.
dzić zamiłowanie do wiedzy.
Wspomniano tu nazwisko
Chłopom rozdawał książki i Juliana Długołęckiego. Otóż
gazety. To właśnie dzięlci jego na- 1 sierpnia 1930 r. stopień orgamowom Józef, syn miejscowego nizacyjny szkoły podniesiono
chłopa Łukasta Perayny, ukoń do dwuklasowej. Pracę podjęli
czył jako pierwszy mieszkaniec wtedy właśnie Julian i Mieczyokolicznych wsi, seminarium na- sława Długołęccy, przy czym
uczycielslcie. W l 905 r. rozpoczął Julian pełnił funkcję kierownika
pracę w swojej rodzinnej wsi.
placówki.
Na przełomie XIX i XX wieku,
następnych latach szkoz inicjatywy Franciszka Strąka
ła coraz bardziej rozszeszkoła zmieniła swoje oblicze z rzała zakres przekazywanej wiedrewnianej na murowaną.
dzy i oddziaływała na wychooczynania zaborców pro- wanie. Powstał samorząd szkolwadzące do wyeliminowa- ny, Szkolna Kasa Oszczędności,
nia ję:zyka polslciego, ojczystej organizowane były przedstawiehistorii i geografii, kultury i tra- nia, pogadanki, wycieczki, zbiórdycji polskiej trafiały na opór ki pieniędzy na pomoce dydakniedźwieckich nauczycieli.
tyczne, książki dla biblioteki, dla
Mimo zakazów i kar, w szko- najuboższych.
łach w ramach normalnych zajęć
Podczas okupacji wszyscy
programowych odbywały się nauczyciele brali aktywny udział
prawdziwe tajne lekcje języka w tajnym nauczaniu.
polskiego czy ojc:oystej historii.
Od 1945 szkoła w Niedźwia
Tradycja tycb dni pielęgnowa dzie była pełną, siedmioklasową
na była w szkole po odzyskaniu Publiczną Szkołą Powszechną.
niepodległości. Oto fragment Przybyły z obozu jenieckiego
kroniki szkolnej z 1930 roku:
Julian Długołęcki objął ponowW dniu JO września 1930 nie funkcję kierownika szkoły.
roku obchodzono pamiątkę Straj- J!!sienią 1945 do szkoły w Nieku Szkolnego. Dokumentów, dźwiadzie ot-rzymali skierowaw tym rejonie, walki o szkolę nie Barbara iJózefGałajowie. Od
brak. Starsi mieszkańcy wioski l lutego 1946 r., po odejściu J.
pamiętają czasy zrzucania jarzDługołęckiego kierownictwo obma niewoli ze szkoły i zwraca- jął Józef Gałaj. Szkoła posiadała
nia oczu ku wolnej ojczyźnie wtedy tylko jedną klasę w buprzez przywrócenie szkoły pol- dynku własnym, pozostałe izby
skiej. Młodzież szkolna uświa lekcyjne wynajmowano u okodomiona o doniosłości walki licznych rolników, a odległość
o szkolę polską złożyła dobro- między nimi wynosiła do 1 km.
wolnie dwa złote 71 groszy na dar Klasy były liczne, uczniowie

W
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-

Wyjazd dzieci do Gdyni - 1937 rok.
przerośnięci,

nauczyciele przepr;acowali po 3640 godzin tygodniowo. Oprócz
pracy szkolnej i pozaszkolnej
z dziećmi, nauczyciele prowadzili wieczorowe kursy dla dorosłych
analfabetów i kursy uzupełniają
ce w zakresie szkoły podstawowej. Organizowano wiele imprez
środowiskowych i akcji wspomaciążeni pracą,

gających najuboższych.

20 listopada 1947 r. powstał
pod przewodnictwem Józefa
Gałaja Komitet Budowy Szkoły. Ze społecznością sąsiadują
cych wsi uzgodniono lokalizację kompleksu szkolnego - przy
skrzyżowaniu dróg. Kompleks
szkolny docelowo obejmować
miał: budynek szkolny o siedmiu salach, salę gimnastyczną
i mieszkania dla nauczycieli.
Pod datą rok szkolny 48/49
czytamy: raduje się serce, gdy
na placu budowy widzi się ludzi
z narzędziami, z wozami konnym i, którzy z zapałem wykonują
powierzone im prace(. ..) To jest
naprawdę czyn społeczny - pisze w Księdze Pamiątkowej Józef Gałaj.
owy budynek szkolny
przekazano do użytku od
półrocza roku szkolnego 1949/
50. Urzędowej daty otwarcia
szkoły nie znamy. Nie był wykończony. Można przypuszczać, iż budynek szkolny całko
wicie został zagospodarowany
w następnych latach. Założenia
Komitetu Budowy nie zostały
zrealizowane w pełni. Nie pobudowano sali gimnastycznej.
W murach nowej szkoły uczyli
wtedy Józef Gałaj - kierownik
szkoły, Barbara Gałaj, Katarzyna

N

Głowacka.

Nowa

szkoła stała się chlubą

społeczności

lokalnej . Dwukondygnacyjna, z jasnymi i przestronnymi klasami, szerokimi korytarzami, biblioteką, mogła pomieścić ponad 200 uczniów. Mimo
to nadal odczuwalny był brak nauczycieli, brakpQdręczników i lektur szkolnych, sprzętu. Mimo
trudności szkoła tętniła życiem:
działała

biblioteka, SKS, świetli
ca, ZHP, PCK, Spółdzielnia
Uczniowska, zespoły artystyczne, uczniowie uczes11?iczyli w

wycieczkach krajoznawczych.
nowi nauczyciele:
Ewa Dałek, Stefania Irena Woź
niak, Irena C!_olisz, Zofia MalinowPodjęli pracę

ska-Kukieła.

W roku 1964/65 zorganizowano Szkołę Przysposobienia Rolniczego, która cieszyła się uznaniem i była popularna nie tylko
w obwodzie szkolnym. Uczęsz
czali do niej uczniowie z odległyoh
gmin. Rokrocznie kończyło ją
przeciętnie 21 uczniów. Zdobytą
wiedzę i umiejętności wykorzy~
stywfili do podnoszenia efektywności prowadzonych przez siebie
gospodarstw rolnych.

latach 1974-1981 Szkoła
Podstawowa w Niedźwia
dzie staje się Zbiorczą Szkołą
Gminną. Pierwszym jej dyrektorem został Edward Warda, po nim
lcierownictwo objął Szczepan Rosak. Wybranq szkołę w Niedźwia
dzie, gdyż była fo największa i najbardziej okazała placówka na terenie gminy Łowicz.
Przez kolejne lata szkoła po
prostu pracuje. Zdolniejsi uczniowie zdobywają laury w olimpiadach przedmiotowych rywalizując z rówieśnikami na etapach wojewódzkich, w konkursach. Sprawni, wysportowani,

W

w dyscyplinach lekkoatletycznych zwyciężają tych, którzy
ćwiczą w doposażonych salach
gimnastycznych. Liczne dyplomy i puchary są tego najlepszym
dowodem.
Szkoła jest placówką kulturotwórczą w środowisku, organizowane są 'imprezy i uroczystości dla lokalnej społeczności. Od
1992 r. rokrocznie dzieci i mło
c1zież wystawiają dla seniorów
tradycyjne jasełka. Podczas tych
spotkań czas spędza wspólnie,
łamiąc się opłatkiem, od 3 do 4
pokoleń mieszkańców okolicznych wsi. Na stałe w kalendarz
imprez szkolnych wpisany jest
plebiscyt na sportowca roku.
Zainicjowany w 1994 r, cieszy
się rokrocznie dużym powodzeniem. Uczniowie o największych
osiągnięciach sportowych otrzymują cenne nagrody od zaprzyjaźnionych ze szkołą sponsorów.
Sali gimnastycznej nadal nie
ma, ale podopieczni Bernarda
Wudkiewicza i tak budzą respekt
u rywali ze szkół większych
i bogatszych. Kierowana przez
Alicję Kocbuch szkoła w Niedźwiadzie jest, po stworzeniu
gimnazjów, szkołą 6-klasową, ale
dla swej okolicy jest nadal waż
na. Nie każdy ma u siebie szkołę
o tak długich tradycjach.
Na podstawie materiałów
szkolnych opracował
(wal)

Zarząd

Powiatu Łowickiego działając zgodnie z Uchwałą
XXXIV/200/2001 Rady Powiatu z dnia 26 września 2001 r.

ogłasza

.

ustny przetarg nieograniczony
,
NA SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ
,
,
.POtOZONEJ W tOWICZU Ul. SWl~TOJANSKA 1

.

• Nieruchomość stanowi działka ozn. nr 3002/7 o pow. 1.439 m2 , obręb Bratkowice
zabudowana budynkiem parterowym murowanym o pow. użytkowej 114 m2 .
• Właścicielem nieruchomości jest Powiał Łowicki.
• Nieruchomość przeznaczone jest pod: usługi ogólnomiejskie, obszar nadzoru
konserwatorskiego.
•Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 239.160,00 zł.
• Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 2.500 zł .
· •Wadium w wysokości 12.00 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego
w Łowiczu Pekao S.A. I O/Łowicz nr konta 10801486-299172-360-80300 najpóźniej
w dniu 26.11.2001 r.
• Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy notarialnej.
• Cenę nabycia nieruchomości osiągniętą w przetargu należy wpłacić na konto Starostwa
Powiatowego w Łowiczu, Pekao S.A. I O/Łowicz nr konta 10801486-299172-3604-80100/2
najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
•Przetarg (licytacja) odbędzie się w dniu 29 listopada 2001 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30, pok. 25.
• Dodatkowe informacje w sprawie przetargu: 046/837-54-35 wew. 45.
• Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
R-1320

AUTORYZOWANY
MONTAŻ

./ stolarki PCV
./ aluminium ./ drewna

• ceny konkurencyjne • transport gratis

Tel. 0-602-370-470, (046) 830-20-78 ~

Tel. 0-607-150-638, 0-503-143-737 ~

"'
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

W

środę

.

,

7 listopada zmarł

EDWARD MRZYGtÓD u933.2oon EDWARD MRZYGtOD
iełatw~ jest pisać o swoim teściu

N

Wszystkim, którzy wzięli udział
w uroczystościach pogrzebowych
- rodzinie, przyjaciołom, kolegom i znajomym,
serdecznie za ten gest i za modlitwę dziękują

naprawdę

troskliwej, cierpliwej, ofiarnej opieki. W tym okresie już nie pil, już
nie palił, nawrócił się.

i to zaledwie kilka dni po jego
ale napisać chcę, po pierwsze
dlatego, że go szanowałem, po drugie
dlatego, że niemało było w Łowiczu łu
dzi, którzy go znali, wreszcie i z tego
;iowodu, że wniósł też swój wkład w
:ozwój „Nowego Łowiczanina".
Edward Mrzygłód urodził sią w
roku, w którym do władzy doszedł
Hitler, wiąc jak inni jego rówieśnicy dzieciństwo miał wojenne, ale
szczęśliwie okres ten nic napiętno
wał go, nic odcisnął się za bardzo na
Jego życiu, wspomnień z okresu wojennego nie miał albo się nimi nie dzielił. Zresztą mówić o sobie nie lubił.
Urodził się w Rogóźnie pod Domaniewicami, tam do dziś mieszka jego
siostra, do niedawna mieszkał brat.
śmierci,

a trzy lata przed śmiercią ożenił
się powtórnie, łata spędzali w
domu rodzinnym na Korabce, zimy
w mieszkaniu nowej żony na Tkaczewic. Przez pewien czas stróżował na budowie kościoła na Korabce, w ubiegłym sezonie zimowym palii jeszcze w kotłowni naszej nowej redakcji na Pijarskiej. Zawsze przed 6.30,jak zwykle punktlmlny, czekał na pierwsze pracownice ze składu komputerowego i gdy
drzwi były już otwarte, znikał w
kotłowni, by szybko im napalić, by
szybko miały ciepło, dopytywał się
jeszcze czasami czy nie dołożyć do
pieca. Dbał też o porządek przy redakcji i do maja jeździł z gotowymi do druku
materiałami do drnkami na warszawskiej
Pradze. Nie nawalił nigdy.

N

W roku I 956 ożenił się z Leokadią
Janicką z Łowicza i odtąd tutaj już zawsze mieszkał. Chętnie na rodzinną wieś
wracał, ale tylko po to, by odwiedzić
rodziców i rodzeństwo, nie po to by tam w jakimś dużym Il'!ieście i znalazł prapracować. Pracy na roli nie lubił, w zie- cę w warsztacie jakiegoś zakładu bami grzebać się nie chciał, przeciwnie - dawczego, należałby do tych, o których pracy po latach opowiada się lebył dumny, że jest robotnikiem."
gendy.
I miał z czego być dumny, bo w tym
co robił, był świetny. Był w swoim czawoich zdolności dowiódł po raz ko
sie bodaj najlepszym ślusarzem narzę
lejny już na emeryturze, gdy, podziowym w Łowiczu. Fachu wyuczył proszony przez nas, przez dwa lata,
się w salezjańskiej szkole zawodowęj w od rok.u 1993 do 1995, drukował „NoŁodzi, ale doskonalił się sam, dh1biąc w wego Łowiczanina" na naszej własnej,
metalu coraz to trudniejsze i wymyśl starej maszynie. Czeski Romayor, któniejsze formy. Tak, fonny - bo oprócz rego wówczas kupiliśmy, był niewiarutynowej roboty, dorabiania części za- rygodnie stary, nie trzymał już żadnych
miennych, drobnych napraw, podejmo- pasowań_, ale od biedy do biało-czarne
wał się wykonywania form wtryskogo druku się nadawał. Przeszkolony w
wych dla całej plejady okolicznych i dal- ciągu zaledwie kilku godzin przez mło
szych prywaciarzy. Trudnił się tym już dego drukarza, teść przez dwa lata, w
podczas swej pracy w kutnowskim Mi- zaadaptowanym pomieszczeniu gospotleksie, do którego to zakładu dojeżdżał darczym w swoim domu na Armii Krapociągiem nigdy się nie spóźniając i nijowej, walczył z rozlatującą się i na złom
gdy nie chornjąc, zawsze jadąc na tyle
tylko nadającą się maszyną. Czyścił ją,
wcześnie, by kupić gazetę i w szatni,
smarował, nieledwie pieścił, naprawiał
przed pracą, ze spokojem przeczytać
co chwila - i drukował.
co się na świecie dzieje. Czytał nie tylWkładał w tę pracę serce i siły tak
ko gazety, pochłaniał chętnie inne książ
długo, jak była potrzebna. Potem, gdy
ki, jakie mu c6rki ' podrzucały ze szkolmaszyna zupełnie się rozleciała, a my
nych bibliotek.
przeszliśmy na druk wielkoformatowy,
„Fuchy" kontynuował przez kolej- w Łodzi, teść zatrudnił się jeszcze na
nych kilkanaście lat, pracując w Synte- krótko w Lameli , ponownie w narzę
xie. Co najmniej raz, o ile wiem, został dziowni. Zrezygnował z tej pracy gdy
nakryty na wykonywaniu jakiejś skom- stan zdrowia jego żony, Leokadii, poplikowanej fonny i miał zostać wyda- gorszył się na tyle, że wymagała już
lony dyscyplinarnie, ale po zabiegach stałej jego opieki. Był to niezwykły
ówczesnego kierownika warsztatlt, dziś okres w jego życiu. Ich małżeństwo
znanego przedsiębiorcy, dyrekcja umoż było wcześniej burzliwe, teściowej nie
liwiła mu ponowne podjęcie pracy. Kie- było z nim łatwo, przeszła przez wiele
rownik wiedział, kto naprawdę jest do- bardzo trndnych chwil, szczególnie w
bry i umiał docenić jakość tego, co spod czasie, gdy on nadużywał alkoholu - by
ręki teścia wychodziło. Jestem przeko- pod koniec życia, gdy już bardzo ciernany, że mój teść, gdyby był mieszkał piała, zaznać z jego strony dwóch lat

S

Był pogodny, lubił swojego psa, Budrysa, który strzegł domu. Sam był bardzo lubiany przez wszystkie wnuki,
przez nasze dzieci szczególnie. Chętn°ie
ich pilnował, gdy musieliśmy je zostawiać same w mieszkaniu - prosił tylko
zawsze, byśmy mu naszykowali dużo
gazet do czytania. Czytał chętnie
i „Rzeczpospolitą", i „Wyborczą", i ,:Ż,y
cie" - i jestem przekonany, że z przyjemnością przewertowałby także „Trybunę",
tylko że tej u nas nigdy nie uświadczył.

d deski do deski czytał też „Nowego Łowiczanina". Lubił patrzeć
jak gazeta się rozwija, chyba nie tylko
dlatego, że prowadzi jąjedna z jego córek, ale i dlatego, że miał świadomość, iż
sam swej ręki do tej pracy przyłożył.
Dla obu swoich zięciów był dobry, chęt
ny do pomocy, taktowny, potrafiący
swoje uwagi zachować dla siebie. Nie
usłyszałem nigdy z jego ust złego słowa
pod moim adresem.

O

Napisałem, że przestał palić. Przestał,

ale chyba za późno. W kwietni4 tego roku
stwierdzono u niego raka phtc. Operacja
nie była możliwa , chemioterapia przez
pewien czas zdawała się przynosić efekty, ale na początku września choroba
kontratakowała. Będąc już bardzo słabym
martwił sięjak naszemu starszemu synowi poszedł próbny egzamin kompetencji, przeprowadzony na początku paź
dziernika w szóstych klasach - bo czytał
i sh1chał, że to coś nowego i może okazać
się trudne.
Zmarł 7 listopada, w mieszkaniu opiekującej się nim dobrze drugiej żony.
Przed śmiercią, nie mogąc już nic mówić, modlił się - to było widać.
Wojciech Waligórski

córki Ewa i Alicja
oraz żona Teresa

Wyrazy ubolewania i
Państwu

MARII i MARIANOWI MOSKWOM

,

z powodu tragicznej

lr

(26.10-5.11.2001 r.)

5 listopada: Anna

Jażdżyk,

I. 86,

Wólka Lasiccka; Stanisław Romanowski, I. 61, Kiernozia; Stefan Król,
I. 91; Zduny Wieś; Irena Frąckie
wicz; I. 46, Wólka Lasiccka; 6 listopada: Jan Gabryelczyk, I. 91,
Bielawska Wieś; Weronika Wicchno. I. 83, Wierznowice; 7 listopada: Edward Mrzygłód, I. 68, Łowicz;
Bronisław Mycka, I. 78, Jcsionna
Łowicka; Genowefa Kucińska , I. 74.
Wrzcczko; 9 listopada: Bolesław
Siejka, I. 86, Płaskocin; Władysław
Foks, I. 63, Grudzc Stare.

Dyrektor, pracownicy i słuchacze
Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu

składają:

R-1339

„Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żyjących"
Państwu

Wyrazy głębokiego współczucia
MARIANNIE i MARIANOWI MOSKWOM
z powodu śmierci

,

składają: Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
i pracownicy szkół zaocznych Z.O.Z. w Łowiczu

R-1341

Panu Staroście Łowickiemu, Zarządowi Powiatu,
Panu Wójtowi i Radzie Gminy w Zdunach,
Zarządowi Powiatowemu i Zarządom Gminnym PSL,
Zarządowi GS w Zdunach, kombatantom,
działaczom ludowym, członkom KŁ „Księżak"
oraz pozostałym uczestnikom
za udział w uroczystości pogrzebowej

,

ś.p. STEFANA KROLA
dziękują

R-1345

Wszystkich życzliwych Jego pamięci
o wspólny udział w modlitwie prosi
najbliższa rodzina

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

„

TEL. 046/ 8~7-S2-2J

'

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

„

-

całą dobę)

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
•
NA NAJWYZSZYM POZIOMIE

w Łowiczu (teren Prosektorium)
na ul. Jana Pawła li nr 5 (róg ul. Powstańców)
z dniem 14 listopada 2001 r. wznawia swoją działalność

R-1346

·-

ś.p. STANIStAWA TARTANUSA

Ułańskiej

CENY Z CZERWCA 2001 R.

E. R. Rolewscy

W dniu 17 listopada 2001 roku o godz. 18.00
w Bazylice Katedralnej w Łowiczu
zostanie odprawiona msza święta
w drugą rocznicę śmierci

CHMRON
OBOWIĄZUJĄ

-

CORKI

Z/\KL/\D P06RZfBOWY
przeniesiony z ul.

śmierci

CORKI

R-1347 •

.JL ODESZLI OD NAS

głębokiego współczucia

całość usługi

pogriebowei 1 trumnq dębowq iui od 700 zł

Nieodpłatny

~

przewóz osób

zmarłych

do

chłodni

-
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Konkurs makulaturowy .
UDANA ZABAWA I EMOCJONUJĄCA LICYTACJA zaskakuiąco popularny
S
O
Bal Mazowieckiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej

to osob bawiło się na tegorocznym,
ósmym już z kolei balu charytatywnym Mazowieckiej Fundacji Społecz
no-Kulturalnej, który odbył się w sobotę, I O listopada - tym razem w Za-

baj organizatorzy - starostwo oraz
kutnowska firma ,,Eko-Serwis" nie
spodziewali się tak dużego zainteresowania konkursem na zbiórkę makulatury.
Konkurs został ogłoszony w połowie
września i trwał do końca października.
Przyłączyło się do niego tylko 15 szkół z
terenu powiatu - 7 średnich i 8 gimnazjów, ale efekt ich pracy jest zaskakująco
dobry. Obecnie trwa jeszcze zbieranie makulatury i nie została ąna dokładnie zważona, w sumie będzie to jednak około 45
ton. Podsumowanie konkursu planowane jest około 20'1istopada. Obecnie dziennie robione są dwa kursy z makulaturą do

jeździe Łowickim.

-

Na balu po północy odbyła się tradycyjna już licytacja prac dzieci, dochód z której przeznaczony będzie na
zorganizowanie wakacji dla dzieci
w 2002 roku. Przeprowadzili ją wspólnie prezesi Andrzej Biernacki i Paweł
Lisowski oraz mieszkający w Skierniewicach artysta rzeźbiarz Włodzimierz
Wasilewski, którego żona - Edyta prezentowała prace podchodząc do każde
go ze stolików.
Zgodnie z informacją zamieszczoną
przy tytułach, cena wywoławcza dziecięcej twórczości była okazyjna, a szacunkowa - i;iiebotyczna. Organizatorzy
zagwarantowali też dodatkową nagrodę dla osoby, która najwyżej wylicytuje jedną z prac lub dla osoby, która uzyska najwyższy wynik licytacji kilku
prac. Grantem była akwarela Zdzisła
wa Pągowskiego z 1969 roku pt. „Motyw z Łowicza". Aukc~ wywołała sporo emocji, ceny poszczególnych prac
kształtowały się od 200 do 1400 zł.
Suma cen uzyskanych w czasie licytacji wyniosła 6500 zł.
Bardzo szybko nabywcę znalazła
pierwsza z prac - autorstwa 7-letniego
Adasia Pawlikowskiego, w czym być
może pomógł prowokujący tytuł „Zakaz wjazdu furmanek". Pracę za 200 zł
kupił burmistrz Ryszard Budzałek
i obiecał, że obrazek ten będzie wisiał
w ratuszu. Najwięcej emocji było w czasie licytacji pracy opatrzonej numerem
„ 13", którą wykonała Maria Kalińska.

Jacek Sikora

okazał się

najbardziej hojny i w

Praca nosiła tytuł ,,Jupiter i pastorałka",
nabyła ją ?3 1400 zł żona starosty Anna
Dzierżek. Również licytacja o~tatniej
z prac - „Czynnik boski i ludzki" wykonana przez 12-letniąZosię Biernacką, była
bardzo emocjonująca, ponieważ widoczne było, że chce ją nabyć Jerzy Borecki który mocno przebijał cenę i szef łowic
kiej „Solidarności" Jacek Sikora - który
wcześniej nabył już pięć innych prac.
Praca za 1300 zł stała się własnością
związkowca, który ponadto, w nagrodę
za najwyższą wylicytowaną sumę sześciu prac - 2600 zł, stał się też właścicie
lem akwareli Pągowskiego.'
Zanim licytacja została przeprowadzona Andrzej Biernacki i Paweł Lisowski mówili, że w organizowaniu balu
chodzi nie tylko o dochód, ale też
o poznanie środowiska, integrację ludzi
- na co nie ma na co dzień czasu. To co

-·

kiego OSiR wystartowała sześćdziesięcio
osobowa reprezentacja SP Bolimów. Klasy
od I do VI reprezen!<Jwało po dziesięcioro
uczniów w takich konkurencjach jak: biegi,
wyścigi na piłkach, skoki na piłkach czy
sztafeta. 16 listopada uczniowie z bolimowskiej podstawówki wezmą udział w rejonowym etapie konkursu, który odbędzie się
w Kutnie.
(ljs}

Bolimów

Kto napisze piękną baikę?
a początku grudnia w Gminnym
Ośrodku Kultury rozstrzygnięta
zostanie t~goroczna edycja konkursu zatytułowanego „Opowiem Ci bajkę". Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze szkół
podstawowych, których zadaniem jest
wymyślenie i napisanie bajki. Najpierw
prace oceniane będą przez szkolnych polonistów. Najlepsze z nich trafią do rąk
komisji konkursowej w GOK pod prze-

N

KONSTAŃCIN-JEZJORNA
UL. \l\t1LANOIM>KA 116

e MIESZKANIA OD 55 DO 9:l M 2
e ATRAKCY.tNE CENY
e NISKA ZABUDOWA-2 PIĘTRA
e TERM IN REAUZACJI -

JUŻ.GOTOWE

wodnictwem Elżbiety Skonecznej - polonistki i zastępcy .dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego
w Łowiczu. Komisja przyzna nagrodę
główną i trzy wyróżnienia. Najpiękniej
sza bajka opublikowana zostanie w prasie lokalnej, a w przyszłym roku dzieci
w ramach kolejnego konkursu wykonywać będą do niej ilustracje graficzne.
(ljs)

Komputery z Ameryki
iuż dopłyńęły

P

od koniec
Formacji

października do Centrum
Młodzieży

na Korabce
dwa komputery, które
przekazała polska rodzina mieszkająca
obecnie w Ameryce. W najbliższym
czasie darczyńcy wyślą też monitory.
Sprzęt będzie przeznaczony do pracowni komputerowej, która powstanie
przy kościele i będą mogły z niej korzystać osoby nie mające komputera
w domu. Urządzanie pracowni planowane jest pod koniec tego roku.
Komputery podarowała rodzina
państwa Syskich. Pani Ewa Syska pochodzi z Krośniewic, gdzie ks. Tomasz
Jackowski służył jako wikariusz tuż po
ukończeniu seminarium. Rodzice jej
męża wyemigrowali do USA i mieszkają tam już na stałe. Rodzina Syskich
mieszka niedaleko Waszyngtonu.
(mwk)
dotarły już

,

Zakład

Uł.Zoc:hodn1018

'7-'100 lOYICZ

n

tel. O't6 83118
YYY.pol1qrof10.lov1cz.pl
bturoo pollqroflo lov1cz..pl

ASOC w

nieruchomościami
Firma „Lental" Głowno
ul. Wojska Polskiego 8

- profe:;jonalny montaż alarmów i immobilajzerów
- pełna diagnostyka i naprawa układu wtrysku, ABS-u, ASR-u itp.
- obsługa układów elektronicznego sterowania

99-400 Łowicz
ul. 3-go Maj a 9

Tel. 0-609 698-4 73
Tel. (046) 837-82-50

R-1336

„

V1elobront.ovy

• rOLIGPl/\f I..\. -'.C.

Biuro obrotu

-

• STAŁE CENY
• DOGODNA PŁATNOŚĆ RATALNA
• POMOC W UZYSKANIU KREDY
• WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA
• ZAKOŃCZENIE INWESTYC.I / .
- CZEHWIEC 2002 r_

dzisiaj wygramy, to możejest niedużo
i jest to policzalne. Ważne jest jednak
pokazanie, że coś się dzieje i fandacja
niewielkimi środkami może coś zrobić,
czego przykładem jest sprawa baszty,
która lada moment mogłaby się rozsypać.(..) Można dalej to rozwijać, ale budzi się wątpliwość - czy działalność taką
profesjonalizować czy nie. Byłoby to być
może bardziej skuteczne, ale mniej przyjemne, ponieważ wiązałoby się z koniecznością administracji, a czynnik ludzki wtedy marginalizuje się. Nie chcemy z tego
robić firmy, bo taka pochłonęłaby 60 czy
80 % przychodów. Chcemy raczej dawać
przykład działań niż robić wszystko. Jest
to pewna filozofia tej roboty - której nie
ubywa, a przybywa - i z której nie można
się wycofać. Łącznie dochód z balu - licytacji i biletów wstępu wyniósł około
LO tys. zł.
(mwk)

Centrum Młodzieży
na Korabce

Nailepsi w grach i zabawach

U

• ATRAKCYJNA LOKALIZAC.IA

e OSIEDLE STRZE20NE
e MIESZKANIA OD 38 DO 108 Ml

Z<;Jzisława Pągowskiego

SP Bolimów

czniowie Szkoły Podstawowej w Bolimowie zajęli pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych z terenu powiatu skierniewickiego ziemskiego i zdobyli
puchar starosty Jerzego Stankiewicza w rozegranym 30 pażdziernika w Skierniewicach
pierwszym etapie wojewódzkiego konkursu gierizabaw ,,Puchar5 milionów''. Wkonkursowych rozgrywkach w hali skierniewic-

nagrodę dostał akwarelę

Kutna, zabieranie makulatury potrwa jeszcze kilka dni. Najlepsza osoba zebrała
około 2 ton, a to jest duża sztuka - mówi
kierownik łowickiej filii „Eko-Serwis",
Adam Myszkowski.
Najlepsza szkoła w każdej z kategorii szkół średnich i gimnazjów, (wynik w prze..
liczeniu na jednego ucznia) zostanie nagrcr
dzona kwotą 2 tys. zł, najlepsza klasa - nagrodą w wysokości l tys. zł, w konkurencji
indywidualnej wygrać można rower górski.
Za najlepsze hasło konkursu można wygrać komplet piłek. Wszystkie nagrody
funduje starostwo, a za makulaturę zapłaci szkołom ,,Eko-Serwis".
(mwk)

ul.

Poznańska

Łowiczu

158, tel. (0-46) 837-47-85

PO f
URSUS - raty oproc. 0%, promocj
ZETOR -taniej do 7.000 zł
ESCORT - upust 7%
SAME
.
LAMBORGINI ----....___ promocJ~,
DEUTZ FAHR __- raty 3,96Yo

CHCESZ SPRZEDAĆ, KUPIĆ
NIERUCHOMOŚĆ ZADZWOŃ
PRZYJEDZIEMY DO CIEBIE
tel. 0-42 719-05-04, 0-601 32 49 09

e-mail: biuro@lental.pl

::i

www.lentał.gratka.pl

~

Pełną gamę

maszyn rolniczych
U Nii~ NlllTllNIEI !!!
'ZllPRll~'ZllMI/ !!! . R-1334
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C~NTRVM

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

MftlVCV~V

Łowicz,

Plac Koński Targ 7
tel. 837-38-86
·

17.00-19.00

poniedziałki 17.00-19.00

IIK.STOM.WłODKOWSKIPAltll
w gabinecie dr Martyniaka

BIURO RACHUNKOWE

zapisy osobiście lub telefonicznie:
• pn.-sb. 10°0-16° 0 - tel. 830-08-37
• pn.-sb. 16°0-22°0 - tel. 0-600-251-672
Terapie

LARYNGOLOG
Dr n. med. Magdalena Korczyńska
-

ul. Kaliska 5, tel. (0-46) 837-44-12,
0501-707-969, 0602-243-836 R-12

PRZYJĘCIA' PACJENTÓW:
Łowicz, ul. Mostowa 28

- komputerowe badanie wzroku
- soczewki kontaktowe: korekcyjne, kolorowe
równie~ jednodniowe i do przedłużonego
noszenia

4

0

[JJ

prowadzą dyplomowani specjaliści
znani w Polsce I za granicą

KAROL JÓŹWIAK

MGR mZISŁAW DROBNER

BIOENERGOTERAPEUTA
wyróżniony wśród 100
najlepszych bloenergoterapeutów w Polsce
przez gazetę .Uzdrowiciel"

DYPLOMOWANY
MISTRZ KRĘGARSlWA
many wPolsce i za granicą;
skutecznie leczy skoliozy
i wady postawy, bóle kręgosłupa

99-400 Łowicz,
ul. Bolimowska 63
tel. (046) 837-42-46,
0-605-578-502
Ę
a:

POKRYCIA1~

DA..CH<>VVE

:

;f

95.010 Stryków, ul. Brzezińska 40, tel.lfax (0-42) 719-86-60

dr nauk medycznych

OSTEOPOROZA

specjalista reumatolog
PRZYJMUJE:
wtorek 16.00-17.00, czwartek 16.00-18.00
ul. Topolowa 30
tel. (046) 837 07 70, kom. O 601 297 772

temu złamaniu umiera
z powodu powikłań ·

ZBADAJ SWO~E KOŚCl :-···········································:
~m

I KIERUNKU OSTEOPOłozy . GABIT rnlMATOLOOICZNY~

lek. storn. ELŻBIETA SlYMAJDA
•
lek. storn. RENATA
OłRÓŚOELEWSKA:
.

(BADANIE DENSYTOMETRYCZNE)

W DNIACH 16·17.11.2001

w poradni „K"
Łowicz

.

czynny: od poniedziałku do piątku

ul. Kaliska 6

:

Przyjmuje

00

medycznych

Przyjmuje: w soboty 15.00-17.00
Łowicz , os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

00

w godz. 10 -12 00 i16 -1700

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

•Badanie-profilaktyczne pracowników
• Badania kierowców, EKG
Łowicz ul. Turystyczna 4,
tel. 0-603-709-329, 837-68-79

----------------------,

WYTNU! ZACHOWAJ! :

Lekarz chorób dziecięcych :

tel. (046) 837-68-40

:
I

~

17.30-19.00,
Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki)~

12.~1•.„

speqalista neurologii dziecięcei
parzysta sobota 11.00-13.00

Leayłem rodziców - teraz ich dzieci.ey. Łowicz, Staiy Rynek 8, tel. 0604-787-705, 0461Ś37-63-08

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - _11'.J

~

Gabinet Lekarski

-

lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Matszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

'i

\..WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE· KAS CHORYCH~·

~ Gazeta

Prawna

DZIENNIK PRAWNO·GOSPODARCZY
Już dziś

zamów prenumeratę

Gazety Prawnej
na I kwartał 2002 r.

zamówienia na

prenumeratę przyjmują:

• Jednostki kolportażowe RUCH S.A.,
~
lli~9.J!

•prywatne firmy kolparterskle,
•urzędy pocztowe.
Informacje

o prenumeracie C0-22J 76 r 3 r 27

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe, ciężarowe
Łódź,

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

CZĘŚCI VW BUS T--4
BLACHY, LAMPY I INNE~o:
•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy MILEX,

• PODŁOżA ORGANICZNE
włókno

kokosowe, TORF, SUBSTRAT

• NAWOZV OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab
Ceny producenta/
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO. FOL
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36

R-100

Jl)ł.<J

AUTO-KOMIS

Blacharstwo i naprawa pojazdów

środy

0-601-20-60-40 : •• dz.

~~1:~ ~1:. Starzyńskiego 4 m. 29,

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

PIOTR CZYI
przyjmuje w

,

Łowicz, os. M. Konopnickiej &'25, tel. (0-46) 837-46-65 ~

ul. Lotnicza 20 {obok nowej straży)

•

A NDRZ EJ i „•.
: .ormec1.ELZBIETA
KUBIAK
..
~ ZELAZOWSKA
1

oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca,

POSEZONOWA
OBNIŻKA CEN DO 40°/o

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

Krystyna Diehl Drobnik

TANIE NAGROBKI
ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURAlNEGO

~auk

USUWANIE WAD WYMOWY.

R-11

•ul. Wojska Polsklego 1/5, ł.OWICZ ~ ,
:
(róg ~wskiego)
:

JOLANTA
PIETRZAK

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Wewnętrznych

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

GRANITOWE

:
tel. 83()..20-62
:
....•.•••....•...•••....••••..••••••...• ~;t~~i

Zapisy pod nr tel. (0-46) 837-37·59

dachówki cementowe BRAAS
dachówki ceramiczne ~
dachówki bitumiczne ~„. ~m·A•
blachy powlekane dachÓwkowe
trapezowe, płaskie
·
'
- blachy trapezowe I płaskle .Aluzlnk·
- rynny PCV • PlastiiiO 91!M!;l!ł''
- folie dachowe i fundamentowe
- okna dachowe .Qf:At<Ro·
- łaty I kontrłaty
- panele PCV - środki do malowania
I konserwacji drewna

8.00-11.00, 15.00-19.00
:
soboty -wcześniejsze zapisy telefoniczne:

Dr

k'owalik

-

KACzo·R

40o/o osób, które uległo
•

mgr Elżbieta

OFERUJE PO ATRAKCYJNYCH
'CENACH:

· SŁAWOMIR

może doprowadzić
do _złamania kości udowej

JD&OPEOA

Łowicz,

RAZ WMIESIĄCU PRZYJMUJEMY GRATIS

DOROŚLI i DZIECI

ŁOWICZ, STARY RYNEK 8
od ul. 11 Listopada) tel. 0-603-890-697
Przyjęcia: poniedziałek, piątek 8.00-10.00
Wizyty w domu pacjenta
Leczenie również metodą homeopatyczną,
oznaczanie cholesterolu,
trójglicerydów oraz cukru we krwi R-1249

(wejście

§

ORTODONCJA KONSULTACJ[

./HOMEOPATIĘ, KONCHOWANIE
./ USŁUGI RADIESTEZVJNE,
./WRÓŻBY, PORADY

Małgorzata Mazurkiewicz-Kazimierak
piątki 17.00-19.00

WIESŁAW BIELECKI
lekarz chorób wewnętrznych

Łowicz, Stary Rynek 16 ~I p) tel. (042) 672 98 os"'

./AKUPUNKTURĘ, AKUPRESURĘ,

OKULISTA

wtorki 14.30-16.00

MAREK NALEWAJKO

POLECA: •
./ BIOENERGOTERAPIĘ, ŚWIECOWANIE
./ KRĘGARSTWO
./ TERAPIĘ MANUALNĄ KRĘGOSŁUPA
./ MASAżE (polinezyjski, Ma-Uri, dalekowschodni)

Dr n. med. Wojciech Kazimierak

GABINET LEKARSKI

dr medycyny

NATVRAtl«J ,MLW'

GINEKOLOG
Piątki

GABINET GINEKOLOGICZNO
• POŁOŻNICZV
.

21

R-1 011

i1

COMMERCIAL UNION
Ubezpieczenia na Życie

Jakubowski Sławomir
4iJ:Ri.

.99-400 Łowicz, ul. Południowa 16
telJfax (0-46) 830-31-95
&d§ tel. kom. O602-38--06-61

~~

CT

R-111

Kierownik Filli w Łowiczu
poszukuje kandydatów
do pracy na stanowisko:
1. agent ubezpieczeniowy

Al.U-PlAST S.C.

·ze stałym wynagrodzeniem
·z wynagrodzeniem prowizyjnym

PCV I ALUMINIUM

2.

manager

• (licencja PUNU + doświadczenie)
Telefon: (0-46) 830 34 97 lub 0609 73 70 74

~

-

MONTAŻ OKIEN

porady, pomiary,
s erwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Łowicz, os. Dąbrowskiego 20139
tel. 0461837-28-30, 0461837-21-90
tel. kom. 0-603-506-931, 0-504-765-212

~

~

-

22
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NAJNIŻSZE CENY
AKUMULATORÓW
-EXIDE.
TECHNOLOOIES

-

„ w,..
®

HURTOWNIA GALTEX ~

GAL1'1!:X

• syc

Łowicz,

ul.

Przędze

B 'OO:

Poznańska

108 (przy SP nr 3), tel./fax (046) 837-92-43

Przędze

18,5 tex - 9,45 zł
20. tex - 8,78 zł
25 tex - 8,62 zł
30 tex - 8,61 zł

E50/B50:

15 tex - 10,28 zł
18,5tex- 9,77zł
20 tex - 9,36 zł
25 tex - 9,22 zł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
OLEJE
OGUMIENIE

SKLEP FIRMOVVY

SMARY

oferuje ,,KOPER"

GŁOVVNO

Tel. (046) 837-13-58~
(042) 633-20-84

Ul. Kor ej owa 42

-

ZAPRASZAMY

TeL7"19 22 24

w~gi@I
t.ra~port ei..-żarowy

GWARANTUJEMY:

~--------------

!ROLETY
I./

./

jakość

./

fachowość

P&OMOCJA

bezpieczeństwo

./

zewnętrzne - aluminium

•

n.-.

wozy
mat@rlaly budowlane

Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, filtry,

I ./ wewnętrzne - tekstylne
I e

SALETRA

470 zl/t

S*Jfró~ ul.

Rolnit:za 6A, teL 04Z/71ł-93·53, łel.!fa< 0421719·i1·64
_.l!lli'llax. com.pl; e-mait biUl'l1@v.inla<.com.pl _

ZALUz.JE

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

STUDIO URODY zaprasza na
lótek. Anny .ergo11ne•,

siatki przeciw owadom
• moskitiery
Producent Vesal
:gl
______________

.Classlc· 800 1\st)O

Profesjonalna obsługa muzyczna.
Wesela, bankiety, przyjęcia.

