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Choinka pełna atrakcii

W

piątek 14 grudnia o godz. 16.30
rozbłyśnie na Starym Rynku cho-

inka,

dając początek pizedświą

tecznej zabawie dla najmłodszych. W tym
roku poprowadzi ją z głównej sceny aktor przebrany za Smerfa. Gargamel, bo
jego też nie zabraknie, będzie huśtał się na
ogromnej bujawce, podwieszonej wysoko nad głowami zebranych. Wystąpi też
trio wokalne w repertuarze najpopularniejszych kolęd, pojawi się Królowa Śnie
gu, będą sztuczne ognie.
Oczywiście nie zabraknie św. Mikołaja i
jego pomocników, za których tradycY.inie
przybiorą się miejscy urz.ędnicy. Z 5 małych scen rozdadzą oni paczki z łakociami
za losy, które można było kupić w cenie 5
Taki widok witał codziennie rano internowanych w Łowiczu. Niektórych zł. w pizedszkolach i szkołach podstawowych, a teraz jeszcze w Wydziale Spraw
przez długie miesiące.
'
Społecznych w ratuszu. Na dużej scenie
pizeprowadzone będzie losowanie 12 cennych nagród =zowych, w tym nagrody
głównej - roweru fimdowanego pizez Nowego Łowiczanina.
(tb)
działu ponad stu osób, internowanych 13., na sali gimnastyc-mej szkoły pijarskiej
w czasie stanu wojennego w Łowiczu i otwarta będzie, organizowana pod merykr
w innych ośrodkach odosobnienia, spodzie- rycznym kierownictwem Mw.eum Tradywają się organizatorzy na Rocznicowym cji Niepodległościowych w Łodzi, wystaSpotkaniu Internowanych Regionu Łódz~ wa poświęcona okresowi stanu wojennego.
uż w najbliższą sobotę, 15 grudnia
kiego, rozpoczynającym się w najbliż57.ą Czynna będzie ona p= trzy dni, tak by
odbędzie się trzeci charytatywny
sobo~ 15 grudnia w Łowiczu. Internowa- mogła ją obejrzeć mbxlzież ze wszystkich
mecz piłki nożnej halowej „Gwiazdy
nych z Łodzi i dzisiejS?.ego woj. łódzkiego szkół łowickich.
Dzieciom". Dla dzieci niepełnosprawnych
było więcej, ponad 200 osób, ale niektórzy
Dla samych internowanych największym, zagrająogodz.19.00 złowickimPelika
już nie żyją, z niektórymi nie udało się na- choć może i najtrudniejszym pizeżyciem, nem m. in. Mirosław Szymkowiak,
wiązać kontaktu, niektórzy nie mogą przy- będąjednak chyba Nocne Rozmowy Pola- Adam Grad i Przemysław Urbaniak.
jechać, być może ktoś przyjechać nie chce - ków - spotkanie towarzyskie zapowie- Oczywiście, jak zwykle będzie wiele koni tak jednak będzie to wielkie spotkanie.
dziane na sobotę wieczbr w gmachu aka- kursów i atrakcji dla widzów. Wstęp jest
Rozpocznie się ono w sobotę o 14.15 demika MWSH-P na Warszawskiej. Dla- bezpłatny, ale każdy kto zechce brać udział
sesją popularnonaukową w gmachu rekto- czego najtrudniejszym? Nie jest tajemni- w tym piłkarskim święcie, musi WIZUCić do
ratu Mawwieckiej Wyższej Szkoły Huma- cą, że ci ludzie, którzy wtedy walczyli puszki choćby symbolicmą złotówkę. Bę
nistyczno-Pedagogicznej przy ul. Akade- po prostu o wolną Polskę, po latach zna- dzie też można za niewielką opłatą zrobić
mickiej I13. W niedzielę o 9.30 odprawiona leźli się w często poróżnionych ze sobą sobie zdjęcie z jednym ze znanych piłkarzy.
Wcześniej, o godz. 18.00 zagrają naj~
zostanie dla internowanych msza św. w ko- ruchach, partiach, stowarzyszeniach. Dlaściele pijarskim, o J0.45 przed kościołem tego też Wojciech Gędek, główny organi- lepsi zawodnicy łowickiej i skierniewicpijarskim powitani zostaną abp łódzki Wła zator spotkania, podkreśla z satysfakcją, kiej ligi piłki halowej. Te mecze również
dysław Ziółek i bp łowicki Alojzy Orszu- że trudną, trwającą rok, całkowicie spo- należą do arcyciekawych i nie trzeba spelik, po czym w tymże kościele odsłonięte łeczną pracę organizacyjną potrafiło cjalnie namawiać łowickich kibiców, aby
zostaną dwie tablice pamiątkowe. Obaj bi- w zgodzie prowadzić kilkanaście osób na na nie przyszli.
Zapraszam wszystkich. Sobota, od
skupi odprawią główną msz.ę św. dla uczest- co dzień niekoniecznie w pehń się ze sobą
18., hala OSiR przy ul. Jana Pawła Il.
ników spotkania w katedrze łowickiej w nie- zgadzających.
Bogusław Bończak
dzielę w samo południe. Tuż potem, o godz.
(wal)

Wielki ziazd internowanych
U

Gwiazdy dzieciom

J

Wielu ludzi wierzy argumentacji odpowiedzialnych za jego wprowadzenie,
utrzymujących, że było to mniejsze zło
- że~
od interwencji radziećlMJj:i11J Raa, w świetle znanychJłlZ
dokumentów jest lclamliwa. a zamazać
ma w, czym stan wojenny był w rzeczywistości. brutalną obroną systemu wła
dzy i systemu gospodarczego, ktory
Polskę wpychał w nędzę. taką samą, w
jakiej dziś tkwią narody Kuby czy pół
nocnej Korei; brutalnym zdławieniem
naszych dążeń do wolności osobistej,
intelektualnej, gospodarczej, światopo
glądowej; naszego sprzeciwu wobec
życia w kłamstwie, naszego pragnienia
niepodległości.

DLACZEGO POStOWIE

'Iblr.a jest. bnitaJna i prosta. prawda ó
sianie~ -

aArie przemocy. w na-

Czy

posłowie

z naszego rejonu
potraktowali oświadcze
nia o stanie majątkowym? Uważna
lektura opublikowanych w Internecie oświadczeń przekonuje, że nie.
Nabijają w butelkę wyborców i
dziennikarzy.
Poseł składający oświadczenie o stanie
majątkowym - o których to oświadcze
niach pisaliśmy w NŁ po raz pierwszy
pized tygodniem - obowiązany jest do
zgodnego z prawdą, starannego i zupeł
nego wypełnienia każdej z rubryk.
poważnie

'•

Oświadczenie takie jest jawne i zostaje
opublikowane na stronach internetowych
polskiego sejmu (www.sejm.gov.pl), a
konkretnie na podstronie, którą posiada
każdy z posłów. Są one publikowane w
formacie *.pdf - tłumacząc w uproszczeniu wyglądają tak, jak zostały wypełnio
ne. Do odczytywania dokumentów w
tym formacie służy między innymi darmowy program Adobe Acrobat Reader,
który również można ściągnąć z Internetu i zainstalować na stałe na dysku.
dok na str. 5

Dobre dni ~ina
Jutro początek festiwalu Filmostrada
uż jutro, w piątek 13 grudnia w Ło
wickim Ośrodku Kultury zaczyna się
trwająca siedem dni łowicka edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego - Filmostrada. Po dzisiejszym seansie filmu Larsa von Triera Element zbrodni. będzie to
ostatni tegoroczny akcent działalności
Dyskusyjnego Klubu Filmowego istniejącego przy LOK.
W ramach festiwalu łowiczanie będą
mogli obejrzeć: w piątek 14 grudnia
o godz. 17.00 Malena w reż Giuseppe
Tornatore, o godz. 19.00 Happy Texas
w reż. Maka Illsley.
W sobotę 15 grudnia o godz. 17.00
powtórzony Happy Texas;Z2.Śo 19.00 Wojny
domowe w reż Damiena O'Donneła.
W niedzielę 16 grudnia będą same
powtórki: o godz. 17.00 Wojny domowe, ao 19.00Malena.
W poniedziałek 17 grudnia, o godz.
17.00 zobaczymy jedyny polski film na
Filmostradzie, Pól serio w reż. Tomasza
Koneckiego, a godz 19.00 Aimee i Jaguar
w reż. Maxa Faerberboecka.

J

We wtorek 18 grudnia o godz.
17 .OO zobaczymy skandalizujący film
Intymność w reż. Patrice Chereau,
a o godz. 19.00 Mordercze lato w reż.
Spike' a Lee.
W środę 19 grudnia zostaną powtórzone: Mordercze lato o godz. 17.00
i Intymność o 19.30.
Na czwartek 20 grudnia także zapowiedziane są powtórki: o godz. 17.00
Aimee iJaguar, a o 19.30 Pół serio.
Warto odwiedzić kino, bo każdy z prezentowanych filmów ma na swoim koncie nominacje do prestiżowych Oscarów
lub nagrody otrzymane na innych filmowych festiwalach. Przypomnijmy, karnet na wszystkie filmostradowe seanse
kosztuje 40 zł, natomiast bilet na pojedynczy seans 8 zł. Cztery darmowe karnety dla czytelników ,,NL" rozeszły się
u nas w ubiegłym tygodniu błyskawicz
nie.
(tb)

REKLAMY
KAL DRUK

slfpStwiebónlgv Polslra<X!/iię/asię w rozwoju o kilJmnaścJe lat i Ulraciła ldlkodzie~inte/igenlnycń. ~
ludzi. emigrujqpych na 7ACJrixi wposzukilWllłŹU swej smmy. Jale wielka jest chęć
uhycia tej prawdy pokazuje fala, i.e niemal nikt zfankcjonariu.szy komunistycznych nieponiósł dof4!/ karyza zbrodniepo

I3 grudnia popełnione. A ofiar stanu wojennego było- co apologeci Jaruzelskiego
przemilczają - prr.rwie sto: zastrzelonych,
częściej zatłuczonych palkami na demonstracjach i w Jwmisariatock Ich historia
jest najb<irdziej prawdziwą historią stanu
wojennego.

Wojciech Waligórski

OKNA
ŁOWICZ
ul.
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Sobota pod znakiem poiarów
T
rzy poważne pożary miały miejsce w
minioną sobotę, 8 grudnia. 14 przyczep siana oraz dach budynku inwentarska-składowego spaliły się w jednym z
gospodarstw we wsi Pilaszków. Przyczyną powstania pożaru było prawdopodobnie skruszenie przestarzałej instalacji elektrycznej. Akcja gaśnicza, w której wzięło
udział 28 strażaków, trwała około 4 godzin. Straty ocenione zostały na ok. I O
tys. zł .
W pożarze w Złakowie Borowym czę
ściowemu spaleniu uległ budynek obory
wraz z przylegającym do niej warsztatem. Ponad trzydziestu strażakom w sześcioipółgodzinnej akcji nie udało się również uratować ciągnika, sprężarki powietrza, szlifierki, wiertarki i przecinarki oraz
I O przyczep słomy i 2 przyczep siana.
Przyczyna tego pożaru było iskrzenie w

puszce łączącej przewody elektryczne W
pomieszczeniu warsztatowym. Tutaj
straty wyniosły około 50 tys. zł
·Tej samej nocy paliła się również szopa usytuowana w ciągu garażowym przy
ul. Zduńskiej . Przyczyna pożaru było
zaprószenie ognia. Spaleniu uległy plastykowe beczki, skrzynki i kartony. Na
szczęście strażakom udało się zapobiec
rozprzestrzenieniu ognia, co uratowało
znajdujące się obok garaże, a w nich samochody.
Feralnie rozpoczął się również począ
tek tego tygodnia. We wtorek, 11 grudnia,
w godzinach wieczornych całkowitemu
spaleniu uległa stodoła w Stach lewie. Przyczyna pożaru było zaprószenie ognia.
Spłonęły 2 przyczepy siana i tyle samo
słomy. Łączna wartość strat to około 17
(ljs)
tys. zł.

Opiekunka okradła staruszkę
poniedziałek, 10 grudnia około go- w wyniku działań operacyjnych i póź
dziny 15.00 po południu 54-letnia niejszych przesłuchań udało się ustalić,
Na odległość do 36 metrów możę podawać be(on, gigantyczny, zamontowany na podwoziu Volvo podajnik Plitzme- Wanda W. zgłosiła włamanie do mieszka- że staruszkę okradła osoba, która_ zgła
ister, własność firmy Mirbud, który w miniony poniedziałek, 10 grudnia łowiczanie mogli zobaczyć na ulicy Pijar- jącej na osiedlu Starzyńskiego 92-letniej szała rzekome włamanie do mieszkania i
skiej. Został on wykorzystany do zalania stropu nad dotychczasowym małym wirydarzem w rozbudowywanym pod Marianny P., którą opiekowała się. W miała się kobietą opiekować. Jak nam się
potrzeby liceum zespole szkól pijarskich, do którego to miejsca z żadnej strony nie ma możliwości dojazdu.
tym czasie staruszka przebywała w szpi- udało nieoficjalnie ustalić 54-letnia opietalu. Z mieszkania zginęła głównie gotów- kunka miała w zamian za opiekę dziedzika w kwocie około 6 tysięcy złotych. Ja- czyć mieszkanie po śmierci 92-letniej ko(mak)
kież było zdziwienie policjantów, którym biety.

W
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SKARB PANSTWA
STRACI NA POLFl-E

Błąd, przestępstwo, niedbalstwo, uległość wobec nacisków? Jakie są rzeczywiste przyczyny tego, że kulisami prywatyzacji łysz
kowickiej Polfy zajmuje się łowicka Prokuratura Rejonowa? łódz
ki Urząd Kontroli Skarbowej dopatrzył się bowiem w prywatyzacji
zakładu znamion przestępstwa, o czym infonnuje w tajnym raporcie.
W efekcie tej prywatyzacji skarb państwa w najbliższych tygodniach
może stracić nawet 9 milionówzłotych. Jeżeli do tego dojdzie, będzie
to efektem krótkiego zapisu w umowie prywatyzacyjnej podpisanej 22 grudnia 1998 roku przez byłego wicewojewodę Kazimierza
Orzechowskiego:. „ Cena udziałów skarbu państwa zostanie
pomniejszona o skumulowane straty bilansowe Byk Mazovia''.

odobnie jak wiele tego typu z.akładów,
niedofinansowana odpowiednio od
dziesięcioleci i przestarzała Polfa Łysz
kowice podupadła w latach 90-tych. W
1996 roku znalazł się inwestor strategiczny - niemiecki koncern farmaceutyczny
BylćGulden Lomberg Chemische Fabrk
Negocjacje w tej sprawie prowadził ówczesny wojewoda skierniewicki Andrzej
Charzewski z PSL, natomiast zakończy
ła je, podpisaniem umowy, następna ekipa. Pod umową prywatyzacyjną swój
podpis złożył 22 grudnia 1998 roku wicewojewoda skierniewicki Kazimierz
Orzechowski, który jest teraz radnym
powiatowym Unii Wolności w Sochaczewie. Ja sobie tego zapisu w umowie prywatyzacyjn.ej nie przypominam - odcina się
od sprawy Charzewski. Jęj podpisanie nastąpiło w rok po moim odwołaniu z fankcji
wojewody. a same negocjacje trwały około
trzech lat. Nie czuję się w żaden sposób
związany z tą sprawą i dowiedziałem się
o niej z notatek prasowych - dodaje.
Z Orzechowskim nie udało nam się

P

skontaktować.

Skarb państwa wniósł do spółki zakład, natomiast Byk pieniądze . I lutego
1999 roku rozpoczęła działalność spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Byk
Mazovia. Od samego początku firmę kontrolował niemiecki Byk, objął bowiem 51
procent udziałów (55.163 udziały, po 100
zł. każdy). Prywatyzacja ma zakończyć
się na początku przyszłego roku: do 2

ma obowiązek
Guldenowi odsprzedaż
reszty swoich udziałów. Jeżeli strony nie
porozumieją się co do ceny, zgodnie z
umową prywatyzacyjną Byk ma je odkupić według wartości nominalnej z odsetkami za dwa lata. Tutaj należy jednak
pamiętać o cytowanym już przez nas
zapisie z umowy mówiącym o tym, że
cena tychże udziałów zostanie pomniejszona o skumulowane straty bilansowe
zakładu Byk Mazovia w Łyszkowicach.
Tymczasem - jak ujawniła przed kilkoma dniami Gazeta Wyborcza - po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej z Ło
dzi okazało się, że w pierwszym roku
działalności Byk Mazovia stracił 8, 7 mln
zł, a w kolejnym 6,5 mln złotych.

stycznia skarb

państwa

zaproponować

Sprawą zajmowała się również łódz

ka delegatura Najwyższej Izby Kontroli, która stwierdziła - podajemy za G.W.
-, że nieprawidłowości mogą mieć swoje
źródło w decyzjach podejmowanych jesz-

arząd Miasta pozytywnie odniósł się pod działalność gospodarczą, pod ustaw środę 5 grudnia do propozycji pod- wienie tablicy reklamowej. Aktualnie oboniesienia stawek opłat czynszowych z wiązujące stawki są na poziomie uchwatytułu dzierżawy gruntu będącego w za- lonym przez Radę Miasta Łowicza z 21
sobach Gminy Miasta Łowicza. Propo- listopada 2000 roku.
Propozycja podniesienia stawek, po
zycje taką w końcu listopada złożył mu
Wydział Gospodarki Gruntami i Plano- pozytywnej opinii zarządu stanie jeszwania Przestrzennego. Na mocy podjętej cze na forum Rady Miejskiej, która na
cze rok przed podpisaniem umowy, kie- decyzji planuje się wzrost czynszy o za- najbliźszej sesji podejmie wiążąca w tej
dy to łyszkowicka Polfa zadłużyła się u aprobowane 7% we wszystkich katego- sprawie decyzję, ale w praktyce podwyż
Niemców na ponad 2 mln marek i 350 riach dzielących te grunty: pod uprawy kę można uinać za przesądzoną.
(tb)
tys. zł. Zaciągnięcie takich pożyczek rolne, pod zieleń , ogródki przydomowe,
stawiało skarb państwa w ewidentnie
niekorzystnej pozycji negocjacyjnej.
Z raportu wynika, że Byk Gulden weżmie udziały za darmo, poajbllźszy piątek, 14 grudnia ZOS!ał gnujemy, mogły być przeznaczone dla
nieważ straty Byk Mazovii znaczogłoszony przez papieźa dniem osób najbiedniejszych, najbardziej poudziawartość
nie przewyższają
modlitw i postu w intencji pokóju na trzebujących - a ofiarowana np. przez
łów skarbu państwa w spółce.
Podpisanie umowy prywatyzacyj- świecie. We wszystkich kościołach die- parafialną Caritas. Modlitwy w intennej w takiej formie - czyli utworzenie cezji o godz. 21.00 będą bić dzwony i cji pokoju trwać będą we wszystkich
parafiach przez cały dzień - np. w ło
spółki skarbu państwa z inwestorem odprawiony zostanie Apel Jasnogórski.
polega zwykle na tym, że inwestor ma Jednocześnie dzień ten będzie też dniem wickiej katedrze szczególnie będzie to
za zadanie powiększyć kapitał spółki, postu i dlatego w odezwie Episkopatu podkreślane na roratach o godz. 6.45
natomiast skarb państwa zarabia Polski biskupi apelują, aby pieniądze oraz na mszach św. o godz. 9.00 i 18.00.
(mwk)
na tym, że wartość jego udziałów ro- na żywność, z której tego dnia zrezyśnie . Zapis mówiący o pomniejszeniu
ceny udziałów, które są potem odgdzie kierujący samochodem Man Mirosław
G. Potrącił rowerzystę Jacka. W. , który nasprzedawane, o straty spółki, powogle wyjechał na drogę.
duje, że głównemu wspólnikowi opła
• 8 grudnia o godz. I 0.45 tut.KPP zostaca się generować straty. Przy dużych
ła powiadomiona przez Dorotę G. O krainwestycjach, a takie przecież były prodzieży samochodu Cinquecento z ul. Sikorwadzone w Łyszkowicach, na stratę
skiego.
mają również wpływ remonty, promo• 8 grudnia o godz. 14.25 PSP Łowicz
wanie produktów. wdrażanie nowych
• 5 grudnia o godz. 17.00 funkcjonariu- powiadomiła tut KPP o pożarze budynku
systemów itp.
sze OPK Kocierzew w bezpośrednim pości- gospodarczego w m. Pilaszków.
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, gu zatrzymali sprawcę kradzieży roweru w
• 8 grudnia o godz. 21.30 PSP Łowicz
która prowadzi śledztwo w tej sprawie Kocierzewie. Po wylegitymowaniu sprawcą powiadomiła tut KPP o pożarze budynku
wstrzymała się od komentarzy. Spraokazał się mieszkaniec Łowicz.a Gnegorz G. gospodarczego w m. Złaków Borowy
wa jest obszerna i nie możemy wyprze• 9 grudnia o godz. I I .OO Paweł K. Po• 6 grudnia o godz. 15.05 w Łowiczu przy
dzać faktów. żeby nam to nie przeszkoul. Księżackiej miałmiejscewypadek drogo- wiadomi! tut KPP o włamaniu do budynku w
wy, gdzie kierujący Fiatem 126 p Adam G. m. Helin.
dzi/o w śledztwie. W styczniu powinien
• 9 grudnia o godz. 19.00 tut KPP zostaWymusił pierwsz.eństwo przejazdu i zderzył
być jaśniejszy obraz sprawy - powiesię z samochodem Skoda Octavia kierowa- la powiadomiona o rozboju w mieszkaniu
dział nam szef łowickiej prokuratury
nym przez Michała W. W wyniku wypadku Zenona J.
Marek Kryszkiewicz.
• 11 grudnia o godz. 8.30 Piotr L. Powiaobrażeń doznał pasażer Skody.
(mak)
• W tym samym dniu o godz. 17.20 na domił tut. KPP o uszkodzeniu mienia w sagorącym uczynku kradzieży roweru z terenu m?Chodzie Dodge w Łowiczu na os. BratkoOSM został zatrzymany mieszkaniec Łowi- wice.
W minionym tygodniu funkcjonariusze
cz.a Piotr S.
• 7 grudnia o godz. 14.30 OPK Bielawy tut. KPP zatrzymali na kontroli drogowej 4
nietrzeźwych rowerzystów i jednego kieruzostały powiadomione o włamaniu do domz maluchami, tworząc prawdziwie świą
jącego w stanie nietrzeźwym kierowcę saku letniskowego w m. Oszkowice.
teczną atmosferę. Mikołaj chodzić będzie
• 7 grudnia o godz. 16.00 tut. KPP zosta- mochodu osobowego.
tylko na terenie gminy Zduny w sobotę
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
la powiadomiona o kradzieży dokumentów i
22 grudnia, zgłoszenia w GOK przyjmopieniędzywsklepiewŁowiczuprzyul. Nowy w ww. sprawach prosimy o osobisty lub telewane są do 18 grudnia. Odwiedziny są Rynek.
· foniczny lwntakt z Komendą Powiarową Popłatne, ale jak powiedziała nam dyrektor
• 7 grudnia o godz. 23.05 w m. Zduny - licji w Łowiczu.
GOK Halina Anyszka ceny nie są wyOpracował asp. sztab. Witold Janeczek
droga nr 2 miał miejsce wypadek drogowy,
(tb)
górowane.

Mikołai do wynaięcia wzduńskim
o raz kolejny w okresie przedświą
tecznym Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach podjął się pośredni
czenia pomiędzy rodzicami dzieci a świę
tym Mikołajem . Pod numer GOK można
złożyć zamówienie na odwiedziny świę
tego w domu. Podejmie się on wręczenia
świątecznych prezentów i spędzi chwile
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Za dzieriawę miasto policzy więcei
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Będziemy się modlić o pokói
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Czy będzie sygnalizacia
na skrzyżowaniu Armii Kraiowei i Po1nańskiei?
ciągu najbliższych dwóch, może
trzech miesięcy ma ostatecznie
wyjaśnić się, czy powstanie w roku
2002 sygnalizacja świetlna na skizyżo
waniu ulic Armii Krajowej z ulicą Poznańską. Wszystko zależy od tego, czy
budowa sygnalizacji na tym skizyżo
waniu zostanie uwzględniona w projekcie budowlanym i potem w przyszło
rocznym budżecie Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych, obejmującym remont
trasy numer 2 na odcinku od Bedlna do
Sochaczewa.
Na pewno jest wola współpracy pomiędzy nami a zarządem dróg. W przyszłym roku mają robić projekt przebu-

W

Pierwszoklasiści uwielbiają uczyć się

dowy tego skrzyżowania, ale sami jeszcze nie wiedzą co będą mieli w swoim
budżecie - powiedział nam naczelnik
Wydziału Spraw Komunalnych w ło
wickim ratuszu Paweł Gawroński.
Miasto wspiera starania dyrekcji
łódzkiego zarządu dróg, który musi
z kolei pozyskać pieniądze na inwestycję z Warszawy i mieć ją uwzględnioną
w przyszłorocznym budżecie. Zrobiliśmy koncepcję wypadkowości, przedstawiliśmy też własną koncepcję sygnalizacji na tym skrzyżowaniu. Miejmy nadzieję, że będzie, ale ręki za to sobie
uciąć nie dam ... - mówi Gawroński.
(mak)

Mieszkanie dla repatriantów
z Kazachstanu

z komputerem

Z KOMPUTEREM OD I KLASY

M stanu otrzyma od miasta mieszkaałżeństwo repatńantów z Kazach-

skich

był

represjonowany, choruje na

pylicę płuc. Ich sytuację w obecnym miej-

nie na os. Kostka. Taką decyzję podjęli scu zamieszkania, czyli w mieście Astana
na listopadowej sesji radni miejscy. O osie- w Kazachstanie pogarsza fakt, że nie mają
,
dlenie w Łowiczu Janiny i Antoniego Bu- tam nikogo, kto mógłby się nimi zaopiekoTrzy klasy SP 2 ze zmodyfikowanym programem nauczania
niewiczów zabiega mieszkający tutaj ich wać. Po osiedleniu się w Łowiczu repatńan
syn Walenty. W 1936 roku zostali oni ci moghby zgodnie z zapisami ustawy o reminiony piątek, 7 grudnia 76 skiego program nauczania realizowany informacyjną w nauczaniu zintegrowapizesiedleni z Ukrainy do Kazachstanu. patńacji otrzymać obywatelstwo polskie,
pierwszoklasistów ze Szkoły Pod- jest z wykorzystaniem komputerów. Od nym, w ten sposób, że komputer jest podPani Janina ma 62 lata , choruje na serce co zagwarantowałoby im minimalną emestawowej nr 2 w Łowiczu złożyło uro- początku tego tygodnia klasa ta korzysta stawowym środkiem dydaktycznym:
i potizebuje bardzo poważnej operacji. ryturę i ubezpieczenie zdrowotne.
czyste ślubowanie i oficjalnie zostało przy- podczas zajęć z nowoczesnego, wysokiej pracując z nim dzieci będą uczyły się czyJej mąż ma 69 lat, w czasach stalinow(ljs)
jęte w grono uczniów tej szkoły. Swoim klasy sprzętu komputerowego. Sponso- tać, pisać i liczyć. Wykonując polecenia
najmłodszym uczniom szkoła zapropo- rami dwóch w pełni wyposażonych sta- nauczą się również podstawowych czynnowała aż trzy innowacje pedagogiczne, to- . nowisk komputerowych oraz oprogramo- ności w obsłudze tego sprzętu. Na razie
też na brak możliwości wyboru pierwszo- wania edukacyjnego są ich rodzice, którzy najbardziej lubią realizować program
klasiści i ich rodzice nie mogli narzekać.
ten bardzo potrzebny dzieciom prezent prze- z zakresu kształcenia muzycznego i śpie
Klasa I 11, prowadzona przez Ewę kazali szkole właśnie z okazji ślubowania wać z komputerem piosenki.
Konkurs nt. uzależnień pod patronatem burmistrza
Chudzyńską, to klasa realizująca program klas pierwszych. Raz.em uczniowie mają do
Po· trzyletniej przerwie, w tym roku,
rzy łowickie gimnazja zgłosiły się do
„Dziedzictwo kulturowe regionu łowie- dyspozycji trzy komputery (jeden zakupili znowu ruszyła klasa I m, czyli tzw. mutegorocznej edycji konkursu pt. ,,Żyj
kiego". Jej uczniowie będą poznawali hi- rodzice poprzednich pierwszoklasistów), zyczna Innowację muzycznąprowadzi tam
stońę, tradycję i gwarę Łowickiego, a po- które po2Wolą na wdrożenie w tej klasie Wojciech _Sieradziński, natomiast wycho- zdrowo, nie uzależniaj się" - Gimnazjum
mogą im w tym licznie zgromadzone eks- autorskiego programu Cezarego Koła wawcą klasy jest Agnieszka Rześna. Pierw- nr 1, nr 2 i nr 3. Tym razem konkurs miał
ponaty, wśród nich stroje łowickie i spizę- czyńskiego - wychowawcy klasy i Hali- szaki z tej klasy mają więcej ojedną godzinę inną formułę, a głównym założenięm było
ty gospodarstwa domowego. W klasie I b ny Zimnej - innej nauczycielki SP 2. Jest tygodniowo wychowania muzycznego. skłonienie uczniów do aktywności i poprowadzonej pizez Cezarego Kołaczyń- to program wykorzystujący technologię
(aj) mysłowości. Konkurs odbył się 6 grudnia, w Gimnazjum nr l w Al. Sienkiewicza, a najcenniejszą nagrodę - magnetOKiernozia
wid, pięcioosobowe jury przyznało reprezentacji gospodarzy imprezy. Każda
czwartek, 29 listopada kocieizew- szkoła biorąca udział w konkursie przedJedna z konkurencji na wesoło scy radni jednogłośnie zadeklaro- stawiła scenkę rodzajową - z życia nastopicie
na czas soku przez smoczek
latków.
ostatnich dniach listopada zakoń lizację. N~ wyremontowanej I kondygnacji
wali, że osoba, która zechciałaby
Bohaterka
pierwszej
scenki
Kasia,
·
.
.
czono prace remontowo-moderni- znajduje się główna część handlowa świadczyć usługi stomatologiczne dla
zacyjne w budynku byłej restauracji o powieizchni 230 m 2, zaplecze z maga- mieszkańców gminy otrzyma pomoc na córka alkoholika marzyła o tym, aby jej ~ez .konkurs~ ~m:~e, na temat zagrow Kiernozi. Budynek ten, należący nie- zynami, a także łazienki i szatnia na tor- pokrycie kosztów (lub ich części) utrzy- tata pizestał bić mamę i aby ją ktoś cho- z~rua uzale~e~arm. Wszyscy. uczestmania gabinetu. Warto dodać, że kierownik ciaż raz przytulił. Pizedstawienia przy- rucy .konkurso':" 1 sce~ek ~stali nagr~
gdyś do Gminnej Spółdzielni, został by przeznaczona dla klientów sklepu.
tamtejszego
Niepublicznego Zakładu Opie- gotowane przez uczniów Gimnazjum nr ~ru ~o~nymi upominkanu - notesarm,
sprzedany w tym roku przedsiębiorcy,
Właściciel sklepu, kfóry będzie nazy.
który planuje prowadzenie w nim samo- wać się ,,ABC" w rozmowie z ,,NŁ" nie ki Zdrowotnej Krzysztof Deka jest gotów 2 i nr 3 dotyczyły pro~lemu uzależnień p~, itp.
od narkotyków. Bohater jednej z nich zaGłowne nagrody.w konkursie przeznaobsługowego sklepu spożywczo-prze podał dokładnej daty otwar«ia, ale nastą nieodpłatnie udostępnić pomieszczenie na
gabinet dla stomatologa.
(aj) raził się wirusem HIV już po miesiącu od czon~ były .dla szkół - I nagroda p~a
mysłowego. W trakcie trwaniaremontu wy- pi to prawdopodobnie w I kwartale 2002
pierwszej próby. W ostatnim przedsta- dłaGimnazJumnrl,Ilnagrodę-radioma
burzono c:zti:,ć ścian wewnętrznych, wyko- roku.
wieniu pt. „Czarna rzeczywistość" uka- ~etofo~ z odtwarzac~em CD dostało
(mwkJ
nano nowe oświetlenie, ogrzewanie i kanazano narkomankę Anię, która.po ponad G~~um nr 2, a ~diomagneto~on za
opiero za trzecim podejściem udało 4 latach nałogu leczy się w ośrodku ,,Mo- ID rrueJsce w konkursie trafił do GimnaMWSH-P
zjum nr 3. Każda ze szkół otrzymała też
się gminie Kocieiz.ew Płd. sprzedać naru".
działkę 900 m2 w Gągolinie Płd.,
Kilkunastominutowe pizedstawienia komplet piłek, aby uczniowie raczej zajz drewnianym budynkiem (125 m2) wyko- przeplatane zaś były zabawnymi kon- mowali się sportem, niż szukali niebezrzystywanym na przedszkole. Kupiło ją za kursami np. szybkiego jedzenia jabłka piecznych „wrażeń" w alkoholu czy narieco ponad miesiąc działalności ma wicielarni innych uczelni pizeprowadzić 12 tys. zł małżeństwo z żar, które po wyre- uwiązanego za szypuikę na sznurku czy kotykach.
(mwk)
montowaniu budynku w nim zamieszka.
picia soku z butelki ze smoczkiem. Były
za sobą nowy skład samorządu stu- akcję protestacyjną.
denckiego Mazowieckiej Wyższej SzkoMichał Zalewski - nowy przewodniŁyszkowice
ły Humanistyczno-Pedagogicznej, a już czący, nie jest osobą nową w samor:zą
podjął radykalne działania, przyłączając dzie, ponieważ w popizedniej kadencji
się do akcji organizowanej przez Parla- sprawował on funkcję zastępcy przement Studentów RP. Akcja ma zapobiec wodniczącego. Pozostałe os.oby tworzą
planowanemu· przez rząd z początkie~ ce samorząd ,,Mazowieckiej" to: Sylwia
imnazjum w Łyszkowicach przyj- ły społecznej, a prowadzić ją będzie łódzka do piątku w godz. 16.00 - 20.00. Za naukę
nowego roku zmniejszeniu ulgi studenc- Olszewska - zastępca przewodniczącego,
muje zapisy do wieczorowego li- firma posiadająca sieć takich szkół. Zajęcia w studium komputerowym ustalono r:z.ekiej na przejazdy.
Dagidra Ledzińska - sekretarz, Magdalena ceum dla młodzieży i dorosłych oraz 4- odbywać się będą w budynku gimnazjum sne w wysokości 150 zł i wpisowe 150 zł.
Aktualnie na uczelni zbierane są pod- Turek-skarbnik, Monika Wrzesińska- rzecz- semestralnego policealnego studium kom- w Łyszkowicach. Jeżeli będzie grupa miniJak dowiedzieliśmy się od dyrektora gimpisy pod listem protestacyjnym w tej nik praw studenta, Aneta Boniecka- rzecz- puterowego. Zapisy będą przyjmowane mlDll 6 chętnych, zajęcia ro2'pOCZllą się już nazjum w Łyszkowicach Grzegorza Grosprawie, natomiast w najbliższy piątek nik prasowy i Ireneusz Kolos - członek. do połowy grudnia, chociaż niewykluczo- w lutym 2002. Czesne za I miesiąc nauki choli, społeczna szkoła przygotowuje już
reprezentacja studentów z łowickiej Wybrano również nowych przewodni- ne, że termin ten zostanie przedłużony. w li,ceum o&ólnokształcącym _wynosi l OO ofertę dla przyszłorocznych absolwentów
uczelni uda się do Łodzi, by pod Uizę czących komisji działających przy samoSzkoła jaka powstanie już prawdopo- zł, tyle samo należy zapłacić wpisowego. gimnazjum, na raziejednak nie ustalono, jaka
dem Wojewódzkim wspólnie z przedsta- rządzie.
(aj) dobnie w lutym, będzie miała status szko- Zajęcia odby\v3ć się będą od poniedziałku będzieodplatnośćzanaukęwnitj. ·- (lmli9
„
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ZEBRALI PONAD 46 TON PAPIEmSK
Konkurs makulaturowy podsumowany
ż 46 500 kg makulatury uzbierali
szkół średnich i gimnazjów biorący udział w I powiatowym
konkursie makulaturowym, organizowanym przez samorząd powiatowy z udziałem kutnowskiej firmy „Eko Serwis".
Podsumowanie konkursu odbyło się IO
grudnia w ZSZ nr 4 w Łowiczu. Zbieranie makulatury trwało od 15 września do
31 października. W tym czasie ucznio. wie 7 szkół średnich i 8 gimnazjów przynosili do szkoły makulaturę, którą następ
nie odbierał kutnowski zakład oczyszczania. W sumie w szkołach średnich zebrano 27 200 kg, a w gimnazjach - 19 300 kg.
Konkurs odbywał się w kategorii indywidualnej, w kategorii klas i szkół. Wyniki przeliczano natomiast na I ucznia.
W kwalifikacji szkół średnich I miejsce
zdobył ZSZ nr 4 - 24,2 kg makulatury na
osobę, wśród gimnazjów I miejsce wywalczyło Gimnazjum Publiczne z Kiernozi 20,5 kg w przeliczeniu na ucznia Przyznano też nagrodę specjalną, za największy tonaż zebranej makulatury - 6 230 kg, którą
otrzymało LO im. J. Chełmońskiego. Nagrody dla zwycięskich szkół wynosiły po
2 tys. zł, a nagroda specjalna - I tys. zł.
Pieniądze te mają być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.
Dla najlepszych klas starostwo również ufundowało nagrody pieniężne IOOO, 400 i 300 zł. W kategorii szkół śred
nich I miejsce zdobyła klasa IV Liceum

nowy

A uczniowie

miejsce: Monika Zacharska z ZSR _ To już jest nudne: znów zima zaskoczyła służby drow Zduńskiej Dąbrowie z rezultatem 1741
gowe. Bez względu na to, czy była to mokra mżawka, a
kg zajęła II miejsce w kategorii szkół śred
nich, a Michał Podkański z ZSZ nr I zaraz po niej mróz (w poniedziałek), czy po prostu śnieg
- z ilością 1217 kg był na III miejscu.
(w środę) - w zmaganiach z uciążliwościami zimy kieII miejsce wśród gimnazjalistów zajął rowcy mogą liczyć tylko na siebie. Bartłomiej Bogusz ze szkoły w Błędowie
-~!eni~gdzie w śr~dę widać było, że cję. Trzeba pamiętać, że jest zima, jeździć
- 793,4 kg, III- KatarzynaOkraska-uczensmeg Jest odgarnięty, ale posypane ostrożniej i wolniej - twierdzi dyrektor
nica Gimnazjum w Kiernozi, która uzbiepiaskiem byłą tylko w naprawdę niewie- Dutkiewicz.
.
rała 696 kg.
Tylko czy takie wytłumaczenie jest wyNagrodzono też dwa najlepsze hasła lu rrńejscach - np. na Kurkowej. Więk
Łukasz Anyszka po odebraniu konkursowe, ich autorki otrzymały mar- szość ulic wyglądała tragicznie - i to także starczające dla osób, które z powodu złego
nagrody zrobił rundę honorową. - kowy plecak i piłkę do koszykówki. tych głównych, przelotowych, z Al. Sien- stanu dróg w mieście muszą naprawiać. saMartyna Oszajca ze szkoły w Zduńskiej kiewicza i Blichem na czele. W okolicach mochody po stłuczkach, spóźniają się do
Agrobiznesu ZSR na Blichu - 133,3 kg, Dąbrowie ułożyła hasło: Kto zbiera ma- Domu Nauczyciela i Gimnazjum Nr 1, pracy lub w ogóle rezygnują z jazdy samoII miejsce zdobyła klasa III b LE ze Zduń kulaturę - oczyszcza naturę. Drugie na- samochody musiały dużo wcześniej pla- chodem w zimowe dni? Dlaczego nie można
skiej Dąbrowy - 72,4 kg, III - klasa II ee grodzone hasło: Powiat łowicki będzie czy- nować hamowanie. W niektórych miej- sypać samym piaskiem, bez soli?
sty, bo makulaturę zbierają gimnazjaliści scach na Seminaryjnej i Blichu zamarzz ZSZ nr 4 - 57,4 kg na ucznia.
W tych warunkach i tak dziwne, że
W k;lasyfikacji klas gimnazjalnych I miej- było autorstwa zdobywczyni głównej na- nięty i zbity na drodze śnieg był gładki wypadków i kolizji, przynajmniej tych,
sce przypadło II a Ginmazjum Publicznego grody indywidualnej - Kingi Ogonowskiej. jak lustro. Kierowcy byli zrezygnowani. które zgłoszono policji, było stosunkoRozdano też kilkadziesiąt nagród po- Już się zdqjylem przyzwyczaić, że odśnie wo niewiele.
w Domaniewicach - 64, I kg, II zdobyła klasa Il a Ginyiazjum w Błędowie - 59,3 kg, III cieszenia - kalendarzy i ptasiego mlecz- żane są tylko glówn~ trasy. W tym roku
W poniedziąłek, IOgrudnia około godz.
miejsce - Ib Gimnazjum w Kiemozi - 55,9 ka, którymi wyróżniono innych aktyw- nic się nie zmieniło - narzekał pan Adam 13 w Jeziorku gm. Kocierzew. kierujący
kgwprzeliczeniuna I ucznia.Klasyteotrzy- nych uczestników konkursu.
Kraft, jeden z pytanych przez reporter- Fordem Sierra 32-letni Jan B. wpadł w
Obecny na uroczystym podsumowa- kę NŁ w ulicznej sondzie.
mały odpowiednio - IOOO, 700 i 600 zł.
poślizg, zjechał do rowu i uderzył w drzeW konkursach indywidualnych głów niu prezes „Eko Serwisu" Krzysztof JatO przyczyny tragicznej sytuacji na wo. Dwaj pasażerowie w wieku 22 i 30
nymi nagrodami były rowery górskie. Na- czak mówiłm. in., że konkurs to zamknię drogach w Łowiczu spytaliśmy dyrekto- lat zostali ranni. Tego samego dnia w pogrodę taką dostał Łukasz Anyszka z ZSR cie etapu zorganizowanego wywozu od- ra do spraw technicznych Tadeusza Dut- bliżu Patok w gm. Nieborów o godz. 15.20
w Zduńskiej Dąbrowie, który uzbierał padów i początek ich selektywnego zbie- kiewicza z zajmującego się drogami w kierujący osobowym Volvo Wojciech S.
1955 kg makulatury oraz Kinga Ogonow- rania Starosta obiecał też, że konkurs pod
mieście Zakładu Usług Komunalnych.
nie zachował bezpiecznej odległości i udeska z Gimnazjum w Domaniewicach, któ- jego patronatem będzie kontynuowany,
Plug do czarnego asfaltu śniegu nie rzyf w tył dostawczego Iveco, a dokład
a zakres zbieranych surowców wtórnych
ra uzbierała 957 kg makulatury.
zgarnie. Dzisiejszej nocy (czyli z wtorku nie 50 min. później kierujący samochoSprzęt sportowy - plecaki lub śpiwo być może rozszerzony o butelki plastina środę- przyp. red.) postawiliśmy głów dem Starem Wiktor W. nie zdążył wyhary otrzymały osoby, które zajęły II i III kowe lub puszki po napojach. . (mwk)
nie na odśnieżanie, a nie sypanie piaskiem mować i uderzył w tył jadącego w tym
z solą. Skupiamy się natomiast na sypa- samym kierunku Volkswagena busa. Do
niu punktowym w newralgicznych miej- wypadku doszło też we wtorek, 11 grudscach, na przykład na skrzyżowaniach. nia około godz. 20.00 w Dzierzgowie.
Ograniczamy sypanie piachu z solą z Kierujący Fiatem 126p skręcając w prauwagi na fakt, że wszystko to trafi potem z wo w kierunku Bełchowa stracił panowadeszczówką do oczyszczalni. Możemy nie nad pojazdem i uderzył w sh1p trakcji
Sojusz Młodej Lewicy obradował w towarzystwie „góry" SLD
szybko i grubo posypać solą i wszystko elektrycznej. Ranna w wyniku wypadku
Apelami do członków Sojuszu Młodej Le- czących napiętych relacji Sill- SMLznaczą cje, jakie znalazły się w ostatnim „NŁ" ładnie zejdzie, ale też pójdzie w kanaliza- została pasażerka - Karolina K.
llwicy o jedność w podejmowaniu dzia- co zabrzmiały słowa wiceburmistrza Furma- o manipula<jach.jakie ponoć miały miejsce
łań, niwelowanie wszelkich rozłamów i o na: Przyjmijmyzasadę, że~moglispoj w czasie MYborów do rady miejskiej SW współpracę były przesycone wystąpienia rzeć sobie w oczy! Przyszedłem do was nie po ale końkretnych zarzutów nie podał. Po
władz SLD w Łowiczu: Waldemara Grażki, to - ciągnął Furman - by przekonywać wyborze na przewodniczącego SML i po
Eugeniusza Fwmana, Haliny Pietrzak i Anny o swoich racjach, ale by dyskutować. Każda wyjściu władz SLD oświadczył ponadto:
Bieguszewskiej - uczestniczących w dru- z wypowiedzi była utrzymana w tyn1 sa- Współpraca z SW powinna się odbywać na
zkoła Podstawowa Nr I przygotowuje cówce. Gośćmi będą pozostali uczniowie,
gim zjeź.dzie Sojuszu Młodej Lewicy, który mym tonie.
racjonalnych zasadach. jeżeli się w coś ansię do uroczystej Wigili~ która odbędzie a gośćmi specjalnymi emerytowani pracowodbył się w miniony piątek. Spotkanie 24 Młodzi lewicowcy okazali się godni gażujemy. to 50% powinien wnosić SW
osobowego aktualnie SML przebiegło PZPR-owskich tradycji, wprzxjętej uchwa- i 500./o SML! Dalej swojego wywodu nie w piątek 21 grudnia Beata Stabryła dyrek- nicy szkoły, dla których zostanie przygotow spokojnej atmosferze, wybrane zostały łę w sprawie edukacji opowiedzieli się za kontynuował, ponieważ przerwał mu aktu- tor szkoły powiedziała nam, że tego dnia wana także dalsza część spotkania: poczę
nowe władze, na czele których nadal znaj- likwidacją (sic!) niepublicznych szkół pod- alny członek zarządu SLM Mariusz Wi- na sali gimnastycznej odbędzie się przed- stunek wigilijny w jadalni. Chcemy dać doduje się Dariusz Marciniak, wybrany jedno- stawowych i gimnazjów.
śniewski, stwierdzając: Nie powinniśmy ni- stawienie oprawionych kolędami jasełek, wóit że ludzie ci są nam nadal bardzo bliscy
myślnie na przewodniczącego zarządu.
Pod koniec spotkania Dariusz Marciniak czego mówić o naszych kolegach z SW, gdy przygotowanych przez dwa koła teatralne i zawsze są mile widzi.ani w szkole - powieW świetle ostatnich publikacji w „NŁ" doty- powiedział: Pragnę zdementować informa- nie ma ich przy tym.
(tb) klas młodszych i starszych działające w pia- działa nam dyrektor Stabryła.
(tb)
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•TABLICE• NAPISY NA SAMOCHODACH• NADRUKI NA ODZIEŻV •STRONY INTERNETOWE•

~kolo łB·LJa~ 1eiiła•9

ut Blich 21 99-400 !owicz tel. (0-46) 837 66 86 fax 837 88 78 www.kolo.lowicz.com. I
'

WYKORZYSTAJ OUżĄ ULG~ MIESZKANIOWĄ! Mamy pomysły na prezenty POKRYCIA1~1
DA..CH<>VVE
MODIWOśC ROZł02ENIA PłATNOŚCI ARATY
95--010 Stryków, ul.
40, tel.Hax (0-42) 719.:86-60

lp MIKOLAJKOWE

KREDYT O%

~

GWIAZDKOWE

-DUŻY WYBÓR

- PROMOCYJNE CENY
W sklepach

firmy
REJMED-1
Łowicz,

ul.

Do wvboru 41,5 m2. 62,1 m2; teren ourodzonv. parkinu;
łowicz, ul. Klickiego 22e/221: Tel.

0-601-926-511

R-1331

Zduńska

5

.

,
* Wesołych Sw1ąt *

Brzezińska

OFERUJE PO ATRAKCYJNYCH
CENACH:
-

dachówki cementowe BRAAS
dachówki ceramiczne • .....
~
„„ ..
dachówki bitumiczne IS°'f" nATFl'JIL
blachy powlekane dachówkowe,
trapezowe, płaskle
- blachy trapezowe I płaskle „Aluzink"
- rynny PCV 11!!1 PlastmO &.JWJiIW
- folie dachowe I fundamentowe
- okna dachowe Q°FAKRo·
- łaty I kontrłaty
- panele PCV - środki do malowanta
I konserwacji drewna

Pracujemy:
pon.- sb. wgodz. 7.00-17.00
.