Tel. (042) 712-14-77

Łowicz, ul. Ikara 10, tel. 837-44-25 ~I

r----------1
i#~PROMOCJA1

:oKNAPcv:
(1465 x 1435) od 565 zł - GWARANCJA 10 LAT I
I OKNA NIETYPOWE BEZ DOPŁAT
I DORADZI'WO. POMIARY- 'IRANSPORT. GRATIS! I
Aui'oRYWWANYMONrAżZUPUSTEM-50%
I
I AIBST IIlGIENICZNY, AIBST NIEZAPALNOŚCI,
I APROBATA TECHNICZNA
I
1•ROLETY•ŻALUZJE• VERTICALE•SIATKI I
I ZAPRASZAMY Tenno FASADA
I
Łowicz,

ul. Wojska Polskiego 1 (róg Stanisławskiego)

-

-

R;l.2l_31

-wadium

.Avanaarc:1a· 800 1\8'bo

_..

I *!!.,.lfax. (~ 8~22~ 0,:!27~~

Oferujemy ubezpieczenia:
- należności celno-podatkowych

promoqę

- komunikacyjne (AC + OC + NW + ZK)
- pakiety dla firm i osób prywatnych

Jut Od 2 listopada

cena za 1

minutę

- OC przewoźnika
- OC doradcy podatkowego
"'
- sporządzanie wniosków kredytowych ~

o.7o gr

Jednoczmnłe

do ctyspozvdf
Rtness CM>. OdchudZanle
oraz NOWOSC
prof9$JOnalne studio tatualY
Łowicz

Łowicz

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

Górą)

os. Bratkowice bi. 2
naprzeciwko Biblioteki Miejskiej
telefon: 837-07-03

WYROBY BU'fNICZE •NAJTAŃSZE
MA'fERLllY
NAWOZY
BUDOWLANE
•DESKI
GAZY 'fECHNICZNE •KROKWIE
OI•At, NAWOlY ! •OTRĘBY:
NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

Działamy

wimieniu: PZU, Ergo Hestia, Warta, PKO BP

„

BRAMY HORMANN

i inni producenci

GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE, OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE NAPĘDY, DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

I INNE SZLABANY I MARKIZY TARASOWE
Dostawa pod wskazany adres.montaż, serwis
Napędy do bram garażowych.
Promocla do 30 listopada 2001 r.
• bramy uchylne od 739 zł netto
• bramy Ecotherm od 1871 zł netto
• drzwi przeclwpoltarowe
od 559 zł netto

„

PSZENNE, ŻVTNIE,
JĘCZMIENNE

•STAL
Dąbkowice

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

* Bogaty wybór tanich paneli
ściennych

i podłogowych
* Najmodniejsze wzory karniszy

ZAPRASZA
Hurtownia w Mysłakowie
Dobry dojazd przy trasie

Łowicz-Skierniewice
R-125'

• powtarzalne · INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
•AUDYTYENERGETYCZNEBUDYNKÓW
FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42 ~

23

REKLAMA

15.11.2001 r.

•6100zŁ

PONOWNIE OTWARTE !!"!!!!

PREGIO

Pizzeria

K2700D

TERAZ
DOWÓZ
GRATIS!!!!
TEL. 837-84-99

Stary Rynek 13

Czynne od 11 do 22
R-1 338

OKNA

!!! WYSOKIE UPUSTY NA WSZVSTKIE MODELE!!!
WYSOKIEJ JAKOŚCI ZABUDOWY K2700
OFERUJEMY BEZPŁATNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE

NOWEJ GENERACJI

DRZWI

SERWIS ŚWIADClY NAPRAWY WSZVSTKICH MAREK SAMOCHODÓW

MGT SALON. - SERWIS
ŁOWICZ,

UL.BOLIMOWSKA 75 KIERUNEK SKIERNIEWICE

TEL. (046) 830-34-25, TEL/FAX 830-34-26
CZYNNE GODZ. 8:00-18:00 SOBOTY 10:00-15:00

. ZARZĄD

MIASTA

"'
"'
~

o

Świętuj z nami

®

TERRAZYT

20 urodziny
Wiel~jubileuszowyKONKURS
Okna i drzwi na cale życie...

Tvlko u nas kompleksowa oferta
• OKNA PCV, ALUMINIUM
•OKNA INWENTARSKIE
• OKNA MAHONIOWE, SOSNOWE
• OKIENNICE • ROLETY • PARAPETY
• DRZWI WEWNĘTRZNE • ZEWNĘTRZNE
ŁOWICZ
• OGRODY ZIMOWE
, •
•DASZKI NAD WEJŚCIA
UL. POWSTANCOW 10 G
•BRAMY GARAŻOWE
TEL./FAX 046/ 830-20-78

z a uI aj n aj Ie p s zym !

www.terra:yt.com.pl

R-1324

GŁOWNA

zaprasza do składnia ofert

•

NA NAJEM LOKALU UZYTKOWEGO
(składającego się z 26 izb o łącznej powierzchni: 548 m2)
usytuowanego na I piętrze w budynku biurowca administracyjnego
w Głownie przy ul. Sikorskiego 3 przeznaczonego na cele biurowe
(w tym cele biurowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

• Okres najmu

może wynosić

do 3 lat.
•Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu wynosi : 17,80 zł+ 22% VAT
- za 1 m2 powierzchni lokalu miesięcznie.
• Dopuszcza się możliwość oddania w najem części określonego powyżej lokalu użytkowego.
• Pisemne oferty (z proponowaną stawką miesięcznego czynszu) należy składać w zamkniętych
kopertach z napisem "Najem lokalu - ul. Sikorskiego 3" w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Głownie, ul. Młynarska 15 - do dnia 4 grudnia 2001 r. do godz. 15.30.
• Zarząd Miasta Głowna zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, w tym
w szczególności do swobodnego wyboru ofert do etapu negocjacji, do prowadzenia
z wybranymi oferentami dalszych negocjacji oraz do nie wybrania żadnej ze złożonych ofert
bez podania przyczyn.
• Bliższych informacji można zasięgnąć w Referacie Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Głownie przy ul. Młyf!arskiej 15 (I p., pok. nr 8, 9) lub telefonicznie: (042) 719-11-42.
r-1

OLEJ

PAl.OWY

EKOTERM PLUS

of ePuJe firma EKO - AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR OLEJU OPAŁOWEGO
Gwarantujemy:
* Najwyższąjakość produktu PKN ORLEN
* Rzetelność i terminowość dostaw
* Niskie ceny - oferta specjalna dla stałych klientów

Zapraszamy codziennie w godzinach 9 - 17
ul. Księżacka 5, tel. (O 46) 837 55 41

OLEJ OPAŁOWY
„RGTERM 0,2"

(indywidualne i grupowe)

GWARANTUJEMY:
autocysterna wyposażona w pompę,
przepływomierz, filtry i węże długości 50 m
Stacja Paliw „Pax"

Głowno

tel. (042) 710-88-77, 710-88-78
kom. 0-605-725-422

R-1326

PROffSJON!LNlf ~N(ilfLSKI
DU flRM · PRO(IRfSS
najlepsze szkolenia
•
•
•
•

f-~·

~1'

Bussines English, korespondencja, różne poziomy
Nowoczesne metody ułatwiające naukę
1O-letnie doświadczenie
·
Kursy przygotowawcze do egzaminów
(FCE, ACE, wstępnych)

Zgłoszenia
R-1327

esr Di\Bf<O

Tel. 837-58-63, 0-600-37 V'-,9

~

_,.

I

R-4337

ZAPROSZENIE

? Zaprasza"'vn

Zarząd

Powiatu Łowickiego

INFORMUJE

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

ł1a Jal Sylwestrowy
w sali PPHU SYttl1X
ZOSTAt WYWIESZONY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
dn. jl.Xll.!001 r.
Początek

balu 20.00
Organizatorzy

Informacje i zapisy codziennie
nr tel. (0-46) 837-52-43 w. 306
w godz. 11.00-14.00
lub tel. komórkowy 0-605-370-01 O,
0-600-232-157
R-1 33

stanowiących własność

Powiatu przeznaczonych
do sprzedaży.
• Wykaz został wywieszony na okres 21 dni
w okresie od 30.10.01 r. do 20.11.2001 r.

T/\NIE, <iOTOWE

Łowicz,

GDAŃSKI

Sf.!Jf.

tel. 0 - 603-395-359,
(0-46) 837-59-75, 0-606-640-517

R-1332

MI ESZK/\NI I\

'
WL/\SNOSCIOWE
OfERUJE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Głownie,
ul. Sikorskiego 45149, tel. (0-42) 719-12-35

I Powierzchnia użytkowa mieszkań

53,2 m2,
cena 1 m2- 1.630 zł.
1 Nabywcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej
oraz premii gwarancyjnej w przypadku
posiadania książeczki mieszkaniowej.
I Istnieje możliwość rozłożenia wkładu
budowlanego na raty.
gr1s2

) kredyt na zakup domu,
mieszkania, biura, sklepu
>kredyt na remont, budowę, rozbudowę
) pożyczka pod mieszkanie lub dom
>7 dni formalności, 25 lat, niskie %
tel. (42) 632-38-99, 932-75-34
re
DOM-INWEST Łódź Więckowskiego 33 ~

'24

15 . 11.200 I r.

Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224

INFORMATOR
ŁOWICKI

Bezpłatna

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

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi

bagażowe

Powiatowy

837-35-28

Urząd

Pogotowia:

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

Urząd

Straż pożarna

Miejski - Sekretariat 830-91-51

Telefon informacyjno-problemowy (dla osób
mających problem alkoholowy) 837-66-92,
codziennie w godz.16.00-22.00,
poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00

Skarbowy 837-65-05

Pogotowie

ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Ło
wicz, ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP
nr 4), tel. 837-66-92, czynny: codziennie
w godz. 15 .00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 ), czynny: pn., czw.,
pt. w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Gmpa Abstynencka
„Nia ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w czwartki o godz.
18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka
837-37-07, czynny w poniedziałek od 13.00
do 15.00, w czwartek od . IS.OO 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

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Głownie:

Telefony w
Filia Powiatowego

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego

energetyłći

Urzędu

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

Ceny

cieplnej 837-59-16

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
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,
837-47-77, 837-44-44
Warsztat konserwa!.

ŁSM

837-65-58

• Parafia św. Oucha: 7.00, 8.30, IO.OO,
11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, I O.OO, I 1.15, 12.30, 17 .OO;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, I O.OO;
• Kościół o.o. Pijarów:
8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, I O.OO, 12.00, 18.00
• Kościół św. Leonarda:
niedziele IO.OO, 11.30, 17.00

Zakłady

pogrzebowe: 837-53-85, 837-52-21,
837-07-10
Lecznica dla zwierząt:
ul. Siarościńska 5, tel. 837-52-48,
ul. Chełmońskiego 31, tel. 83_7-35-24
Dyżury

- dvżurv nocne:
czw. 15.11. Stary Rynek 14
tel.-837-40-91
tel. 837-45-55
pt. 16.11. Bonifraterska 2
tel. 0-601-781-708
sb. 17.11. 3 Maja 15
os. Bratkowice 2b
ndz. 18.11. Annii Krajowej 2 "tel. 83 7-64-41
Pijarska 3
tel. 837-51 -32
pon. 19.11. Kostka I
wt. 20.11. Bonifraterska2
tel. 837-45-55
śr.
21.11. Stary Rynek 17
tel. 837-42-93
l\pteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
stały dyżur: od pon. do sb. 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

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

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

Pogotowia w

Głownie:

Pogotowie ratunkowe 7 I 9-28-05
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 7 I 9-10-08; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 7 I 9-14-40
7 I O- 7 I -90, 672-33-33
Lecznica dla zwierząt: - ul. Sowińskiego 3,
tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 71_9-10-60

żywności:

Kino Bzura:
czwartek - czwartek. 15-22 listopada:
•godz. I 7.00, 20.30- „Quo Vadis".
Ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza w reż.
Jerzego Kawalerowicza. Rzym w czasach Nerona
Do domu Petroniusza (Bogusław Linda), estety
i znawcy szutki, przybywa jego siostrzeniec, oficer

śr.

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
soboty 8.00- 12.00
po I 2.00 - izba przyjęć w szpitalu w

aptek w

Głownie:

ul. Zgierska 27
tel. 719-24-84
ul Zgierska 27
teł. 7 I 9-24-84
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
niedzielę przerwa 15.00-18.00

15.lJ.
16.lJ.
17.lJ.
18.lJ.
19.lJ.
20.lJ.
21.lJ.

każdą

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

Apteki w Strykowie
czynne: ul. Kolejowa 11:
ul. Targowa 14:

Głownie

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

co o

<( ~

-~

Ill..

a.
a. -'
::i
2,49

2,70

2,40

2,49
1,90
,5
0:55

chleb
ziemniaki
marchew
schab
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)
łopatka

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

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

15,20
11,30
13,20
18,30
7,50
8,10
11,70
7,20
4,50
3,40
4,49
13,00
9,70
1,35
2,20
1,67 '

masło roślinne

olej
jaja
twaróg

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
19,00
15,50
11,00
22,50
10,50
8,00
12,20
8,30
6,90
4,00
5,80
15,00

2,40
0,3-0,4

19,00

19.00

12,40
18,60
6, 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

15,00
1,40
2,00

1,29
2,27

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

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

9,80
1,29
2,15
1,49
1,72
3,86
0,40

18,98
7,83
8,82

10,30
7,00
4,90
3,20
6,20
16,00

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

1,29
2,27

2,00

1,61
3,86
0,40

„

1,63
4,13
0,37
;1,72,,. .

21,00
8,80
11,90
7,40
4,60
3,40
4,59

2,30
1,90
1,35
0,60
14,50
13,00
8,510,0
12,50
19,50
6,50
9,70
7,40
5,00
3,00
6,20

2,32
1,89
1,20
0,65

21,80
7,80
10,50
11,00
7,90
4,50

9,20
12,20
7,80
4 90

2,29
1,89

1,35
'2,10

1,29
1,89

1,65
3,50
0,35

1,56
3,05
0,30

2,50
1,80

2,70
1,90

2,60
2,00

2,40
1,80
0,40
0,80

13,19

12,50

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

13,30

7 90

MILO~NYCH
uroaziCi się
w Łowic.źu
i w (jwwnie:

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

7,39

CÓRECZKI

•
~

- państwu Wachowskim ze Zdun Nowych
- państwu Wojtera z Woli Gosławskiej
- państwu Kwiatkowskim z Łowicza
- państwu Augustom z Nieborowa
- państwu Czarnotom z Jesionnej

SYNKOWIE
- państwu Lipskim ze Śleszyna
- państwu Banaszkiewiczom z Łowicza
- państwu Grzanka z Wygody

ś{uóowali
-

sobie:

Żaneta Wawrzyn z Domaniewic

Uti
U

i Jarosław Radzikowski ze Stroniewic
- Katarzyna Edyta Burchart z Łowicza
i Kamil Gąsiorkiewicz z Łowiqa

• Domaniewice (13.11 ): 4,55 złi1<g+VAT;
• Ziewanice (13.11): 4,50 zł/kg+VAT;

ui

szymanowska

KQONIKA
WYPADKÓW

Żywiec wieprzowy:

pn. - pt. 9.00-17.00,
pn. - pt. 8.00- I 8.00,
sb. 8.00-14.00;

::;)

mąka

,,Łowiczanie".

ROLNIK SPRZEDAJE

następnego

Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedzialku do soboty
w godz. 8.00-14.00

ASORTYMENT
cukier

fo•

• godz. I O.OO, 12.00, kioo Bzura - widowisko
lorystyczne z cyklu ,,Dziedzictwo Kulturowe Ri
gionu" pt „Łowicka bajka Muzyczna" w wyki
naniu Stowarzy=nia Regionalnego Wsi UrzeQ

• Wystawa fotografii „ 20th Centry Foks" Jacka Foksa. Galeria Browarna.
do 18 listopada:
• Wystawa prac Arkadiusza Hablewskiego pt ,,Kobieta! Kobieta?... Kobieta". MalagaleriaŁOK.

w

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- lekarz internista: 8.00-12.00
- pediatra 8.00-12.00 po I 2.00 - izba przyjęć
w szpitalu
- niedziela i świ<(ta - izba przyj<(ć czynna przez
całą dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna,
ul. Kopernika 19,tel. 719-10-27

{dane z 13 listopada) w

Inne:
Środa. 21 listopada:

Wystawy:

czw.
pt.
sob.
ndz.
pn.
wt.

Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 7 I 9-82.-95; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 7 I 9-86- I 6
Lecmica dla zwierząt 7 I 9-80-24
Zakład energetyczny 719-80-1 O

Dyżury

•godz. 17.00, muzeum w Łowiczu- sala barokt wa, koncert z cyklu ,,Burmistrz miasta zaprasiż
Gościnnie wystąpi: dziecięcy chór szkoły ml!Z)I<
nej im. S. Prokofiewa z Moskwy pod dyrekcją)
M. Wmogradowej. W programie utwory komp;
zytorów rosyjskich. Wstęp wolny

do 9 listopada:

Dyżury

przychodni ZOZ
w Głownie:

Naprawa telefonów 924

Koncert:
Sobota, 17 listopada:

Imprezy sportowe:

Pogotowia w Strykowie:

Dyżury

Informacje
w Strykowie:

legionów Marek Winicjusz(Pawel Deląg). Młodyn
mianin zwierza się stryjowi, że zakochał się w p~
nej, tajemniczej Ligii (Magdalena Mielcarz), którąsp
tkał w domu starego wodza, Aulusa Plaucjusza.

• Wszystkie imprezy sportowe zamieszczamy w
Łowickim Informatorze Sportowym na stronie 32.

Apteki:

przychodni:

Informacje w

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.
Apteka „Bonifraterska" ul. Bonifraterska 2
czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00,
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bi\:lawy: pn. -pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 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

Łowicz

• 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 Zakła
dów.

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Glowno 719-20-81
Urząd Skarbowy
7 I 9- I 9-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 7 I 9-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Msze święte
w niedziele i święta:

Policja 997

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

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

Pogotowie ratunkowe 999
998

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

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraź
nej, ul. Ułańska 2; czynne: przyjęcia dzieci
do 3 r.ż. - w dni pow. w godz. 16-8; przyjęcia
dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania powyższych zakładów.

5,80
14,40
1,20
2,00
2,00
2,00
3,80
0,40
8,40

17,00
8,20

8,00
6,20
4,00
5,40
14,80
9,00
1,10
2,40
2,60
1,60
4,00
0,25
8,10

18,00
7,20
10,30
9,00
6,40
4,95
5,50
15,40
1,20
1,95
2,20
1,60
3,80
0,30
8,40

13,00
8,80
1,25
1,60
1,75
1,55
2,80
0,30
7,70

Żywiec wołowy:

• Domaniewice {13.11 ): byki 3,40 zł/kg;
jałówki 2,60 zł/kg; krowy 2,30 zł/kg;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
w Łowiczu (stan na 13.11.2001 r.)
• handlowiec ze znajomością
branży hydraulicznej
i ciepłowniczej
• sprzedawca
•m o ntażysta płyt gipsowych
•pracownicy ogólnobudowlani
• spachlerz budowlany
• technik budowlany
z uprawnieniami
•technik budowlany z uprawnieniami
lub z praktyką i doświadczeniem
•inżynier budownictwa
z doświadczeniem kierowania ludżmi
•elektromechanik- naprawa
wózków widłowych
• elektryk, auto".latyk przemysłowy
• powiatowy rzecznik konsumenta
• nauczyciel nauczania
zintegrowanego
• główna księgowa
• specjalista odnowy biologicznej
•psycholog
•lakiernik
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonic_znie żadnych informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

'.25

15.11.2001 r.

• SKARB ROLNIKA •
REDAGOWANYPRZYWSPÓLPRACY Z WODRBRATOSZEWICE

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 9.11.2001 r.
jęczmień

q
q
q
q
q

kukurydza
, owies
! pszenica
pszenżyto

ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek

q
mendel
mendel
kg
kg
szt.
kg
szt.
szt.
kg
kg
kg
szt.

50,00
56,00
45,00
55,00
50,00
40,00
4,50
5,00
0,80
1,00
0,60
1,20
2,20
2,00
0,50
2,00
2,00
1,50

marchew
papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta
pieczarki
pietruszka
pomidóry
por
rzodkiewka

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
opak.
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
kg
0,91itra

0,80
4,20
3,00
4,20
4,50
2,50
3,00
1,00
1;00
2,00
1,00
1,00
0,60
1,20
1,20
1,00
22,00

UO VADIS?· do kina„.
Myślę, że właśnie

tak brzmiałaby odP._owiedź na pytanie zadane
w języku Seneki, udzielona przez łowiczanina w ostatni weekend. Film Jerzego Kaw~lerowicza zdecydowanie zdominował kulturalny koniec tygodnia.
Od piątku w kinie Bzura trudno jest znaleźć wolne miejsce. Niemożliwe?

A jednak Największa w historii polskiej
kinematografii produkcja znakomicie sprze...
daje się zwłaszcza w małych miastach.
seler
W naszym pięknym nadbzw-zańskim grojabłka
włoszczyzna
dzie tak niewiele mamy zaproponowane,
kalafior
ziemniaki
by rozwijać swój smak sztuki, że nie wypakalarepa
Cortland
da po prostu omijać !alcie filmy. Wprawdzie
kapusta biała
Lobo
„Quo vadis" już miał łowicką premierę, ale
kapusta cz.
Mclntosh
kapusta kisz.
był to jedynie s}tmboliczny seans. Teraz
miód wielokwiat.
kapusta pekińska
mamy superkino przez dwa tygodnie. Na
razie, jak twierdzą pracownicy naszego jedynaka z dużym ekranem, bilety sprzedają
sięjak świeże bułeczki i ... spod lady. Czyż
by wróciły czasy koników i kolejek pod
kasami?
Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym chęt
Niżej podpisany nie zastanawiał się nad
ni mogą wpisać treść życzeń, jakie z różnych okazji chcą komuś przekatym, czy zdecydować się na 167 minut
zać. Życzenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego
numerze NŁ. Aby się ukazały, należy: - wypełnić kupon, używając nie
w kinie. Choćby ze względu na obowiązek
więcej niż 12 słów, prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż inicjał także
podzielenia s~ę swoimi spostrzeżeniami
liczymy jak słowo; dostarczyć kupon do naszego biura ogłoszeń przy ul. Pijarskiej 3a
zKącikoczytelnikami musiałem:znaleźć wollub do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione 3 godziny w niedzielny wieczór. Ale nane w stopce redakcyjnej), a w Głownie do redakcji „Wieści z Głowna i Strykowa" przy ul.
wet gdyby nie wiązała mnie presja NaczelSwoboda 4. UWAGA! życzenia przyjmujemy do poniedziałku przed ukazaniem się NŁ.
nego, to i tak filmu nie widzieć nie wypad/.!.
Bo przecież zaangażowano w niego niespoURODZINOWE
INNE
tykany nad WISłą szmal. Budżet - 7l mln
Serdeczne, choć spóźnione życzenia z okazji Gorące podziękowania za wspólne 153 dni złotych, 95 kilometrów taśmy filmowej, 127
18-tych urodzin Otylii Szczęsnej - przesyłają z nadzieją na kolejne. Justynce - Radek.
dni zdjęciowych (m. in. w Tunezji), 2 tys.
koleżanki.
statystów itd itd Czyli Hollywood made
Serdeczne pozdrowienia dla: Brysia, FliZ okazji urodzin, dużo zdrowia i szczęścia ska, Jary, Kęda, Małego, Papusia, Kotleta, in Poland Do tego armia techników kompuMarkowi Flis .życzą rodzice i siostra.
Żółtego , Garstki, Kubusia, Pawcia - ś le
sałata

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

znajoma.

Bardzo serdeczne życzenia urodzinowe, dla
Kamilki P. - dużo z.drówka, pieniąlków, wspa- Serdeczne pozdrowienia dla Sylwii B. i Ewy
niałego mę?.a i pociechy z dzieciaczków - prze- N, Anety K. oraz Iwony G. przesyła kolesyłają

żanka.

przyjaciele.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZE·NIAMI
DO PUBLIKACJI W NUMERZE 47/01 (23 XI) O LUB 48/01 (30 XI) O
TREŚĆ: ............................................................................. .
Imię i nazwisko ............•. ....... ... .......... ... .................. ..... .... ..........

terowych i oczywiście największe gwiazdy, sławy aktorskie. ż.eby już było zupełnie
na bogato, to premierę poprzedziła gigantycznaakcja promocY.ina, z udziałem w canneńskim festiwalu włącznie. Czyli zapachniało światem. Jak więc wypadł efekt pracy
tysięcy ludzi, jak się ogląda starożytny
Rzym zrobiony ręką słowiańską?
Mnie siępodobał. Lubiłem książkę laureata Nobla, nie przepadałem za jej ekraniz.acjami robionymi przez zachodnich reżyse
rów (do przyjęcia ewentualnie ta z Klausem
Marią Brandauerem w roli Nerona). Recz
jasna nie wszystko mnie zachwyciło, coś
bym zawsze :zmienił. Ale przecież nigdy nie
zadowoli się wszystkich. 2'.acznijmy od n<:>gatywów, bo ich zdecydowanie mniej. Po
pieiwsze Ursus Rafała Kubackiego. Cenię
naszego znakomitegÓjudokę, ale niech zarzuci drogę aktorską. Mimo, że niewiele miał
do zagrania, nie wykazał się. Oczywiście
scena z bykiem, kręconą be-z żadnej „lopiy",
jaknajbardziaj realna, uznana przez wielu za
kluczową w filmie budzi uznanie. Jednak
momenty gry aktorskiej pana Rafała to czarne
dziwy obrazu. Nie rzuciła również na kolana (plZ)'Illljmniej mnie) filmowa Ligia, czyli
Magdalena Mielcaiz. Ta piękna studentka
dziennikarstwa na pewno makomicie i efek-

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZEGO CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŁOWICZU .

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na

sprzedał:

•samochodu Fiat 126 p, rok produkcji 1989,
cena wywoławcza 2.160,00 zł
•samochodu Nysa, rok produkcji 1991, cena wywoławcza 1.200 zł
w dniu 26 listopada 2001 r. o godz. 11.00
w siedzibie ZSRCKU w Łowiczu, ul. Blich 10.
.,, Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
w dniu przetargu do godz. 10.45 w kasie szkoły.
"'Ww. pojazdy można oglądać w siedzibie zamawiającego codzienniew godz. 9.00-13.00.
.,, Osoba odpowiedzialna: Pan Marek Lesiak, t~I. 0608-68-64-89.
~ Jeżeli ww. pojazdy nie zostaną sprzedane w pierwszym przetargu,
tego samego dnia o godz. 12.00 odbędzie się drugi przetarg.
~Przetarg odbędzie się

towniewyglądana wybiegu. Ze sztukąprze...
kazywania emocji już znacznie goa.ej.
Teraz głaszczemy. Przede wszystkim
Jerzy Trela i jego ,,padalec" Chilonides. Trela bezbłędnie pokazał małego człowieczka,
zdrajcę i wsz.ę_. A potem cudowna pa.emiana i twarda jak rzymski marmur wiara
w Syna Bożego. Mimo moich pewnych
obaw wybitnie wypadł Paweł Deląg. Wi<:>rzyłem w jego zdolności aktorskie, ale Wmicjusz to prawdziwa kreacja. ŻOłnierz, surowy i wymagający pan zakochuje się w kruchej białogłowie z dalekiego i dzikiego kraju
Ligów. Może wziąć swą ukochaną siłą, nawet decyduje się na ten szalony krok.
A potem jego godność i pycha powoli ści<:>
rają się na pył pod wpływem szlachetności,
prawdziwego braterstwa, dobra. Rzymski
obywatel :zmienia się w zakochanego mieszkańca kraju miłości. Nie zawodzi Bogusław
Linda. P= wielu skreślony, okrzyknięty
pistoletem znad Wisły, pokazuje, że jest znakomitym aktorem. Kiedy tylko ma co grać.
Petroniusz - arbiter elegancji, poeta i wróg
wszystkiego co szare i podłe nie mógł wymarzyć sobie lepszego miejsca na ziemi niż
Rzym sprzed 2000 tysięcy lat. Tylko ten
szalony Neron. .. A' propos. Michał Bajor
1Olat nie stawał przed kamerą. Sam prosił
Kawalerowicza o tę rolę. Napisał nawet do
reżysera list, w którym be-z ogródek poleca
się Mistrwwi. Zagrał Nerona i teraz nie wyobrażam sobie, by mógł zrobić to ktoś inny.
A przecież jest w tym filmie jeszcze świet
ny Franciszek Pieczka, znakomite zdjęcia
i muzyka Wrażenie piorunujące (nawet sły
chać reakcję co wrażliwszej kinomanki) robią sceny z udziałem dzikich zwie17.ąt. Perfekcyjne doprawdy efekty. Tak więc udało
się? Mamy typowo Hollywoodzką produkcję z artystyczną twarzą? Mamy.
Nie wiem jeszcze, jak będzie się sprzedawał film Kawalerowicza. W każdym razie
obowiązkiem każdego co ma nieco oleju
w głowie jest pójście na ten film. Inaczej
naprawdę nie wypada ..
Bogusław Bończak

R-1344
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Ol<NA PCV I ALUMINIUM
SKŁAD OLEJÓW I SMARÓW
'18rgowica Miejska w Łowiczu

•

Fax 8381521, Tel. 838-15-22, 0-602-623-115
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POLMOBLICH ROZPOCZYNA Z DNIEM 5 LISTOPADA

WW. MAREK W ZAKRESIE

../ Diagnostyka i naprawa elektronicznych układów wtryskowa-zapłonowych
na najnowocześniejszym ·diagnoskopie Boscha*.
../ Diagnostyka i naprawa układu jezdnego - ścieżka HEKA
(zawieszenie, hamulce, ABS, amortyzatory)
../Montaż instalacji gazowych - TARTARIN!.
../ Naprawy lakiernicza-blacharskie - autoryzacja PPG.
codziennie 7.00-19.00
../ Badania techniczne.

POLMOBLICH

Łowicz,

N

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

WYKORZYSTAJ DUłĄ ULG~ MIESZKANIOWĄ!
MOŻl.IWOSC ROZłOZENIA PUTNOSCI A RATY
„

KREDYT O%

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

u0

1. KWALIFIKACYJNE (CZELADNICZOMISTRZOWSKIE) W ZAWODACH:

PAPIRUS
PROMOCJA
NA ROLKI
I OPAKOWANIA

..!'sprzedawca
..!'murarz
..!'betoniarz
..!'stolarz

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:

sobota 7.00-13.00 ~

*pierwsze badanie GRATIS

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

ORGANIZUJE KURSY:

marek Daewoo-FSO, Volkswagen, Seat„Ford, Opel, Skoda
OBSŁUGĘ

OŚRODEKKSZTAŁCENIA

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

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

Rolka 28130 m termiczna - 0,55
38130 m termiczna - O, 71
- 1, 16
76125 1x1
- 2,81
Reklamówka 25145 (200 szt)
Torebka foliowa 18130 (1000 szt)-4,9l