~~
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DLACZEGO POStOWIE KR~CĄ?
rzed opublikowaniem oświadczeń
czarnym flamastrem zostają wymazane dane teleadresowe posłów zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych. Każda z osób posiadająca
dostęp do Internetu może więc sprawdzić jak poseł wypełnił oświadczenie i
nawet przekonać się o tym, czy ma ład
ny charakter pisma i czy oświadczenie
jest wypełnione czytelnie.
Oświadczenia posłów związanych z
Ziemią Łowicką, o których pisaliśmy
również w poprzednim numerze Nowego Łowiczanina, sprawiają wrażenie
wypełnionych na kolanie i nie w każ
dym podpunkcie wydają się być wiarygodne. ·
Poseł Tadeusz Gajda z Polskiego
Stronnictwa Ludowego twierdzi
w oświadczeniu (do sekretariatu Marszałka Sejmu RP wpłynęło 27 listopada 200 I) między innymi, że dochód
z 8,5 ha gospodarstwa rolnego, którego
jest właścicielem , w ubiegłym roku wyniósł tylko 1.200 złotych . W rolnictwie
są takie podle czasy, że wszystko kręci
się wokół zera - powiedział nam zapytany o tak zaniżony, naszym zdaniem
dochód, poseł Gajda. Czy to jest możli
we, żeby roczny dochód i przyghód
z dużego gospodarstwa był taki niski?Nasza redakcY.ina koleżanka, której mąż prowadzi porównywalne wielkościowa gospodarstwo rolne skomentowała ten fakt
w sposób następujący: Gdyby mój mąż
miał pracować w gospodar.stwie za takie
gresze. to bym mu nie pozwoliła tego robić. 100 złotych miesięcznie?-To nie jest

P

osobowego Daewoo Lanos, którego jest
niego samochód
ten w momencie składania oświadcze
nia majątkowego nie był tyle wart z
uwagi na rocznik ( 1997) oraz fakt przej ech ani a nim około 200 tysięcy kilometrów. W rozmowie z nami Gajda nie
ukrywał natomiast, że samochód przeszedł już po złożeniu oświadczenia majątkowego generalny remont, łącznie z
wymianą silnika, który kosztował kilka tysięcy złotych i teraz jest wart ponad I O tysięcy. Wtedy nie dałbym za
niego nawet takiej sumy - powiedział
poseł Gajda. Sprawdziliśmy w tabeli
wartości pojazdów wykorzystywanej
przez towarzystwa ubezpieczeniowe:
Daewoo Lanos z 1997 roku z przebiegiem około 73 tys. kilometrów wart jest
·
około 13.400 zł.
Drugim samochodem, który posiadał
poseł Gajda był Polonez wygrany w
konkursie na Chłopa roku. Jak twierdzi
poseł , został mu on skradziony podczas pobytu w Warszawie ...
Przy uważnej lekturze pojawiły się
również wątpliwości - i to jeszcze więk
sze - co do oświadczenfa majątkowego
posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Wojciecha Olejniczaka. Podczas
debaty przedwyborczej, którą współ
organizował między innymi Nowy Ło
wiczanin, a która odbyła się w poniedziałek, 1O września w kinie BZ\lra,
wtedy jeszcze kandydat na posła Wojciech Olejniczak wyjaśnia( że ma na
podstawie umowy użyczenia z bratem
3,75 ha plantacji porzeczki i że jest wła
możliwe.
ścicielem pieczarkarni, w której pracuW podpunkcie dotyczącym składni je cała jego rodzina. Tymczasem w ruków mienia ruchomego o wartości po- bryce oświadczenia majątkowego (do
wyżej I O tysięcy złotych Gajda nie sekretariatu Marszałka Sejmu RP wpły
wpisał ponadto 4-Ietniego samochodu nęło 9 października 200 I), która do tywłaścicielem . Według

SP1

Nagrody iakby od św. Mikolaia
W

miniony czwartek 6 grudnia,
uczniom
Szkoły Podstawowej nr 1 uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, zorganizowanego z myślą o nich
przez Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie Pasiaczek. Każdy z uczestników konkursu, w sumie 37 dzieci,
otrzymał od organizatorów torbę zupominkami, maskotkami, długopisami,
zeszytami, książkami. Dla dzieci było
o to o tyle radosne, że rozstrzygnięcie
konkursu zbiegło się z dniem świętego
Mikołaja i stanowiło jego uzupełnienie.
W konkursie „Alkohol kradnie wo!ność", bo pod takim hasłem się on oddużą radość sprawiło

bywał zwyciężczyniami zostały: Ilona
Krakowiak z kl VIb (pierwsze miejsce),
Edyta Janicka z kl. VId (Il) i Justyna
Gardener z kl. Vc (III). Otrzymały one
nagrody książkowe. Alina Koza, nauczycielka sztuki w SP!, powiedziała
nam, że prace były bardzo trafione i
przemyślane. Zrobiły one także duże
wrażenia na samych abstynentach: Zofii Chojeckiej - skarbniku stowarzyszenia i członku miejskiej Komisji Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych,
Elżbiecie Klimkiewicz i Krzysztofie
Sokalskim; którzy wręczali dzieciom
nagrody.
- (tb)

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

• stomatologia ogólna
• ortodoncja
• chirurgia ·
•ortopedia
• neurologia
• laryngologia
• kardiologia
• EKG wysiłkowe
•USG serca

Na nowej siłowni już odbywają

się

lekcje wf.

Gimnazjum nr 1

Siłownia

iui działa

poniedziałek, 10 grudnia w łowic reograficzne, opracowywane i ćwiczo
ne na lekcjach wf. W konkursie taneczszkolną siłownię. Z urządzeń tych mło nym brało udział 6 zespołów, z któdzież będzie mogła nieodpłatnie korzy- rych najlepsza zdaniem jurnrów była
stać w czasie lekcji wf, od stycznia si- drużyna uczennic klas I prezentująca
łownia będzie też udostępniona uczniom się kolorowych strojach w składzie:
odpłatnie w czasie zajęć pozalekcyj- Agnieszka Panek, Wioleta Kozioł, Marnych. Siłownia znajduje się w pomiesz- tyna Wrońska - z klasy I f oraz z klasy
czeniu przylegającym do sali gimna- Ie - Kinga Wilk i Katarzyna Sikorska.
stycznej, a została wyposażona w atlas Przyznano też wyróżnienie specjalne,
wielofunkcyjny, twistery, wiosła, ze- 'które otrzymała Marta Stankiewicz staw sztang o różnej wadze i rower. jedyna uczestniczka konkursu, która
Jednocześnie będą mogły w niej ćwi odważyła się na indywidualny występ.
czyć 22 osoby.
Może przy następnej okazji będzie
Oficjalne otwarcie siłowni połączo więcej chętnych, dziewczęta na widowne było z konkursem tanecznym, w ni chętnie popatrzyłyby z pewnością
czasie którego kilkuosobowe zespoły na indywidualne występy - zwłaszcza
(mwk)
posłów jest prezentowały przy muzyce układy cho- chłopców.

W kim Gimnazjum nr I otwarto

Zaufanie do uązciwości
w demokracji rzeczą fundamentalną.
Podważając to zaufanie posłowie podcinają gałąź, na której siedzą. Gorzej,
że podkopują też tym samym fundamenty demokratycznego ładu, z którego wszyscy korzystamy.
Wojciech Waligórski w

Artymowscy.znowu obecni
O

d ubiegłej soboty 8 grudnia do końca dzono na niej około pięćdziesięciu prac,
roku w pałacu Generała Klickiego z których większość to pejzaże, stwoŁowiczu oglądać będzie można wy- rzone w latach pięćdziesiątych. Na
stawę obrazów olejnych autorstwa Zo- wystawie znalazła się również grupa
fii i Romana Artymowskich - małżeń- prac Zofii i Romana Artymowskich,
stwa plastyków, którzy pałacyk ten których data powstania nigdy nie zowyremontowali przez lata i do śmierci stała konkretnie zidentyfikowana. Wyw nim mieszkali. Wystawa została zor- stawę oglądae można w każdy czwarganizowana przez syna artystów - Da- tek w godzinach pracy muzeum, po
niela Artymowskiego, przy współ- wcześniejszym umówieniu się z jego
(ljs)
udŹiale Muzeum w Łowiczu. Zgroma- pracownikami.

Rek olekcie
wkatedrze

T

egoroczne rekolekcje adwentowe w
łowickiej katedrze będą trwać od
niedzieli, 16 grudnia do środy, 19
grudnia. Nauki prowadzić będzie ks. Jacek Szostakiewicz z diecezji siedleckiej.
W niedzielę nabożeństwo z nauką dla
młodzieży będzie odprawione o godz.
9.00, a dla dzieci o godz. 10.30, pozostałe nauki będą adresowane do wszystkich wiernych. Od poniedziałku do śro
dy rekolekcje dla dorosłych odbywać się
będą o godz. 9.00 i 18.00, dla dzieci o
godz. 15.00, a dla młodzieży o godz.
(mwk)
16.30.

' KomaltJX

„GABIN En
LEKARSKIE" s.c.
Głowno,

czy gospodarstwa rolnego poseł Olejniczak wpisał dwa słowa: nie dotyczy.
Podobnie zresztą w pozostałych rubrykach. Dlaczego? Jego też chcieliśmy zapytać o przyczynę niezgodności
oświadczenia z tym, co deklarował
wcześniej - niestety mimo wielokrotnych prób skontaktowania się z nim,
był dla nas nieuchwytny. Wystosowaliśmy więc do niego pismo z zapytaniem. Z odpowiedzią zapoznamy naszych czytelników gdy ją otrzymamy.
Również w oświadczeniu majątko
wym posła Piotra Krzywickiego
(Prawo i Sprawiedliwość) zastanawiający jest fakt niskiej zadeklarowanej
wartości jego mieszkania o powierzchni 40 m2 , w którym notabene mieszka.
Czy nawet takie małe mieszkanie pobudowane w 1966 roku może być warte tylko I O tysięcy złotych? Z takim
też pytaniem zadzwoniliśmy do posła
Krzywickiego, który stwierdził, że w
swoim oświadczeniu majątkowym wpisał wartość 40 tysięcy złotych ... Istotnie, podczas drugiej lektury oświadcze
nia oglądanego przez Internet można
zastanawiać się czy jest to I O czy 40
tysięcy złotych, „czwórka" wpisana
jest niedbale, ale być może istotnie jest
to czwórka. W tym wypadku zabrakło
więc staranności przy wypełnianiu
oświadczenia i tym samym nie jest ono
do końca jednoznaczne.
(mak)

~ul. Popiełuszki

Nowostawv Dolne 41

k/Głowna

'li' (42) 719 71 71

Komalux

(42) 119 12 12

www. komalux.com.pl

Okna
olcha,

świerk, dąb,

ZAn..,w"'N.'
UL rru,

20

'11"(42) 6404 606
tel./fax (42) 6404 442

LUB
ZAJRZYJ

PVC i :d~ewpiano
• a I u m 1n1 owe
sosna,

mahoń-maranti

KUPON PROMOCYJNY

1~ ostatnie~ rat
nasza wiedza, doświadczenie, r:>omiar, produkcja, montaż,
gwarancja, serwis - W A S Z E Z A D O W O L E N I El
okna, ale boicie się balaganu i zniszczeń - zadzwońcie!
r45
Skontaktujemy Was z naszymi Kli_entami, lltórzy Wąs usgo)<ojąl

ffiKompleksowa obsługa sprzątanie,

ffiJeżell chcecie mieć porządne
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rzez co .najmniej godzinę przy okienkach pocztowych w urzędzie przy
ulicy 3 Maja w Łowiczu w piątek, 14
gmdnia od około I I.OO będzie można spotkać Mikolaja z torbą pełną dannowych pocztowych kartek świątecznych i cukierków.
W tym czasie będzie prowadzona pocztowa promocja, która ma za zadanie przypomnieć, że dobrym zwyc7..ajem jest wysyła
nie kmtek ze świątecznymi życzeniami.
Przygotowana również będzie okolicznościowa skrzynka pocztowa, do której bę
dzie można wrzucać wypełnione i zaadresowane kmtki. Wysianie życze1/ za po.~red-

P

Działacze

Centrum Samorządności rozliczyli się z pieniędzy, ale twarz stracili na zawsze

D

opiero za czwartym razem, w miniony
czwartek 6 grudnia, rodzicom dzieci tai'lczących w Dziecięcym Zespole Pieśni i Tailca Koderki i byłemu kierownikowi zespołu
Marcinowi Klimczakowi udało się spotkać
z Centrum Samorządności i Regionalizmu
w osobach Roberta Murasa i Przemysława
Lacha, by wyjaśnić nieścisłości, jakie pojawiły się w rozliczeniu wyjazdu grupy do
Kanady i Stanów Zjednoczonych J\mc1yki
w sierpniu tego roku. Poprzednie umawiane
spotkania były odwoływane przez Centrum, za co na początku przeprosił prezes
tej organizacji Robert Muras tłumacząc to
wypadkami losowymi, w tym pogrzebem
w jego rodzinie. Mimo to rodzice zaznaczyli, że takie traktowanie ich jest niepoważne
i że można tp było załatwić szybciej i sprawniej, bez·nerwów i straty czasu z ich strony.
Prowadzeniem spotkania zajął się na prośbę
Centrum radny miejski Paweł Kolas, który
jak zaznaczył na początku, dbał o fonnę
przeprowadzanej dyskusji, a nie o jej treść,
bo jego sprawa nie dotyczyła. Dyskusja rzeczywiście wymagała obecności twardegO'
arbitra, który musiał rozdzielać strony, gdy
dochodziło do ostrych spięć - i z tej roli
Kolas dobrze się wywiązywał .
Podczas spotkania przedstawiciele
Centrum rozliczyli się z kosztów wyjazdu, przedstawiając posiadane przez siebie rachunki oraz określając wydatki poniesione przy przygotowywaniu wyjazdu, jak
i w trakcie jego trwania. Rodzice i Klimczak
przyjęli rozliczenie do wiadomości, ale nie
zaaprobowali go w pełni - mieli sporo zastrzeżei'l. Dziwne im się bowiem wydało,
że panowie z Centrum policzyli sobie zwrot
kosztów za prowadzenie subkonta, na którym były gromadzone pieniądze na wyjazd
zespołu, za telefony, faksy, przejazdy do
ambasad, w których załatwiali wizy - podczas gdy za wyjazd za ocean nie płacili.
Rodziców zdziwił także brak rachunku za
wydane 500 dolarów na rzekome wizy P3.
Zarzucili w tym kontekście prezesom Centrum brak przygotowania do spotkania.
Ostatecznie zgodzono sięjednak przyjąć tę
kwotę do rozliczenia.

O przygotowaniu reszty pobytu też ktoś . 11e dla g111p występiljących przed publicznozapomniał? Polonia 11ie wywiązała się .frią w Stanach. Wizy te załatwia się p1zez
ze zohowiąza1i. - twierdzi uparcie Muras. nawet 6 miesięcy - twierdził Lach. Dlatego
Lach dodawał, że Polonia o wszystkim proces ich załatwiania by! żmudny i ciężki.

Klimczak i rodzice próbowali nakłonić
Centrum, by wzięło na siebie koszty organizacyjne wyjazdu - ale ani Muras, ani
Lach nie odnieśli się pozytywnie do tego
pomysłu. Stwierdzili, że są to koszty, jakie Centrum poniosło i muszą one zostać
pokryte. Nikt na spotkaniu nie zwrócił
im uwagi, że kierownik zcspoh1 Marcin
Klimczak także poniósł koszty związa
ne z przygotowaniem wyjazdu, też na
telefony, faksy, a tych sobie nic wyrównał z pieniędzy, jakie wpłacili na wyjazd
zespołu do Stanów rodzice i sponsorzy.
Panowie Lach i Muras nie odpowiedzieli
także pozytywnie na propozycję ze strony rodziców i Klimczaka sprowadzającą
się do tego, że skoro nie wnieśli opłaty za
postaci 3 tys. zł od osoby, to
wyjazd
powinni kwotę tę wpłacić teraz jako rekompensatę za nienależyte przygotowanie wyjazdu łowickich dzieci do Ameryki.
Pieniądze te powinny - zdaniem rodziców trafić do Klimczaka jako wyrównanie strat
poniesionych przezeń tytułem zapłaty
z własnych środków długu w biurze podróży za bilety lotmcze do Kanady. Jak się okazało, o tym nie ma mowy- Centrum twierdzi bowiem, że załatwiło na wyjazd do Stanów 13.150 zł. Pieniądze te rzeczywiście
wpłynęły, ale dopiero gdy .zespół był już na
miejscu, w Stanach, od prywatnych sponsorów, przy czym rodzice mieli świado
mość, że były to datki Polonusów dla
dzieci, dla zespołu a nie dla Centrum.
róby wybielenia przed rodzicami postawy Centrum w USA nie powiodły się. Panowie wykręcali się od odpowiedzi na pytania dotyczące nadużywa
nia przez nich alkoholu w czasie lotu
i samego pobytu w zaprzyjaźnionych
z Łowiczem miastach za oceanem. Nie
potrafili wytłumaczyć dlaczego strona
amerykańska na dworcu przy porcie lotniczym w Kanadzie, gdzie wylądowali,
nie podstawiła obiecanego autobusu. Bo

wicdziała. !11aczej 11ie odważyliby,\'my się llzeba hylo dużo pomszyć by Io osiagnąć,
tam pojechać! - mówił. Elżbieta Nowicka a stało się to poprzez nadzwyczajne .1potkai Bogdan Kosiorek, łowiccy handlowcy, 11ia z przyjaciółmi po stronie ame1yka1iskiej. 11ictwem pocztyjest hardziej romantyczne niż
Dlaczego jednak, wiedząc o takich proktórzy towarzyszyli Kodcrkom w czasms-em, czy za po!;redni&hvem Internetu sie wyjazdu, powtarzali więc jak było: że blemach z wizami, prezesi Centrum nic roz- powiedziała nam Beata Żaczek.
(inak)

przyjazd zespołu do Ameryki był dla
Polonii zaskoczeniem.
·araz na początku spotkania rodzice
starali się też uzyskać odpowiedź na
pytanie, dlaczego doszlo do załatwiania
w ostatniej chwili wiz dla dzieci. To, co pa-

Z

nowie od1·tawiali w Warszawie, hylo po prostu .vmieszne, musieli.I-my ganiać wokół amhasady.jeżdżono po pieniądze mimo, że wizy
bylyjuż ponoć zapłacone - mówiła Nowicka. Zrobiono z tego ogromny problem, podczas gdy wielu ludzi twierdzi, że załatwienie
takiej wizy 11iejest żadnym problemem. Przemysław Lach ·powiedział w odpowiedzi, że

w

poczęli załatwiania dużo wcześniej? Był

przecież na to czas od lutego tego roku.
Muras twierdzi, że zmieniły sii,; przepisy - o czym nic nic wiedzieli ...
Spotkanie zakoiiczyło się pytaniem, czy
Centrum pokryje zobowią7..anie,jakie Marcin Kłiniczak zaciągnął w banku by zapłacić
resztę pieniędzy za bilety lotnicze w biurze
podróży. Muras odpowiedział: Chciałem

imnazjaliści z Bolimowa okazali się

G

Oświetlenie i ogrodzenie

najlepszymi w całym powiecie
skierniewickim młodymi baśniopi
sarzami. W czasie oficjalnego zakończe
nia tegorocznej edycji konkursu „Opowiedz mi bajkę", ł 2 grudnia w bolimowskim Domu Kultury, wszystkie nagrody
w kategorii gimnazjów powędrowały do
rąk tychże uczniów. Nagrodzeni zostali:
Katarzyna Myczka, Kinga Figat oraz
Kamil Czumaj. Wyróżnione natomiast
zost;ly: Dobrosława Szadkowska
oraz Monika Szczepanik. W kategorii
szkół podstawowych wyróżnienie dla
szkoły w Bolimowie zdobyła Maja Janiak. Wszyscy ~yróżnieni i laureaci
otrzymali dyplomy oraz książki.
(ljs)

za pieniqdze z przedszkola

Gmina Bielawy

N podczas sesji 29 listopada, radni

Nowy podatek transportowy

pomóc, ale po tym co się stało we wrze.foiu,
gdywskutekpomówie1izestro11yK/imczaka
straci/em pracę, ajestem jedynym żywicie
lem rodziny. pomocy takiej mu nie okażę.

Centrum zna ,jak nikt" specyfikę wyjazdów do USA, bo nie pierwszy raz w)'jazd
tali:i organizowało. Wizy.jakie dzieciom były

Klimczak po wyjeździe do Stanów musi
spłacić w banku ponad 13 tys. zł. Tpewnie
to zrobi, na użeranie się z dwoma „specjalistami od USA" w sądzie nie ma ochoty.

potrzebne, to specjalne wizy ?3 przeznacza-

Tomavz Bartos

Gmina Kocierzew Południowy

P

Gimnazjaliści zBolim.owo
moją największą wyobraźnię

iejednomyślnie, większością głosów

gminy Kocierzew Południowy ustał iii, na
co przekazać 12.000 zł uzyskane ze
sprzedaży zabudowanej działki znajdującej się w Gągolinie Południov.ym. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami
rady, pieniądze uzyskane ze sprzedaży
tego mienia miały być w całości przeznaczone na wymianę lamp oświetle
osoha, która mia/a naci tym czuwać zapo- nia ulicznego na terenie sołectwa Gągo
mniała o tym - tłumaczył Muras. Zapo- ł in Południowy. Podczas sesji komisja
mniała? Że przyjeżdża główna atrakcja rewizyjna działająca przy radzie wystą
Parady Pułaskiego, specjalnie z Polski? piła z wnioskiem, by z puli 12.000 zł,

2.000 zł przeznaczyć na ogrodzenie szkoły w Gągolinie.
Pomysł ten nie spodobał się radnemu
z tej miejscowości, Czesławowi Majerowi, uważa on że pieniądze uzyskane ze
sprzedaży mienia, 15!óre znajduje się na
terenie sołectwa powinny w całości zasilić to sołectwo, a w tym konkretnym
wypadku powinny zostać przekazane na
oświetlenie uliczne, natomiast utrzymanie szkoły jest obowiązkiem całej gminy.
Większość radnych (I O osób z 15 obecnych na sali) zdecydowała sięjednak poprzeć wniosek komisji rewizyjnej.
(aj)

a ostatniej sesji Rady Gminy w Bielawach 7 grudnia, uchwalono stawki podatku od środków transportowych na rok 2002. Od stycznia wysokość tego podatku zależeć będzie nie jak
dotychczas od ładowności pojazdu, ale
od jego dopuszczalnej masy całkowitej,
ilości osi, wieku, tego czy posiada oń katalizator. Szczegółowe tabele ze stawkami nowego podatku dostępne są w Urzę
dzie Gminy w Bielawach.
(ljs)
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HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY
99-400 Łowicz
ul. Armii Krajowej 22A
tel. (0-46) 837 34 78

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

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

PROMOCJA

9,9o 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
•
zl/m
- antywłamaniowe • PANELE SCIENNE MDF
- harmonijkowe
- ELEKTRON8RZ4DZIA 80SCH

IJ SO

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

PRODV~NT

OKIEN
I
DRZWI
.ZALVMINIVM IPCV

·EX·
. .. .

.-

montaż

transport

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 4S

serwis ~bo.-(~
dopłat!

~-

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

www.rorex.nurkomania.pl

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

każde

zamówienie. Transport na terenie
0

0

Łowicza

- gratis!!!

0

Hurtownia czynna w godz.: 8° -17° , Sobota 8° -14°0
R-26

E~O-T.RAMS ROKZAŁ;z~:·,~;
PROFESJONALNY DOWÓZ
OLEJU OPAŁOWEGO

Ekoterm Plus

AUTOCYSTERNAMI MARKI MERCEDES

••upus~ira?atycenowe
• ~;~~~:;ęoczekiwania
bezp1eczenstwo
przy roztankowaniu

•węzewydawczedo80m.

•wydruk wydanych litrów i atest

Tel./fax (046) 837-61·81, 0-601·303-251, 0-601·1S7·S9S.
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SAMI NIE JEZDZĄ I INNYM NIE DADZĄ
Gospodarze miasta rzucają kłody pod nogi prywatnemu przewoźnikowi - w interesie jakoby MZK,
w oczywistej sprzeczności z interesem pasażerów
tym, jak ~ażna dla osób codziennie
do pracy czy szkoły oddalonej od miejsca zamieszkania o
kilkadziesiąt kilometrów jest sprawnie
funkcjonująca komunikacja międzymia
stowa nikomu nie trzeba tłumaczyć. Dla
nich liczy się przede wszystkim dostosowany do własnych potrzeb rozkład
jazdy, maksymalnie krótki czas dojazdu
oraz cena ush1gi. W ostatnich latach w tej
kwestii wiele zmieniło Si(( W naszym kraju. Na drogach pojawili się prywatni przewożnicy, którzy bardzo szybkovvypeł
nili luki w rozkładach jazdy PKS. Abstrahując od tego czy zrobili to zgodnie
czy niezgodnie z obowiązującym prawem, trzeba przyznać, że przyczynili się
po pierwsze do poprawy częstotliwości
komunikacji międzymiastowej, a po drugie - zdopingowali państwowego przewożnika do tego, aby lepiej przyjrzał się
potrzebom klientów. W jednych gminach
wypadło to lepiej w innych gorzej. Niestety
Łowicz należy do tej drngiej grupy. Jedynemu przewożnikowi prywatnemu, którego
busy od roku kursttją na trasie Łowicz Głowno, władze miasta rzucają kłody pod
nogi.
Zanim prywatna firma przewozowa
„Grześ - Bus" około roku temu rozpoczęła regularny przewóz osób na trasie
Łowicz - Głowno, z którego obecnie korzysta przynajmniej kilkadziesiąt osób
dziennie, osoby dojeżdżające mogły liczyć tylko na PKS i PKP, których rozkłady najczęściej nie odpowiadały ich
potrzebom. Busy zaproponowały natomiast kursy w odstępach półgodzinnych
w porannych i popoh1dniowych godzinach szczytu oraz w odstępach godzinnych poza szczytem. Obecnie w obydwu kierunkach dojeżdżają przede
wszystkim osoby pracujące ·i uczące się
nie tylko w Głownie i Łowiczu, ale również w Łodzi. Głowno jest bowiem dla
tych ostatnich miejscem przesiadki do

O

dojeżdżających

MZK twierdzi ponadto, że busy odbiemu klientów na odcinkach między poszczególnymi przystankami. Tymczasem
wcale tak nie jest Nie mwny żadnego interesu w tym, aby zabrać kogoś za I zł i wysarają

na następnym przystanku w obrębie
miasta, a pozostawić osobę, która chce

dzić

111

Ostatni dzwanekl
święta.

Połącz

kredyt z rabatem, a otrzymasz
RENAULT w rekordowo niskiej cenie.

r11111
]łl

Właściciel „Grześ

- Busa" zapowiada,
nie podda się w swych staraniach o
zezwolenie na przewozy regularne, tym
bardziej, że wojewódzki koordynator
krajowego drogowego przewozu osób odpowiedzialny za ustalenie wzajemnych
że

-

Głowno

Osobiście

nie brakuje ani w jedną ani w

***

drugą stronę.

mam jakąś alternatywę? Czy mam popierać PKS, dzięki którego niedorzecznemu rozkładowi jazdy musiałabym regularnie spóźniać się do pracy w najlepszym wypadku około 15 minut? W
takiej sytuacji niechęć przedstawicieli
miasta do prywatnego przewoźnika jest
co najmniej niedorzeczna.

Li lian na Jóźwiak-Staszewska

STRA°~ciiKłłA ~

RENAULT

Zgodnie z naszą formulą oferty rabatowe
i kredytowe można łączyć. Dzięki temu
samochody Renault są tcrJz dost~pm~::
dla każdego - mają niższą Cl'nę, a podji:cie
decyzji ułatwia jeszcze szeroki wybór
krtdytów dostosowanych do różnorodnych
potrzeb. Decydując się na przykład
na kredyt ROK BEZ RAl W)"°lorcry wpłacić
BOl*i ceny modelu. z uwzgli;dnicnic:m
rc1batu. Reszta dopiero po roku, bez odsetek..
Korzystaj z okazji póki czas.

DECEUNINCK - EUROPEJSKI STYL
Łowicz,

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

• Gwarancja

1 O lat,

atest

niezapalności.

• Nowoczesne

www.renault.com.pl

c ENy

R4 TY

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

Dolyt:lY 1,.·alej gamy Remmll

~ Thalia od 24 900 zł*

Łowicz

codziennie korzystam z
komunikacji busowej na tej trasie od
marca tego roku. Do wyborn rodzaju
komunikacji nie skłoniło mnie nic innego jak tylko przystosowany do moich
potrzeb rozkład jazdy, dzięki któremu
wiem, że o każdej porze dnia, nie czekając, będę miała czym dojechać do pra-

cem roku plan zajęć.

Oferta ograniczona w czasie.

Megane od

rodzajami cy i wrócić do domu. Takich osób jakja
transportu na danych trasach nie wyraża jest dziesiątki. Dyrektor MZKBogdan
sprzeciwu co do kursowania busów na Suchanek zarzucił mi popieranie nielegalnej działalności. Pytam więc czy
trasie Łowicz - Głowno.

mljące legalnie ponosi dużo opiat, chociażby
na konserwację i sprzątanie przystanków Chętnych na przejazd busami relacji
autobusowych, to wpływa na cenę naszych
biletów, tymczasem prywatnyprzewoźnik nie lazł czasu na rozmowę z nami twierdząc, że
nie pozwala mu na to napięty przed koń
martwi się o nic.

1! .fJtmuła
Niskie ceny od

połączeń pomiędzy różnymi

następnego busa, który co kilkanaście jechać z Łowicza do Głowna za 3, 5 zł, czy
też do Łodzi za 7 zł - mówi Grzegorz Kuminut odjeżdża w stronę Łodzi.
Niestety, zaistniała realna groźba, że śmierczyk właściciel „Grześ-Busa". Dyrekbusy na trasie Łowicz - Głowno nic będą tor łowickiego PKS WiesławŁyś nie znamogły dalej kursować. „Grześ - Bus" od
początku działalności posiada zezwolenie na przewozy nieregularne, czyli przewozy osób bez rozkładu jazdy. Od roku
natomiast ubiega się o zezwolenie na przewozy regularne. Aby je uzyskać niezbęd
na jest jednak zgoda władz miasta, chodzi
bowiem przede wszystkim o przystanki.
Busy za!fzyrmtją się obecnie na żądanie, a
więc: na przystanku PKS i parkingu OSiR
przy ul. Jana Pawła Il, w pobliżu starostwa
i kolegiów nauczycielskich przy ul. Stanisławskiego, przy targowisku, w Alejach Sienkiewicza oraz przy sklepie PSS ,,Kasia" przy
ul. 3 Maja. W świetle oboWiązujących przepisów czynią to bezprawnie, ale zaznaczyć
należy, że od roku „Grześ - Bus" puka do
drzwi ratusza w celu uzyskania zgody miasta na zatrzymywanie się w wyznaczonych
miejscach. Miasto pozostaje jednak nieugię
te. Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych wUrzędzie Miejskim Paweł Gawroń
ski twierdzi, że sytuacja na lokalnyn1 rynku
przewożników nie pozwala władzom miasta na przychylne potraktowanie prywatnego przewoźnika Na lokalnym rynku funkcjomtje dwóch przewoźników MZK i PKS.
Ka7Aiy z nich obawia się o utratę klientów.
Dyrektor MZK Bogdan Suchanek w rozmowie z nan1i powiedział : MZK funkcjo-

żaluzje międzyszybowe.

• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.

termometr zaokienny GRATIS ~

Naszeoknaświadcząonas. ~
PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS

35 300 zł*

R-17

Scenic od 42 900 zł*
Laguna od

SKLEP I ZAKŁAD
FOTOGRAFICZNY

47 900 zł*

ZAPRASZA

Master od 65 600 zł**

DO NOWECO LOKALU
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 2
wejście do sklepu ul. Nowy Rynek
"80% reny brutto z rabatem
-całkowity ko~t m.:tto ::klmod1odu uwzgl\_'dni<Jjący raba(

OFERUJEMY:

i finan!K>wanic w lc<Jsingu nrnkjąt:ym przy wkł<Jdzic JQl.Vo, 24 mit:siącach i 16% opcji Z<Jkupu

WIERNICKI ·

96-100 Skierniewice, ul. Buczka 2

99-400 Łowicz, ul. Poznańska 120

Tel. (0-46) 833-26-90, 833-27-90

Tel. (046) 837-93-63, fax 837·93-54
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• szeroki asortyment
artykułów fotograficznych
•zabawki
• szeroka gama usług fotograficznych
Zapraszamy
• konkurencyjne ceny

ASOC w
ul.

Poznańska

POIEt

Łowiczu

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

tl ' ,,,,

URSUS - raty oproc. 0%, promocj
ZETOR - taniej do 7.000 zł
ESCORT - upust 7%
.
SAME
LAMBORGINI -------- ~romocJ~,
DEUTZ FAHR ..-- aty 3•95 Yo
Pełną gamę

maszyn rolniczych
U Nii~ NllnllNIEI !!!
'Z'llPRll~'Z'llMI/ !!! R-1334

STAN WOJENNY W ŁOWICZU W BADANIACH UCZNIÓW LO IM. CHEŁMOŃSKIEGO

8

Zwizytą za drutami

WSPOMNIENIA
CIĄGLE
,
e

I

Licealiści

z Chełmońskiego próbowali opisać jak wyglądał
stan wojenny w Łowiczu. Czy im się udało?

rzy prace dotyczące przebiegu stanu strach musiał być wtedy? Rzeczywiście,
wojennego w Łowiczu i okolicy zgło niektórzy autorzy wypowiedzi nie zgasili do konkursu p.n. „Noc generałów - dzali się na ujawnianie ich nazwisk, dotyspołeczność lokalna w okresie stanu wo- czyło to osób z obu stron barykady: tych,
jennego", organizowanego przez Instytut którzy w stanie wojennym utożsamiali się z
Pamięci Narodowej i kuratorium, ucznio- Solidarnością i tych, którzy reżim popierali.
wie L.O. im. Chełmońskiego w Łowiczu.
Bo zasadniczym walorem prac licealistów,
Jedną napisali Katarzyna Drzażdżyńska, przede wszystkim wyróżnionej pracy LeMarta Milćzarek i Piotr Budzyński z warskiej i Młoczkowskiej,jestto, iż wiernie
kl.Ile, drugą Irmina Lewarska i Natalia oddają one polaryzację poglądów Polaków
Młoczkowska z tej samej klasy, trzecią z prowincji na to, czego komuniści się dopuMonika Gędek z IIId. Dwie ostatnie pra- ścili przed 20 laty. W Łowiczu stan wojence zostały w skali województwa wyróż ny przebiegał spokojnie, bez masowych denione, co jest dużym osiągnięciem zwa- monstracji protestu, bez rozbudowanej dziażywszy, że przyznano tylko trzy nagro- łalności podziemnej, tak charakterystyczdy i cztery wyróżnienia.
nej dla dużych polskich miast Opfócz tych,
Monika Gędek, córka działacza Soli- którzy jego wprowadzenie odbierali jako cios
darności Wojciecha Gędka, napisała o jej w nasze dążenie do wolności, byli i tacy,
rodzinie w stanie wojennym, pozostałe którzy jego władze popierali. W tym kondwie prace zestawiały relacje osób, które tekście wyróżniona także praca Moniki
dzień wprowadzenia stanu wojennego Gędek jest w sposób oczywisty inna,
zapamiętały, a wtedy lub teraz pełniły w ukazuje dosłowność prześladowań, jakie
mieście znaczące funkcje - lub też z in- dotknęły niepokornych i zaciętość, z jaką
.. nych powodów były młodzieży znane i je kontynuowano. przez całe lata osiemmiały na ten temat coś do powiedzenia.
dziesiąte.
Czy rozmawiano z nimi chętnie? Z zasaJeśli czegoś brakuje w każdej z tych
dy tak, choć, jak zgodnie zauważają lice- prac to, moim zdaniem, większej ilości
aliści, temat, który dla nich był wcześniej szczegółów o tym jak - jeśli w Łowiczu
niemal prehistorią- bo rodzili się w poło stan wojenny był szary i przebiegał bez
wie lat osiemdziesiątych - dla ich roz- sensacji - wyglądał ów szary dzień przemówców był zaskakująco mocno obecny ciętnego Łowiczanina w rzeczywistości
w świadomości, zaskakująco świeży, a gospodarczej i administracyjnej, jaką nam
nawet bolesny. - To rzeczywiście już 20 Jaruzelski i ekipa zafundowali. Jak wylat? - dziwili się niektórzy z pytanych, glądały półki w sklepach, jak stano w
co tylko potwierdzało, że rozmowy to- kolejkach po „. właściwie po wszystko.
czyć się będą na temat ciągle w jakiś spo- Jak wyglądały kartki na mięso i czym
sób żywy. - I nadal ludzie boją się o tym różniły się od kartek na buty, a także od
mówić - twierdzi Irmina Lewarska, a jej kartek na alkohol i na cukier - choć warto
koleżanka i wraz z nią współautorka wy- przypomnieć, że te ostatnie obowiązy
różnionej pracy Natalia Młoczkowska wały już na cztery lata przed pierwszydodaje: - To jeszcze za krótko, by mówić o mi strajkami zwiastującymi Solidarność,
tym bez lęku, ale w takim razie jak wielki jeszcze w pełni epoki tak niekiedy za-

nteresując się pomieszczeniami inter-

nowanych, pytaliśmy dlaczego tu w
Łowiczu zamyka się ich jak więźniów
w celach? Naczelnik twierdził, że nie widzi w tym nic niezwykłego, że tego
wymaga porządek. Jako powód bezpośredni naczelnik podał zaistniały niedawno przypadek pobicia się dwu internowanych, z racji różnych przekonań. Usiłowaliśmy przekonać naczelnika, że cele internowanych powinny być
otwarte. Zamknięcie bowiem cel jest niezgodne z regulaminem z grudnia 1981 r.
Nasza sugestia, by naczelnik i komendant, jako interpretatorzy regulaminu
chcieli dojść do porozumienia z internowanymi i uzgodnić warunki otwarcia cel,
nie została przyjęta. Owszem naw:elnik
i porucznik zapewniali, że internowani,
jeśli sobie tego życzą zawsze mogą zawiadomić strażnika i przejść do innej celi
na rozmowę z kolegami. Ponadto naczelnik twierdził, że internowani spotykają
się po kilka cel razem na tzw. zajęciach

ZBYT SWIEZE
T

dziwiająco

dobrze wspominanego Gierka. Brakowało mi przypomnienia co to
był „wyrób czekoladopodobny", „mięso
drugiej świeżości", czym były kubańskie
pomarańcze, co oznaczało, przez tak dłu
gie Jata, słowo,,załatwić". Nadto: jak wyglądały ocenzurowane listy, jak przebiegały kontrole na ulica_ch, co sączyło się z
ekranu telewizora. I wreszcie: co znaczyła świeca w oknie, ucho przy rozedrganym łoskotem zagłuszania radioodbiorniku, opornik wpięty w kołnierz kurtki.
Mimo to prace szóstki ambitnych mło
dych ludzi, pracujących pod opieką prof.
Krzysztofa Kal ińskiego, ·w których stworzenie włożyli między wrześniem a listopadem ogromnie dużo pracy, rozmawiając z wieloma osobami, sporządzając anzy podczas stanu wojennego ktoś
kiety, kopiując dokumenty i ulotki - są ( ucierpiał? Ja, wówczas pełniący
bardzo cenne. Cenne dla nich, bo - jak władzę zastępcy naczelnika miasta Ło
mówi Natalia - pojęcie stanu wojennego wicz, śmiem twierdzić, że nikt nie ucierbędżie im się odtąd kojarzyło z konkret- piał. Nikt z zakładów pracy, nikt z ludzi.
nymi ludźmi i wydarzeniami, bo - jak Uważam, że stan wojenny nikomu w nadodaje Kasia - ona na przykład po raz szym mieście nie wyrządził krzywdy.
pierwszy dzięki tym wywiadom polubi- Łowicz stan wojenny przeżył bardzo
ła historię. Bo zostali nagrodzeni eduka- spokojnie. Nie było tu żadnych rozrucyjnymi płytami multimedialRymi i wi- chów, w tym czasie nikogo tu, nie gnę
dzieli siebie w programie regionalnymłódz- biono.
19ej telewizji.
Ja przeżyłem stan wojenny od 12 grudAle cenne są również dla czytelnika. nia. W ratuszu usiadłem 12 grudnia nie
Dlatego też, za zgodą autorów, wiedząc na co czekam. Zaskoczeniem dla
przedstawiamy obok, na stronach miasta był fakt, że były patrole, że był tu
8-10, wybrane fragmenty ich prac. oddział ZOMO. Jednak nikomu to nie
Niech przypomnąjak „Noc genera- szkodziło. Czy stan wojenny był konieczłów" wyglądała w Łowiczu, jak wy- ny? Uważam, że wspomnienia stanu
glądała w łowickim więzieniu, w wojennego dla młodych ludzi związane
którym wówczas trzymano interno- są z utratą życia ludzi z kopalni „Wujek".
wanych, co wówczas przeżywali To była tragedia tego narodu. Ja jednak
śmy, jak wygladały lata, które po uważam, że stan wojenny zapobiegł roztej nocy nastąpiły - I niech pokażą lewowi krwi w kraju.
kto jak ten czas ocenia dziś.
Myślę, że wówczas ten nowy ruch
· Wojciech Waligórski. społeczny, który'"Jlokazywał ile było zła
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Upominkowe serwisowanie
w dniach 1.12. - 15.12.2001

I

Copi-Flex

~·

2001

r.

HURTOWNIA: ŁOWICZ, ul. Seminaryjna 6, tel./fax (046)837-60..14

• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)

• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
·AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
FHU. Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42 ~

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe,
Łódź,

Ci profesjónalną I fachową obsługę
oraz wy)ątkowy upominek•.

~

l
- promotja tyfko

PROJEKTYBUDO\IVLANE

Skorzystaj z naszych usług w dniach
od 1do1~.12.2001 roku, a my gwarantujemy

-o

Włodzimierz Łuczakowie

d'o ·24 9~nia

Dlatego wraz z firmą Shell przygotowaliśmy
dla Klientów serwisu.

wspaniałą ofertę

~o

[Magdanna]

w tamtym czasie, który zakończył się
podpisaniem przez p. Lecha Wałęsę
i ówczesnego wicepremiera Jagielskiego
21 postulatów, z mojego punktu widzenia był dobry.
Gdybym dzisiaj miał mówić, czy zmiana sytuacji ustrojowej w tym mieście była
potrzebna, odpowiem: tak, ona była potrzebna. W Łowiczu nie poniesiono strat
w postaci ludzi.
Tak, było to przeżycie dla tego społe
czeństwa, społeczeństwa, które 'liczyło
w tym czasie około 30 OOO mieszkańców.
Na ulicach tego miasta, po trzynastym
grudnia '81 roku, stawali ludzie i zastanawiali się, jaka będzie przyszła Polska.
Każdy z nas: ja, moje dzieci, moja rodzina analizowali, że będzie to Polska lepsza. Czy jest lepsza? Tak, jest lepszą.
Dlaczego jest lepszą? Ponieważ w tej
Polsce, każdy z was ma prawo powiedzieć to, co myśli.
Wojciech Jeftmko
zastępca naczelnika miasta Łowicz
podczas stanu wojennego

Okres przedświąteczny to wyiątkowy
cras, takie w secwisach SEAT-a.

~

Centrum Targowo-Budowlane

c:
a..

kulturowych. Korzystają też z odczytów i wykładów, które sobie sami organizują. Daje się im możność studiowania. Codziennie też zgodnie z regulaminem, mają wyznaczony czas na spacery. (Niestety przechadzka trwa zaledwie pół godziny).
Według relacji kapelana dla intemowanych, ks. Wójciaka ww. bójka pomię
dzy dwoma internowanymi jest tylko
pretekstem do zamknięcia cel. Owszem
wyczuwa się tendencje do tworzenia
nieufności i podziałów pomiędzy internowanymi. Do takiej sytuacji zmierzają
czynniki SB. Ksiądz kapelan Wójciak,
odprowadzając nas do bramy więzien
nej oświadczył nam, że przy okazji swoich spotkań z internowanymi przestrzega ich stale przed nieporozumieniami,
gdyż te mogą być wykorzystane ·prze. ciwko nim samym.
abp. Bronisław Dąbrowski, w: Peter
Raina, Interwencje abp. Dąbrowskiego
u gen. Kiszczaka 1982-1989.

Rządziłem wtedy w ratuszu

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

Barbara i

13.12.2001 r.

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

~Shell

~

·~

HE LI.A.

CZĘŚCI VW BUS T.-4

BLACHY, LAMPY I INNE 1io:1

R-81

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM PLUS

ciężarowe

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

SEAT

•liczba upominków ograniczona

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

.

.

JANUSZ WOJDA, tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532, (0-46) 837-14-93
R-2~q

13.12.2001 r.

STAN WOJENNY W. ŁOWICZU W BADANIACH UCZNIÓW LO IM. CHEŁMOŃSKIEGO

Oboje rodzice płakali
enerał wziął głęboki

G

oddech i głosem modlił się o spokój i pokój, pole- odpowiadał: 13.12.1981 w godzinach
dob.rze pomnę) cał Łasce Bożej odeszłych nagłą i niespo- porannych. Prawdopodobnie będę no„ ... w związku z powyzszym, dzi- dziewaną śmiercią. Na zakończenie ko- sił w sobie do końca życia żal do ludzi,
siaj w nocy Rada Państwa wprowadzi- ściół się zatrząsł od śpiewu wiernych. którzy to zrobili, będę usiłował pojąć,
ła stan wojenny na obszarze całego kra- Było to: „Boże, coś Polskę" i ku mojemu co im przyświecało. ( ... )
Przypuszczam, że przed nami jeszju." Usłyszałem dziwny jęk: moja marna zdumieniu usłyszałem końcówkę, o któopadła na fotel.
rej wiedziałem, że była śpiewana pod- cze wiele lat oczekiwania, nim nie wyNastępnie generał cytował kodeks pra- czas zaborów i wojen. Wierni stłoczeni w mrą ostatni inicjatorzy stanu wojennewa z czasów drugiej wojny światowej, kościele św. Bartłomieja, 40 lat po drugiej go i ludzie mogący na ten temat coś pogrożących karą śmierci, konfiskatą całego wojnie światowej, grzmieli: „Przed Twe wiedzieć. Jeżeli nie pozostawią żad
majątku, przymusowa pracą, zwolnie- OMicze zanosim błaganie; Ojczyznę wol- nych zapisów, czy nagrań, to wraz z
niem z pracy lub dożywotnim wyrzuce- ną racz nam wrócić, Panie!"(...)
nimi pójdzie do grobu cała prawda o
niem z Polski wszystkim, którzy ośmie
Przeżyłem różne: smutne, negatyw- stanie wojennym. W rezultacie oznalą się z jakichkolwiek przyczyn nie po- ne emocje, ale jeżeli ktoś pyta, kiedy czało by to, że nie poznamy jej nigdy.
Zbigniew Zagajewski, obecnie
traktować poważnie tego, co mówi. Pły byłem przestraszony najbardziej w ży
nauczyciel historii w LO
nęły informacje, kojarzące się z kabare- ciu, kiedy czułem największą odrazę,
im. J. Chełmońskiego
tem, z dziecinnymi bajkami, z wygłupa- zniesmaczenie do kogoś, zawsze będę
stwier~ił, że (jeśli

mi babci, która chce nastraszyć wnuczzlk:a~__.,,.---------;::--------:~i:-:::j;;;~~J
typu: zabronione są uroczystości _
religijne i rodzinne poza miejscem
zamieszkania, że nakazuje się oddać
broń palną i sportową w ciągu 48 godzin, że wymagane są przepustki za
odpłatnością w celu wyjeżdżania •
do innego województwa, że zabrania
się sprzedaży paliwa od godziny„.do... dla samochodów prywatnych, że
będzie się strzelać bez ostrzeżenia do
osób zastanych na mieście po godzinie
21, a przed 6 rano.
"
. ternowan\ w waPochodziłem z rodziny, gdzie
. Białołęka ~a ~~łacze Solidarnośprzodkowie z obu linii (z matczynej i
ojcowskiej) byli bardzo zaangażowa
runkach
za kraj
ni w działalność podczas drugiej woj.,"
w
poczuciu
dom~ą
rozpaczy~',
c
.
. wo1nę
v•„ '
'dy nas
ny światowej - byli żołnierzami pań
chany w rutnę' łodów~,którą~~~ . ~. ;;,'t..
stwa podziemnego.( ... ) To, co generał
w dn.13.05. 9
· rę mozHWOSC'·
•
mówił, ze wszech miar przypominało
realia kraju napadniętego przez obce
G\odów~a
ł i demonstrac~ za ~~ '·
wojska. ( ... ) Generał zakończył swoją
stanowi.
.
porcję wyzwisk i gróżb pod adresem
ołeczną
na
za
\
k'
na
183
Konterenc11
widzów, cytatem jakby nie z tej bajki:
·~patPost
·
·
„A teraz pragnę jeszcze raz powtórzyć
przez Ep~s 0
27 02.
. ··
i ćate nieśmiertelne słowa: Jeszcze Polska
P\enarne) w dn. 'stkich internowa~~
nie zginęła! Dziękuję za uwagę". Za. Wzywaft)Y ,wszJo zamanifestow~ma so '""\
stanawialiśmy się, czy on kpi, czy o
--..Jor..z.enstwo
protestu.
· da
e :>V":-c:-i z ideą .na~zego
rski A.Gwiaz ; ·
drogę pyta. Ojciec podszedł i wyłączył
. 11 • L ~a
..
darnos
telewizor. Wstałem, z przerażeniem zaJ 'Kuron,
·
.
Ki"
nka,
.
Kro•,
·
uważyłem, że dwoje najbliższych mi
Jaworski, Cz. 1a
kiewicz, G. Pa\ka,
zarówno rodzinnie, jak i biologicznie luK: Modze\e'!"ski,
dzi, po prostu płacze. Tata stał z ręka
A. Pietkiewicz, J. R~le w:·żarneckt. .
mi splecionymi na piersiach, patrzył w
.. J Kelus, A.tawma, .
.,;,;
okno. Mama zapadła się w fotelu. PaPRZE-U
y
WSZYSCY
Gt()DlllĄCY.
nowała zupełna cisza. (.„)
l'OTWIEROZENl.t.,CZ
'(GOOMI
••
NIE .ar.MY JESZCZE GQOMIONVM TE.RMltilE 2 l
.
~
Wieczorem poszliśmy do kościoła
SWÓJ Pfł(JfESl Y1 uz
(016.30, w warunkach zimowych,
to już było ciemno). Panowała zupełna
•
Stan wojenny przydusił ducha oporu, ale go
cisza. Było wyłączone światło elektrycz- nie zniszczył. Na reprodukcji: okładka jednego z numerów wychodzą
ne. Paliły się tylko świece, lampki - ogień cego w podziemiu w Poznaniu kilkudziesięciostronicowego pisma Veto.
otwarty. Ksiądz proboszcz drżącym Późna wiosna 1982.

ścis~ejodizo\~:ed~;alności
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Widziane oczami strażnika
yłem wtedy kierownikiem działu
w więzieniu, 150, 160 osób internowanych. Bez przerwy tam byliśmy. Na dzień dzisiejszy może to zabrzmieć dziwnie, ale my chcieliśmy
stworzyć tym ludziom jak najlepsze
wanmki, to znaczy opiekę lekarskąjak
i warunki bytowe, bo jednak w więzieniu tejże pościeli i tych łóżek nie było
w takim stanie, w jakim my byśmy
chcieli żeby było. Po wielu staraniach,
udało nam się z fabryki papierosów z
Łodzi przywieźć papierosy, my to nazywaliśmy wybraki- to były takie długie papierosy, takie różne niedoroby.
Podzieliliśmy to w jakieś tam paczuszki, dajemy do poszczególnych cel, w
których palą. To było zaraz na początku ijeden z internowanych powiedział:
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Żołnierskie pranie mózgów
nas w Trzebiatowie po ogłoszeniu stanu wojennego powstała jednostka
kama dla podchorążych, którzy nie chcieli
wykonywać poleceń władzy. Mój kolega z innego batalionu Andrzej Wrona został skazany na więzienie od razu w grudniu. Zaczął głośno krytykować politykę
Jaruzelskiego i stan wojenny. Wiem, że
był więziony w Płotach.
Dostawałem w stanie wojennym listy
od rodziny, cenzurowane, otwierane. W
marcu 1982 roku jechałem na przepustkę
dwu, czy trzydniową. W Gdańsku na
dworcu byłem sprawdzany przez patrol
milicyjny. Było to bardzo upokarzające.
Cały 1981 rok byłem w wojsku. Wtedy „Solidarność" rozwijała się, działała,
była w konflikcie z władzą Ja z kolegą
Zdziśkiem Zdonkiem, w ogóle nie chodziliśmy na zajęcia polityczne. Zajęcia te
były bardzo antysolidarnościowe. Ofice-
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chodzili z tych zajęć bardzo wrogo nastawieni wobec „Solidarności". W wojsku
kilka miesięcy przed wprowadzeniem
stanu wojennego panowało wychowanie
przeciw „Solidarności". Żołnierzom tłu
maczono, że przez "Solidarność", przez
strajki, przez ten bałagan gospodarczy
mają przedłużoną służbę. Poprzez to niechęć do „Solidarności" rosła. Były to czasy fatalnego zaopatrzenia. Wszyscy żoł
nierze mieli kartki (la papierosy. Żołnie
rze dużo palili, a papierosów przydziałowych nie było. Gdy w kiosku pojawiały się papierosy, ustawiała się kolejka, po
stu ludzi, czekali godzinami. Na zajęciach
politycznych krytykowano to i przypisywano „Solidarności".
KrzysztofKaliński - nauczyciel
historii w LO im. J. Chelmo11skiego

G

enerał Wojciech Jaruzelski ogłasza go. W łowickim więzieniu przebywało
jąc stan wojenny oświadczył, że wielu działaczy z innych miejscowotaka decyzja ma służyć dobru naszego ści. Mieszkańcy miasta wspierali inpaństwa. Większość społeczeństwa nie ternowanych więźniów przez dostarczazgadzała się z jego poglądem. Wprowa- nie paczek żywnościowych. Sama zanodzono godzinę milicyjną i internowa- siłam paczki do o.o. pijarów, gdzie znajno czołowych działaczy Solidarności. dował się punkt pomocy. Pamiętam, że
W Łowiczu aresztowano np.: pana Woj- kapelanem był o. Kazimierz Wójciak.
ciecha Gędka i Wojciecha JankowskieS.F

Zołnierze też przeżywali
tan wojenny nie dotknął nikogo z mojej
rodziny, ale w czasie mojego pobytu
w Supraślu (w wojsku - przyp.red.) przebywał ze mną pewien chłopak. Ja i on
byliśmy najwyżsi stopniem z wyjątkiem
naszego dowódcy. Pewnego dnia wyszedł
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do lasu i tam się powiesił. Fakt ten wstrzą
snął całą naszą kompanią. Ja osobiście
bardzo to przeżyłem.
P.L. .. wówczas żołnierz. dziś
komendant jednego
z komisariatów policji

Na wsi było spokoiniei

D

la mnie stan wojenny to przede
wszystkim widok czołgów i wojska na ulicy. Wprowadzono zakaz wyjazdów poza miejsce zamieszkania. To
bardzo utrudniało życie.(„.) Społeczeń
stwo zostało bardzo zaskoczone i w
pierwszym momencie wiele osób nie
zrozumiało nowej sytuacji. Bardziej zorientowani w sprawach politycznych
wiedzieli, że lada chwila może nastąpić
przewrót w państwie.Uważam, że stan
wojenny został wprowadzony słusznie,

bo zapobiegł rozlewowi krwi, nikt z nikim nie walczył. („.)Na pewno działal
ność „Solidarności" w pewnym stopniu
zaznaczyła się na wsi. Była odbierana
raczej pozytywnie, ale znalazła się grupa ludzi, która ustosunkowała się do niej
negatywnie, chociażby ze względu na
niektórych członków. Uważam jednak,
że dostała się do niej masa osób, jctórzy
nie sprawdzili się w jej hasłach i ideach.
Tadeusz Kotecki, prezes GS w
Bielawach, wówczas też tam pracujący

Kartki na iedzenie
tan wojenny kojarzy mi się z dyżurami w szkole, kartkami na jedzenie i
godzinil milicyjną... Zawsze byłem niezależny i mówiłem to, co chciałem powiedzieć. Sprawy polityczne pozostawiałem przed progiem szkoły. Zdecydowanie nie byłem zadowolony Że stanu
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wojennego. Trudno jest mi jednoznacznie
ocenić, czy gen. Jaruzelski postąpił słusz
nie. Uważam natomiast, że krzywda powinna być zrekompensowana, a każdy
sprawca ukarany. Nie rozumiem tylko, dlaczegopolskiemuwymiarowisprawiedliwości zabiera to tak dużo czasu.
N.N.

Nie mogłem poiechać

~zasie trwania stanu wojennego
Dziwna sprawa troszeczkę była, bozmarł mój kolega ze szkolnej ławki.
lesna czasami. Jak nieraz wchodziłem
na oddział to widziałem, że funkcjo- Utrzymywaliśmy ze sobą bliski kontakt,
nariusze jedli chleb ze smalcem, mar- nawet po ukończeni szkoły. Mieszkał
on we Wrocławiu. Nie mogłem pojechać
mawiałemzintemowanymi,adługoiczę garyną, przegryzając cebulą. Natosto z nimi rozmawiałem. Ich interesowa- miast internowani byli tak zaopatryło dlaczego tak to się stało, co im grozi. Ja wani, że tam jak się wchodziło na odim mówiłem, że „mnie to nic nie obchodzi dział, czuło się zapach kawy, który
est jedna rzecz, która najbardziej
za co wy siedzicie, ale pogadajmy dlacze- się rozchodził, aż miło. To znaczy, ja
utkwiła mi w pamięci, a mianowicie
go. Tu ma być porządek, ma być spokój, nie chcę powiedzieć przez to, że oni handel wymienny. Ludzie wielokrotnie
ma być cisza". Nie mieliśmy tutaj żad mieli dobrze. Nie, to nie o to mi cho- kupowali zupełnie im nie potrzebne pronych wystąpień, nie mieliśmy żadnych dzi. Sam fakt, że
więzieniu, byli dukty (jeżeli takowe dostali), z nadzieją
szumów, to znaczy oni tam sobie wystę pozbawieni wolności, był dla nich że uda się je zamienić . Ja sama stałam
powali, robili wystąpienia 13 grudnia, na złem. Chcę przez to powiedzieć, że kiedyś w jednym ze sklepów na ulicy
rocznicę, a potem na miesięcznice. Na- ludzie z zewnątrz dbali o nich i spra- Zduńskiej, kiedy akurat „rzucono" powet 13 każdego miesiąca- robili śpiewy, wy żywienia.
duszki i nocne koszule. Miało to miejpłk Lech Dzięgielewski sce w okresie przedświątecznym, a w
nie jakieś demonstracje, czy krzyki. Był
późniejszy komendant sklepie po przeciwnej stronie ustawiła
jakiś czas, że palili sobie świeczki, ale
nie było większego szumu.(.„)
łowickiego więzienia się długa kolejka za karpiami .Mimo iż
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„Weźmiemy to pod uwagę przy rozliczan iu was". Miłe to było, kiedy czło
wiek miał dobre, uczciwe chęci. To znaczy jamiałem takiepowiedzonko,jakroz-

rowie polityczni bardzo krytykowali
działalność „Solidarności". Żołnierze przy-

Paczki noszono do piiarów

wo1enne:~ach zapropo„owanyc~,

hr''>
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na jego pogrzeb, gdyż wymagana była
przepustka na opuszczeni granic miasta,
której nie mogłem otrzymać (wymagany
był między innymi akt zgonu). Było to
dla mnie głupie i niezrozumiałe.
N.N.

Handel wymienny

J

w

zupełnie tego nie planowałam, kupiłam
Niestety ryb dla mnie zabrakło. Na szczęście przede mną stał mój
sąs"iad i jego żona, którzy.kupili dwa karpie, więc przeprowadziliśmy wymianę
„towar za towar" i każdy był zadowolony„.Myślę, że gdybyśmy teraz przeszukiwali schowki i piwnice w naszym mieści, to w większości z nich znależliby
śmy jakieś przykurzone, stojące gdzieś
w kącie dywany, regały albo inne niepotrzebne i zapomniane rzeczy...
NN
poduszkę.

13.12.2001 r .

.Zaczęło się przed póf010~q-,;,;.;·7 'łfó~~~;bei·m-oteraców
M

ój Tata zaangażował się w ~o
rzenie, a następnie działanie
„Solidarności" w Łowiczu. Bardzo częśto wracał późnym wieczorem
do domu, !ro miał jakieś ważne sprawy.
Nie zawsze z tego obrotu sprawy była
zadowolona mama, ale mimo to,
wszystko wydawało się iść w dobryrii.
kierunku. Niestety tylko do połowy
grudnia 1981 roku.
Stan wojenny rozpoczął się w naszym domu 12 grudnia tuź przed pół
nocą. Wydarzenia tamtej nocy na zawsze pozostaną w mojej pamięci. W
sobotę wieczorem w naszym domu robimy przemeblowanie. Trochę zajęło to
czasu, więc dopiero przed północą razem z siostrą Magdaleną szykujemy się
do spania. Za dwadzieścia czy piętna
ście minut przed północą ktoś zapukał
do drzwi. Do mieszkania wchodzi
dwóch lub trzech milicjantów. Pokazują jakiś dokument Tacie. Każą zabrać
ze sobą trochę odzieży. Siostra wychodzi z łazienki, gdzie się kąpie. Nie wierzymy w to, co się dzieje. Tato jeszcze
na odchodnym rzuca do mamy słowa:
„Zadzwoń do Słowika".
A potem schodzi po schodach z mi-licjantami.
Widzę przez okno jak pakują_go do
zaparkowanej od szczytu bloku „suki".
Potem był juź tylko płacz. Nie wiemy
dokąd go - zabierają. Nie wiemy za co.
Przecież nikogo me okradł, ani nikomu
nie zrobił krzywdy. Mama próbuje połączyć się telefonicznie z Andrzejem
Słowi!ciem lub z kimś z Solidarności"
w Łodzi. Niestety telefony juź milczą...
Jeszcze wieczorem cieszyliśmy się
z siostrą z przemeblowania w naszym
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Nasz dzienny posiłek składał się z
czarnego chleba, margaryny i kawy zbożowej Qa śniadanie i kolację. DpstawaJiśmy również obiady. Z chleba robiliśmy domino i warcaby, by zapełnić
czymś czas. Później zacząłem korzystać z biblioteki więziennej. Pewnego
razu przyklłiliśmy na ścianie napis „Solidamość" wydarty z gazety. Przeprowa<lzono wówczas_rewizję. Kazano
nam się rozebrać do naga w sali, gdzie
znajdowaliśmy się po trzech. Pracowników było więcej i mieli na sobie
„stroje" bojowe. Teraz zdaję sobie sprawę, że chcieli nas zastraszyć.
Nasza cela wprowadziła pewien rytuał, który przejęły również inne cele.
Wszyscy rano i wieczorem klękaliśmy i
modliliśmy się głośno. Pracownicy wię
zienia przeżyli szok. Zdali sobie sprawę,
że nie mają do czynienia z przestępcami,
mordercami czy gwałcicielami lecz z
ludźmi niewinnie uwięzionymi.
Wojciech Gędek

lćagfilić6W. 'FWikcjonariusze więzienia
• : .rnieli,uy)lllld!lrowanie bojowe s,kładają~eisię z.długich p~łe~, tarcz i kamizelek.
/łlOWlCZ'
~all wyśilłdać·i kierować S'ię do Wejścia. Nie wiedzieliśmy jak będą nas traktować, czy będ'l nas bić. Na szczęście
nic się nam nie stało. Kolejno kierowaliśmy się do oddziału wśród szczekania rozwścieczonych psów. Znaleźliśmy się w typowych pomieszczeniach
wię2liennych, w których mieściło się po
ok. 12 osób. Dali nam łóżka bez materaców, okna były okratowane trzykrotnie, drzwi stalowe miały grubość kilkudziesięciu centymetrów o czterech zamkach. To były trudne dla nas chwile, nie
mieliśmy pojęcia co się z nami· stanie,
ile czasu będą nas więzić. Niektórzy
odczuli brak papierosa i stawali sięjeszcze bardziej podnieceni, co udzielało się
wszystkim. Różnymi sposobami próJedna z ulotek z łowickiego więzienia, wiosna 1982 r.
bowali zwalczyć nałóg. Dni dłużyły
pokoju, teraz siedzieliśmy obok siebie ci. Wychodzę na dwór. Dzieciaki uszczę się. Codziennie wychodziliśmy na spana łóżku i płakaliśmy. Razem z nami śliwione, że nie muszą od poniedziałku
jest mój chrzestny. Mama poszła na mili- iść do szkoły. Robią ze śniegu bałwana.
cję dowiedzieć się co się dzieje, gdzie jest Wśród nieb prym wiedzie syn oficera
Tata. Ktoś mówi o jakimś „Sybirze", milicji (za kilka lat jego ojciec popełnił
Mama przychodzi i mówi o stanie wo- samobójstwo). Nie mam ochoty na zabaczasie służby wojskowej ochraUważam decyzję gen. Jaruzelskiego
jennym. Wszyscy się boją, nikt nie wie wę. Ze łzami w oczach po kilku minutach
niałem osoby internowane. za w pełni przemyślaną i uzasadnioną
do końca co się dzieje. W głowach najgor- wracam do domu.
Mieszkali oni w budynkach na - a to z uwagi na to, że w przypadku,
Następne dni nie były radosne. Przesze myśli. Jedyna pocieszająca wiadomość, że Tata jest w więzieniu w Łowi żyłem najsmutniejsze święta. Na Wigilię wzór hotelu. Byli oni odwiedza~i przez gdyby nie podjął takiej decyzji, groziła
czu. Podobno jest tam więcej osób aresz- dostałem wspaniałe prezenty, ale one nie członków swoich rodzin, którzy za- nam interwencja wojsk Układu Warszawtowanych tej nocy. W końcu ze zmęcze poprawiły mi humoru. Wszyscy płakali zwyczaj przychodzili z pustymi ręko skiego, w tym wojsk radzieckich i wojsk
śmy. Pamiętam jeszcze wizytę w wię ma, a opuszczali miejsce internowania z NRD, a także czeskich, które chciały
nia zasypiamy nad ranem 13 grudnia.
.Budzimy sję przed południem. W te- zieniu. Szczęk otwieranych !colejnych zaopatrzeni ro.in. w trudno dostępne cy- się odwdzięczyć za naszą interwencję na
lewizji przemówienie Jaruzelskiego. krat, spraw~zanie zawartości toreb. trusy. Irytują więc mnie stwierdzenia, że ich ziemiach podjktą przez pierwszego
Mówi coś o zagrożeniu, godzinie milicyj- Mogliśmy porozmawiać z Tatą, ale tyl- „Solidarnościowcy" bardzo cierpieli z sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej •
nej. W naszym mieszkaniu ponura atmos- ko w obecności klawisza. .
powodu prześladowań, którym byli pod- Zjednoczonej Partii Robotniczej Włady
Łukasz Gędek dawani w okresie stanu wojennego. („.)
fera. Za oknem słychać bawiące się dziesława Gomułkę w 1968.
P.L.
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lrytuiq mnie ci ludzie
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Opinia publiczna podzielona
Ankieta przeprowadzona dnia 22 października na terenie Łowicza
• Czy pamiętasz datę wprowa• Jakie represje najbardziej
dzenia stanu wojennego?
utkWiły ci w pamięci?
50% - tak, pamiętam datę
46% - godzina milicyjna
30% - pamiętam miesiąc
42% - przepustki
20% - pamiętam dzień
12%- inne

•Czy stan wojenny został słusznie wprowadzony?
47%- tak
32%-nie
21% - nie wiem
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Prześladowali

Z

przez całe lata

"bliżała się następna pielgrzymka Ojca

Św. do Polski Ja z Magdaleną i Łu
kaszem pojechaliśmy na Mszę św.
do Gdańska. Tata nie mógł wziąć urlopu, dyrektor skrzętnie wykonywał polecenia SB. Wróciliśmy do domu wczesnym rankiem w sobotę. Tata z tobą,
miałaś wtedy trzy lata, poszedł na spacer, my spaliśmy. Zamknęliście drzwi
na klucz. Około południa dało się sły
szeć „walenie" do drzwi.- Nie mogłam
ich otworzyć, bo nie miałam klucza.
Milicjanci grozili, że je wyważą. Okrą
żyli blok. Stali na klatce schodowej. Trwało to kilka godzin. Wiedziałam, przyszli
po Tatę. Przez okno zauważyłam, jak
wracaliście do domu i dałam do zrozumienia, byście nie wchodzili do bloku.
Prawdopodobnie funkcjonariusze „porządku" to zauważyli, ale pozwolili Tacie odejść, by nie aresztować go na oczach
wielu ludzi. Udało im się. To ich specjalność. Podjechali pod Tatę na ul. Wspólnej i złapali go do samochodu osobowego
SB. Znaleźli ustronne miejsce.

Około

godz. 17, 13 czerwca 1987 r.

poszłam na milicję i rozmawiałam z sze-

fem SB Malangiewiczem. Pytałam dlaczego Tatę zamknęli, dlaczego nie może
pojechać do Warszaw)' by uczestniczyć
w spotkaniu z Ojcem św.? Dlaczego?
Łukasz rano pojechał do Warszawy.
Był 14 czerwiec. Tatę wypuścili dopiero w niedzielę, kiedy samolot z Papieżem odleciał do Włoch.
Przetrzymywali go całą dobę w komisariacie ,,na dołku" przy ul. Długiej.
Współaresztowani byli podejrzanymi

„typami".
Pragnę wspomnieć, że podczas mojego pobytu na komisariacie przybył ks.
Wiktor Gliński ·i nasza znajoma aby
upomnieć się o Tatę. Szef, który zadecydował o aresztowaniu, nie był z tego
faktu zadowolony. Najlepiej, żeby nikt
nie wiedział, żeby nie było świadków.
A „opiekował się" nami od roku 1981 r.
do 1989. Konsekwencję „pilnowania"
odczuwamy do dzisiaj.
Monika Gędek

~

W dniu 22

października

przeprowa-

dziliśmy ankietę na terenie naszego mia-

sta. Zaczęliśmy od Przedmieścia, ale
niestety tylko nieznaczny procent
mieszkańców zgodził się odpowiedzieć

na trzy króciutkie pytania. Po tak-niefortunnym doświadczeniu przeszliśmy
na łowicką Targowicę. Tam nikt nie odmówił odpowiedzi, a po udzieleniu jej,
obdarzani byliśmy życzliwymi uśmie
chami.
Ludzie handlujący na naszej łowic
kiej Targowicy różnią się od innych ło
wiczan spotykanych na ulicy Zduń-

skiej, Mostowej czy Podrzecznej. nom stan wojenny i mimo woli zapoTam zawsze obowiązywały inne re- czątkowaliśmy szereg gorących dysguły, były inne prawa rynkowe i inne kusji, w których niestety nie moglizachowania. Tam zawsze było więcej śmy do końca uczestniczyć.
wolności i może dlatego nikt nie boi
Z lekkim niedosytem opuściliśmy
się mówić, chwalić i ma po prostu Targowicę i ruszyliśmy do centrum.
swoje zdanie. Ludzie mają więcej cza- W miarę zbliżania się do ulicy Zduń
su, nigdzie się nie spieszą. Jedni sto- skiej ludzie byli ostrożniejsi, a niejąc obok drugich, znają swoich sąsia którzy nawet nieprzyjemni . 200 medów z obu stron, pożyczając sobie trów za Targowicą wszyscy nabrali
„drobnych", zachwalają towar. I zwy- już wody w usta„.
czajnie - są życzliwi , ciekawsi świata
Pomyśleliśmy sobie, że jeśli tak dalej
i ciekawsi ludzi. Pytaniami z naszej pójdzie, to nasza wiedza o stanie woankiety przypomnieliśmy łowicza- jennym będzie bardzo uboga!
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Nauczycielskie Kolegium

I Forum Inwestycji Turystycznych

Kontakty nawiązane. L;ri;~~;k~ztalcali się
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wiątu łowickiego oraz burmistrz
miasta Ryszard Budzałek reprezentowali ziemię łowicką na I Forum Inwestycj i Turystycznych w Warszawie.
Przypomnijmy, że oferta z Łowickiego
zawierała propozycje miasta, powiatu,
gminy Kiernozia oraz stadniny koni
w Walewicach. Przedstawiono również
komputerową prezentację najbardziej
atrakcyjnych turystycznie miejsc w naszym powiecie. Kluczową ofertą w paki ecie była ta, która dotyczyła odbudowy czwartego skrzydła historyczneg~
budynk11 muzeum w Łowiczu, z przeznaczeniem na cele turystyczno-hotelowe oraz adaptacji historycznych, pochodzących z przełomu XII i XIII wiek11 piwnic z wykorzystaniem na cele
„klubowo-resteuracyjne". Znalazła ona
swoje miejsce w katalogu ofert promującym wystawę. Proponowana przez
starostwo forma współpracy to możliwość spółki inwestora z właścicielem. Jest
to inwestycja, której szacunkowe kosżty
plas1tjąsię na poziomie I O mln. zł.
Czy Forum pomogło w nawiązaniu
kontaktu z inwestorem ? - Powiedziałbym, że było Io bardzo udane forum.

Czy opłaca

legium Języków Obcych w Łowiczu wzięło
w listopadzie udział w szkoleniu zorganizowanym prze Unię Europejskich Federalistów. CeIem szkolenia było zapoznanie się z niemieckim systemem oświaty i wychowania. Przez
tydzień polscy lektorzy zapoznawali się ze
sposobem funkcjonowania szkół i placówek
oświatowych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Odwiedzali szkoły średnie oraz organizacje
rządowe zajmujące się oświatą i wychowaniem.
Wyjazd finansowany był tylko i wyłącznie ·ze
środków własnych lektorów.
(ljs)

Gmina Bolimów

Zajęcia

praktyczne w pracowni wytwarzania modeli odzieżowych to
dla uczniów klasy piątej Technikum Odzieżowego przy ZSZ nr- 3
w Łowiczu prawdziwa przyjemność. Pod okiem nauczycielek .Alicji
Perzyny i Jadwigi Wiśniewskiej uczniowie tworzą ubrania na podstaamii Czurnaj z ginmazjum w Bolimowie oraz
wie istniejących form ale również według własnej fantazji, a dzięki
Milena Szulc i Martyna Miodek ze Szkoły
Podstawowej w Bolimowie znaleźli się specjalistycznym maszynom, w które pracownia jest wyposażona,
(aj)
w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu nie mają problemów z realizacją żadnego pomysłu.

Namalowali najła~niejsze kartki

K

powiatowego na najładniejszą kartkę świąteczną
i najlepiej skomponowane życzenia. Konk1rrs został zorganizowany przez bibliotekę w Kowiesach. Kartka świąteczna Kamila zajęła ID miejsce
w kategorii starszej gmpywiekowej, a prace Mileny i Martyny zostały wyróżnione. Laureaci odebrali nagrody w minioną sobotę, 8 gmdnia. (ljs)

się sprzedawać? Sprostowanie„Będą

ie bez wątpliwości powiatowi radni podczas sesji 28 listopada, podjęli uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży kompleksu niezabudowanych niemchomości położonych na os. Bratkowice (w sąsiedztwie ul. Ułańskiej). Do
sprzedaży przeznaczonych jest 7 działek o łącznej powierzchni ponad 2, 70 ha
z wydzieleniem dróg wewnętrznych.
Wpływy z działek - około I mln: 73
tys. zł mają umożliwić realizację dochodów powiatu na 200 I rok.
Radni wyrazili jednak obawy to do
zasadności tego przedsięwzięcia. Wie-

N

resowaniem ze strony przedstawicieli inwestorów z całej Europy, mamy nadzieję, że zdobyte kontakty zaowocują współpracą - zapewnia Paweł Lisowski. Na
dzień dzisiejszy pozostaje nam czekoć
na sygnały od zainteresowanych, ale
oczywiście będziemy również przyporninać się i korzystać z zebranych podczas
Forum informacji_ dodaje.
Miłym akcentem dla reprezentujących Łowicz były podziękowania od
ministra gospodarki za przyjęcie przed
kilkoma miesiącan1i grupy ambasadorów
w Łowiczu. Minister podkreślił, że to
właśnie od przedstawicieli ambasad dowiedział się o walorach turystycznych
Ziemi Łowickiej.
Ponadto uczestnicy forum podczas
licznych prelekcji skorzystali z informacji o możliwościach pomocy ze strony państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, działaniach izb gospodarczych na rzecz rozwoju infrastruktury
turystycznej, zasadach promocji inwestycji o charakterze turystycznym oraz
największych inwestycjach turystycznych w Polsce.
(aj)

my, że miasto wystawiło do sprzedaży
kompleks działek na Bratkowicach i nie
ma na nie dobrego popytu. Obawiam
się, czy my wystawiając działki, nie doprowadzimy do tego, że co prawda je
sprzedamy. ale bardzo mało za nie weźmiemy - wyraził swoją opinię radny
Eugeniusz Bobrowski. Podobne obawy
wyraził radny Robert Sikorski, który
w imieniu komisji rozwoju gospodarczego i promocji działającej przy radzie
powiatu poprosił zarząd o przedstawienie informacji o przebiegu planowanych
przetargów.
(aj)

W

artykule pt.
nowe lampy" zamieszczonym w 45 numerze NŁ podałam informację, że firma elektroinstalacyjna z Sierakowic, która wygrała w gminie Bolimów przetarg na modernizację oświetlenia
ulicznego, wykonają na ulicach Łowickiej i Skierniewickiej w Bolimowie oraz wszystkich innych miejscach zgłaszanych przez radnych i soł
tysów. Tymczasem wymiana starych opraw
oświetleniowych na nowe dotyczyła jedynie ulic
Łowickiej i Bolimowskiej. Przepraszam, że bezzasadnie rozbudziłam nadzieję pozostałych mieszkańców gminy Bolimów na poprawę stanu
oświetlenia na drogach, z których codziennie
korzystają.
Lilianna Jóźwiak-Stasz.ewska

Przewoźnicy się
15

członków

organizuiq

bo większą siłę przebicia ma grupa zorganizowana niż pojedyncza osoba. Staramy się pozyskiwać jak najwięcej zleceń przewozów, w najbliższym czasie
mamy zamiar założyć koleżeńską kasę
pożyczkową, z której funduszy mogliby
korzystać w razie nagłej potrzeby człon
kowie.
Zrzeszenie się w stowarzyszeniu jest
dla łowickich przewoźników formą
obrony przed konkurencyjnymi do lokalnych firmami przewozowymi na
przykład „Spedpolem". W codzieru\ej .
pracy wspierają się informacjami przesyłanymi przez CB radio, służą sobie
radą i doświadczeniem. Jeszcze z czasów, kiedy pracowali w Agros -Fortuna
przejęli zwyczaj uroczystego źegnania
kolegów odchodzących na emeryturę.
W przyszłym roku chcą zorganizować
Dzień Transportowca.
(ljs)

liczy Stowarzyszenie
„F ruktotrans-Łowicz",
którego długofalowym celem jest mię
dzy innymi rozwijanie i propagowanie
prywatnego transportu samochodowego na naszym terenie. Stowarzyszenie
zawiązali i w jego skład wchodzą kierowcy, którzy kiedyś pracowali
w ZPOW Agros - Fortuna, a teraz, razem z 19 innymi byłymi pracownikami
tego zakładu, prowadzą działalność
transportową na własny rozrachunek
wykonując usługi na rzecz tejże firmy ale nie tylko niej.
Organizacja zawiązała się pod koniec
września tego roku, jest więc jeszcze bardzo młoda, ale jej członkowie mają wiele planów co do jej rozwoju. Prezes stowarzyszenia Andrzej Szymczak powiedział w rozmowie z nami: Przede wszystkim chcemy sobie wzajemnie pomagać,
Przewoźników
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I Budownictwa w

OFERUJE PAŃSTWU
·

I
•

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

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
intemet: http://www.wlnkhaus.com.pl/slb .,,

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

-
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SPRZEI>.A.Z, SER.."1IS
Bezpłatny montaż i wyważenie opon do samochodów osobowych i dostawczych zakupionych w naszym serwisie.
Od 8 łat gwarantujemy fachową obsługę

Największy wybór!!! Konkurencyjne ceny!!! Sprawdź to sam!!!

Głowno,

AlU-PlAST S.C.
•

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

~

MONTAZ OKIEN
PCV I ALUMINIUM
porady, pomiary,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Łowicz, os. Dąbrowskiego 20139
tel. 0461837-28-30, 0461837-21-90
tel. kom. 0-603-506-931, 0-504-765-212

„BOL(J' AUTO-KOMIS

R-1353

9P.RZEDAż _

Blacharstwo i naprawa pojazdów HURTOWA I DETALICZNA~
Jakubowski Sławomir

99-400 Łowicz, ul. Południowa 16
=
·~
· telJfax (0-46) 830-31-95
-. ,-.-..- teł. kom. O602-38-06-61

~

R-1349

FAJERWERKQ
Łowicz, ul.

~-

Poleca:
bluzki, spódnice,
żakiety, sukienki

KREDYT DO 30.000 ~

.

12."'~"" ~l~",,

Wal\Szawska 37
tel. kom. 0-504-936-740 @~~,
tel. (046) 837-81-87,
((' ')'\ ;,

"'ci;

0(\Wf'~,.
l _
1

bez poręczycieli
zubezpieczeniem na życie kredytobiorcy
R-1350

Tel. 0-501-709-535

12
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Nasza szkoła
· chce łyć nadal
List ten jest reakcją na zamieszczane
od pewnego czasu artykuły o placówkach oświatowych z regionu łowickie
go na łamach Waszego pisma. W spomniane przez Was „osiągnięcia" szkół
dziwią nas. Dla nas są one normalne
i wynikają z planów pracy szkoły, bę
dąc ich podstawowymi zadaniami.
O naszej szkole piszecie tylko wtedy,
gdy radni gminy Bielawy debatują nad
ewentualną zmianą sieci szkół na naszym terenie.
Histońa naszej szkoły jest długa i obfitująca w szereg wydarzeń. Oto niektóre z nich:
- 1918 r. - pierwsze wzmianki o nauczaniu w Borowie,
- 1936 r. - wi. Grabski przekazuje
grunty i funduje mateńał budowlany na
nową śzkołę,

- 1938 r. - nadanie szkole imienia
Grabskiego,
- kontynuowanie nauczania w czasie
trwania drugiej wojny światowej,
- 1972 r. - oddanie do użytku nowego
gmachu szkoły, ·
- 1992 r. - wizyta w szkole bp. Józefa Zawitkowskiego,
- 1994 r. - przywrócenie szkole imienia Wł. Grabskiego. Nasza szkoła cieszy się dobrą opinią Stacji Sanitarno-.
Epidemiologicznej w Łowiczu, u której
zawsze miała ocenę „czystej i zdrowej
Wł.

szkoły".

Czym dysponujemy na dzień dzisiejszy? Może kilka przykładów:
- dobrze wyposażona kuchnia i stołówka (przystosowane do prowadzenia zbiorowego żywienia),
- pomieszczenie z natryskami,
- zastępcza sala gimnastyczna (inne
placówki z naszej gminy nawet taką nie
dysponują) ,

- boisko sportowe i mały plac zabaw,
- bogaty sprzęt sportowy (wypoży
czany czasami do zajęć w Publicznym
Gimnazjum w Bielawach),

- bogata w woluminy biblioteka szkolna i czytelnia,
- szatnia (dobudowana na początku
lat 90-tych),
- podstawowy sprzęt RTV, video, kasety filmowe.
Co zrobiliśmy ponadto? Co dzieje się
teraz?
- za „dobrych czasów" przez ponad
1O lat prowadzone było do.żywianie.
Dzieci spożywały codziennie zupy.
Od września 2001 r. gotowana jest jedynie herbata.
- doceniono nas w konkursie „Mikrosystem wychowawczy s~oły",
- SKO - nie jest dla naszych uczniów
czymś nieznanym. Istnieje ono w naszej szkole już prawie 50 lat i wciąż
prężnie działa. Nasze dzieci już dwa lata
z kolei zajęły I miejsce w województwie łódzkim, w konkursach organizowanych przez PKO.
- organizujemy imprezy okolicznościowe, na które chętnie przychodzą
mieszkańcy Borowa i okolic (Dzień
Edukacji Narodowej, Choinki Noworoczne, Dzień Matki, Dzień Dziecka).
Prezentowany był zawsze bogaty program artystyczny.
- nasi uczniowie od wielu lat sąjed
nymi z najlepszych uczniów w szkołach średnich i w gimnazjum, ·
- kadra pedagogiczna z Borowa była
pierwszym zespołem na terenie gminy,
który „legitymował się" tytułami magisterskimi.
Władze gminy w Bielawach zarzucają nam to, że nie „poczyniliśmy oczekiwanych oszczędności". A czym jest:
- zlikwidowanie etatu kucharki i pomocy kuchennej,
- redukcja etatów pracowników obsługi,

Poprzez likwidację naszej szkoły nie
wstanie załatana „dziura budżetowa" a dzieci będą dowożone do innych
szkół, daleko od domów rodzinnych.
Żaden wójt ani (o ironio!) przez nas
wybrani radni nie budowali naszej szkoły - tylko rolnicy z Borowa i okolicznych wiosek - i ci pierwsi nie powinni
jej zamykać. Trzeba zdawać sobie sprawę z. tego, że burzyć coś, co było dobre, co ma swoją tradycję, co zrobiło
wiele dobrego - jest łatwo. Trudno potem podnieść to z ruin i popiołów.
Podnosząc rękę podczas głosowa
nia„. wydając werdykt na „być albo nie
być" szkoły w Borowie - niech wszyscy wezmą naprawdę pod uwagę nie
tylko „dobro dziecka", ale i przyszłość
wsi. Bo „takie będą Rzeczypospolite,
jakie młodzieży chowanie".

Z poważaniem Izabela P.
(nazwisko do wiadomości redakcji)
Od redakcji: Tekst napisany został
jeszcze przed głosowaniem w sprawie
sieci szkół w gminie.

łowickie piekiełko
Okazuje się, że nie znam łowickich
Informacje od brata - pszczelarza, prof. Wojdy, prezesa Pelikana, kolegów z lat 45-50 okazuje się - były prawdziwe. Trzykrotne próby zintegrowania
„środowiska tenisowego" w mieście okazały się niewypałem. Gardener z Dań
czakiem gryzą sięjak psy, więc nie da się
zrobić nic naprawdę poważnego. Piekieł
ko pod pomnikiem Papieża„.
Łowicz to nie Poznań . Na Polish
Open Englertowie, Szmajdziński, Dowbor czy· Młynarski gotowi przyjść na
piechotą. Organizatorzy (czytaj Fibak)
dają przejazd, hotel, parę bankietów
i grube „kieszonkowe". To samo było
latem b.r. w Sopocie. Stąd wspaniała impreza u Adama A. Szafarowicza,
(23 listopada - przyp. red) mimo udziału 19 osób, wypadła znacznie mniej okazale niż planowaliśmy. Wszakże udział
14-krotnego mistrza świata dziennikarzy czy milionerów z grodu Przemysława (Tivoli to nie klub lecz sieć luksusowych restauracji), to o wiele wię
cej niż dwóch facetów grających w nie
nadającej się do gry w tenisa hali .
A może chodzi o to, że u Adama puchar ufundował burmistrz z AWS?
układów.

- zajęcia w klasach łączonych (tylko
4 nauczycieli zatrudnionych na pełnych
etatach),
- odłożona modernizacja kotłowni,
- wykonywanie drobnych prac (np.
odnawianie klas, korytarzy) przez pracowników szkoły - a nie np. malarzy?
Nasza szkoła żyje i... chce żyć nadal.
Nauczyciele doskonalą swoje umiejęt
ności (studia podyplomowe, różnego
rodzaju kursy i warsztaty). W Borowie
jest to jedyna placówka, w której tętni
życie kulturalne. Z chwiląjej likwidacji
zostaną tylko 3 sklepy GS Bielawy oferujące niski asortyment artykułów
i„. kaplica.
Wesołych świąt! Będzie gorzej!
Rozumiemy, że mamy mało dzieci.
Stanisław Garczarczyk
W następnym roku szkolnym „ubę
P.S. Zresztą poziom reprezentowany
dzie" tylko jedno dziecko. Ro~iemy
także, że utrzymanie gmachu szkolne- przez łowicką „ czołówkę tenisową"
go dla tych uczniów jest obciążeniem trudno uznać za wyczyn sportowy. Był
dla gminy. Jednak społeczeństwo Bo- taki, ale bardzo dawno. Za komuny w
rowa nie ponosi odpowiedzialności za latach 1948-51, gdy w mistrzostwach
S.
politykę państwa, powiatu czy gminy. Łowicza grało 70 osób.

Ze skoczni
na skocznię
statnich tygodniach

więcej
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SPOZA
KADRU
dard") były za to duże artykuły poświęcxr
Małyszowi . Można w nich było znaleźć wiele niezwykle interesujących informacji dotyczących mistrza narciarskich skoków, których nie uświadczy
się w polskiej prasie. Oto garść takich
wiadomości, które austriaccy dziennikarze wydobyli od menedżera Malysza
i spółki, Antona Federera.

czasu spędzam na narciarskich ne
koc:zniach i w podróży niż w
kraju, zatem moja znajomość rzeczy w
sprawach naszego rodzimego podwórka chwilowo została ograniczona. Ale
nie można przecież mieć wszystkiego
naraz. Adam Małysz już drugi sezon jest
narodowym bohaterem, więc obserwowanie z bliska i jego samego i wszystkiego, co się wokół niego kręci jest bez
wątpienia zajęciem interesującym. Tym
bardziej, że tak prosty wskaźnik, jak tzw.
oglądalności programów telewizyjnych
mówią same za siebie. W końcu przeciętnemu Polakowi telewizja zajmują
istotną część dnia codziennego; a tym
bardziej świątecznego. Sytuacja w
ostatni weekend wygąlała następująco:
sobota, 8 grudnia:
1) skoki z Małyszem (li seria) - oglądal
ność 23 %, 2)Tełeexpress-18 %, 3)se~I .Plebania" -17 % ,
niedziela, 9 grudnia:
1) serial .Na dobre i na z.le" - 25%, 2) Teleexpress- 23%, 3) skoki drużynowe- 20%.
Zadziwiająca zgodność z wynikami sportowymi. Małysz pierwszy to i oglądalność
na pieiwszym miejscu. Drużyna - trzecia.
Oglądalność podobnie.Tyle w kwestiach
telewizyjnych. Nadal jednak o Małyszu.
· · yponiedzialek wsamolopierw z Klagenfurb.J do
ia, potem z Wiednia do
Warszawy miałem sposobność przejrzenia wszystkich najważniejszych gazet
austriackich. W jednych zawody druży
nowe w narciarskich skokach zostały potraktowane niezwykle zdawkowo, krótkimi notatkami, z których wyciekała gorycz
wynikająca z faktu, że austriackie .orty"
(tak ich nazwano) wylądowały na piątym
miejscu. Od misłlzów świata wymaga się
więcej. W dwóch innych poniedziałko
wych gazetach (.Die Presse" i .Der Stan-

P

o pierwsze: Gdyby nie Feclerer-

polscy skoczkowie chyba dalej
klepaliby biedę. Musiatich najpierw
ubrać (nie mieli pieniędzy na ,,anzugi")oraz
wyposażyć w samochody i telefony.
Wcześniej musieli tłuc się po 15 godzin
autobusami albo pociągami. Po drugie:
Małysz jest teraz w Polsce bardziej popularny od Papieża. Nawet drinki w barach i
dyskotekach nazywająsię .Mam Małysz",
a składają się - jakby inaczej - z wódki i
Red Bulla. Austriacki menedżer jest także
p!Zedstawiciele Red Bulla, więcwie, co,
jak i kiedy mówić. Swojąfirmę musi przecież reklamować na każdym kroku. Adamowi zakazałzdejmowania-cołatwo zauważyć

-

czapki z dwoma czerwonymi

bykami.~ chyba pierwszym, pizyna}mniej wPolsce, któremu udało się naklonić
Małysza do zdjęcia bejsbolówki, gdy był
gościem w telewizyjnym studiu. Choćcza

pec:zka musiała leżeć obok. Po trzecie:
Jak łatwo się domyśleć Polska to kraj zło
dziei. $wiadczy o tym wymownie fakt, że
z placu o powierzchni 7.300 m2„ na którym firma (oczywiście austria~) buduje
Małyszowi niewielki domek o pow. ca
150 m2 (nie licząc oczywiście podvvójne-

go garażu), skradziono całą partię cegieł.

I

nteres kwitnie- pisze .Der Standard"

- inform.ft:: o reklamach,jakie Małysz
nagrał wostatnim roku (okna z plasti-

ku, zupyzpapierka, lelefony).~tylko
nie pisze. Jaki interes na Małyszu robi jego
dobroczyńca z Austrii. Szkoda. Tego nie
dowiemy się nigdy.

h
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Powi:towy Przegląd Piosenki Dziecięcej

·

Kurs prawa iazdy dopiero od 18 lal

Nowyrokniesiezesobąnoweprzepisydla
NAJLEPIEJ SPIEWAt"I KASIA I Sf111flA
zmieniają się
I.li
·

1

wie mieszkanki Łowicza: Kataizyna Żelazkiewicz z SP 2 i Sylwia Wiśniewska z Pijarskiej SP zostały laureatkami, każda w swojej grupie wiekowej,
III Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej ,,Zd~ny 2001". Konkurs przycią
gnął duże grono rozśpiewanych dzieci
z terenu powiatu łowickiego i po raz
pierwszy trwał aż dwa dni.
·Pierwszego dnia, w czwartek 6 grudnia, prezentowała się grupa dzieci z klas
IV - VI szkół podstawowych - w sumie
22 uczestników. Bezkonkurencyjna
w tym dniu okazała się wymieniona już
Kasia Żelazkiewicz, która była jedną
z nielicznych uczestników zgłoszonych
indywidualnie na konkurs, a nie poprzez
instytucje oświatowe: Wykonała ona piosenkę ,,Lato, kochamy Ciebie". Drugie

D

uczestniczka konkursu, 5-/etnia Bogusia Zaczkiewicz

Najmłodsza

Sylwia

Wiśniewska

Dylik z SP Mastki, Justyna Rybus z SP
Bocheń, Katarzyna Kochanek z SP Mastki i zespół „Stokrotki" z SP Gaj Wojewodza.
Drugiego dnia prezentowały się dzieci
młodsze, z klas O- III- w sumie 24 uczestników. Pierwsze miejsce zajęła Sylwia
Wiśniewska z Pijarskiej SP za piosenkę
„Zdecydujmy sami", drugie zespół
,,Kama" z SP Złaków Kościelny. Przyznano też dwa równorzędne miejsca trzecie, otrzymali je Bartosz Lebioda z SP
Gaj Wojewodza i Maja Wieteska z SP
Sobota. Przyznano także pięć wyróżnień
dla zespołów, otrzymali je: „Cztery Nutki" z SP Zduny, „Wesołe Nutki" z SP nr 7
w Łowiczu, ,,Magdalenki" z SP Gaj Wojewodza, „Uczniowie klasy III Pijarskiej Szkoły Podstawowej" i ,,Ich Dwoje" z SP Mastki.
Jury przyznało także trzy wyróżnie
nia indywidualne, odebrali je Milena Szymańska z SP Bocheń, Michalina Sokół
z SP Bocheń i Dawid Pawlata z SP Gaj
Wojewodza.
Przyznane zostały także wyróżnienia
specjalne dla tych małych artystów, którzy zwrócili szczególną uwagę jury.
Wśród nich na pierwszym miejscu wymieniono śpiewającą poza konkursem
pięcioletnią Bogusię Zaczkiewicz z Bochenia, która zachwyciła wszystkich zebranych swym dziecięcym głosem i wyczuciem rytmu śpiewając piosenkę ,,Malowany konik". Oprócz niej wyróżnienie
to otrzymali także Weronika Sierota
z GOK Bobrowniki, oraz Michalina Zielińska z SP Gaj Wojewodza.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody
w postaci sprzętu muzycznego: radiomagnetofonów, walkmanów i zegarków, dla

miejsce zajął Maciej Wysocki z SP nr 7
w Łowiczu za piosenkę „Szarpany".
Oboje zostali uhonorowani specjalną nagrodąjury w tegorocznym konkursie ufundowaną przez Radio Plus - sesją nagraniową. Gotowe nagrania laureatów trafią
na eliminacje Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Trzecie
miejsce zajął zespół z SP Gaj Wojewodza pozostałych wyróżnionych były książki
,,Asy z V klasy" za piosenkę ,,Leśne ta- Zabawie towarzyszył przez cały czas Mijemnice". Wyróżnienia otrzymały Pauli- kołaj, który rozdawał dzieciom drobne
(tb)
na Wiesiołek z SP Domaniewice, Paulina upominki: słodycze i maskotki.