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH
..!'kroju, modelowania i szycia

~~~~~~~~~~-

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.
..!'dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
..!'dla pracowników administracji i kadry
inźynieryjno-technicznej
kierujących

pracownikami

6.INNE

Zapraszamy

R-101

Do wvboru 33 m2, 41,5 1112, &2.1 m2; teren ourodzonv. parkinu;
Łowicz, ul. Klicldeuo 22e/22f: Tel. 0-601-926-511R-1120

E
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 1
tel. (046) 837-38-09 od 9.00-18.00,
837-69-72 po godz. 18.00

ORGANIZUJE KURSY

PRAWA JAZDY
• kat. A r motocykl MZK, Cobra
• kat. B - samochód Micra, Punto
•kat. T - ciągnik Zetor
•Kursy dokształcające

ROZPOCZĘCIE KURSU
19.11..2,001 GODZ. 15.30
PŁATNOŚĆ W DOWOLNYCH RATACH

o
o

./ pokrycia dachowe
./ materiały budowlane
i wykończeniowe
./ cegły klinkierowe
./ płytki elewacyjne
./pigmenty
./ wyroby hutnicze
./ materiały dociepleniowe
"./ i inne
Dowóz i rozładunek „HDS"
tel. (046) 838-79-12, 0-:604-284-0l,9

Sieć sklepów
CHEMICZNO.KOSMEIYCZNYCH

OLEJOWE
MAT. HYDRAULICZNE

ofei'llfe:
sklep hydrauliczny „INSTALATOR" Zduny Osiedle nr 9 _
R-1261
tef. (046) 838-75-53, tef. kom. 0-601-379-355

Nainiższe

LUB ZADZWOŃ
tel. 0-46 837-05-70

ceny

PROMOCJA
OKNO O34 R/RU
-590,00zł
Łowicz,

ROL-PLAST

ul Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06
Głowno, Plac Wolności 10
Tel. 042fl19-34-24

ARTYKUtY
MONOPOLOWE

• Opony MICHELIN,
Dunpol, BARUM
• Felgi stalowe
• Opony zimowe
nowe i używane

CAŁĄ DOBĘ
Plac Koński Targ 1

STANLEY
Szafy wnękowe z drzwiami
pnesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABVDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KV01ENNE NA ZAMÓWIENIE

./ atrakcyjne ceny ./ liczne promocje
./szeroki asortyment
-9 5

Łowicz, ul. Ułańska B
(naprzeciwko Liceum Medycznego)

Naiwięksi producenci

RATY

WĘGLOWE,

I

MAGAZYNÓW

R-1b

KOTŁY MIAŁOWE

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

1

WYPOSAŻENIE

OKNA ZPCV
DREWNO
ALUMINlJM

Łowicz,

• pełne wykłady
• komputerowy system szkoleniowy z bazą pytań
oraz możliwością losowania testów
jak na państwowym egzaminie na prawo jazdy
• pełnowymiarowy plac manewrowy, doskonalenie
swoich umiejętności na samochodzie
szkoleniowym lub prywatnym
R-1273
•dużą jakość szkolenia

1

OD 1 PAŹDZIERNIKA
DO 31 GRUDNIA ZOOl B.
PREMIOWANE ZAKUP1
ZBIERAJ PUNKTY
I WYBIERAJ NAGROD1

..!'kierowców przewoźących ładunki
niebezpieczne
..!'elektromonterów (grupa SEP)
..!'pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
..!'obsługi komputerów
..!'uprawnienia budowlane

..!'dla osób

...

MEBLE KUCHENNE
I OKNA PCV
Łowicz,

Nowy Rynek 16,

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

RATY ŻAGIEL
Zmo11911i opłHlli b11pltcui1jl
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE

WZNOWIŁ DZIAŁALNOŚĆ
[Hl<0)1J(E[L .ni~·
Głowno,

ul. Sikorskiego 3

tel. 0-504-727-619, (042) 719-10-61
w restauracji hotelowej organizujemy
weselne i imprezy okolicznościowe

przyjęcia

CENY KONKURENCYJNE
ZAPRASZAMY

noW}

ŁOWICZANIN

15.11.200 I r.

NA DRODZE DO WOLNOŚCI

(c1.1v1

Publikujemy czwartą część tekstu Ta.d eusza Gumińskiego, opowiadającego o wydarzeniach,
które doprowadziły do odebrania Niemcom władzy w Łowiczu w listopadzie roku 1918.

N

ie znamy dokładniej sieci posterunków niemieckich w powiecie.
Wiadomo, że istniały we wsiach: Bobrowniki, Chąśno, Jamno, Łyszkowice
i prawdopodobnie na stacjach kolejowych (było ich ogółem 6, w tym 2 w
mieście , a 4 na wsi). Obsada posterunku składała się z 2 do 5 ludzi.
Według relacji Cieślaka , w paździer
niku 1918 roku obwód liczył 151 człon
ków POW. Może to być liczba zaniżo
na, ale nieznacznie. Pamiętać bowiem
trzeba, że w kwietniu tegoż roku liczył
123 członk(>w. Nic nie wskazuje na jakiś żywiołowy rozwój liczebny w następnych miesiącach. Oddziały POW
były rozproszone w promieniu do 2 km
od Łowicza. Stwarzało to trudność
w działaniu , nie mówiąc już o dysproporcjach, co do liczby i uzbrojenia obydwóch stron.

Wystąpienie
30

zbroine

października

1918 roku Kraków
niewoli. W dniu
I listopada rozpoczęła się walka z Ukraińcami o Lwów. W nocy z 6/7 listopada
powstał Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie. Dnia 9 listopada wybuchła rewolucja w Berlinie. W dniu l O
listopada przybył J. Piłsuds.ki z wię
zienia w Magdeburgu do Warszawy.
Ranki em 11 listopada na koszarach
przy szosie łódzkiej w Łowiczu pojawiła się czerwona flaga. Żołnierze niemieccy wypowiedzieli posłuszeństwo
swoim oficerom. Samorzuniie na ulicach
miasta zaczęto rozbrajać pojedynczych
żołnierzy i oficerów.
Po rozmowie chor. Cieślaka z komendantem obwodu A. Ambroziakiem zarządzono odprawę komendantów lokalnych, sekcyjnych i kurierów na godz.
12.30 w kuźni Witkowskiego przy ul.
Maja. Oprócz wymienionych stawili
otrząsnął się

z

więzów

się komendanci lokalni: Józef Sylwestrowicz, nauczyciel {„A" Łowicz) ,
L. Majewski („B" Zabostów), Br. Boń
czak ze swoim zastępcą St. Rucińskim
(„C" Chruślin), Bolesław Sawicki, plutonowy ·żandarmerii ; Br. Szwarocki ,
sekcyjny (Bobrowniki), St. Zwoliński,
sekcyjny kurierów obwodu i nieznani
z funkcji: Kornel Kuczyński, A. Leś
niewski, Cezary Nowakowski i E. Piasecki, Edward i Mieczysław Witkowscy,
prawdopodobnie "kurierzy, wszyscy z
Łowicza. Wśród 14 uczestników odprawy było 6 uczniów gimnazjum.
Obecnych zaznajomiono z ogólną
sytuacją. Wszyscy zgodzili się, że nadszedł moment zbrojnego wystąpienia .
Chor. Cieślak, jako nowy komendant obwodu, podał do wiadomości , że zarządza
ogólną mobilizację i przedstawił swój plan
działania. Przewidywał on utworzenie
dwóch grup operacyjnych z kierunkiem
działania aa Łowicz: I. północnej, na lewym brzegu Bzury, złożonej z oddziałów komend lokalnych: „D" (Zabostów)
i „E" (Chąśno), uzupełnionej sekcją z komendy ,,A" (Płaskocin-Łaguszew). Dowódca - A. Ambroziak i 2. południowej ,
prawy brzeg Bzury, z oddziałami komend
,,A" (Łowicz) i „C" (Chruślin). Dowódca
- St. Cieślak .
Po przeprowadzeniu mobilizacji miano o godz. 16.00 zniszczyć połączenia
telefoniczne oraz telegraficzne, następnie
przystąpić do rozbrojenia na swoim terenie posterunków niemieckich. O godz.
18.00 miafa być już zakopczona koncentracja: grupy północnej w lasku popowskim, a południowej w lasku miejskim,
za torem kolejówym prowadzącym do
Łodzi. Miały to być pozycje wyjściowe
do działania przeciwko garnizonowi niemieckiemu w mieście.
Komenda lokalna „B'' (Łyszkowice) ,
ze względu na odległość (ok. 20 km) od

planu mógł się okazać zbyt krótki czas
wyznaczony na poszczególne jego etapy. Innego wyjścia nie było. Wiele zależało od determinacji jego realizatorów.

Cieślak

- fotografia z roku 1919

Łowicza, miała się ograniczyć

do działa
terenie i zabezpieczenia
ważnych obiektów gospodarczych (cukrownia, tartak). Dowództwo poruczono St. Zwolińskiemu , sekcyjnemu kurierów. Odprawa zakończyła się o godz.
13 min. 15. Wrogiem pełnej realizacji
nia na

własnym

Po odprawie w kuźni Witkowskiego
chor. Cieślak udał się do por. Gliaickiego,
który z ramienia Rady Regencyjnej przybył wraz z 2 innymi oficerami w dniu 9
listopada do Łowicza celem organizowania regularnych oddziałów wojska i zainstalował się w budynku przy ul. Podrzecznej 2 (obecna drukarnia). Na propozycję współdziałania z POW odpowiedział im oficer jednak odmownie. Zamierzenia Cieślaka uznał niemal za szkodliwe i nie mające widoków powodzenia.
Jednocześnie por. Gliński oznajmił, że o
godz. 16.00 uda się wraz z przedstawiaielem władz miejskich i Straży Bezpieczeństwa do komendy garnizonu celem
załatwienia sprawy przekazania przez
Niemców broni.
Hamująco na poczynania Cieślaka
starali się także wpłynąć niektórzy notable łowiccy. Przewidywali oni tragiczne
skutki dla miasta „nierozważnych czynów" POW. · Przypominali fakt zapłace
nia 12000 marek kontrybucji z powodu
demonstracji zorganizowanej po podpisaniu traktatu brzeskiego.
Pozytywnie do apelu o współdziała-
nie odniósł się tylko Józef Błaszczykie
wicz, szewc, reprezentujący miejscowy
Komitet Robotniczy PPS. Zapowiedział
zgłoszenie się na zbiórkę w lasku miejskim kilkudziesięciu członków tej partii.
Jak się wkrótce okazało, wspólna
misja por. Glińskiego i towarzyszących
mu przedstawicieli społeczeństwa do
komendanta garnizonu zakończyła się
niepowodzeniem. Dowiedziano się tylko , że władzę w koszarach sprawuje

w

mieście

Gdy POW gotowało się do działań
w dużym stylu, widok czerwonej flagi aa
koszarach przy szosie łódzkiej ożywił
także Straż Bezpieczeństwa. Zmobilizowani w godzinach przedpołudniowych jej
członkowie wyruszyli na miasto z opaskami biało-czerwonymi na ramieniu. Kilku uzbrojono w dubeltówki zarekwirowane przez władze okupacyjne i zmagazynowane na ratuszu. Patrole Straży rozbrajały napotykanych po drodze Niemców i w mieszkaniach prywatnych. („.)
W tym czasie Ambroziak siłami zgromadzonymi w Chąśnie dokonał rozbrojenia
5 żandarmów i 2 tłumaczy, wchodzących
w skład miejscowego posterunku. Odmówili oni początkowo otwarcia drzwi swojej kwatery. Skapitulowali po salwie karabinowej do okien budynku, które zabezpieczone były tylko okiennicami .
Rozbrojonych pozostawiono pod strażą
do następnego dnia. Akcja miała miejsce
ok. godz. 20°0 , a więc grubo po czasie
wyznaczonym na koncentrację w lasku
popowskim pod Łowiczem.
Po tym szczęśliwym początku pluton
podążył do lasku popowskiego. Tymczasem L. Majewski ze swoim odziałem i prawdopodobnie z sekcją
z Łaguszewa, nie mogąc się doczekać
dowódcy grupy Ambroziaka, i nie chcąc
zapewne pozostać bezczynnym, wkro- •
czył ul. Mostową do miasta. Cieślak,
nie mając wiadomości od dowódcy pół
nocnej grupy ok. godz. 20 min. 30 wysłał patrol dla nawiązania z nim łączno
ści. Spotkał on pluton ·Ambroziaka
opuszczający właśnie łasek popowski.
c.d.n.
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CLIO z silnikiem Diesel
UBEZPIECZENIE GRATIS

W czasie zabiegów
o pozyskanie sojuszników realizacja planów komendy obwodu POW
znajdowała się już w pełnym toku.
Cieślaka

Dzień

W poszukiwaniu
soiuszników

Stefan

już rada żołnierska.

DECEUNINCK - EUROPEJSKI STYL
ul. Seminaryjna 6, tel.!fax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.lfax 837-14-70,

Sp. z o.o.
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Łowicz,

4 opony zimowe
M ichelin gratis!

Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel.!fax 832-52-07

• Gwarancja

1 O lat,

atest niezapalności.

• Eleganckie, niezwykle białe z mikrowentylacją.
• Profile wzmocnione stalą dwukrotnie.
•Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.
• Okna typowe - od zaraz.
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Nasze okna świadcz
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Dz i ę ki po lącze niu atrakcyjnego rabatu z kredyt em. najlepiej dostosowanym do Twoich moż liwośc i , m oż esz miec dokladnie
t aki sa mochód, o ja kim myśl ałeś. Chcesz więcej ? Mamy szeroką ga m ę sa mochodów z silnikami Diesel: 1,5 dCi 65 KM.

1,9 dCi 105 KM, 1,9 dCi 120 KM, 2,2 dCi 130 KM, 1,9 dli 80 KM. Są ci che, oszczędne, a przede wszystkim niezwykle
dyn amiczne. Przekonaj się sam - zapraszamy na j azd ę próbną.
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Oferta ograniaona w czasie. Szczegóły u Autoryzowa nego Partnera Renault
Oferty kredytowe i ra&atowe możn.1 lączyć.

www.renault.com.pl

Zapra szamy na jazd ę

próbną

w wersji DIESEL.
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siatkowa - 2. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Wl~KSZVCH

Łowicz,

9 i 10 listopada. We wszystkich czterech rozegranych spotkaniach 2.
kolejki rozgrywek o tyn1l amatorskiego mistrza Łowicza wygrywali faworyci. Mimo
tego, że mecze byly wyrównane i zacięte do
żadnych niespodzianek nie doszło. Tym razem, nieco inaczej niż w pierwszej kolejce,
nie było żadnego pięciosetowego pojedynku. W piątek odbyly się trzy spotkania.
Dotychczasowy Iider- „Księżak" zmierzył
się z Dzi-koś-cią Chąśno. Zawodnicy
TKKF-u zaczęli bardzo dobrze, wykorzystali chwilową niemoc siatkarzy Dzi-koś-ci
i po dramatycznej końcówce wygrali pierwszą partię 27:25. Kolejne sety byly równie
zacięte i obfitt.tjące w dh1gie wymiany, lecz
lepsi okazali się w nich zawodnicy z reprezentt.tjący gn1inę Chąśno, wygrywając kolejno do 24, 23 i 19. Zwycięstwo to dało
awans Dzi-koś-ci na dmgie miejsce w tabeli.
Najkrótszy pojedynek drngiej kolejki to
mecz pomiędzy TKKF Głowno i LZS Retki. Siatkarze z Retek nie nawiązali równorzędnej walki i nie potrafili przeciwstawić
się mocnemu rywalowi z Głowna, który w
tym roku może być jednyn1 z poważniej
szych kandydatów do tyn1h1 mistrza Łowi
cza. W trzecim spotkaniu Belferek zmierzy!
się z nieco odmłodzoną ekipą Rzemiosła.
Nal1czyciele, mimo że grali bez dwóch podstawowych graczy, całkiem nieźle sobie
poczynali i toczyli wyrównany pojedynek
z siatkarzami z Głowna. Po przegranej
pierwszej partii do 23 dmgą wygrali w takim samym stosunku punktowym. W ko-

Piłka

SPORT

NIESPODZIANEK

lejnych setach zawodnicy Belferka zaczynali od prowadzenia, ale im bliżej końca tym
było gorzej i ostatecznie doznali drugiej porażki w lidze. W sobotnim pojedynku zmierzyli się zawodnicy z Przyszłości i siatkarze Olimpu-Bedlno. Pierwsza partia należa
ła zdecydowanie do siatkarzy Olimpu, ale
to było wszystko na co pozwolili rywale.
W kolejnych odsłonach siatkarze Przyszło
ści, mimo że grali bez swojego podstawowego rozgrywającego gładko poradzili sobie
z ekipą z Bedlna, wygrywając 3: 1.
2. kolejka I ligi AMŁ:
•LZS Retki- TKKF Bank Spółdziel
czy Głowno 0:3 (10:25, 16:25, 19:25)
LZS: Mieczysław Anyszka, Michał
Myszewski, Paweł Klimkiewicz, Tomasz
Klimkiewicz, Janusz Muras, Robe1t Ignaczak, Jacek Koza i Sławomir Głowacki.
TKKF BS: Zdzisław Kujawiak, Dariusz
Kaźmierczak, Andrzej Lewandowski, Dominik Gawożyński, Marek Trębski, Piotr
Zych i Krzysztof Wróbel.
•ZNP BELFEREK- RZEMIOSŁO
Głowno 1:3 (23:25, 25:23, 15:25, il :25)
Belferek: Wojciech Florczak, Karril Joachimek, Tomasz Piasecki, Jarosław Woźniak,
Wojciech Woźniak, Sebastian Jabłoński, Bartłomiej Erchardt i Marcin Moszczyński.
Rzemiosło: Krzysztof Bancerowski,
KrzysztofBiemacki, Dawid Cieśla, Bartosz
Gawroński, Władysław Gawroński, Jacek
Markowicz, Przemysław Sadowski, Piotr
Włodarczyk, Zbigniew Włodarczyk i Mirosław Godziszewski.

•TKKF „KSIĘŻAK"Łowicz-DZl
KOŚ-Ć Chąśno 1:3 (27:25, 24:26, 23:25,
19:25)
TKKF: Wojciech Więckowski, Dar.iusz
Wróbel, Adam Kucharski, Włodzimierz
Kłos, Cezary Znyk, Dariusz Juszczak, Sła
womir Kucharek i Adam Jałoszyński.
Dzi-koś-ć: Michał Kośmider, Bogdan
Kośmider, Radosław Kosiorek; Marcin
Kosiorek, Marcin Dubielak, Witold Dzik,
Grzegorz Stankiewicz i Szymon Wójcik.
• OLIMP Bedlno - PRZYSZŁOŚĆ
1:3 ( 13:25, 19:25, 26:24, 21 :25)
Olimp: Cezary Guzek, Grzegorl Guzek,
Michał Warda, Andrzej Węgierek, Piotr Ignaczak, Łukasz Budner, Stanisław Widera,
Konrad Sadłowski i Ireneusz Lewarski.
Przyszłość: Marcin Rychlewski, KrzysztofOlko, Daniel Gos, Wojciech Kutkowski,
Dariusz Balcerzak i Marcin Palczak.
I. TKKF BS Głowno (4) 2 5 6:2 179: 153
2. Dzi-koś-ć Chąśno (2) 2 5 6:3 216: 196
3. Rzemiosło Głowno (5)2 4 5:4 206:189
4.TKKF„Księżak"(l) 2 3 4:4 192:178
5. Przyszłość (8)
2 3 4:4 150: 183
6. LZS Retki (3)
2 2 3:5 149: 170
7. Olimp Bedlno (6)
2 I 3:6 179: 198
8.ZNPBelferek(7)
2 I 3:6 187:213
Mecze 3. kolejki zostaną rozegrane w
piątek 16 listopada o godz. 18.30: Dzi-koś
ćChąśno-Olimp Bedlno, Rzemiosło Głow
no - TJ<KF „Księżak" i TKKF BS Głowno
- ZNP Belferek oraz w sobotę 17 listopada
o 17 .OO: Przyszłość - LZS Retki.
Zbigniew Łazili~ki

Łowicz, 10 listopada. Po rozegranej
pierwszej kolejce II ligi do rozgrywek zgło
siła się kolejna ekipa chcąca grać amatorsko
w siatkówkę. Obecnie o awans do ekstraklasy walczyć będzie osiem zespołów, które
przeważnie składają się z bardzo młodych
zawodników. W minione sobotę wszystkie
drnżyny rozegraly swoje mecze. Po raz
pie1wszy zaprezentowali się siatkarze grający w baiwach UKS-u Blich i zaczęli bardzo dobrze rozgrywki, bo od zwycięstwa
3: I nad GOK-iem Zduny. Mecz ten nie był
porywającym widowiskiem, ale był dość
wyrównany i do końca nie było można
wskazać zdecydowanego faworyta.Dmgie
zwycięstwo odnieśli siatkarze ŁSM, którzy mimo swojego młodego wieku i tak są
chyba najstarszą ekipa w II lidze. Tyn1 razem pokonali oni dmżynę Sepuku. Zawodnicy Sepuku nawet kilka razy prowadzili w
poszczególnych partiach, ale w końcówkach
zabrakłq trochę opanowariia i źle się to skoń
czyło. Również dmgie zwycięstwo odnieśli
zawodnicy Technikum, pokonując bez problemów młodych chłopaków z Ginmazjum
w Kompinie 3:0. Wreszcie udało się zebrać
ekipie Tad~o. która stoczyła dość zacięty
bój z dmżyną reprezentującą Gimnazjum
nr 2 z Łowicza. Siatkarze Tadeo bardzo ła
two (do 12) wygrali pierwszą partię i wydawało się, że mecz ten będzie krótki. Jednak
młodzież z Gimnazjum pokazała, że teżtm1ie
grać i wygrała drugiego seta do 23. Trzecia
odsłona była wyrównana, natomiast czwarta, decydująca o zwycięstwie należała już
do dmżyny ,,z Merza", która wygrała ją
25: 16. Po dwóch kolejkach na prowadzeniu
są dwa zespoly, które odniosly po dwa zwycięstwa - ŁSM Łowicz i Technikum Zduń
ska Dąbrowa.
2. kolę/ka II°ligi AMŁ:
• GIMNAZJUM Nr 2 Łowicz - TADEO Z MERZA 1:3(12:25,25:23,23:25,
16:25)
Gimnazjum: Piotr Osica, Krzysztof Ża
czek, Maciej Wyszogrodzki, Tomasz Kosiorek, Paweł Suder, Piotr Kostański, Marc111 Sobieszek i Miłosz Gawroński.
Tadeo: Jakub Kantorek, Marcin Guzek,
Marek Klimkiewicz, Przemysław Jagoda,
Marcin Kazimierczak, Łukasz Gryglak,
Michał Janik i Tomasz Zacharski.

•SEPUKU-ŁSM Łowicz0:3(21:25,

Kos~ykówka

- 3. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów ł

Jeden Woitek nie wystarczy ...
•UMKS KSIĘŻAK Łowicz- UMKS
PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski
105:74 (17:25, 18:22, 13:29, 26:29)
Księżak: Wojciech Tomaszkiewicz 45
(lx3), MmiuszTokarski 16, Tomasz Gać 7,
Michał Rusiniak 1 i Paweł Matyjaszkowicz
oraz Jarosław Święty 5, Sebastian Ziółkow
ski, Marcin Pieklak, Karol Nowicki i Piotr
Kostański. Dla Piotrcovii: Michał Kiela 23.
Łowicz, 8 listopada. Koszykarze
UMKS „Księżak" ,,zgodnie z planem" przegrali we własnej hali z UMKS Piotrcovia
prawie trzydziestoma punktami, ale trzeba

pamiętać, że zespół

~

z Piotrkowa to jedei

z faw01ytów tegorocznych rozgrywek wo,

1

jewódzkiej Iigi juniorów. Łowiczanie dob l
rozpoczęli prowadząc nawet na początkt '
meczu 8:3, ale w ciągu kolejnych minut co. .
raz częściej zaczęli jednak trafiać rywale. Wl
połowie drugiej kwarty nasz zespół odrob ć
nawet straty doprowadzając do wyniku ł
31 :35, ale wówczas Piotrcovia stanęła w<:J
obronie strefą, a naszym graczom „nie leiJla
rzut". W zespole trenera Zbigniewa
zińskiego najlepiej zagrał Wojtek l
maszkiewicz, zdobył aż 45 punktów.

Koszykówka - 4. kolejka wojewódzkiej ligi junioró

„Stawiaiq

strefę

i leiymy... "

• START I Łódź - UMKS KSIF(żAK
Łowicz 79:56 (21:12, 16:12, 18:12, 24:20)
Księżak:Tomaszkiewicz20,Gać 15(3x3),
Tokarski 7, Matyjaszkowicz 7 i Rusiniak 3
( 1x3) oraz Święty 4, Łukasz Ma<>ztanowicz,
Ziółkowski, Pieklak i Patryk Kotarski.
Najwięcej dla Startu I: Jan Augustyniak 21.

i

ale mimo to nasz zespół „plan1y nie zrobił" 1
Will kwarcie nasi juniorzy ,,doszli"na33:40~ 1
ale okazało się, że trener Startu znalazł,
rozwiązanie. Znowu kluczem do zwycię ·
stwa była gra przeciwko obronie strefowej
Stawiają strefę i leżymy.„ - powiedziałtre
ner Łaziński. Łodzianie w ciągu kolejnych ,
Łódź, 10listopada.~uniorzyprowadzeni
minut trzeciej kwarty zdobyli 14 punktów!<:
przez trenera Zbigniewa Łazińskiego tracąc tylko trzy.Znowu najskuteczniejszym ·
jechali do Łodzi na mecz ze Startem I ,,ska- graczem w łowickiej drużynie był Wojtek
zani"naporażkę,aleokazałosię,że,Jiietaki . Tomaszkiewicz, a tym razem trzy „trójdiabeł straszny". Rywale co prawda góro- ki" zaliczył Tomek Gać zdobywającłąoz
wali wzrostem nad ekipą UMKS „Ksieżak", nie piętnaście punktów. Paweł A. Doliński

Koszykówka - 3. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów

Prawie ,,setka w plecy''

• START I Łódź- UMKS KSIĘŻAK go oraz bez swojego trenera Andrzeja
141 :44 (36:11, 23:14,35:6,47:13) Korejwo, którego zastępował Zenon Dur-1
Księżak: Marcin Pieklak 22 (2x3), Piotr ka. Nasi zawodnicy wyszli na parkiet dość
Kostański 13 (lx3), Piotr Zabost 7 (lx3), mocno wystraszeni przewagą fizyczną swoMarcin Kotarski i Sebastian Wojenka oraz ich starszych rywali i już po 5. minutach
Marcin Płacheta 2, Michał Jachyra i Tomasz przegrywali 14:3. Jedyne punkty dla łowi
Michał Jóźwiak, Łukasz Kołaczyński, Ka19:25, 18:25)
Nowak.
czan w tym okresie gry zdobył rzutem "z.a
Sepuku: Tomasz Skrzecz, Filip Rybus, mil Bogusz, Łukasz Goździk, Bartłomiej
Najwięcej dla Startu: Adam Augustyniak 42. trzy" Marcin Pieklak, który był najsku·Sebastian Przybyła, Michał Pisarek, Adrian Janocha, Wojciech Bejda, Sylwester Stęp- ·
Łódź, 11 listopada. Chyba szybko po- teczniejszym graczem spotkania i w sumie
Makowski, Marek Rybus i Michał Świe niewski i Piotr Guzek.
winni zapomnieć. o niedzielnej wyprawie do zdobył połowę punktów dla Księżaka. Do
Blich: Kornel Leśniewski, Michał Piekacz, Łodzi łowiccy kadeci. W pojedynku z jedną przerwy nasi przegrywali 59:25 i to już za- .
chowski.
ŁSM: Maciej Ludwiczak, Paweł Bobrow- Michał Tataj, Piotr Szyn1czak, Bogdan Koz mocniejszych ekip ligi doznali oni bardzo powiadało wysoką porażkę. Łowiczanie:
ski, Marcin Żaczek, Jacek Jaros, Jarosław siorek, Artur Sadowski, Mariusz Kwiatkow- wysokiej porażki 141 :44. ·Na usprawiedli- zupełnie bez obrony zagrali w czwartej w
Rolewski, Tomasz Słoma i Adam Mikołaj ski, Maciej Mońka i Tomaśz Kwiatkowski. wienie takiego wyniku może jednak prze- kwarcie, w której to pozwolili rywalowi 1
czyk.
I. Technikum Zd. Dąbr. (2) 2 6 6:0
mawiać fakt, że na mecz nasz zespół poje- zdobyć aż 47 oczek. Mecz zakończył się
•GIMNAZJUM Kompina-TECH- 2. ŁSM Łowicz (3)
2 6 6: 1
chał bez dwóch podstawowych zawodni- przegraną naszej ekipy różnicą 97 punkI 3 3:1
NIKUM Zduńska Dąbrowa 0:3 (18:25, 3. UKS Blich{-)
ków Marka Słomy i Karola Nowick'ie- tów.
(zlj
11:25,19:25)
4.Sepuku(I)
2 3 3:3
· Gimnazjum: Albert Szczepanik, Dariusz 5. Tadeo z Merza (6)
2 3 3:4
Kapusta, Mateusz Zabost, Kamil Gala, 6. GP 2 Łowicz (7)
1 O I:3
Koszykówka - 2. kolejka wojewódzkiej ligi juniorek
Tomasz Woliński, Piotr Garczyński i Mar- 7. GOK Zduny (5)
2 O 1:6
cin majchrzak.
GP I Kompina (4) 2 O I:6
W 3. kolejce, która odbędzie się w sobotę
Technikum: Damian Urbanek, Marek
17 listopada zagrają: godz. 16.00: ŁSM Ło
Sokół, Piotr Florczak, Gabriel Oclm1ański,
• ŁKS Łódź - UMKS KSIĘŻAK kiem zapytania pozostawał raczej tylko rozMariusz Węgierek, Grzegorz Dziedziela, wicz - Gimna?.jum Nr 2 Łowicz, Techni- CENTER Łowicz 87:49 (25:10, 23:12, miar porażki. Zgodnie z oczekiwaniami już
Piotr Jachimek i Maciej Gajewski.
kum Zduńska Dąbrowa - Sepuku i GOK 19:14, 20:13)
pierwsza kwarta pokazała kto jest silniej• GOK Zduny - UKS BLICH 1:3 Zduny- Gimnazjum Kompina oraz o godz.
UMKS: Anna Kucharek 19, Karolina szy. Po 6. minutach gry łodzianki prowa(21:25, 20:25, 25:23, 23:25)
17.00 Tadeo z Merza - UKS Blich.
Fafińska IO(2x3), Michalina Bejda 7 (I x3), dzily 19:4 i przewagę 15 oczek utrzymaly
Zbigniew Łazi11ski Ewelina Wieczorek 4 i Agata Wysocka oraz do końca tej części gry (25: 1O). "Centerki"
GOK: Wojciech Guzek, Rafał Trzeciak,
Marzena Salamon 4, Agnieszka Chnmrska podobnie zagrały w drugiej kwarcie i do przeKoszykówka - 2; kolejka wojewódzkiej ligi młodzików 3, Marta Kochanek 2 i Paulina Bednarek. rwy przegrywaly już 48:22. Nieco bardziej
Najwięcej dla ŁKS: Marta Szymańska 16 wyrównana była trzecia kwarta, którą łowi
(lx3).
czanki przegraly 19: 14. Ostatecznie mecz
Łódź, 11 listopada. Jadąc na mecz do zakończył się przegraną naszych juniorek
Łodzi trener Cezary Włuczyński liczył 38 punktami. Najskuteczniejszą z „CenteŁowicz, 1O listopada. W pierwszyn1
Księżak II: Adrian Dyszkiewicz 8, Bar- się z porażką. Przeciwnikiem był dobrze rek", jak to za zwyczaj bywa, była Anna
tl.1miejuwojewódzkiej ligi koszykówki mło tłomiej Burza 5, Marcin Pełka 2, Maciej mu znany ŁKS, który jest mocnym zespo- Kucharek, która zdobyła w Łodzi 19
dzików zespoly UMKS „Ksieżak" odnio- Więcek, i Michał Szymański oraz Maciej łem, gdzie grają cztery zawodniczki próbo- oczek.
sly tylko jedno zwycięstwo, a trzy razy Siemieńczuk 4, Bartosz Kamiński 2, Michał wanejuż w pierwszej lidze kobiet. Pod znaZbigniew Łaziński
schodzily z parkietu hali OSiR Nr 1 poko- Kosman, ŁukaszZagawa, Michał Sobieszek
nane. Rywalan1i zespołów trenerów An- i Paweł Kacprowski,
Koszykówka - 2. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek
Najwięcej dla ŁKS II: Damian Ziemniak
drzeja Korejwo i Cezarego Włuczyń
skiego byly dwie ekipy ŁKS Łódź, ale 18.
fylko chłopcom z rocznika 1988 udało się
• UMKS KSIĘŻAK Il Łowicz - ŁKS
ograć ŁKS II. Bohaterem tego ostatniego IŁódź25:50(1:16, IO:i5,4:18, 11:1)
mistrzynie Polski szkół podstawowych
• UMKS KSIĘŻAK-CENTER Ło
spotkania był Bartek Włuczyński, który
Księżak II: Pełka 6, Burza 6, Dyszkiew mini-koszykówce - zawodniczki MKS
oddał aż pięć celnych rzutów zza linii odda- wicz 6, Szyniański 4 i Więcek 1 oraz Sie- wicz- MKS CLEOPATRA Kutno 11 :80
(6:21,
2:11,
3:19,
0:29)
Cleopatra. Wychowanki trenerki Justyny
mieńczuk 2, Kan1iński, Kosman, Zagawa,
lonej o 6,25 metra od kosza.
UMKS: Aleksandra Rucińska 4, Anna
Rybus są także o rok ńlłodsze od rywalek
• UMKS KSIĘżAK I Łowicz- ŁKS I Sobieszek i Kacprowski,
z Kutna co także miało ogronmy wplyw na
Łódź38:56(10:15, 11:19, 11:11,6:11)
Najwięcej dla ŁKS I: Maciej Puczyński Makowska 2, Katarzyna Słoma 2, Emilia
zabost i Klaudia Kubuj oraz Katarzyna ostateczny wynik tej konfrontacji. Na pew.
Księżak I: Bartosz Włuczyński 21 (lx3), 20.
no wynik tego meczu mógł być jednak nieco
Adam Kowalik 9, Maciej Kołodziejczyk 2,
•UMKS KSIĘŻAK I Łowicz-ŁKS II Grzywacz 2, Dagmara- wh1czyńska I,
Katarzyna Jędracha, Marzena Kosiorek,
lepszy - łowiczanki zbyt często nie trafiały
Łukasz Łebski 2 i Michał Wójcik oraz Mi- Łódź 58:48 (16:6, 12:13, 21:22, 9:7)
z dwutaktu. Ponadto już w dmgiej kwarcie
chał Grażka 2, Mateusz Marszałek, KrzyszKsiężak I: WłuczYński 21 (5x3), Kowa- Marlena Wilk i Michalina Fabjańska
Najwięcej dla MKS: Anna Chorążyk 17
piąte przewinienie Ósobiste „złapała"
tof Szczapa, Piotr Kaczor i Piotr Szczapa. lik 9, Wójcik IO, Łebski 9 i Kołodziejczyk
iJoannaBlus 17.
Anna Makowska, która musiała opuNajwięcej dla ŁKS I: Marcin Krzyszto- oraz Kaczor 7, Marszałek 2, Grażka, K.
Łódź, 11 listopada. Młodziczki UMKS
ścić parkiet. Nie grała także Iwona „Foka"
fik 18.
Szczapa i P. Szczapa. ·
Księżak-Center w swoim pierwszym liFoks ...
Najwięcej dla ŁKS II: Bartosz Pełka 16.
• UMKS KSIĘżAK II Łowicz - ŁKS
Paweł A. Doli1iski gowym meczu trafily na ubiegłoroczne
II Łódź 21:41(4:10,4:18,8:6, 5:7)
Paweł A. Do!ili~ki

siatkowa - 2. kolejka li ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Osiem

15.11.200 I r.

drużyn

Łowicz

w li lidze

Poraika z dobrze znanym rywalem

Tylko iedno z czterech

Przegrały

z mistrzyniami Polski

wy
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Koszykówka - wojewódzkie ligi juniorów, kadetów i miodzików

ÓW:
Grupa I:
3. kolejka: UMKS Księżak Łowicz
UMKS Piotrcovia 74:105, XLII LO
~iidź- ŁKS II Łódź 4 7: 139. Pauza: Start
,Łódź. 4. kolejka: UMKS Piotrcovia \Lil LO 118:62, Start I - UMKS Księ
iak 79:56. Pauza: ŁKS TI.
.UMKS Piotrcovia (3) 3 6 314:223
Start J Łódź (I)
3 5 241:213
Księżak Łowicz (2)
3 4 258: I 84
LKSJJŁódź(4)
2 3 205:122
„ .XLIILOŁódź(5)
3 3 149:375
Grupa li:
3. kolejka: Ósemka Skierniewice LKS I Łódź 71 :89, Start n Łódź - Wikmg Tomaszów Maz. I 00:40. Pauza:
PKK 99 Pabianice. 4. kolejka: ŁKS I tart II 116:61, PKK 99 - Ósemka
9:56. Pauza: Wiking.
LKS I Łódź (3)
3 6 280: 18
2. Ósemka Skierniewice (1)4 6 349:315
l. PKK 99 Pabianice (2) 3 5 307: 170
l.SlartIIŁódź(5)
3 4 258:291
i. Wiking Tomaszów (4) 3 3 129:368
I WOJEWÓDZKA LIGA KADETÓW!. kolejka: Start I Łódź - UMKS
Księżak Łowicz 141:44, Start II Łódź
·UMKS Piotrcovia 61 :56, Start III Łódź
· PKK 99 Tuszyn 40: 140, ŁKS Łódź Ósemka Skierniewice 59:78.
I. Ósemka Skierniewice (I) 3 6 396: 159
l.Start1Łódź(3)
3 6 323:160
1
•

3. PKK 99 Tuszyn (4)

3 5 310:215
4.ŁKSŁódź(2)
3 5 229:161
5. UMKS Piotrcovia (5) 3 4 177: 189
6. Start II Łódź (7)
3 4 196:262
7. Księżak Łowicz (6)
3 3 159:293
8. Start mŁódź (8)
3 3 94:448 ·
• WOJEWÓDZKA LIGA MŁODZI
KÓW
1. kolejka: turniej w Łodzi: ŁKS I
Łódź - MKS Zgierz 103:8, ŁKS II Start Łódź 69:31, ŁKS II - MKS Zgierz
139: 14, ŁKS I - Start 83:69, 2. kolejka:
turniej w Łowiczu: UMKS Księżak I
Łowicz - ŁKS I 38:56, UMKS Księ
żak II - ŁKS II 21:41, UMKS Księ
żak II - ŁKS I 25:50, UMKS Księżak
I - LKS Il 58:48, turniej w Zgierzu:
MKS Zgierz - PKK 99 Pabianice
39: I05, MKS Zgierz - UMKS Piotrcovia 34:92. Awansem: Ósemka I Skierniewice - Ósemka Il 88:79.
I. ŁKS I Łódź (5)
4 8 292: 140
2. ŁKS ITLódź(5)
4 7 297:124
3. Ósemka I Sk-ce (2)
3 6 20l:174
4.ÓsemkaIISk-cee(l)
3 5 224:160
5. PKK 99 Pabianice (4) 3 4 200: 159
6. UMKS Piotrcovia (3)
3 4 164:172
7. MKS Zgierz (5)
4 4 95:439
8. Księżak I Łowicz (5)
2 3 96: I 04
9. StartŁódź(5)
2 2 100:152
10. Księżak II Lowicz (5) 2 2 46:91
• WOJEWÓDZKA LIGA JUNIOREK:
2. kolejka: MTK Pabianice - Lechia

Sport szkolny - Rejonowe IMS w tenisie stołowym

Dziewczęta 1

Nieborowa

iadq dalei
Skierniewice, 6 listopada. W hali
!!pOrtowej skierniewickiego OSiR rozegraoo eliminacje w rejonie skierniewickim do
\Vojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkol.jw tenisie stołowym dziewcząt i chłop
'iiw, a znakomicie w nich spisały się reirezentantki SP Nieborów, które wywal:zyły awans na finał wojewódzki, który
zgrywany będzie w Wieruszowie.
DZIEWCZĘTA:

Co prawda ekipa

Szkoły

PodstawoAmbrotiak i Małgorzata Florczak - nauczy:iel w-f Robert Chojnowski) ani w tur1ieju gminnym, ani powiatowym, ale poniimo wszystko zespół został dopuszczony do turnieju rejonowego, w którym
;ioszło wprost znakomicie. Po „gładkich"
1wycięstwach w eliminacjach ekipa z
!Xlwiatu łowickiego w finale z rozstawionąznumerem „ I" ekipą SP Rawa Mazowiecka wygrała 3:2. Drugi zespół z gminy ~ieborów - SP Bednary (Emilia Gala
i Agnieszka Wójcik)" został sklasyfikowany na czwartym miejscu.
Mecz eliminacyjny:
I SP Kaszewy - SP Błażejewice 1:3
Mecze ćwierćfinałowe:
ISP Nieborów- SP Nowy Dwór 3:0
ISP 9Skierniewice- SP Słomków 3:0
ISP Bednary-SP Grabów 3:2
ISP 2 Rawa Maz. -SP Blażejewice 3: 1
Mecze półfinałowe:
ISP Nieborów -SP 9 Skierniewice 3:0
ISPBednary-SP 2 Rawa Maz.1:3
Mecz o 3. miejsce:·
ISP 9Skiei:niewice -SP Bednary 3:1
Mecz o I. miejsce:
I SP Nieborów - SP 2 Rawa Maz. 3:2
l.SPNieborów
3 3 9:2
l.SP2Rawa Maz.
3 2 8:5
l.SP 9 Skierniewice
3 2 6:4
4.SPBednary
3 l 5:8
l. SPB!ażejewice
2 l 4:4
'SP Grabów
O 2:3
SP Słomków
O 0:3
~ej w Nieborowie (Agnieszka

SP Nowy Dwór
9. SP Kaszewy

1
1

o 0:3
o 1:3
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Szachy klasyczne - 1. Mistrzostwa Powiatu

WYGRALI TYLKO MtODZICY
I WOJEWÓDZKA LIGA JUNIO-

•

29

Łowickiego

Klan Orzechowskich i miody Brzozowski

Zduny, 10 listopada. W Gminnym
Kultury w Zdunach rozegrano
Tomaszów Maz. 151:31, ŁKS Łódź - spotkania II i m rundy I Otwartych MiUMKS Księżak-Center Łowicz 87:49, strzostw Powiatu Łowickiego w szachach
MKS Cleopatra Kutno - Widzew Łódź klasycznych. Wyniki w tej rywalizacji po27:72.
kazują, że trwa coraz odważniejsza ofensyI. Widzew Łódź (I)
2 4 155:70
wa młodzieży. Na pewno za niespodzianki
2. ŁKS Łódź (4)
2 3 130:132 należy uznać wygrane pojedynki juniorów:
3. Księiak-CenterLowicz(2)
2 3 112:148 Ariela Brzozowskiego (GOK Zduny) z
4. MTK Pabianice (5)
I 2 151:31
doświadczonym Andrzejem Woźnia5. Lechia Tomaszów Maz. (3)2 2 92:214
6. MKS Cleopatra Kutno (5) 1 1 27:72
• WOJEWÓDZKA LIGA KADETEK:
3. kolejka: Trójka Sieradz - MTK
Pabianice 35 :99, ŁKS I Łódź - MKS
W KOLE BIEGALI NASI
Pabianice 48:45, MKS Jedynka Łódź Aź 231 uczestników miał 21, Między
MKS Cleoparta Kutno 91 :68, Lechia
Tomaszów Maz. - ŁKS II Łódź 70:39. narodowy Bieg Wa!ciański, który rozgryI. Lechia Tomaszów (2)
3 6 220: l 45 wany był w Kole. Najlepszym okaz.al się
2. MKS Pabianice (1)
3 5 233: 109 Jerzy Kulik (Orlen Płock) 28,03 min, a dal3. Jedynka Łódź (5)
3 5 240: 190 sze miejsca na podium zajęli BiałorusinAzat
4.ŁKS1Łódź(4)
3 5 176:145 Raikipuw 29,10 i Michał Bartoszak (Kie5. MKS Cleopatra Kutno (3) 3 5 213:202 krz) 29,12. W biegu tym startowało także
6. MTK Pabianice (7)
3 4 170:186 kilkU łowiczan. Najlepszym okazał się J~
7 . ŁKSIIŁódź(6)
3 3 132:223 cek Gardener (Victoria l.abostów Duży)
8. Trójka Sieradz (8)
3 3 118:302 - 38,50, który finiszował na 72. miejscu, a 77
• WOJEWÓDZKA LIGA MŁODZI miejsce zajął Zbigniew Gronczewski
CZEK:
{Budowa Łowicz) - 39,07, 112 - Maciej
2. kolejka: SP 2 Tuszyn - ŁKS Łódź Kędziora 42,39 min, 166 - Jacek Rem21 :93, Lechia II Tomaszów Maz. - bowski 48,34 min, a 182- Witold GoszMKS Pabianice 92:23, Lechia I Toma- czyński 50,55 min,
szów Maz. - MTK II Pabianice 32:27,
Widzew Łódź - MTK I Pabianice 7:91,
WIĘŹNIOWIE OGRALI
UMKS Księżak-Center Łowicz - ·
DUSZPASTERZY..•
MKS Cleoparta Kutno 11:80. Pauza:
MKS Jedynka Łódź.
Nietypowy mecz rozgrywany był w
I. MKS Cleopatra Kutno (I) 2 4 182:25 Łęczycy. Na boisku piłkarskim spotkali się
2. MTK I Pabianice (2)
2 4 169:22 więźniowie miejscowego zakładu karnego
3. Lechia Il Tomaszów (3) 2 4 153:50 oraz klerycy Wyższego Seminariwn Du4. LKS Łódź (5)
2 4 159:72 chownego w Łowiczu. Lepsi okazali się go5. MKS Pabianice (4)
2 3 80:119 spodarze, którzy wygrali 3: 1 (2:0), a hono6. Lechia I Tomaszów (8)
2 3 59:88 rowąbramkędlapokonanychz.dobył Adam
7.MTKllPabianice(9)
2 2 40:110 Bednarczyk.
8. SP 2 Tuszyn (7)
2 2 48: 150
9. WidzewŁódź(lO)
2 2 21:193 RZUCALI W CZĘSTOCHOWIE
IO. Jedynka Łódź (6)
l I 51 :66
W drugiej eliminacjiPolish DartGlp, która
11.Księiak-Centerl-Owicz(ll)
I I 11:80
Paweł A. Doliński rozgrywana były w Częstochowie w hoteOśrodku

kiem,żanety Piorun (Pijarski KS) z Bła
źejem Czyżakiem

oraz Kacpra Pioruna z Grzegorzem Marszałkiem .
Po trzech rundach na czele trzej zawodnicy Zdzisław i Paweł Orzechowscy
oraz Ańel Brzozowski - wszyscy zgromadzili po 2,5 punktu. W zawodach tych
staruje 18 zawodniczek i zawodników, a
zakończenie zaplanowane jest na sobotę I
grudnia 2001 roku.
(p), Agata

NA SKRÓTY. • •

lu ,,Korona" wystartowała sześciosobowa
grupa zawodników LKD „Leg". Najlepiej z
łowiczan wypadł Grzegorz Wójcik, który w gronie324 zawodników zajął67. miejsce odnoszą_c łącznie sześć zwycięstw. Na
pozycji 97. sklasyfikowany został Paweł
Kuza (5 zwycięstw), trzy razy wygrywał
Mieczysław Róźycki, dwa-Jacek Lebioda, a ,,na czysto pojechali" Maciej Turski i Jakub Lebioda.

W „OTWARTYCH" WYGRAŁ
„KULETKA"
Niespodzianki w 2. turnieju II Otwartch
Mistrzostw Łowicza w darcie 501.do. W
Pubie ,,Krokody-LEG" tym razem najlepszym okaz.al się Piotr Kuleta (,,PapirusTeam"), drugi był zawodnik futrako Łódź Leszek Puchowski (obaj zresztą przewodząw klasyfikacji generalnej zgromadziwszy po 160 punktów), a trzeci kolejny łowi
czanin -Andrzej Pągowski.

WTK KADETÓW
W rozgrywanym w Łodzi 2. Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym kadetów
miejsca5-8 zajęli Piotr Małyszko i Kamil
Pięta, miejsca 13-16 zajęli Kamil Dębski
i Tomasz Świerczewski (wszyscy Legion Skierniewice), na pozycji 17-24 został
sklasyfikowany Piotr Daszczyński, a 2532: Maciej Kalata (obaj UMKS Księi.ak
Łowicz).

(p)

CHŁOPCY:

Mistrzowie powiatu łowickiego z SP Niedźwiada w ćwierćfinale
wygrali z rozstawionym z numerem 4
teamem SP Dębowa Góra 3:2 (pkt.: Paweł Kołaczek 1,5 i Tomasz Janeczek 1,5), późiliej w półfinale przegrali
z faworytami z SP 9 Skierniewice 0:3 i w
meczu o III miejsce ulegli SP Biała Rawska 2:3 (pkt.: Janeczek I i Kołaczek I).
Natomiast ekipa SP Bielawy (Wojciech Mikołajczyk i Karol Wieteska
- nauczyciel wf Stanisław Samulski)
w eliminacjach ograł Szewce Nadolne 3: I,
a w ćwierćfinale prŻegrała z rozstawionym z numerem 2 ekipą SP 5 Skierniewice 1:3.
Mecze eliminacyjne:
•SP Bielawy-SP Szewce Nadolne 3:1
• SP Lubania - SP 1 Kutno 3:0
Mecze ćwierćfinałowe:
•SP 5 Skierniewice -SP Bielawy 3: 1
•SP Biała Rawska -SP Wysokie nice 3:2
•SP Niedźwiada-SP Dębowa Góra 3:2
•SP 9 Skierniewice- SP Lubania 3:0
Mecze półfinałowe:
•SP 5 Skierniewice - SP Biała Rawska 3:1
•SP 9 Skierniewice -SP Niedźwiada 3:0
· Mecz o 3. miejsce:
•SP Biała Rawska -SP Niedźwiada 3:2
Mecz o 1. miejsce:
• SP 9 Skierniewice - SP 5 Skierniewice 3:0
I. SP 9 Skierniewice
3 3 9:0
2. SP 5 Skierniewice
3 2 6:5
3: SP Biała Rawska
3 2 7:7
4. SP Niedźwiada
3 I 5:8
5. SP Bielawy
2 1 4:4
SP Lubania
2 1 3:3
SP Dębowa Góra
1 o 2:3
SP Wysokienice
1 o 2:3
9. SP Szewce Nad.
1 o 1:3
SP 1 Kulno
I O 0:3
Paweł A. Doli1iski
chłopcy

Tenis stołowy- 5. kolejka Ili ligi mężczyzn

j

Mniej szans na utrzymanie

t

• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - JEDYNKA 11Łódź4:8
UMKS : Renald Jagielski 1,5, Dawid
Papuga 1,5, Roman Jagielski 0,5 i Michał
Kalata0,5.
Jedynka II : Jarosław Trzcinka 3, Michał Kostrzewa 2, Bartłomiej Krasoń 2 i
Michał Krzywania 1.
.
Łowicz, 10 listopada. Coraz mniej
szans na utrzymanie się w III lidze tenisa
stołowego mężczyzn mają zawodnicy
UMKS „Księżak". W spotkaniu z Jedynką
II łowiczanie po pierwszych grach przegrywali już 0:4 i choć później wygrały zarówno
oba deble oraz indywidualnie Renald Jagielski i Dawid Papuga - zrobiło się 4:4,
ale kolejne pojedynki rozstriygali już na
własną korzyść rywale.
• OPOKA Zduńska Wola - UKS
Bednary 8:3
Opoka: Sylwester Klarecki 2,5, Kamil
Ciszewski 2,5, Dominik Ciszewski 2 i
Arkadiusz Ciszewski I.
UKS: Cezary Znyk 1,5 i Krzysztof
Placek 1,5.
Zduńska Wola; 1Olistopada. Nie udała
się wyprawa ekipy UKS Bednary do Zduń
skiej Woli. Opoka wygrała zgodnie z przewidywaniami, ajedyne punkty zdobyli grający trener - Krzysztof Placek i łowicza
nin Cezary Znyk (obaj po 1,5).
• JUNIOR Wieluń - LEGION Skierniewice 8:6
Legion: Andrzej Nowicki 3, Jacek Gędek
1, Lech Kołakowski 1 i Kacper Mroczek 1.
• WARTA Załęcze Wielkie - ULKS .

Pingpóngiści UMKS Księżak wciąż mają w Ili lidze tylko dwa punkty
Łobudzice

2:8
Warta: Jarosław Kamiński 1i Andrzej Kacała I.
ULKS: Jarosław Motylski 2,5, Tomasz
Bednarek 2,5, Sławomir Chrust 2,5 i Andrzej Konieczny 0,5.
•ZAWISZA Rzgów- ENERGETYK
IlŁódź8:2

Zawisza: Andrzej Juszko 2,5, Jarosław
2,5 i Marcin Partyczyński
2,5 i Piotr Młynarczyk 0:5.
I. Zawisza Rzgów ( l)
5 IO 40:15
2. Junior Wieluń (1)
5 IO 40:19
3. Opoka Zduńska Wola (3) 5 7 34:26
Bartłomiejczyk

4. ULKS Łobudzice (4)
5 6 35:22
5. UKS Bednary (6)
5 4 26:31
6. Energetyk II Łódź (5)
5 4 28:34
7. MKS Jedynka IT Łódź (8) 5 4 23:33
8. Warta Załęcze Wlk. (7)
5 2 27:38
9. UMKS KsięźakŁowicz(9) 5 2 17:37
10. Legion Skierniewice (10) 5 I 22:39
Kolejne mecze w m lidze zostaną rozegrane w sobotę 17 listopada 200 I roku o
godz. 16.po, a spotkają się wówczas: Legion - Opoka, Jedynka II - ULKS Łobudzi
ce, UKS Bednary- Junior, Zawisza - Warta i Energetyk II - UMKS Księżak.
Paweł A. Doliliski
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Szkoda tych niecelnych „tróiek"
W pierwszej kwarcie mimo 7. prób, dował o końcowym rezultacie, bo z taką
ani razu piłka nie wpadła do kosza. To przewagą grało im się dużo wygodniej
zadecydowało, że po tej odsłonie ,,Księ i mogli kontrolować sytuację. Od 4. miżacy" ..przegrywali 12:20. Można było nuty łowiczanie pokazali już trochę inną
mieć nadzieję, że sytuacja odwróci się w koszykówkę i zaczęli odrabiać straty.
drugiej kwarcie, ale nic z tego nie wyszło. Zagrali mocn.iej w obronie i szybciej wataJl naszym zespole na akcje rzutowe de- ku. Po dwóch kontrach Zbyszka Sowiń
cydowali się najczęściej tylko dwaj za- skiego i Piotra Tokarskiego przewaga
wodnicy Robert Kucharek i Korejwo, stopniała do 14 oczek i utrzymała się do
.i to oni przeważnie zdobywali punkty. końcowego gwizdka tej kwarty.
Nadzieja na zwycięstwo odżyła w łowic
Nadal zawodziła skuteczność „trójek" (5
niecelnych rzutów) i rywal odskoczył już kim obozie na początku ostatniej odsłony.
na 16 oczek. Taki wynik do przerwy jesz- Skierniewiczan.ie mieli problemy ze skucze n.ie nie przesądzał. Druga połowa tecznością, natomiast ,,Księżacy'' zaczęli
meczu miała zupełnie inne oblicze. No, trafiać. Wreszcie „trójkę" zaliczył Kuchamoże po za 3. minutami trzeciej kwarty, rek, potem za dwa poprawił Korejwo
kiedy to zawodnicy Ósemki zagrall zna- i Sylwester Pawlak i zrobiło się 51 :59.
komicie i szybko powiększyli przewagę Ale na tym skończyła się dobra passa. W
do 23 oczek. Chyba ten moment zadecy- kolejnych akcjach, mimo dokładnych po-
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O meczu po meczu:
f

ł

_1

(zastępca

burmistrza Łowicza)
widać było dużą różni
cę

w przygotowaniu ogólnym ... Zawodnicy tego zespołu przewyższali fizycznie naszych koszykarzy. Lepiej grali pod
obydwoma tablicami, mieli lepszy rzut z
dystansu i byli szybsi od nas. W ,,Księ
żaku" widać jeszcze wyrażnie zaległości
treningowe, ale mam nadzieję, że z meczu
na mecz będzie co raz lepiej, czego im
serdecznie życzę.

ANDRZEJ
KOREJWO
(trener UMKS
„Ksieżak"):
Myślę, że po prostu niektórzy zostali
zablokowani psychicznie i to było widać w pierwszych
dwóch kwartach. Zresztą wiadomo, że
niektórzy nie grali po dwa, trzy lata, do
tego stawka meczu, derby i to wszystko wyszło w trakcie gry na parkiecie.

WOJCIECH JEFIMKO
(prezes UMKS
„Księżak"):

No, niestety pierwszy mecz sezonu
dla nas niekorzystnym
rezultatem. Ja myślę, że zagrali na tyle,

zakończył się

każdegozgraczyzostanieodrzucony-może

Klasyfikacja po 9. turnieju Mistrzostw
Łowicza:

(trener MKS
„Ósemka"):
Cieszę

Przypomnijmy, że w ostatecznym rozrachunkunajsłabszywynikosiągniętyprzez
się więc jeszcze coś zmienić ...

KRZYSZTOF
WIERCIOCH

W spotkaniu tym

...

Równe zdobycze.„

na ile było ich stać. Ta drużyria dopiero
powoli się kształtuje i oby w przyszłości było lepiej.

EUGENIUSZ
AJRMAN

dań Korejwo do Pawlaka, ten drugi trzykrotnie spudłował z bliskiej odległości
i nadal utrzymywała się przewaga I O 14 oczek. W ostatnich 3. minutach Mą
kolski i Jacek Zieliński dobili naszych
zawodników dwoma „trójkami" i w zasadzie było już po meczu.Tak więc nie udała
się inauguracja sezonu 2001/2002 i podopieczni Korejwo przegrali 64:77. Niektórzy zawodnicy byli na pewno n.ieco
stremowan.i w tym pojedynku, po długim
okresie rozstania z basketem, ale miejmy nadzieję, że poprawią się w następnym występie i w rewanżu w Skierniewicach. W
sumie ,,Księżacy'' oddali 20 rzutów ,µ
trzy" z czego tylko dwa były celne i to na
pewno zadecydowało o końcowym rezultacie derbowego pojedynku. Szkoda tych
(zł)
niecelnych „trójek". . .

się

ze
tym
bardziej, że udało je się odnieść na teren.ie przeciwnika. Myślę, że zagraliśmy tutaj dobre spotkanie. Doceniam
jednak klasę przeciwnika. W meczu
tym Andrzej Korejwo miał mniejszą
możliwość manewru niż my. U nas
mamy dość stabilną sytuację kadrową i to na pewno pozwoliło nam w
końcowym efekcie odnieść zwycię
stwo.
zwycięstwa,

STANISŁAW

SOKÓŁ
(kierownik drużyny
UMKS „Księżak"):
Pierwszy mecz sezonu można powie---.--'__..;..,-•
dzieć, że składał się z dwóch części.
W pierwszej połowie chłopcy nie grali
w ogóle. Walczyć dopiero zaczęli po
przerwie, ale jak się okazało do zwycięstwa zabrakło punktów zdobytych
przez Skierniewice w pierwszych
dwóch kwartach.

l:Paweł Orzechowski (1)
2. Paweł Wojciechowski (2)
3. Roman Zimochocki (3)
4. Zdzisław Orzechowski (4)
5. Zdzisław Czyżak (5)
6. Błażej Czyżak (6)
7. Adam Piorun
8. Andrzej Woźniak (IO}
9. Zbigniew Gajewski (8)
10. Robert Chojnowski (9)
11. Tadeusz Wójcik ( 11)
12. Adam Kubera (13)
13. Dawid Kokołaszwili (12)
14. Agata Piorun (14)
15. Grzegorz Marczak (15)
16. Ireneusz Przyżycki (17)
17. Henryk Kwasiborski (16)
18. Janusz Kaźmierczak (18)
19. Ariel Brzozowski (24)
20. Ewelina Kubera (22)
21. Grzegorz Kaczmarek (19)
Michał Kowalczyk ( 19)
23. Damian Piorun (26)
24. Wiesław Morawski (21)
25. Sławomir Sadzyński (22)
26. Ryszard Ogonowski (25)
27. Damian Piorun (26)
28. Krzysztof Panecki (27)
29. Marcin Kowalczyk (28)

(zł)

Koszykówka - 1. kolejka Ili ligi

....

2. Ósemka Skipmiewice
3. PKK 99 Pabianice
4. Trójka Sieradz
5. Księżak Łowicz
6. Start Łódź

I 2
-1 2
1 I
1 .I
1 1

77 :64
97:90
4J0:97
64:77
53:79

Druga koleJka m ligi koszykówki męż:czy:zn zaplanowana została na niedzielę 18 listopada, a spotkają się wówczas: PKK 99 - UMKS Księżak (godz.
15.00), MKS Zgierz - ósemka i Trójka- Start
Paweł A. Doliński

86,5

83
72
60,5
58

48
43
38
34
24,5
22
20,5
17

17
16
15,5
15
12,5
11,5
4,5
3,5

Paweł A. Doliński

Piłka nożna

Kom~et zwyóęslw gości
Rozpoczęła swoje rozgrywki m liga. W rozgrywkach sezonu 2001/2002 bierze udział sześć zespołów, a cztery najlepsze ekipy awansują do turnieju
półfinałowego strefy VII (woj. łódzkie. i kujawskopomorskie). Pierwszym liderem został faworyzowany zespół MKS Zgierz, a w I. kolejce nie wygrala
żadna drużyna występująca w roli gospodarza.
1. lwlejka:
• START Łódź - MKS Zgierz 53:79 Kędzia l l
- Krzysztof Cichocki 18 i Tomasz Marunowski 16.
•TRÓJKA Sieradz - PKK 99 Pabianice 90:97
(50:41) Rybacki 24, Arkadiusz Pietrzak 19
• UMKS KSIĘŻAK Lowicz - ÓSEMKA
Skierniewice 64:77 (23:39)
1 2 79:53
1. MKS Zgierz

m

132
l2 l ,5
104
100,5
96
89
88
87

Ll
ro
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Celem seniorów UMKS

Księżak

jest awans do

czołowej

czwórki...
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Zabrako 1Ominut
• PELIKANLowicz- UKS SMSLódź
1:2 (0:1). 1:1 -Błażej Golis (50).
Pelikan : Michalski - Kąźmierczak, Wójcik, Pomianowski, Grzegorek - Ścibor, Golis, Cipiński, Kosiorek (75 Przyżycki) Kacprowski, N. Zwierz (82 Czarnota).
Lowi~ 10. listopada. Trener Artur Balik jeszcze przed meczem swych podopiecznych stoczył pojedynek z piłkarzami
Uczniowskiego Klubu Sporowego z Łodzi.
Siedział bowiem na ławce trenerskiej w zastępstwie Roberta Wilka, gdy grali juniorzy
starsi. O ile jednak mecz który się rozpoczął
o I I.OO przegraliśmy jeszcze przed jego rozpoczęciem o tyle ten z 13.30 był bardzo
wyrównany i niewiele brakowało byśmy
byli świadkami niespodzianki pi:zy ulicy
Starzyńskiego. W końcu to goście byli zdecydowanym.i faworytami. Przecież w ich
szeregach grają najzdolniejsi piłkarze regionu, a prowadzi ich nie kto inny jak znany
przed laty napastnik LKS Ryszard Robakiewicz. Ale ,,Baliki" udowodnili, że w tym
sez.onie nie „pękają" przed nikim i są w stanie powalczyć z każdą drużyną. Goście
przyjechali do Łowicza po zwycięstwo.
Każdy inny rezultat byłby dla nich poraż
ką. Dlatego też nie przebierali w srodkach,
grając często na pograniczu faulu. Rozpoczęło się futalnie dla nas. Już w 2. minucie
napastnik gości wykorzystał nieporozumienie między łowickim obrońcami i z bliska
nie dał szans Przemysławowi Michalskiemu. To bardzo pechowy początek nieco uło
żył grę. Nasi musieli atatkować, narażając
się na groźne kontrataki. Do wyrównan.ia
mógł w 25. minucie doprowadzić Tomasz
Kacprowski. Przeprowadził indywidualną
akcję, wpadł w pole karne gości ale przegrał

B

s
d

pojedynek z ich bramkarzem. W 32. mim
cie ponownie przed szansą stanął Kacpr011 v
ski. Otrzymał dobre podan.ie od partnera z
lewej, niestety źle trafił głową w piłkę. Jest s
cze przed przerwą nad poprzeczką głów a
kował Norbert Zwierz i drużyny udały si
~
na odpoczynek do szatni.
Drugie 45 minut rozpoczęło się od 11
szych ataków. I już w 50. minucie biało '
zieloni zdobyli gola Rzut wolny wykony
wał Szymon Wójcik.· Mocno bita piłka 1
pole karne. Znalazł się tam Błażej Golis, któ
ry głową zmienił lot futbolówki. Piękny~
i szansa na korzystny rezultat Przyje'Z<k
chyba nie spodziewali się tak silnego pm I
ciwnika i zawodnikom gości puszczały m
wy. Reprezentanci kraju nie mogą sobie po
zwolić na niesportowe zachowanie, drod2! '
panowie. Nie wolno obrażać przeciwnib
tylko dlatego, że nie można go pokonać. li
przestroga dla wielu biegających w so~
po murawie łowickiego stadionu. W kie
dym razie SMS-owcy nie mogli strzeli
,,Ptaszkom" gola Broniliśmy się umiejętn
aż do 81. minuty. Wtedy to indywidualn
akcja piłkarza z Łodzi. Wbiegł prawą stroo
w nasze pole karne i uderzył w krótki rą
łowickiej bramki. Michalski nie powinia
wpuścić takiego gola Nasz golkiper bronił
wyczuciem przez 80. minut. Zdarzył 111
się jeden błąd i niestety fatalny w ko~
kwencjach. Ale nie bez winy są równiei
zawodn.icy z pola którzy powinni prze.
rwać rajd rywala wcześniej. Porażka stała
się faktem, ale mimo tego nasi młodzi piłk&
rze zasłużyli na słowa pochwały. Ich ostatn
mecz w rundzie wypadł dobrze. O jesieni 11
wykonaniu ,,Balików" napiszemy w następ
BoB
nym numerze.

j

- wojewódzka liga juniorzy starsi

Faworyt zwycięzył
• PELIKAN Lowicz - UKS SMS
1:6 (0:3).
1:3 - Paweł Kutkowski (54).
Pelikan : Gejda - Knera, Morawski,
Kocemba (46 Urbanek), Grzywacz- Godos (16 Jędrzejewski), Durka, T. Zwierz,
Grzegory - S. Zwierz, Kutkowski.
Lowicz, 10 listopada. Nie można
wygrać meczu z kimkolwiek w tych
rozgrywkach jeśli nie ma się choćby
jednego zawodnika na ławce rezerwowych. Bo gdy w trakcie meczu dojdzie do jakiegokolwiek urazu zawodnika z podstawowego składu to drużyna musi grać w osłabieniu. Właśn.ie
tak był w minioną sobotę z łowickim
Pelikanem. Kiedy w 16. minucie kontuzji doznał Emil Godos na boisku zameldował się... Mariuszi.Jędrzejewski.
Nominalny golkiper biało - zielonych

Łódź

tym razem musiał grać w II linii. Nie- z Adrianem Gejdą okazał się górą.
stety kiedy w 32. minucie uraz wyklu- Strzelona bramka dodała animuszu
czył z gry Norberta Kocembę do końca przyjezdnym, jednak· w 17. minucie
pierwszych 45 minut graliśmy w osła- to ,,Ptaszki" mogły się cieszyć. Paweł
bieniu. Zastepujący w tym dniu Ro- Kutkowski wyszedł na czystą pozyberta Wilka na ławce Artur Balik w cję strzelecką, jednak w idealnej sytuprzerwie musiał poprosić jednego z za- acji fatalnie przestrzelił. W 28. minuwodników swojej jedenastki aby wszedł cie było 0:2. Dośrodkowanie w nasze
na boisko. Jun.ior młodszy ratował star- pole karne, błąd w kryciu i piłkarz
szych kolegów przed dotkliwą poraż- Szkoły Mistrzostwa Sportowego udeką. Ale i on niewiele wskórał. Ale po- rzeniem z 14 metrów nie daje szans
czątek meczu był wcale obiecujący. Nie goliperowi miejscowych. A później był
odbiegaliśmy organ.izacjągry od fawo- kontuzja Kcemby i gra w dziesięciu.
ryzowanego przeciwnika. Nasze nie- Przeciwn.ik skwapliwie wykorzystał
szczęście roŻpoczęło się w 12. minu- ten fakt i jeszcze przed przerwą podcie. Błąd łowickiego stopera Jarosława wyższył wyn.ik.Druga połowa rozpoMorawskiego, który n.ie trafił w piłkę, częła się dla nas wielce obiecująco. Bo
umożliwiając wyjście na czystą pozy- oto indywidualna akcja Sebastiana
cję napastnikowi gości. Ten n.ie zmar- Zwierza. Nasz napiu;tnik przedarł się
nował okazji i w pojedynku sam na sam lewą stroną boiska, zagrał wzdłuż lin.ii

bramkowej gości, piłkę przejął Kutkowski i bez problemu wpakował ją
do siatki. Chwilę potem okazję zmarnował Tomasz Zwierz. Gdyby strzelił
kontaktowego gola to kto wie jak potoczyłoby się to spotkanie, ale tak się nie
stało. Goście nie chcąc stracić przypadkowej bramki przyjęli najmądrzejszą
taktykę - atak. I przyniosło to efekt w
postaci aż 3 trafień. Pelikan nie potrafił
odgryźć się mocn.iejszemu przeciwn.ikowi i z upływem czasu poddawał się
coraz bardziej. Przegrana z UKS -em
hańby nie przynosi. W końcu to zespół składający się z wyselekcjonowanych, najlepszych w regionie chłop
ców. Ale powalczyć z nimi można co
pokazali młodsi jun.iorzy. Tyle tylko,
że trzeba mieć do tego ludzi. Na rezerBoB.
wie równ.ież...
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- 13. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

kowski, Kret, Arkadiusz Plichta - Giel- VIA Rawa Mazowiecka 1:2 (1:1)
niewski, Paweł Plichta, Stawicki, PapuI :O - Krzysztof Szefer (I I), I: I ga - Kawecki, Maciej Sekuła (88 Piotr Paweł Abramczyk (13, kamy), I :2 Sekuła).
Daniel Sypka (56).
W derbach powiatu łowickiego ekiNie lada wyczyn Mazovii ... Ekipa z
py trenerów Mirosława Fiutkow- Rawy Mazowieckiej szykuje się do
skiego (Czarni) i Marka Borkow- szybkiego powrotu na boiska IV ligi skiego (Sojax) podzieliły się punkta· w skierniewickiej lidze okręgowej nie
m1. ..
ma sobie równych. Rawianie jesienią zdo• GKS Łyszkowice - JUTRZEN- byli komplet trzynastu zwycięstw, a dwaj
KA Mokra Prawa 1:1 (0:1)
gracze - Paweł Abramczyk (25) i
O: I - Radosław Kaczyk (3 I), I: I - Marcin Kosela ( 14) zdobyli ponad poGrzegorz Czerbniak (72, kamy).
łowę bramek dla swojej drużyny ...
GKS: Redzisz · Masłowski, Petry•BIAŁKA Biała Rawska - VAGAT
nowski, Tryngiel, Pająk - Kopczyński, Domaniewice 6:1 (2:1)
Czerbniak, Mrówka - Jach, Boczek.
I :O · Rafał Mroczek (2), 2:0 - Sławo
GKS w drugiej połowie wyrównał, mir Pawlicki (IO), 2: I - Grzegorz Czajka
choć goście z Mokrej mieli sporo pre- (44), 3: I - RafałBiemacki (65), 4: I -Łu
tensji co do odgwizdanego rzutu karne- kasz Kowalski (75), 5: I - Rafał Remisiego, którego egzekutorem był „Mafioz" wicz (85), 6: I - Łukasz Kowalski (86).
- Grzegorz Czerbniak ...
Honorową bramkę dla Vagatu zdo• MACOVIA Maków - ZRYW był pod koniec pierwszej połowy preWygoda 4:1 (0:1)
zes klubu - Grzegorz Czajka ...
I :O - Marek Gos (I), 1: 1 - Bogdan I. Mazovia Rawa Maz.(!)
13° 39 73:9
Ledzion (55), 2: I - Marek Gos (57), 2. Orzeł Nieborów (3)
13 28 30:19
3: I - Zbigniew Sawicki (80), 4: I - Wal- 3. Unia II Skierniewice (2) 13 28 37:15
demar Wójt (84, kamy).
4. Białka Biała Rawska (4) 13 26 39:30
Zryw: Janusz - Sukiennik, Więcek 5. Pelikan Il Łowicz (5)
13 24 39:23
(55 Śnieguła), Wróbel, Sęk -Arkadiusz 6. Macovia Maków (6)
13 21 25:29
Stolarczyk, Lenarczyk, Żałoba, Mor- 7. GKS Łyszkowice (7)
13 18 27:24
teczka - Wieczorek (86), Bogdan Le- 9. CzarniBednary (8)
13 18 20:19
dzion (85 Lebioda).
8. Jutrzenka Mokra Pr. (9)
13 16 30:39
Podopieczni trenera Bernarda 10. Sojax Boczki (10)
13 13 26:41
Wudkiewicza co prawda na począt 11. Zryw Wygoda (Il)
13 11 22:33
ku drugiej połowy zdołali doprowadzić 12. Sierakowianka (12)
13 8 19:44
do remisu, ale bardzo krótko Zryw cie- 13. Sobpoł Konopnica (13)
13 8 18:45
szył się z korzystnego wyniku ...
14. VagatDomaniewice (14) 13 1 10:59
• UNIA II Skierniewice - MAZOPaweł A. Doliński
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Hetman nie .poległ
Ponownie

strzelał Konończuk.

Jego
defenso, a dobitkę Tomasza Bernatowicza
złapał nasz bramkarz. Ostatni kwadrans
iierwszej połowy to zdecydowana przeraga Pelikana. Niestety nie potrafiliśmy
Pokonać Pawła Walińskiego . Nawet w
kdogodnej sytuacjijakąmiałw40. miucie Adamczyk. Po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego Krzysztofa Błaszczyka
'.tasz pomocnik miał dobrą pozycję strzelecką, ale piłka trafił jedynie w boczną
;1atkę.Do przerwy remis ze wskazaniem

gospodarzy.

Próbował strzelać

Szymon

opnięcie zablokowali łowiccy

Pińkowski, Świętosławski i Robert Wilk.

aa gości.

razem piłka nie mogła znadrogi do bramki. W 81. minucie dobra, szybka akcja łowiczan. Adamczyk
posyła futbolówkę wzdłuż linii bramkowej, ale Pińkowski o milimetry spóźnia
się ze wślizgiem.
Czary goryczy dopełniła akcja z ostatniej minuty meczu. Wówczas to wprowadzony w 70. minucie Marcin Grzywacz zdecydował się na solowy przebój. Mijał rywali jak tyczki i kiedy miał
przed sobąjuż tylko Walińskiego trafił
piłką właśnie w bramkarza Hetmana !
Cóż, jeśli po takich zagraniach nie żdo
bywa się goli trudno liczyć na ,zwycię
stwa.
Drugi, kolejny mecz w którym Pelikan nie trafił do bramki rywala. O ile w
meczu ze Stasiakiem nie stwarzaliśmy
sobie okazji, o tyle w Białymstoku mieliśmy ich bez liku. Nasi napastnicy zawodzą. Pińkowski i Gondzia niestety
zatracili gdzieś swoje snajperskie umie-

Dmga odsłona sobotniego meczu przebiegała podobnie do pierwszej. „Ptaki"

lllialy chwilami druzgocącą przewagę, ale
nie potrafiły przełożyć tego na gole. W
47. minucie Nowacki wykonywał rzut
Wolny. Do piłki doszedł Arek Gondzia,
Jednak jego strzał o metr minął słupek.
Minutę później ponownie w roli głów
nej Gondzia. Tym razem kopnął celnie,
tyle tylko, że świetnie zachował się
bramkarz Hetmana.
Miejscowi zatrudnili Nowogórskiego
w 55. minucie. Wówczas to po rzucie
rożnym do piłki doszedł Paweł Surynowicz. Jego strzał głową z trudem obronił
łowicki golkiper. Od tego momentu rozPoczęło się istne oblężenie Hetmana. Nie
chiał on jednak paść. W 70. minucie po
„rogu" bitym przez Błaszczyka, głową
uderzał Artur Wyczałkowski. Wszyscy
na ławce rezerwowych zerwali się są
dząc, że piłka wylądowała w siatce, jednak ta znów minęła słupek. W 75. minucie ogromne zamieszanie w polu karnym

Za

każdym

leźć

jętności.

Oby jak najszybciej je odnaleźli bo na
gramy z bardzo mocną w tej rundzie ekipą MSKS Kozienice. O tym, że to na prawdę niezła drużyna przekonał się nasz sąsiad zza miedzy, skierniewicka Unia. W niedzielęjak
najbardziej zasłużenie przegrała w Kozienicach 0:2. Czy naszych chłopców
stać na dobry rezultat ? Na pewno nie
będą faworytami . I może to będzie zbawienne ? Oby...
pożegnanie jesieni
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NIE LADA WYCIYN MAZOVll
I PELIKAN Il Łowicz - SOBPOL
Konopnica 3:0 (3:0)
I:O - Jarosław Tafliński (7), 2:0 Krzysztof Skowroński (13), 3:0 Kizysztof Skowroński ( 18).
Pelikan Jl: Gospoś - Panak, Styszko,
Łukawski, Gąsecki - Chlebny, Skowroński, Jarosław Tatliński, Górski Krzysztof Tafliński, Rembowski.
Łowiccy „rezerwiści" bardzo szybko objęli trzybramkowe prowadzenie,
ale ekipa trenera Stanisława Nezdropyrównie szybko „spasowała" ...
I SIERAKOWIANKA Sierakowice- ORZEŁ Nieborów 0:2 (0:1)
O: 1 · Piotr Paliwoda (33), 0:2 - Zbigniew Konieczny (88).
Orzeł: Majchrzak · Tomczak, Dymek, Borys, Kamiński· Gosławski (50
Borcuch); Matczak, Chojecki, Robert
Sobolewski (30 Konieczny) - Paliwoda, Lesiak.
Ostatni mecz jesieni przyniósł Orło
wi pewne trzy punkty dzięki którym
zespół trenerów Radosława Gosławskiego i Marcina Borcucha
awansował na drugie miejsce w tabeli ...
I CZARNI Bednary- SOJAX Boczki 1:1 (0:0)
I:O - Rafał Gala (57), I : I - Paweł Kawecki (80).
Czarni: Fabryczewski - Pęśko, Mariusz Mikulski, Konrad Cytryński,
Wiktor ~tryński - Pińkowski (72 Tomasz Mikulski), Grzywacz, Piotr Mikulski, Maciągowski - Gala, Urbański
(72 Miszczak).
Sojax: Nowogórski · Fidrych, Bor-

•

Naiskuteanieisi
strzelcy w III lidze:
7 - Przemysław Kaźmierczak (Piotrcovia-Ptak), Grzegorz Seremak
(MZKS) i Damian Staniszewski (Hutnik),;
6 · Piotr Andrzejewski (Wigry),
Maciej Milewski (Znicz), Paweł Surynowicz (Hetman) i Sławomir Świstek
(Wigry);
5 - Arkadiusz Gondzia (Pelikan),
Paweł Potent (MZKS Kozienice), Maciej Rogalski (MKS Mława), Adam
Śniegocki (Radomiak) i Grzegorz Zawadzki (Legionovia);
m.in. 2 · Artur Wyczałkowski;
m.in. 1 - Mariusz Gawroński,
Marcin Grzywacz, Ireneusz Łu
kawski, Artur Nabiałek, Dariusz
Nowacki, Szymon Pińkowski i
Robert Wilk (wszyscy Pelikan).

Czerwona kartka
w KS „Pelikan":
I - Jarosław Walczak (dwie żółte);

Żółte kartki

wKS „Pelikan":

i

e
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- wojewódzkie ligi juniorów starszych
oraz Michałowicza

młodszych

Spadek na koniec rundy iesiennei
• WOJEWÓDZKA UGA JUNIORÓW
SFARSzrCH:
I 3. kolejka~ Orzeł Łódź- PTC Pabianice
2:0, ChKS Łódź- GKS Bełchatów O: I, ŁKS
Łódź - Widzew Łódź 3:0, WKS Wieluń Olimpia Zduńska Wola 7:1, Start Łódź Unia-Concordia Piotrków Trybunalski 0:0,
Włókniarz Trzy Korony Pabianice - Widok
Skierniewice 5:1, Pelikan Łowicz - UKS
SMS Łódź 1:6.
l.ŁKSŁódź(I)
13 32 48:13
2. Widzew Łódź (2)
13 29 33:9
3. ChKS Łódź (3)
13 29 29: 11
4.UKSSMSŁódź(4)
13 28 48:13
5. Unia-Concordia (5)
13 23 19:23
6. PTC Pabianice (6)
13 21 20: 15
7. Orzeł Łódź (8)
13 19 25 :22
8. Start Łódź (7)
13 I 7 28: 17
9. GKS Bełchatów (9)
13 16 22:36
IO. Włókniarz Pabianice (I 0) 13 15 19:25
11. Olimpia Zd. Wola (11) 13 IO 16:37
12. WKS Wieluń (13)
13 9 17:35
13. Pelikan Łowicz (12)
13 8 14:46
14. Widok Skierniewice (14) 13 6 13:47
• WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW
MŁODSzrCH:
Zaległy mecz I2. kolejki: UKS SMS Łódź
- ŁKS Łódź I: I.
13. kolejka: Łodzianka Łódź - MULKS
Łask I :4, ChKS Łódź-GKS Bełchatów 1:2,
ŁKS Łódź - Widzew Łódź I :2, Mazovia
Rawa Mazowiecka - RKS Radomsko 0:2,
Start Łódź - Lechia Tomaszów Mazowiec-

Piłka nożna

ki 0:1, Ceramika Opoczno - Widok Skierniewice 6:2, Pelikan Łowicz - UKS SMS
Lódź1:2.

I. Widzew Łódź (2)
1. UKS SMS Łódź (I)
1 GKS Bełchatów (4)

13 34 43:6
13 34 50:9
13 28 26: JO
4.ChKSŁódź(3)
13 27 37:14
5. Ceramika Opoczno (5) 13 26 31:21
6. ŁKS Łódź (7)
13 22 38:16
7. Pelikan Łowicz (6)
13 22 44:25
8. RKS Radomsko (8)
13 20 27:25
9. Mazovia Rawa Maz. (9) 13 13 19:25
JO. MULKS Łask (JO)
13 11 17:39
11. Start Łódź (12)
13 9 7:49
12. Łodzianka Łódź (11)
13 8 14:44
13. Widok Skierniewice (14) 13 2 I0:70
14. Lechia Tomaszów (13) 13 4 8:43
• WOJEWÓDZKA LIGA „ MICHAŁO
WICZA":
Zaległy mecz: Unia Skierniewice- Piotrcovia-Ptak 0:3.
I. Włókniarz Pabianice (I) 11 25 33:14
2.MKSKutno(2)
Il 24 37:19
3. WidzewŁódź(3)
li 23 31:12
4.ChKSŁódź(4)
li 20 24:14
5. WKS Wieluń (5)
11 19 26:23
6. ŁKS Łódź (6)
11 17 30:26
7. Piotrcovia-Ptak (9)
11 16 27:27
8.PelikanŁowicz(7)
11 15 18:19
9. GKS Bełchatów (8)
11 13 26:24
JO. Ceramika Opoczno (10) 11 9 19:41
11. Sal os Sieradz (11)
li 6 17:30
12. Unia Skierniewice (12) IO 6 13:49

- 16. kolejka Ili ligi

Pelikan tui za plecami Unii
I 6. kolejka JJJ ligi:
• POLONIA II Warszawa - HUTNIK Warszawa 2:4 0
O: I - Damian Staniszewski 32, I: I Sebastian Kęska 50, 2: I - Moskal 56, 2:2 Damian Staniszewski 65, 2:3-AdeniyeAgbeyule (68), 2:4-Adeniye Agbeyule (82).
• WIGRY Suwałki- MKS Mława 0:0
• POLONIA Lidzbark Warmiński
- LEGIA II Warszawa 1 :O (1 :O)
I :O - Roszkowski (8, kamy)
• STASIAK BAK-POL Gomunice
-PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski 0:3 (0:2)
O: I · Buchowicz, (), 0:2 · Grzegorz
Walczak (), 0:3 ·Janusz Dziedzic().
• MZKS Kozienice - UNIA Skierniewice 2:0 (2:0)
I. Piotrco~ia-Ptak Piotrków (I) 16 35 27:9
2. Gwardia Warszawa (2)
16 30 25: 14
3.MZKSKozienice(3)
16 29 23:13
4.0kęcieWarszawa(5)
16 28 22:15
5.MKSM!awa(4)
16 26 18:19
6. WigrySuwalki(6)
16 25 21:18
7. HutnikWarszawa{9)
16 24 24:20
8.Polonia11Warszawa(7)
16 23 21:17
9.Legia11Warszawa(8)
16 23 19:23
IO.ZniczPruszków(I2)
16 21 18:22
11.DolcanZąbki(IO)
16 19 14:14
12. UniaSkierniewice(ll)
16 19 17:19
13. Pelikan Łowicz (13)
16 19 14:20
14.PoloniaLidzbarkWarm.(15) 16 18 17:27
15.LegionoviaLegionowo(l4) 16 17 18:20
16. RadomiakRadom(16)
16 15 13:20
17.StasiakGomunice(17)
16 12 17:27
18. Hetman Białysto~(l8)
16 11 15:23

I :O_- Sokół (26), 2:0 - Grzegorz Seremak (29).
• ZNICZ Pruszków - RADOMIAK
Radom 3:1 (1:0)
I :O-Krzemiński (6), 2:0- Maciej Milewski 57, 3:0 - Krzemiński (80), 3: I - Marcin
Rosłaniec(88).

• DOLCAN Ząbki - OKĘCIE Warszawa 1:2 (1:1)
I :O - Wysocki (8), I: I · Dadacz (37), I :2
-Amafuele (68).
• GWARDIA Warszawa - LEGIONO VIA Legionowo 2:1 (1:0)
1:O - Jarosław Świętochowski (23 ), 2:0
- Marek Gołębiewski (6 I), 2: I - Karaszewski (77).
• HETMAN Białystok - PELIKAN
Łowicz 0:0
Paweł A. Doliński
10-5-1
7 14 13:7
9 21 14:2
9-3-4
9 20 16:6
7 IO 9:8 ·
8-5-3
9 17 11:6
7 12 12:7
8-4-4
7 17 16:5
9 Il 6:10
8-2-6
7 15 10:8
9 Il 8:11
7-4-5
9 18 11:6
7 4 10:12
6-6-4
7 12 11 :7
9 12 13:13
6-5-5
8 15 15:7
8 8 6:10
7-2-7
7 12 8:13
9 li 9:11
6-3-6
9 14 9:10
7 7 9:12
5.4.7
9 IO 6:7
7 9 8:7
4-7-5
7 12 11:4
9 8 6:15
5-4-7
7 13 9:8
9 6 5:12
5-3-8
9 13 8:11
7 5 9:16
4-5-7
8 12 10:8
8 5 8:12
3-6-7
7 7 4:5
9 8 9:15
3-3-10 9 9 15:19
7 3 2:8
2-5-9
9 3 7:14
7 5 8:9

-

17. kolejka Ili ligi:

6 - Jarosław Walczak;
3 -Arkadiusz Gondzia, Ireneusz Łu
kawski i Dariusz Nowacki;
2 · Tomasz Styszko;
I · Michał Adamczyk, Krzysztof
Błaszczyk, Piotr Gawlik, Mariusz
Gawroński, Marcin Grzywacz, Szymon Pińkowski, Michał Plichta, Maciej Sowiński, Jarosław Tafliński, Robert Wilk i Artur Wyczałkowski.

W niedzielę ostatni mecz iesieni

Runda jesienna w ITI lidze powoli dobiega już do końca W ostatnim meczu pierwszej rundy zespół Mariusza Łaskiego
zmierzy się na stadionie przy ul. Starzyń
skiego 6/8 z MZKS Kozienice. W poprzednim sez.oniełowiczanie wygrali l:Oi niktnie
miałby nic przeciwko powtórzeniu wyniku.
17. kolejka III ligi (weekend-17-18 listopada 200 I roku): PELIKAN Łowicz (p) MZKS Kozienice (niedziela, godz. 11.15),

LEGIONOVIA Legionowo -POLONIA Il
Warszawa, OKĘCIE Warszawa - GWARDIA Warszawa, RADOMIAK Radom DOLCAN Ząbki, UNIA Skierniewice ZNICZ Pruszków, PIOTRCOVIA-PTAK
Piotrków Trybunalski - HETMAN Biały
stok, LEGIA II Warszawa - STASIAK
BAK-POL Gomunice, MKS Mława - POLONIA Lidzbark Warmiński i HUfNIK
Warszawa- WIGRY Suwałki.
(p)

twYv Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem . Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin ". 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a , tel./fax 837-46-57, e-mail:
nowlow@pro.onet.pl, adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu : Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny) , Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze : Marcin A.
Kucharski, Paweł A . Dolińsk i (sport), Artur Wasielewski, Anna Jatczak , Mirosława Wolska-Kobieręcka. 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 tekstów 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 tak że w
innych punktach . wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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Koszykówka - 1. kolejka Ili ligi

- Ili liga

SZKODA NIECELNYCH „TRÓJEK" Hetman nie poległ
•UMKS KSIĘŻAK Lowicz- MKS
ÓSEMKA Skierniewice 64:77 (12:20,
11:19, 21:20, 20:18)
Księżak: Robert Kucharek 21 (lx3),
Andrzej Korejwo 16, Krzysztof Wójcik
6, Zbigniew Sowiński 4 i Paweł Woś 2
oraz Piotr Tokarski il (lx3) Sylwester
Pawlak 2, Wojciech Tomaszkiewicz 2,
Mariusz Wiesiołek i Daniel Waliszewski.
Ósemka: Jacek Zieliński 22 (lx3), Marcin Gajda 21(2x3), Łukasz Mąkolski 16
(2x3), Mariusz żeiisławski 11 (2x3) i Jakub
Wiernicki oraz KrzysztofRudnicki 8, Grzegorz Owsiany 7, Paweł Wiercioch 2, Michał
Marciniak i Radosław Korycki.
Sędziowali: Stanisław Jałoszyński i
Krzysztof Piro (Łódź).
Lowicz, 2 listopada. Wreszcie doczekali się kibice koszykówki w Łowiczu
inauguracji rozgrywek m ligi, ale chyba
nie o takim początku marzyli. Po wygranej łowiczan 31 października w towarzyskich derbach w Skierniewicach raczej Na inauguracyjnym meczu sporo widzów, ale nasi koszykarze przegrali
można było się spodziewać zwycięstwa ma za dużego manewru jeśli chodzi o mecz. Bardzo dobrze rozpoczęli go
w niedzielnym pojedynku. Ale, jak to w graczy rezerwowych, a kolejnym u trud- skierniewiczanie, którzy po 6. minutach