Duio ładnych prac
Ćwierć tysiąca różnorodnych prac nadesłano
na powiatowy przegląd plastycznych dokonań dzieci
wardy orzech do zgryzienia miała komisja oceniająca prace nadesłane na
trzeci Powiatowy Przegląd Dziecięcej
Twórczości Plastycznej, organizowany
wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Chąśnie oraz samorząd powiatu ło
wickiego. Trudności wynikały z dużej ilości prac, jakie napłynęły na konkurs (257
- dla porównania, w roku minionym było
150), ale także z tego, że wiele z nich było
na bardzo wysokim poziomie i wymagało nagrodzenia. W konkursie udział wzię
ło w sumie 20 placówek z terenu powiatu. Komisje oceniającą prace stanowiły:
mgr Agnieszka Łazińska - plastyk, mgr
Grażyna Malczyk i Genowefa Gawroń
ska z GOK w Chąśnie. Tydzień temu we
wtorek 4 grudnia o godzinie 13. w GOK
w Chąśnie laureaci konkursu otrzymali
nagrody w postaci książek.
Oceniano w trzech kategoriach wiekowych i trzech merytorycznych. W pierwszej grupie wiekowej znalazły się prace
dzieci do lat 9. W pracach przestrzennych nadano trzy wyróżnleaia, a otrzymali je: Dominik Borkowski z SP Łagu
szew, Ola Wieteska z SP Mastki, Weronika Muras z SP Mastki, Karol Jagoda
z SP w Niedźwiadzie; w ka(e~orii prace
plastyczne nagrody otrzymali za miejsce
pierwsze Marcin Wożniak z GOK Zduny, drugie Weronika Wali~iewicz z GOK
w Chąśnie i wspólnie trzecie Krzysztof
Trepa , GOK w.Kiernozi oraz Monika

T

Szczepańska z SP w Dąbkowicach Dol- rzewie i Kinga Jaros z SP w Waliszewie.
nych; wyróżnienia w tej kategorii otrzy- Wyróżnienia trafiły natomiast do szemali: Dawid Piaskowski z GOK w Zdu- ściorga dzieci: były to Marta Mikurenda
nach, Milena Brzozowska z GOK w z GOK w Zdunach, Alicja Rybus z SP w
Chąśnie i Anna Adamas z GOK w Chą Bocheniu, Agata Matysek z SP w Bielawach, Karolina Ozimek z SP w Kocierześnie.
W grupie dntgiej, w której znalazły się wie, Renata Serocka z SP w Jamnie i Iwodzieci w wieku od IO do 12 lat, w dzie- na Olejniczak z SP w Waliszewie.
W grupie trzeciej, młodzieży w wiedzinie prac przestrzennych wyrożnienia
otrzymały Joanna Błażejewska z SP ku od 13 do 15 lat, w dziedzinie prac
w Błędowie, Jarosław Stefański z SP przestrzennych przyznano cztery wyw Dąbkowicach Dolnych, Paulina Lewar- różnienia, otrzymali je: Mariusz Jagoska z SP w Bielawach oraz Justyna Koło dziński z Gimnazjum w Bielawach, oraz
dziejczyk z SP w Kocierzęwie. W dzie- troje uczniów z Gill1J}azjum w Błędo
dzinie witraży pierwszą nagrodę otrzy- wie: Paula Tarkowska, Hubert Latomała Kamila Pietrzak z GOK w Chą szewski i Monika Latoszewska. W
śnie, natomiast wyróżnienia: Małgorza dZiedzinie prac plastycznych nagrodę
ta Bura z SP w Gągolinie Południowym, pierwszą otrzymała Katarzyna DuEdyta Grzegory z SP w Mastkach, Łu dzińska z Gimnazjum w Kompinie, drukasz Dzik z GOK w Chąśnie, Przemy- gie miejsce Michał Różycki z GOK w
sław Kolos z GOK w Chąśnie. Wdzie- Zdunach, trzecie Magdalena Wieteska
dzinie prac plastycznych przyznano w z Gimnazjum w Bielawach.Przyznano
sumie 9 nagród, w tym dwie pierwsze, także dwa wyróżnienia dla Magdaleny
które otrzymały: Justyna Rybus z SP Majer z GOK w Zdunach i Karoliny
w Bocheniu i Joanna Jagielska z SP w Golaski z Gimnazjum w Kompinie.
Oprócz tego trzy prace zostały uhoKocierzewie; trzy miejsca drugie zajęli
Bartłomiej Sierota z GOK w Kiernozi, norowane specjalną nagrodą przyznaną
Sylwia Wożniak z SP w Mastkach i Łu przez wójta gminy Chąśno Romana Ła
kasz Adamas z GOK w Chąśnie; klasyfi- zińskiego. Nagrody te otrzymali Natalia
kację nagród zamykają w tym przedziale Żabka z GOK w Zdunach, Krystyna
nagrody trzecie, których przyznano aż Kubica z GOK w Zdunach oraz.Ewelina
cztery, a otrzymali je: Paulina Pawlina z Masztanowicz z Gminnej Biblioteki PuSP w Maskach, Adrian Jabłoński z SP w blicznej w Bocheniu.
(tb)
Mastkach, Rafał Jabłoński z SP w Kocie-

kierowców. Od 1 stycznia 2002 roku
niektóre przepisy prawa o ruchu drogowym.
d l stycznia· kierowcy nie będzie
wolno podczas jazdy korzystać
z telefonu wymagającego trzymania słu
chawki lub mikrofonu w ręku. Kierowcy,
którzy nie jeżdżą w pasach bezpieczeń
stwa będą musieli mieć (przy sobie) orzeczenie lekars.kie zwalniające z tego obowiązku, a nie tak jak do tej pory - zaświadczenie lekarskie.
Dorośli będą mogli jeździć po chodlliku na rowerze, jeśli będą mieli pod opieką
dziecko do lat I O, również jadące na rowerze. Dodatkowo musi być spelniony
warunek, że droga po której się poruszają
nie będzie miała ani ścieżki rowerowej,
ani chodnika, ani też pobocza. Osoba dorosła i dziecko na rowerach mogąjechać
lewą stronąjezdni, czyli „pod prąd". Jazda
prawą stroną jezdni, wówczas gdy rowerzystami są - dorosły i dziecko - jest zabroniona Jeśli na jezdni podwyższona jest pręd
kość maksymalna z 60 km/h np. do 70 km/
h i nie ma wydzielonej drogi dla rowerzystów, można korzystać z chodnika. Musi
on mieć co najmniej 2 metry szerokości.
W pojeździe wyposażonym w pasy
bezpieczeństwa, w fotelikach muszą być
przewożone dzieci do lat 12 (nie prze-

O

kraczające

150 cm wzrostu). Na przed-

nim siedzeniu bez fotelika nie będzie wolno

dzieci do lat 12. Foteliki mustosowne homologacje i odpowiadać wzrostowi i wadze dziecka.
Jeżeli pojazd zostanie usunięty z drogi
publicznej (np. z miejsca, w którym zagrażał bezpieczeństwu lub kierujący pojazdem był w stanie nietrzeżwości) i trafi
na wyznaczony parking, a jego właściciel
nie zgłosi się po odbiór w ciągu 6 miesię
cy od daty zatrzymania, samochód zostanie uznany za porzucony i przejdzie
na własność Skarbu Państwa.
W przyszłym roku kandydaci na kierowców kat. B, by rozpocząć kurs. nauki
jazdy i podejść do egzaminu, będą musieli mieć skończone 18 lat. Ich o rok młodsi
koledzy będą mogli za zgodą rodziców
lub opiekunów ubiegać się o prawo jazdy
tylko kat.: Al - motocykle o pojemnosci
skokowej silnika 125 cm3 i mocy nie przekraczającej llkW, BI - trójkołowe lub
czterokołowe pojazdy samochodowe
o masie własnej nie przekraczającej 550
kg, T - ciągniki rolnicze z przyczepą lub
pojazdy wolnobieżne.
przewozić

szą mieć

(eb) ·

Okolicznościowy guzik zokazii Dnia Guzika
uzeum Guzików działające w Ło
wiczu oraz jego generalny sponsor,
firma Brzostek & Brzostek zleciła belgijskiej fabryce wyprodukowanie .specjalnej emisji guzików okolicznościowych.
Guzik zaproponowany i potem zaakceptowany przez dyrekcję łowickiego muzeum będzie miał średnicę 34 mm (54 linie). W przyszłości ma wejść do masowej produkcji. Wzór guzika powstał
z okazji przypadającego na wczoraj (12
grudnia) Dnia Guzika. Dzień ten również
został zaproponowany przez łowickie
muzeum i jak twierdzi jego dyrekcja nie
jest to wybór przypadkowy - 12 XIl to
12 dzień miesiąca, a 1 gros = 144 szt. personalnych są podarowane przez Zofię Kucównę guziki z wizerunkiem Wolf(jednostka miary guzików).
Tymczasem kolekcja Muzeum Guzi- ganga Amadeusza Mozarta.
Oficjalna witryna Muzeum Guzików
ków stale się powiększa. Jednym z ciekawszych nabytków w dziale guzików w Internecie: http://(ree.art.pl/guziki

M

DAMIR ŁOWICZ UL.

FABRYCZNA 11 (PRZY KALISKIEJ)
TEL. (0-46) 837-33-24, 830-34-56 CZYNNE 7.00 -17.00
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"GIMNAZJALISTA" W ZDUNACH
Trzeci miesiąc uczniowie zrzeszeni w działającym w zduńskim gimnazjum
Kółku Żywego Słowa wydają własną gazetkę
to grafii w czasie różnych uroczystości szkoły, mającymi niezwykłe zainteresomgrizabeliŁazikowskiej , którachciała szkolnych, które to obrazy trafiają po- wania, Nasza Twórczo.vć - gdzie znaleźć
w ten sposób .skupić inteligentną młodzież, tern na strony „Gimnazjalisty" - bo tak można między innymi wiersze, W zdrochcącą nie tylko się uczyć, ale także praco- nazwano gazetkę. Wśród dziewcząt za- wym ciele zdrowy duch - dowiedzieć
się jak prowadzić
wać nad własnymi inicjatyzdrowy tryb życia.
wami. Kółko pracowało więc
W dziale Poczta przede wszystkim nad przyuczniowie mogą zagotowywani em akademii
mieszczać pozdroi występów w szkole, ostatwienia dla swoich
ni, 15 listopada poświęcony
sympatii.
był 85 rocznicy śmierci HenOprócz tego w
ryka Sienkiewicza. Oprócz
„Gimnazjaliście" jest
tego jego członkowie wystę
dużo konkursów, jepowali w Gminnym Ośrod
den z nich, z numeru
ku Kultury w Zdunach, mię
paździ ern i kowego
dzy innymi w czasie tegopolegał na przypisarocznego Dnia Edukacji Nani u odpowiednich
rodowej. Kółko zajęło się
zdjęć z okresu dzietakże zorganizowaniem
ciństwa nauczycieli
w szkole izby regionalnej,
uczących 'w szkole do
do której dzieci przynosiły
ich nazwisk, ogłoszoz domów fragmenty zachono także konkurs na
wanych strojów ludowych
M iss i Mistera gimczy starego wyposażenia Redakcja „Gimnazja/isty" w komplecie.
nazjum. Każdy nudomów. W zeszłym roku
koło czuwało nad zbiórką zabawek i ubrań angażowanych w tworzenie gazetki mo- mer kończy kącik humorystyczny.
di a dzieci z Domu Dziecka w Żychlinie. żerny wymienić Iwonę Krześlak, Paulinę W „Gimnazjaliście" można także przePod koniec zeszłego roku szkolnego po- Rybusiewicz, Olę Sierszak, Lidię Rolew- czytać umieszczane przez nauczycieli injawił się wreszcie pomysł założenia ga- ską, Żanetę Cieślak, Ilonę Głowacką, Paulę formacje dotyczące dalszych możliwości
zetki szkolnej, którą kółko mogłoby wy- Łapę, Anitę Dudę, Monikę Szkopiak. Po- edukacyjnych uczniów po zakończeniu
dawać dla uczniów. Pomysł poparła dy- między te uczennice podzielone są stałe nauki w Gimnazjum.
rektor Jolanta Gajewska, która zgodziła działy gazety: Z życia szkoły - gdzie na
Gazetka cieszy się w szkole sporym
się przeznaczyć dla nich ryzę papieru bieżąco dowiemy się co w szkole sły powodzeniem, rozchodzi wśród uczniów
miesięcznie . Pierwszy numer został wy- .chać, Uwaga wywiad! - tu przeczytać w ilości 60- 65 egzemplarzy każdego nudany we wrześniu, następny w paździer- można wywiady z ciekawymi ludźmi - meru. Izabela Łazikowska powiedziała
ni ku, przy powstawaniu gazetki pracują zagościli tu już dyrektor gimnazjum oraz nam, że gazetka będzie się ukazywała raz
prawie same dziewczęta, z chłopców za- wójt gminy Zduny Jarosław Kwiatkow- w miesiącu. Ciągle zapraszani są do udziaangażował się tylko jeden, Kamil Owcza- ski. Nie samą szkolą ucze1i żyje ... - tu łu w jej tworzeniu inni uczniowie mający
rek, który zajmuje się wykonywaniem fo- zamieszczane są wywiady z uczniami ciekawe propozycje.
(tb)
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Gmina Kiernozia

W przyszłym roku
przede wszystkim drogi
D

udowa dróg gminnych uznana została

Uprzez zarząd gminy Kiernozia za prio-

rytetw skromnych planach inwestycyjnych
na przyszły rok. Oznacza to kontynuację
. tegorocznych przedsięwzięć w tYm zakresie.Zprojektembudżetugminyna2002rok
zapoznał radnych na ostatniej sesji, 28 listopada wójt Zenon Kaźmierczak. Było to za-

poznanie wstępne, gdyż, jak stwierdził, budżet będzie wymagał jeszcze wielu autopoprawek. Wiadornojużjednak,żezarządpla
nuje przeznaczyć ponad 550 tys. zł na inwestycje, z czego 415 tys. zł pochłonie
budowa dróg gminnych (około 4 km), 50
tys. zł - wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kiernozi, 35 tys. zł - przygotowanie budowy stacji uzdatniania wody w Woli
Stępowskiej oraz IOtys. zł - komputeryzacja urzędu gminy. W przyszłym roku nie
wztosną na pewno wynagrodzenia osobo. we, których wysokość zaplanowano na poziomie 200 I roku. Jest to następstwem ogólnie kiepskiej kondycji finansowej gminy.
Uzasadniając przyszłoroczne plany inwe-

stycyjne wójt Kaźmierczak stwierdził, że
wydatki na infrastrukturę drogową są w tej
chwili w gminie Kiernozia rzeczą niezbęd
ną, gdyż pod tym względem odbiega ona
wyraźnie od pozostałych gmin powiatu ło
wickiego. Wymiana starej stolarki okiennej
w Szkole Podstawowej w Kiernozi jest logicznym nastt;Pstwem ubiegłorocznej modernizacji systemu ogrzewania tego obiektu. Okna nie wymieniane od kilkudziesięciu
lat nie spełniają już po prostu swojej roli.
Dodatkowych środków na tę inwestycję
gmina poszukiwać będzie na przykład
w Wojewódzkim Funduszu· Ochrony Śro
dowiska. Budowa drugiej w gminie stacji
uzdatniania wody w przyszłym roku zostałaby natomiast tylko przygotowana pod
względem prawnym.·
Projekt przyszłorocznego budżetu gminy został przedłożony Regionalnej Izbie
Obrachunkowej i czeka na jej opinię. Dopiero potem trafi on pod obrady komisji rady.
Na uchwalenie budżetu gminy Kiernozia na
2002 r. radni mają czas do 31 marca. (ljs)

Gmina Kocierzew Południowy

pomogą

Pomogli i ieszcze

P

onad 20 ton żyta zebranych przez w magazynach i w najbliższym czasie zostanie przemielone na paszę dla zwierząt.
dniowy w minionym tygodniu zostało do- Ci, którzy nie dysponowali ziarnem zbóż
wiezione do gminy Łubnicie (powiat Sta- często deklarowali pieniądze. Zebrano 2.000
szów) w województwie świętokrzyskim. zł, suma ta zostanie przeznaczona na zakup
Mieszkańcy gminy zebrali jednak o wiele dodatków do przygotowywanej paszy.
więcej, a dwa sołectwa jeszcze nie zakoń Przerobem zebranego ziarna ma zająć się firma „SOJAX" z Boczek Chełmońskich, naczyły akcji pomocy dla powodzian.
Drugie ponad dwadzieścia ton, tym ra- tomiast transport organizuje tamtejsza Gmin·
(aj)
zem różnych gatunków zboża, czeka na Spółdzielnia.
mieszkańców gminy Kocierzew Połu

.,

PAŃSTWA ślub

,

SLUBNE

skomponowane z kwiatów żywych, suszonych lub sztucżnych,
dopas9wane do kolorytuwłosów,, suknf„a także sylwetki Pani Młodej
(posiadamy pokaźny zbiór wzorów, który z pewnością żadowoli Państwa gust)
.,.

Informujemy również, że.dysponujemy oryginalnym asortymentem do

--- --- --

DEKORACJł .POJAZDÓW ŚLUBNY~H,
JA~..,TE_~ SALI WESE~NJJ„J STQł:Ó\V, które możecie Państwo u nas wypożyczyć
1f KAZDYM

-- --- ---

-..J

PRZVPADKU OFERUJEMY FACHOWE DORADZTWO

Z najtelpszymi życzeniami na Nowej D~odze Życia
„

Kwiaciarnia

l'l('EfB~.fJL

Łowicz, ul.Kozł~1. if837-61-47
róg Nowego Rynku od strony ul.Zduńskiej)
~
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Edwarda Lebiodę - miłośnika kultury księżackiej i historyka z zamiłowania przedstawia Artur Wasielewski.
„Jestem rolnikiem z uro- kowskiego w wystawianym przez Todzenia, wychowania, wy- warzystwo weselu łowickim. Ognisko
upadło jednak w 1935 roku. Nie powinkształcenia i zamiłowania. no się o tym zapominać, bo ze środowi
Historią interesowałem się

ska

wychodzącego

z „ogniska" wiele

od dzieciństwa, mam na nią. osób działało później na rzecz rozwoju
inne spojrzenie, niż oficjal- kultury ludowej. Gdyby nie powstanie
„ ogniska ", obyczaje księżackie mogłyby
ni historycy piszący zgod- zaginąć - mówi o znaczeniu towarzystwa
nie z ideami panującymi Edward Lebioda. Aby dowiedzieć się wię
danej chwili" - mówi eme- cej o towarzystwie niź z przetrwałych
rytowany nauczyciel szkoły do tej pory źródeł pisanych, Lebioda skonrolniczej w Zduńskiej Dą taktował się z żyjącymi do tej pory człon
kami „ogniska" - odgrywającą w przedbrowie Edward Lebioda.
stawieniu wesela rol!{_ panny młodej Ma-

Kurczak inny
nii oficialny

Pochodzi ze wsi Lisiewice, n-ależącej riariną Gajdą z domu Nowakowską oraz
do gminy Dąbkowice, w para- jedynym żyjącym z trójki braci Łysio
fii Chruślin. W czasie wojny uczęsz wchodzących w skład kapeli ludowej
czał na tajne komplety, tam ukończył przygrywającej artystom.
Edward Lebioda
Spotykanie się z ludźmi to jedna
dwie klasy gimnazjum.
Na IV Ogólnopolski Zjazd TowaNa historię ma własne spojrzenie, z form zbierania przez historyka inforszczególnie na fakty, jakie przeżył macji, wiele pamięta również z wła rzystw Regionalnych działających na
w swoim życiu. Zamiłowanie do histo- snych przeżyć. Trzeba się spieszyć ze Wsi, który odbywał się w Łowiczu
rii wpoił mu Jan Wegner, wykładający zbieraniem informacji, bo co chwilę w dniach 22-24 czerwca 1998 roku,
na tajnych kompletach w czasie wojny, odchodzą świadkowie historycznych wy- Lebioda opracował publikację „Łowic
po wojnie uczący w Liceum Ogólno- darzeń - mówi. Podczas spotkania kie, rolnictwo i ogrodnictwo od XIV do
kształcącym im. Józefa Chełmońskie z Marianną Gajdą, leciwa już kobieta XX wieku". O napisanie publikacji poprosiła ,,historyka z zamiło
go, w którym Lebioda konwania" prezes Stowarzyszetynuował naukę. Po matunia Regionalnego Wsi Urzerze chciał studiować histocze Teresa Wojda. Wydawrię, na szczęście jednak, jak
nictwo ukazało się nakładem
sam twierdzi, porzucił ten
Urzędu Wojewódzkiego w
pomysł i poszedł studioSkierniewicach.
wać na Wyższej Szkole
To jedyne dwa wydawGospodarstwa Wiejskiego
nictwa, napisane przez Lew Łodzi, przeniesionej
biodę, jakie ujrzały światło
później do Olsztyna. Po
dzienne. Resztę materiałów,
jej skończeniu nauczał
jakie zbierał i spisywał sam
przedmiotów zawodowych
nazywa „półkownikami" w Zespole Szkół Rolnii dodaje, że właśnie te są najczych w Zduńskiej Dąbro
ciekawsze.
wie.
Edward Lebioda znany
Najbardziej cenię prawjest uczniom szkół ze Zdun,
dę historyczną, choć dociec.
Mastek, Błędowa oraz Bratjej jest bardzo trudno, bo
kowic. Dla nich zorganizoczęsto jest pisana przez hiwane zostały specjalne spostoryków i naciągana na
tkania, na które Lebioda
potrzeby rządzących przygotował prelekcje na temówi Lebioda.
mat historii ich własnych
wsi. Mógłbym przygotować

niegdyś

Tematy takie
iak „Ognisko"

podobne dla innych szkół
z terenu byłego księstwa, jednak nie chcę się narzucać.
Jeżeli nie mam propozycji z
drugiej strony, sam się nie
wpraszam - odpowiada.

Lebiodę interesuje przede
wszystkim historia Księ
stwa Łowickiego, sam
zresztą jest urodzonym
Okładka książki Edwarda Lebiody poświęconej szkoWspomina, że do BratkoKsiężakiem. Dociera do
wic dał się zaprosić, bo kiejeszcze żyjących świad le w Zduńskiej Dąbrowie.
dyś była to wieś. Od tego też
ków wydarzeń, jakie go interesują. Sam najchętniej zagłębia się w spisała wspomnienia na kartce papie- zaczął swoją prelekcję. Zebrani na spotematy, które inni pomijają. Takim jest ru, po uzupełnieniach dokonanych tkaniu uczniowie, o mało co się nie obrachociażby historia Ogniska Księżackie przez E<;lwarda Lebiodę podpisała się, zili. Jaka wieś? - pytali zdziwieni ...
go Kultury Sztuki i Przemysłu Ludo- zgadzając z nimi. Ludzie tacy, z uwagi
Księiaków
wego w Złakowie Kościelnym, istnie- na wiek, nie wszystko pamiętają, choć
jącego w latach I 928-1935. Historia tej czasami wspominają o starych czasach
organizacji całkowicie została pominię z większą radością niż rozmawiają
Księżacy, ich zwyczaje i charakter
ta przez wydawców i autorów foldera o obecnych.
to tematyka, w której Lebioda czuje
gminy Zduny.
się najlepiej. To ludzie, którzy prowaA warto wiedzieć, że ognisko, potwarde życie, szanują zamożnych
dzą
wołane 'przez rzeźbiarza Adama Petrypółce
i w osiąganiu bogactwa ścigają się mię
nę i starostę Czesława Gajzera znalaNa zjazd absolwentów szkoły rolni- dzy sobą, Można im zarzucić próżność,
zło poparcie wojewody warszawskiew Zduńskiej Dąbrowie Edward ale największą ich cechą jest jednak
czej
go· Stanisława Twardo. Statut zatwierdzono w 1928 rbku. Towarzystwo Lebioda przygotował opracowanie trzeźwość umysłu - mówi Edward
otrzymało 5 hektarowe gospodarstwo „Efektywność kształcenia rolniczego Lebioda. Wyraźną cechą też jest jednak
i dwa lata później rozpoczęło działal w Zduńskiej Dąbrowie od 1930 do 1995 skąpstwo. Przykład, który podaje
ność. Jego celem było pielęgnowanie roku". Opracowanie wydane przez Lebioda, jest symptomatyczny: p~ed
przemysłu ludowego, sztuki i kultury szkołę w nakładzie 500 egzemplarzy. stu laty proboszcz Złakowa Kościel
ludowej na ziemi łowickiej. W zorgani- Dowiedzieć się można zeń o historii nego Aleksander Wasilewski, znany
zowanie towarzystwa zaangażowała się szkoły i efektywności kształcenia był z dobroci i otwartości, wszystkie
etnograf Jadwiga Chełmińska-Świąt uczniów. Ten temat, z racji wieloletniej pieniądze przeznaczał na miejscowy
kowska, która poślubiła odgrywające pracy w tej szkolę jest autorowi opra- kościół, specjalnie do malowania
polichromii sprowadził do niego nezgo rolę pana młodego Henryka Świąt- cowania bardzo bliski.

cechy
zie i dobre

Reszta prac
czeka na

niów Jana Matejki ro.in. Leonarda sam na trzy lata odesłany został do pracy
Strojnowskiego. Niestety, zasługi jego nie w kopalni.
Inną osobą, której historia zainterezostały docenione przez parafian: po
śmierci spoczął w zwykłym grobie, sowała Lebiodę, jest sąsiad rodziny Leo wiele gorszym od grobowców gospo- biodów - Stanisław Sobieszek. Do opradarzy. Dopiero zbiórka pieniędzy wśród cowania tego życioFysu przystąpił
okolicznych księży, pozwoliła na po- wspólnie z córką wspomnianego, znastawienie pomnika ks. Wa;;ilewskiemu. ną łowicką dentystką Barbarą Kaczorowską. Sobieszek był pierwszym absolwentem szkoły na Blichu zatrudnionym
jako instruktor do prowadzenia zajęć z
hodowli zwierząt w powiecie. DokumenEdward Lebioda napisał również pra- ty po tej osobie oraz opowieści córki stacę o dwóch postaciach często pomijanych nowiły główne źródło opracowanej biow opracowaniach innych historyków. grafii. Z powodu przynależności do· AK,
„Życie i działalność Teofila Kurczaka Sobieszek zamordowany został przez ge1877 - 1962" to książka, w której autor stapo, postać jego została pominięta w
polemizuje z oficjalną biografią tego dzia- monografii szkoły na Blichu.
łacza ludowego pt. ,,Jak daleko pamięć
Nie tylko zbieranie wspomnień jest
sięga" napisanej przez Wiesława Piątkow zajęciem Edwarda Lebiody. Jeszcze
skiego. Autor ,,Życia .. " zajął się przede jako nauczycieC ochrony roślin, zbierał
wszystkim okresem pominiętym przez wszystkie maszyny i urządzenia do pieautora monografii, czyli działalnością spo- lęgrtacji roślin. Przynosili mu uczniołeczną i polityczną w Polsce niepodległej
wie to wszystko, co zalegało na po(1919- 1939). W pisaniu pomocne oka- dwórkach i nikomu nie było już potrzebzały się materiały znajdujące się w ło
ne. Odchodząc na emeryturę zostawił
wickim archiwum. W oficjalnym życio to wszystko w szkole_ Pewnego dnia
rysie, wydanym w latach 50-tych, Teofil zadzwonił znajomy, że zebrany sprzęt
Kurczak to radykalny działacz ludowy zaczęto ładować na samochody z zabiorący udz(ał w walce klasowej z klemiarem wywiezienia na złom. Zdążył
rem i obszarnikami. Nie ma nic d tym, dojechać na czas i zdjąć załadowane
że Teofil Kurczak to również aktywny
maszyny z przyczep. Dzięki dyrekcji
agrarysta, zwolennik samodzielnych, skansenu w Maurzycach, która udodużych gospodarstw rodzinnych, który
stępniła część jednego z pomieszczeń,
za swój największy sukces uznał po- urządzenia te są tam składowane. My-

większenie własnego gospodarstwa z I 2 ślę o zrobieniu opisu do każdego z urzą
do 60 mórg. Z tej przyczyny w PRL zo- dzeń, do czego służy, jak się obsługiwa
stał jednak uznany za „ kułaka" i „ wro- ło, żeby turyści wiedzieli co to za urzą
ga ludu pracującego miast i wsi" - pi- dzenia - mówi kolekcjoner.

sze we wstępie do swojej pracy Lebioda. Opracowaną przez niego biografią
Kurczaka nie byli zainteresowani człon
kowie PSL. Czy można się dziwić?
Zresztą. Zagadnienie reformy rolnej z
1949 roku to temąt bliski Lebiodzie,
prz;eżyłją bowiem „na własnej skórze".
Ojciec jego, jako kułak, został osadzony
w obozie, i.eh ziemie rozparcelowano, on

ł u
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Artur Wasielewski

Tacie

Restaurac-

•r

Edward Lebioda z chęcią opowiada
o swoich historycznych zainteresowaniach, próbuje zaszczepić żyłkę historyka u innych, z przyjemnością pokazuje zebrane przez siebie materiały.
Historię rolnictwa powinien pisać rolnik, tak jak szewstwa - szewc, wtedy
dopiero oddaje ona prawdę - przekonuje.
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OPOWIADANIA TROCH~ KU PRZESTRODZE
Na spotkaniu promocyjnym opowiadań Jerzego
koło 50 osób brało udział w spotkaniu z autorem „Kadrów życia"
Jerzym Gawrońskim i Wiesławem Kacprzakiem - właścicielem łowickiego wydawnictwa Poligrafia, które odbyło się
w ostatni piątek, 7 grudnia w łowickim
muzeum. Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter - była muzyka Chopina i fragmenty promowanej książki
czytane przez łowickich licealistów,
były prezenty, życzenia i kwiaty. Powodem było wydanie tych opowiadań
przez Poligrafię. Ich autor - Jerzy Gawroński dał się zresztą na spotkaniu poznać jako pisarz wszechstronny. Okazało się, że jest też autorem 25 dramatów, które dotychczas nie doczekały się
ani wydania, ani inscenizacji. Uczestniczący w uroczystości Krzysztof
Górski dodał, że od kiedy został przewodniczącym rady miejskiej, przekonał się, że znany mu od wielu lat bankowic bardzo interesuje się też sprawami miasta - często pisząc do ratusza,
co gdzie trzeba w mieście zrobić .
Spotkanie prowadził Zbigniew Kostrzewa, który jako pierwszy podzielił
się swoją opinią na temat książki. Na
pierwszy rzut oka książka jest duża, żeby
nie powiedzieć, że „ opasła", ale nie przestrasza, nawet kiedy otwiera się ją i zaczyna czytać. „ Kadry życia" od początku
wciągają i obserwuje sięje do końca. „ Kadry życia" to filmowy tytuł, gdy się je czyta, odnosi się wrażenie, że w większym
lub mniejszym stopniu to gotowy scena.riusz filmowy. Sfilmowaniem opowiadania „Teresa" zainteresował się zresztą
wiele lat temu Andrzej Wajda,
o czym w późniejszej części spotkania
opowiadał autor. Kostrzewie podobał się
w „Kadrach" przede wszystkim dialog.
Podkreślał, że w opowiadaniach nie ma
zbyt dużo opisów przyrody, miejsc i dominuje dialog - uważany za bardzo trudną forn1ą . Dialog ten jest zwięzły, potrafi
trzymać w napięciu, aż do dramatu - mówił Kostrzewa. Jako czytelnika urzekły
go też akcenty biografii autora, które nie
są podane wprost, ale pojawiają się w róż
nych momentach w tych opowiadaniach.

O

Niewłaściwy stosunek
do rzeczywistości
W czasie spotkania okazało się, że
nie jest debiutem, bowiem już
w 1959 roku 40-stronicowe opowiadanie
Jerzego Gawrońskiego pt. „Wigilia" ukazało się w wydawnictwie ,,Arkana Mło
dych", redagowanym przez Jerzego
Broszkiewicza z nadesłanych materiałów
literackicłi. W tym samym roku najdłuż
sze z napisanych opowiadań i zdaniem
autora, najbardziej „filmowe" pt. „Teresa", Gawroński wysłał Andrzejowi Wajdzie. Reżyser odpowiedział „tak" i prosił
autora o przyjazd i spotkanie. Za prawa
autorskie Gawroński otrzymał w 1959
roku honorarium, które wynosiło 4,5 tys.
zł. Zdaniem autora była to wówczas spora kwota. Wajda kręcił wówczas we Wroksiążka

'

Gawrońskiego „Kadry życia" była Mirosława

cławskiej

Wytwórni Filmów Dokumeni diament". Gawroński
pojechał do Wrocławia, spotkał się z reżyserem na planie, później roz~awiali
w kawiarni. Wajda pytał pisarza, czy chce
sam napisać scenariusz, ale on nie zgodził się tłumacząc,• że nie potrafi. Zgodził się natomiast, aby scenariusz napisał ktoś inny. Scenariusz ten powstał
i nosił tytuł „Piekło aniołów", a jego autorami byli Andrzej Wajda i Krzysztof
Teodor Teplitz - jednak film nigdy nie
został zrealizowany.
Młody pisarz początkowo nie zrażał
się, wysyłał nadal swoje utwory do róż
nych wydawnictw. Redaktorzy kwalifikowali do druku połowę •. pisząc, aby
dosłał resztę, ale zdarzało się, że taka
sama „dobra" ich zdaniem część utworu
była odrzucana przez redaktora w innym wydawnictwie i też zalecano dosłać resztę. Odpowiedzi te były dla mnie
niezrozumiałe - mówił w czasie spotkania promocyjnego Gawroński. Wreszcie ktoś mu powiedział, że tak naprawdę są one całkowicie drukowalne, ale nie
mogą być opublikowane, bo ukazują „niewłaściwy stosunek do rzeczywistości".
Zdesperowany postanowiłem wysiać je
do paryskiej „ Kultury", zrobiłem to ...
Jakież było zdziwienie literata - bankowca, gdy zamiast odpowiedzi z Paryża w sprawie tej zadzwonił do niego sekretarz powiatowy komitetu PZPR w Ło
wiczu, prosząc o spotkanie w bardzo pilnej sprawie. Nie chciał powiedzieć w jakiej. Okazało się, że w partii wiedzieli, że
wysłał do Paryża swoje utwory. „A skąd
to wiecie? Konstytucja gwarantuje tajemnicę korespondencji" - pytałem . Padła odpowiedź: Naszą konstytucję znamy i szanujemy, ale wszystko nadesłane do „Kultury", zanim trafi w ręce red. Giedroycia
trafia w ręce „naszego człowieka", a on
nam to odesłał.
Towarzysze postanowili potraktować to zdarzenie jako „ młodzieńczą lekkomyślność", uznając , że to, co zrobił
nie było „wrogą robotą" . Rozmowa odbyła się z wojewódzką komisją kontroli dyscypliny partyjnej. Patrzyli na
mnie jak na egzotyczne stworzenie
w ogrodzie zoologicznym, które widzi
się p'ierwszy raz w życiu - wspominał
Gawroński. Nie mogli zrozumieć, że towarzysz, członek PZPR wysyłał swoje
opowiadania do pmyskiej „ Kultwy ". Sugerowali, że opowiadania te należy nieco
zmienić, a członkowie PZPR chętnie mogą
powiedzieć, jak to zrobić.
Jerzy Gawr.oński był wówczas
członkiem partii, historię tego przyję
cia opowiadał dość szczegółowo. Stało
się to w czasie odbywania służby wojskowej, miał 22 lata i został wyznaczony przez dowódcę plutonu. Próbował
się wykręcić mówiąc, że nie jest godny.
G.. o, to ja decyduję, czy jeste.frie godni,
czy nie. Za 15 minut przyjdziecie z podaniem, a jak nie, to pożałujecie, że
matka was urodziła. Początkowo łudził
talnych

Co

„Popiół

ELEKTRYCZNE NAPĘDY,
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
I INNE SZLABANY I MARKIZV TARASOWE
Dostawa pod wskazany adres,montaż, serwis
Napędy do bram garażowych.

Ci ludzie robiq kapitalne rzeczy

W

Komitet Rodzicielski SP
w Kocierzewie

ul. Kubusia Puchatka 8, 9°6-100 Skierniewice
fe{, (0-46) 833-56-51
R-1405

komfortu

w

życiu

Łukawski
autoryzowany dealer

Ryszard

• okna i drzwi PCV
•żaluzje

• bramy
99-400

"

garażowe

Łowicz,

ul. Jana

i 1964. Jeden z nich dotyczy tematyki
okupacyjnej, 7 dzieje się w czasach PRL,
a 17 - współcześnie. Więcej na temat tych
utworów Gawroński nie mówił: Nie opowiem ich, bo nie umiem opowiadać. Są to
drpmaty psychologiczne osadzone w warunkach obyczajowych współczesnej Po/ski. Wysłał je do 40 teatrów. Odpowiedzi
odmowne przysłało 5 z nich, pomimo, że
odpisujący - jak deklarowali - czytali je
z dużym lub wręcz ogromnym zaintereso• waniem. Zazwyczaj repertuar ustalany jest
na bardzo długi czas naprzód - np. 2 lata,
ponadto teatry borykają się z problemami
finansowymi. Czy i kiedy sztuki te zostaną
wystawione - na razie nie wiadomo.

W swojej wypowiedzi na temat opoznany miejscowy historyk ks.
Zbigniew Skiełczyński docenił fakt, że po
przeczytaniu pół strony tekstu można
już poznać bohatera. Ponadto, jego zdaniem autor wnika w tory myślenia swoich bohaterów, traktuje ich poważnie,
sprawia, że patrzymy ich oczami na różne sprawy. To jest piękne w tej książce, że
próbujemy zrozumieć nie potępiając. Nie
ganić i nie akceptować. Można tylko litawać się, wspólczuć, że nawet UB-owiec
był wplątany w historię.
Klucz wszystkich opowiadań jest praZdaniem wydawcy
wie jednakowy i trochę szkoda, że tyle
wspanialego
talentu
poświęca
się,
aby
Jerzy Gawroński wyraził swą
Jerzy Gawroński w czasie spotkaukazać .. . pierwsze przedmalże1iskie kon- wdzięczność wydawcy już na pierwnia w łowickim muzeum
takty seksualne.
szych stronach - pisząc dedykację. Wiesię, że nie zostanie zaakceptowany, zosław Kacprzak powiedział na spotkaCzy ciąg dalszy nastąpi? niu,
stał jednak przyjęty - pomimo, że poże trudno jest osobom nieznanym
wiedział o tym, że jego ojciec był człon
Opowiadania w około 500 egzempla- przebić się i być może rolą takich wykiem Annii Krajowej. Innego kandydata rzach zostały już wydane. Co dalej ? Gaw- dawnictw jak jego winno być umożli
ze względu na to nie przyjęto , w tym roński ma w domu maszynopis o objęto wienie tego. Zapoznałem się z tą książ
przy.padku zmieniono zdanie, tłumacząc, ści 600 stron, który chciałby zatytuło ką. Uważam, że pokazuje problemy nam
że syn nie może odpowiadać za to, co wać „Wspomnienia 1930-200 I". Nie wie, bliskie. Warto było wydać taką pozycję,
robił ojciec.
czy uda mu się tę ~siążkę w przyszłości aby mlodzi wiedzieli, przed jakimi 1-1'.)'borami stawali ludzie w latach 50-tych,
wydać.
Maszynopisy wydobyte
Spośród 25 napisanych przezeń dra- 60-tyclz - a może też trochę ku przestromatów, 23 powstały w okresie od listo- dze. W takim wydawnictwie jak nasze
z piwnicy
pada 1999 roku do sierpnia 2000 r. Pozo- jest miejsce na takie debiuty.
Opowiadania pokazujące „niewłaściwy
Mirosława Wolska - Kobierecka
stałe dwa napisane były w latach 1963
stosunek do rzeczywistości" przeleża
ły w ten sposób w piwnicy pisarza 35
lat. Uważałem je za grafomanię niewartą pokazywania. Co jaki/1 czas robiłem
w piwnicy porządki. Byto mi żal je wyrzucić, uważałem , że wszystko może się
kiedy.~ przydać. Gdy po raz kolejny na- Przed aukcją prac niepełnosprawnych w Galerii Browarna
trafił na nie, przynióslje do domu i przeielka Sprzedaźna Wystawa Świą
czytał. Powiem nieskromnie: podobały
teczna Prac z Warsztatów Terapii
mi się. Pomy.~/alem, że zmieniły się waZajęciowej w Parmie otwarta zorunki i ustrój i teraz można byłoby je
wydać. Wysyła/je do wielu wyda wnictw stanie w najbliższą niedzielę, 16 grudnia,
okazywało się, że boją s ię wydać książ w Galerii Browarna. Właściciel galerii Andrzej Biernacki zapowiada, że ilość prac
kę napisaną przez nieznanego autora.
Pomy.aatem, że to koniec, najpierw „ nie- eksponowanych na wystawie będzie tak
wla.friwy stosunek do rzeczywisto.~ci ", liczna, że wszechogamą one przestrzeń
a teraz „ ryzyko jinanso~ve ", ale przypo- galerii. -łlędzie to przekrój wszystkich
mniałem sobie o panu Kacprzaku - zna- prac wykonywanych w WTZ począw
jomym i przyjacielu. Znalem go, bo brał szy od plastycznych, przez rzeźbę i wikredyt w banku, w któ1ym pracowałem, kliniarstwo. Organizator wystawy zapewnia, że pokazane zostaną najlepsze
gdy zaczyna! swoją działalność.
Spotkanie, na którym właściciel Poli- prace. W rozmowie z nami Andrzej Biergrafii obiecał wydać opowiadania odby- nacki zachęcał: Prace, które powstają
ło się pamiętnego dla autora dnia - 13 w Parmie są wyjątkowe, a przede wszystMonotypia „Rodzina: autor: Sylwia
kwietnia 2000 r. Gawroński deklaruje, kim autentyczne, Ci ludzie robią kapitalKulacz, Warsztaty Terapii Zajęciowej
że nie jest przesądny - i rzeczywiście ne rzeczy. a to wszystko dlatego, że czuje
Kacprzak obiecał książkę wydać i - sło się tam ducha wspólnoty. Na wystawie za- Parma 2001 r.
prezentowane zostaną tylko na}lepsze prawa dotrzymał.
Zanim jednak opowiadania ukazały się ce, aby podkreślić, ie nie wszystko co rodrukiem, okazało się, że pisarz nie ma ani bią amatorzy jest ciekawe.
Wystawie towarzyszyć będzie wydanie
jednego egzemplarza opowiadania „Teresa", rozsyłał je do wielu miejsc, a na ma- pocztówek z pracami uczestników WTZ
szynie pisał zazwyczaj przez kalkę ma- w Parmie wykonanymi w technikach kaljąc po 4 komplety tekstu. Postanowił kografii oraz monotypii. Dochód ze sprzezwrócić się do Andrzeja Wajdy. Okazało daży prac oraz pocztówek, które będzie
się, że reżyser opowiadanie to miał, ode- można nabyć w galerii, przeznaczony zosłał je łowiczaninowi, pisząc w pierw- stanie w całości na działalność Warsztatów. Kalkograf „Kot'; autor.· Paweł Kęp
Rozpoczęcie wystawy o godz. 17.
(/js) ka, WTZ Parma 2001 r.
szym zdaniu: Oto „Teresa" ...
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Po spotkaniu osiedlowym na Korabce
pokojnie upłynęło, zorganizowane w
Mieszkmicy nie wypowiadali się zbyt
czwartek 6 gmdnia w Szkole Podsta- licznie. Proboszcz tamtejszej parafii, ks.
wowej Nr 3, pierwsze z cyklu ogólnych Wiesław Frelek, dziękując w imieniu zezebrań zarządu miasta z radami osiedlo- branych za położenie nawierzchni na ul.
wymi i mieszkańcami Łowicza, poświę Strzeleckiej apelował o dośWietlenie ul.
conych omówieniu realizacji budżetu mia- Grunwaldzkiej i Brzozowej ze względu na
sta za rok 200 I i projektu budżetu na rok zwiększenie bezpieczeństwa m. in. dzieci i
następny. Spotkanie z udziałem dwóch wszystkich parafian uczęszczających do
członków zarządu miasta, w tym burmi- kościoła. Sygnalizowano zły stan ul. Grunstrza Ryszarda Budzałka, dwóch naczel- waldzkiej, Brzozowej - nadal gruntowych
ników wydziałów w ratuszu i trzech rad- . i Annii Krajowej, przy której podczas prac
nych, zostało przygotowane dla Komite- kanalizacyjnych zostały zniszczone chodtu Osiedlowego Nr 1 - dzielnicy Korab- niki. Dyrektor SP nr 3 Wacław Witwicki
ka, a przyciągnęło nieco ponad 20 miesz- zgłosił do dyrektora ZUK prośbę o systekańców.
matyczne wyrównywanie tej drogi księ
Burmistrz przedstawił aktualny st!lJl życowej (ul. Grunwaldzkiej) dla zapewfinansów miasta, wymienił co, między nienia większego bezpieczeństwa i miniinnymi, zostało zrobione w tym roku, malnego kotnfortu coraz liczniej osiedlaprzedstawił główne zamierzenia na rok jącym się w tej dzielnicy rodzinom i uczęsz
przyszły, które już w NŁ omawialiśmy.
czającym do szkoły dzieciom.

S

Burmistrz Budzałek zaznaczył, że istnieje szansa wykonania w 2002r projektu sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Poznańskiej i Armii Krajowej (czytaj osobny tekst na str 3). Zabraknie jednak w
budżecie pieniędzy na sfinansowanie dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej od
ulicy Matejki i przepompowni na osiedlu Armii Krajowej, która umożliwiła
by budo'?-'ę i podłączenie kanalizacji w
ulicy Kiernozkiej, Żołnierskiej i okolicach. Mieszkańcy tej okolicy muszą
pogodzić się z koniecznością dalszego
grzęźnięcia w błocie, ponieważ sprawa
położenia chodników przy ul. Armii
Krajowej, także z braku pieniędzy, została odłożona na bliżej nieokreśloną
przyszłość, a co dopiero wspomnieć o
innych „ulicach"...
(az)

Gaz iak gruszki na wierzbie

Bardzo ważnym punktem uroczystych obchodów święta Szkoły Podstawowej
nr 2 w Łowiczu, które odbyły się 7 grudnia, było podsumowanie konkursu
wiedzy o patronie szkoły - Adamie Mickiewiczu. Najlepszymi znawcami życia
i twórczości wielkiego wieszcza okazali się: Joanna Pruchel uczennica klasy
IV b, Agnieszka Pluska klasa VI b oraz Agnieszka Szmajdzińska z klasy IV b
i Błażej Wieczorek z klasy VI m. Wzorem lat ubiegłych podczas obchodów
święta szkoły nie zabrakło nauczycieli, którzy kiedyś byli z nią związani zawodowo, były więc i wspomnienia, dużo życzeń i kwiaty.
(aj)

•
Komitet Osiedlowy nr 3

Martwią się

o iakość wody
i narzekaiq na hałas

N

ieliczna reprezentacja mieszkańców
śródmieścia (os. Tkaczew, os. Reymonta, ul. 11 Listopada i okolice) przybyła 1Ogrudnia na spotkanie z przedstawicielami władz miasta zorganizowane
przez Komitet Osiedlowy nr 3. Wiceburmistrz Eugeniusz Furman przedstawił
zgromadzonym projekt budżetu na nadchodzący rok. Najwięcej uwagi burmistrz
planowanym inwestycjom, w wyjaśnia
a spotkaniu zabrakło również prze
niu szczegółów wspierał go Grzegorz
wodniczącego komitetu osiedloPełka, naczelnik Wydziału Inwestycji i
wego Dariusza Mroczka, który z przyRemontów.
czyń sh1żbowych nie mógł brać udziału
Tematem, który zdominował spotkaw spotkaniu. W jego imieniu przeczynie
była jakość wody. Woda, której uży
tany został natomiast list, podsumowamy do celów spożywczych, ta która trawujący dotychczasowe działanie zarzą
fia do naszych domów jest bardzo złej jadu osiedla i wskazujący planowane na
kości, chonljemy na żółtaczkę, na choronajbliższe miesiące działania. Wiceburby jelit. Uważam, że kapitalny remont camistrz Eugeniusz Furman poprzedzałej, bardzo starej, 60-letniej, sieci wodojąc pytania i propozycje mieszkańców
ciągowej jest niezbędny do wykonania osiedla Starzyńskiego przedstawił zemówił
jeden z mieszkańców os. Reymonbranym projekt budżetu miasta ila rok
ta. Wiceburmistrz ustosunkowując się do
2002.
tego zagadnienia, zapewnił, że władze
Potok pytań i propozycji w stosunwiceburmistrza
to
przysłowiowe miasta zdają sobie sprawą z konieczności
ku do władz miejskich i osiedlowych wmieście.
gruszki na wierzbie.
remontu sieci wodociągowej, a prace w
.Budowa nowych parkingów została tym kiemnku zostały już rozpoczę_te, od
zaplanowana na kilka najbliższych lat. przeglądu i modernizacji studni. JednoFurman powiedział też, że wesprze starania mieszkańców osiedla o dzielnicowego. Wyjaśnił, że w kwestii przeciwDwaj uczniowie Chełmońskiego"
działania bezrobociu miasto może jedysobotę, 15 grudnia w sali gimna
nie stosować ulgi i zwolnienia podatkozakwalifikowali się do ogolnopolskiego finału
stycznej na Blichu odbędzie się
we dla przedsiębiorców. Na pozostałe
konkursu wiedzy Europie
pytania i wnioski mieszkańcy Starzyń Mikołajkowy Turniej Sportowy Katolicminioną sobotę, 8 grudnia trzech dotyczyło współczesnej tematyki - np. skiego otrzymają odpowiedzi pisemne. kiego Stowarzyszenia Młodzieży. ImpreDrobniejsze zgłaszane przez nich uster- za, na którą zostały zaproszone 6-osouczniów LO im. J. Chełmońskiego parlamentu Finlandii czy Holandii. Test
ki będą naprawiane na bieżąco.
(ljs) bowe reprezentacje z parafii, na terenie
w Łowiczu - Magda Szymańska, Arka- był bardzo trudny ze względu na trudno
diusz Szczepanik i Marcin Marzec, brało dostępne zagadnienia i bard,zo szczegóło
udział w okręgowych eliminacjach Il Ogól- we informacje - uważa Magda, której
nopolskiego Konkursu Wiedzy o Euro- wynik znalazł się w pierwszej 15. Jej zdapie. Spośród ponad 70 uczestników tego niem warto było brać udział w konkursie,
etapu tylko 4 osoby z największą liczbę choćby dlatego, że było to jeszcze jedno
Plan najbliższych spotkań Kostka do sieci centralnego ogrzepunktów mogły zostać zakwalifikowane ciekawe do.~wiadczenie. Centralny etap
przedstawicieli zarządu mia- wania.
do ogólnopolskiego finału. Łowiccy liceali- konkursu planowany jest na początku lu• 14.Xll. godz.18.30 w Przedszkosta i radnych z komitetami
ści odnieśli duży sukces, dwoje z nich - tego 2002, a głównymi nagrodami dla liosiedlowymi i mieszkańcami lu nr 7 ul. Łęczycka 2 - K.O. nr 9 Arek i Marcin zakwalifikowało się do finału. cealistów będą indeksy na wydziały kilku
Łowicza przedstawia się na- dzielnica Górki; zebranie pod przeSukces Arka jest jednak podwójny - zdobył uczelni - prawdopodobnie wydział prawodnictwem K. Janickiego, przy
stępująco:
największą liczbą punktów - (48 z 55 moż wa, psychologię, stosunki międzynarodo
liwych do zdobycia) spośród wszystkich we.
• 13.Xll. godz. 1S.00 w OSiR ul. udziale: burmistrza R. Budzałka,
uczestników tego etapu.
Organizatorem konkursu jest Wyższa
Jana Pawła li - K.O. nr 7 - os. Kost- radnych K. Sobieszka, R. Balik, J.
Zdaniem uczniów i ich opiekuna - S~ola Humanistyczna w Pułtusku . Lika; zebranie pod przewodnic- Szczepanika. Można się prawdopoKrzysztofa Kalińskiego, test konkurso- cealiści za swój sukces w etapie okręgo
twem O. Osowskiej. z udziałem dobnie spodziewać dyskusji na teburmistrza R. Budzałka, radnych mat tego, którą ulicę na osiedlu
wy był wyjątkowo trudny. Pytania do- wym zostali nagrodzeni dwustronną
K. Zielińskiego, St. Bieguszew- należy w pierwszym rzędzie asfaltyczyły tematyki europejskiej, ale w bar- mapą, na !<tórej jest wiele najbardziej akskiego, W. Jefimko, dyr. ZGM A. tować.
dzo szerokim znaczeniu - od historii daw- tualnych«formacji na temat UE. Z mapy
Masztanowicza. Omawiany będzie
• 14.Xll. godz.18.00 w SP nr 2 ul.
nej poprzez organizacje europejskie aż po tej będzie można korzystać oczywiście
m.in.
Mickiewicza
projekt
przyłączenia
1 - K.O. nr10 - os. Dąosiedla
tell}ątykę_ i_
ntegracjl, ' W.łele pytań 'tes'tu w szkole,
(mwk)
.
'

Znacznie mniej liczne niż w roku ubiegłym było
spotkanie komitetu osiedlowego nr 4 z przedstawicielami władz miasta, które odbyło się we wtorek 11
grudnia. Na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr1 pojawiło się tylko około 20 osób, a w imieniu
władz miejskich rozmawiał z nimi - i wiele obiecywał m.in. wiceburmistrz Eugeniusz Furman.