sporcie bywa, nie wszystko układa się nieniem jest fakt, że sam zamiast ob- prowadzili 15:4 i to trochę ustawiło
tak jak byśmy chcieli i pierwszy derbo- serwować na spokojnie przebieg spo- spotkanie. Dwie „trójki" trafił w tym
wy mecz sezonu łowiczanie przegrali we tkania z ławki, musi walczyć na parkie- czasie Marcin Gajda, a jedną Łukasz
własnej hali 64:77. Ale nie jest to chyba cie i ciągnąć grę swojego ~espołu. Taka Mąkolski. Natomiast nasz zespół miał
powód do rozpaczy i narzekań co nie- sytuacja nie pozwala mu na przegląd duże problemy ze skutecznością rzuktórych, bo pamiętajmy, że drużyna ta sytuacji i podejmowanie trafnych de- tów zza linii 6,25 m, a to przecież zatrenuje dopiero razem od niespełna dwóch cyzji w odpowiednim czasie. Ale wróć- wsze była mocna strona łowickich komiesięcy, trener Andrzej Korejwo nie my do tego, jak toczył się niedzielny szykarzy.
dok na str. 30
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Szachy - turniej listopadowy
mistrzostw Łowicza
w blitzu na rok 2001

Łowicki,

informatOr

sporlowy
Równe zdobyae
Czwartek. 15 listopada:

liderów
-

Lowicz, 5 listopada. Zainteresowanie szachami w Łowiczu jest coraz więk
sze i przykład rozgrywanego ostatnio
turnieju „listopadowego" Mistrzostw
Łowicza w szachach błyskawicznych
P-5 ' , czyli w popularnym „blitzu", w
którym wzięło aż dwudziestu jeden graczy jest tej tezy tylko potwierdzeniem.
Turniej odbywał się teoretycznie w
świetlicy hali sportowej OSiR Nr l w
Łowiczu, ale część partii - z konieczności - musiało się odbywać na korytarztf. Na pewno władze sekcji szachowej powinny p9szukać innego rozwią
zania ...
Pomimo trudów lokalowych dziewią
ty w tym roku turniej „blitza" przebiegał w gorącej, ale sportowej atmosferze. Po bardzo zaciętej walce pierwsze
miejsce ex-aequo zajęli prowadzący w
klasyfikacji generalnej Paweł Orzechowski i Paweł Wojciechowski,
którzy zgromadzili po 18 punktów. Tylko jeden „punkcik" mniej zgromadził
Zdzisław Orzechowski, a 15,5
punktu miał Andrzej Woźniak.
Największą niespodzianką turnieju
był jednak występ dziei;ięcioletniego
Kacpra Pioruna, który debiutując w
rywalizacji z doświadczonymi i „ogranymi" wygami szachowymi zdobył
11,5 punktu co dało mu dziesiąte miejsce. Tego dnia ograł rn.in. Woźniaka i
Henryka Kwasiborskiego
Paweł Orzechowski ma wciąż 9,5 punktu przewagi nad swoim imiennikiem Wojciechowskim.
O mistrzostwie w roku 200 I zadecyduje więc ostatni turniej, który odbędzie
się w poniedziałek 3 grudnia - jak zwykle
o godz. 18.00.
dok. na str. 30

• 18.00 - Pub ,,Krokody-LEG" w Łowi
czu, ul. Baczyńskiego 9; 3. turniej V edycji
Grand Prix Łowicza w darcie 501 d.o.;
Piątek. 16 listopada:
• 10.00 - hala sportowa OSiR Nr 1 w Ło
wiczu, ul. Jana Pawia Il 3; Rejonowa Girnnazjada Szkolna w tenisie stołowym;
• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 2 w Ło
wiczu, ul. Topolowa 2; 3. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej: Dzi-koś-ć - Olimp Bedlno, Rzemiosło
Głowno - TKKF ,,Księżak" i 1KKF BS Głow
no - ZNP Belferek;
Sobota. 17 listopada:
e 9.00-14.00 - hala sportowa OSiR Nr I w
Łowiczu, ul Jana Pawła II 3; Powiatowe Mistrzostwa Zrzesz.enia LZS w halowej piłce noż
nej seniorów na rok 2001;
• 9.00-15.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; turniej wojewódzkiej ligi koszykówki miodzików z udziałem
UMKS Księżak f i II Łowicz, MKS Zgierz
i Startu Łódż;
• IO.OO - Pijarska Szkoła Podstawowa
Królowej Pokoju w Łowiczu ul. Pijarska 2; IV
i V runda I Mistrzostwach Powiatu Łowickie
go w Szachach Klasycznych;
• 14.00-18.00 - hala sportowa OSiR Nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; I. kolejka ID
ligi ŁLPNP: godz. 14.00: Pasiaczek I - PSS
,,Społem", godz. 14.40: Agros-Fortuna - Energetyk, godz. 15.20: Klakson - WSD „Kleryk", godz. 16.00: MSM „Szare Szeregi" - Szaraki-Full, godz. 16.40: GOKSiR Chą.śno - KS
,,Iskra", godz. 17.20: Victoria Il Bielawy - Victoria I Bielawy;
• 16.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w Ło
wiczu, ul. Topolowa 2; 2. kolejka II ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej: godz. 16.00: ŁSM Łowicz - GP 2 Łowicz,
Technikum l.duńska Dąbrowa - Sepuk:u i GOK
Zduny - Gimnazjum Kompioa, godz. 17.00:

• HETMAN Białystok - PELIKAN
LowiczO:O
Hetman: Waliński - Staszewski, Wiński,
Woroniecki (56 Jurgielewicz), Konończuk Kulhawik (56 Dec), Drągowski, Speichler,
Bernatowicz (81 Wojtkows.la) - Markow,
Surynowicz.
Pelikan: Nowogórski - Gawlik, Wyczła
kowski, Wałcza (80 Łukawski)- Błaszczyk,
Nowacki, Will<, Świętosławski, Adamczyk
- Gondzia (70 Grzywacz), Pińkowski.
Sędziowali: Piotr Kudryb oraz (Olsztyn).
Żółte kartki: Staszewski, Kulchawik.,
Markow, Drągowski (Hetman) oraz Walczak (Pelikan).
Czerwona kartka: Drągowski (Hetrnan)druga żółta. Widzów: 50.
Białystok, 10 listopada. Po niezbyt
udanym meczu przed własną publicznością
„biało - zieloni" pojechali na wschód po trzy
punkty. No bo w końcu gdzie ich szukać
jeśli nie u outsidera rozgrywek? W sobotnim meczu z Hetmanem zagrali nominalnie
najlepsi łowiccy zawodnicy. Mając przewagę przez 90 minut i przeciwnika osłabio
nego czerwonąkal1kąniepotrafiliśmysttzelić
choćby jednego gola Niestety, po kilku me-

czach w których zdobywaliśmy b
teraż znów dopadła nas niemoc. Oby ·
przestała nas trawić. Od początku spo
nia inicjatywa leżała po stronie przyj •
nych. To Pelikan atakował, gospodarze
niczali się do anemiczny.eh kontr. W 10.
nucie akcja Michała Adamczyka. P
lamy ,,Misiek" ruszył lewą stroną zagrał
Dariusza Nowackiego. Ten drugi
czył wbiegają.cych w pole karne swoich
legów z napadu. I pewnie cieszylibyśmy
z prowadzenia, gdyby nie bramkarz · 1
scowych, który z dużym wyczuciem
łapał dośrodkowanie pomocnika biało- ·
!onych. W 15. minucie swojej pomocy
mówiło namSZCĘśeie. Po indywidualnej
na kopnięcie z 25 metrów zdecydował
Arkadiusz Świętosławski. Uderzył '
jak należy, tyle tylko że piłka trafiła w
pek i wyszła w pole.W odpowiedzi
kowali białostoczczanie. Dośrodkowanie li
masza Konończuka, na bramkę p
wał zamienić Paweł Markow, ale piłka o t
kanaście centymetrów minęła pop
bramki Roberta Nowogórskiego. ,,Si
musiał wykazać się swoim kunsztem w
minucie.
dok na str.
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Tarle.o z Merza - UKS Blich;
• 17.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w Ło
wiczu, ul. Topolowa 2; cd. 3. kolejki I ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej: Przyszłość - LZS Retki;
• 18.00-20.40 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; I. kolejka V
ligi ŁLPNP: godz. 18.00: „Mal-Kow Oil" UKS Pałac Nieborów, godz. 18.40: Hezbollah
- Grom, godz. 19.20: Cosa Nostra - Witonia
Osiek, godz. 20.00: Rodzinka - Diabły Tasmańskie;

• 20.40-22.00 - hala sportowa OSiR Nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; I. kolejka IV
ligi ŁLPNP: godz. 20.40: Brusa Kutno - Kiepscy Witonia, godz. 21.20: Zryw Wygoda Bleblusie Lipnice;
Niedziela. 18 listopada:
• IO.OO - hala sportowa OSiR Nr 2 w Ło
wiczu, ul. Jana Pawia Il 3; mecz wojewódzkiej
ligi koszykówki kadetów: UMKS Księżak
Łowicz - ósemka Skierniewice;
• 11.15 - stadion KS Pelikan w Łowi
czu, ul. Starzyńskiego 6/8; mecz 17. ko-

lejki III ligi piłki nożnej: Pelikan
wicz - MZKS Kozienice;

Ło

• 12.00 - Pub ,,Krokody-LEG" w Łowi
czu, ul. Baczyńskiego 9; 2. turniej eliminacji
Mistrzostw Województwa Łódzkiego w darcie 501 d.o.;
• 13.20-16.00 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; I. kolejka IV
ligi ŁLPNP: godz. 13.20: Amigo Zielkowice RTS II Gągolin, godz. 14.00: Pasiaczek IT Ars Medica, godz. 14.40: Kopernik Kiernozia - Płomień Piotrowice, godz. 1520: RTS I
Gągolin - Grabarze;
• 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; I. kolejka ID
ligi ŁLPNP: godz. 16.00: Dax Głowno - Zają
ce, godz. 16.40: Oldboy Il - MC-Astra Zdtmy,
godz. 17.20: Damir - Lipcoki, godz. 18.00:
Victoria Zabostów - Sąsiedzi, godz. 18.40:
Reebok - Naprzód Jamno, godz. 19.20: Ipo Vagat Domaniewice;
• 18.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w Ło
wiczu, ul. Topolowa 2; 7. kolejka Łowickiej
Amatorskiej Ligi Tenisowej w hali;
• 20.00 - hala sportowa OSiR Nr I w Ło
wiczu, ul. Jana Pawła II 3; cd I. kolejki V ligi
ŁLPNP: Parodia - Władcy Stefana
(p)
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 44 brzmi:
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Qak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w
dzień, liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy

Warszawa

Płock

Łódź

Łowicz

piątek

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól: Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ
w terminie do następnej środy, 21 listopada prawidłowe
rozwiązanie calej krzyżówki wraz z hasłem rozlosujemy na-
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CZAS

Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów. Wiatr północno -zachodni,
słaby i umiarkowany 2 - 6 mis. Temperatura minimalna (-2)- (-4) st.
C. Temperatura maksymalna 2 - 4 st. C. Wahania ciśnienia.

•ŚRODA

Dość

pogodnie, bez opadów. Wiatr północno - zachodni,
umiarkowany 5 - 8 mis. Temperatura minimalna 1 - O st.
C.Temperatura maksymalna 3 - 4 st. C. Wzrost ciśnienia.

•WTOREK

Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu.
Wiatr południowo - zachodni, slaby i umiarkowany 2 - 7 mis.
Temperatura minimalna 2 - O st. C. Temperatura maksymalna 4 6 st. C. Wzrost ciśnienia.

•

Dość pogodnie okresami sporo chmur i lokalnie możliwy opad
deszczu. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany 2 -6 mis. Temperatura
minimalna 3 - 1 st. C. Temperatura maksymalna 6 - 8 st. C.
Spadek ciśnienia.

•NIEDZIELA

Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów. Wiatr zachodni, słaby i
umiarkowany 3 - 6 mis. Temperatura minimalna (-2) - (-4) st. C.
Temperatura maksymalna 3 - 5 st. C. Spadek ciśnienia.

•SOBOTA

Rano jeszcze sporo chmur i lokalnie możliwy deszcz ze śniegiem.
W ciągu dnia już dość pogodnie ijuż bez opadów. Wiatr przeważnie
północno - zachodni, umiarkowany 5 - 8 mis„ okresami porywisty
do 18 mis. Temperatura minimalna 3 - 1 st. C. Temperatura
maksymalna 3 - 5 st. C. Wzrost ciśnienia.

•PIĄTEK

Pogodnie ale chłodno. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany 2 - 6
mis. Temperatura minimalna (-3) - (-6) st. C. Temperatura
maksymalna 2 - 3 st. C. Spadek ciśnienia.

•CZWARTEK

Ogólny opis pogody: W nadchodzących dniach pogodę w regionie
przeważnie będzie kształtował układ wyżowy, przejściowo w piątek i
poniedziałek wpływ zatoki niżowej z frontami. Napływać będzie
chłodne. przejściowo cieplejsze powietrze.

Prognóza pogody dla rejonu Łowicza 15.-21.11.2001 r.

na

imię

s. s.

i nie żarł kabli. Uwielbiał sypiać w pobliżu
swego wybawcy.
Dzięki interwencji Norberta W. ocalały także ptaki. Należały do rzadkich i dość delikatnych gatunków, które by
nie przetrWały zimnej nocy w
komórce pana Sebastiana. -I
pomyśleć, że gdyby za tym facetem ze sklepu wylazł wąż, to
bym zwiał i by mu się upiekło
- tak kończy opowieść o swoim bohaterskim wyczynie Norbert W„ gdy znajomi pytają,
dlaczego on, który nie chciał
zwierząt w domu, pozwala królikowi łazic po kanapie i stole.

reagował

mądry, nauczył się czystości,

Sebastian M. będzie
za kradzież z wła
maniem. Właściciel sklepu wypłacił nagrodę panu Norbertowi oraz„. podarował mu klatkę i jedzenie na dwa miesiące
dla królika. Bowiem pan W.
nie spoczął owej feralnej dla
I Sebastiana M. nocy, póki nie
' załatwił zwierzęciu fachowej
I opieki. Weterynarz uratował
króla, a po miesiącu mały zwierzak niepodzielnie panował w
domu państwa W. Okazał się
odpowiadał

policzkową.

Czym poczuł Sil( wracający
z balangi obywatel W. zbulwersowany? Czy kradzieżą mienia? A skąd. - Panie, od łapa
nia złodziei jest policja - wyjaśnił następnego dnia na komendzie. -Ale jak zobaczyłem
to zwierzątko, to mu musiałem dop.„ - oznajmił. Zwierzątko, czyli królik miniaturka, wydostało się z klatki i hasało po sklepie. Skorzystało z
okazji, by wyjść na wolność.
Złodziej złapał zwierzątko i ·
chciał zabrać ze sobą. W tym
momencie napatoczył się Norbert W. - Królik go ugryzł i
ten nim rzucił aż tu na przystanek. No to ja do niego, on
w nogi, ja za nim. Złapałem
gada. I jak zobaczyłem, że
zwierzątko przetrącił, to mu
trochę dosunąłem - zeznawał.
„Trochę dosunąłem" oznaczało połamane dwa żebra i kość

I
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Kamera i obiektyw bardzo lubią Martę

---~~--~

Lindą
Marta Piechowiak dostala się do obsady kultowej produkcji Jerzego Kawalerowicza dzięki udziałowi w castingu.
Nie czuła się na nim pewnie, zwłaszcza,
kiedy zobaczyła w tłumie oczekujących
kobiet wiele aktorek, które znala z kina
i telewizji.

Sam na sam z

sława Lindę.

Marta Piechowiak, to dziewczyna, która w 1997 roku zdobyła
tytuł wicemiss Polski i Miss Foto.
Potem wystąpiła w filmie „Chło·
paki nie płaczą" u Olafa Lubaszenko. W „Quo vadis" zagrała rolę
Eunice· niewolnicy i kochanki Pe·
troniusza granego przez Bogu-

- Pomyślałam sobie „Jezu, co ja tu rowspomina. - Przecież one są znane i mają spory dorobek. Dlaczego reży
ser mi alby wybrać właśnie mnie?
Nigdy nie zadała Jerzemu Kawalerowiczowi tego pytania, ale to właśnie ona
wystąpiła w roli Eunice u boku samego
Bogusława Lindy.
- Spędziłam na planie dwa tygodnie.
Kręciliśmy zdjęcia w halach pod Piasecznem, ja miałam sceny głównie z Bogusła
wem Lindą, dlatego większość aktorów z
obsady poznałam dopiero na premierze.
Praca z tak wspaniałymi ludźmi za i przed
kamerą była dla mnie niesamowitym
przeżyciem, chociaż na początku strasznie się denerwowałam. Najgorzej było w
scenach pocałunku z Petroniuszem. Nic
bię".,..

mi nie wychodziło, aż się mnie pytali na
planie czy w ogóle umiem się całować.
Za to świetnie wychodziła mi scena pła
czu, chociaż tez się jej bałam - wspomina Marta. - Pan Kawalerowicz poradził mi,
że powinnam sama się jakoś nastroić, wtedy będzie mi łatwiej. Pomyślałam sobie o
samych najgorszych rzeczach i „. płaka
łam tak mocno, że nie mogli mnie uspokoić. Bardzo się to przydało, bo musieliśmy
kręcić par(( dubli a mnie nie zabrakło łez.
Kariera estradowa Marty Piechowiak nie
zaczęła się jednak od roli Eunice w „Quo
vadis". Od dziecka lubiła wyst((pować, chociaż częściej śpiewała niż grała. Pochodzi
ze Słubic, z muzykalnej rodziny i podczas
familijnych imprez ciągle ktoś ją namawiał, by wystąpiła .
dok. na st1: 5

NIE WYGLĄDA JAK GWIAZDA

~

Od czwart.ku, 15 listopada do

19 listopada, poniedziałek,
godz. 21.00; POLSAT;
NIEUCHWYTNY CEL
Film akcji rozgrywający
się na moczarach
w delcie Missisipi.
Miejscowy rybak .
rozprawia się szefem
szkąły .terrorystów

18 listopada, nl,edziela,
godz. 20.05; TVP 1;
OGNIEM I MIECZEM
Telewizyjna wersja
epopei Hoffmana. Jan
Skrzetuski, poseł księcia
Jaremiego Wiśniew
skiego, wracając
z Krymu ratuje życie
pułkownikowi kozackiemu Bogdanowi
Chmielnickiemu.

18 listopada, niedziela,
godz. 22.00; POLSAT
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ
Rozwiedzeni rodzice,
Melanie i Jack traktują
córkę Maggie jako
przeszkodę na drodze
do kariery. Ale wkrótce
los spłata im figla.

śnie opowieść o wielkiej
fortunie, prawdziwej
miłości i „.

wająca się współcze

17 listopada, sobota,
godz. 20.05; TVP1;
ŁOWCY DIAMENTÓW
Saga rodziny van der
Bilów, na czele której
stoi dumny i nieugięty
senior rodu, Jacob,
właściciel diamentowego imperium. To rozgry-

15 listopada, czwartek
godz. 23.40; TVP1;
KOBIETA
NIEPRZYZWOITA
Emilia, ładna 30-letnia
skrzypaczka, ma kochającego męża Charlesa
i śliczną. 6-letnią
córeczkę. Prowadzi
spokojne, wygodne
życie. Jednak
po śmierci rodziców„.
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Opowieść

17.50
18.22
18.30
18.55

na

tę

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Jeden z dziesięciu
-teleturniej

14.45 Matki, żony
I kochanki
-serial TVP
Wiktoria wraca do Warszawy, wszystko wskazuje, że
jej ponowny związek z Jerzym będzie tym razem
udany. Dorota nie ma gdzie
mieszkać - opuściła męża,
ale nie została przyjęta
przez swego kochanka
Adama, chwilowo więc
wprowadza się do Hanki.
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 Pogoda
16.25 Jaś Fasola
-program ro"lJ'{Wkowy
16.55 Duma I uprzedzenie
-serial prod. angielskiej

łową agentką

18.05 Decyzja należy
do ciebie
19.00 Wieczorynka:
Fraglesy
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Ekstradycja 3
- serial TVP
W szpitalu Halskiego odwiedzają Sawka i Jerzy. Od
tego drugiego Olgierd dowiaduje się, że Krystyna
jest w rzeczywistości czopolskiego
wywiadu. Policja ogłasza

imprezę.

namówił kościelnego

16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania - serial TVP
Halinka postanowila na
zabawę w Odolanach kupić sobie nową sukienkę.
Wcześniej prosi Wiki o
radę. Okazuje się, że będą
też potrzebne nowe pantofle i torebka. Zbyszek jest
w nie lada kłopocie, by jakoś wybrnąć, prosi o premię. Ksiądz Antoni z cięż
kim sercem sięga do kasetki, przekonany atgumentem, że to przecież on

.C zwartek
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Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy
Kawa czy herbata

lt!V'IPD
6.00
7.30
7.45
8.00
8.12
8.15

Babiniec
Euroexpress
Rower Błażeja

Wiadomości

Horyzonty
Klan
-telenowela TVP
ZUS radzi
Telezakupy
Poszukiwacze
zagubionych
cywilizacji
Magazyn Focus
Jest robota

infoona~ny

825 Kawa czy herbata
8.45 Pippi-serial
anirrowany prod.
szwedzkcrkanacl;1skiej
9.10 Budzik
-program dla dzieci
9.40 Kino Malucha
10.00 Okruchy życia:
Obudzone sumienie
-film fab. prod. USA
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
-rolniczy program
12.25
12.45
13.15
1325
13.50

14.15
14.40
15.00
15.10
15.35
16.00

725

trVP8
prod.USA

z księgi cnót
· serial animowany
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
-telenowela TVP
9.00 Doktor z alpejskiej
wioski
-serial prod. niemieck<>aus1riack<>-wloskiej
9.50 Desire
·film fabularny
prod. francuskiej
11.30 Nagranicyżycia
I śmierci- serial
dok. prod. angielskiej
12.00 Jubileuszowe
Marzenia
Marcina Dańca
13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro
-serial prod. USA
Bailey bardzo zbliżył się do
malego Owena. Walczy z
Charliem o prawo do opie·
ki nad młodszym bratem.
Spór postanawia rozstrzy(jńą'~ Julia, która przyjeżdża
db"dórrlu. Charlie i Bailey
r\l e ctfcą jednak, by się
angażowała w ich sprawy.
13.55 Ponad czasem
-serial prod. australijskiej
14.20 Ale para
Felek i Klara

'~!!

„„...

1.30

1.15 WiaZakończenie

Piłka nożna
domości

23.15

8.30 Pilka nożna: Eliminacje mistrzostw świata 2002
10.30 Piłka nożna : Zwycięz
cy eliminacji Strefy Europejskiej 12.00 Snowboard
12.30 Magazyn sportów
111otorowych 13.00 Piłka
Eliminacje minożna:
strzostw świata 2002 17 .OO
Pilka nożna : Zwycięzcy eliminacji Strefy Europejskiej
20.00 Sumo 21.00 Pilka
nożna 23 .00 Wiadomości

#~,..*

ll!liusmr
.....

kończenie

Narzędzia

9.00 Świat według Anny
Walker 9.25 Problemy
przyszłości 9.55 Śmigłow
ce na patrolu 11.45 Oblicza natury: Jeżozwierz i
skunks 12.40 Zaginione
skarby starożytności: Kartagina 13.30 Zapora Hoovera 14.25 Szkoła spadochroniarzy 15.15 Olbrzymy
16.10 Święto smakoszy:
Przez Kanadę z Gregiem i
Maxem 16.35 Wielka wyprawa: Hiszpania 17.05
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Terra X: Pachnące związki 18.00 Wielka
wojna 19.00 Azja - wyschnięte serce kontynentu 20.00 Świat wedlug Anny
Walker 20.30 Problemy
przyszłości 21.00 Medycyna sądowa 22.00 Z akt FBI
23.00 Detektywi sądowi
O.OO Bohaterowie 0.30
Wojenne miesiące 1.00
Wyprawy w czasie 2.00
wojny 3.00 Zaprogramu

15 listopada 2001 r.

śliczną, 6-letoią córeczJsę.

list gończy za Sumarem.
Morderca słusznie podejrzewa, że za całą sprawą
stoi Tuwara.
21.15 Sprawa
dla reportera
21.50 Tygodnik
polityczny Jedynki
22.41 Monitor
Wiadomości '
23.05 Sportowy flesz
23.10 Pegaz
23.40 Kobieta
nieprzyzwoita
- film fabularny
prod. holenderskiej
Emilia, ładna 30-letnia
skrzypaczka, ma kochają
cego męża Charlesa i
Prowadzi spokojne, wygodne życie, pozbawione
wprawdzie oszałamiają
cych doznań, ale też wolne od rozczarowań . Po
śmierci rodziców Emilii ich
dom przejmuje nowy Wlaściciel, Leon. Od pierwszej
chwili mężczyzna wywiera
na skrzypaczce piorunują
ce wrażenie. Gdy później
tlzwoni do niej, prosząc o
kolejne spotkanie, kobieta
nie potrafi mu się oprzeć.
1.15 Zakończenie
programu

ła.

19.30 Polaków
portret własny
20.00 Mjak miłość
-serial TVP
Marta i Jacek są ze sobą
coraz bardziej szczęśliwi.
Jackowi wydaje się, że jego
kłopoty finansowe dobiegły
końca. Musi tylko wytłuma
czyć Marcie nagły przypływ
gotówki. Małgorzata postanawia zrezygnować z ziemi, by położyć kres podejrzeniom ojca wobec Micha21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.28 Pogoda
21.35 Powodzianie
-serial dok. TVP
22.05 997 -magazyn
kr)minalny
22.45 Z archiwum X
-serial prod. USA
W słynnym osiedlu Arcadia w południowej Kalifor:
nii, dochodzi do dziwnych
wydarzeń. W tajemniczych
okolicznościach giną kolejni mieszkańcy.
23.35 W niebie nie ma
pokarmu dla rybek
-film fab. prod. USA
1.10 StacjaTworkl
-film dokumentalny
1.55 Zakończenie
programu

WOT

2

TV

7.00 Przygody Oggy'ego
7.30 Witaj Franklin - serial
animowany 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.02
Kurier mazowiecki 8.15 Architektura Warszawy 8.30
Za wszelką cenę 9.30 Piknik - język francuski dla początkujących 10.00 Kornediantka - serial fabularny
prod. polskiej 10.55 Telekurier 11.25 Anna Karenina - film fabularny 12.15
Malowanie obrazów - to
proste 12.45 Europa w zagrodzie 13.10 Kostek - serial fabularny 13.35 Familiada 14.05 Klan - telenowela 15.00 Zwariowana podróż - serial przygodowy 15.25
Wiadomości kuriera 15.30
ArchitekturaWarszawy15.40
Kurier 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Wojenne dni Warszawy 16.30 Siódme niebo
- serial fabularny 17.15
Gość WOT 17.30 Studio
reportażu 17 .45 5 minut
o.„ 18.00 Kurier 18.20 Album Mazowsza 18.40 Tele
motor sport 19.00 Królowa
Bona 20.00 Telenowyny
20.15 Szczęśliwej podróży
20.35 Telekurier 21.00 Ży
cie to film 21.30 Kurier
21.45 Rozmowa dnia 22.00
To jest temat 22.15 Police
- film fabularny 23.50 Kabaret 0.35 Zakończenie

Łódź

7.00 Przygody Oggy'ego serial animowany dla dzieci 7.30 Witaj Franklin serial animowany dla dzieci 8.00 Budżet nie tylko
domowy 8.30 Za wszelką
cenę 9.25 Książki z górnej
półki - prezentacje 9.30
Nauka języka francuskiego 10.00 Komediantka
10.55 Telekurier 11.25 Kino
w południe: Anna Karenina 12.15 Malowanie obrazów - to proste 12.45 Eu·
ropa w zagrodzie 13.10 Kosiek - serial fabularny
13.35 Familiada 14.05
Klan - telenowela 15.00
Zwariowana podróż - serial
przygodowy 15.40 ŁWD
16.00 Firma oraz suplement 16.30 Siódme niebo
17.15 Filmowa Encyklopedia Łodzi 17.30 ŁWD - 100
sekund 17.50 Rozmowa
dnia 18.00 ŁWD 18.30 Magazyn reporterów 19.00
Królowa Bona - serial fabularny 20.00 Telenowyny
20.15 Szczęśliwej podróży
20.35 Telekurier 21.00 życie to film - serial fabularny 21'.30 ŁWD - wydanie
wieczorne 22.00 To jest temat - cykl reportażu krajowego 22.15 Police - film
fabularny prod. francuskiej
23.50 Kabaret 0.35 Program na jutro

TELEWIZJA
ŁOWI CZ

ZAPRASZA
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8.00 Jak być kobietą i przetrwać - komedia prod. hiszpańskiej 1O.OO Dokument:
Kiedy musical królowa! w
Hollywood 10.25 Skąpani w
ogniu • film wojenny prod.
polskiej 11.55 Kto się boi
Virginii Woolf? - dramat
prod. USA 14.00 Film krótkometrażowy: Trema 14.15
James Dean - film dokumentalny prod. USA 15.15
Mleczna proga - komediodramat prod. francuskoniemieckiej 17.00 Zabawa
po irlandzku - komedia
prod. australijskiej 18.30 To
ja zabiłem - film kryminalny prod. polskiej 20.00 Ale
hit! Rób, co należy - komediodramat prod. USA
22.00 Dokument: Magia
kina: Mistrzowie dźwięku
22.25 Czerwona gorączka
- film akcji prod. USĄ 0.10
Wetherby - dramat prod.
angielskiej 1.50 Zakończe
nie programu

„„

k0

Dla

nowy

ŁOWICZANIN

z Głowna i Strykowa

i ducha
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WAPŃ - PIERWIASTEK ZDROWIA

animowany dla dzieci 8.15
Przygody Kuby Guzika serial animowany dla dzieci 8.40 Łebski Harry - serial animowany dla dzieci
9.05 Denis rozrabiaka - serial animowany dla dzieci
9.30 Telesklep 10.30 Big
Brother 11.15 Rozmowy w
toku - talk show 12.1 O Na
ratunek 12.40 Inspektor
Gadget - serial animowa-

USA 12.20 Star Trek:
Voyager 2 - serial fantastyczny prod. USA 13.15
TV4 Kropka pl - magazyn
problemów
dotyczący
związanych z internetem
13.45 Muzyczny VIP muzyczny
magazyn
14.20 Eek!stravaganza serial animowany dla
dzieci prod. USA 14.45
Muzyczne listy - magazyn muzyczny 15.35
M.A.S.H. - serial komediowy prod. USA 16.00
Alvaro - serial obyczajowy prod. brazylijskiej
17.00 Przygody rodziny
A.ddamsów 2 - serial ko-

ny dla dzieci 13.05 Przygody Kuby Guzika - serial
animowany dla dzieci
13.30 Łebski Harry - serial
animowany dla dzieci 13.55
Denis rozrabiaka - serial
animowany dla dzieci prod.
USA 14.20 Beverly Hills
9021 O - serial obyczajowy
prod. USA 15.15 Milionerzy - teleturniej 16.00 TVN
Fakty, pogoda 16.20 Virginia - telenowela meksykańska 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 20.50
Wielka niespodzianka Klaudiusza ~ program rozryw-

mediowy prod. USA 17.30
Program publicystyczny
17.45 Dziennik 18.00 Łysi
i Blondynki - reality show
19.00 Przygody Sindbada •Żeglarza - serial przygodowy 20.00 Okup za
nowożeńców - thriller prod.
USA 21.50 Dziennik 22.02
Informacje sportowe 22.05
INFORmator gospodarczy 22.15 Łysi i Blondynki - reality show 23.15 Nie.
śmiertelny - film fantastyczny prod. USA 1.55
Muzycz~e listy - magazyn muzyczny 2.55 Strefa P 3.30 Zakończenie programu

kowy 21.40 Rodzina Soprano - serial sensacyjny
prod. USA. Wciąż brak wiadomości na temat Pussy'ego Bompensiero. Capo,
Jimmi Altieri, rozmawia z
FBI w wyniku czego istnieje groźba przygotowania
kolejnych aktów oskarże
nia. Tony popada w depresję. Unika Carmeli i dzieci, zaniedbuje interesy.
22.40 TVN Fakty 22.50
Nocne rozmowy w toku talk show 23.50 Big Brother - Extra 0.35 Granice serial fabularno-dokumentalny 1.05 Dom pełen pomysłów - magazyn 1.35 Nic
straconego - powtórki programów

a

6.00 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 6.30 TV
4 Kropka pl - magazyn
problemów
dotyczący
związanych z internetem
7.OO Muzyczne listy - magazyn muzyczny 7.50 Lochy i smoki - serial animowany dla dzieci 8.20
Alvaro - serial obyczajowy pred. brazylijskiej 9.20
Łysi i blondynki - reality
show 10.20 Akcja nad Berlinem - serial akcji prod.
niemieckiej 11.20 Kojak serial kryminalny prod.

•

19.05 Prognoza pogody
12.30 Życiowaszansa
6.00 Piosenka
19.10 Dziki księżyc
-teleturniej
na życzenie
- telenowela
1325 Zerwane więzi
7.00 Pokemon
Wapń spośród wszystkich skład cia, wymaga specjalistycznego lecze20.05 Adam I Ewa
14.20 13 posterunek
-serial animowany
ników mineralnych, ma największy nia. Terapię można wspomóc leka-serial obyczajowy
725 PowerRangers
- serial komedklwY
udział w budowie organizmu. Dlatego mi homeopatycznymi, które wpły
prod. polskiej
14.55 Power Rangers
-serial dla młodzieży
zapotrzebowanie na ten pierwiastek wają regulująco na mineralizację ko20.40 Mecz ligi mistrzów
-serial dla młodzieży
7.50 Xena, wojownicza
jest dość wysokie i wynosi średnio ści i zatrzymują rozwój choroby.
21.30 Losowanie LOlTO
15.20 Pokemon
księżniczka
Kości stają się kruche, bo brak im
22.45 Świat wg Kiepskich I OOO mg dziennie. Wapń wchodzi w
-serial animowany
-serial przygodowy
skład zębów i kości, utrzymuje prawi- wapnia, a często i składników mine-serial komediowy
15.40 Fundacja Polsat
8.45 Zawód szpieg
dłową pracę serca, układu nerwowego ralnych (krzemu, fosforu) i witamin.
prod. polskiej
15.45 Informacje
-serial prod. USA
Tego wszystkiego można uniknąć,
i łagodzi bezsenność.
16.10 MacGyver
23.10 Era biznesu· flesz
9.35 Cud miłości
Wapń odgrywa bardzo ważną rolę jeśli składników potrzebnych do bu23.15 Informacje
-serial prod. USA
- tełfllKM'eła
w naszym organizmie. Jeśli pożywie dowy lub odbudowy kości dostarcza
17.05 Czułość i kłamstwa 23.30 Sport
10.30 Po prostu miłość
nie kobiet w ciąży nie zawiera dosta- się przez całe życie, dlatego tak waż
23.35 Prognoza pogody
-serial obyczajowy
- seńal obyczajowy
tecznej ilości wapnia to krew pobiera ne jest prawidłowe odżywianie i do23.40 Komentarz
prod. polskiej
11.30 AdamlEwa
ten składnik z zębów i kości, aby do- starczanie organizmowi niezbędnych
gospodarczy
17.35 Cud miłości
-serial obyczajowy
23.55 Skrót Ligi Mistrzów starczyć je płodowi. Dlatego mówiło produktów bogatych w wapń.
prod. polskiej
-tełenoweła
Najdostępniejszym i jednocześnie
się niegdyś, że za każde dziecko mat1.00 Zerwane więzi
12.00 Czułość I kłamstwa 18.30 Graffiti
najbogatszym źródłem wapnia są
ka płaci jednym zębem.
1.55 Muzyka na bis
18.45 Informacje
-serial obyczajowy
Wapń wzmaga krzepliwość krwi, produkty mleczne (zwłaszcza jogurt
5.00 Pożegnanie
19.00 Sport
prod. polskiej
i żółte sery), sardynki i śledzie, a z
obniża poziom cholesterolu, ratuje
ł@
więc nas przed sklerozą, a także regu- roślin: soja, orzechy, fasola i broku1~~L<
luje i koordynuje funkcje ustroju, po- ły. Wiele warzyw zawiera kwas szczamagając w leczeniu rozmaitych cho- wiowy, który wiąże wapń, czyniąc go
19.00 Dotyk anioła
1l55 Remington Steele
7.30 Biznes Info
rób. Na tle niedoboru wapnia mogą nieprzydatnym dla organizmu. Do-serial obyczajowy
-serial sensacyjny
-magazyn ekonomiczny
tyczy to szczególnie rabarbaru, szpipowstać dolegliwości serca.
19.45 Pytania Krzysztofa
14.45 M Kwadrat
7.35 Telesklep
Niedobór wapnia daje też znać o naku i szczawiu. Wiosną u osób jadaSkowrońskiego
8.05 Fiim dokumentalny 15.15 Biii Cosby Show
sobie w wieku dojrzałym. Ból.e ple- jących nadmiar nowalijek, również
20.00 Wydarzenia
-serial komediowy
8.55 Kacper i przyjaciele
ców i krzyża, to często nie reuma- mogą wystąpić objawy niedoboru
15.45 Kacper i przyjaciele 20.20 Sport+ Pogoda
-serial animowany
tyzm, lecz rozpoczynające się rze- wapnia. Jeśli jadamy te warzywa, na20.30 Zdarzyło się jutro
-serial animowany
9.20 Baśnie braci
szotowienie kości czyli osteoporoza. leży zwiększyć spożycie produktów
-serial sensacyjny
16.05 Baśnie braci
Grimm
Stwierdzenie osteoporozy, która bogatych w wapń, zwłaszcza mleka i
21.30 Najdłuższy jard
Grimm
-serial animowany
(PAI)
może pojawić się już po 45 roku ży- serów.
-serial animowany
- film sens. prod. USA
9.45 Byli sobie odkrywcy
16.35 Byllsobleodkrywcy 23.40 Wydarzenia
- serial animowany
23.50 Puenta dnia
-serial animowany
10.15 Domek na prerii
23.55 Widzialne
17.05 Domek na prerii
-serial przygodowy
I nlewldzlalne
-serial przygodowy
11.10 Dotyk anioła
. 5.45 Kropka nad i 6.00 Mi0.30 Biznes Info
17.55 HumoryWaldemara
-serial obyczajowy
łość i przeznaczenie - te0.35 Najdłuższy jard
12.00 Remington Steele
Ogińskiego
lenowela 6.45 Telesklep
-film sens. prod. USA
18.30 Biii Cosby Show
-serial sensacyjny
miłości - teleCena
.OO
7
2.45 Zakończenie
-serial komediowy
12.50 Telesklep
7.50
meksykańska
Gadget - serial
Inspektor
_________.,..._ _ _ _ _..,..._______..__ _ _ _ __ nowel<.>

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35
Teleshoping 10.10 Maria
Emilia - telenowela 11.QO
Izabella - telenowela 11.50
Śmiej się razem ~ nami
12.15 Teleshopping 13.20
Maria Emilia - telenowela
14.10 Nie z tego świata serial komediowy 14.35
Czy boisz się ciemności?
- serial 15.05 Gra w przeboje 15.35 Odjazdowe kreskówki 18.00 Czy boisz się
ciemności? 18.30 Żar tropików - serial sensacyjny
19.30 .Nie z tego świata serial komediowy 20.00
Wśród przyjaciół - film akcji 21.45 52 minuty: Reporterzy żądni krwi 22.50
Śmiertelny pocałunek dramat prod. USA 0.30 Żar
tropików : serial sensacyjny 1.30 Wśród przyjaciół film akcji 2.55 Śmiertelny
pocałunek - dramat prod.
USA 4.25 Teleshopping

J CDL:iL~
TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata 8.40
Klan 9.05 Julek i zwierzęta
9.15 Tęczowa bajeczka 9.25
Awantura o Basię 1O.OO
Sukces 10.30 Porwanie
Bohdana 11.00 Pegaz
11.30 Ludzie listy piszą
12.00 Wiadomości 12.1 O
U wód .„ 12.25 Wieści polonijne 12.40 Dobre książ
ki 13.10 Klan 13.35 Forum
14.25 Reportaż 15.00 Wiadomości 15.10 Podróże
kulinarne Roberta Maklowicza 15.35 Jestem 16.25
Raj 17.00 Teleexpres 17.20
Gość Jedynki 17.30 Julek
i zwierzęta 17.40 Tęczowa
bajeczka 17.50 Noddy
18.35 Klan 19.00 Dziennik
telewizyjny 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Film fabularny 21.30
Reportaż 22.35 Panorama
22.50 Sport - telegram
23.00 Ogród sztuk 23.30
Linia specjalna 0.30 Monitor Wiadomości 1.00 Powtórki
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Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy

15.40
16.00
16.21 ~ogoda
16.25 Swięta wojna
-serial TVP
16.55 Życie do poprawki
-serial prod. USA
17.50 Program lokalny
18.22 P.ogoda
18.30 Panorama

14.20
14.45

13.55

13.00
1l10

12.00

-11.35

9.55

-serial prod. niemieckoaustriacko-wloskiej
Entertainer
-film fab. angielskiej
Na granicy życia
i śmierci - serial
dok. prod. angielskiej
Wieczór
z Jagielskim
Panorama
Ich pięcioro
-serial prod.USA
Ponad czasem
-serial australijski
Ale heca
Matki, żony
i kochanki
-serial TVP
Program lokalny
Panorama

wioski

7.25 Opowieści z księgi
cnót-serial
animowany prod. USA
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
-telenowela TVP
9.00 Doktor z alpejskiej

WP§

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
-rolniczy program
infoonacyjny
'12.20 Kontrasty· śwla~
ludzie, pieniądze
12.25 Samo życie
12.45 Klan - telenowela TVP
13.15 Spaceryzdzladkiem
1135 TelezakupY
13.50 Tajemnice armil

11.40

10.50
11.00

10.00

prod. angielskiej
J.A.G Wojskowe
Biuro Śledcze
-serial prod. USA
Telezakupy
Co jest
w czamej skrzynce?
-film dok. prod. USA
Hallo aus Berlin
-nauka języka
niemieckiegJ

rtrołmf

8.45 Niezwykły przyjaciel
-film cla dzieci prod USA
9.10 Jedyneczka
. program dla dzieci
9.35 Bajeezkl Jedyneczkl
9.45 Mysia-serial

8.25 Kawa czy herbata

6.00
7.30
8.00
8.12
8.15

rr1vm

Środa

Śledztwo

Wiadomości

Podróżnik

Kwadrans na kawę

20.00 M jak miłość
-serial TVP
Hanka nad ranem wraca
do domu po nocy spędzonej u Jolki. Nie spodziewa
się, że Mostowiakowie wiedzą już o jej ślubie z Markiem. Jak Lucjan i Barbara odniosą się do tej rewelacjl? Jacek coraz lepiej
czuje się u boku Marty,
chociaż nie wtajemnicza
ukochanej we wszystkie
swoje sekrety. Proponuje
jej, by zamieszkali razem.
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.28 Pogoda
21.35 Unia specjalna
22.35 Znak smoka
- film fab. prod. SA.•
reż. James Yukich,
wyk. Robert Patrick,
Malandro Kristina
Od kilku lat inspiracją dla
licznego grona filmowców
są popularne gry komputerowe, Przeniesienie ich
fabuły, ,realiów" i bohaterów na ekran jest przeważnie gwarancją komercyjnego sukcesu, do kin ściagają bowiem tłumnie milo-

-~

18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
19.30 Sto lat Filharmonii

Twarzą w twarz
z Europą
16.00 Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynkl
17.35 Klan - telenowela TVP
Pani Stnislawa cały czas
ma wyrzuty sumienia.
Nadal czuje się odpowie-.
dzialna za zniknięcie Wladyslawa. Elżbieta stara się
ją uspokoić, Proponuje, że
będą się do niej zwracać ,ciociu'. Michał postanawia porozmawiać z szE:fem
na temat swojej przyszłości w radiu.
18.05 Między nami
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.57 Sport+ Pogoda
20.10 Okruchy życia:
Obudzone sumienie
-film fab. prod. USA,
reż. J. B. White
i Steve Siegel,
wyk Treat Williams,
Marcia Gay Harden
Przesluchiwany przez policję Matt twierdzi, że kra-

14.15
14.35
15.00
15.10
15.35

wreszcie znaw sądzie, gdyż
urzędnikowi sądowemu udaje się podstępem wręczyć
docentowi Helmerowi wezwanie na rozprawę. Spadający samolot z panią
Drusse, Bulderem i sanitariuszem Jensenem na
pokładzie uszkadza ukóchane volvo docenta, ale
pasażerowie wychodzą z
katastrofy bez szwanku.
1.10 Zakończenie

może

gier komputerowych,
wschodnich sztuk walki I
fantasy. Do takiej widowni adresowany jest film Jamesa Yukicha ..Znak Smoka". Jego akcja rozgrywa
się w dość ponurej, futurystycznej scenerii. Jest rok
2007. Po silnym trzęsieniu ziemi miasto Los An·
geles nie zdołało podżwignąć się z ruin.
0.15 Świat bez fikcji:
Ostatnie dni M. L.
Kinga IR.
Kennedy'ego
-film dok. prod. USA
Policyjna eskorta zatrzymała się na na granicy
getta. Funkcjonariusze odmówili podróżnym dalszej
ochrony. Obawiali się, że
widok mundurów w czarnej dzielnicy lndianopolis
wywoła krwawe zamieszki. Senator nie wahał się
ani chwili. To właśnie on
zawiadomił zebranych o
tragedii. ,Proszę opuścić
te transparenty - powiedział stojąc naprzeciw rozgorączkowanego tłumu demonstrantów.
1.50 Football,
football - magazyn
2.15 Zakończenie
programu

śnicy

leźć finał

córki

przeprowadzoną operację

22.55 Sportowy flesz
23.00 Czas na „.
kontrowersyjny
dokument
0.10 Gorącopolecam:
Królestwo
-serial prod. duńskiej
Skarga matki Mony na źle

Wiadomości

wat, którym uduszono Alison, ktoś ukradł mu wcześniej z samochodu. Zapewnia, że nie ma nic
wspólnego z zabójstwem.
Prowadzący śledztwo in·
&pektor też nie wierzy w
jego winę i Matt wychodzi
na wolność.
21.45 Kronika kryminalna
22.10 Oblicza mediów
22.30 Monitor

14

Piłka nożna

Wyścigi ciężarówek

10.30
Jeździectwo 11.30 Snowboard 12.00 Skoki narciarskie 16.30 Piłka nożna
17 .30 Magazyn sportów
motorowych 19.00 Skeleton
20.00 Piłka nożna: magazyn ,Kick In Action' 21.00
Golf 23.00 Wiadomości
23.15 żeglarstwo: Magazyn Yachting Series 23.45
Skeleton: Zawody pucharu świata w lgls 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

8.30
9.00

,..,.,. .......__
l/!JlllSPPKT
...„„ ......

9.00 Świat według Anny
Walker 9.25 Problemy przyszłości 9.55 Automatyczni wojownicy 10.50 Wielka
wyprawa - Hiszpania 11.15
Plac Kingsbury 11.45 Afryka nieujarzmiona 12.40
Wojna wzatoce 13.30 Wspomnie nia z kasyna 14.25 Pośród lawin 15.15 Tropiciele
Tsunami 16.10 Plac Kingsbury 16.35 Antony' ego Henna opowieści o roślinach
17 .05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Punkty zwrotne historii: Kryzys
w Korei 18.00 Zaginione
skarby starożytności 19.00
Oblicza natury 20.00 Świat
według Anny Walker 20.30
Problemy przyszłości 21.00
Ekologiczna konstrukcja
22.00 Protokół wykonawczy 23.30 Odkrywanie historii O.OO Historia Kopciuszka 1.00 Wyprawy w
czasie 2.00 Wojna i cywilizacja 3.00 Zakończenie

=V!tll
Łódź

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZ·J A

7.00 Zuzia i jej przyjaciele - 7.00 Zuzia i jej przyjaciele
serial animowany 7.30 Ba- - serial animowany 7.30 Babar • serial animowany dla bar 8.00 Kurier 8.15 Architekdzieci 8.00 Publicystyka tura Warszawy 8.30 Za
Trójki 8.30 Za wszelką ce- . wszelką cenę 9.30 Miniatunę 9.25 Książki z górnej ry włoskie 9.45 Język filpólki 9.30 Miniatury wio- mu· inscenizacja 10.00 Zdaskie 9.45 Język filmu 10.00 rzylo się jutro • film fab.
Zdarzyło się jutro 10.4& 10.45 Telekurier 11.15 PoTelekurier 11.15 Kino w Po- licja~ci z Mt. Thomas 12.00
ludnie: Policjanci z Ml Tho- To iest temat 12.15 W
mas _ serial fabularny 12_00 poszukiwaniu francuskich
To ·est temat 12.15 W o- przysmaków - serial dol.
.
.
P
kumentalny 12.45 Psyszukiwar11u francuskich przy- chiatria bez lęku . maga·
smaków - serial d.okumen- zyn 13.10 Kostek_ serial fa.
talny 12.45 Psych1atna bez bularny 13.40 Teleturniej
lęku 13.10 Kostek - serial 3 na 6 14.05 Klan 15.00 Ta-fabularny 13.40 Teletur- jemnicze Archiwum Shelniej 3 na 6 14.05 Klan - by Woo 15.25 Wiadomotelenowela 15.00 Tajemni- ści kuriera 15.30 Architekcze archiwum Shelby tura WarSWN'J 15.40 Kurier
Woo 15.40 ŁWD 15.55 16.00 Rozmowa dnia 16.15
Warownie pogranicznych Wojenne dni Warszawy
szlaków Lidzbark Warmiń 16.30 Siódme niebo - seski 16.10 Podpowiedzi w rial fabularny 17.15 Gość
plenerze 16.30 Ponad cza. WOT 17.30 Studio reporsem 17.15 Impresje 17.30 tażu 17.45 5 minut o„.
18.00 Kurier 18.20 Odkryj
ŁWD 17.50 Rozmowa dnia
17.55 ŁWD 18.30 Budżet nowy świat 18.45 Są wśród
nie. tylko domowy 19.00 nas 19.00 Patrz kiedy odPatrz kiedy odchodzę - chodzę - film fabularny
20.30 Telekurier 21.00 Mupfilm fabularny 20.30 Telekupet show, czyli pokaz gwiazd
rier 21.00 Muppet show,
21.30 Kurier 21.45 Rozczyli pokaz gwiazd 21.30
mowa dnia 22.00 To jest
ŁWD 22.00 To jest temat
temat 22.20 Życie w mro22.20 życie w mroku O.OO
ku • film fab. O.OO NuklearNuklearny poligon
ny poligon 0.55 Zakończenie

TV

„Klan" - serial TVP - wyk. Agnieszka Kotulanka, Tomasz Stockinger, Paulina Holtz, Kaja Paschalska (na zdjęciu) i inni. Emisja: środa, 21 listopada, TVP 1, godz. 17.35.

21 listopada 2001 r.
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15.15 Biii Cosby Show
-serial komediowy
15.45 Kacper I przyjaciele
-serial animowany
16.0S Baśnie braci Gńmm
-serial animowany
16.35 Byli sobie odkrywcy
-serial animowany
17.05 Domek na preńl
·serial przygodowy

Ogińskiego

12.00 Zdarzyło się jutro
'-serial sensacyjny
12.50 Telesklep
13.55 Remington Steele
-serial prod. USA
14.45 HumoryWaldemara

-

18.30 Graffiti
18.45 Informacje
+Publicystyka
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody

-teleooNeła

17.35 Cud miłości

-teleooNela

-serial przygodowy
17.05 Czułość I kłamstwa

księżniczka

14.20 ŚWiat według
Kiepskich
-serial komediowy
14.50 PowerRangers
-serial dla młodzieży
15.15 Pokemon
-serial animowany
15.40 • Fundacja Polsat
15.45 Informacje
16.10 Xena, wojownicza
23.00

Wydarzenia
Sport
Pogoda
Wichry namiętności
-dramat obyczajowy
S%81)'f
Wydarzenia
Puenta dnia
M Kwadrat
Biznes Info
Wichry namiętności

Skowrońskiego

Biii Cosby Show
Dotyk anioła
Pytania Krzysztofa

MKwadrat

0

I tJa

23.55
0.25
0.30
2.50 Zakończenie

23.50

23.40

22.50

20.00
20.00
20.25
20.30

17.55
18.30
19.00
19.45

„

0.20
2.00
5.00 Pożegnanie

23.50

23.30

23.25

23.20

Biuro ledcze
Era biznesu
Sport
Prognoza pogody
Komentarz
gospodarczy
Przyjaciele
-serial komediowy
Zmowa-film wioski
Muzyka na bis

22.3!i Tel~ne

19.10 Dzlkl księżyc
20.05 Adam I Ewa
• serial r:byrzij<:INy
20.35 13 Posterunek
-serial komediowy
21.10 AilyMcBeal
-serial prod. USA
21.30 Losowanie LOTTO
22.10 Nagi patrol -film USA

Gość

„

l

~.
6.00 Kawa czy herbata 7.30 7.00 Teledyski 7.15 Odjaz- I „„lklnot
Jedynki 8.00 Wiado- dowe kreskówki - seriale dla 8 00 F h d
· 8 40 Zł t
I
. ·
uc a - ramat prod
moŚc1 .
o opo scy 9.10 1 dzieci 9.35 Teleshopping '
. . .
·
Noddy 9·40 Polonica 12·oo , 1010
. Em1.11a
•
9.35. Doku·
. Mana
- te1eno- ukra1ńsk1ei
. .
Wiadomości12.100gródsztuk wela 11 _00 Izabella_ tele- ment. Kiedy musical kró12.35 Sekrety zdrowia 12·50 nowela 11 .50 ;:rm1ei
,.. . . się
. ra- Iowa! w. Hollywood
. 10.30
.
Kwadrans na kawę 13.10 zem z nami 12 .15 Tele- Skąpani w ogniu - film
Zlotopolscy 13.35 Ktokol- shopping 13 .20 Maria. wojenny 12.00 Życie to
wiek WldZJal, ~tokolwiek wie Emilia . telenowela 14 10 długa spokojna rzeka •
14.25 Dzicy Wojownicy Ste- Nie z tego świata _ se;ial komedia pr~d. francuskiej
pu 1_5.00Wiadomośc115.10A komediowy 14.35 Czy bo- 13.30 Znaki zodiaku - film
zyc1e sobie płynie 16.10 isz się ciemności?_ serial obyczajowy 14.55 SpoFllmarnm.dladoroslych16.30 . dla młodzieży 15.05 Graw 1 tswood - komedia prod.
Dekolt 17.00 Tel.eexpress przeboje_ teleturniej 15.35 australijskiej 16.30 Gdzieś
· 17.2_0 Gość Jedynki 17.30 Pa- 1 Odjazdowe kreskówki • se- w czasie - melodramat 18.15
~1ecrowywlót~atrzyk18171.455ESlo- riale dla dzieci 18.00 Czy I Dokument: Magia kina 2:
e zna
cznia .
uro- b .
.
czaro dz1eie
„
·
··
expre 1
Zł t
01sz się ciemności? - seanimaCj1 18.40
ss 8.35 o opo1scy , .
H' t · · d
19.00Polskiesmaki . Do- n.al 18.30 Lar tropików - se1s ona Je nego myśliw19 15
branocka 19. Wiadomo- rial sen~acyjny 19.30 Nie ca - film wojenny 20.00
30
ści20.00Teatrnawesoto o.ss z tego swiata - serial ko- Mocne Alei Wir· film kry2
Film anim. dla dorosłych mediowy 20.00 Śmierć w minalny prod. USA 21.35
21.10 Historia pewnej budo- FBI · film akcji 21.45 Mor- W każdą środę . komedia
wy 22.30 Panorama 22.50 derczy instynkt · thriller prod. USA 23.25 Pierwszy
Sport-telegram 23.00 ze . prod. USA 23.30 Żar tro- start - film obyczajowy
sztuką na ty - Jerzy Duda pików - serial sensacyjny prod. polskiej, reż. Le23.45TygodnikpolitycznyJe- 0.25 Śmierć w FBI - film onard Buczkowski, obsadynki 0.30 Monitor - wiado- ' akcji 2.00 Morderczy in- da: Leopold R. Nowak,
mości 1.00 Polskie smaki
stynki - thriller prod. USA Jadwiga Chojnacka 1.10 Za1.15 Powtórki
i 3.30 Teleshopping
kończenie programu

TV POLONIA

- serial animowany
9.45 Byllsobleodkrywcy
- serial animowany
10.15 Domek na preńl
-serial przygodowy
11.10 Dotyk anioła

szewczyku

7.30 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Remington Steele:
Maskarada
-serial sensacyjny
8.55 Kacper I przyjaciele
- serial animowany
9.20 Baśnie braci
Grimm: O dzielnym

~

7.00 Pokemon
-sOOal animowarrt
7.25 Power Rangers
-serial dla młodzieży
7.50 MacGyver
-seri!ll prod. USA
8.45 Rozbitkowie
-serial przygodowy
9.35 Cud miłości
-telenowela
10.30 Po prostu miłość
-teleooNela
11.30 AdamlEwa
·serial r:byczajowy
12.00 Czułość I kłamstwa
- telenowela
12.30 Chciwość
czyli tądza pieniądza
13.25 Disco Polo Live

na życzenie

6.00 Piosenka

~

~[Pl@)~'fi'

3

ł.OWICZANIN

Głowna i Strykowa

nowy

z

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 6.30 Obieżyświat program turystyczno-podróżniczy 7.00 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
7.50 Eek!stravaganza serial animowany dla dzieci prod. USA 8.20 Alvaro
- serial obyczajowy 9.20
Łysi i blondynki - reality
show 10.20 Przygody Sindbada Żeglarza - serial przygodowy 11.20 Oni, ona
i pizzeria - serial komediowy 11.50 l<olorowy dom 2
· serial komediowy 12.20

a

5.45 Kropka nad i 6.00
Miłość i przeznaczenie •
telenowela meksykańska
6.45 Telesklep 7.00 Cena
miłości - telenowela meksykańska 7.50 Inspektor
Gadget • serial animowany dla dzieci 8.15 Przygody Kuby Guzika - serial
animowany dla dzieci 8.40
Łebski Harry - serial ani·
mowany dla dzieci 9.05
Denis rozrabiaka - serial
animowany dla dzieci 9.30
Telesklep 10.30 Big Brother 11.40 Rozmowy w
toku 12.35 Nie do wiary

•

art. 59 k.r.o. powrócić do swojego

Star Trek: Voyager - serial fantastyczny prod. USA
13.15 Obieżyświat - program turystyczno-podróżniczy 13.45 Strefa P - magazyn muzyczny 14.20 Lochy i smoki - serial dla
dzieci 14.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
15.35 Grace w opalach serial komediowy 16.00
Alvaro - serial obyczajo:
wy 17.00 Kolorowy dom 2 serial komediowy 17 .30
Program publicystyczny
17.45 Dziennik 18.00 Łysi
i blondynki · reality show
19 .OO Kameleon - serial
sensacyjny 20.00 Licen-

w śpiączce. Gdy
do zdrowia okazalo się, że nie poznaje
własnej rodziny, nie potrafi odnależć się w świecie
który bardzo się zmienił.
Po tylu latach i ciężkiej
chorobie powoli powraca
do rodziny, odbudowuje

była

cja na zabijanie - film sensacyjny prod. Wielka Brytania. Drugi występ Timothy Daltona w roli agenta
007, tym razem bardziej ·
na własną rękę niż dla rzą
du JKM tropiącego groźną:
bandę handlarzy narkotyków. 22'.35 Dziennik 22.47
Informacje sportowe 22.50
Program publicystyc;;my
23.00 Łysi i Blondynki O.OO
Playboy 0.30 Właściwy
cel - film akcji prod. USA
2.2Q X Laski - program rozrywkowy 2.50 Muzyczne
listy - magazyn muzyczny 3.50 Muzyczny VIP 4.25
Zakończenie programu

towrzy nową siebie. 22.35
Granice · serial fabularnodokumentalny 23.05 TVN
Fakty 23.15 Urzekła mnie
Twoja historia - talk show
23.45 Big Brother - Extra
0.30 Myszy i ludzie • film
obyczajowy prod. USA 2.30
Nic straconego - powtórki
programów

łączące ją kiedyś więzi,

powróciła

oks

da 1956 r. o zmianie imion i nazwisk
(t.j. Dz.U. z 1963 r. nr 59, poz. 328
ze zm.), jeśli spełnione będą przesłanki wynikające z tej ustawy. W art.
2 tej ustawy stwierdzono, że wniosek .
o zmianę nazwiska podlega uwzględ
nieniu, jeżeli jest uzasadniony waż
nymi względami, które zachodzą w
szczególności, gdy wnioskodawca
nosi nazwisko ośmieszające albo nie
licujące z godnością człowieka, o
brzmieniu niepolskim, posiadające
formę imienia, a także, jeśli wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego od wielu lat używa. Sprawy dotyczące zmiany nazwiska należą do kompetencji
starosty właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
OśWiadcz.enie o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska musi być
złożone w ciągu 3 m-cy, licząc od dnia
uprawomocnienia się wyroku.

panieńskiego nazwiska.
Może pani jednak spróbować
zmienić nazwisko na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopa-

13.05 Przygody Kuby
Guzika - serial animowany dla dzieci 13.30 Łebski
Harry - serial animowany
dla dzieci 13.55 Denis roz·
rabiaka · serial animowany 14.20 Beverly Hills
9021 O - serial obyczaj owy 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 Miłość
na zawsze • film obyczajowy prod. USA. Przez
dwadzieścia lat Lizzie Bro-

Możliwość powrotu to poprzedniego nazwiska po rozwodzie wynika z art.
59 kodeksu rodzinnego i opiekuńcze
go. Stanowi on bowiem, że w ciągu 3
miesięcy od uprawomocnienia się
orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia mał
żeństwa zmienił swoje dotychczasowe
nazwisko, może pnezoświadczenie zło
żone przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeń
stwa.Oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska musi być złożone
w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Ten
termin jest tenninem zawitym i dlatego
po jego upływie przewidziane w art. 59
k.r.o. uprawnienie wygasa Z pani listu
wynika, że termin trzymiesięczny od
uprawomocnienia się wyroku rozwodowego już upłynął. W związku z tym
nie będzie pani mogła na podstawie

Półtora roku temu rozwiodłam się.
Wiem, źe po rozwodzie Istnieje moż
liwość powrotu do panieńskiego nazwiska. Co powinnam zrobić w tym
celu?

POWRÓT DO POPRZEDNIEGO
NAZWISKA PO ROZWODZIE

Porady Prawne

i Wi6ŚCi

Piqt~k

~

Bajeczki Jedyneczkl

Jedyneczka

Kawa Crf herbata
Noddy-serial anim.

Przedmieście 27

Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa Crf herbata
Telezakupy
Kawa Crf herbata

IT[V[PD
6.00
7.30
7.45
8.00
8.12
8.15
8.25
8.45
9.15
9.45
9.50

10.00 Życlejakmuzyka~
-telenowela
prod. brazylijskiej
Alzira, sąsiadka Chiquinhii, zostaje zgwałcona przez
Amadeu, mężczyznę z pół
światka, który chcial uczynić z niej prostytutkę. WS'Z!f·
scy sąsiedzi, narzeczony,
a nawet matka dziewczyny odwracają się od niej,
surowo potępiając.
10SI Telezakupy
11.10 Paryskie mosty
-serialprod. belgijskiej
12.00 Wiadomości

zFinlandll

Jesteśmy „.

Wielkie sprzątanie
Plebania - serial lVP
Telezakupy

- rolniczy program
informacyjny

12.10 Agrobiznes
12.25
12.45
13.40
13.55

7.25

Opowieści

TVP§

9.00

Reportaż

z księgi cnót
• 5elial arimowany
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
• telenowela lVP
Wobec zebranych dowodów dyrektor Stopczyk
musi przyznać się, że
wstrzymywal przekazanie
do komisji leków dokumentacji dotyczącej adoloranu. Ewa czuje się coraz gorzej, nieoczekiwanie
zaczyna rodzić na klatce
schodowej.

9.30 Ziemia pełna
piękna i bólu
10.00 Film fabularny
11.30 Na granicy życie
I śmierci-serial
dok. prod. angielskiej
12.00 Jubileuszowe
Marzenia
Marcina Dańca
13.00 Panorama
1;1.10 Ich pięcioro
·serial prod. USA
Bailey nadal zabiega o
prawo do opieki nad Owenem. W tej sprawie zwraca się o pomoc do adwokata. Claudia rozmawia z
Giiffinem o Nedzie, który
• jej zdaniem -jest zbyt

)

14.10 Dom Muratora
14.30 Minotaur
CrfllSfinks
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kłopotów.

•

=

domości

8.30 Snowboard 9.00 Magazyn sportów motorowych 9.30 Piika nożna 13.30
Kolarstwo: zawody Open
des Nations w Bordeaux
15.30 Pitka nożna: Eliminacje mistrzostw świata
2002 17.30 Skeleton: zawody pucharu świata 19.30
Golf 21.30 Kolarstwo 23.00
Wiadomości 23.15 Przygoda 0.15 Skeleton: Zawody pucharu świata 1.15 Wia-

llJ11/!kP!i.#!

.
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..........„,..

Zakończenie

9.00 Świat wedlug Anny
Walker: Islandia 9.25 Problemy przysziości: żyw
ność 9.55 Bohaterowie
10.20 Wojenne miesiące
10.50 Plac Kingsbury 11.15
Antony'ego Henna opowieści o roślinach : róże 11.45
Azja - wyschnięte serce
kontynentu 12.40 Wielka
wojna : dziedzictwo 13.30
Planeta żywiołów : wulkan
14.25 Afryka maio znana
15.15 Podróże do krańców
ziemi 16.10 Anntony'ego
Henna opowieści o roślinach
16.35 Wyczarowane z drewna: palenisko 17.05 Węd
karskie przygody Rexa
Hunta 17 .30 Punkty zy,rotne
historii 18.00 Zwoje znad
morza martwego 19.00 Potężny bawói 20.00 świat
wedlug Anny Walker 20.30
Problemy przyszłości 21.00
Żądla, pazury i kolce 22.00
Łowca krokodyli 23.00 Samotna planeta O.OO Niesamowite maszyny 1:00 Wyprawa w czasie 2.00 Stulecie zwykiych ludzi 3.00
programu

4

WOT

.

TV

7.00 Babar - seńal animowany dla dzieci 7.30 WY·
prawa na Zachód - serial
animowany dla dzieci li.oo
Telewizyjny Numer Warszawski 8.15 Architektura
Warszawy 8.30 Za wszelką
cenę 9.30 Miniatury wło
skie 9.45 Język filmu 10.00
Słoneczny patrol • serial
fabularny prod. USA
10.45 Telekurier 11.15 Serial fabularny 12.00 To jest
temat 12.15 świat ogrodÓW 12.45 U siebie 13.10
Kostek 13.35 Familiada •
teleturniej 14.05 Klan 15.00
Szkoła mistrzów • serial
familijny 15.25 Wiadomości
Kuriera 15.30 Architektura
Warszawy 15.40 Kurier
16.00 Rozmowa dnia 16.15
Skarby naszej kultury 16.30
Siódme niebo 17.15 Gość
WOT 17.30 Studio reportażu
17.45 5 minut o„. 18.00 Kurier 18.20 Muzyka łączy
pokolenia 18.40 Studio reportażu 19.00Polskaligasiatkówki 21.00 Muppet show,
czyli pokaz gwiazd 21.30
Telewizyjny Kurier Warszawski 21.45 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.15
Critical Care • film fabulamy 23.50 Powiedz to gło
śno - talk show 0.35 lakończenie programu

ZAPRAS'ZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.00 Babar • serial animowany dla dzieci 7.30 Wyprawa na Zachód - serial
animowany dla dzieci 8.00
Depozyt wiary 8.30 Za
wszelką cenę - serial fabulamy 9.25 Książki z górnej
półki • prezentacje 9.30 Miniatury włoskie 9.45 Język
filmu 10.00 Słoneczny
patrol 10.45 Telekurier
11.25 Serial fabularny
12.00 To jest temat 12.15
Świat ogrodów 12.45 U
siebie • program etniczny
13.10 Kostek - serial fa·
bularny 13.35 Familiada teleturniej 14.05 Klan 15.00
Kino familijne: Szkoła mi·
strzów - serial fabularny
15.40 ŁWD 16.00 Male conieco 16.10 Moda jak pogada 16.30 Siódme niebo serial fabularny 17.15 Na
sygnale 17.30 ŁWD 17.50
Rozmowa dnia 17.55 ŁWD
• 100 sekund 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia
18.20 Optymix - czyli bez
bas byłoby nudno 19.00
Polska liga siatkówki
21.00 Muppet show, czyli
pokaz gwiazd 21.30 ŁWD
22.00 To jest temat 22.15
Critical Care • serial fabularny 23.50 Powiedz to giośno • talk show 0.30 Program na jutro

Łódź

Wieczór kawalerski: .Mroczne dziedzictwo" - serial prod. USA reż. Gilbert Shilton, wyk. Derek de Lint, Helen Shaver, Rabbi
Chong i inni. Emisja: piątek, 16 listopada, TVP 1, godz. 23. OO.

16 listopada 2001 r.

::••

20.03 Pogoda
20.10 Marzenia
do spełnienia
- serial prod. lVP

-ł,' ..

f

~

Wiadomości

21.00 Graj~ Kuroniem
21.35 Na żywo

Magda martwi się, czy
Makaro będzie mógł zostać
dawcą szpiku kostnego,
niezbędnego dla ratowania
chorej siostry. Zwierza się
Marcinowi z rodzinnych
też

Reportaż
Słowo daję:

·serial prod. australijsko
- angielskiej

-serial prod. USA
Zakończenie

programu

Sport· telegram
Prognoza pogody
Wieczór
z Jagielskim
Falcone· serial
kryminalnyprod. USA
Heavy Metal
- film prod. USA,
reż. Gerald Potterton,
wyk. John Gandy,
.ktnVenm

Film składa się z sześciu
opowieści. W pier-wszej hi·
storyjce astronauta wraca do domu z przestrzeni
kosmicznej ze świetlistą
jaskrawozieloną kulą, która sieje postrach i zło. LocNaratakuje żonę astro-nauty,
opowiadając jej kolejne
makabryczne historie o
swojej nadprzyrodzonej mocy.
1.40 Zakończenie

0.10

23.25

22.32
22.40

22.25

0.50

0.20 żądze

rozrabiają

23.50 Lano I Woodley

·serial prod. USA

Mroczne
dzledzlctwo

23.00 Wieczór kawalerski;

22.55 Sportowy flesz

Wiadomości

22.20 Wrzuć Jedynkę
22.30 Monitor

~ .'

·,''•.5~.'.ł f~
. ·~

'..
·,··.·1

15.00
15.10
15.35
16.00
16.30
17.00
17.20
17.35
18.05
18.45
19.10

Czarnobyl cy
Raj
Moda na sukces
-seńal prod. USA
Teleexpress
Gość Jedynki
-program ~icystyczny
Plebania- serial lVP
Randka w ciemno
·Jaka to melodia?
• quiz muzyczny
Wieczorynka:
Mały pingwin
Pik.Pok

19.30 Wiadomości
19.57 Sport

agresywny wobec żony.
Postanawia doprowadzić
do rozpadu małżeństwa.
Griffin niechętnie ingeruje w cudze sprawy, ale w
końcu obiecuje ją wesprzeć. Do pomocy włącza
się również Maggie.
13.55 Ponad czasem·
• serial prod. australijskiej
14.20 Mogę wszystko
14.40 Matki, żony
I kochanki - serial lVP
Robert, byty mąż Hanki,
rości sobie pretensje do
mieszkania, które zajmuje teraz Wiktoria. Ułatwia
to Jerzemu i Wiktorii pod·
jęcie decyzji o wynajęciu
wspólnego mieszkania. Janek, mąż Wandy ma romans, po powrocie ze spotkania z ową kobietą zostaje przez Wandę zdemaskowany. Nocna rozmowa
zapowiada ich rozstanie.

15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.10 Lecą żurawie
·film fabqiamy
·17SI Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 ŚWięta wojna
-seriallVP
1925 Miss ŚWlata 2001
22.05 Panorama

13
~ro~r
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-seial~

7.25 Power Rangers
-seria <la rOOdzieży

~

-seial riTic7w"1'j

15.15 Pokemon·

·serial dla młodzieży

· 14SI PowerRangers

·czyli Bula I Spóła
-polski serial komediowy

: 14.20 Graczykowie

l

I

księżnlczka

· 15.40 Fundacja Polsat
15.45 Informacje
16.10 Xena, wojownicza
I'

7SI Air Amertca
·serial prod. USA
8.45 Roswell:
W kręgu tajemnic
·serial prod. USA

!
-lelenowela

19.45 Pytania Krzysztofa

20.05 Adam I Ewa
• serial prod. polskiej
20.35 Rodzina zastępcza
- serial prod. polskiej
21.05 Michael
-film prod. USA,
reż Nora Efron,
~ohn Travotta,
Anda McOowel,
WiliamHllt
21.30 Losowanie LOTTO
23.05 Era biznesu· flesz
23.10 Informacje
23.25 Sport
23.30 Pogoda
23.35 Komentarz
gospodarC:rf
23.55 Skrót ligi mistrzów
1.00 Na każdy temat
2.00 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

·program publicystyczny

22.25

23.15
23.25
23.30
O.OO

O.OS

Wydarzenia
Sport+ Pogoda
Powrót Robin
Hooda - film przyg.
Nietykalni
•serial sensacyjny
Wydarzenia
Puenta dnia
M Kwadrat
Biznes Info
•magazyn ekonomiczny
Powrót Robin
Hooda
-film obyCZlijowy

programu

Zakończenie

Zakończenie

8.00 Brylanty pani Zuzy film kryminalny prod. polskiej, reż. Paweł Komorowski 9.20 Film krótkometrażowy: Adaro 9.30 Dokument: Kino w świecie:
Wejście smoka 10.25 Wir
• film kryminalny prod.
USA, reż. Otto Preminger
12.00 Marsyls·ki kontrakt
- film sensacyjny 13.30
Sanatorium pod klepsydrą
• dramat prod. polskiej
15.35 Dokument: Kino na
świecie: Dzieci Mad Maxa
16.30 Gdzieś w czasie melodramat prod. australijskiej 18.15 Amy · film
obyczajowy 20.00 Wielki
układ • film obyczajowy
21.35 Dokument: Magia
kina 2: Czarodzieje animacji 22.05 Kobieta inna niż
wszystkie - film obyczajawy 23.30 Kwiafy jego
życia · film obyczajowy
prod. australijskiej 1.00
programu

.k:t

1.50

Skowrońskiego

13.55 Remington Steele
-serial sensacyjny
Ogińskiego

-serial komediowy

15.15 BlllCosbyShow

Grimm

Baśnie braci

·serial animowany

15.40 Kacper i przyjaciele
16.05
16.35
17.05
17.55
18.30

• 5elial arlrnowany
Byli sobie odkrywcy
-serial arimowany
Domek na prerii
·serial przygodowy
M Kwadrat
Bill C.osby Show
·serial komediov.y

19.00 Dotyk anioła

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35 Teleshopping 10.10 Maria
Emiiia - telenowela 11.00
lzabella ·telenowela 11.50
Śmiej się razem z nami program rozrywkowy 12.15 1
Teleshopping 13.20 Maria"'
Emilia ·telenowela 14.10 .
Nie z tego świata - serial '
komediowy 14.35 Czy bo·
isz się ciemności? - serial
dla miodzieży 15.05 Gra w
przeboje 15.35 Odjazdowe
kreskówki 18.00 Czy boisz
się c.iemności? - serial dla
miodzieży 18.30 Żar tropików ·serial senscyjny 19.30
Nie z tego świata - serial
komediowy 20.00 Niebezpieczna gra - thriller prod.
USA 21.45 Tiger Street film akcji 23.20 Żar tropików - serial sensacyjny '
0.20 Niebezpieczna gra thriller prod. USA 1.50 Tiger Street - film akcji 3.10
Teleshopping

20.00
20.20
20.30

14.45 HumoryWaldemara

·serial przygodowy
17.05 Czułość I kłamstwa
·telenowela
17.35 Cud miłości
-telenowela
Graffiti
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Dziki księżyc

18.30
18.45
19.00
19.05
19.10

9.35 Cud miłości
·lelenowela
10.30 Po prostu miłość
11.30 Apetyt na miłość
12.00 Czułość i kłamstwa
·serial prod. polskiej

12.30

Idź na całość

Chciwość czyłl
żądza pieniądza

Grimm

Baśnie Braci

Biznes Info
·magazyn ekonomiczny
Telesklep
Remington Steel
·serial sensacyjny USA
Kacper I przyjaciele
·serial arimowany

13.25
f'Ut.i

I®
7.30
7.35
8.05
8.55

9.20
9.45
10.15
11.10
12.00

• serial animowany
Byllsobleodkrywcy
-serial arimowany
Domek na prerii
·serial przygodowy
Dotyk anioła
• serial obyczajowy
Tajemniczy element
-serial sensacyjny

12SI Telesklep

6.00 Kawa czy herbata 7.30
Gość Jedynki 8.40 Klan 9.05
Dzieci dzieciom 9.20 Zabawy językiem polskim
10.00 Sława i chwaia 11.00
Ze sztuką na ty 12.00 Wia·
domości 12.10 Spotkania z
tradycją 12.40 Konwencje
teatralne 13.10 Klan 13.35
Sportowy tydzień 15.00 Wiadomości 15.1 O Ojczyznapolszczyzna 15.30 Benefis
Andrzeja Grabowskiego 16.35
Program ekumeniczny 17.00
Teleexpress 17.20 Gość Jedynki 17.30 Dzieci dzieciom
17.45 Awantura o Basię 18.35
Klan 19.00 Wieści 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Sukces 20.30 Dalecy - bliscy 21.30 Wieczór z
Jagielskim 22.10 Publicystyka kulturalna 22.30 Panorama 22.50 Sport-telegram
23.00 Porwanie Bohdana
23.45 Forum 0.30 Monitor Wiadomości 1.00 Wiepolonijne 1.15 Powtórki programów
ści

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Miłość i przeznaczenie - telenowela meksykańska
6.45 Telesklep 7.00 Cena
miłości · telenowela meksykańska 7.50 Inspektor
Gadget • serial dla dziect
8.15 Przygody Kuby Guzika • serial animowany dla
dzieci 8.40 Łebski Harry serial dla dzieci 9.05 Denis rozrabiaka • serial animowany dla dzieci 9.30 Telesklep 10.30 Big Brother
11.15 Rozmowy w toku
12.1 O Superwizjer 12.40
Inspektor Gadget - serial
dla dzieci 13.05 Przygody
Kuby Guzika • serial animowany dla dzieci 13.30
Łebski Harry • serial dla
dzieci 13.55 Denis rozrabiaka • serial animowany dla
dzieci 14.20 Beverly Hills
90210 • serial obyczajowy
15.15 Milionerzy 16.00 1VN
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 Dziewczyna
do towarzystwa - film sensacyjny 22.35 Na ratunek
23.05 TVN Fakty 23.15
Drew Carey Show - serial
komediowy 23.45 Big Brother • Extra 0.30 Tenbit.pi
1.35 Superwizjer 2.00 Nic
straconego

a

6.00 Strefa P 6.30 Supergol 7.00 Muzyczne listy
7.50 Eek!stravaganza 8.20
Alvaro - serial obyczajowy
USA 9.20 Łysi i Blondynki
- reality show 10.20 Kameleon · serial sensacyjny
11.20 Podwójna gra • serial 12.20 Star Trek: Voyager 13.15 Supergol ·magazyn piikarski 13.45 Strefa P 14.20 Lochy i smoki
14.45 Muzyczne listy 15.35
Grace w opatach 16.00
Alvaro 17.00 Kolorowy dom
2 - serial komediowy 17.30
Program publicystyczny 17.45
Dziennik 18.00 Łysi i Blondynki - reality show 19.00
Akcja nad Berlinem • serial akcji 20.00 Bieg po
szmal - serial 20.;15 Mecz
piłki nożnej 21.30 Dziennik 21.45 Mecz piłki noż
nej 22.45 Łysi i Blondynki
- reality show 23.45 Paskudna śmierć - dramat
1.40 X Laski 2.1 O Muzyczne listy 3.1 O Muzyczny VIP
3.45 Zakończenie programu

nowy
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; Wi6.ŚCi z Głowna i Strykowa

dok. ze str. 9

SERCE DO ZWROTU

Naprawianie organu, który został usunięty
z ciała, jest bowiem dużo łatwiejsze niż operowanie go, gdy znajduje się wewnątrz organizmu.
Pierwsze zabiegi mogą być przeprowadzone
w przyszłym roku. Zdaniem ekspertów, już dziś
medycyna dysponuje odpowiednimi warunkami,
by bez większego ryzyka dokonać „na zewnątrz"
wymiany uszkodzonych zastawek serca.
System POST opiera się na innych zasadach
niż dotychczasowe metody przechowywania pobranych organów. Narządów nie trzeba bowiem
schładzać, wewnątrz urządzenia panuje temperatura identyczna z ciepłotą ludzkiego ciała. Specjalna aparatura dostarcza do wyjętych serc czy
nerek krew. Właśnie dzięki temu organy nawet
po upływie doby nie ulegają martwicy, lecz zachowują się w takim stanie, jakby pracowały we

wnętrzu człowieka.

I

Andrzej Mikorski

Wprowadzenie POST może się okazać przełomem w transplantologii. Do tej pory przeszczepiano bowiem jedynie organy pobrane od
innych ludzi. Teraz staje się możliwe naprawianie nawet bardzo uszkodzonych narządów i wszczepianie ich temu samemu choremu. Większość
potrzebujących musiała czekać przez lata na
dawcę, często ze świadomością, że ktoś musi
zginąć, by oni mogli żyć. Nowa technika pozwala na przeprowadzenie „kapitalnego remontu" uszkodzonego serca i po naprawie zwrócenie
go właścicielowi.
Od dość dawna pracują w szpitalach urządze
nia, które są w stanie na pewien czas odciążyć
chore organy. Sztuczna nerka, płucoserce itp.
pozwalają na wsparcie chorego serca, płuc czy
nerek. Niejednokrotnie to wystarcza, by czło
wiek doszedł do siebie i był w stanie - dzięki
temu odpoczynkowi uszkodzonej części ciała
i lekom - doczekać np. przeszczepu. Sztuczne
narządy tego typu nie mogąjednak na stałe podjąć pracy zir „zmęczone życiem" części ludzkiego ciała . Mogłyby natomiast podtrzymać przy
życiu właściciela organów wtedy, gdy te byłyby
(PAI)
wyjmowane i „reperowane".

dok. ze str. li

BOHATfRSKI OBRONCA

dok. na str. 16

Mało kto wiedział, że rugający robotników
mężczyzna był bardzo wrażliwy na krzywdę małych dzieci i drobnych zwierząt. Zapewne nie
miał o tym pojęcia również Sebastian M., gdy
włamywał się do sklepu zoologicznego. Włamy
waczem był zresztą marnym - po nieskutecznych próbach sforsowania drzwi, przy których
średnio doświadczony złodziej zabawiłby trzy minury, rozwalił po prostu wystawę - choć i to
szło mu z trudem.
Miał przy tym szczęście - tego dnia zepsuło
się automatyczne opuszczanie krat w sklepie,
a fachowiec miał przyjść dopiero rano. Zapakował do worków klatki z ptakami, które zamierzał sprzedać na bazarze. W kasie, co dla normalnego człowieka nie jest niczym dziwnym,
nie znalazł milionów. Zabrał zalem tylko ptaki
i wyszedł. I tu dopadła.go ręka sprawiedliwości
w osobie Norberta W.

Kawa cey herbata

Krakowskie

Pogoda

Wiadomości

Telezakupy

8

-serial animowany USA

Opowieści
z księgi cnót

szczęścia

Klzyżówka

-telenowela TVP

Złotopolscy

17.50 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama

- serial prod. lVP

16.55 Na dobre I na złe

16.25

-teleturniej
15.40 Program lokalny ·
16.00 Panorama
16.15 Pogoda

15.10

- lista przebojów
14.50 Krajobraz Polski
Wr*Jw obcych
kultur na
krajobraz Polski

-serial prod. austrafljskiej
14.25 30 toni - lista, lista

13.55 Ponad czasem

19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.03 Pogoda
20.10 JAG Wojskowe

·niezwyczajni
19.00 Wieczorynka

18.05 Zwyczajni

Po całonocnym, bezskutecznym poszukiwaniu Wła
dysława rodzina zastanawia się, co robić dalej. Stefan stara się przypomnieć
sobie ostatnią rozmowę ze
szwagrem. Czy ma to jakiś związek z jego zniknię
ciem? Pani Sła'lislawa oskarża
się, że to jej wina, to ona
nie upilnowała starszego
pana. Na Sadybę przyjeżdża zatroskana pani Janeczka.Grażyna rozmawia
przez telefon z Marysią.
Opowiada o stanie Józka
po operacji.

17.00 Teleexpress
1710 GośćJedynki
17.35 Klan- telenowela TVP

-serial prod. USA

16.05 Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces

15.35 Kulisy PRL-u

15.00 Wiadomości
15.10 Kwadrat

z Montelupich
-film dokumentalny

14.30 Ucieczka

ł

„4

-serial prod. australijskiej ' 18.55 Jeden z dziesięciu
• teleturniej
10.45 Znaki czasu
19.35 Ogród sztuk
11.05 Morten Korch
-program Kamm
- Nad Spokojną
Dred<iej
Wodą- serial duński
20.00 Mjak miłość
11.35 Na granicy życia
-seriallVP
I śmierci
Małgorzata szczerze roz-serial dokumentalny
mawia z matką o przeszloprod. angielskiej
śc i Barbary. Dowiaduje
12.00 święta wojna
się, że mama była niegdyś
-seńalTVP
12.30 Podróże kulinarne związana z Zenonem Ła
Roberta Makłowicza godą, który porzucij ją i wyjechał. Małgorzata wybie13.00 Panorama
ra się na studia do War13.10 Ich pięcioro
szawy. Dziewczyna obawia
-serial prod. USA

9.50 Wielka odmiana

austriacko-włoskiej

-telenowela TVP
.Ewa Glinicka nie chce wra.cać ze szpitala z dzieckiem
do sublokatorskiego pokoju, poszukuje mieszkania
do wynajęcia. Paweł Hanisz i Janek Duraj kończą
zamówienie dla Frampolu.
Właściciel proponuje im jednak nową pracę.
9.05 Doktor
z alpejskiej wioski
- serial prod. niemieck()-

7.9' Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie

7:is

Wieluń

13.35 Telezakupy
13.50 Kulisy wojska
14.25 Katalog zabytków:

-rolniczy program
infoonacyjny
12.20 W drodze do Unii
12.45 Klan - telenowela TVP
13.15 Dom Muratora

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

intxlziefy

- kurs języka
niemiedóegodla dzieci

11.40 Hallo aus Berlin

prod. japońskiej

21 wieku -serial dok.

Etyka wmedycynie

10.50 Telezakupy
11.05 Życie i śmierć:

-serial prod. USA

9.45 Bajeczki Jedyneczkl
9.50 Mysia-serial
animowany dla dzieci
10.00 Zdarzyło się jutro

-program dla dzieci

9.10 Jedyneczka

-serial arimowany

Przedmieście 27
8.25 Kawaceyherbata
8.45 Stlnky IJake

6.00
7.30
8.00
8.12
8.15

ITIVJPD

programu

Zakończenie

110

Zakończenie

-reportaż

czy jej miłość do Michała nie skończy się tak
samo.
21.00 Panorama
2110 Sport· telegram
21.28 Pogoda
21.35 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22.35 Wieczórfllmowy
Kocham kino:
Anna i wilki -film fab.
prod. hiszpańskiej,
reż. Carlos Saura,
~· Geraldine Chapin,
Fernando Feran i irui
Angielska gooemanłka Anna
przybywa do położonego na
odludziu bogatego domu szacownej, hiszpańskiej rodziny - trzech braci oraz ich
starej, schorowanej matki
- aby opiekować się dzieć
mi jednego z braci. Mroczna, duszna atmosfera domu sprawia, że nowo przybyła czuje się tam obco i
nieswojo. Ale zaakceptowana przez swoje podopieczne, powoli próbuje przeła
mywać niewidzialną granicę oddzielającą ją od reszty domowników.
010 Wieczór
artystyczny
Mediaschol 2001

się,

110

Joanna Going i inni

wyłs. Bredan Fraser,

F.Robiison,

reż.James

- film fab. prod. USĄ

22.55 Sportowy flesz
23.05 Plus minus
-magazyn ekonomiczny
23.35 Jakoć lecl

Wiadomości

2210 Wrzuć Jedynkę
22.30 Monitor

-telenowela
21.35 Forum
-program puJ;icystyczny

Serce zwęgla

adwokat poszkodowanego
odkrywa zatajoną przez
klienta prawdę. Okazuje
się, że w przeszłości był
już karany. Jako instruktor
w obozie rekrutów piechoty morskiej, sierżant odpowiadał za śmierć dwóch
podległych mu żołnierzy.
21.00 Czas na dokument:

paść. Prowadzący sprawę

Biuro Śledcze
- serial prod. USA
Były sierżant piechoty morskiej staje w obronie dziecka bitego przez ojca. Męż
czyzna wnosi przeciwko
niemu oskarżenie o na-

12

8.30 Wyścigi ciężarówek :
Zawody pucharu świata
9.00 Przygoda 10.00 Bobsleje 11.00 Kolarstwo 12.30
Piłka nożna 14.00 Magazyn
Watts 14.30 Piłka nożna: El~
minacje mistrzostw świata
17.30 Sporty ekstremalne
18.00 Skoki narciarskie 20.00
Piłka nożna 21.00 Boks
23.00 Wiadomości 23.15
Skoki narciarskie 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie

....... ~*

Jl!lllif1PtJ!fl

„„ .......„

9.00 Świat według Anny
Walker 9.25 Problemy
przyszłości : miasta 9.55
Pojazdy specjalnego przeznaczenia: miasta 10.20
Saperzy 10.50 Stulecie
zwykłych ludzi: 1927 11.45
Dzika Australazja 12.40 Liniowce 13.30 Samotna
planeta: Jedzenie w Wietnamie 14.25 Odyseja
15.15 Legenda Loch Ness
16.1 OWyczarowane z drewna: szopa ogrodowa 16.35
Święto smakoszy - przez
Kanadę z Gregiem i Maxem 17 .05 Wędkarskie
przygody Rexa Hunta 17 .30
Punkty zwrotne historii:
wojna w Wietnamie 18.00
Wojna w Zatoce 19.00 Afryka nieujarzmiona 20.00 Świat
według Anny Walker 20.30
Problemy przyszłości 21.00
Wspomnienia z kasyna
22.00 Pośród Lawin 23.00
Tropiciele Tsunami o.oo
Navy Seals - alarm 1.00 Wyprawa w czasie: zaginiona
willa 2.00 Najszybszy samochód na ziemi 3.00 Zakończenie programu

=
Łódź

~

7.00 Anatol - serial animowany dla dzieci 7.30 Przygody Oggy' ego - serial animowany 8.02 Telewizyjny
Kurier Mazowiecki 8.15 IVchitektura Warszawy 8.30
za wszelką cenę 9.30 Piknik - język francuski dla
początkujących 10.00 Zdarzyło się jutro - film fabularny 10.45 Telekurier 11.15
Pani Ambasador - serial fab.
12.05 To jest temat 12.20
Serial dokumentalny 13.15
Kabaret 14.05 Klan 15.00 Tajemnicze Archiwum Shelby
Woo 15.25 Wiadomości
15.30 Architektura Warszawy 15.40 Kurier 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Wojenne
dni Warszawy 16.30 Siódme niebo - serial fab. 17.15
Gość WOT 17.30 Studio reportażu 17 .45 5 minut o...
18.00 Kurier Warszawski
18.20 Muzyka łączy pokolenia? 18AO Saga rodów 19.00
Barokowe przeboje w. Wilanowie 20.00 Muzyka i taniec
baroku 20.30 Teleklxier 21.00
Muppet show, czyli pokaz
gwiazd 21.30 Kurier 21.45
Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.15 Arnold Schwarzenegger. Bohater Hollywood - film dok. 23.10 Film
O'amore - v.4oki film fabułar
ny 0.40 Zakończenie programu

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

~a Trójki 19.00 B~rokowe
przeboje w Wilanowie 20.00
Muzyka i taniec baroku 20.30
Telekurier 21.00 Mup-pet
show, czyli pokaz gwiazd
21.30 ŁWO 22.00 To jest
temat 22.15 Film dokumentalny 23.10 Film O'amore 0.45 Program na jutro

100 sekund 17.50 Rozmowa dnia 17.55 ŁWD - 100
sekund 18.30 Publicysty-

7.00 Anatol - serial animowany dla dzieci 7.30 Przygody Oggy'ego - serial animowany 8.00 Łódzki Klub
Parlamentarny 8.30 Za
wszelką cenę - serial fabularny 9.20 Książki z górnej półki - prezentacje 9.30
Nauka języka francuskiego 10.00 Zdarzyło się jutro
10.45 Telekurier 11.15 Kino
w południe: Pani Ambasador 12.05 To jest temat
12.20 Serial dokumentalny 13.15 Kabaret 14.05
Klan - telenowela prod. polskiej 15.00 Tajemnicze archiwum Shelby Woo - serial fab. prod. USA 15.40
Łódzkie Wiadomości Dnia
16.00 Podaj cegłę 16,30
Siódme niebo - serial familijny 17.15 Pacjent w labiryncie czyli co słychać
doktorku? 17.30 ŁWO -

TV

• Wielka odmiana" - serial prod. australijskiej, reż. Ray Argali, wyk.
Sigrid Thornton, David Wenham, John Howard i inni. Emisja: wtorek, 20 listopada, TVP 2, 9.50.

20 listopada 2001 r.

Czułość Ikłamstwa

- seńal obyczajowy

-telenowela
Graffiti
lnfonnacje
Sport+ Pogoda
Dziki księżyc
- telenowela

j

Jedynki 17 .35 Z!edz. to
sam 17.50 Zabawy językiem
polskim 18.15 Polonia 18.35
Złotopolscy 19.00 Nasz przyjacie( Mietek 19:15 Dobra~
nocka 19.30 W1adomośc1
20.00 Pleb.ania 20.30 To
jest moje niebo 21.00 Hity
. 21.15 Kabaret Starsatelity
szych Panów 22.30 Panorama 23.00 Porozmawiajmy
O.OO Monitor Wiadomości

17.00Teleexpres17:20~ość

Kulisy wojska 15.35 Dzieje
kultury polskiej 16.30 Pegaz

jemy15.00Wiadomości15.10

AłbumMazowsza 14.45Fołku-

6.0Ó Kawa czy he,rtiata 8.00
Wiadomości 8.15 Krakowskie
Przedmieście 8.40 Złotopolscy 9.05 Wierszowanki 9.10
Zjedz to sam 9.30 Sloneczna włócznia 10.00 Wspomnień czar 11.25 Wieczór z
Jagielskim 12.00 Wiadomości 12.10 Skarbiec 12.40 Historia obyczaju 13.00 Orkiestra św. Mikołaja 13.10 Złotopolscy 13.35 Tygodnik
polityczny Jedynki 14.25

TV POLONIA

wyk. Clint Eastwood,
Hall Hctbrook, Mitchel
Ryan, Felton Perry

reż. TedPos~

Siła magnum
- film prod. USA,

lnfonnacje
Sport
Prognoza pogody
Komentarz

programu

Zakończenie

k0

23.15
23.20
2.15

23.00
23.10

22.30

21.30

20.00
2010
20.25
20.30

-program publicystyczny
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Tajemniceyelement
-serial sensacyjny USA
Studio olviarte
-program publicystyczny
Talkshow
-program satyryczny
Wydarzenia
Puenta dnia
-program publicystyczny
Biznes Info
Nastroje serca

Skowrońskiego

19.45 pytania Krzysztofa

2.00 Playboy
3.00 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

-film prod. USA,
ret reż. Wrilref RMsid<,
wyk. Teat Williams,
Seymour Cassel i Inni

gospodarcey
010 Spluwa

23.30
23.50
23.55
O.OO

23.25 Era biznesu ·flesz

21.30 Losowanie LOTTO

21.00

j

6.00 Teledyski 7.15 Odjaz- llłe kJno!
dowekreskówki-serialeani- 1 8.00 Brylanty Pani Zuzy mowane dla dzieci 9.35 Te- film kryminalny prod. polfeshopping 10.10 Maria skiej, reż. Paweł KomorowEmiUa - telenowela 11.00 Iza- ski 9.20 Dokument: Kino w
bela - telenowela 11.50 świecie: Wejście smoka
śmiej się razem z nami - 10.15 Jak być kobietą i
program rozrywkowy 12.15 przetrwać - komedia prod.
Teleshopping 13.20 Maria hiszpańskiej 11 .45 To ja
Emilia • telenowela 14.10 zabiłem - film kryminalny
Nie z tego świata - serial 13.15 Krzyk kamienia - drakomediowy 14.35 Czy bo- mat prod . Kanada/Niemisz się ciemności - serial cy/Argentyna 15.00 Dokudla młodzieży 15.05 Gra w • meni: James Dean 16.00
.. przeboje. teleturniej 15.35
Sanatorium pod klepsydą
· Odjazdowe kreskówki - se- dramat prod. polskiej
riale animowane 18.00 Czy
18.05 Mleczna droga - koboisz się ciemności - semediodramat 20.00 Zabarial 18.30 żar tropików wa po irlandzku - komedia
serial 19.30 Nie z tego świa
prod. australijskiej 21 .30
ta _serial komediowy 20.00
Chiński sen . film akcji Marsylski kontrakt - film
sensacyjny 23.00 Rambo
prod. USA/Niemcy 21 .50 Był
li - film akcji prod. USA,
sobie twardziel - film akcji
reż. George P. Cosmatos,
.
żar
tropików
serial
23 40
· o 35 Ch '1ński obsada: Sylvester Stallosensacyjny
.
k. „
15 Był ne, Richard Crenna 0.45
sen - 111m a Cjl 2.
Wetherby - thriller prod.
b' tw d i _ film akcji
ukraińskiej 2.15 Zakończeso ie ar ze 1
nie programu
· 3·50 Teleshopping

~

17.55
18.30
19.00

17.05

odeyNcy
-serial animowany
Domek na prerii
-seńal przygodowy
Talk show
Blll.Cosby Show
Dotyk anioła

16.35

16.05

15.45

15.15

14.45

-serial sensacyjny
M Kwadrat-talk show
Manna i Matemy
Bill Cosby Show
-serial komediowy
Kacper Iprzyjaciele
-serial animowany
Baśnie braci Grimm
-serial anilnOWany
Byll sobie

12.50 Telesklep
13.55 Remington Steele

- teleturniej

20.05 Życiowa szansa

18.30
18.45
19.00
19.10

- seńal anim.
10.15 Domek na prerii
-seńal przygodowy
11.10 Dotykanio/a
- seńal obyczajowy
12.00 Remington Steele

da dzieci

Czułość Ikłamstwa

- telenoweła

17.35 Cud miłości

17.05

15.40
15.45
16.10

15.15

14.50

-serial komecfiowy
Power Rangers
-serial dla młodzieży
Pokemon
-serial iriimCINany
Fundacja Polsat
lnfonnacje
Air Amerlca
- film prod. USA

14.10 Miodowe lata

9.45 Byllsobleodkrywcy

9.20

7.35
8.05
8.55

-magazyn ekonomiczny
Telesklep
Fiim dokumentalny
Kacper I przyjaciele
-serial animowany
prod.USA
Baśnie Braci
Grlmm:Owllku
I siedmiu kotkach
-film animowany

7.30 Biznes info

ruc~

I@

13.15 Disco Relax

-telenowela
12.25 Życiowa szansa

11.55

1125 Adam IEwa

-seńal obyczaPłlf

10.30 Po prostu miłość

-telenowela

9.36 Cud miłości

-film prod. USA

8.45 Ally McBeal

~

na życzenie
7.00 Pokemon
-serial animowany
7:is Power Rangers
-serial dla młodzieży
7.50 Xena, wojownicza
księżniczka - serial

6.00 Piosenka

wro~'li'

~

5

j

6.00 Muzyczny VIP 6.30
Mistrzostwa Świata w Rajdach Samochodowych 7.20
Muzyczne listy 7.50 Lochy
i smoki - serial dla dzieci
8.20 Alvaro - serial obyczajowy 9.20 Łysi i blondynki - reality show 10.20
Kameleon - serial sensacyjny 11.20 Oni, ona i pizzeria - serial komediowy 11.50
Kolorowy dom 12.20 Star Trek
- serial fantastyczny 13.15
Mistrzostwa Świata w Rajdach Samochodowych 14.20
Eek!stravaganza - serial
animowany 14.45 Muzyczne listy 15.35 M.A.S.H. - serial komediowy 16.00 Alvaro - serial obyczajowy 17.00
Oni, ona i pizzeria 17.30
Program publicystyczny 17.45
Dziennik 18.00 Łysi i Blondynki - reality show 19.00
Przygody Sindbada Żeglarza
20.00 Miłość i zdrada - thriller prod. USA 21.50 Ozien-.
nik 22.02 Informacje sportowe 22.05 VIP 22.15 Łysi
i Blondynki 23.15 Playboy
23.45 O czym mówią gwiazdy 0.45 X Laski 1.15 Muzyczne listy 2.50 Zakoń
czenie programu

a

5.45 Kropka nad i 6.00 Mii przeznaczenie - telenowela 6.45 Telesklep 7.OO
Cena miłości 7.50 Inspektor Gadget· serial anim. 8.15
Przygody Kuby Guzika serial anim. 8.40 Łebski
Harry - serial anim. 9.05
Denis rozrabiaka - serial anim.
9.30 Telesklep 10.30 Big
Brother 11.15 Rozmowy w
toku 12.10 Urzekła mnie
Twoja historia 12.40 Inspektor Gadget - serial anim.
13.05 Przygody Kuby Guzika - serial anim. 13.30
Łebski Hary - serial anim.
13.55 Denis rozrabiaka
14.20 Beverly Hills 90210
- serial obycz. 15.15 Milionerzy 16.00 TVN Fakty, ~
goda 16.20 Virginia - telenowela 17.15 Big Brother w cztery oczy 18.00 Rozmowywtoku 19.00TVN Fakty
19.30 Kropka nad i 19.45
Sport 19.50 Pogoda 20.00
Big Brother 20.45 Akademia policyjnyVll: Misja w
Moskwie - komedia prod.
USA 22.25•Rebelianci - serial sensacyj ny 23.20 Big
Brother - Extra 0.05 Niebezpieczny kraj - film sensacyjny 1.50 Brutalna gra
- film sens. 3.45 Nic straconego - powtórki
łość

•

nowy
ŁOWICZANIN

Christosa Mamantzisa. Dziś są rodziną, mają

;

wać dłoń Papieża.

Agnieszka Dokowicz

Mnie spotkało wielkie szczęście, mogłam ucało

II wie, jakie niezwykłe ciepło bije od jego osoby.

Zresztą każdy, komu dane było spotkać Jana Pawła

- Spotkanie z Papieżem było dla mnie ogromnym przeżyciem - wspomina filmowa Eunice. -

Watykanu :

siała zostać w hotelu i nie mogli jej zabrać do

Premiera filmu, ta w Rzymie była dla Marty
wielkim wydarzeniem. Pojechali na nią całą rodziną. Bardzo żałowali, że mała Inez Maria mu-

się dziewczyna.

jestem w ciąży - opowiada
Marta. - Więc kiedy dziennikarze pytają mnie
o jakąś pamiątkę czy najmilsze wspomnienie z
planu, pokazuję na wózek z Inez Marią - śmieje

wiedziałam się, że

w Warszawie agencję Senario, prowadzi też w centrum miasta „Tawernę u Greka".
·
- Już po skończeniu zdjęć do „Quo vadis" do-

trzymiesięczną córeczkę Inez Marię. Christos ma

męża

czem .
Jakby w przerwie między filmami „Chłopaki
nie płaczą" a „Quo vadis" Marta poznała swojego

W 1996 roku wystąpiła w wyborach Miss Polski Nastolatek. Rok później wystartowała w wyborach Miss Polski.
Razem z pozostałymi reprezentantkami Missiandu poleciała do Tunezji. Tam zdobyła pierwsze doświadczenia na scenie.
- To była wielka przygoda - opowiada Marta.
- Spędziłyśmy tydzień w gorącym Sousse. Finał
odbywał się w ogrodach hotelu Imperial Marhaba
i chociaż koncert rozpoczął się późnym wieczorem i tak było bardzo gorąco a my wychodziły
śmy między innymi w puchowych kurtkach, czapkach i szalikach. Ale udział w konkursie wspominam bardzo miło.
Już wtedy w 1997 roku okazało się, że kamera
i obiektyw bardzo lubią Martę. Została wicemiss
Polski a fotoreporterzy i operatorzy kamer jednogłośnie przyznali jej tytuł Miss Foto.
Po powrocie do Polski Marta śpiewała w zespole rockowym, wystąpiła teżłw sesji Playboya.
Na jednej z imprez poznała Olafa Lubaszenko.
Mówił wtedy, że będzie kręcił film i że Marta
mogłaby w nim zagrać. Bardzo chciała, ale nie
wierzyła, że ta rozmowa będzie miała ciąg dalszy.
Dlatego bardzo zaskoczył ją telefon z zaproszeniem na casting do „Chłopaki nie płaczą". Zagrała w nim niedużą rolę pielęgniarki, ale wystąpiła
w scenach z Cezarym Pazurą i Michałem Milowi-

Miss Foto

NIE WYGLĄDA
JAK GWIAZDA

dok. ze str. I

; Wi6.ŚCi z Głowna i Strykowa

j

i

:tobota
6.30

15.0S Dzieci Witkacego
• serial dokumentalny
15.35 Słoneczny patrol
·serial prod. USA
Mieszkanie, które ma zająć Neely, jest w remoncie, więc kobieta wprowadza się z dzieckiem do M~
cha. Widok obojga przypomina Mitchowl czasy, gdy
sam opiekował się synkiem. Cody zaczyna konkurować z bogatymi i przepozerami z pla-

Wszystko o działce
I ogrodzie

ży.

·serial prod. angielskiej
8.45 Ziarno· program
redakcji katolickiej
dla cfzied i rodziców

Czarnoksiężnika

7.00 Agrolinla
8.00. Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Dom

Walt Disney
przedstawia:
mądrzałymi

Sabrina

16.20

9.10 5-10-15
9.40

10.0S
17.00 Teleexpre$s
17.20 GośćJedynkl
17.30
18.00

18.30

17.00
18.00
18.22
18.30

Tęczowe rybki

Słowo na niedzielę
Panorama
Sport· telegram
Prognoza pogody
Dobrywleczór

minęło

Fortepiany
·teleturniej muzyczny
30 toni • lista, lista
-lista przebojów
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Herbatka u Tadka
Dobry wieczór
·tu Łódt 45 lat

15.00 Wielka gra
16.00 Śpiewające

- telenowela 1VP

14.00 Famlllada ·teleturniej
14.30 Złotopolscy

Akcja filmu rozgrywa się w
Nowym Jorku, gdzie mieszka zwyczajna amerykańska rodzina Kramerów. On,
grafik i specjalista w dzie·
dzinie reklamy, poświęca
się karierze zawodowej.
Niestety, kosztem bliskich,
których zaniedbuje, troszcząc śię jedynie o ich fi.
nansowe zabezpieczenie.

diamentów
-film fab. prod. USA,
reż. Dennis Belly
Saga rodziny van der Bi·
łów, na czele której stoi
dumny i nieugięty senior

19.30 Wiadomości
19.52 Sport
19.58 Pogoda
20.0S ł.JJNo/

19.00 Wieczorynka:

Plebania- serial TVP
Kochamy polskie
seriale - teleturniej
Jaka to melodia
-quiz muzyczny

• teleturniej

Dwadzieścia jeden

·serial anim. prod. USA
Kochanie
zmnie)szylem
dzieciaki
·serial prod. USA

Jedynka

11.00 Co Pani na to?
11.35 Bezpieczna

Wiadomości
Zwierzęta świata:

polskim
·teleturniej językCINY

12.00 Magazyn Focus
12.30 Zabawyjęzyklem
13.00
13.10
Błazen, król
I zabójca
-film dokumentalny

13.35 Kwadrans na kawę
14.00 Usta przebojów
14.30 Program

~.

iv.8
7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy razem
dla rlepełnospraNny

-magazyn

8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. !JSA
9.25 Psi świat
·serial prod. kanadyjskiej
9.50 Nie tylko
dla komandosów
10.15 Wydarzenia
10.40 Zwierzaki -dziwaki
-serialdolt
prod. angielskiej

Jetsonowie

11.10 Arka Noego
11.35 Kino bez rodziców: ~
12.00

-serial anim. prod. USA
Sprawa
Kramerów

19.50

18.55

20.50
21.00
21.20
2127
21.35

·tu Łódź 45 lat
minęło

22.40 Tombstone
- wester prod. USA,
reż. Kurt Russell

\

Zakończenie

programu

BJ
-

8.30 Sporty ekstremalne
9.00 Piłka nożna 9.30 Bobsleje: zawody pucharu świa
ta 10.30 Skeleton 11.30
Bobsleje 12.30 Piłka nożna 14.00 Bobsleje 15.00
Kolarstwo 16.00 Bobsleje
17.00 Kolarstwo 19.00
Golf: Turniej UBS Wartburg O.OO Wiadomości
0.15 Boks: Walki między
narodowe 1.45 Wiadomości 2.00 Zakończenie program u

„••„. .
Jlll/llSl'llP
.....„„„

9.00 Świat według Anny
Walker 9.25 Problemy
przyszłości : Mikroorganizmy 9.55 Brygada N 10.50
Święto smakoszy: przez
Kanadę z Gregiem i Maxem 11.15 Wielka wyprawa • Hiszpania 11.45 Potężny bawół 12.40 Zwoje
znad morza martwego
13.30 Pojazdy specjalnego przeznaczenia: góry
14.00 Saperzy 14.25 Granice nauki : Przestrasz
mnie 15.15 Klub fitness
16.1 O Bohaterowie 16.35
Wojenne miesiące 17 .05
Narzędzia wojny: Stuka
18.00 Mille Migłia: pasja
motoryzacji 19.00 Wysypisko: machina oblężnicza
20.00 Szkoła spadochroniarzy 21.00 Wspomnienia z kasyna: za kulisami
22.00 Amerykańska wieża Babel 1.00 Medycyna
sądowa: grobowe' dowody
2.00 Zderzenie 3.00 Zakoń
czenie programu

6

TV

7 .OO Czerwony pies Clifford - seri<il 7.30 Tommy i
Oscar - film animowany
8.02 Telewizyjny Kurier Mazowiecki 8.20 Tełenowyny
8.40 Powiaty 9.00 święty
- serial prod. angielskiej
10.00 Teleturniej 3 na 6
10.30 Łza się w oku kręci
12.00 Cel podróży 13.00
Skarbiec • magazyn kulturalny 13.25 Serial doku·
mentalny 14.00 Skąpane
w słońcu - film dokumentalny 14.25 Gościniec magazyn 15.00 Tajemnicze
archiwum Shełby Woo serial fabularny 15.30
Muzyka - łączy pokolenia?
16.15 Zaproszenie 1,6.35
Szczęśliwej podróży • poradnik turystyczny 17 .OO
Z archiwum Kuriera 17.10
Muzyka 17 .30 Przygody
Robin Hooda 18.00 Kurier
18.20 Są takie miejsca„.
18.40 20 lat później 19.00
Teatr w TV 3 regionalnej
20.1 O Jagiellonka w nowej
szacie 20.40 Telekurier
BIS 21.00 Z archiwum
kuriera 21.1 O Wojenna dni
Warszawy • serial dokumentalny 22.00 Morderstwo w Orient Expressie •
film fabularny 0.05 Muzyka w filmie 0.50 Zakoń
czenie programu

WOT

t

\

żAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7 .OO Czerwony pies Clifford - serial animowany
7.30 Tommy i Oscar - serial animowany dla dzieci
8.00 Przygody kota Filemona 8.1 O Hity i bity 9.00
Święty • serial fabularny
10.00 Teleturniej 3 na 6
10.25 Książki z górnej pół
ki 10.30 Łza się w oku krę
ci 12.00 Cel podróży • serial dokumentalny 13.00
Skarbiec - magazyn kulturalny 13.25 Meksyk i
Karaiby • serial dokumentalny 14.00 Skąpane w
słońcu 14.25 Gościniec
15.00 Tajemnicze archiwum Shelby Woo • serial
fabularny 15.30 Rozrywka 16.15 Zaproszenie
16.35 Szczęśliwej podróży 17.00 Bywalec 17.15
Magazyn kulturalny 17 .45
Katolicki tygodnik informacyjny 18.00 ŁWD 18.30
Firma oraz sypłement •
cykl dokumentalny 19.00
Teatr w TVP 3 regionalnej
20.10 Jagiellonka w nowej
szacie 20.35 Telekurier bis
• przegląd najciekawszych
!~matów z tygodnia w Te·
łekurierze 21.05 Kawiarenka Trójki 22.00 Kino mocne: Morderstwo w Orient
Expressie 0.05 Muzyka w
filmie 0.50 Program na ju1
ro

Łódź

"Obroża" - film fabularny prod. USA - reż. Lewis Teague, wyk. Rut- 1
ger Hauer, Joan Chen (na zdjęciu), Mimi Rogers i inni. Emisja:
sobota, 11 listopada, TVP 1, godz. 22.40.

17 listopada 2001 r.

rozgrywająca się współcze

rodu, Jacob, właściciel diamen1owego imperium. To
śnie ·opowieść o wielkiej
fortunie, prawdziwej miło
ści i pasji, pełna przygód i
misternych intryg, prowado tragedii.
dzących

lf!:·
21A5 Magazyn
motoryzacyjny

„MOC"
22.10 Tylko u nas
22.40 Obrota
- film fab. prod. USA,
ret Lewis Teague,
wylt Ruther Hauenn,
IMRogefS
Trójka włamyWaczy planuje wielki skok na skarbiec
wypełniony diamentami. Mózgiem całej operacji jest elek·
Ironiczny geniusz Frank
Warren (Rutger Hauer),
który potrafi rozbroić każ
dą instalację alarmową.

Przebrani ta sprzątaczy zJo.
dzieje unłeszkotfliwiają stra·

0.10

żników.

programu

Rok 1879. Koniec wojny
secesyjnej wywołał wielką
emigrację na Zachód. Farmerzy i awanturnicy -rzucają wyzwanie losowi. W
miasteczkach leżących na
szlaku Wędrówek osadników
drastycznie rośnie przeSzeryf Wyatt
w
zmęczony życiem

stępczość.

Earp,

ciągłym niebezpieczeństwie,

postanawia zrezygnować z
odznaki, by z dala od Dodge City zaznać spokoju i
rodzinie.
poświęcić się

rnę.tczyznę,

0.50 Jak upolować

Mój mętczyzna
- film fab. prod.
franOJSl<iej
reż. Bertrand Blier,
wylt Anouk Grinbe!g,

cę.

czyllsekswwlelklm
mieście· seńal USA
Mister Big oświadcza Carrie, że nie zamierza się
żenić, chce pozostać w
wolnym stanie. Samantha ma
całkiem nowe pomysły w
kwestii układów damskomęskich. Z kolei Miranda
zdradza swej przyjaciółce
Charlotte pewną tajemni-

1.20

Zakończenie

Gerard l.aMn

2.55

'

•

11

6.00 Piosenka

ti.}' ~~~'fi'
na życzenie
-serial dla młodzieży

7.00 Pokemon-serialanim.
7.25 Power Rangers
-serial prod. USA

7.50 Alr America
-serial prod. USA

8.45 Asy z klasy
-telenowela

9.35 Cud miłości

Cudmiłości

- seńal obyczajowy

Czułość Ikłamstwa

14.20 Twój lekarz
- magazyn medyczny
14.50 Power Rangers
-serial animowany
15.15 Pokemon
·film animowany
15.40 Fundacja Polsat
15.45 Informacje
16.10 Alr America
-serial prod. USA

17.35

17.05

• telenowela

10.30 Po prostu miłość
11.30 4x4

12.00

Czułość I kłamstwa
• seńal obyczajowy

- tełenowela
Graffiti
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Dziki księżyc
-telenowela

Ogińskiego

-talk show
Bill Cosby Show
• serial komediowy
Kacper i przyjaciele
-serial animowany
Baśnie braci Grimm
-serial animowany

Ogińskiego

17.55 HumoryWaldemara

-serial przygodClł/Y

17.05 Domek na prerii

-serlał animowany

16.35 Byli sobie odkrywcy

16.05

15.45

15.15

14A5 HumoryWaldemara

-serial sensacyjny

13.55 Remington Steele

20.05 Życiowa szansa

18.30
18.45
19.00
19.0S
19.10
- telelumiej
Czas na kabaret
·Tadeusz Drozda
przedstawia

12.30 Życiowa szansa
1325

r@

''~Li

obywatel

7.05 Polak, katolik,
7.30
7.35
8.05
8.55
9.20
9.45
10.15
11.10
12.00

21.00 Nieuchwytny cel
-film prod. USA•
Film akcji rozgrywający się
na moczarach w delcie Mississippi. Miejscowy rybak
rozprawia się z szefem szkoły terrorystów, urządzają
cych swoiste safari z porwanymi bezdomnymi w
roli zwierzyny.
Losowanie LOTTO
Era Biznesu· flesz
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Komentarz
gospodarczy

21.30
22.25
23.00
23.15
23.20
23.25

0.45 Bumerang
0.15 Zostać Miss
1.15 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

Skowrońskiego

19.00 Dotyk anioła
19.45 Pytania Krzysztofa

20.00
20.20
20.25
20.30

21.30

Wydarzenia
Sport
Pogoda
Tajemniczy element
-serial sensacyjny
Wielkie trzęsienie
ziemi w Los Angeles
-film katastroficzny

Ogińskiego

23.10 Wydarzenia
23.20 Puenta dnia
23.25 HumoryWaldemara

O.OO Biznes Info
O.OS Wielkie trzęsienie
ziemi w Los Angeles

Zakończenie

1.45

-talk show

18.30 Bill Cosby Show

8.00 Zabawa po irlandzku komedia prod. Australia,
reż. Ted Emery, obsada:
Jimeoin McKeowan, Alan
McKee 9.30 Dokument: James Dean 10'.30 Pierwszy
start - film obyczajowy prod.
polskiej 12.15 Życie to dłu
ga spokojna rzeka - komedia prod. francuskiej 13.45
Fu.cha - dramat prod. UK
15.25 Dokument: Kiedy
musical królował w Hollywood 16.15 W szachu - dramat prod. USA 18.30 Ską
pani w ogniu - film wojenny
prod. polskiej 20.00 Klasyczne alei Cyganka musical prod. USA 22.20
Wetherby - dramat prod.
UK O.OO To ja zabiłem film kryminalny prod. polskiej, reż. Stanlstaw Lenartowicz, obsada: Maciej
Góraj, Joanna Bogacka,
Y'Jitold Pyrkosz, Krzysztof
Chamiec 1.30 Zakończe
nie programu

Biznes Info
Telesklep
Remington Steele
-serial sensacyjny
Kacper i przyjaciele
-serial animowany
Baśnie braci Grimm
-serial animowany
Byli sobie odkrywcy
·serial animowany
Covington Cross
- serial kostiumowy
Detektywwsutannle
·serial sensacyjny
Arsene Lupin
-serial sensacyjny

12.50 Telesklep

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35
Teleshopping 10.10 Maria
Emilia - telenowela 11.00
Izabella - 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 w
przeboje - teleturniej muzyczny 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
Zakazany handel 21.45 Amerykańska Yakuza - film akcji 23.30 :żar tropików - serial sensacyjny 0.25 Zakazany handel 1.55 Zemsta thriller 3.25 Teleshopping

„eklno!

l·t
6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.15 Krakowskie Przedmieście 27 8.40
Klan 9.05 Południk 19-ty
9.30 Jest jak jest 1O.OO M
jak miłość 10.35 Kochamy polskie seriale 11.05 Tadeusza
nikt nie rusza 12.00 Wiadomości 12.10 Reportaż 12.40
Historie 13.10 Klan 13.35
Biografie 14.25 Reportaż
15.00 Wiadomości 15.1 O
Małe ojczyzny 15.35 Kapela
16.30 Kundle i reszta 17.00Teleexpress 17.20 Gość Jedynki 17 .30 Sportowy tydzień
18.35 Klan 19.00 Reportaż
19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Sława i chwała 21.00 Jestem 22.05 Zaproszenie 22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram 23.00
Ze sztuką na ty 23.45 Nie
tylko o muzyce 0.15 Album
tatrzańskie Ignacego Jana
Paderewskiego 0.30 Monitor Wiadomości 1.00 Reportaż 1.15 Przygód kilka wróbla ćwirka 1.30 Powtórki programów

~
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nowy ł.....,.i~
z Głowna i Strykow<ł

Gdyby to byt wąż

zapaśników

runek - serial komediowy
prod. polskiej. Cezary budzi się na komisariacie w
ramionach słodkiej Ewy.
Sielankowy poranek kończy
się, gdy Ewa wyznaje, że
uciekła od zaborczego i niezwykle zazdrosnego męża.
22.10 Nauka jazdy - serial
fabularno - dokumentalny
22.40 Maraton uśmiechu program rozrywkowy 23.1 O
TVN Fakty 23.20 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn
ekonomiczny 23.50 Big Brother • Extra 0.35 Multikino magazyn filmowy 0.40 Mufti ki no 0.55 Big Brother Ring 2.05 Co za tydzień magazyn 2.20 Automaniak
2.50 Nic straconego

magającego

nieco budowlany, ale z pewnością
kontaktował. I pokazał mundurowym
parę worów foliowych, leżących na
ziemi. - Co jest w workach? - spytali. - Ja wiem? To, co zgrandził ze
sklepu zoologicznego, o tam - barczysty wskazał potłuczoną witrynę
w niewielkiej odległości. - Co mni'e
zresztą obchodzi!
Tu parzcie! - ryknął. I wtedy policjanci dostrzegli, że obok jednego z
worków leży jak kupka nieszczęścia
króliczek miniaturka. Mokre futerko, nienaturalnie wygięta łapka dopełniały obrazu. Barczysty podniósł
z niezwykłą delikatnością zwierząt
ko. Worki zaczęły się poruszać ... ~
No wezwijcie weterynarza jakiego, bo
w workach ma pewnie inne zwierzaki! - polecił policjantom. Uznali, że
ma rację.
Norbert W., ów barczysty, był fa.J
cetem silnym i stanowczym, a w firmie miał opinię bezwzględnego i wynadzorcy.
dok. na str. 13

BOHATERSKI OBRONCA

Patrol policyjny właściwie kończył
dyżur. Wóz leniwie toczył się po asfalcie, a funkcjonariusze od niechcenia rozglądali się po witrynach. Obu
panom marzyła się ciepła herbata,
ciasteczko, zdanie raportu i powrót
do domowych pieleszy. Padał drobny
deszcz, była późna noc, nikt o zdrowych zmysłach nie kręcił się po ulicach. Niestety, nie dane było biednym stróżom prawa znaleźć się rychło na komendzie. Oto na przystanku tramwajqwym dwóch mężczyzn
tłukło się z całej siły. Siły były wyraź
nie nierówne. Większy, barczysty,
przygniatał już niemal wroga do płyt
chodnikowych, waląc pięściami po
twarzy. Policjanci wyskoczyli z auta,
pamiętając jednak, że nie zawsze ten,
kto przegrywa w starciu, jest osobą
Rozdzielili
i zażądali

obu krewkich

naprawdę poszkodowaną.

wyjaśnień.

• Trzymajcie złodzieja! Sk„syna!
Zobaczcie, co bandzior zroChuch miał

bił! -wydarł się większy.

Gnidę!

animowany dla dzieci
13.05 Przygody Kuby Guzika - serial animowany dla
dzieci 13.30 Łebski Harry
- serial animowany dla dzieci 13.55 Denis rozrabiaka
- serial animowany dla dzieci 14.20 Beverly Hills
90210 - serial obyczajowy
prod. USA 15.15 Milione·
rzy - teleturniej 16.00 TVN
Fakty, 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 20.50 Milionerzy teleturniej 21.40 13 Poste-

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Miłość i przeznaczenie - telenowela meksykańska
6.45 Telesklep 7.OO Cena
miłości - telenowela meksykańska 7.50 Inspektor
G51dget - serial animowany dla dzieci 8.15 Przygody Kuby Guzika - serial
animowany dla dzieci 8.40
Łebski Harry - serial animowany dla dzieci 9.05
Denis rozrabiaka - serial
animowany dla dzieci 9.30
Telesklep 10.30 Big Brother - zobacz więcej 11.25
Big Brother - Ring 12.40
Inspektor Gadget - serial

a

cyjny 20.00 Millennium serial dramatycżny prod. USA
20.55 Pierwsza fala - fan'
tastyczny serial akcji prod .
kanadyjskiej 21.50 Dziennik
22.02 Informacje sporto·we 22.05 INFORmator prawny- magazyn Gazety Prawnej 22.15 Łysi i Blondynki reality show 23.15 Serial ,
dokumentalny 23.45 Kojak
- serial krym. 0.45 Podwójna gra - przygodowy serial
akcji USA 1.45 X Laski •
program rozrywkowy 2.15
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 3.15 Strefa P magazyn muzyczny 3.50
programu

Zakończenie

warzyszy jest depozyt 1O
mln dolarów złożony w duń
skim banku przez Między
narodowy Fundusz Walutowy. 13.15 V Max - magazyn motoryzacyjny 13.45
Strefa P - magazyn muzyczny 14.20 Eek!stravaganza serial anim. USA 14.45 Muzyczne listy - mag. muzyczny 15.35 M.A.S.H. - serial komediowy 16.00 Alvaro - serial obyczajowy 17.00
Oni, ona i pizzeria 3 - serial komediowy USA 17.30
Program publicystyczny 17.45
Dziennik 18.00 Łysi i Blondynki - reality show 19.00
Kameleon • serial sensa-

'

6.00 Strefa P • magazyn
muzyczny 6.30 KINOmaniak - odjazdowy magazyn
filmowy 7 .OO Muzyczne listy • magazyn muzyczny
7.50 Eek!stravaganza - serial animowany prod. USA
8.20• Alvaro - serial obyczajowy 9.20 Ł1si i Blondynki - reality show 10.20
Przygody Sindbada Żegla
rza - serial przygodowy prod.
USA 11.15 Gang Olsena
9 - komedia prod. duńskiej.
Tym ~azem w kn;gu zainteresowania Olsena i to-

'\

i

'

Telezakupy

1

>

okolica szykuje się do
wesela. W tym uroczystym dniu pogoda nie spła
tała figla, choć przymuszony do małżeństwa Palle
spodziewał się, że ciemne
chmury pokryją niebo.
Tego pięknego letniego
popołudnia dwie pary stają więc przed ołtarzem kościoła w Dale • Palle i Olga
oraz Bodil i Knud. Narasta