Jan Gajek proponował: naprawę chodnika na wysokości przedszkola nr 2 i muru
klasztoru sióstr Bernardynek; z którego
wystaje zasuwa wodna, oraz zadrzewienie i
ustawienie ławek na trawniku między Alejami Sienkiewicza i ul. Sowińskiego.
O dzielnicowego dla osiedla Starzyńskie
go apelował p. Edmund Głowacki. W staraniach tych poparła go inna z mieszkanek
osiedla, która zauważyła, że obecność poliskierował Daniel Pastenaci. Proponocjanta uspokoiłaby na przykład osoby
wał on m. in: montaż lamp oświetlenio
wych na szczytach bloków nr 5,6 i 7 mieszkające i codziennie przechodzące w
na osiedlu Starzyńskiego, wykończenie pobliżu prokuratury, do której codziennie
wjazdu na parking na wysokości bloku przywożeni na przesłuchania przestępcy.
Mieszkańcy osiedla Starzyńskie
nr 7, które nie zostało zrobione po zago interesowali się również tym,
kończeniu remontu ulicy Starzyńskie
go, naprawę chodników między bloka- kiedy do Łowicza dotrze gaz. Wicemi nr 5 i 6, w których nawierzchni bra- bunnistrz Furman zapewnił m.in„
kuje płyt, utwardzenie skrzyżowania że w ciągu trzech najbliższych mieulic Nowej i Akademickiej trylinką z sięcy do naszego miasta doprowaul. Konopackiego, budowę parkingu dzona zostanie nitka gazowa ze
Skierniewic. Być może ludzie uwie'między zakładami Agros-Fortuna a targowiskiem, wyznaczenie służb odpo- rzyli, my jednak sprawdziliśmy: nic
wiedzialnych za sprzątanie parkingów takiego nie jest możliwe. Obietnice

N

Europa bez taiemnic
„

o

cześnie uspokajał mieszkańców co

do jainformacji przekazywanych
przez Sanepid wiem, że woda w naszym
mieście jest dobra, mogłaby być lepsza,
ale jest dobra. Obecny na spotkaniu zastępca dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Tadeusz Dutkiewicz zapewnił,
że sieć wodociągowa wybudowana przed
60 - 70 laty jest w całkiem niezłym stanie,
w dużo gorszej kondycji odcinki sieci wybudowane przed kilkunastu laty ze stali
oraz azbesto-cementowe i to je trzeba
najpierw wymienić, a znajdują się one w
różnych częściach miasta.
Drugim problemem nurtującym mieszkańców tej części miasta jest ruch samochodów ciężarowych w pobliżu osiedli
mieszkaniowych. Szczególnie uciążliwe
jest to dla mieszkańców Tkaczewa i Reymonta. Halas jest nie do wytrzymania,
pękają stropy Uciany- mówili mieszkań
cy. Wiceburmistrz Furman zapewniał, że
35 tys. zł przewidziane jest na opracowanie projektu reorganizacji ruchu w mieście. Trasy objazowe dla tirów i miejsce
do parkowania zostaną wyznaczon~ kości wody: Z

zapewniał.

(aj)

KSM spotka się na turnieiu sportowym

W

W

Ciąg dalszy zebrań

których działa KSM, rozpocznie się o
godz. IO.OO. Zaproszenia na turniej rozesłano do 20 parafii diecezji łowickiej, jakie będzie zainteresowanie młodzieży imprezą - okaże się 15 grudnia.
(mwk)

osiedlowych
browskiego, ul. Topolowa, ul. Mickiewicza, ul. Żabia, ul. Słowackie
go; zebranie pod przewodnictwem K. Więcka, przy udziale: z-cy
burmistrza E. Furmana, radnych
T. Żaczka, T. Chudzyńskiego, B.
Gładkiej.

• 17.Xll. godz.18.00 w SP nr 7
os. Bratkowice 16a - K.O. nr 8 - os.
Bratkowice; zebranie pod przewodnictwem W. Sokoła, przy
udziale: z-cy burmistrza E. Furmana, radnych T. Żaczka, A. Pucułek,
K. Górskiego.
(az)
' . ..
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- Wie Pani dlaczego św. .Mikołaj nie otwiera teraz listów?
- Bo boi się zaraŻić wąglikiem!

,

,

PRZYJEDZ DO NAS SW. MIKOtAJU •••
S Przedszkola Nr 2 „Pod

łowami tej piosenki dzieci z łowickiego
Tęczą'' zapraszały Gościa z Północy, by unikając zagrożenia bezpiecznie dotarł do nich z prezentami. Byłoby to bardzo niesprawiedliwe, gdyby śmiercionośny wirus przeszkodził mu
w corocznym odwiedzaniu małych podopiecznych. Dzieci przecież tradycyjnie
wysyłały mu, rysowane własnoręcznie lub
pisane z pomocą rodziców, listy z grzecznymi prośbami o podarki: lalki, samochody
i inne zabawki. Czyżby żadnego nie przeczytał? Skąd w takim razie wiedział, że na
niego czekają i co chciałyby dostać? Może
jestjasnowidzem, albo intuicyjnie odgaduje
o co dzieci go proszą?
Trzeba przyznać, że odwiedziny Mikołaja, co roku oczekiwane w dniu jego imienin, niezmiennie wywołują duże zaskoczenie maluchów.
- Kiedy dzi.~ o 7 rano Św. Mikołaj czekał
już w przedszkolu, wchodzące dzieci stawały w drzwiach osłupiałe, z szeroko otwartymi buziami - nie kryje radości Anna Wojewoda, dyrektor Przedszkola Nr 3 przy ul. 3
Maja w Łowiczu. W tym roku przyjechał do
nas z Finlandii najładniejszy z Mikołajów przedstawia Nowemu Łowiczaninowi gościa, a p. Robert Woźniak, na co dzień rodzic, a dziś oryginalny Mikołaj, dumnie prezentuje się w doskonale skrojonym, czerwonym kostimnie i z aktorską zręcznością
wczuwa się w rolę. Dzieci, dobrze przygotowane do spotkania, witają go zaśpiewaną
piosenką i wyrecytowanym wierszykiem.
„ Mikołaju. Mikołaju.
co Ty robisz w naszym kraju?
- Robię piłki i korale, a dla Ciebie piękną
ląlę„. " - słyszy z ust pi((Ciolatków.
„ Podajmy sobie ręce,
w zabawie i w piosence,
w ogródku przed domem,
na łące zndjomej„. "-dzieci śpiewając otaczają go ciasnym wianuszkiem.
Po takim wstępie, dzieci nauczone do-

świadczeniem, usiłują przekonać się, czy
odwiedza ich ten najprawdziwszy ze Św.
Mikołajów.

- Pochodzę z Finlandii. U nas w nocyjest
a w dzie1i noc - wszystko odwrotnie,
a żeby tu do was raniutko przybyć, to musiaIem calą pop1zednią nocjechać, ho to bardzo daleko - wyjaśnia Przybysz.
Podszeptując sobie na ucho najróżniej
sze sposoby, odważniejsze sześciolatki
szczypią go znienacka w rękę, w nogę, pociągają za brodę, a pytaniom, czym i kiedy
do nich przyjechał, albo co przywiózł, nie
ma końca .
Mikołaj stanął na wysokości zadania, nie
przejmował się uszczypnięciami i udzielał
wiarygodnych odpowiedzi, wręczając przy
okazji paczki, książeczki do rysowania, sło
~cze, pomarańcze. Nawet pytanie o to,
gdzie ma laskę, nie zbiło go z tr.opu. Po prostu: pogoda nie dopisała, nie było śniegu,
wi((C bardzo trudno mu się jechało saniami;
musiał się nią odpychać, za mocno się zamachnął, laska wyleciała i utopiła się w morzu, ponieważ nie zdążył jej złapać, a przejeżdżał nad niezamarzniętym Bałtykiem.
Usatysfakcjonowane dzieci ochoczo prezentowały przed nim swoje umiejętności
wokalne, a także zapewniały o swojej
grzeczności, pilności, posłuszeństwie i miłości do rodziców, Św. Mikołaja i Pań wychowawczyń. Mikołajowe serce podbiła
grupa sześciolatków, którzy z własnor((Cz
nie wykonanymi z klocków gitarami zaprezentowali się z piosenką pt. ,,Powiedz.„"
z repertuaru ,,Ich Troje". Gdybym wiedział,
to wziąłbym swoją czerwoną perukę, którą
mam specjalnie na występy •.Ich Troje"- usły
szeliśmy od zaskoczonego Mikołaja.
Święty,jak na niego przystało, doskonale
potrafił rozpoznać nadawcę każdego listu
i hojnie obdarowywał p~zentami wyciąga
nymi z przepaścistego worka, realizując
dzieci((Ce pragnienia Uradowane dzieci oglą
dały swoje lalki Barbie i samochody resoradzień,

lynch na razie dla wybranych,
Trier dla wszystkich

C

zteroosobowa delegacja Dyskusyjnego Klubu Filmowego i Ło
wickiego Ośrodka Kultury wzięła
udział w minioną środę w premierowym dla Polski pokazie wchodzącego na ekrany kin dopiero 21
sty~znia najnowszego filmu Dawida Lyncha Mudholland drive w warszawskim kinie Muranów. Film jest
świetny, zachwyci! nas w I OO procentach. Lych ponownie zrobi/film,
w któ1ym do polowy seansu wszystko jest proste i zrozumiale, jednak
w pewnym momencie staje się niewyraźne i zagmatwane - powiedział
nam o filmie Maciej Malangiewicz,
dyrektor LOK. Łowiczanie byli jedynymi widzami na sali kinowej,
którzy nie byli związani z licznie
przybyłymi na premierę mediami.
Byli też jedynymi przedstawiciela-

mi Dyskusyjnych Klubów Filmowych z terenu kraju.
Wizyta na pokazie najnowszej
produkcji Lyncha wiązała się zresztą z bardzo dobrze zapowiadającym
się kontem nawiązanym na zjeździe
federacji DKF w Skierniewicach
z dystrybutorem filmów Gutek
Film. LOK i DKF prowadzą rozmowy z tą firmą, by wspomniany film
włączyć do programt1 zapowiadanego na luty Och! Film Festiwalu.
Innym przejawem kontaktów
z Gutek Film jest dzisiejsza projekcja w kinie Bzura w ramach
DKF, będzie to jeden z pierwszych
filmów Larsa von Triera Element
Zbrodni. Seans zaczyna się o godz.
19.00, wejście kosztuje tradycyjnie 6 zł.
(tb)

Tutai za psa nie
trzeba płacić

R

acjonalnie do uchwalania przyszłorocznego podatku od posiadania psów podeszli na ostatniej,
listopadowej sesji radni z gminy Kiernozia. Zarząd zaproponował, aby podatek ten wynosił 20 zł, ale jednocześnie zasugerował, aby z obowiązku jego
płacenia zostali zwolnieni wszyscy
właściciele gospodarstw rolnych, którzy posiadają trzy lub mniej psów.

Poza tym

będzie

W przypadku właścicieli nieruchomości zarząd zaproponował zwolnienie
od płacenia podatku za jednego psa
utrzymywanego w obejściu. Wójt
Kaźmierczak argumentował: Źle by się
działo, jeśli gospoda1z musialby wyrzucić z własnego podwórka przyb/ę
dę tylko z powodu podatku. Wszyscy radni poparli propozycje zarzą
du.

każdy

z na~

także może wziąć

przykład ze .\'w. Mikołaja

"'

- biskupa i 6 g111d·
nia zrobić drugiemu niespodziankę obdaro·
wując go prezentem - tłmnaczy siostra He·
Jena. - Chodzi o to. żeby okazywać bliżnim
serce, dzielić się z nimi, ale bezinteresownie
nie che/pić się tym.
Najlepiej działać przez zaskoczenie. Co
roku niezmiennie intryguje to, jak wyglądał
Mikołaj, który włożył pod poduszkę albo
do buta prezent i kiedy udało mu się to zrobić. Przeważnie działa on niepostrzeżenie.
a potem obserwuje ukrycia reakcje dzieci.
Stal za oknem i patrzy!, czy się cieszę. Nie
moglam go zobaczyć, bo rano ma takijasny
strój i jest niewidzialny- sądzi siedmioletnia
Ilona z kl. Ta. - Ale żeby przyszedł, to t1zeha
zostawić na noc otwarte okno albo niezamknięte d1zwi do domu. Okazuje się, że obeCnie z rzadka już korzysta z wchodzenia kominem i nadal nie wiadomo, gdzie zostawia
zaparkowane sanie zaprzężone w renifery.

z

Odwiedziny Świętego Mikołaja zawsze dostarczają dzieciom wielu emocji.
ki. Skąd miałeś tyle kasiory na prezenty dla

wszystkich dzieci? - dopytywały się.
. - Mam konto w banku, więc ·wziąłem pie.:
niążki z banku - usłyszały odpowiedź.
Utwierdzały się w przekonaniu, że Mikołaj
ma ogromną fabrykę zabawek u siebie na
Biegunie Północnym. Sam jestjuż dość stary - choć tego po nim nie widać, to ma pewnie około tysiąca lat. Ma zresztą też pomocników - elfy i skrzaty, którzy tam pracują
przy produkcji zabawek. Mieszka zaś nieopodal w drewnianej chacie krytej strzechą,
w zacisznej, przytulnej jaskini. Ta kwestia
nie została ostatecznie rozstrzygnięta.

***
Siedmiolatki z klasy Ja Szkoły Podstawowej Nr I Łowiczu także nie mogły rozwikłać problemu z jego miejscem zamieszkania Ustaliły, że musi być wielu Mikoła
jów, skoro słyszą, że raz ma dom w Laponii,
raz w Finlandii, raz na Biegunie Północnym,

URZĘDU

INFORMACJA
MIEJSKIEGO w Łowiczu

lnformuie się mieszkańców
ie w dniu 24 grudnia br.
· poniedziałek
Urzqd Mieiski w towiczu

B~DZIE

NIECZYNNY·
Dniem
będzie

pracującym

w zamian
15 grudnia br. - sobota.
R-1439

ZAKłAD ŚLUSARSKI
Bobrowniki 27

OFERWE USŁUGI WZAKRESIE
•toczenie
• szlifowanie płaszczyzn, wałków, otworów
• hatrowanie • frezowanie
• koła zębate i łańcuchowe • listwy zębate
• regeneracja przodów od ciągników itp. 0

Tel. (046) 838-59-45, 0-602-249-683~

a być może i na Grenlandii. Zagadkę pomagała im rozwiązać siostra Helena, opowiadając na lekcjach religii historię Św. Mikołaja,
biskupa o wielkim sercu, który całe życie
służył innym ludziom, rozdał majątek ubogim, a za swoją dobroć i miłosierdzie został
wzięty do nieba. Legenda mówi, że w czasach prześladowania chrześcijan, trzem córkom Św. Zofii podarował - w ślubnym posagu - po sztabce złota. Wybawił w ten sposób ubogie dziewczęta - chrześcijanki - od
nałożonej na nie nieuchronnej kary oddania do domu publicznego, w przypadku
gdyby nie stać je było na posag. Współ
cześni Św. Mikołajowie noszą kostiumy
podobne do szat św. Mikołaja - biskupa:
długie czerwone płaszcze (ale obszyte
„białym futrem", bo przecież na Biegunie
Północnym jest bardzo zimno), wysokie
czerwone czapki, a w ręku koniecznie musi
być laska - pastorał.

***

-

Nazajutrz po 6 grudnia, od rana chodziła
po Łowiczu grupka małych Mikołajów,
uczniów z IT i ITT klasy Szkoły Podstawowej Nr I, należących do kółka teatralnego
prowadzonego przez nauczycielkę Halinę
Pietrzak. Dzieci, w efektownych kostimnach
wykonanych przez rodziców, uśmiechając
się do przechodniów częstowały ich cukierkami.

***
6 grudnia to nie ostątnia okazja, żeby gościć u siebie Przybysza z Północy. To prawie pewne, że od tego dnia krąży on w pobliżu, być może w swej niewidzialnej postaci, a w noc wigilijną znów się ujawni zostawiając ślady swej obecności w domach
rozświetlonych choinkami . Będzie też
uczestniczył w niejednej przedszkolnej
i szkolnej zabawie karnawałowej, na którą
dzieci go oficjalnie zapraszały Wr((Czając rysowane i pisane listy.
Agnieszka Zygmrmtowicz
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

JERZY JANECZEK (1942-2001>
ył strażakiem z powołania. Gdy tyl- Jerzego. Pięć lat później odziedziczyli
ko usłyszał dźwięk strażackich sy- gospodarstwo i zaczęli gospodarować po
ren, uruchamiał samochód i wyjeżdżał swojemu. Zbudowali dom i obiekty goz podwórka, o tym gdzie się pali dowia- spodarskie, wyposażyli gospodarstwo
dywał się po drodze. Najważniejsze było
to, by jak najszybciej być na miejscu, ratować ludzi i ich dobytek.
Jerzy Janeczek urodził się IO pażdzier
nika 1942 roku w Karsznicach Dużych
jako trzecie z pięciorga dzieci Marianny
i Tomasza Janeczków. Z poprzedniego
małżefistwa ojca miał jeszcze dwoje
przyrodniego rodzeństwa. W wielodzietnej rodzinie nigdy się nie przelewało, dlatego też pan Jerzy od najmłodszych lat próbował zarabiać sam na siebie. Oprócz pracy
w rodzinnym gospodarstwie, które w przy-

B

Umiał zjednoczyć całą rodzinę.

Dzieci
respekt, ale nie był surowym ojcem, to tylko ten jego donośny głos
mógłby wskazywać, że tak właśnie jest mówi jego żona Irena. Przywiązywał
ogromną wagę do wykształcenia swoich
dzieci. Do dzisiaj córki Iwona i Katarzyna wspominają, jak ojciec kazał im się
sumiennie uczyć. Bardzo często mówił
do nich: Uczcie się, bo wykształcenie jest
w życiu najważniejsze. Ze wsią nie można
wiązać p1zyszlości, bo coraz gorzej się
tutaj żyje. Zrobię wszystko, żebyście studiowały. będę nawet sprzedawać morgę
za morgą.
Jerzy Janeczek był znany ze swego
zaangażowania w działalność społeczną.
Przez kilka lat był prezesem OSP Karsznice. Jako człowiek energiczny i oddany
ludziom doskonale nadawał się do tej funkcji. Przy każdym pożarze był od począt
ku do końca, dopóki nie zgasł ostatni pło
m i eń. Był nieustraszony. Od służby
w straży nie odwiodła go nawet śmierć
stryjecznego brata, również strażaka, który zginął ratując ludzi z pożaru w Złako
wie. Mąż od czasu do czasu wracał wspomnieniami do swej najtrudniejszej akcji
gaśniczej, która miała miejsce kilkonaście lat temu w Przemysłowie. Przez całą
noc wraz z innymi strażakami ptzy - 2ffC
mrozu gasił budynek inwentarski w jednym z gospodarstw - opowiada Irena Janeczek. Pan Jerzy przez wi_ele lat był również honorowym dawcą krwi.
Lubił jeździć na wycieczki, zbierać
grzyby i wędkować. Przez całe życie hodował gołębie, których czasami miał nawet kilkadziesiąt sztuk. Był towarzyski,
lubił skupiać wokół siebie rodzinę. Zawsze dążył do tego, by wszystkie uroczystości odbywały się w jego rodzinnym domu, tam, gdzie do tej pory mieszka jego matka Marianna.
Od 12 lat Jerzy Janeczek chorował,
a mimo to pomagał w większości prac
gospodarskich swemu synowi Krzysztofowi. Zawsze służył mu radą i doświad
czeniem. Zmarł 6 października. W ostatniej drodze żegnała go rodzina, znajomi
i strażacy.
czuły przed nim

szłości miał odziedziczyć, jeź.dził również

jako kierowca w miejscowym Kółku Rolniczym. Wiele osób pamięta go jako kierownika zlewni mleka w Mastkach. Jako jedyny z rodzeństwa swą edukację zakończył
na poziomie szkoły podstawowej, przed
czym przez całe życie przestrzegał swoje
dzieci.
Ze swoją żoną Ireną poznali się na jednej z wiejskich zabaw. W 1970 roku pobrali się i zaczęli wspólnie prowadzić gospodarstwo w Karsznicach Dużych -jeszcze wówczas należące do rodziców pana

w maszyny. Na świat przyszły ich kolejne dzieci. Najpierw dwie córki: Iwona
i Katarzyna, a pt}źniej syn Krzysztof.
Jerzy Janeczek potr~fił zgodnie połą
czyć obowiązki gospodarza, ojca i społecznika. Był zaradny i zapobiegliwy.

W ostatniej drodze Jerzego Janeczka

żegnali

.JL
ir ODESZLI OD NAS (2.12-9.12)
2 grudnia: Stefania Okraska, 1.80, Towarzystwo Sokołów; Helena Królikowska, 1.63, Głowno; Irena Grażka, 1.73, Łowicz. 3 grudnia: Marianna
Okraska, 1.87, Łowicz; Helena Kopania, 1.69, Krępa. 5 grudnia: Edward
Kolos, I. 64, Łowicz . 6 grudnia: Bolesław Bogusz, 1.80, Wejsce. 7 grudnia: Czesław Nalbert,l 77, Kiernozia; Genowefa Zawadzka, 1.81, Kiernozia. 8 grudnia: Zbigniew Blum I. 67, Głowno. 9 grudnia: Władysław
Ojeniczak, 1.75, Głowno; Czesław Skowroński, 1.82, Głowno .

Firma H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

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

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
•
NA NAJWYZSZYM POZIOMIE
całość usługi pogriebowei 1 trumnq

'

Nieodpłatny

D

przewóz osób

rodzeństwa. Przyszłą żonę poznał dzię

ki koledze, z którym przyjechał latem
196.7 roku do jego rodziny mieszkającej
w Głownie. W młodości był wysokim ptzystojnym brunetem, inteligentnym i wrażli
wym - opowiada żona. Interesował się
sportem, szczególnie piłką noźną. Było
to związane z tym, że mieszkał i wychowywał się w niedalekiej okolicy od stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego. Po
dwóch latach znajomości Lech i Zofia zdecydowali się na ślub. PaństWo młodzi zamieszkali w Głownie, najpierw przez kilka lat mieszkali u teściów, później otrzymali mieszkanie spółdzielcze w blokach
na osiedlu Kopernika. Pan Fijałkowski
znalazł prace w WZMocie, gdzie pracował aż do przejścia na rentę.
Potrafił dobrze gotować, w czym czę
sto wyręczał swoją żonę. Jego specjalnością było gotowanie bigosu i przyrządza
nie grzybów, które uwielbiał również zbierać. Kiedy byłam w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem, mąż zapewnił mi taką
opiekę, 'te nie musiałam nic robić, ani
o nic się martwić. Kiedy urodziła się
Agnieszka potrafił cały dzień przesiedzieć
ptzy łóżeczku i bawić się z nią. Podobnie
było z naszym drugim dzieckiem Micha-
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Nailepiei uświadomione
gospodynie z Bogorii
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Gmina Zduny
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LECH FIJAtKOWSKI <1943.2001>
o ostatnich dni swojego życia był
optymistą. Nawet w czasie swojej choroby potrafi/ cieszyć się każdą chwilą ży
cia. Jego odejście dla każdego z naszej
rodziny było wielkim przeżyciem. Odszedł ktoś, kto był duszą rodziny i dla
niej robił wszystko - opowiada żona
Zofia.
Lech Fijałkowski urodził się 14 lutego 1943 roku w Łodzi, gdzie mieszkali
jego rodzice. Ojciec Józef był kolejarzem, matka Janina szwaczką. Oprócz
niego w rodzinie było jeszcze dwóch
braci. Ojciec za przynależność do Armii Krajowej, krótko po narodzinach
drugiego syna został aresztowany, a następnie wysłany na roboty do Niemiec.
Mąż lubił wspominać swoje dzieciństwo.
~chowywał się wspólnie ze starszym
hratem, później musiał się opiekować
najmłodszym bratem. Teściowa dużą
rolę przyK.ładała do pre'Avadzenia domu
i to ona wpoiła swoim synom przywią
zanie do rodziny - mówi żona. Po skoń
czeniu szkoły zaczął pracować w jednej z łódzkich szwalni . Kiedy miał 17
lat zmarł jego ojciec, musiał więc pomagać matce w prowadzeniu domu. Oboje
finansowali naukę najmłodszego syna z

f,

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

oło Gospodyń Wiejskich z Bogorii
Dolnej wygrało konkurs poświę
cony wiedzy na temat uzależnienia alkoholowego, zorganizowany przez
Gminny Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdunach.
Konkurs był podzielony na dwie czę
ści, w pierwszej uczestniczki ze
wszystkich 14 KGW z terenu gminy
rozwiązywały test, składający się z I O ·
pytań poświęconych alkoholizmowi.
Panie musiały wybrać jedną z trzech
podanych odpowiedzi. Najlepiej odpowiedziała grupa pań z Bogorii Dolnej w
składzie: Marzena Jarota - przewodnicząca koła, Emila Wiechno, Mariola Jaros, Anna Kret. W drugiej części człon
kinie kół, już w bardziej luźnej atmos(ljs) ferze uczestniczytY w różnych konkurencjach sprawnościowych w tym mię
dzy innymi dmuchaniu na czas baloników i rzucaniu do nich lotkami.
Zwycięskie koło otrzymało w nagrodę możliwość dokonania zakupu wybranej nagrody rzeczowej za sumę 1400
Iem - wspomina żona. Dzieci stanowizł. Za mniejsza kwotę, 1300 zł. Wybrać
ły oczko w głowie pana Fijałkowskie
nagrodę będzie mogło koło z Bąkowa
go. Syna Michała od najmłodszych lat
Górnego, które zajęło drugie miejsce,
zabierał na mecze piłkarskie, razem jeź
a za 1200 zł. koło ze Strugienic które
dzili na ryby.
uplasowało się na trzecim miejscu.
Tuż po swoich 49 urodzinach, zaOprócz tego pozostałe koła uczestnikładając płytki w łazience stracił przytomność . Z domu zabrało go pogotowie, okazało się że dostał wylewu. Nie- SP1
cały rok później po raz drugi miał wylew. Po tym zdarzeniu nie wrócił już do
pracy, przeszedł na rentę chorobową.
Trzy lata temu narodził się wnuczek
Albert. Dziadek był bardzo szczęśli
ziś w c~artek 13 grudnia w Szkowy. Podobnie jak to było z jego wła
le Podstawowej nr I w Łowiczu
snymi dziećmi, potrafił zabawiać go sprzedawane będą stroiki bożonarodze
przez cały dzień. Każda jego wizyta u niowe, wykonane przez uczniów szkocórki wiązała się z kupieniem małego
ły na zajęciach sztuki i kółka plastyczprezentu dla wnuczka.
nego Akwarelki.
Jesienią ubiegłego roku przeziębił się.
Kupującymi mają być przede
Z początku lekceważył chrypęjakiej dowszystkim rodzice uczących się w szkostał, czuł się dobrze, lekarze również nic
nie podejrzewali. Po zrobieniu specjali- le dzieci, którzy spotkają się dzisiaj w
stycznych badań okazało się, że ma raka klasach na wywiadówkach - a także
krtani. Operacja i wstawienie specjalnego przyjaciele szkoły. Jeden stroik będzie
aparatu niewiele dało, choroba postępo kosztował 5 zł, ale mile będą widziane
też wyższe wpłaty, chodzi bowiem o
wała szybko. Zmarł 26 września 2001
pozyskanie środków na zakup nowej
w szpitalu w Łodzi.
(aw) kserokopiarki. Stara często się psuje,

druhowie OSP

.

czące w konkursie na zakup swojej nagrody otrzymały kwotę 1 1OO zł.
Marzena Jarota, prezes koła z Bogorii Dolnej powiedziała nam, że za swoją wygraną zakupią dla koła najprawdopodobniej zastawę stołową, którą
będą mogły wypożyczać w przypadku organizowanych wesel w swojej wsi
i czerpać z tego zyski na swoją działal
ność. Podobnie postąpią inne uczestniczące w konkursie koła. O samym konkursie powiedziała natomiast - To była
świetna zabawa, jesteśmy bardzo zadowolone, tym bardziej, że dzięki spotkaniu poprowadzonym przez Zbigniewa Bończaka z grupy abst)'nenckiej, lepiej orientujemy się jak pomóc osobie
uzależnionej, gdzie się z takim problemem dalej udać. Podobne zdanie ma
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej - Po spotkaniach jakie poprzedzały konkurs otrzymaliśmy wiele telefonów z pytaniami co robić w wypadku choroby alkoholowej, rezultaty

są więc obiecujące.

Środki przekazane na nagrody w konkursie pochodziły z funduszy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w sumie na ten cel przekazano 16 tys. zł.
(tb)

pomogą zarobić
ajej naprawy są bardzo drogie. Oprócz
tego potrzebna jest możliwość kopiowania większego formatu stron niż
A4.
Szkoła uzbierała już

1500

zł., mię

dzy innymi w czasie andrzejkowej zabawy ze sprzedaży losów loterii. Brakuje jej jeszcze sporo pieniędzy, bo
ksero dobrej jakości kosztuje około 5 6 tys. zł . , dlatego dyrektorka szkoły
planuje zorganizować w przyszłości
jeszcze inne akcje umożliwiające pozyskać jakieś pieniądze od sponsorów dla
szkoły.

(tb)
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Rozmowy

międzymiastowe

Bezpłatna

informacja gospodarcza o handlu,
u s ługach, produkcji i wyżs zej użyteczności
publicznej , tel. (046) 94-34,
fax (946) 322-555

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Urząd

Pogotowia:

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

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
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16

ZUS 837-69-09

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32

Rodzinny Klub Abstyn~nta „Pasiaczek" Ło
wicz, ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP
nr 4), tel. 837-66-92, czynny: codziennie
w godz. 15.00-21.00

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

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31), czynny: pn., czw.,
pt. w godz. 16.00-19.00

Warsztat konserwa!.

dziba 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 15 .00 do 17.00

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

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Głownie:

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego

Urzędu

Pracy
w Zgierzu 7 I 9-84-22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy 7 I 9-81-49
KRUS 719-95-15

837-65-58

pogrzebowe: 837-53-85, 837-52-21,
837-07-10
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48,
ul. Chelm01\skiego 31, tel. 837-35-24
J?yżury

Łowicz

pt.

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

Bratkowice 2b
ndz. 16.12. 3 Maja IS
tel. 0-601-781-708
pon. 17.12. Stary Rynek 14
tel. 837-40-91
11t
18.12. Kostka I
tel. 837-51-32
śr.
19.12. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-41
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
stały dyżur: od pon. do sb. w godz. 8.0022.00, w niedziele w godz. 9.00-15.00
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9'.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Apteka Ty lmana czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. od 8.00 do 20.00

Naprawa telefonów 924
Głownie:

Pogotowie ratunkowe 7 t 9-28-05
Policja 7 t 9-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 7 t 9- t 0-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-t 4-40
710-71-90, 672-33-33
Lecznica dla zwierząt: . ul. Sowińskiego 3,
tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 71'Jl.14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60

przychodni w Strykowie:

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

• godz. 19.00 · „Happy Texas" - film prod. USA.
Sobota 15 grudnia:
• godz. I 7.00 - „Happy Texas" - film prod. USA;
•godz. 19.00 - „Wojny domowe"· film prod.
Wielka Brytania.
Niedziela. 16 grudnia:
• godz. 17.00 - „Wojny domowe" - film prod.
Wielka Brytania;
• godz. I 9.00 - „Malena" - film prod. Włochy/
USA.
Poniedziałek.

17 erudnia:

• godz. 17.00 - „Pół serio" - film prod. polskiej;

Wtorek. 18 grudnia:
•godz. 17.00- Intymność" - film prod. Francja/
Wlk. Brytania

Środa. 19 grudnia:
•godz. 17.00 · „Mordercze lato" - film prod.
USA;

Głośny debiut Larsa von Triera, otwieraj'.J.CY jego

• godz. 19.30 - „Intymność" - film prod. Francja/Wlk. Brytania.

„trylogię europejską''.

Film nawiązujący do poetyki
ekspresjonizmu niemieckiego i wcześnego Hitehcocka, czarny kryminał o serii morderstw i tropieniu
mordercy, ale także, zgodnie z intencjami reżysera
rodzaj rozważań o filmie i granicach kreacji artystycznej.

Czwartek. 20 grudnia:
• godz. 17.00 - „Aimee i Jaguar" - film prod.
niemieckiej;
•godz. 19.30 ·

„Półserio"

-film prod. polskiej .

.Inne:
Wtorek. 18 grudnia:
•godz. 9.00, I 0.30, kino Bzura, Teatr Lektur
Szkolnych „Co się stało z Św. Mikołajem".
Środa. 19 grudnia:
• godz. 8.20, I O.OO, 12.00, kino Bzura, - Te-

aptek w

Głownie :

czw. 13.12. ul. Zgierska 27

tel.' 719-24-84

pt

tel. 719-24-84

14.12. ul. Zgierska 27

sob. 15.12. ul. Zgierska 27
ndl. 16.12. ul. Zgierska 27

td. 719-24-84
tel. 719-24-84

pn.

17.12. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

wt

18.12. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

19.12. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
w każdą niedziel<; przerwa 15.00-18.00
Apteki pełnią dyżury:
w dni powszednie od godz. 19.00 do 8.00 dnia
następnego; w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego; w niedzielę od godz. 8.00 do 8.00 dnia

KQONIKA
WYPADKÓW
MIL08NYCH
urodziCi się
w Łowiczu
i w (jfuwnie:

•
~

śr.

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 święta · izba przyjęć czynna przez
calą dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna,
ul Kopernika 19,tel. 719-10-27
Dyżury

14 grudnia!

• godz. 18.59 - DKF „Bez nazwy" - „Element
zbrodni" - reż. Lars von Trier, prod. Dania

Dyżury

przychodni ZOZ
w Głownie:

Piątek.

• godz. 17.00 - „Malena" - film prod. Włochy/
USA;

Czwartek. 13 grudnia:

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 7 t 9-86- I 6
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-1 O

Ogólnopolski Festiwal ·Filmowy
„Filmostrada"

• godz. 19.00 - „Mordercze lato" · film prod.
USA.

Kino Bzura:

Dyżury

. Informacje
w Strykowie:
Pogotowia w

14.12. Stary Rynek 17

sb. 15.12. Annii Krajowej 2

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

•Wszystkie imprezy sportowe zami~szczamy
w Łowickim Informatorze Sportow:Ym na
stronie 40.

tel. 837-51-32
tel. 837-42-93
tel. 837-64-41

atr Lektur Szkolnych „Bajkownia", „Opowieści biblijne".

•godz. 19.00 - „Aimee i Jaguar" - film prod.
Niemcy.

Imprezy sportowe:

- dyżury nocne:

czw. 13.12. Kostka I

przychodni:

Informacje w

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
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
soboty 8.00-12.00.
Domaniewice: pn. I 0-17, wt, - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12,00
Łyszkowice : pn. - pt. 9 .00-16.00,
sb . I 0.00-14.00
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

Apteki:

• 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
719-19-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczci1 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

ŁSM

Zakłady

Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych" w Zdunach (sie-

Telefony w

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,
11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek:"8.00, 10.00;
• Kościół o.o. Pijarów:
8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, I 0.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, IO.OO, 12.00, 17.00
• Kościół św. Leonarda:
niedziele I O.OO, 11.30, 17 .OO

Policyjny telefon zaufania 837-80-00

Skarbowy 837-65-05

Filia Powiatowego

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
Straż pożarna 998

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

900

Naprawa telefonów 9224

ŁOWICKI

Powiatowy

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraź
nej, ul. Ułat\ska 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.

Zegarynka 9226

INFORMATOR

następnego

CÓRECZKI
- państwu Musialikom z Łowicza

SYNKOWIE
- państwu Michalikom z Gągolina

Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedzialku do soboty wgodz. 8.00-14.00
Apteki w Strykowie
czynne : ul. Kolejowa 11: pn. - pt. 9.00-17.00,
ul. Targowa 14: · pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14 .00;

- państwu Staniom z Panny
- pat1stwu Lebiodom z Sierżnik
- państwu Żuchniewicz z Łowicza

ROLNIK SPRZEDAJE
.

Ceny

.

'

żywności:

(dane z 11 grudnia) w

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

Żywiec wieprzowy:

• Domaniewice (10.12): 4,40 złlkg+VAl;
• Ziewanice (10.12): 4,30 zł/kg+VAT;
Żywiec wołowy:

ASORTYMENT
cukier
mąka

szymanowska

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

-c:"'

-~a"
a> "-'
...J"

"' Ol

2,49
1,90

,5

2,70
2,00
,40
0,60

łopatka

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa
kiełbasa

zwyczajna
wiejska

parówki
kaszanka
słonina

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

22,20
7,30
7,70
12,30
8,40
4,90
3,60
4,59

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

2,45
1,80
,40
0,65
1,00
15,00
19,50
15,50
11,00
22,50
10,00
8,00
12,20
8,20
6,90
4,00
5 ,80
14,50

2,60
2,10
1,

2,39

2,10

masło roślinne

4,135
0,37

7,72

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

2,40
0,3-0,4

2,39

o
19,00

12,40
18,60
7,20
8,50
10,30
6 ,20
3,60
3,20
4,60

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

15,00

9,90

masło śmietankowe

olej
jaja
twaróg

• Domaniewice (10.12):
byki 3,10 zł/kg+ VAl;

1,40 2,00

1,29
2 ,27

10,60
1,29
2,15

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

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

1,72
4,42
0,42
7,99

2,39
2,05
1,5

14,10

8,40
19,90
7,50
10,80
6,50
3,60
3,20
4,60
14,90
1,29
2,15
1,61
4,04
0,42
8,60

,5

15,40
12,00
8,50
21,90
7,50
10,00
8,20
5,80
3,80
4,90
15,50
9,50

2,30
1,90

2,49
1,90
1,5
0,55

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

1,35
0,60
"14,99
14,78
8,29
·10.90
18,90
8,90
12,50
7,480
6,00
3,50
4,90

2,29

OFERTY PRACY
2,30

2,70

2,60

1,89
1,20

9,20
12,20
7,80
4,90

13,30

2,60

1 ,35
2,10

1,30
1,39

1,63
3,00
0,37

1,65
3,50
0,35

1,56
3,20

7,72

7 90

030

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

0,65

21,80
7,80
10,50
.1 1,00
7,90
4,50

2,19

12,59

12,00

13,49
20,85
4,25
7,85
16,09
5,09
3,75
3,69
4,37
6,75
10,55
1,35
1,15
2,65
1,59
2,89
0,17
8,75

9,00
17,00
8,00
8,10
7,60
3,60
5,80
14,40
1,20
2,00
2,00
2,00
3,80
0,40
8,00

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

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

•technik budowlany z uprawnieniami
•technik budowlany z uprawnieniami
lub praktyką i doświadczeniem
•inżynier budownictwa
z doświadczeniem kierowania ludźmi
•główna księgowa

18,00
7,20
10,30
9 ,00
6,40
4,95
5,50
15,40

Powiatowy Urząd Pracy
w Łowiczu (stan na 10.12.2001 r.)

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

•hafciarka haftu maszynowego
•krawcowa - szwaczka
•sprzedawca
•sprzedawca
•operator prasy rewolwerowej
•referent księgowości
•kierownik gospodarstwa
•samodzielny- księgowy
•szwaczka
•handlowiec
•kierowca kat. C+E
•zbrojarz, budowlaniec
-Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.
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SKARB ROLNIKA

Kącik muzvcznv

•

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WODR BRATOSZEWICE
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 11.12.2001 r.
jęczmień

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

pszenica
ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
jabłka

kalafior
kalarepa
kapusta cz.
kapusta kisz.
kapusta pekińska

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

kg
kg .

1,00
6,50
4,20
2,50
5,00
1,00
1,00
0,60
1,20
1,00
1,20

0,91itra

22,00

kg
kg
kg
kg
kg
szt.
szt.
kg

marchew
papryka
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
seler
ziemniaki
Cortland
Lobo
Mclntosh
miód
wielokwiatowy

kg

.

ZNAJLEPSZYMI ZYCZENIAMI

Czy Ciebie, drogi widzu, interesuje, która opcja polityczna organizuje
koncert zespołu rockowego? Czy jesteś żywo ciekaw,_ kto stoi za pokazem fajerwerków? Czy spędza Ci sen z oczu fakt, że festiwal filmowy odbywa się
pod egidą kogoś, kto ma takie a nie inne poglądy? Myślę, że nie. Bo nas widzów
to wszystko tak naprawdę to nie obchodzi. My chcemy chodzić do kina, teatru na
koncerty. A kto doprowadził do tych imprez jest dla nas mniej ważne. To tyle a'propos toczącej się na łamach Nowego Łowiczanina polemiki.
Mam zaszczyt po raz kolejny zawszystkich kinomaniaków na ko-

prosić

lejną arcyciekawą imprezę filmową. Już

14 XII rus~ w Łowickim Ośrodku Kultury Ogólnopolski Festiwal Filmowy
„ Filmostrada ". Co zacz? Otóż, jeden
z dystrybutorów kina niegłupiego postanowił wyjść dalej do widza. SPinka
(tak nazywa się ów dystrybutor) chce,
aby ludzie lubiący dobre kino nie musieli czekać na pokazy DKF-u, tudzież
wybierali się do wielkich miast na ambitne pokazy (notabene w tych dużych
aglomeracjach też coraz trudniej o dobry film). Postanowiono ruszyć ze szniką do mas. Wymyślono rzecz bez precedensu - objazdowy festiwal. I co waż
niejsze, dobre filmy trafią do ludzi , jak
Najserdeczniejsze życzenia dla Patrycji Kumawiał wieszcz, do mas . Wreszcie
biak z okazji 15-tych urodzin przesyłają: Romieszkańcy Nowego Sącza , Lublina czy
dzice. Brat i Dziadkm•"ie.
Gliwic zobaczą obrazy, których obejDla Damiana Uzarka w 15 rocznici< urodzin - Z ·okazji 22 urodzin Dariuszowi Szatkowskiedużo zdrówka, pomyślności , samych pogodmu wszystkiego najlepszego przesyłają : rzeć nie mieli wielkich szans. I nas dopadło to wielkie szczęście . Również
nych dni i mnóstwo radości życzą Rodzice.
Agnieszka i Iza.
Łowicz znalazł się na trasie kinematografu. Bardzo mnie to cieszy, bo ambitnych imprez nigdy za wiele. Filmostrada wyruszyła w trasę 28 września. I
już teraz planowane są kolejne filmowe
O PUBLIKACJI WNUMERZE 5J/OI (20 Xll) D LUB 52101 (28 Xll) D
podróże. Będzie II i III wycieczka po
Polsce. Mam nadzieję, że też przez naTREŚĆ: .................................................. .".......................... . sze piękne miasteczko.
Łowickie pokazy rozpoczną się 14
•••••...••••••..••.••••••.•... „ •.•••.•••• ••••....•••••••..••••••••••••••.•••••
XII. O godzinie 17.00 obejrzymy film
włoskiego reżysera Giuseppe TornaImię i nazwisko .....•...................................•.....................•..........
tore „Malena". Dla mnie wystarczaAdres ......................................................... „ ......................... .
jącą wizytówką obrazu jest osoba re-

Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym chętni mogą wpisać treść
życzeń, jakie z różnych okazji chcą komuś przekazać. Życzenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ. Aby się
ukazały, należy: - wypełnić kupon, używając nie
więcej niż 12 słów, prosimy przy ty.m pisać pełne
imiona, gdyż inicjał także liczymy jak słowo; dostarczyć kupon do naszego biura ogłoszeń przy ul. Pijarskiej 3a lub do
któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych
(wymienione w stopce redakcyjnej), a w Gło~nie do redakcji „Wieści
z Głowna i Strykowa" przy u1. Swoboda 4. UWAGA! życzenia przyjmujemy do poniedziałku przed ukazaniem się NŁ.

URODZINOWE

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
.

żysera.

Twórca m.in. „Kina Paradiso"
to jeden z największych magów europejskiego kina. No i w tym przedsię
wzięciu wystąpiła Monica Bellucci.
Jeśli ktoś oglądał film pt. „Podejrzany",
w którym partnerowała takim tuzom
jak Gene Hackman czy Morgan Freeman, wie że potrafi zaczarować kamerę. Piękna kobieta. Wzruszająca opowieść o dorastaniu w trudnym wojennym czasie.
Tego samego dnia, o godzinie 19.00.
Przezabawna historia dwóch zbiegów
z więzienia pt. „Happy Texas".
W tytt1łowym szczęśliwym miasteczku uciekinierzy będą musieli pomóc
w organizacji „. wyborów miss przedszkolaczek. Ciepły i świetnie zrobiony
kawałeczek kina.
15 XII, ponownie „Happy Texas",
a o 19.00 „Wojny domowe". To angielska produkcja obsypana mnóstwem
nagród na wszelakich przeglądach.
17 XII o 17.00, film znany już nad Bzurą
„Pół serio" . Tomasz Konecki zyskał sympatię niżej podpisanego, czego wyrazem była recenzja z łowickiego
pokazu filmu . Jedna z najzabawniejszych komedyjek polskich ostatnich lat.
Świetne kreacje Rafała Królikowskiego i Edyty Olszówki . A już
ostatnie etiudy czyli „Romeo i Julia"
w kilku wersjach to majstersztyk. Tego
samego dnia jeszcze „Aimee i Jaguar" . Film niemieckiego reżysera Maxa
Faerberboecka to też prawdziwy

, . ,._,

łowca

nagród. Ten nieco skandalizują
cy obraz romansu dwóch kobiet w Berlinie podczas wojny, wywołał zachwyt
widzów i co się rzadko zdar;i;a krytyki.
Raczej nie można przegapić .
18-ego mój faworyt - „Intymność".
Film twórcy „Królowej Margot"
wykosił mnóstwo wszelakich festiwalowych odznaczeń . To film o wielkim
mieście , o uczuciu, a może szukaniu
uczucia. Wielkomiejscy kochankowie
zapomnieli co to prawdziwa miłość,_
myląc ją z zabawą cielesną . Na ekranie
zobaczymy aktorów znanych z filmów
Greeneway'a czy Boyle' a. Na prawdę warto zobaczyć .
I ostatnia premiera, też 18 XII - „Mordercze lato". To obraz legendy amerykańskiego kina niepokornego - Spike' a Lee. Historia grupy przyjaciół,
którzy upalnego lata 1977 próbują odnaleźć seryjnego mordercę. Nowy Jork,
narkotyki, seks i wszystko na opak.
Mira Sorvino i John Leguizamo
(m.in. „Romeo i Julia") w filmie „czarnego" reżysera.
Ostatnie dwa dni Festiwalu to powtórki dla tych, którzy nie będą mogli zobaczyć któregoś z obrazów wcześniej.
Myślę, że warto przez ten tydzień zaprzyjaźnić się z kinem „Bzura". Jeśli
wspomnianych tytułów nie zobaczycie
na Filmostradzie nie zobaczycie ich już
nigdy. Dlatego pilnujcie tem1inów, patrzcie na zapowiedzi. Bądźcie czujni!
Boguslaw Bończak

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
OLEJU OPAŁOWEGO
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

ORLEN

Nazwisko
Twojego diagnosty

__

.__

Termin najbliższego
badania technicznego

__.;;;._..;.,,.,~..;

99-400 ŁOW/CZ
ul. Małszyce 2d/2e
Dział

POJAZ
w Łowiczu przy Serwisie RENAULT,

ul. Poznańska 120, tel. 837 94 50
Wykonujemy badania techniczne
wszystkich pojazdów.
Gwarantujemy najwyższy poziom usłn ·
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• Felgi stalowe i aluminiowe
• Opony zimowe
nowe i używane
RATYżAGIEL
Nie mamy wpływu na pogodę,
na Twoje bezpieczeństwo - TAKI

Łowicz

Sp. j.

ekoten11

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

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI

~

i>A-mo

·r

R-1305

KREDYTY LEASING

~ 'lani f(reayt

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

~ aCa f(ażaegol

0,5% MIESIĘCZNIE
lfYRf)BY HU1 NICZE OD
• GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
1

MA'l ElłLUY
llUl)OlfLANI~
1

GAZY TECHNICZNE
OPAi„, NAWOZV
NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

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
•
•
•
•

'

'
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SAMOCHODOWE
Komis kupi samochody powypadkowe oraz całe - gotówka.
Tel. 0602-705-876.
KAŻDY CAŁY, POWYPADKOWY, NIEPEŁNOSPRAWNY

- ZDECYDOWANIE

KUPIĘ . .PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ! NAJ-

KORZYSTNIEJSZE CENY!
Tel. 0606-854-452.
KUPIĘ SAMOCHODY POWYPADKOWE,
USZKODZONE, OSOBOWE, DOSTAWCZE; NAJCHĘTNIEJ MŁODE ROCZNIKI. GOTÓWKA, NAJKORZYSTNIEJSZE
CENY.
TEL. 0504-578-939.
KAŻDY POWYPADKOWY, USZKO-

- OZONY, ZNISZCZONY, OSOBOWY,
DOSTAWCZY - PILNIE KUPIĘ, GOTÓWKA.
TEL. 046/837-46-96, 0609-576-949.
Absolutnie każde auto rozbite lub
do remontu, osobowe, dostawcze
- kupię. Tel. 046/831-01-29.
Elektromechanika samochodów polskich
i pojazdów rolniczych „Jantar".
Tel. 0609-688-506.
Sprzedam przyczep<(,
Tel. 046/83 7-68-02.

ład.

6 t.

Fiat l 26p, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-21-99
~nault

Laguna, 1996 rok, wersja luksusowa, cena 29000 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-47-36 po 17.00.
Żuk, stan dobry, części do Żuka i Nysy -

sprzedam. Tel. 046/838-48-32.
Star 200 sztywny, 1986 rok - pilnie
sprzedam.
Tel. 046/838-48-31 wieczorem.

Sprzedam tanio Żuka.
Tel. 046/839-63-72.

Passat 1,6 TOI, 1991 rok, bogate wyposażenie, stan bdb - sprzedam.
Tel. 046/837-00-36, 0501-331-493.

Tanio odstąpi<;. 21 rat na Lanosa w autosystemie. Tel. 046/839-13-83.

Sprzedam nową przyczepk<;. samochodoTel. 046/839-13-32.

I 26p, 1985 rok - sprzedam. Parma 14.

Seicento 900, 2000 r. - sprzedam.
Tel. 0603-177-040.

Poloneza, 1998/99 rok, stan bdb, od I wła
bez wypadku, mile widziany gaz kupi<;.. Tel. 0606-132-508,
046/837-80-64 po 19.00.

VW Jetta II, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-46-82.

Cinquecento 700, 1997 r. - sprzedam.
Tel. 046/83 7-26-52.

Fiat I26p, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-43-21.

Tarpan - sprzedam w całości lub na
Tel. 046/838-30-35 po 18.00.

Kupi<;. bus-a Volkswagena Transportera lub
Mercedesa. Tel. 0421719-25-51.

Renault Laguna, 1995 rok, salon - sprzedam. Tel. 0608-32-71-93.

Fiata Seicento, 1998/99 rok - sprzedam.
Tel. 0604-878-412.

Renault 9 1,4, 1984 rok,
Tel. 0601-508-984.

Wartburg 353W, 1983 rok, elektroniczny
odci<;.cic zapłonu, alarm, radiomagnetofon, hak, nowa atrapa, garażowany,
4,5 tyś. km, po kapitalnym remoncie silnika, 1500 zł. Tel. 0606-687-756.

VW Polo 1,3 Coupc, 1991 rok _ sprzedam. Tel. 0600 _297 _7 14 .

wą.

ściciela,

zapłon,

Ford Transit 2,5 D, 1991 rok.
Tel. 046/837-11-14.

głowic((, rozrusznik. Tel. 046/837-41-08.

Sprzedam przyczepki;
Tel. 0421719-95-79.

Dacf 400, 1988 rok na bliżniakach + i.vspomaganie; Star 200, 1984 rok, plandeka sprzedam.
Tcl. 046/838-64-46, 0606-145-668.
VW Polo, 1997 rok, stan idealny, 5drzwiowy, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/837-67-08 po 19.00.

Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0600-92-307-591.

samochodową.

Sprzedam 4 koła zimowe do VW Golf, Scat
Ibiza. Tel. 0609-576-949.
Fiat 126p, 1986 r., stan dobry - sprzedam
· Tel · 0606 - 624 - 274 ·
t amo.

1990 roku - kupii;.
Tel. 046/856-83-50, 0603-791-589.
Cii;żarówka

6t, GMC-Chcvrollct USA,
benzyna, gaz, winda, skrzynia.
•~. 046/837-39-69, 0602-234-810.
I•

. , ...

Dacii; 131 O, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-07-91.

Ford Eskort 1,80, 1993 r. - sprzedam.
Tel. 046/838-16-21.
126p, 1990 r. - sprzedam.
Tel. 046/838-16-21.
Star 200 - sprzedam. Tel. 046/838-11-58.
Fiat 126p, zielony - sprzedam.
Tel. 0606-472-613.
Polonez Atu Plus, 1997 r. - sprzedam.
Wrzeczko 93, tel. 046/838-85-87.
Scat Ibiza 1,7 diesel, 1991 r. - tanio sprzcdam. Tel. 046/838-34-57.
Fiat 126p, koniec 1989 r. - sprzedam.
Tel. 046/838-17-12.
VW Passat Combi 1,60, 1982 r. - sprzedam. Tel. 046/861-91-94 wieczorem.

Cinquecento 900, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0600-914-876.

Sprzedam skrzynii; biegów do 126p, po
naprawie. Tel. 0421719-19-68.

skrzyniowy, 1992 r., stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0601-052-435.

Skoda Favorit, 1991 r. - sprzedam.
Tel. 0421719-19-68.

Sprzedam do Fiata 126p skrzyni<;. biegów,

Nissan Micra 1,3, 1999 r., szary metalik,
dodatki - sprzedam. Tel. 0600-944-728.
Brava l ,4SX, 1996 r., Punto 1,1 , 1997 r.,
5 drzwi - sprzedam. Tel. 046/835-33-08.

Polonez Caro, 1994 rok, seledyn metalik,
alarm, centralny zamek, instalacja gazo-· Citroen ZX 1.4 L, 1996 rok, elektryczne
wa, hak, cena 4000 zł do negocjacji - sprze- szyby, lusterka, szyberdach, wspomaganie
dam. Tel. 0692-209-118.
kierownicy, auto alarm, centralny zamek.
Tel. 0502-232-290.
Żuk osobowo-dostawczy, 1981 rok - sprzedam tanio. Tel. 046/838-27-67.
CC, 1994 rok, zielony metalik - sprzedam.
Tel. 0601-30-38-71.
Polonez w całości lub na cz<;_ści - tanio
sprzedam. Tel. 0605-142-475.
Star 200, wywrot, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 46/838-78-54.
Ford Escort CL, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-19-61, 0602-491-325.
Audi 80 B4, 1,9 TDI, 1992 rok - sprzcdam. Tel. 0606-161-383.
Ford Escort 1.6, 1991 r., trzydrzwiowy,
kolor czarny, w wyposażeniu centralny
zamek, alarm, immobilaizer, alufelgi, szyberdach - sprzedam. Tel. 046/83 7-15-21.
Fiat I26p, 1995 r., kolor zielony - sprzedam. Tel. 0604-609-628.
Cinquecento 900S, 1995196 r., szary metalik, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-15-35.
Star 1142, 1990 r„ pierwszy właściciel sprzedam. Tel. 046/838-49-33.
0pel Ascona 1,60, 1982 r. - sprzedam.
Tel. 046/830-32-00.
Ford Orion 1,60, 1985 r., 4.500
dam. Tel. 046/831-83-0 I.

zł.

- sprze-

Opel Kadett, pojemność 1200, 1981 rok
- sprzedam. Bełchów, ul. Miodowa 2.
Tel. 0608-340-242.

Żuk

Fiat Punto, 1998 r. - sprzedam.
Tel. 046/833-13-22.

Uno I .O, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-84-63.

VW Golf 1,5 Diesel 1,60, uszkodzony
przód - pilnie sprzedam.
Nadolna 12, tel. 0607-768-496.

Fiat I 26p, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7-94-02.

- sprzedam.

CC 700, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-90-16.

Hyunday Pony 1,5, 1991 r., 6.500
sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.

Robur izoterma, grudzień 1989 r. - sprzedam. Tel. 0421719-12-59.

Skoda Favorit, 1991 r., bordowa - sprzcdam. Tel. 0606-975-932 . .

Scat Ibiza 1,4; 1997 rok, zielony, I właści
ciel, serwisowany, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0604-504-296.

Renault 19 - 1,8 I 6V, 1993 r„ pełne wybezwypadkowy, od kwietnia w
Polsce. Tel. 0607-910-517.

Opel Astra kombi 1,4, 1994 rok.
Tel. 81-57-570 wieczorem, 0601-365-346.

czi;ści

Fiat I 26p combi, 1988 rok, silnik Poloneza, skrzynia 5, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0609-446-98 I.
•

posażenie,

Absolutnie każde auto powypadkowe,
uszkodzone,
zniszczone
ewentualnie częściowo spalone Fiat 125p 1500, 1984 r., garażowany pilnie kupię, płatne gotówką, trans- sprzedam. Tel. 0600-594-444.
port gratis, 1 OO % satysfakcji sprzeFiat Punto, 1998 r., gaz - sprzedam.
dającego. Tel. 0604-412-810.
Tel. 0501-677-275.
Opel Calibra, 1992 rok - sprzedam tanio.
Tel. 0609-409-524.
I26p, 1.300 zł - sprzedam.
Tel. 0503-615-844.
Sprzedam Żuk izoterma 88 w całości lub
na czi;ści. Tel. 0502-751-140.
Fiat Uno 1,0, 1996 r. - sprzedam.
Tel. 0421719-18-23, 0604-392-876.
Audi 80 B4, 1991 rok, pojemność 2000
benzyna, tydzień w kraju oraz VW Golf Żuk, stan dobry - sprzedam tanio. Lubian1,6 Diesel, 1986 rok. Tel. 0604-078-564. ków 32, tel. 0421719-25-28.

Fiat I 26p, 1988 r., na
Tel. 042/719-27-43.

- sprzedam.

0

Opel Co rsa 1,4i, 1994 r., 5-drzwiowy,
morski metalik - sprzedam.
Tel. 046/837-11-87.

Fiesta l,8D, 1996 r., bogate wyposażenie,
16.500 zł - sprzedam.
Tel. 0601-076-877, 0421719-43-21.

Toyota Carina E 1,6, benzyna i gaz, 1996
rok, I rejestracja 1997 rok, kupiona w sałonie - sprzedam. Tel. 046/838-89-34.

zł

Audi C-4, 1991 rok, uszkodzony pra- Łada Oka, 1991 rok - sprzedam.
wy bok • sprzedam. Tel. 0609-576-949. Tel. 046/837-86-14 wieczorem.

Polonez, 1990 rok -·sprzedam.
Tel. 046/839-18-53.

Żuka, może być do remontu, powyżej

Opel Astra l,7TDS, 1996 r., bordo mctalik - sprzedam. Tel. 046/835-33-08.

Polonez Caro 1,6 GLE, kolor ciemna zieleń, 1993 rok, stan idealny.
Tel. 046/838-26-50 wieczorem.

Star 200 wywrot - sprzedam.
Tel. 046/837-D-76.

Uno I ,O, 1994 r., 5-drzwiowy - sprzedam.
Tel. 042/719-44-59.

Bis - sprzedam tanio.
Tel. 046/838-28-11.

Fiat 126 ELX, 1997 r., pierwszy właściciel - sprzedam. Tel. 024/277-91-39.
VW Golf III, 1994 r., 1,90 - sprzedam.
Tel. 046/838-15-13, 0601-297-780 po 20.00.

Cinquecento 900 Van lub osobowy, może
być uszkodzony _ kupię.
Tel. 0504-077-402.

Fiat Uno, 1994 r., pii;ciodrzwiowy - sprzedam. Tel. 0602-232-538.

Mitshubisi Carizma 1,9 TO, J996/97 rok
- sprzedam. Tel. 046/838-12-50.

Ford Escort, 1996 rok, kupiony w salonie, serwisowany, pełne wyposażenie sprzedam. Tel. 046/837-62-64.

Cinquecento 700, cena 6.900 zł, 1994 r. sprzedam. Tel. 046/831-68-76.

Dacia, 1991 rok, w całości lub na części sprzedam.
Tel. 046/838-89-31, 0602-824-083.

Polonez Atu Plus 1,6, 1999 r. - sprzedam.
Kolonia Łyszkowice 8, tel. 046/838-88-62.

sprzedam. Tel. 046/838-92-09.

Żuk - sprzedam w całości lub na części.
Tel. 046/839-63-72.

Fiat Uno I .O, 1997 r., pi<;.ciodrzwiowy,
pierwszy właściciel - sprzedam.
Tel. 046/835-33-08.

Daewoo Tico, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-31-02.

Sprzedam Jamahi; RO 250 - tanio, stan
bdb. Tel. 0606-311-612.

Syrena Bosto - sprzedam.
Tel. 046/837-73-04 wieczorem.

-:--~au ll 19, 1991 rok, lekko rozbite -

VW ·Golf li 1,8, 1988 r. - sprzedam tanio.
Tel. 046/838-33-58.

Fiat Tipo 1.4 I- gaz, 1994 r., bordo metalik - sprzedam. Tel. 0602-232-538.

!fa L50, 1988 rok, 3000
Tel. 0604-442-127.

Nissan Primera 2.0 D, 1995 rok, przebieg
76.000 km, morski metalik, cena 21.500 zł sprzedam. Tel. 0605-360-388,
0421719-62-07 po 17.00.

Ford Orion 1,8 D, Xll.1992 rok - sprzcdam. Tel. 0608-034-506.'

cz<;_ści.

Fiat 126 p, 1982 rok _ sprzedam.
Tel. 046/838-88-90.

Renault 5LT, 1980 r. - sprzedam lub zamicnii;. Tel. 046/838-33-07.

Polonez Diesel, 1994 rok, autoalarm, centralny zamek, tytan-lock, czerwony, cena
6000 zł. Tel. 0605-636-208, Łowicz.

Golf III, 1994 r., pięciodrzwiowy, dodatki
- sprzedam. Tel. 046/835-33-08.

Sprzedam motocykl Jawa TS 350, stan
dobry. Tel. 0606-311-612.

Fiat Seicento 1,1, 1999 r., 14.000 zł sprzedam. Tel. 046/831-84-23.

Fial I 26p, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0608-459-591.

Sprzedam pianino Calisia, stan bardzo dobry. Tel. 046/837-37-3~.

VW Golf 1,6 D, Xll.1990 rok, 2-drzwio· ·
da
wy, cena d0 uzgo dniema - sprzc m.
Tel. 0607-738-504.

CC 900, 1996 rok - sprzedam.
:r_cl. 046/83 7-04-15.

Żuk blaszak, 1'986 rok - tanio.
Tel. 046/837-83-02 po 20.00.

Nissan Vancltc Cargo 2,30, grudzień 1995 r.
- sprzedam. Tel. 608-446-9 53.

Golf II 1,3, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/874-75-46.

VW Golf li 1,8, 1988 r. - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-33-58.

Merccdes 124 E250-20V-Oiesel, 1993 rok
- sprzedam. Tel. 0606-161-383.

Mercedes MB IOO, podwyższony, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-23-23.

Opel Ascona 1,3, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-13-18.

126p, 1993 rok, kolor czerwony_ pilnie
sprzedam. Tel. 046/839-65-19 po 17.00.

Renault I, I, 1984 rok, 2800 zł - sprzedam. Tel. 046/837-47-47, 0600-731-979.

l 25p 1500, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0421719-60-78.

Ford Escort 1,3, 1981 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-00-36, 0501-331-49,3.

Awia A-31, 1989 rok, stan bdb - sprzcdam. Tel. 046/838-47-56, 0606-134-701.

garażowany.

Fiat I 26p, 1983 rok - sprzedam.
Tel. 0605-721-11 O.

Sprzedam Stara 28, silnik Leynand, skrzynia i tylni most autosana - tanio.
Tel. 046/838-60-79 po 19.00.

Sprzedam Stara A200, 1988 rok, cena do ' Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam.
uzgodnienia.
fol. 046/837-44-27, 0608-06 4 -54 4 .
Tel. 046/874- 7~-98, 0606-312-924.
Fiat 126 p, 1997 rok, stan idealny _ sprzcWV Golf I, I, 1977 rok, stan bdb - sprzc- dam. Tel. 02 4/28-55-202.
dam. Tel. 046/838-85-83.
Cinquecento 704, 1995 rok, stan bardzo
Star 200 wywrot, 1987 rok, pługi 2,3 i dobry - sprzedam. Tel. 046/838-11-45.
4-skibowc, kultywator, wał strunowy, ob- Uno 900, 2000 r„ sprzedam.
sypnik do ziemniaków - sprzedam.
Tel. 046/837-00-02.
Tel. 046/838-71-89.
Wartburg 353, 300 zł sprzedam.
Fiat I26p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 8-14-4 7.
Mystkowice 15.
Żuk skrzyniowy, stan dobry sprzedam.
Fiat l 25p, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0603-993-060.
Tel. 0604-22-50-96.
Opel Kadet 1,60, 1986 r. sprzedam.
Żuk, 1979 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-32-00.
Tel. 046/830-32-56.
Scat Cordoba 1,6 GLX, 1996 r., gaz, saŻuka w całości lub na cz<;_ści - sprzedam. lon, pierwszy właściciel sprzedam.
Tel. 046/839-21-27.
Tcl. 0605-881-791.

Cinquecento 900, 1995 rok,
Tcl.46/837-26-50.

Ford Transit 2,5 Diesel, 1990 r., raz podkrótki, po lakierowaniu, stan
bardzo dobry - sprzedam lub zamieni<;. na
osobowy combi.
Tel. 0421719-29-70, 0605-140-822.
wyższony

zł

-

Ford Escort 1.4, 1991 r., cena IO tys. zł sprzedam. Tel. 046/83 1-06-67.
Wartburg 1,3, 1990 r„ cena 3 tys.
sprzedam. Tel. 046/831-06-67.

zł

-

Opel Kadet 1,6, 1983 r., cena 2.900
sprzedam. Tel. 046/831-06-67.

zł

-

VW Golf II 1,8, 1990 rok, grafit metalic,
wspomaganie, centralny zamek, komputer, alufelgi 15, atrakcyjny wygląd - sprzedam. Tel. 0606-592-523.
Opel Vectra 1,6, 1991 r.,
stan idealny - sprzedam.
Tel. 046/838-12•03.

wiśnia

metalik,

Peugeot 306 1,9 Turbo Diesel, 1994 r. sprzedam. Tel. 046/831-85-71.
Skoda Forman, 1992 r., pierwszy wlaśc1cicl, oryginalny lakier - sprzedam.
Tel. 046/831-81-22, 0502-571-035.
Renault R 19 1,4, 1993/94 r., pierwszy wła
ściciel, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/831-81-22, 0502-571-035.
Toyota Camry 2TD, 1989/90 r., zielony
metalik - sprzedam.
Tel. 046/831-81-22, 0502-571-035.
Fiat I26p, 1981 r., stan dobry - pilnie sprzedam. Tel. 046/837-13-99.
126p, 1981 rok, zapalany z kluczyka, stan
dobry - tanio sprzedam.
Tel. 0608-473-169.
Scat Toledo, I 99J rok, wiśnia metalik.
ABS, wspomaganie.
Tel. 046/838-85-94 po 16.00.
Fial I 26p, 1991 rok, garażowany, II wła
ściciel - sprzedam.
Tel. 046/838-92~93, 0692-307-591.
Brava 1,6 V z instalacją gazową, 1997 rok,
opony zimowe, halogeny, autoalarm, multilock, centralny zamek, elektryczne szyby, I właściciel, radiomagnetofon, wspomaganie, inne: garażowany, przeglądy. Tel.
046/837-10-34, 0605-695-934.

I26p, 1986 rok, cena 550 zł. - sprzedam.
Tel. 046/839- 11-39, 0609-541-377.

Polonez 1,6 GL!, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-48-81.

126 EL, 1996 rok, czerwony, przebieg
62.000, auto alarm, hak - sprzedam.
Tel. 046/838-62-17, 0502-73-83-29.

Do Forda - radio kompakt, duże, 6000 CD
EON sprzedam. Tel. 0602-219-877.

VW Golf 1.6, 1986 r., stan bardzo dobry,
6.800 zł - sprzedam. Tel. 0601-288-848.
Peugeot 405, 1600, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0606-270-547.
Ford Escort 1.60, po wypadku, 1994 r.,
- sprzedam.
ul. Jastrzębska I O,
tel. 046/837-11-46 .

składak
Łowicz,

Fial I 26p, 1986 rok, stan dobry - tanio
sprzedam. Tel. 0606-62-42-74.
Fiat I 26p, 1991 rok - sprzedam. ul. Po197 w kierunku Kutna.

znańska

Opel Kadet 1,61, uszkodzony przód - pilnic sp~z?dam. Tel. 046/837-12-14.
Opel Corsa I ,2I, stan dobry - sprzedam ..
Tel. 046/838-66-86.
'•

I
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Fiat I 26p, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0608-423-776.
Punto I,7 TD, 1994 rok, 5-drzwiowy, idealny. Tel. 0607-386-476.
Daewoo Lanos, 1998 rok, gaz, serwisowany. Tel. 0607-386-476 .
właści

Fiat Seicento 0,9 SX, 1998 rok, I
ciel. Tel. 0607-386-476.

Sprzedam działki budowlane między ulicami S o wiń s ki e go a Łowicką w Głownie ,
wszystkie media w ulicy.
Tel. 04217 19-1 O-SS.
Sprzedam dom na ul. Westerplatte lub zamienię na M-2. Tel. OS02-S 17-428.
SPJrzcdam dom 10 km od Łowicza.
Tel. 046/8 37-86-60 po 16.00.
2

Sprzedam mieszkanie o powierzchni 29 m
w Łowiczu ul. Czajki Ib.
Tel. 046/839-20-66, 0604-792-99S.

Daewoo Tico, Xll 1997 rok .
Tel. 0607-386-476.
Fiat CC 700, 1993 rok, I
Tel. 0607-386-476.

właściciel.

Daewoo Espero, 1996 rok, I
idealny. Tel. 0607-386-476.

właściciel,

Sprzedam dom w stanie surowym, Zielkowice Kąpy. Tel. 0604-900-565 .

Fiat CC '700, 1996 rok, idealny.
Tel. 0607-386-476.
Daewoo Tico, 199811999 rok, I
ciel. Tel. 0607-386-476.

Sprzedam mieszkanie 6S m', własnościo
we, Il piątro, po doktor Gajewskiej na
os. Tkaczcw.
Tel. 046/837-81-35 po 18.00.

właści

Sprzedam działki budowlane: w Kn;pie
i Domani ewicach. Tel. 046/838-3S-3S.

Fiat Uno, 1996 rok, 5-drzwiowy, serwisowany, idealny. Tel. 0607-386-476.

Sprzedam M-4, 72 m', I piętro, os.Bratkowice. Tel. 046/837-74-3S .

Mitsubishi Space Wagon 1,8 CLX, 1992 r.
- sprzedam. Tel. 046/838-68-S8.

Sprzedam M-S, 72 m', I piQtro, os. Bratkowice . Tel. V46/837-70-9S.

Astra combi 1.8 i, 1994 rok, automat,
garażowany, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0602-410-802 .

Sprzedam nieruchomość w Kiernozi o
pow. I ha, w tym budynek mieszkalny o
pow. 63 m' + budynek gospodarczy.
Tel. 046/833-17-14.

GARAŻE

ok. 2500 m', prąd,
woda, ogrodzenie, zalane fundamenty, projekt budowlany i pozwolenie na budowę sprzedam. Tel. 046/837-S8-02 . •
DziałkQ budowlaną

do wynajęcia , os. Bratkowice.
Tel. 046/837-71-41.
G araż

Do wynajQcia garaż ul.Długa .
Tel. 046/837-4S-40.
Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 0604-603-63S .
Sprzedam garaż murowany, ul. Bolimowska. Tel. 046/837-48-79 .
do wynajęcia na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-79-23 .
Garaż

Działką 2 ha pod budowę lub rekreację sprzedam. Bobiecko 26.
Tel. 046/838-87-89 .

Atrakcyjne, 3-pokojowe, 61 m'. li
tro , os. M.Konopnickiej .
Tel. 0691-333-346,
046/83 7-46-18 wieczorem.

pię-

Do wynajęcia garaż blisko centrum
Łowicza. Tel. 0502-261-893.

Sprzedam mieszkanie, 32 m2, os. Starzyń
skiego, IV piętro. Tel. 046/837-48-79.

na os. Dąbrowskiego, cena
Tel. 0600-914-876.

Sprzedam lub wynajmę kiosk na targowicy 12 m'. Tel. 046/837-69-36.

Garaż do wynajęcia, murowany, ocieplany. Łowicz, ul. Chrobrego 6,
tel. 046/83 7-60-61.

Sprzedam kawalerkę, 16 m', ul. Czajki 18.
Tel. 046/837-26-23 wieczorem.

Wynajmę garaż

zł.

Działki

Sprzedam M-4, 72,S m', parter, na os. Bratkowice.
Tel. 0603-39S-3S8, 046/837-72-14.

Zamienię

Sprzedam M-4 w Głownie.
Tel. 042/71O-70-92, 042/719-33-32.

budowlane w centrum Zdun.
Tel. 046/838-75-S3 .
lokatorskie M-S na Bratkowicach na M-3 w centrum.
Tel. 046/837-7S-87, po 19,00.
Sprzedam pół bliżniaka.
Tel. 046/83 7-08-07.

3780 m' (Głowno), rekreacyjnomedia w ulicy, możliwość podziału - sprzedam.
Tel. 0421717-83-19, 6S5-75-40 po 21.00.
budowlaną,

Sprzedam pilnie domek, umeblowany, do
zamieszkania natychmiast.
Tel. 0607-501-197 .
Sprzedam mieszkanie 64 m' na os. Bratkowice. Tel. 046/837-7S-17.
Atrakcyjne M-S, os. Bratkowice.
Tel. 046/83 7-77-60.

Działka rolno-budowlana, ok. I ha
Łowicz, ul. Armii Krajowej

dam.

- sprze108.

Sprzedam M-4, 60,S4 m', III piętro, blok
IO i garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-79-S3 po 18.00,
0608-527-872.
DziałkQ rekreacyjną

6SO m', nad jeziorem
(Kujawy), prąd, woda - sprzedam.
Tel. 042/670-l 2-9S.

Sprzedam lub wynajmQ bar w Łowiczu.
Tel. 046/830-93-23 po 19.00.
Sprzedam lub wynajmą 4 pokoje z kuchnią, Il piQtro, os. Bolimowska.
Tel. 046/837-64-42.
Sprzedam 83 m2, cegła + garaż oraz nieru- działka ok. 1800 m 2 przy
ul. Armii Krajowej. Tel. 046/837-49-20.

chomość

Sprzedam działki budowlane między ulicami Sowińskiego a Łowicką w Głownie,
wszystkie media w ulicy.
Tel. 0421719-1 O-SS .
Sprzedam M-3, II piątro, os. Dąbrowskie
go. Tel. 0603 -652-996, 046/837-S7-3S .
Sprzedam dom w stanic surowym, z dział
ką S600 m2 w miejscowości Goleńsko, przy
trasie Łowicz-Płock .
Tel. 046/837-79-21 wieczorem.

Mieszkanie M-2 , Warszawa.
Tel. 046/838-58-6S, 0602-27-13-18 .

Działkę w Głownie - sprzedam.
Tel. OS02-438-196.

Działką

Sprzedam M-4, os. Bratkowice bi. S lub
iamicnią na mniejsze. Tel. 0606-246-335.

Sprzedam dom w Stachlcwic.
Tel. OSO 1-64 7-984.

M-4 do

wynaj ęcia.

Tel. 0604-090-8S5 .
pełni

Wynajmę mieszkanie M-4, w
blowane, atrakcyjna cena.
Tel. 046/837-47-38 .

ume-

Sprzedam M-3, 44m'. IV piątro , os. Sikorskiego. Tel. 0421710-86-37 .
Sprzedam działką na Mysłakowic o pow.
998 m2 wraz z budynkiem w stanic surowym. Tel. 046/837-S2-4 l.

m2,

Sprzedam działkę budowlano-rolną !,SO ha
w Bednarach Kolonia.
Tel. 046/862-36-99, 0606-46S-790.
Sprzedam dom murowany, plac 4.800, staw
zarybiony, Radziejowjce.
Tel. 046/8S7-70-89.
Sprzedam działkę z domkiem w Chąśnie
Il. Tel. 042/716-08-67, OSO 1-254-926.
Sprzedam mieszkanie 48 m2, na ul. Armii
Krajowej (I piętro, cegła, środkowy układ,
glazura, terakota, parkiet), cena 60.000 zł.
Tel. 046/837-49-73 po 18.00.
Sprzedam dzialkQ budowlaną o pow. 7.1OO m,
woda, telefon.
Tel. 046/837-IS-67, wieczorem.

Sprzedam mieszkanie 35 m2 lub zamienię
na wiąkszc. Tel. 046/830-34-54 .
Sprzedam M-4, III piętro, os. Bratkowice.
Tel. 046/83 7-78-86.
Sprzedam pól bliźniaka w surowym stanic
220 m2, ul. Łyszkowicka 48.
Tel. 0604-194-171.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowc na
os . Starzyńskiego. Tel. 046/837-66-24.

Sprzedam działkę 641 m', Łowicz, ul. Dziewiarska. Tel. 046/83 7-10-21.
2

Sprzedam lub zamienię M-4, SO m
snośeiowc na mniejsze, os. Tkaczew.
Tel. 046/837-42-92

wła-

Sprzedam mieszkanie 39 m', os. Tkaczew,
III piętro. Tel.837-8S-S3, 0606-626-719.
Sprzedam M-3, SO m', os. Bratkowice,
parter, blok 18. Tel. 046/837-71-23.
Sprzedam działki budowlane lub w całości
w Łowiczu przy ul. Poznańskiej.
Łowicz, ul. Warszawska 73,
tel. 046/837-48-06, 046/83 7-61-S I.
Sprzedam lub zamieniQ mieszkanie wła
snościowe 49 m', II piętro, na os . Bratkowice 29/16. Wiadomość na miejscu.
Sprzedam M-4, os.Bratkowice bi. 28.
Tel. 046/837-72-S9, 0606-2 l-3S-S I.
Sprzedam dom z działką w Łowiczu .
Tel. 046/838-71-05.
Sprzedam działkę 4000 m2 przy obwodnicy. Tel. 0604-33-67-6S.
Sprzedam lub zamienią mieszkanie 76 m',
I piętro, środkowe. Łowicz, ul. Bolimowska. Tel. 046/837-63-29 po 16.00.
Sprzedam
nicą koło

ziemią 1,04 ha z zasianą pszeRSP S.obota. Tel. 838-28-98.

NIERUCHOMOŚCI
·KUPNO

Sprzedam działkę budowlaną 2000
m 2 • Łowicz, ul. Małszycka.
Tel. 046/837-62-54.

KupiQ sklep na ul. Zduńskiej.
Tel. OS02-304-224, 862-31-S2 .

Działką budowlaną 1696 m' w Głownie
k/Łodzi - sprzedam. Tel. OS02-194-202.

KupiQ budynek z kamienia do rozbiórki.
Tel. 0603-39S-3SO.

Sprzedam dom na działce 9600 m w Łowiczu. Wiadomość: Łowicz ul. Bolimowska 37.

KupiQ kawalerkę w Łowiczu.
Tel. 0604-247-131.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w cegle, 5S m'. Tel. 046/837-20-7S .
Działka I SOO m', prąd, woda, ogrodzenie,
zalane fundamenty, pozwolenie na budowę aktualne, 36.000 zł - sprzedam.
Tel. 046/83 7-08-67, wieczorem.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Poszukuję mieszkania w Łowiczu do 40 m'.
Tel. 046/837-40-40 .

Sprzedam drewno opałowe, grubsze i drobniejsze oraz drewno kominkowe, skrzynki jedynki oraz komplety.
Tel. 046/838-1 S-27 po 20 .00.
Druty ś rednicy 4, S, 6, prostowane i ciątc
na wymiar lub w krągach .
Tel. 046/838-88-71 , 0608-689-2SO.
Sprzedam piece akumulacyjne.
Tel. 046/ 837-68-02 .

Sprzedam S,40 ha ziemi z możliwością
zabudowy przy trasie Głowno - Brzeziny, Do wynajęcia lokal na biuro, I pię
tro, 170 m 2 w tym 4 pokoje i wszystksiąga wieczysta. Tel. 0421719-28-46.
kie media. Hala parter 400 m 2 do zaSprzedam ładnie położony dom murowa- adaptowa n la. Sklep parter 56 m 2 ,
ny o pow. użytkowej 200 m', wysokie wszystkie media. Od lutego 2002.
podpiwniczenie wraz z budynkiem gospo- Łowicz Nowy Rynek 31.
darczym przystosowanym na działalność Tel. 046/837-42-54 po 20.00.
gospodarczą (wszystkie media) z działką o
pow. 1,26 ha. Tel. 0421719-28-46.
Mieszkanie do wynającia 36 m2 w Łowi
czu. Tel. 046/83 7-66-77 .
Sprzedam M-4, 68 m'. Głowno .
Wynajmę pokój.
Tel. 0421719-21-02.
Tel. 0600-720-000 po 16.00 .
Głowno, M-4, I piątro sprzedam.
Tel. 0421719-18-23 , 0604-392-876.
Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza
Sprzedam M-4, 60 m'. II piętro, Głowno, o pow. 40 m'. Tel. 046/837-87-23.
os. Kopernika. Tel. 042/719-3S-93.
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowc.

światło,

Sprzedam lub wynajmQ pawilon na Targawicy Miejskiej.
Tel. 046/837-31-81, 0607-S40-942.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Sprzedam mieszkanie w bloku o pow. 72
w Sochaczewie . Tel. 0602-276-646.

Sprzedam ładnie położone gospodarstwo
rolne o pow. 5,70 ha przy trasie Głowno6rzcziny, budynki murowane, stan bardzo
dobry (wszystkie media) z możliwo ś cią
dostosowania na gospodarstwo agroturystyczne. Tel. 0421719-28-46.

30 i więcej miejsc noclegowych,
pomieszczenia na sklep, zakład, P.racowniQ (Plac Przyrynek 11) oraz nowy pawilon na Targowicy nr 14.
Tel. 046/837-99-16 .
Wynajmę

Tel. 060S-370-0SO. ·
Do wynajęcia lokal 22 m 2 w centrum. Tel. 046/837-66-24.
Sprzedam lub wydzierżawią kiosk na targowicy, oraz wynajmą dom na działalność
przy ul. Klickiego. Tel. 046/837-60-0S .

Atrakcyjne mieszkanie w centrum miasta, dobra lokalizacja - blok przy ul. CiemDo wynajęcia lokal w centrum Łowicza.
nej , w cegle, S8 m', II piQtro, poważnemu
Tel. 0221798-02-32.
nabywcy sprzedam, cena niewygórowana.
DziałkQ O,S ha w Otolicach - sprzedam. Tel. 046/837-22-70,
Przyjmę na mieszkanie.
Tel. 046/837-83-02 po 20.00.
0606-l 23-34S, wieczorem.
Łowicz, Bratkowice 1/16.
Sprzedam mieszkanie 32 m2 na os. Sta- Pilnie i tanio sprzedam mieszkanie w Ło- L k I 19 m' do wynaJ·Pc1'a przy I 3 g0
u· "
o a,
rzyńskiego . Tel. 046/837-81-80.
Maja I O. Tel. 046/837-40-52.
dzi, 33 m'. Tel. 042/633-36-72.

Obok myjni . Tel. 046/837-77-60.

100

Sprzedam działkę budowlaną w Strykowie
o powierzchni 1104 m2 •
Tel. 0421719-66-48.

Czarna ziemia w ciągłej sprzedaży.
Tel. 046/837-68-42 10.00-17.00,
046/837-54-98 wieczorem.
Sprzedam grzejniki Faviera.
Tel. 046/ 838-3S-38.
Sprzedam przycze(5ę campingową, 1988 r„
w dobrym stanie.
Tel. 046/837-SS-90.
Tanio komputer Intel Celeron 800 MHz,
128 MB Ram. Grafika SvgaForcc 32 MB
AGPx4 (doskonały do nauki, gier, filmów,
internetu), CD-RomxS2 , dysk 20 GB ,
monitor Nokia IS cali, modem. Oprogramowanie i pomoc w instalacji. Gwarancja
·
S lat. Cena 2300 zł.
Tel. 022/3S8-0l-98, 0608-S9-30-IS,
0606-102-8S7.
Stare, stylowe

żyrandole,

kinkiety

włoskie,

i mosiądz.
Tel. 046/838-58-6S .
kryształ, brąz

Sprzedam silnik i skrzynię biegów do Żuka.
Tel. 046/838-49-S6.
Sprzedam Amigę Al200 z oprogramowa- •
niem muzycznym. Tanio.
Tel. 024/277-91-8S .
Sp.rzedam topol"" na pniu.
Tel. 046/86-112-13.
Sprzedam drzewka świerkowe, hurt-detal.
Strzclcew 20, Tel. 046/838-46-81.

Dom koło Sochaczewa wynajmę.
Tel. 0603-934-722.
Do wynajęcia pokój I-osobowy.
Tel. 046/837-31-83 po 14.00.
Do wynajęcia plac przy targowisku (Głow
no). Tel. 0421719-46-61, 0606-322-709.
Do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią (Głow
no). Tel. 046/874-74-31, wieczorem.
Wynajmę mieszkanie, osiedle Huta Józefów. Tel. 0607-974-219, 0604-475-S9S.

2 pokoje z kuchnią od stycznia
2002 r. - umeblowane, telefon, os. Bratkowice. Tel. 046/837-36-70.
Wynajmę

Do wynajł((:ia kawalerka, umeblowana, I piętro. Wiadomość: os. Broniewskiego 1/18.
Do wynajęcia mieszkanie M-2, 39 m',
os. Bratkowice.
Tel. 024/28S-27-29 po 16.00.

Kotły c.o. na miał z Pleszewa, węglowe z •
Olsztyna, wysoka wydajność, niska cena.
Nowość - tcrmokominki z Poznania. Ło
wicz, ul. Klickiego 66 (obok punktu skupu
metali kolorowych).

Regulatory temperatury i dmuchawy do
kotłów miałowych i węglowych w stałej
sprzedaży. Łowicz, ul.Klickiego 66 (obok
punktli skupu metali kolorowych).
Sprzedaż hurtowa jabłek
Łowicz ul. Klickiego 16.

- tanio.

Tel. 046/837-63-74.
Narty, buty i wiązania.
Tel. 046/837-32-26.
Sprzedam butlę C02, tlen, acetylen z kompletem do spawania. Tel. 0602-366-S64,
046/83 7-77-90 wieczorem.

Kserokopiarki AO, A3 - sprzedam.
dwa pomieszczenia o Tel. 060S-391-973.
2
pow. 17 m i 50 m ( osobne wejścia, wszystkie media) w budynku Playstation przerobione + gry - sprzedam.
Ośrodka Zdrowia w Chąśnie do Tel. 046/837-64-72.
prowadzenia działalności gospodar- Używane opony różnych rozmiarów, kon.tener metalowy (2,4x12,3).
czej. Tel. 838-14-88, 0603-741-496.
Do wynajęcia M-3, 38 m', na Czajkach. Tel. 046/837-39-69, 0602-234-810.
Tel. 0600-148-932.
Beczki metalowe, plastikowe.
Tel. 046/837-39-69, 0602-234-810.
Wynajmę

2

KUPNO • RÓŻNE

Sprzedam skóry z rudych lisów.
Tel. 0603-993-032 .

Sprzedam Playstation. Tel. 046/837-83-11.
Skup metali kolorowych. Łowicz,
kiego 66. Tel. 046/83 7-61-09 .

ul. Klic-

Tel. 046/837-39-69, 0602-234-81 O.
Kupię stare meble, obrazy, żyrandole, porcelanQ, srebra itp. Tel. 042/719-2S-5 I.

Kupię rower górski dzicciQcy,
Tel. 042/719-21-02 .

świerku

koła

na

20 cali.

Kupię większą ilość kamieni.
Tel. 046/838-11-40.

KupiQ gruz. Tel. 046/838-43-84.
Kupię olchę.

stylowy, owalny i okrągły, witryna,
komody. Tel. 046/838-S8-65.

krzesła,

Drewno opałowe z rozbiórki - sprzedam.
Tel. 0603-099-797,
046/838-36-42 wieczorem .

Kupię sieczkarnią bębnową.

Poszukuję dostawcy kwiatów i
wyrób wicńcy pogrzebowych.
Tel. 046/837-78-50.

Stół

Tel. 046/838-80-93 .

Dach drewniany do rozbiórki z kurnika oddam. Tel. 0603-099-797,
046/838-36-42 wieczorem.
Sprzedam suknią ślubną z trenem, rozmiar
40. Tel. 862-S9-62, 0502-6S0-304.
Sprzedam piece.o. Kamino !,Sm i topole. Tel. 046/838-30-40 po 17 .00.
Sprzedam wieżą, mikrofalQ, lodówkę, zestaw satelitarny, fotel Ratan, ławy, stoły,
komplet wypoczynkowy, sofę, mag'i'c'l'!i'
odkurzacz, tapczan, regał, łóżko, organy,
telewizor „Philips" 14 i 21 cali, barek, 6
krzeseł, radio samochodowe, zbiornik na
mleko 600 litrów. Tel. 046/838-S6-09.

SPRZEDAŻ • RÓŻNE

Sprzedam skóry z rudych lisów.
Tel. 046/837-62-40.

Sklep hydrauliczny „Instalator" prowadzi
tanich pieców miałowych i WQglowych, grzejników stalowych i aluminiowych, urządzeń sanitarnych, rur stalowych i PCV oraz kształtek .
Zduny 9, tel. 046/838-75-S3 .

Sprzedam parkiet dębowy 2S m'.
Tel. 024/277-90-SO .

sprzedaż

Sprzedam sofą i dwa fotele.
Tel. 0421719-20-06 .

Sprzedam

tokarkę .

Tel. 0602-774-36S.

Sprzedam Casio CT-647, nic
Tel. 046/837-90-S4 .

używany.

oraz. sztywny futerał, combo basowe. Tel. 046/837-08-69.

Gitarę basową

24

13 .12.200 l r.

Sprzedam zbiorniki metalowe, pojemność
15.000 l , np. na szambo.
Tel. 0602-211-613.
Krajzcgo-hcblarkQ 4 kW.
Tel. 046/838-63-27, 0605-316-439.
Sprzedam biurko o wysokim połysku, ciemne; grzejnik elektryczny.
Ul. Zduńska 32/3, Kosiorek.

Sprzedam komputer. Tel. 0600-315-737.
Sprzedam telewizor Sony 29".
Tel. 046/837-64-83 po 17.00.
Sprzedam gitan; akustyczną, 250
Tel. 801-44-65 po 17.00-18.00.

zł.

Magnetowid Panasonic NY-SD 450 EE,
antcnQ satelitarną i wicżQ Aconatic.
Tel. 046/838-85-16, 0601-292-287.

Sprzedam niedrogo komputer Pentium
209. Tel. 046/837-20-59, 0502-40 l-23 l. ·Sprzedam tuner satelitarny Peace.
Tc l. 046/83 7-41-08.
Sprzedam basen do mleka 520 litrów.
Sprzedam okna z demontażu, grzejniki
Tel. 0603-389-155.
że liwne 33 szt., żaluzje do okien.
Tel. 046/838-45-05.
Palnik elektryczny 60 l.
Tel. 046/83 8-40-52.
Sprzedam chłodziarko-zamraiarkQ 80 I.
Tel. 046/838-85-75.
Sprzedaż choinek - hurt, detal.
Zielkowice l 15.
Sprzedam radioodtwarzacz samochodowy
Komputer 800 MHz - sprzedam tanio, Blaupunkt Frciburg RCM 148.
Tel. 0503-661-147.
gwarancja. Tel. 046/837-23-20.
Kaloryfery żeliwne nieużywane.
Tel. 0604-078-564, 046/83 7-28-88.

Sprzedam tanio wcrsalkQ, stan dobry.
Tel. 0503-406-541.

Sprzedam drzewo opałowe, sosna, olcha i
brzoza. Tel. 046/838-74-9 l.

Tanio sprzedam komputer Celeron 366 z
monitorem kolorowym, cena 1050 zł.
Tel. 046/837-06-22, 0600-630-224.

Sprzedam maszynQ stolarską i okna.
Tel. 046/837-31-24 po 18.00.

Apteka pilnie poszukuje magistra po staTel. 0603-846-369. BOLD

żu.

Zostań

konsultantem firmy AVON.
Tel. 046/837-81-11.

Studentka podejmie pracQ w charakterze
opiekunki. Tel. 046/837-73-78.

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie.
Popów 48. Tel. 0604-334-89 ł.

UmyjQ okna i posprzątam.
Tel. 046/837-73-1 O.

USŁUGI

elektroinstalacje, pomiary, domofony, automatyka. Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, glazura,
terakota, gładź, panele, płyty GIK, stolarka, poddasza. VAT.
Os. Kostka 21 /28, tel. 046/83 7-50-84,
0601-303-858.
Przyłącza,

WIDEO

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

Sprzedam regały sklepowe.
Tel. 0608-68-26-07.

Wideofilm.owanie, pełna obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.

Sprzedam futro włoskie.
Tel. 046/837-64-03.

Sprzedam okna z demontażu z futrynami,
kompletne. Tel. 046/837 -44-63.

Nokia 331 O, 32 l O, 51 l O.
Tel. 0503-665-295.

Sprzedam telefon komórkowy Sony 15
(Idca) - tanio. Tel. 0501-669-485.

Wideofilmowanie Studio ROMA - montaż cyfrowy, płyta weselna CD.
Tel. 046/837-50-64, 046/837-79-78,
0606-6.05-698.

Tanio sprzedam używaną lodówkQ.
Tel. 046/837-07-81.

PPHU Drewno-Trak sprzedaż desek, łat,
krokwi, kantówki. Tel. 046/838·80-93.

Sprzedam fotelik dla dziecka samochodowy. Tel. 046/837-11-87.

Sprzedam telefon Motorolla Y2288.
Tel. 0503-381-21 l.

Tanio sprzedam prawic nowy kożuch damski, 3/4, brązowy z kapturem, rozmiar 48.
Tel. 0504-370-821.

Sprzedam segment pokojowy, mahoii.
Tel. 046/838-68-58.

Sprzedam choinki z plantacji.
Tel. 0421719-25-5 I.
Sprzedam 150 kg orzechów
Tel. 0609-1O1-921.

włoskich.

Sprzedam: sofę 2-osobową, dywan
2,4x3,40 m. Tel. 046/837-94-96 .
Sprzedam wiatQ stalową, elektrowc1ąg suwnicy dużej, agregat prądotwórczy l 8 kW.
Tel. 046/874-73-25 po 20.00.
Strusie sprzedam. Tel. 0503-917-532.
Sprzedam stare szafy.
-Tel. 0421719-23-42.
Sprzedam choinki. Nieborów 144, trasa
na Bolimów, tel. 046/838-56-63.
Sprzedaż choinek z plantacji.
Czatolin Górny 98.

Sprzedam akordeon 120.
Jackowicc 98 m l.
młodzieżowe

- segment, biurko,
+ 2 P,ółki, stan dobry, kolor biały,
czarne wyko1iczcnia - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-77-68, 0608-299-781.
Meble

krzesło

Tanio sprzedam okna dQbowc, szyby zespolone oraz 32 m2 deszczułek posadzkowych, jesionowych. Tel. 046/837-61-79.
Sprzedam dużą ilość suchych wysłodków,
Granulat, Lekkie. Tel. 024/356-24-71.