konflikt między ciotką Jette a Bodil, która po ślubie
przejmie rządy we dworze.
Obecność małego Gianniego jeszcze bardziej
komplikuje sprawy.

Cała

rmf. du'Sóej

Wodą-serial

11.00 Morten Korch
·Nad Spokojną

-reportaż

Niewieczer?ała

7.20 Opowieści
z księgi cnót
-serial animowany USA
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Na dobre i na złe
·serial prod. polskiej
9.30 Multimedialny
wieczór z Elitą
10.25 Ojczyzna
- polszczyzna
10.45 20-lecie śmierci
biskupa Jana

TVP8

·film dokumentalny

chrześcijanie

Pierwsi

10.45 Telezakupy
11.00 Od Jezusa
do Chrystusa:

9.10 Bud~k
·program dla dzieci
9.40 Kino Malucha:
Makowy chłopaczek
-film animowany
10.00 Zdarzyło się jutro
·serial prod. USA

8.25 Kawa czy herbata
8.45 Lessie
·serial prod. kanadyjskiej

Przedmieście 27

8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Krakowskie

7.30

6.00 Kawa czy herbata

ITfV/PD

l

przez agentów organizacji
,W", opłacanych przez
Cerro di Chilca.
13.00 Panorama
13.10 ' Ich pięcioro
-serial prod. USA
13.55 Ponad czasem
·serial prod. australijskiej
14.20 Miss Swiata 2001
15.15 Krzyżówka 13-latków
- czyli Światowid
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
1625 Złotopolscy
·telenowela lVĘ'
16.55 Miss Świata 2001
17.50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama

badań są podsłuchiwane

republiki Antiqua, przepro·
wadza badania gruntów w
kopalniach, które przed
rewolucją należały do mię
dzynarodowego konsor·
cjum Cerro Chilca Corporation. Vireau wraz ze
swym asystentem Santia·
go odkrywa bogate złoża
uranitu. Nie wie jednak, że
jego rozmowy o wynikach

południowoamerykańskiej

11.30 Życie na gorąco
-serial TVP
Francuski geolog, profesor
Vireau, na zlecenie rządu

12.30 Rolnictwo
na świecie
12.45 Plebania· serial TVP
13.15 Dom pełen zwierząt
13.30 Ekran z kwiatkiem
1135 Telezakupy
13.50 Czas na komputer
14.10 Krajobraz z cisem
14.25 Sprawnym być
14.35 www.media.spoko
15.00 Wiadomości
15.10 Zawsze po 21-szej
15.45 Program
publicystyczny
16.00 Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces
·serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Klan
·telenowela TVP
18.05 Czarodziejki
·serial prod. USA
19.00 Wieczorynka:
Bob Budowniczy
19.30 Wiadomości

pieniądze

12.10 Agrobiznes
• rolniczy program
infonnacyjny
12.25 Kontrasty
·świat, ludzie,

• nal.i<a jęz. niemieckiegO
dla dzieci i młodzieży
12.00 Wiadomości

11.40 Hallo aus Berlln

18.55 Vabanque-teletumiej
19.25 Fiim dokumentalny
19.55 Śpiewające
Fortepiany
·teleturniej muzyczny
21.00 Panorama
21.20 Sport ·telegram
2128 Pogoda
21.35 Polska bez fikcji
·film dokumentalny
22.15 Anna i wampir
-film fab. prod. polskiej,
ret. Janusz Kidawa,
wyk. Wirgiliusz Gryń,
Jerzy Trela
W latach sześćdziesią
tych na terenie Zagłębia
Dąbrowskiego dokonano
19 napadów na kobiety 14 z nich zmarło. Setki
milicjantów współpracują·
cych z wieloma naukowcami przez 7 lat tropiły ,wampira z Zagłębia". Od im ie·
nia pierwszej ofiary grupa
operacyjna przybrała kryptonim .Anna". Mordercę,
którym okazał się Zdzisław
Marchwicki, aresztowano dwa
lata po ostatnim zabójstwie.
O.OO Konserwacja
nadajnika
dla Warszawy
I okolic
0.45 Zakończenie
programu

nadajnika
dla Warszawy
I okolic
O.OO świerszcze w trawle
-film fab.
prod. angielskiej
1.35 Zakończenie
programu

O.OO Konserwacja

-magazyn

22.55 Sportowy flesz
23.00 Dobre książki

Wiadomości

Sensacje XX wieku
Szept
prowincjonalny
22.30 Monitor

-film dok.

wdziewczynkę

zmienionym

Ocllłopcu

19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Miej oczy
szeroko otwarte:

10

8.30 Formula Nascar 10.15
Wiadomości 10.30 Bobsle·
je: Zawody pucharu świata
mężczyzn 11.30 Golf: Turniej UBS Warburg Cup
12.30 Bobsleje: Zawody
Pucharu Świata 13.30 Magazyn Watts 14.00 Kolarstwo 15.30 P~ka nożna 19.30
Magazyn Watts 20.00 Sumo 22.00 Piłka nożna 23.30
Wiadomości 23.45 Golf
0.45 Magazyn Watts 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
czenie programu

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

„„...
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9.00 Planeta żywiołów: powódż 9.55 Afryka mało zna."
na 1O.SO Podróże do krań
ców ziemi 11.45 Łowca
krokodyli 12.40 Kosmiczne kule ognia 13.30 Parana! · oko na wszechświat
14.25 95 światów 15.15
żądła, pazury i kolce 16.10
Wielka wyprawa · Hiszpania 16.35 Plac Kingsbury
17.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Punk·
ty zwrotne historii: Bitwa o
Anglię 18.00 Liniowce:
okręty wojenne 19.00 Dzika Australazja 20.00 Świat
według Anny Walker 20.30
Problemy
przyszłości:
miasta 21.00 Samotna
planeta: Jedzenie w Wietnamie 22.00 W poszukiwaniu draculi 23.00 Wielki
powieści: dracula O.OO Pojazdy specjalnego przeznaczenia 0.30 Saperzy: pokaz 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Skrzydla: samoloty szpiegowskie 3.00 Zakończenie programu

J'

7.00 Mały Miś - serial animowa ny 7.30 Zdumiewają·
cy świat zwierząt • serial
edukacyjny 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05
20 lat później 8.30 Za wszelką cenę • serial fab. 9.30
Miniatury włoskie 9.45 Ję
zyk filmu 10.00 Zdarzylo się
jutro - film fabularny 10.45
Telekurier bis 11.15 Saga
Jacksonów - serial obyczajowy 12.00 To jest temat
12.15 Tragedie· serial dokumentalny 13.15 Muzyka·
łączy pokolenia 14.05 Klan
· telenowela 15.00 Minty ·
serial fabularny 15.25 Wiadomości kuriera 15.30 Mój
pies i inne zwierzaki 15.40
Kurier 16.00 20 lat później
16.20 Wojenne dni Warszawy 16.30 Siódme niebo 17.15 Gość WOT 17.25
Komunikaty i Ogloszenia
17 .30 Studio reportażu
17.45 5 minut o„. 18.00
Telewizyjny Kurier Warszawski i Pogoda 18.20 Wwaznanainieznana18.40Powiaty 19.00 Beaumarchais -film fab. 20.30 Telekurier
21.00 Muppet show, czyli
pokaz gwiazd 21.30 Kurier
21.45 Rozmowa dnia 22.00
To jest temat 22.15 Mroczne dziedzictwo 23.00 Jazz
nocą O.OO Zakończenie

7.00 Mały Miś - serial animowany dla dzieci 7.30 Zdumiewający świat zwierząt ·
angielski serial edukacyjny 8.00 Magazyn reporterów • takie jest życie 8.30
Za wszelką cenę - serial
fabularny -9.25 Książki z
górnej półki 9.30 Miniatury
włoskie 9.45 Język filmu
10.00 Zdarzyło się jutro
10.45 Telekurier bis 11.15
Kino w południe: Saga
Jacksonów - serial australijski 12.15 Tragedie· serial dokumentalny 13.15
Rozrywka 14.05 Klan - telenowela 15.00 Kino farnilijna: Minty • serial fabularny dla młodzieży 15.40
ŁWD 16.00 Magazyn spor·
towy 16.25 Trójka proponuje 16.30 Siódme niebo •
serial. fab. 17.15 Repertaż 17 .30 ŁWD 17 .50
Rozmowa dnia 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia
18.30Łódzki Klub Parlamentarny 19.00 Kino wieczorne: Beaumarchais ·film
fabularny 20.30 Telekurier
21.00 Muppet show, czyli
pokaz gwiazd 21.30 ŁWD
22.00 To jest temat 22.15
Mroczne dziedzictwo • serial fabularny 23.00 Jazz
nocą - program muzyczny 23.50 Program na jutro

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

WOT

TV Łódź

191istopada, TVP 2, godz. 11.30.

~J!t'!

działek,

„Życie na gorąco" - serial TVP· reż. Andtzej Konie, wyk.Leszek Teleszyński, Stanisław Niwiński; Leszek Herdegen i inni. Emisja: ponie-
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Magazyn redakcji
programów
religijnych
Normalny
Norman
·serial animowany
Kosmiczne wojny
·serial animowany
Tajemniczy rycerze
·program dla dzieci
Power Rangers
• serial dla dzieci
Disco Polo Live
Szybszy niż piorun
·film prod'. USA
Flip i Flap:
wszystko
co najlepsze

Wystarczychcieć

Disco Relax
Twój lekarz

zwierzęta świata

18.30 Informacje
18.50 Sport

pod.US/\

16.15 Apetyt na miłość
• gra· zabawa
16.45 Roswell:
Wkręgu tajemnic
·serial prod. USA
17.35 Asyzldasy
-serial dla młodzieży

15.00
15.30
15.40
15.45

14.05
14.35

·film prod. niemieckiej
wyk. Stan Laurel,
OliwrHardy
Benny Hill
Rótowa pantera
·serial animowany
4x4
Informacje
Prognoza pogody
Najzabawniejsze

6.00 Ogloszenie matrymonialne - komedia 7.OO Echa
tygodnia 7 .30 i:ajemnice
Pałacu Branickich 8.00
Wiadomości 8.15 Lecznica
pod św. Franciszkiem 8.45
Ziarno 9.1 O Ale cyrk 9.35
Plebania 10.00 To jest
moje niebo 1O.30 Uczymy
się polskiego 11.05 Klan
12.20 Ogród Barbarzyńcy
12.45 Polo'nia 13.05 Pod·
róże kulinarne Roberta
Makiewicza 13.30 Mapeciąt·
ka 14.00 Gościniec 14.30 Piraci 15.00 Jest jak jest
15.30 Kulisy PRL-u 16.00
Ojczyzna-polszczyzna 16:25
Kompozytorzy 17 .OO Teleexpres 17.20 Gość Jedynki
17.30 Dozwolone od lat 40
18.05 Na dobre i na złe
18.55Zaproszenie 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomośt:i 20.00 Polonica 21.20
Kapela Pieczarków 22.30 Panorama 22.50 Sport-telegram 23.00 Benefis An·
drzeja Grabowskiego 23.45
Powtórki programów

TV POLONIA

ł

7.00 Teledyski 8.50 Odjazdowe kreskówki • seriale
animowane dla dzieci 10.20
Teleshopping 10.50 Zaginiony skarb • komedia prod.
USA, reż. Robert Hicks,
obsada: Loring Stevenson, James E. Christopher
12.30 Hotel • serial obyczajowy 13.20 Teleshopping
13.55 Gra w przeboje - teleturniej muzyczny 14.25
SOS Barracuda • thriller
prod. niemieckiej 16.05
Niesamowite maszyny ·
film dokumentalny 17.05
SeaQuest · serial fantastycznonaukowy 18.00 Sło
neczny patrol - serial przygodowy 19.00 Koncert ,Duran, duran" 20.00 Fałszy
we oskarżenie - dramat
prod. USA 21.45 Mroczna
obsesja - thriller prod. USA
23.30 Inna kobieta - film erotyczny 1.15 Koncert .Duran, duran." 2.05 Fałszywe
oskarżenie · dramat prod.
USA 3.35 Teleshopping

d:li:il::f"

7.00 Telesklep
1425 Wyprawa
w nieznane· film dok.
8.00 Rycerz Redwall
15.20 Cudowne lata:
·serial animowany
Ślub
8.30 Karolina
·serial obyczajowy
i przyjaciele
- serial animowany
Nieublagalnie zbliża się
9.00 Domek na prerii
dzień ślubu Karen, jedy·serial przygodowy
nej córki państwa Amol10.00 Dotyk anioła:
dów. W domu rodzinnym
świąteczny •
trwają gorączkowe przygo·
towanla do przyjęcia nopodarunek
wego czlonka rodziny.
·serial obyczajowy
11.00 Tajemniczy element 15.50 Człowiek, który zabił
L. Valancea
-serial sensacyjny
-western prod. USA
12.00 Gra o Niemcy
18.10 Nastroje serca
·film dokumentalny
- film obyczajowy
13.30 Remington
Steele
• 20.00 Wydarzenia
20.20 Sport
- serial sensacyjny

tut~

(®

12.50

10.00
11.00

9.30

9.00

8.30

8.00

6.00
7.00
7.15
7.30

\!i [ffil\.@l~'ll'

i

lub

mieć będą do czynienia ze służbą zdrowia . zdarzają się wszak wyjątki,

Ponieważ prawie wszyscy mieli

nie wie, czy należy dawkę
czy zwiększyć. Oczywiście, stosowne badanie krwi może
załatwić prywatnie, za prawie 50 zło
tych. Takich „kwiatków" jest mnóstwo i przyklady można byłoby mno-

zmniejszyć

miesięcy

FUNDUSZE ZAMIAST KAS CHORYCH

kłno!

8.00 Skąpani w ogniu • film
wojenny prod. polskiej, reż.
Jerzy Passendorfer, wyk.
Stanisław Mikulski, Beata
Tyszkiewicz 9.30 Doku·
ment: Kiedy musical królował w Hollywood 10.30
Kobieta inna niż wszysU<ie
- film obyczajowy prod .
kanadyjskiej 11.50 Film
krótkometrażowy: Trema
12.05 Opowieść z Los An·
geles · komedia prod. USA
13.40 Kto się boi Virginii
Woolf? - dramat prod.
USA 15.50 Zimowi ludzie ·
dramat prod. USA 17.40
Jabłko - film obyczajowy
prod. Iran/Francja 19.05
Dokument: Kiedy musical
królował w Hollywood 20.00
Amy • film obyczajowy prod.
australijskiej 21.45 Dokument: Kino w świecie: Dzieci Mad Maxa 22.40 Czerwona gorączka • film akcji
0.25 W szachu - dramat
2.40 Zakończenie programu

•Je

k0

w przekonaniu, że jest żonatym mężczyzną i .ojcem.
0.15 Panwzywał
Milordzie?
-serial komediowy
1.00 Zakończenie
programu

i

6.00 Plac budowy · serial
6.30 Czarny Królewicz serial przygodowy dla miodzieży 7.OO V Max - magazyn motoryzacyjny 7.30
Zaginione cywilizacje • film
dokumentalny 8.30 Hoboczaki - serial animowany
dla dzieci 9.00 Plac budowy - serial 9.30 Dzieciaki z
mgławicy · serial 1O.OO Biały Kieł - serial przygodowy
10.30 K&A • program rozrywkowy 11.15 Z afrykań
skiego pamiętnika - serial
przygodowy prod. USA

a

6.25 Telesklep 7.45 Punky
Brewster - serial komediowy prod. USA 8.10 lnspektor Gadget - serial animowany dla dzieci 8.35 Przygody Kuby Guzika • serial
animowany dla dzieci 9.00
Łebski Harry • serial animo.wany dla dzieci 9.25
Denis Rozrabiaka · serial
animowany 9.50 Uczniow·
skie manewry • serial komediowy prod. USA 10.15
Automaniak • magazyn mo-

•

12.00 Dawni wojownicy ·
serial dokumentalny 12.30
Ach, śpij kochanie - serial
komediowy prod. USA
13.00 TV4 Kropka pt - magazyn dotyczący problemów związanych z internetem 13.25 V Max - program motoryzacyjny 13.55
Dzika rzeka - film fabularny prod. USA 16.00 Łysi i
Blondynki • reality show
16.50 Niewiarygodne, ale
prawdziwe - serial dokumentalny 17 .45 Dziennik
17.58 Informacje sportowe 18.05 Nieustraszony
2010 · film akcji prod. USA
20 .00 Łysi i Blondynki -

toryzacyjny 10.45 VIVA Polska! • program muzyczny
12.45 Big Brother 13.30
Przygody Supermana serial przygodowy 14.25
Maraton uśmiechu · pregram rozrywkowy 14.55
Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy 16.00
Dom pełen pomysłów ·
magazyn 16.30 Wielka niespodzianka Klaudiusza 17.00
Kochane kłopoty - serial
obyczajowy 17 .55 13 Posterunek • serial komediowy prod. polskiej 18.30 Ale
plama - program rozryw-

reality show 20.55 Rabusie - komedia sensacyjna
prod. USA 22.40 Anioł
ciemności 2 · serial dram a tyczne-sensacyjny
23.35 Drogówka · magazyn policyjny o charakterze dokumentalnym rejestrujący codzienność policjantów 0.05 Pechowiec
Fantozzi - komedia obyczajowa 1.50 Millennium · se'
rial dramatyczny prodJ
USA, reż. Cliff Bele, ~in)
Charletson, wyk. Lanc~
Henriksen, Megan Galla·,
gher 2.45 Muzyczny VIP magazyn muzycrny 3.20
?akończenie programu

kowy 19.00 TVN Fakty 19.20
Sport 19.25 Pogoda 19.35
Milionerzy - teleturniej 20.25
Big Brother 21.1 O Droga
do gwiazd 22.1 O Wiecznie
młody - komedia obyczajowa prod. USA. W 1939
roku amerykański pilot zgodził się wziąć udział w ści
śle tajnym eksperymencie
- poddał się hibernacji. 0.1O
Operacja Wieczność · serial sensacyjny prod. USA
1.10 Zabój~two na żywo film sensacyjny prod. USA
2.50 Nic straconego • powtórki progracnów

a lekarz pierwszego kontaktu bywa
ostatnim - i każdy ma wyrobioną
opinię o instytucji i ludziach w niej
zatrudnionych. Zdarzają się lekarze żyć.
Doświadczane przez pacjentów
na miarę doktora Judyma, do innych
nie podchodź bez koperty. Jednakże ubóstwo ośrodków udzielających popo ostatniej reformie, która powoła rad i wykonujących zabiegi pozostała kasy chorych i związany z nimi je w jaskrawej sprzeczności z owymi
system finansowania, większość Po- powołanymi przez reformę adminilaków bardzo negatywnie ocenia zmia- stracyjnymi ośrodl\:ami władzy,
ny. Dostęp do specjalisty został wy- w których królują marmury, luksusowe samochody, służbowe garnitur·
raźnie utrudniony.
Ze schorzałym okiem trzeba cze- ki, telefony komórkowe, komputekać na przyjęcie przez lekarza sześć ry na miarę potrzeb potężnych bantygodni, a na wizytę w dobrze wypo- ków. Zdrowego na umyśle pacjenta
sażonej poradni szpitala okulistycz- zapewne do furii doprowadzi uzyskanego i pół roku. W niektórych przy- na w Najwyższej Izbie Kontroli inchodniach informuje się usłużnie pa- formacja o przeciętnym, miesięcz
2025 Pogoda
cjenta o wartości przysługujących mu nym wynagrodzeniu w owych kasach;
20.30 Zdarzyło się jutro
usług, przyznanych przez którąś pobiera się tam średnio, za papier·serial sensacyjny
2125 Panwzywal
z osławionych kas: wypada około sze- kową robotę, 3650 złotych, pensje
Milordzie?
ściu złotych miesięcznie. Poziom dyrektorskie przekraczają 8 tysięcy
22.20 Kwiat kaktusa
cholesterolu można sobie zbadać dwa PLN, podczas gdy zatrudnieni przy
-komedia obyc:ząowa
razy w ciągu roku, co koliduje z roz- chorych uzyskują średnio mniej niż
Dentysta Julian Winston, sądkiem
przejawianym nawet przez półtora tysiąca złotych, na co składa
zatwardziały stary kawawiekowego pacjenta, który za dzien- się zarówno wynagrodzenie salowej
!er spotyka się z młodą I
ną dawkę leku (pastylka Zocaru) pła jak i specjalisty wysokiej klasy.
śliczną ekspedientką Toni
dok. na sir. 9
ci ponad cztery złote i przez sześć
Simmons, którą utwierdza

18.55 Prognoza pogody
19.05 Chciwość,
czyli żądza pieniądza
- teleturniej
20.00 Miodowe lata
• polski serial komediowy
20.50 Graczykowie
czyli Buła I Spóła
• polski serial komediowy
21.20 Zostać Miss
• seńal obyczajowy
21.30 Losowanie LOITO
22.25 Miss Polski Finały
• relacja z wyborów
0.50 Strzeżone tajemniee
-serial prod. USA
2.35 Flip I Flap: wszystko
co najlepsze
·film prod. niemieckiej
3.40 Muzyka na bis
5.10 Pożegnanie

ł.OWICZAJ.~,

Głowna i Strykowa

nowy

z

Ekonomika na codzień

i Wi6.ŚCi

ł

1

1-r1v11:ao
-film dokumentalny

6.30 Proszę o odpowiedź
6.45 Przystanek Unia
7.35 Zwierzęta świata
peryskop

8.05 Czarodziejski

'fydzleń

•serial prod. kanadyjskiej

•serial ~iczy
8.30 Teleranek
9.00 Zew krwi

10.00
10.35 Więzy krwi
-seńalprod. TVP
Jan przyjeżdża do szpitala, żeby dowiędzieć się o
stan Marysi. Józef oddaje policji broń Marka. Wiktoria dostaje od Stanisła
wa akt własności Bronowic.

C::lJs/

-transmisja modlitwy

11.25 Wyblerzteledysk
12.00 Anioł Pański
12.10
inf~ny

• kalolicki magazyn

do Opola

12.25 Od A do Zdrowia
13.00 Wiadomości
13.10 Od przedszkola
13.40 Poszukiwacze
skarbów -teleturniej
14.10 Póki się znów
nie spotkamy
-film fabularny
prod. angelskiej

6.55 Film
dla niesłyszących:
Pogranicze w ogniu
-serial TVP

7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. USA
9.25 Jej styl
10.00 Na maksa
10.30 Wyprawa z National
Geographic
·serial dok. prod. USA

11.30 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
12.00 Ucieczka na Atenę
·komedia sensacyjna
prod. angielskiej
Akcja filmu rozgrywa się
w 1944 roku. Miejscem
wydarzeń jest grecka wyspa, gdzie Niemcy zało
żyli obóz jeniecki. Więź·
niowie prowadzą prace wy-

Reportaż

konkursu Audiotele

Więzy miłości

'
-film fab. prod.angielskiej
Jude Fawley, ubogi kamieniarz z prowincji, a przy
tym ambitny i inteligentny samouk, marzy o lepszym życiu. Pragnie rozpocząć stuctia na uniwersytecie w Chrlstminster,
jednak dla człowieka z nizin możliwości awansu
społecznego są bardzo
ograniczone. Wbrew radom swej ciotki, która dostrzega jego zdolności i
pracowitość, Jude ulega
chwilowej namiętności i
poślubia Arabellę Dorn,
córkę hodowcy świń,
która twierdzi, że spodziewa się dziecka.

programu

0.30 Noc internauty
1.00 Zakończenie

18.00
18.22
18.30
19.00
19.55

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Magazyn
piłkarski „Gol"
Koncert życzeń
OT.TO

21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.27 Prognoza pogody
21.35 Marszałek Piłsudski

życia.

-serial TVP
22.35 Czy tak musi być
-Kultura
23.20 Rewelacja miesiąca
-Szalapin
0.30 Cześć, Mamo!
-film fab. prod. USA
, Cześć, mamo!" to komedia oddająca atmosferę
nowojorskiej subkultury
lat 60. z Greenwich Village. Bohater filmu , Jon
Rubin, brał udział w wojnie
wietnamskiej. Wraca do
rodzinnego Nowego Jorku,
wynajmuje zdewastowane
mieszkanie w biednej dziel·
nicy, a jego pasją staje się
film: Zdobywa kamerę,
przez którą podpatruje są·
siadów z nowo wybudowanego domu naprzeciwko,
na taśmie
rejestrując

programu

Zakończenie

scenki z ich

2.00

=

mości

świata

8.30 Przygoda 9.30 Bob·
sieje: Zawody pucharu
Ś'l'Yiata kobiet 10.30 Piłka
nożna:· Eliminacje mi·
strzostw świata 2002
11.30 Bobsleje 12.30 Pił
ka nożna : Eliminacje mistrzostw świata 2002
14.00 Bobsleje 15.00 Kolarstwo 16.00 Bobsleje
17.00 Piłka nożna: Eliminacje mistrzostw świata
2002 18.30 Golf 21 .00
Wiadomości 21.15 Formuła Nascar 22.00 Wyścigi
samochodowe 23.00 Wiadomości 23.15 Magazyn
Watts 23.45 Piłka nożna:
Eliminacje
mistrzostw
2002 1.15 Wiado1.30 Zakończenie

_.ir.,;.r*
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9.00 Szkoła spadochroniarzy 9.55 Brygada N 10.50
Antony'ego Henna opowieści o roślinach 11.15
Wyczarowane z drewna
11.45 Zapora Hoovera
12.40 Wojna i cywilizacja
13.30 Zderzenie 14.25
Granice nauki 15.15 Medycyna niekonwencjonalna 16.10 Żądła, pazury i
kolce 17 .05 Śmigłowce na
patrolu 19.00 Łowca krokodyli 20.00 Olbrzymy
21.00 Kosmiczne kule
ognia 22.00 Paranal - okno
na wszechświat 23.00 95
światów„. O.OO Okno na
świat 1.00 Efekty specjalne 2.00 Podróże do krań·
ców ziemi 3.00 Zakończe
nie programu
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jąc napastnika na bruk.
Czyn ten wzbudza uzna·
nie u dwu innych gości:
Onufrego Zagłoby i Longina Podbipięty.
21.05 Kabaretowa noc
pod gwiazdami

1s.m
16.20 Dwadzieścia jeden
-teleturniej
17.00 Teleexpress
17.20 Dziennik telewizyjny
-program Jacka
Fecbolliaa
22.00

Rozwiązanie

17.35 Lokatorzy
·serial TVP

18.05 Śmiechu warte
22.05 Sportowa
Jedynka
22.30 Uczta kinomana:

18.30 Jaka to melodia?
• quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka:
Przygody Myszki
Miki i Kaczora
Donalda

Jerzy Hoffman,

·serial prod. TVP

19.30 Wiadomości
19.52 Sport
19.58 Pogoda
20.05 Ogniem i mleczem
reż.

Michał żeb-owski

w.fa. Izabella Scorupco,
Telewizyjna wersja epopei
Hoffmana. Jan Skrzetuski, poseł księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, wracając z Krymu ratuje ży
cie pułkownikowi kozackiemu Bohdanowi Chmielnickiemu. Podczas posto·
ju w karczmie, zaatakowany przez podstarostę Czaplińskiego, daje popis szlacheckiej krzepy, wyrzuca-

Złotopolscy

-ielelumiej

kopaliskowe. Wśród nich
są: znany archeolog, profesor Blake, i Ameryka·
nie Nat Judson oraz Bru·
no Rotelli. Komendantem
obozu jest major Otto
Hecht, wielki koneser dzieł
sztuki i były marszand.

14.30

-telenowela TVP
15.00 Na kresy ze Staśkiem
Wielankiem
16.00 Na dobre i na złe
·serial prod. polskiej
Zosia leży na oddziale gi·
nekologii w leśnogórskim
szpitalu. Rokowania doktora Wójcika nie są najlepsze - ciąża będzie trudna do utrzymania. Mareczek od kilku dni nie pojawia się w pracy. Bożenka
jest zaniepokojona.
17.00 Święta wojna
-serial TVP

17.30 7 dni świat

4

8

WOT

Łódź

TV

Zakończenie

7.00 Witaj Franklin - film
animowany dla dzieci 7.30
Tęczowy domek • bajka dla
dzieci 8.00 Wierzę, wąt
pię, szukam 8.25 Są takie
miejsca 8.45 Studio reportażu 9.00 święty • serial
fabularny 10.00 Małe ojczyzny 10.30 Niefortun·
na czarownica - serial fabularny 11.00 Angela anakonda - serial familijny
11.30 Wojny, bitwy, żoł
nierze 12.30 Mój pies i inne
zwierzaki 12.40 Tele motor
13.00 Msza święta 14.00
Z archiwum kuriera 14.10
Gość WOT 14.30 Człowiek
i przyroda 15.25 Klasztory
polskie 16.00 Bob Morrison
16.45 Gościniec 17.15 Kabaret 18.00 Kurier 18.1 O
Kościół i świat 18.20 To
jest temat 18.35 Popioły film fabularny prod. poiskiej 20.20 Sport 21.00
Kościół i świat· informacyjny program katolicki
21.10 Wędrówki warszawskie - film dokumentalny
21.30 Wiadomości kuriera 21.35 Wierzę , wątpię i
szukam 22.00 Konfesjonał - kanadyjski film fabularny 23.40 Country
- program muzyczny
progra0.30
mu

nocą

6.55 Program dnia 7.00
Witaj Franklin - serial animowa ny dla dzieci 7.30 Tęczowy domek - serial animowany dla dzieci 8.00
Dom poduchy i kaczuchy
8.40 Impresje 9.00 Świę-·
ty · serial fabularny prod.
angielskiej 10.00 Małe ojczyzny 10.30 Niefortunna czarownica - film dokumental ny 10.55 Angela
anakonda 11.20 Książki z
górnej półki - książka tygodnia 11.30 Wojny, bitwy, żołnierze 12.35 Moda,
jak pogoda 12.45 Podaj
cegłę 13.15 Pacjent w labiryncie czyli co słychać
doktorku? 13.30 Małe conieco 13.45 Warownie pogranicznych szlaków 14.00
Depozy1 wiary 14.30 Gzłowiek i przyroda 15.25
Klasztory polskie 15.55
Bob Morrison 16.40 Gościniec 17.15 Kabaret 18.00
ŁWD 18.10 Wiadomości
sportowe 18.20 Łódź 3 proponuje 18.30 PopiOły serial fabularny 20.15 Magazyn sportowy 21.25 Bywalec 21.40 Filmowa encyklopedia Łodzi 22.00
Konfesjonat • film fabularny 23.40 Country nocą magazyn muzyczny 0.20
Program na jutro

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

9
ii.i~~'ll'

ł·t

7.00 Teledyski 8.00 Odjaz· 9'e kłno!
dowe kreskówki - seriale 8.00 Zmowa milczenia animowane dla dzieci 10.40 filmy obyczajowy prod.
Teleshopping 11.10 SeaQu- angielskiej 9.35 Blaszany
est - serial fantastyczno - bębenek • film obyczajonaukowy 12.00 SOS Bar- wy prod. niemiecko-polracuda - thriller prod. nie- skiej 11 .55 Uprzejmie inmieckiej 13.40 Teleshop· formujemy, że nie są Pań·
ping 14.15 Słoneczny pa- siwo małżeństwem - kotrol - serial przygodowy media prod. USA 13.20
15.1 O Szczur - dokument Gdzieś w czasie - meloprzyrodniczy 16.1 O Czło dramat prod. USA 15.05
wiek w żelaznej masce - Dokument: Kino na świecie
film przygodowy prod. · Wejście smoka 16.00
USA, reż. Mike Newell Kołysanka z Broadwayu 18.00 Puma · szkoła mę musical prod. USA 17.30
Piosenka Carli - dramat
stwa • serial sensacyjny
prod. angielsko-niemiec19.00 Bez fikcji: Gdy kako-hiszpańskiej 19.35 Doskader popełnia błąd - film
kument: Magia kina 2 dokumentalny 20.00 Ja i
Czarodzieje animacji 20.00
Will· film obyczajowy 21.45
Weekend w Australii!
Rzeżbiarka - thriller prod.
Kwiaty jego życia - film
USA 23.35 Inna kobieta • obyczajowy prod. austrafilm erotyczny 1.15 Puma • lijskiej 21.30 Po tamtej
szkoła męstwa • serial senstronie chmur - dramat
sacyjny 2.00 Ja i Will - film 23.io Sanatorium pod
obyczajowy prod. USA klepsydrą - dramat 1.20
3.30 Teleshopping
Zakończenie programu

t@
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SERCE DO ZWROTU

6.00 Disco Polo Live
14.00 Zawód szpieg
1S.50
Sport
6.20 Telesklep 7.50 Inspek7.00 4x4
·serial sensacyjny
18.55 Prognoza pogody
Jeśli ktoś z pracujących w kasie zadeklaruje
tor Gadget • serial animo7.30 Magazyn redakcji
Serial opowiadający o nie- 19.05 Rozbitkowie
wstręt do papierosów, to dostaje mi~sięczny „dowany dla dzieci 8.15 Czas
programów
samowitych przygodach pary
•• serial przygodowy
datek antynikotynowy" w wysokości 150 złotych ,
na lepsze • film rodzinny
religijnych
amerykańskich superagentów
20.00 Zyclowa szansa
przy czym abstynencji nikt nie sprawdza, bo to
8.00 Nonnalny Nonnan
prod. USA, reż. Jimmy
• walczących z najniebez· 20.55 Zerwane więzi
byłoby post!tj)owaniem„ . uwłaczającym godności.
pieczniejszymi terrorysta- 21.30 Losqwanie LOTTO
Kaufman 10.00 Buntownik
• seńal animowany
Przy deklarowanych przez obecną koalicję za8.30 Kosmlcznewojny
mi z różnych stron świata. 22.00 Szczęśliwy dzień
bez powodu - film obycza- miarach cięciach wydatków i zwiększeniu obcią
• seńal arimowany
14.50
Benny
Hill
film
prod.
USA
jowy
prod.
USA,
reż.
Niżeń fiskalnych nakładanych na przeciętnych oby9.00 Hugo
15.20 Fundacja Polsat
Rozwiedzeni rodzice, Me- cholas Ray 12.00 Droga wateli, kasy chorych nie mogą
pozostać oazami
15.30 lnfonnacje
9.30 Power Rangers
lanie i Jack traktują córkę do gwiazd - program roz· luksusu. W opinii publicznej
zapracowały sobie na
-serial dla młodzieży
15.40 Prognoza pogody
Maggie jako przeszkodę na
rywkowy
13.00
Przygody
fatalną opinię, zbierając, po części niezasłużone,
9.55 Disco Relax
drodze do kariery. Ale Supermana - serial przy- cii<gi za bałagan towarzyszący
15.45 Klub Polsatu
przez długi czas zmia11.00 Dhanna i Greg
16.00 Rodzina zastępcza wkrótce los spłata im fi- godowy 13.50 Co za ty- nom w służbie zdrowia, po części usprawiedliwio-serial komediowy
·serial obyczajowy
gla: przyszłość obojga za- dzień • magazyn 14.35 ' ne, choćby promowaniem ostentacyjnego
luksusu
11.30 Sabrina
leżeć będzie od Meggie.
16.30 Czas na kabaret
Przygody z pandą - film czy wypłacaniem rocznych nagród, przekraczaj ą
·nastoletnia
• Tadeusz Drozda
O.OS Magazyn
rodzinny 16.15 Big Brother cych trzydzieści tysięcy złotych. Partie polityczczarownica
przedstawia
Ligi Mistrzów
• zobacz więcej 17.15 Na- ne, tworzące obecnie koalicję, zgodnie wymienia• serial komediowy
17.30 Chciwość, czyli
1.05 Magazyn sportowy uka jazdy 17.45 Ananasy ły w swoich programach likwidację kas i powoła
12.00 Tajemniczy ogród
żądza pieniądza
2.40 Muzyka na bis
z mojej klasy 19.00 TVN nie znacznie mniejszych i taniej działających kil- film prod. USA
18.30 lnfonnacje
5.00 Pożegnanie
Fakty 19.20 Sport 19.25 ku funduszy. Takiej zmianie ma towarzyszyć
Pogoda 19.35 Milionerzy usprawnienie systemu dzielenia funduszy na ochro20.25 Big Brother • Ring nę zdrowia i systemu kontraktowania świadczeń.
f'Ut.~
21.40 Pod napięciem 22.1 O Według obecnych koncepcji fundusze będą zawie7.00 Gra o Niemcy
14.20 Polak, katolik,
20.25
Pogoda
rać z samorządami umowy na przekazywanie pie-film dokumentalny
obywatel
20.30 Detektywwsutannle Superwizjer 22.40 Nie do niędzy do podległych
im zakładów opieki zdrowiary 23.10 Noktowizjer
8.15 Karolina
-magazyn
-serial sensacyjny USA
23.45 Ale plama 0.15 Big wotnej. Mają być ustalone stawki za hospitalizację
14.50 Arsene Lupin
i przyjaciele
21.25 Piątka u Semki
w szpitalach powiatowych, wojewódzkich i kli·serial animowany
-program publicystyczny Brother - zobacz więcej
·serial sensacyjny
1.1 O Lakier do włosów - nicznych. Wszyscy liczą na zmniejszenie kosztów
8.45 Biblia
15.50 Covington Cross
22.00 Widzialne
komedia prod. USA 2.55 administracyjnych, chociaż obecne są podobno
• seńal animowany
I niewidzialne
·serial kostiumowy .
niewielkie. Nie można się łudzić , że zastąpienie
Nic straconego - powtórki
9.15 Człowiek, który zabił 16.50 Zdarzyło się jutro
-magazyn
kas fundus.zaroi poprawi z miesiąca na miesiąc syprogramów
LValencea
zjawisk niezwykłych
-serial sensacyjny USA
tuację pacjentów. Na to potrzeba po prostu więk
-western prod. USA
17.45
Wizyta
22.30
John
Wayne
szego dochodu narodowego, znacznie większych
11.30 Cudowne lata
- film dokumentalny
-program z udziałem
funduszy na wyposażenie służby zdrowia, pensje
Jerzego Zelnika
·.serial obyczajowy USA
23.20 Sannacja,
personelu, obsługę chorych. Jednakże likwidacja
12.00 Anioł Pański
18.10 Kwiatkaktusa
czyli Polska
6.1 O Plac budowy • serial rażących nieprawidłowości należy do podstawo-transmisja zWatykanu
·komedia obyczajowa,
·film dokumentalny
6.40 Dzieciaki z mgławicy . wych obowiązków każdego rządu i jego politycz„
12.20 Sannacja,
reż. Gene Saks,
0.05 Studio otwarte:
Wiesław Wesołowski
- serial 7.1 O Dzika rzeka - nego zaplecza. (PAI)
czyli Polska
w.fa. Walter Matthau,
Cybernetyki
film fabularny 9.15 Plac
-film dokumentalny
Ingrid Bergman
·program publicystyczny
budowy • serial 9.45 CzarOperacje poza ciałem
13.20 John Wayne
1.00 Zakończenie
20.00 Wydarzenia
ny Królewicz - serial przy·film dokumentalny
20.20 Sport
programu
godowy 10.15 Nieustra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - szony 2010 - film akcji
prod. USA 12.00 KINODo tej pory „serce w plecaku" , „serce na dłoni "
TV POLONIA
maniak 12.30 INFORmaczy w innym miejscu niż klatka piersiowa, było
tor prawny 12.45 INFORtylko poetycką przenośnią. Owszem, zdarzało się,
mator gospodarczy 13.00
że do przeszczepów przewożono serca nawet
Super VIP 13.30 Obieży
z bardzo daleka, jednak ich posiadacze byli już
świat 14.00 Gang Olsena wówczas martwi. O wyjęciu serca z żywego organikomedia prod. duńskiej
zmu, „oddaniu go do naprawy" i ponownym wsz16.00 Łysi i Blondynki czepieniu prawowitemu właścicielowi można było
reality show 16.50 Bill Cosjednak przeczytać tylko w książkach science ficby i straszne dzieciaki •
tion.
Jednak i ta, zdawałoby się nieprawdopodobna
serial rozrywkowy 17 .20
wizja, zaczyna zmieniać się w rzeczywistość .
Szczypta smaku • serial
W amerykańskiej firmie TransMedics skonstrukomediowy 17 .45 Dziennik owano Podręczny System
Przechowywania Orga17.58 Informacje sportonów, nazywany od angielskiego skrótu POST.
we 18.05 Jej cały świat •
Umieszczone w nim serce, nerki czy wątroba zaserial komediowy 18.35
chowują swoje właściwości przez dwie doby. Gdyby
Niewiarygodne ale prawdziktoś postronny a wrażliwy zajrza~ do wnętrza
we · serial dokumentalny pojemnika, prawdopodobnie
nieźle by się przera19.30 Hoboczaki - serial
ził. Umieszczony w nim organ nadal bowiem praanimowany dla dzieci prod.
cuje. Serce regularnie bije, nerki filtruj ą krew i proUSA 20.00 Łysi i Blondyndukują mocz. Na razie nie przeprowadzono jeszki - reality show 20.55 Dro- cze takich zabiegów na ludziach, ajedynie na szczugówka 21.25 Serial doku- rach i myszach. Pracownicy TransMedics twiermentalny 21.55 Supergol dzą, że spośród 600 prób aż 500 zakończyło się
22.30 Anioł ciemności - powodzeniem - po upływie kilkudziesięciu godzin
serial 23.25 Chińskie du- organy wszczepiono ponownie do żywych organichy 2 - fantastyczny film zmów i zwierzęta odzyskały dobrą kondycję. Koakcji 1.05 Super VIP 1.55 . lejnxrn etapem będzie wyjmowanie serca czy neStrefa - magazyn muzyct- rek w celu przeprowadzenia na nich operacji . K arny P 2.30 Zakończenie pro- diochirurdzy wiele sobie obiecuj ą po tej nowej technice.
gramu
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6.15 Na dobre i na zie 7.15
Słowo na niedzielę 7 .20
Tam gdzie jesteśmy 7 .45
Spotkania z tradycją 8.10
Fraglesy 8.35 Niedzielne
muzykowanie 9.00 Niebo
ztote ci otworzę 9.30 Zło
topolscy 10.20 Skłamałam
11.40 U wód„ . 12.00 Anioł
Pański 12.1O Czasy 12.25
Piękno, pamięć , pietyzm
12.45 Muzyka w zabytkach
13.00 Msza św. 14.05 Legenda o św . Krzysztofie
14.35 Spotkanie z Balladą
15.30 Biografie 16.15 Festiwal Muzyczny 16.30 Kochamy polskie seriale 17.00
Teleexpres 17.15 M jak miłość 17 .55 Tadeusza nikt
nie rusza 18.55 Ludzie li·
sty piszą 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Przystań 21.15 Dozwolone od lat 40 21.40
Gol 22.30 Panorama 22.50
Sport • telegram 23.00 Byli
23.55

żołnierzami Jodły

Sport 0.15 Powtórki
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