-

Sprzedam kiosk na targbwicy.
._ Tel. 046/83 7-63-79.
Sprzedam krajzcgQ. Tel. 0606-988-70 l.
Sprzedam tanio kanap« narożną, sofQ + 2 fotele. Tel. 046/837-33-27.

Avon - zatrudni konsultantki.
Tcl042/719-44-4 7, 0608-256-691.
AVON - zatrudni konsultantki.
Tel. 042/719-44-47, 0608-256-69 l.
Praca - Niemcy, Anglia.
Tel. 0600-216-865.
ZatrudniQ lakiernika samodzielnego.
ul. Ikara 4.
Tel. 046/837-44-22, 0602-786-412.
Łowicz

PoszukujQ do współpracy osób w wicku
30-40 lat z doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej i sprzedaży.
Tel. 0602-229-867.
ZatrudniQ technologa-praktyka ze znajomością przetwórstwa odpadów tworzyw
sztucznych.
Tel. 046/837-39-69, 0602-234-810.
Zatrudni'( opiekunki( do dziecka - Bcdnary, Tel. 046/838-64-35.
Firma projektowa pószukujc absolwentów
budownictwa . .Wymagania - ukończone
studia o profilu budowlanym w tym lub
ubiegłym roku, znajomość komputera,
zainteresowanie projektowaniem.
Składanie ofert pisemnych, adres: Robert
Łuszczyński, 99-400 Łowicz, ul.Krakowska 30, c-mail robcrt.luszczynski@burohappold.com.
Kierowca kat. B z samochodem polonez
Truck poszukuje pracy.
Tel. 0603-591-516.
Podcjml( sil( sprzątania.
Tel. 046/83 7-96-54.
Szwaczka podejmie prac'( na terenie Głow
na . Tel. 0607-605-936, 042/719-43-30.

Sprzedam tanio dwie wędki Jaxona federy oraz sprzedam telefony:
ericsson R320s lub alcatel wiew.
Tel. 0606-853-919 wieczorem.

Szukam pracy - kierowca BC, świadectwo
kwalifikacyjne ADR, minimum socjalne.
Tel. 042/710-85-54.

Sprzedam kuchnie WQglową z WQżownicą,
obudowana, brązowa. Tel. 046/837-50-79.

ZatrudniQ samodzielnego cukiernika.
Tel. 04217 l 9-40-30.

Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 046/838·06-54, 06.0 4-218- l 48.
--~~~~~~~-

Sprzedam organy Casio CTK 520L, stan
idt:alny. J'cL llil6/837r60-l 3.

glazury, terakoty, tapetowanie,
inne wykończeniowe .
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760.
Układanie

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

Sprzedam 2 łódki rybackie.
Tel. 046/830-32-53.

PRACA

Tel. 046/837-19-29.

Stolarz ogólnobudowlany i meblowy {po
·
wojsku) - podejmie pracQ.
Tel. 046/837-58-22.

Wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 046/838-74-51, 0-604-46-33-l 2.

Sprzedam kominek gazowy, holenderski,
50 m'. Tel. 0600-613-823.

łazienek.

elektryczne - instalacja, automatyka, naprawy, pomiary.
Wójcik Piotr. Tel. 046/837-77-05,
0608-124-443.

Sprzedam lodówkQ dużą, małą, zamrażar
kQ. Tel. 046/837-40-37 po 18.00 ..

wydajność

Remonty

Wszelkie usługi stolarskie.
Tel. 046/837-ł 5-54.

Usługi

choinek z. plantacji - hurt, detal.
Zielkowice I 67A. Tel. 0605-636-218.

Sprzedam ładny wypoczynek (kanapa+2 fotclc). Tel. 046/837-25 -96 po 16.00.

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

firma poszukuje młodego pracownika, wykształcenie minimum średnic - matura. Tcl./Fax. 042/689-89-18 po 20.00.

Mała

Sprzedam sukicnkQ ślubną.
Tel. 046/83 7-74-87.

Sprzedam tanio organy CTK 500 Casio,
cena 250 zł. Tel. 046/837-72-09.

-

Kierowca kategorii A B C D szuka pracy,
praktyka - autobusy, świadectwo kwalifikacji. Tel. 042/719-14-77.

Sprzedam niedrogo półkotapczan, wcrsalkQ, szafQ 3-drzwiową, szafki kuchenne,
butlQ gazową i kuchcnkQ nową.
Tel. 046/837-64-88.

Sprzedaż

~

PodcjmQ pracQ jako kierowca B C E +
uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych. Tel. 0503-980-874.

Ogrodzenia betonowe, metalowe, bramy,
balustrady balkonowe, siatki zgrzewane,
podwylcwkowe.
Tel. 046/838-88-71, 0608-689-250.

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

paneli podłogowych i ściennych,
K/G, gładź, poddasza - aranżacje i
zagospodarowanie, pokrycia dachowe.
Tel. 0601- 703-244.
Montaż

Nagrania cyfrowe, analogowe - profesjonalnie, tanio. Tel. 046/837-52-23.
Wideofilmowanie, VHS i cyfrowe.
Tel. 046/837-40- 11.
0

Wideofilmowanie, profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/837-47-48.
Wideofilmowanie. Radosław Pawelec.
Tel. 046/838-49-38.
Wideofilmowanie Kasia, kamera cyfrowa,
CD-ROM, tanio, solidnie.
Tel. 046/837-87-68, 0606-662-878.
A-Media, Studio Filmowe - uroczystości rodzinne. Tel. 0501-836-550.

płyty

Gładź gipsowa, malowanie, układanie glazury, terakoty, tynki zcwnQtrznc, wcwnl(trzne. Tel. 046/837-45-8 ł.

Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura,
terakota, płyty gipsowe, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, malowanie, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po ł 9.00,
0609-861-588.
Sufity, ściany z płyt gipsowych,
malowanie, glazura, terakota.
Tel. 046/837-08-07.

gładź,

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

Usługi ogólnobudowlane, budowy, remonty, układanie glazury i terakoty.
Tel. 046/839-63-72.
Usługi

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

Hydraulika, c.o., pełny zakres, szybko,
solidnie.
Tel. 042/634-07-61, 0607-132-985.
Remonty, wykończenia wnQtrz.
Tel. 024/285-86-04 po 16.00.
Hydraulika, c.o., woda, kanalizacja, miedź,
plastik, tradycyjne, 80 zł. punkt.
Tel. 046/837-11-75, 0602-832-738.
Okna z PCV, montaż płyt K/G, docieplanie wcwnl(trznc i zcwnQtrznc.
Tel. 0502-637-042.
paneli ściennych i
GK, terakoty' - solidnie, tanio. Tel. 046/837-9 ł-70 .

Profesjonalny

montaż

podłogowych, płyt

Wykonuje usługi w zakresie: murowanic,
tynkowanie, posadzki, glazura.
Tel. 0501-735-:64.
Usługi hydrauliczne Tel. 0609-158-772.

pełen

zakres.

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

muzyczny - bale, wesela, imprezy

okolicznościowe.

Tel. 046/837-79-73, 0503-135-450,
046/838-ł ł- 74, 0608-43-3 ł-99,
046/837-76-08.
Zespół muzyczny - bale, wesela, zabawy.
Tel. 046/837-05-22.

Gotowe projekty. domów.
Tel. 046/832-92-04, 0607-570-039.
Gotowe domy konstrukcji drewnianej, sauny. Tel. 046/832-92-04, 0607-570-039.
Masaże wykonywane u klienta w domu lub
w gabinecie. Tel. 0603-709-287.

Dezynsekcja, <.:~ratyza.:ja, dezynfekcja,
fumigacja.
Tel. 046/837-80-78, 0608-574-762.
Zespół muzyczny - bale, wesela.
Tel. 046/838-66-46.

Kredyty ! Do 3000 zł bez porl(czycicli.
Tel. 046/830-20-76, 0609-506-572.

Wideofilmowanie - tanio.
Tel. 046/837-26-09.

Usługi wykańczania

Studniówki - tanio. Tel. 0606-3 ł 2-048.

Profesjonalny montaż paneli podłogowych, ściennych, malowanie i tapetowanic. Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.

Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 0602-7 ł 5-896.

Kompleksowe remonty mieszkań,
budynków - VAT.
Tel. 0607-196-356, 0600-614-490.

Tel. 042/719-17-20.

ślak.

Wideofilmowanie, cyfra, 2 kamery - „Super- Video". Tel. 046/838-35-38.
Videofilmowanic „MaJa".
Tel. 046/838-85-16, 060 ł-292-287.

Pro(csjonalny

USŁUGI

montaż

paneli

ściennych

i

podłogowych.

INSTAL.-BUD.-REM.
Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 839-62-30, 0606-428-162.
Panele, szafy, zabudowy.
Tel. 0608-810-953.

Tel. 046/837-01-85 wieczorem,
0602-513-558, 0502-748-126.
Serwis pogwarancyjny drzwi, okien, konstrukcji aluminiowych i PCV.
Firma Jantar. Tel. 0609-688-506.
Usługi

Budowa kominków, ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy,
ścianki z płyt gipsowych, gładź.
Tel. 0603-787-353.
Układanie glazury, terakoty, tapetowanie.
Tel. 046/838-20-56.

Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki, paneli. Tel. 046/837-07-90.
Cyklinowanie, układanie parkietu, panele. Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.
Pawilon Hydrauliczny.
Łowicz, Górki, ul. Zofii

wnl(trz, Piotr ZawiTel. 0501-319-480.

Nałkowskiej

4.

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

Usługi

Gips, sufity podwieszane.
Tel. 0502-228-972, 046/863-3 ł-74.

ogólnobudowlane od piwnicy po
dach. Tel. 0692-413-403,
046/837-28-57 wieczorem.
Hydraulika, c.o. wqda,
Tel. 0608-8 ł 0-953.

micdż

i plastik.

Usługi hydrauliczne.
Tel. 046/837-2 ł-66, 0604-376-195.

Glazura, terakota, gładź gipsowa, sufity
podwieszane i oświetlenie halogenowe.
Tel. 046/837-82-56, 0605-346-385.
Remonty i wykończenia wn1ttrz.
Tel. 0692-204-119.
Malowanie mieszkań, gładź gipsowa - tanio. Tel. 046/839-60-12.
Hydraulika - solidnie.
Tel. 0609-063-061, 060 I - ł 51-762.
Gładź, płyta

gipsowa, sufity podwieszane,
malowanie, boazeria, glazura, terakota,
podłogi, parkiety, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po ł 9.00.

Transport osobowo-towarowy, Ford Transit, 9 osób. Tel. 0605-34-24-09.

Wypożyczalnia rusztowań.

Zespół muzyczny - tanio.
Tel. 046/838-63-52.

Dywany, wykładziny, tapicerki samochodowe piorl( u klienta i u siebie.
Tel. 0504-275-242 po 16.00.
Zespół - bale, wesela - tanio.
Tel. 0605-283-913.

Renowacja mebli. Tel. 046/838-04-34.
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej .
Tel. 042/719-25-73.
Kuśnierz - szycie i przerabianie futer.
Skierniewice ul. Północna 59.
Tel. 046/833-95-ł 3.

Przestrajanie Playstation, karty Cyfra +.
Tel. 046/830-22-76 .
Przewozy krajowe - Mercedes
Sprinter, 15 osób.
Tel. 046/837-02-57, 0606-634-482.
Usługi transportowe Ford Transit 2.5 diesel. Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736 .

Chwilowo brak Ci gotówki Tel. 046/839-20- ł 3.
Kominki - usługi. Ul.
Tel. 046/837-45-29.

zadzwoń.

Zduńska.

'

Zaproś Świętego Mikołaja na Mikołajki lub Wigilię.
Tel. 046/837-31-83 po 14.00.

ściach.

Przyjm'( przeszycia na overlock i Stl(bnówkQ. Tel. 042/719-12-95.

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

Domofony, alarmy, bramy i drzwi garażo
we, montaż napl(dów (sterowane z pilota). Tel. 046/837-15-85, 0603'-709-316.
Usługi hydrauliczne, naprawy drobne.
Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722.

Zdun - naprawy ;>icców kaflowych, kuchni. Tel. 0602-717-207.

PrzyjmQ przeszycia na overlock i stQbnów~'t- T;;l. 042/719-12-95.

Glazurnictwo.
Tel. 0600-373-880, 046/838-80-28.

Wymiana okien, montaż paneli; inne prace remontowe. Tel. 0607-328-033.

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

Profesjonalna fotografia na uroczystoTel. 0604-18 ł-239.

25

13-.12.2001 r

Nowo otwarta stacja Auto-gazu, Myna trasie Łowicz - Skierniewice, czynna od 6.00 do 22.00,
ceny konkurencyjne.

słaków,

Zaproś św. Mikołaja do siebie
Wigilią. Tel. 0608-064-548.

do domu na

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

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

Głowno,

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

Jeśli

Przepisywanie prac 2 zł/strona z wydrukicm. Tel. 046/830-21-67.

Salonik

ślubny.

ul.Sikorskiego 92.
Tel. 046/837-83-88 wieczorem.
chcesz zaprosić Mikołaja na
wigilię - zadzwoń. Tel. 0692-353-079.
Zakład

Język

polski - korepetycje, wypracowania. Tel. 0601-091-963.

Piekarniczy Ela zaprasza miłych klientów - pieczywo ekologiczne, niskie ceny. Hurt-detal. Głowno,
ul. Ogrodnicza 13, tel. 0504-126-023.

niemiecki - korepetycje, wypracowania. Tel. 0601-091-963 .

Zespół muzyczny - bale, wesela.
Tel. 046/837-96-72, 0607-556-807.

Angielski - korepetycje, wypracowania.
Tel. 0601-091-963.

Polski i historia, geografia, ekonomia i
zarządzanie - wypracowania, prace zaliczeniowe.
Tel. 046/874-32-18, 0602-434-546.

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

Podciśnieniowe

czyszczenie dywanów,
tapicerki meblowej i samochodowej u klienta. ·
Szczepanik, Bratkowice 19/9,
tel. 046/837-73-07.
wykładzin,

Korepetycje z języka niemieckiego oraz
przygotowanie do matury u nauczyciela
szkoły średniej. Tel. 0600-850-913.
Zespól muzyczny - sylwester.
Tel. 0608-433-199.

Układanie

Pożyczki gotówkowe bez
cieli. Tel. 0600-892-383.
Przygotuję

gla-

działką,

przy trasie

Warszawa-Poznań.

Tc\. 046/839-11-40, 0600-972-227.
Przewóz towarów do I tony - bus.
Tel. 0608-446-953.
Zespól muzyczny „Beat" - bale, wesela.
Tel. 046/837-47-53.
PIT, VAT, ZUS - Biuro Rachunkowe
„Podatek", ul. Browarna 10a.
Potrawy wigilijne z dostawą do
domu! Zamówienia przyjmuję do
21 grudnia. Tel. 0604-325-153.
sprzątu AGD, lodówki, pralki
i automatyczna), zamrażarki,
ogrzewacze przepływowe i inny sprzęt
AGD, termy elektryczne, ul. 3-go Maja.
Tel. 046/837-35-94,, 0603-531-989.

Naprawa
(zwykła

KOMPUTERO
- PISANIE
Komputerowe przepisywanie - szybko,
solidnie. Tel. 046/837-46-85.
Komputcropisanic - tanio, szybko.
Tc\. 046/830-35-19, 0501-021-591.
Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, solidnie.
Tel. 046/837-78-71 lub 0-604-182-776.
Komputeropisanic. Tc\. 046/837-55-36.
Komputcropisanic - bardzo tanio.
Tel. 046/830-32-77, 0504-931-793.
Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, solidnie.
Tel. 046/837-92-27, 0504-493-049.
Komputerowe przepisywanie prac - szybko, tanio, solidnie.
Tel. 046183 7-31-83 po 14.00.
Komputcropisanic - szybko, tanio.
Tel. 046/837-53-91, 0503-0 l 8-128.
Komputerowe przepisywanie tekstów.
Tel. 0600-315-7:37.

NAUKA

Chemia. Tel. 046/837-26-09.
Mgr matematyki - korepetycje.
Tel. 046/837-53-15.
Angielski - korepetycje, profesjonalnie,
niedrogo. Tel. 046/837-53-15.

Sprzedam przyczepę HL-80.11, wywrotka ładowność 8,5 tony, 1979 rok.
Tel. 0602-895-822. Czatolin 177.

T 25 AZ, 1980 r. - sprzedam.
Tel. 042/719-72-13 po 17.00.

Sprzedam ciągnik T-25 A z
Tel. 0608-038-41 O.

kabiną,

Kombajn Bizon, 1987 rok, 26 tys.
Tel. 046/838-59-22.

1979 r.
zł.

Kombajn ziemniaczany „Anną", 1985 rok,
7500 zł. Tel. 046/838-66-70.
Sprzedam kombajn buraczany Klajnc, topolę do ścięcia, okna do budynku mieszkalnego, przyczepę samozbierającą do siana i zielonych. Tel. 046/838-77-19.
Sprzedam ciągnik C-360, kombajn Bizon.
Wygoda 8.

Język polski - korepetycje.
Tel. 0501-648-919.

Sprzedam kombajn „Anna",
obornika 4,5 tony, stan bdb.
Tel. 046/838-98-03.

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

Korepetycje - matematyka (od podstawówki do studiów) tanio.
Tel. 042/719-42-55.

roztrząsacz

Pszenicę, pszenżyto, większą ilość

dam. Tel. 042/648 ~4 1-06 .

sprze-

Sprzedam 2,8 ha, młody sad - wiśnia, jaDmosin 62, tel. 046/874-72-45.

błoń.

Sprzedam C-330, 1986 rok.
Sprzedam C-360 i Białoruś (ciągniki) i Tel. 046/838-36-37.
MTZ 82 z przednim napędem, 1992 r. MF 255 , I 987 rok _ sprzedam.
Tel. 046/874-73-25 po 20.00.
Tel. 046/838-37-40.

Sprzedaż

suchych wysłodków granulowakamiennego, brunatnego i
miału. Chąśno li 43, Łowicz os. Górki, ul.
Jasna 18 po 14.00.
Tc\. 046/837-12-02, 0602-235-159.
wągla

Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki Ojcbyn, Ben Lcmond. Tel. 046/837-53-01.

Sprzedam młodą krową po wycieleniu.
Tel. 046/838-14-61.

Sprzedam przekładnic ślimakową z silnikiem 3 kW do wyciągu obornika.
Tel. 046/83 7-12-22.

Sprzedam dmuchawę do słomy i siana pomieszalniki Mikser, słomę prasowaną. Tel. 0600-415-353.

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

Sprzedam prasę Z-224.
Tel. 046/838-88-79.

ziomą,

Sprzedam marchew, pietruszkę.
Tel. 046/838-15-62.

Sprzedam porodówkę do macior.
Tel. 046/838-77-31.
Sprzedam kombajn Bizon Z-50, grabiarko-trząsałką 5, rotacyjna czeska.
Dąbkowice Górne 14.

Sieczkarnia Forshnit, Orkan, beczka 6000
I, waga 50 ton - sprzedam.
Tel. 024/3 5 6-24-71.

•Ciągnik Ursus C-360 sprzedam.
Tel. 0601-348-897.

Klacz, 18 miesięcy - sprzedam.
Tel. 046/839-22-15.

do MTZ82A.

Tel. 046/838-13-90.
Przyczepa rolnicza sztywna 4,5 tony Sanok D46B, 1988 rok, stan bardzo dobry,
cena 3.500 zł.
Tel. 046/834-90-~5 po 19.00.
Sprzedam ciągnik C-330. Janinów 39 koło
Bielaw. Tel. 046/839-21-69.
Sprzedam beczkę asenizacyjną 2000 I,
opryskiwacz ciągnikowy zawieszany, kopaczkę ciągnikową. Bobrowniki 32.
Sprzedam młodą krową na wycieleniu.
Tel. 046/838-37-55. Reczyce 84.
Sprzedam jałówką na ocieleniu.
Tel. 0609-954-108.
Sprzedam 5 t. siana, beczkę aluminiową
1200 1. Popów 80.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
Z-224, przyczepę samozbierającą
dużą, przetrząsacz karuzelowy i dmuchawą do siana. Strugienice 90.
prasę

Kupią każdą ilość kóz.
Tel. 0600-510-990, 046/838-3 8-77.

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

zbierającą

Głąbosz I- i 2-rzędowy sprzedam.
Tel. 024/285-39-73.

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

Dojarką

Sprzedam kultywator i pług 4-skibowy
podorywkowy. Tel. 0600-623-430.

Alfa Lawal, bańkową, stan bdb sprzedam. Tel. 0605-370-034.

Basen na mleko 470 I - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-20-29.

Sprzedam krowę na wycieleniu.
Tel. 046/838-76-29.

Sprzedam Żuka 0,7 Diesel, 7-osobowy,
1992 r„ Żuka (Rolnik), 1992 r„ benzyna,
pług Atlas. Tel. 046/856-83-50.

zł,

Sprzedam lub zamienię przyczepę samoT-0 I O, stan bdb, garażowana,
mało używana. Tel. 0605-370-034.

Siano 5 ton - sprzedam.
ul. Poznańska 197 w kierunku Kutna.

Sprzedam ciągnik MTZ, 1983 r.
Tel. 024/282-22-81

Sprzedam 7-letnią klacz z 2-micsięczną
córką. Tel. 046/838-84-58.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową, ciągnik
C-330, mało używany. Tel. 0604-580-470.

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

Sprzedam dwie źrebiec 1,5-rocznc Kara
i Gniada. N ichorów I 17.

Sprzedam

Sprzedam zboże, siano, słomą. Łasicczniki 79, gm. Bolimów. Tel. 046/838-06-17.
dmuchawę

Sprzedarii krowę wysokociclną.
Tel. 046/838-79-17.

Sprzedam dwa żrcbaki.
Tel. 024/277-94-14.

Tel. 0600-107-861.

Kupię ładowacz czołowy

Sprzedam basen do mleka 430 I, na gwarancji, rok 200 I. Tel. 046/838-91-08.

Sprzedam chłodziarkę do mleka 40 i 100 I.
Tel. 046/838-37-56.

Sprzedam C-360, 1993 rok.

Sprzedam młodą krową na wycieleniu, po
drugim cielaku; dojarkę Alfa Lawa! dwukonwiową, chłodziarkę 100 I, jednofazową. Tel. 046/838-50-43.

Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki Ben
Aldcr, Ben Tiran, Ojebyn - odporne na
choroby (mączniaka}.
Tel. 046/83 7-45-70.

Tel. 046/838-48-86.

Sprzedam Cyklopa.
Tel. 024/277-90-65 wieczorem.

Sprzedam krowę wysokocielną.
Chruśle 43, gm. Kiernozia.

Angielski - studentka, tanio.
Tel. 046/837-73-59, 0502-338-252.

Sieczkarnie jednorzędowe, siewniki do kukurydzy - różnego typu, importowane sprzedam.
Tel. 0607-605-101, 024/356-24-71.

stwową.

Sprzedam śrutownik bijakowy ssąco-tło
7,5 KW, na worki 5,5 KW, żmijki
do zboża, dmuchawę do zboża.
Tel. 046/838-64-59.
czący

Sprzedam ciągnik C-330, 1990 rok, korobajn buraczany Posejdon, 1990 rok, przyczcpę HL-6. Tel. 0607-386-476.

Sprzedam wóz.
Różyce 134, tel. 046/838-24-91.

Wysłodki suche - sprzedam.
Tel. 024/356-24-71.

Sprzedam Ursus C-360, 1982 rok, przyczepy 3,5 i 4,5 tony wywrot.
Kocierzew Płd. 15.

Sprzedam lub zamieni<; Stara 200 wywrot
na przyczepą St wywrot.
Tel. 046/838-27-84, wieczorem.

Sprzedam kombajn buraczany Neptun.
Tel. 0421719-57-94.

Prace pisemne z języka polskiego i historii. Tel. 046/837-31-83 po 14.00.

Sprzedam Bizon Z-050, cena I I .OOO
do siana poziomą.
Tel. 046/839-62-77.

Sprzedam Z056, 1988 r„ Anna, 1990 r„
C-360, 1984 r„ Multicar, 1986 r„ przyczepę 4,5 i 6 t. Tel. 046/838-79-27.

Sprzedam ciągnik C-360, 1983 r.
Tel. 046/874-75-09.

Sprzedam jałówkę wysokociciną.
Tel. 046/838-63-69.

6-lctnią, zaźrcbioną.

Kupią cebulą.

ROLNICZE

Sprzedam 200 sztuk eternitu drobnofalistego. Tel. 046/838-49-57.

Sprzedam klacz siwą
Tel. 042/710-85-78.

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

Korepetycje z fizyki - student.
Tel. 046/837-56-86.
Język angielski _ korepetycje, studentka.
Tel. 0608-523-381, 046/837-70-49.

Kupię silnik SW 400 do C-360.
Tel. 046/83 8-92-69.

Sprzedam dmuchawę do zboża, śrutownik
bijakowy z wydmuchem, żmijka 5 m, dojarkę przewodową. Tel. 046/838-48-18.

Sprzedam Ursus C-330M, l 990 rok, stan
dobry. Tel. 0602-393-874.

nicl'\liccki - korepetycje, wypracowania. Tel. 0692-1O1-985.

Sprzedam opryskiwacz ślęza i rozrzutnik
obornika. Tel. 046/838-92-69.

Sprzedam zboże i słomę.
Tel. 046/838-63-38, wieczorem.

Angielski, nauka, korepetycje (dzieci, mło- Głowno.
Tel. 0421719-36-42, 0605-292-628.

Język

C-330, 1980 r. - sprzedam.
Tel. 046/838-92-69.

Sprzedam I O sztuk dębów.
Tel. 024/722-18-50.

dzież)

nych,

Star 200, 1-982 r„ 33 tys. km, pierwszy
właściciel, garażowany i opryskiwacz 5001,
I 2m, mało używany - sprzedam.
Tel. 042/719-48-86.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna i
Cyklop, kultywator 18 sprzedam.
obornika Troi.
Tel. 046/838-30-30.
Tel. 046/838-11-45.
Sprzedam siano belowane.
Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu.
Tel. 042/719-23-42.
Tel. 046/838-67-49, 0600-539-114.
Sprzedam prasę do sianokiszonek i sieczSprzedam prasy rolujące do sianokiszonek karnię do kukurydzy. Tel. 0601-297-783.
oraz kostkującą, import z Francji.
Sprzedam kukurydzę oraz ciągnik C-360
Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736.
3P. Tel. 046/838-02-15.
Sprzedam owies. Lisiewice Duże 13.
Sprzedam ciągnik T-25, 1983 r.
Tel. 042/646-98-09.
Parma 56.
Sprzedam przyczepą samozbierającą do
Kupię kosiarkę ciągnikową rotacyjną i lisiana. Sypień 83 koło Nieborowa.
Ciągnik T-25A i rozrzutnik obornika jcdnoosiowy - sprzedam.
Tel. 0603-296-725 po 16.00

angielski - tanio, 15 zł/godz.
Tel. 046/837-38-45, 0501-271-838.

poręczy-

Sylwestra i inne imprezy okoTel. 046/837-03- 77.
na

Język niemiecki - korepetycje.
Tel. 046/83 7-53-0 I.

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

licznościowc .

Przyjmę reklamą

Biologia, chemia - korepetycje.
Tel. 0504-93-77-67.

Język

Malowanie, tapctowai:iic, gładź, płyta kartonowo-gipsowa, ścianki działowe, sztukateria (remonty). Tel. 042/646-98-09.

beczkę asenizacyjną

ładowacz

Korepetycje - jęz. angielski.
Tel. 0503-041-164.

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

Cięcie drzew piłą spalinową.
zury i terakoty - tanio.
Tel. 046/839-11-62.

Język

Sprzedam Ursus C-385, w dobrym stanie,
6.000 I na Tandemie,
stan dobry. Tel. 042/719-70-24.

Sprzedam marchew na pasz<; - tanio.
Tel. 046/838-28-11.

Sprzedam siano. Tel. 046/838-06-43.

Sprzedam siano i burak.

Małszyce

37.

Sprzedam przyczepę rolniczą 4,5 tony
wywrotka na 3 strony, stan bdb, 1992 rok.
Kołakowski Władysław, Działy 6, gmina
Sanniki.
Sprzedam ziarno kukurydzy paszowej.
Tel. 046/838-95-56.
Kupię buraczek czerwony, każdą
Tel. 046/838-98-39, po 20.00.

ilość.

Sprzedam C-360, 1981 rok, Zetor 7211,
1988 rok.
Tel. 0608-708-991.
Sprzedam jałówkę i młodą krowę na wycieleniu. Tel. 0600-768-482.
Sieczkarnie do kukurydzy, jednorzędowe,
wszystkie typy, duży wybór.
Tel. 046/837-15-35.
Sprzedam przyczepę wywrot D47,
do ciągnika C360. Lipnice 29.

W dniach 20-23

kabinę

żyto.

Chąśno

li 29.

Tel. 0604-523-966.

ZWIERZĘTA
Sprzedam papużki faliste - tanio .
Tel. 0600-257-411.
Zaginął owczarek niemiecki - suka wilcz.1sta, za odprowadzenie nagroda.
Tel. 046/837-47-44 w godz. 18.00-22.00.

Sprzedam

bażanty.

Tel. 046/838-67-41.

Sprzedam owczarki niemieckie z rodowodem. Tel. 046/838-47-78.
Shar-Pei szczenięta - sprzedam.
Tel. 0503-762-04 l.
Oddam kotki w dobre

ręce.

Maurzyce 13.

Sprzedam owczarka niemieckiego, 5-micsięczną suczkę.

Tel. 046/837-31-24 po 18.00.
Sprzedam

sunię

Jork. Tel. 042/719-25-51.

Sprzedam Kaukazy.
Tel. 042/719-47-39, 042/710-81-1 O.
Oddam w dobre rącc pieski.
Tel. 0603-544-086.
Sprzedam 4-micsięcznc szczenięta Jamniki. Tc\. 046/837-92-36.

będzie

SPRZEDAŻ

CHOINEK CIĘTYCH

z włASNEj plANTAcji w Łowiczu

p. Orliński, uf_ Zagrodowa 37b,
godz. 8.00-18.00, tel. (0-46) 837-68-67

.....
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./ zewnętrzne - aluminium
./ weWnętrzne - tekstylne

organizowany w Zespole
Szkół Rolniczych,
Łowia, ul. Blich 10
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cena 280 zł od pary
lnformatje pod nr 046/837-99-56 !
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POLMOBLICH Łowicz, ul. Blich 34, tel. (0-46) 837-37-10
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GDANSKI

ZATRUDNIMY MEOIANIKÓ
Firma handlowa poszukuje mechaników do pracy
w·serwisie maszyn budowlanych zachodnich marek
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autocysterna wyposażona w pompę,
50 m
Stacja Paliw „Pax" Głowno
tel. (042) 710-88-77, 710-88-78
kom. 0-605-725-422

~Gazeta

·K KOMPUTERY
-8

Prawna

DZIENNIK PRAWNO-GOSPODARCZY

Gazety Prawnej
na I kwartał 2002 r.

•LICEUM

-

Dowóz i rozładunek „HDS" ·
Bąków Górny 33 .
tel. (046) 838-79-12, 0~604-284-0l~o

SPRZEDAŻ
Ml@D~RINIEACJA
S~RWDS
Kompleksowe wsparcie
lnfonn~czne I obsługa tlnn
Lubianków 95-015 Głowno
~
Tel./fax: (42) 719 11 99 po 14.00
i5
kom. 504 481145, 604 543 605
1K@1K.com.pl, pomoc@1K.com.pl, www.1K.com.pl

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

../ pokrycia dachowe
../ materiały budowlane
i wykończeniowe
../ cegły klinkierowe
../ płytki elewacyjne
../pigmenty
../ wyroby hutnicze
../ materiały dociepleniowe
•
../ i inne

R-1419

bezpieczeństwo

Już dziś zamów prenumeratę

dla młodzieży i

GWARANTUJEMY:
przepływomierz, filtry i węże długości

fachowość

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

~

....

oferuje

OPAŁOWY

„RGTERM 0,2"

GWARANTUJEMY:

- · ...... ~~~wprjPW:h~
„~

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

... ~

- „~-..lilll.8

,

BA'lRUD,,.
p1Bcowników
lcietownika

dorosłych

• POLICEALNE STUDIUM
KOMPUTEROWE

01a.

do pawilonu handlowego w ŁowiCIU

PRZY GIMNAZJUM
W ŁYSZKOWICACH

Tel. 0461830-35-20
zamówienia na prenumeratę przyjmują:
•Jednostki kolportażowe RUCH S.A.,

Tel. (0-46) 838-89-65

_

•prywatne flnny kolporterskie,
•urzędy pocztowe.
Informacje

o

-R.
~
·--

prenumeracie (0.22) 76 I 3 I 27

Chcesz, żeby Mikołai
przyszedł do 1Woiego
domu - dzwoń!
Tel. 0-607-090-466

R-1441

,

,
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Gmina Zduny

BRONIC DO KONCA N
SZKOtY WWALISZEWIE

Zamieszanie zpodatkami
od ciężarówek

Dwunastoma głosami za przy
czterech przeciwnych i jednym
wstrzymującym się, radni gminy Bielawy przegłosowali na
ostatniej sesji 7 grudnia zamiar
likwidacji szkół w Borowie i Waliszewie. Należy podkreślić, że
wynik tego głosowania nie przesądził ostatecznie o formie przyszłorocznej reorganizacji sieci
szkół w gminie, ale jest krokiem
w jej kierunku.
ft> drugiej w ciągu zaledwie miesiąca,

r

kilkugodzinnej debacie na temat likwidacji szkół, tym razem z udziałem
dyrektorów wszystkich placówek
oświatowych na terenie gminy, radni
odeszli od pierwotnego zamysłu zarzą
du gminy likwidacji trzech szkół: w
Oszkowicach, Borowie i Waliszewic.
Nie przekonały ich również dwie inne
wersje zaproponowane przez radnych
Cezarego Olejniczaka i Adama Krysickiego na ostatniej 16 Iistopada, według
których zlikwidowane miałyby być
szkoły w Borowie i Gaju albo w Oszkowicach i Borowie. Do końca grudnia
natomiast rodzice dzieci chodzących do
szkoły w Borowie mają na specjalnie
przygotowanych deklaracjach wypo-

wiedzieć się na temat planów likwidacji tej szkoły i przeniesienia jej uczniów
do Oszkowic.W myśl przyjętej na sesji
koncepcji uczniowie z Waliszewa mieliby zostać przeniesieni do Bielaw albo
Oszkowic, ale z tego, co można było
usłyszeć na sesji w ubiegły piątek, 7
grudnia, wynika, że wcale nie mają na
to ochoty. Radni Cezary Olejniczak i
Adam Krysicki zapowiedzieli, że będą
walczyć o szkołę w Waliszewie do koń
ca. Jak twierdzą, mają niezbite argumenty przemawiające za utrzymaniem tej placówki. Część z nich została przedstawiona już na poprzedniej sesji i dotyczyła
przede wszystkim znacznego udziału w
całej społeczności szkolnej w Waliszewic, uczniów z gminy Głowno.
Na ostatniej sesji natomiast radni
Olejniczak i Krysicki poinformowali o
tym, że posłać swe dzieci do szkoły w
Waliszewic skłonni byliby również mieszkańcy wsi Janinów i Wola Gosławsk-11 .
Informacje te potwierdziła również dyrektor Szkoły Podstawowej w Waliszewic Halina Jedlińska Wersji tej bronił również obecny na sali ojciec Cezarego Olejniczaka - Sylwester. Dyrektor Jedlińska
broniąc swojej szkoły odwoływała się do
rozsądku radnych mówiąc: Co to za go-

spodarze, którzy pozwolą na to, by jeden
budynek niszczał, a drugi będą rozbudol1-'.)'WaĆ. Czy radni mająjakiś pomysł na
zagospodarowanie budynku szkoły w
Waliszewie? Przewodniczący rady
Edward Chądzyński odpowiedział pytaniem na pytanie: Czy ma Pani jakiś pomysł na pieniądze, które zasiliłyby oświa
tę w naszej gminie? Do końca grudnia
obrońcy tej szkoły mają czas, aby dostarczyć do gminy deklaracje rodziców z
Janinowa i Woli Gosławskiej. Jeżeli faktycznie dzieci z tych wsi będą uczyć się
w Waliszewic, w co wielu radnych wątpi,
gdyż od 30 lat dzieci stamtąd posyłane są
do Bielaw, to gmina stanie przed zadaniem opracowania innego projektu reorizacji szkół.
yrektor Szkoły Podstawowej w
Borowie Jadwiga Wojtera nie upierała się przy pozostawieniu jej szkoły,
stwierdzając, że sprawa ta jest już przesądzona ze względu na najmniejszą liczbę uczniów właśnie w tej placówce. Zadała jednak pytanie: Czy zastanowiliśmy się, że szkoła w Borowie to jedyna
instytucja na tamtejszym terenie? Czy
zdajemy sobie sprawę z tego, że jej likwidacja oznacza w dłuższej perspektywie jego wyludnienie?

6

P

rzy okazji przepychanek na temat
tego, którą szkołę zlikwidować i
do której przenieść uczniów, między
radnymi i przedstawicielami szkół wywiązała się ostra dyskusja na temat
przyszłości funkcjonowania Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Bielawach. W świetle planów zwiększenia
liczebności uczniów w podstawówce,
zmianie będzie musiał ulec sposób zagospodarowania sal w obydwu budynkach. O racjonalne podejście do tej kwestii apelowała przewodnicząca ZNP w
Bielawach Krystyna Jercha, która wytykając niedogodności pracy w ciasnocie stwierdziła: Zacznijcie merytorycznie dyskutować, podzielcie sensownie
budynki. bo my nie będziemy dłużej w
takich warunkach pracować! Wypowiedź ta została ostro skrytykowana
przez niektórych radnych m.in.: Aleksandra Przybylskiego i Jana Ruska, którzy odpowiedzieli: To nie pracujcie, na
wasze miejsce jest wielu chętnych. Ostatecznie sprawa podziału sal lekcyjnych
pomiędzy podstawówką i gimnazjum
zostanie wyjaśniona w najbliższych tygodniach, ale już w zawężonym gronie
składającym się z dyrektorek szkół i
(ljs)
wójta gminy.

Gmina Bielawy

Gmina Kocierzew Południowy

budżetu
zatwierdżony iednoglośnie

Jak płacić za odbiór śmieci

Proiekt

rzyjęty jednogłośnie na ostatniej se rej

P sji rady gminy Bielawy 7 grudnia

brakuje 850 tys. zł. W
roku na tę inwestycję gmina z
projekt budżetu na rok przyszły zakłada własnej kasy przeznaczy 250 tys. zł, z
spadek dochodów w porównaniu do roku PFRON - 97,476 tys. zł oraz z Urzędu
obecnego o 44.630 zł, czyli o O, 7%. Pro- Kultury Fizycznej i Sportu - 300 tys. zł.
jekt budżetu po stronie dochodów za- Tego ostatniego planowanego wpływu do
myka się kwotą 6.646.209 zł, a po stro- kasy, samorządowcy z Bielaw nie mogą
nie wydatków - 6.742.209 zł. Przewidy- być całkowicie pewni. W świetle rządo
wany niedobór budżetowywynosić więc wych zapowiedzi co do likwidacji UKFiS,
będzie 96 tys. zł. Gmina planuje pokryć Urząd Marszałkowski w Lodzi, który jest
go z przewidywanej nadwyżki budżeto dysponentem jego środków, zapowiada
wej w takiej samej kwocie, która powin- zmiany w ich przepływie. Na czym one
na pojawić się w trakcie przyszłego roku będą polegać dowiemy się dopiero po zaramach zaległych podatków rolnych twierdzeniu przyszłorocznego budżetu
oraz udziału w podatku od osób fizycz- województwa łódzkiego.
30 tys. zł natomiast przeznaczone
nych za 2001 rok. Przy opracowywaniu
przyszłorocznego budżetu na niezmienio- zostanie na pewno na zakup komputera i
nym poziomie skalkulowano dochody z po- oprogramowania do urzędu gminy. W radatku rolnego - 66 zł za hektar przeliczenio- mach zadań zleconych gmina Bielawy ma
wy. Wynagrodzenia pracowników pozo- zamiar budowę nowych punktów świetl
stawiono na dotychczasowym poziomie. nych na drogach powiatowych we wsiach
Dochody własne gminy w przyszłym Chruślin, Brzozów i Janinów. Na ten cel
roku stanowić będą 32,5 % planu docho- gmina pozyskała z budżetu wojewody
(ljs)
dów ogółem, subwencja ogólna - 57 ,3% i 50 tys. zł.
dotacje celowe JO, l %. Ponad połowę
przyszłorocznych wydatków, a dokładzakończenia

przyszłym

w

nie 51,2% stanowić będą wydatki na

~!;:~~;'w~a;n:::;.~;.~~~~~:~~h~~

datki na oświatę w porównaniu do oświatowej subwencji, wynika, że stanowi ona
tylko 81, I% planu wydatków bieżących
na oświatę subwencjonowaną.
W planach inwestycyjnych ujęto modemizacjęstacji wodociągowej w Oszkowicach, której całkowity koszt wyniesie
220 tys. zł, ale z budżetu gminy w przyszłym roku wyasygnowane zostanie połowa tej kwoty. 1 tys. zł przeznaczone
zostanie na opracowanie dokumentacji
podłączenia wsi Piotrowice do sieci wo-

Regulamin utrzymania czystości wciąż budzi kontrowersje

S

poro czasu podczas ostatniej sesji rady
gminy w Kocierzewie, 29 listopada, zajęło wójtowi i sekretarzowi gminy przekonywanie tamtejszych radnych o konieczności przyjęcia przez radę regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Kiedy już radni zostali przekonani, że
przed Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, nakładającą na gminę obowiązek
utrzymania porządku i czystości na swoim
terenie, nie ma ucieczki (warto zaznaczyć,
że prawie wszystkie gminy na terenie naszego powiatu l$1iły już taki regulamin)
postanowiono przyjrzeć się poszczególnym
zapisom.
Najwięcej wątpliwości wzbudziły proponowane normatywne ilości stałych odpadów komunalnych produkowanych przez
jedną osobę w ciągu tygodnia Proponowane przez zarząd I Olitrów jako ilość podstawowa wydawało się większości radnym za
dużą ilością, 5 litrów dla osób przebywają
cych na terenie szkoły również budziło wąt
pliwości. Kontrowersje wzbudził także zapis informujący, że właściciel nieruchomo-

R

Decyzja o skierowaniu pisma do władz_
spółdzielni była podyktowana, jak powiewał pismo do prezesa Łowickiej Spół- działa nam Jolanta Grabowska z łowickiego
dzielni Mieszkaniowej z prośbą o nie PCK, miernym wynikiem zbiórki odzieży
przedłużanie umowy dzierżawnej pod przeprowadzonej w listopadzie, którą PCK
kontenery przeznaczone na starą zużytą przeprowadził wspólnie z firmą VNA, z
odzież, którą spółdzielnia ma podpisana którą ma podpisaną na taką działalność umoz firmą „Wtórpol" ze Skarżyska Karnien- wę. Jeszcze tak źle nie było, nie mieliśmy
nej. Firma ta współpracuje z PolskąFun nawet z czego wybrać ubrań dla ubogich,
dacją na rzecz Rozwoju Krwiodawstwa i klóre zawsze mamy w swojęj siedzibie - poKrwiolecznictwa w Warszawie. ·.Spraw_ę wiedziała nam Jolanta Głowacka. Jednoczekonfliktu miedzy łowick~ PCK"'8jt1IJ.· śnie daje się zauważyć, że pojemniki „Wtórdociągowej.
Kontynuowana będzie budowa sali dacjąi Wtórpol~m o_pi~ywaliśmy <iW,~er polu" cieszą się,Qość sporą popularnością
~rniasta:Vlaczege'? Moi' gimn11stycznej~mnazjnm, do- któ"- • ili w N.Ł.·n- 1-5..lł&t.opada.

o

ejonowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Łowiczu wystoso-

Rada gminy przyjmując projekt uchwanie dokonała w nim żadnych zmian.
Dotychczasowe stawki zostały przeło
żone na nowy, obowiązujący zapis w
·uchwale i znajdują się prawie na najniż
szym dozwolonym aktualnie pułapie
określonym przez ustawodawcę. W praktyce będą od około 5% do l 0% wyższe
od dotychczasowych. Wiele zapisów w
uchwale było jednak dla radnych niezrozumiałych. Jeden z nich zapytał, kto bę
dzie ustalał stopień szkodliwości spalin.
Wójt wyjaśnił, że będzie to wykonywane przy przeglądzie technicznym zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Pytano także skąd będzie wiadomo, jaki naprawdę ma tonaż samochód, jaki ma nacisk na osie i ile ich posiada oraz jak bardzo szkodliwy jest on dla środowiska skoro informacje te nie są zapisywane w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wójt
odpowiedział, że faktycznie, do tej pory
nie było to praktykowane ale wpisy robione są od lipca i będą teraz obowiązkowe.
(tb)
ły

Gmina Kiernozia

Podatek od środków
transportowych po staremu

R

walka orynekws1mac1ane1 dobroczynnosc1,
I

załączników.

ści obowiąz.any jest do zawarcia umowy na
odbiór odpadów co ruijmniej w ilości wynikającej z wyliczenia na podstawie niniejszej
ada Gminy Kiernozia na ostatniej
uchwały. Jeżeli wyprodukujemy mniej śmie
sesji, 28 listopada, zadecydowała,
ci to dlaczego mamy płacić za więcej? - pyże w przyszłym roku stawki potano. Proponowana w regulaminie maksy- datku od środków transportowych pomalna stawka 0,8 zł za jednorazowy wy- zostaną na starym poziomie. Tym samym
wóz I Ol odpadów również nie zyskała apro- odsunęła na rok konieczność wprowadzebaty radnych.
nia w życie nowych stawek, których wyPadła również propozycja, by na terenie
sokość nie jest uzależniona od ładowno
gminy przeprowadzić referendum w spraści, ale od dopuszczalnej całkowitej masy
wie tzw. opłaty śmieciowej, wtedy ustapojazdu. Wójt Zenon Kaźmierczak wywiono by na terenie gminy zbiorcze pojemjaśnił, że w teń sposób gmina uniknie na
niki na śmieci, a gmina podpisałaby umowę
z firmą zajmującą się ich wywozem w za- razie trudności związanych z wyegzemian za co ustalona zostałaby stawka po- kwowaniem nowych stawek, czyli na
przykład konieczności dotarcia do dokubierana od każdego mieszkańca gminy.
Ostatecznie radni nie przyjęli regulaminu mentów określających dopuszczalną masę
(12 radnych głosowało przeciw, 6 wstrzy- pojazdów. Biorąc pod uwagę stosunkomało się). Postanowiliśmy najpierw skon- wo małą ilość środków transportowych
sultować z mieszkańcami przedłożony na terenie gminy, nie spowoduje to znaprzez zarząd projekt i dopiero po wysłu czącego uszczerbku w jej dochodach chaniu ich uwag i propozycji oficjalnie uważa wójt Kaźmierczak.
(/ js)
ustosunkować się do sprawy - wyjaśnia
(aj)
radny JózefBrzozowski.

PCK

I

awetprawnicywRegionalnej Izbie
Obrachunkowej nie wiedzą do koń
ca jak interpretować zapisy w nowej uchwale dotyczącej podatków od
środków transportu - p"Owiedzial na ostatniej sesji Rady Gminy Zduny wójt Jaro•
sław Kwiatkowski, który jeździł specjalnie do RIO by otrzymać informacje jak
przygotować uchwalę przedjej przyjęciem
przez radę gminy. Istotnie, nowe przepisy
są skomplikowane: poprzednia uchwala
dotycząca środków transportu mieściła się
praktycznie najednej kartce, teraz kartka
jest teźjedna. ale towarzyszyjej kilka stron

I

Komputery dla urzędu

K

olejne dwa stanowiska ko111putero
we oraz kasa fiskalna zostaną ku
pione jeszcze w tym roku na pona do nich przynieść odzież kiedy się chce, trzeby łowickiego Urzędu Miejskiego. Z niezależnie od daty prowadzonej zbiórki. To uwagi na fakt, że to zamówi<!nie publiczne nie przekracza wartością 30 tysięcy
spora wygoda - potwierdzają w PCK
Łowicki PCK stoi aktualnie na stano- euro, będzie ono zrealizowane na podstawisku, że jeśli ŁSM przychyli się do jego wie tzw. zapytania o cenę. Jeden z komwniosku i nie przedłuży dzierżawy Wtór- puterów zostanie zainstalowany w Wypolowi, której termin upływa z końcem dziale Gospodarki Gruntami i Planowagrudnia, to w porozumieniu z firmą VNA nia Przestrzennego. Konieczność jego
postara się ustawić podobne pojemniki zakupienia wynika z faktu nowelizacji
na terenie osiedli. My jednak inaczej niż zapisów ustawowyc~ i zwiększeniu zafundacja, będziemy te ubrania segrego- kresu obowiązków tego wydziału. Drugi
wać i część z nich przekazywać do wyko- komputer będzie wykorzystywany
rzystania najuboższym, tak jak zawsze przez Wydział Finansowy, podobnie jak
(tnfl.k)
.. ......
(th) - kasa.fis~
rebi/iśmy-zapewnia-Głewacka. •

•

.
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Oskarżony chce powołać jeszcze jednego świadka
rzed sądem rejonowym w Łowi
czu odbyła się w środę, 28 listopada, druga już rozprawa przeciwko
Krzysztofowi A., mieszkańcowi Łowi
cza, prezesowi jednego z działających
w tym mieście stowarzyszeń na rzecz
ludzi biednych, właścicielowi firmy
handlowej. Jest on oskarżony o tci, że
29 stycznia tego roku we wsi Wygoda
przy użyciu pistoletu gazowego groził
Mariannie i Janowi· R. pozbawieniem
życia, a groźba ta wzbudziła u nich obawę, że zostanie spełniona. Strony powaśniła różnica zdań na temat ogrodzenia rozgraniczającego działkę, która jeszcze 13 lat temu była wspólna, później
jej część została przepisana Krzysztofowi A. przez jego dziadka, a ten
w styczniu tego roku postanowił ją rozdz.ielić. Właśnie od tej chwili konflikt
między sąsiadami mocno się zaognił. Do
jego eskalacji doszło 29 stycznia, kiedy
to, jak twierdzą Marianna i Jan R.,
Krzysztof A. nie przebierając w sło
wach groził im obojgu pistoletem.
W ubiegłym tygodniu przesłucha
nych zostało dwóch świadków: policjant Tadeusz K. oraz brat oskarżone
go Jacek A. Funkcjonariusz policji Tadeusz K., został powołany na świadka
z uwagi na fakt podejmowania interwencji na miejscu zdarzenia 29 stycznia,
kiedy to doszło do konfliktu pomiędzy
Krzysztofem A. a jego sąsiadami Marianną i Janem R. To oni złożyli doniesienie o popełnionym przestępstwie.
Nadmienił, że nie była to pierwsza interwencja policji podjęta w sprawie dłu
gotrwałego konfliktu między państwe1p
R. a Krzysztofem A., dotyczącego przebiegu granicy nieruchomości. Krzysztofa A. Świadek pamiętał, że oskarżo
ny pokazywał mu kłódkę i łańcuch, nie

P

Choć recepcja w pracowni hotelarskiej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. w Łowiczu nie jest jeszcze w pełni
wyposatona, trzecioklasiści z Technikum Hotelarskiego podczas zajęć praktycznych często z niej korzystają. Zakup mebli i innych pomocy naukowych ·był mot/iwy dzięki hojności rodziców uczniów uczących się
w tej szkole. Dyrektot szkoły Jan Sałajczyk zapewnia jednak, te do końca roku kalendarzowego w pracowni zostanie zainstalowany komputer. w niedalekiej przyszłości
równiei trafić tam telefon i fax.

ma

Lenartów póaeka na bilard
P

•

<9dczas ostatniej sesji, 29 listopada, radni z gminy Kocierzt<w
Południowy jednogłośnie poparli
propozycję wójta, by pieniądze zaplanowane w tegorocznym budżecie
na zakup stołu do gry w bilard (około l .200 zł) przeznaczyć na kupno
biurek i krzeseł do pracowni komputerowej w kocierzewskiej szkole.
Wcześniej jednak nie obyło się bez
dyskusji.
Ryszard Sikora reprezentujący
gminną komisję do spraw przeciwdziałania problemom alkoholowym
uważał, że nie jest to dobry pomysł.
Stwierdził, że sprawa profilaktyki
w gminie jest zaniedbana. Brakuje
lokalu, gdzie młodzież moglahy wypić kawę, herbatę, posłuchać muzyki, itp. Dlatego ważne jest, by istniejące świetlice były dla młodzieży
atrakcyjne, a np. zakup sprzętu do
gry również je uatrakcyjnia - zwra-

Gimnazjum w Błędowie

Będą iasełka

ozpoczęły się już próby jasełek w gimcał się do radnych Ryszard Sikora.
nazjum w Błędowie. W ich tworzenie
Radny Józef Brzozowski był podobzaangażowanych jest około 20 uczniów
nego zdania, zwrócił uwagę na fakt,
że młodzież wiejska ma czas wolny z prawie wszystkich klas. Nad przygotowajedynie zimą, latem pracuje często niem przedstawienia czuwają katechetki Mardo 21.00 - 22.00. Jeżeli kupimy ten ta Czubak; i Małgorzata Olewicz. Przedstawiestół wiosną, już mało kto będzie miał nie zostanie zaprezentowane w czasie świą
czas by z niego karzystać. Teraz je- tecznej sesji Rady Gminy Chąśno, ponadto
prawdopodobnie w kościele w Boczkach Cheł
dyną rozrywką dla młodych jest spotkanie w sklepie spożywczym, a to, mońskich i w styczniu dla rodziców dzieci
(tb)
wiadomo, sprzyja sięgnięciu po bu- w czasie planowanego zebrania.
telkę piwa - argumentował.
Bolimów
Ostatecznie jednak zapewnienie
wójta, że zakup stołu do gry w bilard będzie możliwy już w styczniu, ponieważ wtedy gmina będzie
rzyszłoroczna stawka opłaty za przeddysponowała nową pulą pieniędzy
szkole w Bolimowie wzrośnie o 5 zł
w stosunku do obecnej. Oznacza to, że
z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i że jeżeli będzie taka od I stycznia 2002 roku za jedno dziecko
wola rady, w styczniu zakup ten uczęszczające do przedszkola trzeba będzie zazostanie zrealizowany - przekonało płacić miesięcznie 65 zł. Decyzja taka została
radnych do przekazania pieniędzy podjęta na ostatniej sesji Rady Gminy Boli(ljs)
na meble szkolne.
(aj) mów, 27 listopada.

R

O5zł więcej za przedszkole

P
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wiedział

natomiast, gdzie one

leżały.

Świadek potwierdził także swoje spostrzeżenia odnotowane w sporządzo
nej przez niego notatce służbowej, potwierdzające m. in. fakt uszkodzenia
płotu oraz to, że Krzysztof A. wyjął
broń w celu postraszenia sąsiadów.
Drugim z wezwanych na przesłucha
nie świadków, był brat oskarżonego 40letni Jacek A., który potwierdził istnienie długotrwałego zatargu pomiędzy
państwem R. a Krzysztofem A. Dodał,
że jego brat ma pełne prawo obawiać
się własnych sąsiadów, on na jego miejscu także czułby się zagrożony. Jeszcze przed zdarzeniem z 29 stycznia
200 I roku Krzysztof A. opowiadał mu,
że był popychany podczas ostrej wymiany zdań przez państwa R. Przedstawił sądowi sytuację zastraszania
przez Jana i Mariannę R. jego dziadka,
który próbował dochodzić swoich praw,
ale zawrócił z tej drogi pod wpływem
gróźb państwa R.
Po zakończeniu przewodu sądowego
prokurator wystąpił o następujący wymiar kary dla Krzysztofa A.: łączną karę
l ,3 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 Lata próby, 1OO stawek
grzywny po 1O zł i pokrycie kosztów
sądowych. Oskarżony w ostatnich sło
wach podkreślał znaczenie swojej pracy
społecznej oraz stwierdził, że nie godzi
się na zamknięcie sprawy. Oświadczył,
że chce powołać kolejnego świadka, przypadkowego obserwatora. Sąd po krótkiej
przerwie ogłosił wznowienie przewodu
sądowego oraz zarządził przerwę z wyznaczeniem kolejnego posiedzenia na
dzień 14 grudnia. Wówczas to zostanie
przesłuchany świadek obrony, którego
dane osobowe oskarżony ma ustalić
w ciągu 3 dni.
(eb)
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WAJDA NUDZlt, MANTURZEWSKI

ZAPOWIEDZIAt-SENSACJ~

W

dniach 23-25 listopada br.
w Skierniewicach odbyło się 45
Ogólnopolskie Seminarium Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych zorganizowane przez miejscowy
DKF „Eroica" i władze federacji.
Organizatorzy zaprezentowali interesujący repertuar filmowy pod wspólnym
tytułem ,,Kino początków'' oraz zaprosili licznych gości, w tym twórców filmowych i krytyków.
Oficjalne otwarcie rozpoczęło spotkanie z Andrzejem Wajdą, na którym generalnie wiało nudą. Nasz oscarowiec roztaczał Gak zwykle) własną, jedynie prawdziwą wizję polskiego filmu, co zresztą
było do przewidzenia. Potwierdziły się
staroświeckie poglądy Wajdy, które uwidoczniły się szczególnie podczas dyskusji na temat szeroko pojętego kina polskiego i nie tylko.
Obok filmów starszych, niejednokrotnie kultowych, takich jak: ,,Buntownik bez
powodu" (N. Ray'a), „Kochankowie"
(L. Malle'a), „Na wschód od Edenu"
(E. Kazana) czy ,,Pokolenie" A Wajdy, widzowie mogli zobaczyć interesujące obrazy z dwóch ostatnich lat
Jednym z nich jest dokument ,,El Misionero" Wojciecha Staronia, w którym reżyser przedstawił pracę misyjną
polskiego zakonnika w Andach boliwijskich. To opowieść o zmaganiu się z wła
snymi słabościami, samotnością, a zarazem potrzebie wspólnoty i niesienia bliź
nim wsparcia duchowego. Bohaterom towarzyszy piękna, surowa, niczym nieposkromiona natura, znakomicie współ
grająca z treścią filmu.
Reżyser.jednocześnie autor zdjęć i scenariusza, Wojciech Staroń po filmie dzielił się wrażeniami z podróży oraz opowiadał o współpracy z ojcem Kazimierzem w świecie Indian boliwijskich.
Oprócz „Misjonarza" szczególnie
godne uwagi są dwa tytuły z cyklu ,,Nowe
horyzonty" (Gutek Film), ,,Dziewięć ży-

wotów Tomasza Katza" (B. Hopkinsa) (w większości nigdzie publicznie nie poi ,,Pieśni z drugiego piętra" R. Anderso- kazywane) oczywiście związane z Hina. Obydwa obrazy wymykają się wszel- milsbachem.
Film zawiera również dziesiątki wykim kanonom i gatunkom filmowym. Surrealizm i absurd przedstawione w niesa- wiadów z ciekawymi ,,modelami", z któmowitej mozaice zdarzeń P,Odają sobie rymi bohater spotykał się w różnych okredłonie, raz w tragicznym, innym razem sach swojego bujnego życia. W przeciw humorystycznym uścisku, wyznacza- wieństwie do innych polskich filmowych
miernot z filmu uderza niezwykła świe
jąc nowe tory przyszłości kina.
Jednym z najciekawszych akcentów żość podejścia, a zarazem, jak na doku45 Seminarium PF DKF było spotkanie ment, arcyoryginalny, wręcz awangardoz reżyserem Stanisławem Manturzew- wy styl opowiadania.
Jeżeli Manturzewskiemu uda się zreskim, który zaprezentował obszerne fragmenty swojego nowego filmu o niezapo- alizować swój pomysł do końca i film
mnianym Janie Himilsbachu. Przed pro- ujrzy światło dzienne, należy spodziejekcją autor opowiadał o swoich wzlo- wać się wielkiego filmowego wydarzenia.
tach i upadkach związanych z realizacją
W czasietxwaniaseminariummożna było
filmu, problemach finansowych, które również obejrzeć wystawę plakatów z kouniemożliwiają mu dokończenie tego nie- lekcji Jacka Jaroszyka, a wśród nich: „Cenę
zwykłego dokumentu.
strachu",,,Niebieskiegoptaka",,,SiódmąpieZ zaprezentow.anego materiału bije nie- <:nef:,", ,,l.ezowate szczęście" i ,,Eroicę".
przeciętny talent reżyserski ManturzewAdamHańce
Zbigniew Stelmaszewski
skiego. Widać genialnie zestawione sceny

·Stołówka

PCK wciqi prosi o pomoc

egoroczna akcja odbiła się słabym
echem wśród szkół, otrzymaliśmy pomoc nieporównywalnie mniejszą niż chociażby w roku minionym, gdy nie mogliśmy sobie wprost poradzić ze zwożeniem
warzyw - powiedziała nam Jolanta Gło
wacka z łowickiego oddziału Polskiego
Czerwonego Krzyża, potwierdzając tym
samym, że stołówka prowadzona przez
PCK dla ubogich i bezdomnych przy ulicy 3 Maja, nadal potrzebuje pomocy
z zewnątrz. W tym roku niewiele spośród szkół wiejskich odpowiedziało na
apel o dostarczenie płodów rolnych, jaki
PCK, wystosował do nich wraz z nadejściem jesielli. Były .to szkoły w Nieborowie, Niedźwiadzie, Dzierzgowie, Bielawach, Dzierzgówku, Gagolinie, Błędowie
oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego

T

"Jeśli

kropla powiedziałaby: Nie jestem potrzebna - nie byłoby oceanu". Na tablicy opatrzonej takim mottem, umieszczonej przy gabinecie dyrektorki SP1 w Łowiczu, na tle wielkiego czerwonego serca naklejone są małe różnokolorowe, z nazwiskami i nazwami firm, które
niosą pomoc placówce. Wkład sponsorów w życie szkoły jest coraz
większy, nie sposób ich zaangażowania nie uhonorować - mówi dyrek(tb)
torka Beata Stabryła.

na Blichu. Stołówka, mimo że okres nadsyłania płodów rolnych już minął i nikt
ich aktualnie nie przekazuje, przyjmie GOK Nieborów
z chęcią każdą ich ilość, która usprawni
jej funkcjonowanie i zwiększy możliwość
wydawania posiłków.
Mała ilość płodów rolnych w tym roku
dostarczonych, nie grozi jednak radykalnym zmniejszeniem ilości wydawanych
minny Ośrodek Kultury w Niebo- GOK Bobrowniki, GOK Nieborów.
posiłków. Koszty 40 posiłków refunduje
rowie podsumował już trzecią edy- W części recytatorskiej komisja konkurbowiem w części Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu. W naszym cję konkursu recytatorsko-plastycznego sowa przyznała cztery nagrody oraz 13
mieście jest jednak więcej osób, które pt. „Twórczość Marii Konopnickiej". wyróżnień. Nagrody otrzymali: Maja Siew okresie zimowym z chęcią skorzysta- Spośród zgłoszonych do konkursu 54 kierska- SP Nieborów, WeronikaBrzozowłyby z obiadu. Są to bezdomni, którzy prac ilustrujących wybrany utwór pisar- ska- SP Mysłaków, Waldemar Krysiak- SP
nocują na dworcu w Łowiczu, a w zimne ki nagrodzono 17. Wśródosóbnagrodzo- Dzierzgówek, Milena Wawrzyniak - SP
dni często zachodzą do stołówki już od nych znaleźli się autorzy prac zgłoszo- Bednary. Uroczyste podsumowanie i wrę
nych przez następujące placówki: SPNie- czenie nagród połączone było z otwarrana, licząc na ciepły posiłek.
(aj)
(tb) borów, SP Mysłaków, SP Bełchów, Filia ciemwystawypokonkursowej.

Recytatorsko·plastyczne
•
zmagania
G

•

Od dziewczyny do domu,

z domu do pracy,
dzieci do

szkoły,

a nawet teściową na dworzec (by Slfl nie &pótnHa)
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OKIEN PCV

DO. KOŃCA

GRUDNIA 2001 R.
JESZCZE VAT 70/o

GAZY

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy MILEX,
• PODŁOżA ORGANICZNE
włókno

kokosowe, TORF, SUBSTRAT

• NAWOZ.Y OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab

Ceny producenta/
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
R
Rząsno 25 tel. (046) 838-74-36
100

•!• PRpPAN·BUTAN -11 KG
•!•PROPAN-BUTAN -11 KG
do wózków widłowych .
•!• PROPAN-BUTAN - 33 kg
Aeetylen, argon, azot, dwutlenek węgla,
powietrze syntetyczne, tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje.

Hart I Detal I
Tel. 837-64 73

r-- ----------1 ~

1 ~~PROMOCJA1
0": -, ft. . ",- . 1I
1
1' : ,~ .

'•pcv
· ·. ·

(1465x1435) od 565zł -GWARANCJA 10 LATI

1OKNANIBTYPOWB BRZ DOPł.AT

I DORADZTWO. POMIARY- 'IRANSPORT. GRATIS! I '
AUI'ORYWWANYMONrAżZUPUSTBM-501
I
I ATIMHIGIBNIC'IM',ATIMNIRZAPALNOScl,
I APROBATA Tl!CHNIC'lNA
I
1•ROLETY•ŻALUZTE• VERTICALE•SIATKI I
I ZAPRASZAMY Tenno FASADA
I
Łowicz, uL Wojska Pollldego 1 (róg Słlnlllawllclego)
I tel.lfax. (IM6) 83N2-39, N0744W38
R-10131

----------r
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Dr nauk medycznych

9

JOLANTA
PIETRZAK

u

ORGANIZUJE KURSY:

Piątki

Małgorzata

•Dr med.

piątki

LARYNGOLOG
wtorki 14.30-16.00

R-1441

SPECJALISTYCZNY GABINET

INTERNISTYCZNY I REUMATOLOGICZNY
ul. Topolowa 30, tel. 837·07·70

PRZYJMUJĄ:

dr mec1. Sławomir Kaczor
wt. 16-17, CV#. 16-18

Mieczysław Kaczor
pon„ śr.: 15-17, wt., pt.: 9.00-11 .00

:e
• nastawianie kręgosłupa
• krioterapia • badanie kierowców ~

WIESł..AW BIBLECKI
lekarz chorób wewnętrznych
ŁOWICZ,

3 ..DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

lekarz medycyny

GABINET GINEKOLOGICZNO
- POŁOŻNICZV

ALEKSANDER JANOWICZ

dr medycyny

"WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE- KAS CHORYCH~

Łowicz,

pracowników na stanowiskach
robotniczych
..! dla ·pracowników administracji i kadry

MElJORT ~i~~p~;c~~ci!
Salon Łowicz, ul. Krakowska 4, tel. (046) 830-21-13

inżynieryjno-technicznej

m

~ffl:Q)
• obuwie zdrowotne
dla dzieci w systemie ! 11 /1 1L /!. /1
• parapodium • stabilizatory i ortezy
• sznurówki i gorsety
• kule, laski, balkoniki, wózki

lO&OPEDA

..! dla osób kierujących pracownikami

6.INNE

-ZAPRASZA Hurtownia w Mysłakowie
Dobry dojazd przy trasie

Łowicz-Skierniewice
R·140
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~ w Sobocie, w cenie 300 zł ~arą
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ZAPRASZA NA ZAKUPY

sprzętu AGD i

DOM CHŁOPA, Łowicz, ul. ~urkowa 8
tel. (046) 830-21-51 OJFER1IJJJJE1MIJ:[g

.

l

•komplety
" wypoczynkowe
• tapczany dziecięce
• krzesła • stoły
• komody • witryny
• zestawy kuchenne

b ~o l1f o,e;:_ a

r twiqte,eilfa.
. .,,

RTV oraz zestawów meblowych
iTY ~y ~ ~

l
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·
Sprzęt na indywidualne zamówienia. Du.iy wybór sprzętu do zabudowy.

!

~
Oferujemy:
·
I pilarki I kosia[kL
<.____-~--' ~
I wykaszarki

,

. ,

l·41':2S:

w Borowie zaprasza na

(" •
· Zapewniamy:
• "r'
" •· '
• dobrą kapelę
• 5 posiłków na gorąco
• zimne zakąski
• 1/2 I alkoholu na parę
• loterię fantową
• bufet na miejscu
Tel. (0-46) 83~~-68
• fajerwerki

JD/A11N]P~IDJL

.

i,

~ Koło Ło~ieckie „GOSPODARZ"

*Najmodniejsze wzory karniszy ·

WYMOWY~

os. M. Konopnickiej 6125, tel. (CJ.46) 837-46-65 ;f

,

!

mgr Elżbieta k'owalik

Łowicz,

.~:'.~'.·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··--~~~~~~~~-~~--

*Bogaty wybór tanich paneli
ściennych i podłogowych

Leczenie równiet metodą homeopatyczną,
oznaczanie cholesterolu,
R.
trójglicerydów oraz cukru we krwi
1249

ul. Żwirki i Wigury 41
tel. (04G) 831 6~ 61

5. BHP I OCHRONY P.POŻ .
..f dla

od ul. 11 Listopada) tel 0-603-890-697
Przyjęcia: poniedziałek, piątek 8.00-10.00
Wizyty w domu pacjenta

ł.owłcz

..!kroju, modelowania i szycia

Stary Rynek 16 (lip) tel. (042) 672 98 08"'

(wejście

~fill11ID~QD~

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

~

poniedziałki 17 .00-19.00

STARY RYNEK 8

'

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

MAREK NALEWAJKO

16, 99400 Łowicz, tel. 838-99-70

Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00,
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEż I DOROSŁYCH ~·

USUWANIE WAD

GABINET LEKARSKI

tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

Gabinet Lekarski

Małszyce

Dr n. med. Magdalena Korczyńska

•

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
O>
•
os. Kostka bi. 1 (obok apteki)~

Łowicz,

Łowicz, Stary Rynek 8, tel. 0604-787-705, 0461837-63-08
R-1348

,

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

PIOTR CZYZ

parzysta sobota 11.00-13.00

DOROŚLI i DZIECI

MISTRZOWSKIE) W ZAyYODACH:
../sprzedawca
../murarz
../betoniarz
../stolarz

•

spetjalma neurologii dziedęcei

17.00-19.00

- komputerowe badanie wzroku
- soczewki kontaktowe: korekcyjne, kolorowe
również jednodniowe i do przedłużonego
noszenia
- mały płyn gratis

Łowicz,

ELZBIETA .

ZELAZOWSl<A

Mazurkiewicz-Kazimierak

~

•

17.00-19.00

OKULISTA

1. KWALIFIKACYJNE (CZELADNICZO-

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

Dr n. med. Wojciec~ Kazimierak

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

_ _

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

GINEKOLOG ·

OŚRODEKKSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO W ŁOWI CZU

•

*do 31 grudnia 2001

RATY! SERWIS!
Łowicz,

ul.

Gdańska

1, tel. 046/ 837-39-23 .

REKLAMA

13.12.2001 r.

31

.
ZATRUDNIMY

W CHARAKTERZE:

• p~edsta.wicieli handlowych
• k1erowcow - sprzedawcow

,

WYMAGANIA:

OFERUJEMY:

• wiek do 30 lat
• wykształcenie minimum średnie
• doświadczenie zawodowe
(n~koniecznie w handlu)
• "dyspozycyjność, operatywność,
łatwość nawiązywania kontaktów
• prawo jazdy kat. B, C
• uregulo~any stosunek
do służby wojskowej

•

samodzielną i ciekawą pracę

w profesjonalnym,
rozwojowym zespole
• szkolenia prowadzone
przez Producentów .
(międzynarodowe koncerny)
• atrakcyjne wynagrodzenie
uzależnione od osiąganych
wyników

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie życferysu zawodowego
ze zdjęciem na adres Firmy Hazbi 99-400 Łowicz ul. Poznańska 132 Dział Pracowniczy
w terminie do dnia 22 grudnia 2001 r.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty - nie odsyłamy ofert nie wybranych.

WYPOSAŻENIE

nawozy
••L"lłl~riały.

.

h11d9wlap@

w~gh_„

traH!iport ciężarowy

PROMO«;dA.
SAI..E'I'BA
478 zl/t
Sł')frÓV( Ul. Rołllt:za 611, ~ 041/711}-93-63, IW'fillr 0411119·i1-64
wwwlllirm: c:om.pł; e-maif:biuro@lllimai.Clllll.pl

#

OKNA ZPCV

MAGAZYNÓW

Sklep

DRBt\t()

Al.UMINlJM
Naiwięksi

producenci
Nainiższe ceny

protezy
natychmiastowe
./ protezy szkieletowe ;
./ naprawa protez
-1 godzina
./ korony, mosty -ak
./ korony, mosty-porcelana
-I'

(0-42) 640-70-43

http:llwww.lnterwlst.com.plR-114s

OFERUJE:
./ farby artystyczne ./ witrażowe
./ akrylowe ./ do ceramiki
./ do tkanin oraz ./ pastele
./ pędzle ./ werniksy ./ krosna
./ bloki ./ tektury
./ i inne materiały artystyczne "'
Łowicz,

ul. Zduńska 33, tel. 0-608-174-997

~

&

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

wgodz. od 10.00 do 18.00
ł:.owk:z,

~~Il[Qj
~

Halina Ma/coś

PLASTUS

ul. Bafalion6w Chłopskich 8
tel (046) 837-83--89

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel./fax 837-32-06
Głowno, Plac Wolności 10
Tel. 0421119-34-24

Producent:

PHU GrzegoryGrzegorz

Złaków Borowy 24

Tel.: (0-46) 839-13-85
838-72-12, 0-601-30-32-35

wyroby

posiadają

znak

&
B

bezpieczeństwa

";'

NIKT NIE WIE ·co PRZYNIESIE 2002 rok
.R
A ALE KAŻDY MOŻE SPRAWDZIĆ co DOSTANJE w IGLOO A
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Najstarsza w okollcy ftrma branży Am
A w om czekają na Naszych Kllent6w:
Największy wyb6r sprzętu ACDI
Najlepsza fachowa obsługa I transport grattsl
Najlepsr.e w okollcy cenyl
Najlepsr.e RA1Y 0% Ili Pierwszej wpł~

Łowicz,

cflmildt!!JI

./ lod6wkl

~ pralkł
~ kudmle ~

I
E·

R

PONstańców

w
s

ul. Zgoda 16

Lata mijają a~ trwa!

p

ilJ
promoc\e\
prezenty\

./ zamrat.add
Okaz\el
./ spaęt do zabudowy
„
.
Dziękuiemy NASZVM KLIENTOM za zaufanie
dowyC::;!~r:
i·życzymy wszyStkiego dobrego w nadchodzącym 2002 roku!
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EKOTERM PLUS
oferuje firma EKO ·AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR OLEJU OPAŁOWEGO
Gwarantujemy:
* Najwyższąjakość produktu PKN ORLEN
* Rzetelność i terminowość dostaw ·
* Niskie ceny - oferta specjalna dl~ stałych klientów

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

Łowicz,

R-1326

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

TER~UD

99-400 l:.o'Wicz, ul.

Poznańska

W'

42, tel. (o-46} 830-33-BB

cenach konkurencyjnych

./glazurę, terakotę,

świecie!

Do 31.12.2001 GRATIS:

(naprzeciwko stacji benzynowe/ „Haczykowscy"J

Oferuje

Nr 1 na

gresy

- dodatkowy łańcuch tnący przy zakupie pilarek: 023, 023KSS, 025
- dwa dodatkowe łańcuchy tnące przy zakupie pilarek: 026, 036, MS440, 064

Autoryzowany dealer STIHL: Leszek i Tomasz Kostańscy
99-400 ŁOWICZ, ul. Klickiego 17, tel. (046) 837-18-62
"'
96-100 SKIERNIEWICE, ul. Łowicka 98, teL/fax (046) 832-56-87~

./kleje, fugi, listwy wykończeniowe
./armaturę łazienkową,

./ wanny, kabiny, umywalki
NAJWIĘKSZY WYBÓR! PROFESJONALNA OBSŁUGA!

TRANSPORT GRATIS!
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, soboty 8.00-14.00

NAJTANIEJ
W REJONIE lOWICZA
ODWIEDŹ KOMPLEKS HANDLOWY HURTOWNI

Zdrowych i pogodnych
Swiqt Botego Narodzenia
oraz szcześtiwego
Nowego Roku
żgczg PSS

Sp1J/1Jm Ol ~()Ol /CZU

Of'erujemy szeroki vvybór asortymentu
spożyvvcze.J, chemiczne./ I A GD.
ZAPEVVNIAMY REVVELACYJNIE NISKIE CENY.
branży

~

':i

chemiczno-budowlanej i hydrauliczno-metalowej i sprawdź ceny.
Stwierdzisz, ie opłaca się wyskoczyć z miasta
w 2 minuty dojechać na miejsce i dokonać zakupu.
Hurtownia położona jest w m. Mysiaków
na przedłużeniu ulicy Bolimowskiej jadąc do Skierniewic

•

,.„.~"

®

KNA~· !~~~~!!
ff! Co za ulga·:·

Jeszcze zdązę!

'. UWAGA!

DRZWI

OSTATNIA SZANSA NA WYKORZYSTANIE

TYLKO U NAS MOŻESZ 1uP1ć wmsnco:
• STOLARKA PCV, ALUMINIUM• OKNA MAHONIOWE, SOSNOWE
•OKNA INWENTARSKIE" DRZWI ZEWNĘTRZNE• DRZWI WEWNĘTRZNE
• BRAMY GARAżOWE. FASADY• GRODY ZIMOWE" DASZKI ALUMINIOWE

:~!~~~~~~·~~~~~0~0~:VA~~~~g~~~~~NICE

Olej

opałowy

EKOTERM
oferuje „HALTER" Sp. z o.o. STACJA PALIW
Łyszkowice, ul. Kościelna 9
te1. (046) 838-89-10, 838-89-20
• dostawa autocysterną
"'
..._•_w...
ęż_e_wy._d_a_w_ni_cz_e_so_m_ _ ___..~

ULGI BUDOWLANEJ!

to•1111icz
ł'ł' ~

UL. POWSTANCÓW 1oG
TEL./FAX 0461830-20-78
1

!KiłDffiD0-3lJli~

I
bez poręczycieli
I
I
I
z ubezpieczeniem na życi~
1
~

tel. (046) 862 76 98, fax (046) 862 76 89 ~

OŚWIETLENIE
!7o.r.rudo
NOWO OTWARTY SKLEP
ZAPRASZA

• lampy wiszące
i\ló(
• lampy stojące ~\):ii~e~~'I
• kinkiety
'ł-u'*'~:i,\\.,..~e\\\'ł
~ b.,..~
•lustra
.,,.~

'--~J;..Q~Oj=!~:!~-.2Q_j! . Łowicz,

Nowy Rynek 15

•NAJTAŃSZE
NAWOZY
•DESKI
•KROKWIE
•OTRĘBY:

PSZENNE, ŻVTNIE, •
JĘCZMIENNE

•STAL
Dąbkowice

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

SPORT

13.12.2001 r.
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•

SPORT

•

SPORT

33

Dart- 3. turniej li Otwartych Mistrzostw Łowicza 501 d.o.

Wtowiczu gramy ·coraz lepiei
Łowicz, 6 grudnia. W mikołajkowy
wieczór w Pubie „Krokody-LEG" odbył
się trzeci turniej z cyklu II edycji Otwartych Mistrzostw Łowicza w darcie 50 I
double out, a tym razem do rywalizacji
przystąpiło aż 33 zawodników. Do Ło
wicza dojechali tym razem zarówno zawodnicy z Łodzi, jak i z Płocka, ale okazało się, że nasi „rzutkowicze" grają coraz lepiej. Po prawej stronie do finału
dochodzi dwóch łowiczan - Andrzej
„Pągoś" Pągowski i Paweł „Qzi"
Kuza (LKD „Leg"). Ten ostatni wygrał
zreszta wczesniej z faworyzowanym
Jarkiem Staniszewskim (Metropolis-Team Lódz), ale w finale lepiej rzucał
Pagowski i to on czekał na zwyciezce meczu Kuza - Staniszewski. Tym razem
wygrywa łodzianin i juz we wlasciwym
finale Staniszewski wygrywa najpierw
3:1, a potem 3:2. W ostatnim legu obaj
zreszta wczesniej mielijuz „koncówki".
W klasyfikacji generalnej zmiana. Na
Hala łowickiego OSiR-u gościła uczestników li Mistrzostw Polski Firm Ubezpieczeniowych w halowej piłce
czoło wysunal sie Leszek Puchowski
nożnej. Mistrzami okazali się zawodnicy Amplico.
(Intrako Łódź), który jednak jedynie o
osiem punktów Piotra Kuletę („PapiPiłka nożna - Mikołajkowy Halowy Turniej rocznika 1988
rus-Team").
Klasyfikacja po 3. turnieju li OM

tOWICZANIE ZDOBYLI SOCHACZEW

Sochaczew, 2 grudnia. Ekipa łowickie
go Pelikana z rocznika 1988 okazała się najlepszą drużyną Mikołajkowego halowego
Turnieju Piłki Nożnej rocznika 1988 o Puchar Dyrektora MOSiR w Sochaczewie.
Trener Henryk Plichta Podzielił swój zespół nadwie drużyny: pierwsza zajęła pierwsze miejsce, a druga została sklasyfikowana
na piątej pozycji.
GRUPA!:
•BŁONIANKA Błonie - PELIKAN
I Łowicz 2:2; br.: Maciej Rybus i Maciej

GRUPA//:
• PELIKAN Il Łowicz - MAZUR
Gostynin 1:2; br.: Maciej Lebioda.
• PIAST Piastów - ORKAN I Sochaczew 0:2
• MAZUR Gostynin - ORKAN I
Sochaczew 5:1
•PELIKAN Il Łowicz-PIAST Piastów 5:2; br.: Jakub Doroba 3, Mateusz
Dur i Maciej Lebioda.
•MAZUR Gostynin - PIAST Piast9w 5:0
Jędrachowicz.
• PELIKAN II Łowicz - ORKAN I
• UNIA Iłów - ORKAN II Socha- Sochaczew 1 :3; br.: Mateusz Dur.
czew 6:2
MECZ O 7. MIEJSCE:
• PIAST Piastów - ORKAN II So• PELIKAN I Łowicz - ORKAN II
Sochaczew 3:0; br.: Maciej Jędrachowicz ćhaczew 3:2
MECZ O 5. MIEJSCE:
2 i Damian Drzewie.
• PELIKAN II Łowicz - BLO•BŁONIANKA Błonie- UNIA Dów
NIANKA Błonie 5: 1; br.: Mateusz Dur
1:4
• PELIKAN I Łowicz - UNIA Iłów 2, Maciej Lebioda 2 i Tomasz Wasilew4:2; br.: Maciej Jędrachowicz 2, Andrzej ski.
MECZ O 3. MIEJSCE:
Osowski i Maciej Rybus.
• UNIA Ilów- ORKAN I Sochaczew
• BŁONIANKA Błonie - ORKAN
II Sochaczew 2:1
0:5

Łowicza:

MECZ O I. MIEJSCE:

I. Leszek Puchowski -fntrako (2)
2. Piotr Kuleta ,,Papirus-Team" (I)
3. Maciej Turski -ŁKD „Leg" (3)
4. Paweł Kw.a U<D ,,Leg" (4)
5. Andrzej Pągowski (8)
6. Jarosław Staniszewski -Mełropolis (17)
7. Michał Szcz.epaniak -Intrako(5}

216
208
184
160
144
128
120

•PELIKAN I Łowicz- MAZUR Gostynin 4:3; br.: Maciej Rybus 3 i Maciej
Jędrachowicz.
·
t. Pelikan I Łowicz
4 10 13:7
2. Mazur Gostynin
4 9 15:6
3. Orkan I Sochaczew
4 9 11:6
4. Unia Iłów
4 6 12:12
5. Pelikan II Łowicz
4 6 12:8
6. Błonianka Błonie
4 4 6: 12
7. Piast Piastów
4 3 5:14
8. Orkan Il Sochaczew
4 O 5:14
W zwycięskiej ekipie Pelikana I Łowicz grali: Michał Kocemba - Maciej Jędrachowicz (6. bramek w turnieju), Maci ej Rybus (5), Damian Drzewie (I), Andrzej Osowski (I), i Konrad Bolimowski.
Natomiast w Pelikanie II występowali:
Sebastian Gańczak - Maciej Lebioda (4),
Mateusz Dur (4 ), Jakub Doroba (3), Tomasz Wasilewski (I) i Marcin Mrozowicz
- trenerem zespołu jest Henryk Plichta,
a kierownikiem drużyny Ireneusz BoPub „Krokody-LEG" ma swoich
limowski.
Paweł A. DolińSki darta.

8.Jaceklebioda-ŁKD„Leg"(6)

96
96

Mieczysław Różycki -ŁKD „Leg" (7)
IO.Marcin WrońskiŁKD,,Leg"(l6)

Adaln Warzycba-Intrako(ll)
Waldemar Sokół -ŁKD ,,Leg" (IO)
13. Piotr Puchowski -Intrak.o (13)
14.Jacek Kocus -ŁKD ,,Leg" (9)
Grzegon:Wójcik-ŁKD „Leg"(l3)
Robert Szczepański-LKD „Leg" (J 5)
17. Marek Piaskowski (12)
Jakub Lebioda· LKD „Leg" (19)
19. Ramzes Patora- FartDartlJ'ady Płock (-)
20. Dagmara Wiśniewska· Intrako(17)
Cewy Zawadzki •FartDartDady Płock
SzymonKajkowski -Orlen Płock(·)
WaldemarSzkup(-)

Arek Marsz.alowski -LKD ,,Leg" (19)
25. Monika DurJnaj
Aneta Szczepańska -ŁKD „Leg"
Zenon Jaska
Stefan Nowak· „Champions"
Radosław Gębicki

Piotr Pernak
31. Robert Niemczyk· FartDartDady Płock
Robert TIoczek -Intrako
Sebastian Szkup .

88
88
88

72
64
64
64
48
48
40
32
32
32
32
32
24
24
24
24
24
24
16
• 16
16

Kolejna runda II edycji Otwartych
Mistrzostw Łowicza w darcie 50 I d.o.
zostanie rozegrana dopiero w czwartek
31 stycznia 2002 roku, a początek zawodów zaplanowano w Pubie KrokodyLEG" jak zwykle na godzinę 18.00. Kolejne turnieje odbędą się: 28 lutego, 7 marca, 25 kwietnia, a zakończenie tej edycji
odbędzie 9.05.2002 roku.
Paweł A. Doliński

stałych

bywalców - uczestników turnieju

- HURTOWNIA CEIWIICZNO•BUDOWLANA
ul. Nadbzurzańska 41
Tel.(046) 837-88-13

Łowicz,

r

.

-

MULTIPLA 1,6 16V SX

2001

stalowy met.

MAREA BERLINA 1,6 16V SX

2001

brąz met.

BRAVA 1,6 16 SX

1996

wsnia meL

SEICENTO 1,1 S

1999

SEICENT00,9 FUN

2001

wsnia met.

CINQUECENT00,7 YOUNG

1996

stalowy met.

CINQUECENT00,7 YOUNG

1996

biały

RENAULT11 GTX1,7

1988

riebieski met.

błękł

met.

Poleca po atrakcyjnych cenach:
glazurę, terakotę

polskich i zagranicznych firm ·
.W
. • .·
w dużym wyborze i kolorystyce
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Ceresit)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• g.ip_sy, gładzie, masy wyrównające
SANPLAsr
•!• płyty gipsowe KNAUF
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze
~

•!•

•!•systemy kanalizacji PCV
Hurtownia czynna w godz.

i' -18",

soboty 1" -16"
R-1017

„ .........

„„.„ .... „ •• ___ _ ••• „ .. . . ... . .

kupisz. prezenty świ
dla calei rodżiny
• kalendarze (szeroki wybór)
• literaturę piękną
dla dorosłych i dzieci
• słowniki i encyklopedie
• zabawki i gry edukacyjne
• reprodukcje
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91 ooo km
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52 60 O pakietSX
47 50 O pakiet SX
22

oo O pa1<ietSX

18 70 O Airbag, elektr. szyby.
imroobiizer, radioodtw.

22 40 o inmobilizer, radioodtw..
szyby tylne uchylane

71 300 km
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71 300 km
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siatkowa - 6. kolejka li ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

„SPÓtDZIELNIA" POKONAtA LIDERA
Lowicz, 8 grudnia. Pierwszej poraż się bez walki. Byli oni blisko zdobycia
ki w rozgrywkach Il ligi doznał lider Tech- jednego punktu. W czwartej partii przenikum Zduńska Dąbrowa. Podopieczni grali dopiero przy stanie 28:26.
Adama Stępniaka przegrali pięciose
W konfrontacji Gimnazjów lepsi okatowy pojedynek z ŁSM Łowicz. W zali się podopieczni Zbigniewa Gronpi..:rwszym secie "spółdzielcy" prowa- czewskiego z GP nr 2 Łowicz. Po niedzili już 19: I Oi o dziwo potrafili jeszcze równej 'grze wygrali oni z uczniami z
roztrwonić taką przewagę i przegrali do Kompiny dopiero w piątym secie (15:7)
13. Dwie kolejne pa1tie należały do ŁSM. i zainkasowali tylko 2 punkty.
Widząc, że Technikum gra słabo, na parNajkrótszy pojedynek 6. kolejki rozekiet wszedł Stępniak i gra toczyła się już grali zawodnicyTadeo i GOK-u. Uczniotrochę lepiej. Uczniowie ze Zduńskiej wie ze zduńskiego LO, którz}' reprezenDąbrowy doprowadzili do tie-brcaka. W
tują GOK, musieli uznać wyższość swodecydującej partii prO\~adzili już 12:8 i ich starszych kolegów (większość to abwydawało się, że nadal pozostaną niepo- solwenci LO Zduny)i przegrali gładko do
konani. Jednak po kontuzji boisko opu- 14, 20 i 17. Tadeo z Merza ma już cztery
ścił Stępniak i uczniowie bez swojego zwycięstwa na koncie i na pewno będą
nauczyciela nie potrafili skończyć spo- sięjeszcze liczyć w walce o awans.
tkania. Seria prostych błędów, niemoc w
6. kolejka Il ligi AMŁ:
ataku i siatkarze z ŁSM szybko wyrów•UKS BLICH- SEPUKU 3:1 (22:25,
nali, a w końcówce mieli więcej szczęścia 25:16, 25:11, 28:26)
i wygrali 16: 14.
Blich: Kornel Leśniewski, Emil KoTrzecie zwycięstwo w lidze odnieśli smatka, MaC<iej Mońka, Michał Piekacz,
podopieczni Artura Sadowskiego. Piotr Szymczak, Artur Sadowski, MaZawodnicy Blichu tym razem pokonali riusz Kwiatkowski i Tomasz Kwiatkowekipę Sepuku, która jednak nie poddała ski.

Sepuku: Tomasz Skrzecz, Filip Rybus,
Sebastian Przybyła, Michał Pisarek, Adrian Makowski i Michał Świechowski.
• ŁSM Łowicz - TECHNIKUM
Zduńska Dąbrowa 3:2 (23:25, 25:23,
25:21, 20:25,16:14)
ŁSM: Maciej Ludwiczak, Jacek Jaros,
Paweł Bobrowski, Tomasz Słoma, Grzegorz Kosmowski , Marcin Żacze~ i Adam
Mikołajczyk.

Te<;hnikum: Damian Urbanek, Marek
Sokół, Piotr Florczak, Grzegorz Dziedzie-

la, Piotr Jachimek, Mariusz Węgierek,
Gabriel Ochmatiski, Adam Stępniak i
Maciej Gajewski.
• TADEO Z MERZA- GOKZduny
3:0 (25:13, 25:20, 25:17)
Tadeo: Jakub Kantorek, Marcin Guzek, Marek Klimkiewicz, Marcin Kazimierczak, Łukasz Gryglak, Przemysław
Jagoda, Anna Folusiak i Tomasz Zacharski.
GOK: Rafał Trzeciak, Tomasz Bilski,
Łukasz Kołaczyński, Kamil Bogusz, Dawid Rełek, Piotr Kosmowski, Bartłomiej
Janocha, Jędrzej Marcjanik, Paweł Tokarski, Rafał Wojtysiak, Sebastian Kowalczyk i Piotr Guzek.
•GIMNAZJUM Nr 2 Łowicz-GIM
NAZJUM Kompina 3:2 (25:14, 21:25,
25:20.25:27, 15:17)
Gimnazjum Nr 2: Piotr Osi ca, Krzysztof Żaczek, Tomasz Kosiorek, Paweł Suder, Karol Nowicki, Marcin Sobieszek,
Maciej Wyszogrodzki, Piotr Kostański i
Miłosz Gawroński.

Gimnazjum: Albert Szczepanik, Dariusz Kapusta, Paweł Bogusz, Artur Ostaszewski, Mateusz Zabost, Tomasz Woliński, Kamil Gala i Marcin Majchrzak.

I. TechnikumZd. Dąbrowa(!) 6 15
2. ŁSM Łowicz (2)
6 13
3. TadeozMerza(3)
6 12
4. UKS Blich (4)
5 9
5.GimnazjumNr2Łowicz-(6) 5 6
6. Gimnazjum Kom pina (5)
6 6
7.Sepuku(7)
6 4
8. GOK Zduny (8)
6 3
W spotkaniu dwóch gimnazjów niewiele lepsze to z

Łowicza.

Zhigniew

17:6
16:9
13:5
11 :8
10:12
9: 14
6:15
7: 17

Łazi1iski

Szachy klasyczne - 1. Mistrzostwa Powiatu łowickiego

Historyanym mistrzem Zdzisław Orzechowski
Zduny, 1 grudnia. Dopiero ostatnie wjaki sposób na szachach można zarabiać
5,5
7. Błażej CzyŻl!k
rundy I Otwartych Mistrzostw Powiatu pieniądze. Zwłaszcza, że mamy utalentowa5,0
8. Zdzisław Czyżak
Łowickiego w szachach klasycznych ną młodzież, która już odnosi Ji1kcesy na
4,5
9. Roman Zimochocki
przyniosły rozstrzygnięcia. W Gminnym poziomie krajowym i której powinno się
4,5
IO. Adam Kubera
Ośrodku Kultury w Zdunach zostały stwo17J1Ć warunki do dalszego rozwoju.
4,5
11. Kacper Piorun
rozegrane ostatnie rundy turnieju, w któKlasyfikacja końcowa I. MPŁ:
4,0
12. Tadeusz Wójcik
rym brało udział osiemnastu zawodniI. Zdzisław Orzechowski 7,O
3,5
13. Agata Piorun
ków. Swoją klasę potwierdził ponownie
2. Paweł Wojciechowski
7 ,O
3,0
14. Grzegorz Marszałek
wielokrotny mistrz Łowicza - Zdzisław
3. Paweł Orzechowski
2,5
15. Ewelina Kubera
6,5
Orzechowski, któ1y na finiszu wyprze4. Adam Piorun ·
6,0
2,5
16. Sebastian Nowak
dził juniora Pawła Wojciechowskie5. Andrzej Woźniak
ko
I 7. Żaneta Piorun
5,5
(p)
go oraz swojego syna - Pawła. W kla6. Ariel Brzozowski
5,5
ko
18. Damian Piorun
syfikacji juniorów pierwsze miejsce wywalczył wspomniany wyżej Wojciechowski, przed Arielem Brzozowskim oraz
Błażejem Czyżakiem. W rywalizacji
kobiet na podium znalazły się trzy finalistki przyszłorocznych Mistrzostw Polski Juniorów. Wygrała.- rzutem na taśmę
-Agata Piorun (UKS Pijarski KS) przed
Eweliną Kubera (UKS GOK Zduny)
oraz Żanetą Piorun (Pijarski).
Po zawodach tych powiedziała Agata
Piorun: Organizatorzy obiecali, iż przyszłoroczne mistrzostwa będą dysponowały
jeszcze większym budżetem, co powinno
przyciągnąć więcej zawodników. Marzenia sięgają, aby podobna impreza nastale ::agościla w kalendarzu ogólnopolskich
imprez szachowych. obok takich miast
turniejowych.jak Polanica Zdrój, Opoczno, Kalisz, Sieradz, Rowy, Barlinek, czy „,Szachiści dyplomowani„ ." w Mistrzostwach Powiatu łowickiego rozdaTurek, gdzie władze miejscowe już wiedzą no już nagr-ody
J
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Rzemiosło Głowno

zwycięstwie

po

z

Dzikością

nadal na pierwszym

miejscu.

Piłka

siatkowa - 6. kolejka I ligi Amatorskich
Mistrzostw Łowicza

RZEM1·osto
·samodzielnym liderem
Łowicz, 7 grudnia. W piątek siatkarze rozegrali przedostatniąjuż kolejkę I
rundy. Znów nie udało się przeprowadzić wszystkich spotkań. Po raz drugi
przełożono mecz z udziałem Przyszło
ści. Zawodnicy z TKKF-u Głowno mają
jedno zaległe spotkania, ale pomimo tego
drużyna ta nadal utrzymuje się na drugim
miejscu w tabeli.
Samodzielnym liderem po piątkowym
zwycięstwie nad Dzikością zostało Rzemiosło. Siatkarze z Głowna w pierwszej
partii przegrywali już I :7, ale z upływem
czasu powoli się rozkręcali i w połowie
seta doszli przeciwnika, następnie objęli
prowadzenie i bez większych problemów
wygrali 25: 17. W drugiej partii Dzi-koś~ć
znów trzymała się do piętnastego punktu. Potem coś się zacięło i tracili szybko
dystans do Rzemiosła. Dość zacięty i wyrównany przebieg miał set trzeci. Ekipa
Rzemiosła wprowadziła na parkiet młodzież i od razu gra wyglądała dużo gorzej.
Partia ta rozstrzygnęła się dopiero przy
stanie 28:26. To było już piąte zwycię
stwo zawodników z Głowna, natomiast
Dzi-koś-ć, po trzeciej porażce, spadła o
jedno miejsce w tabeli.
Drugie zwycięstwo w lidze odniosła
ekipa Belferka. Nauczyciele, grający z
ostatnim w lidze Olimpem, mieli już nóż
na gardle. Przegrywali 0:2 i w partii trzeciej ekipa z Bedlna prowadziła 10:5. Po
wziętym „czasie" Belferek zagrał już
dużo skuteczniej, bez zbędnych kombinacji. Prosta gra dała dobry efekt, ale nie
mała w tym zasługa rywala, któremu przestało „iść" zupełnie. Set czwarty skoń
czył się zdecydowanym zwycięstwem
Belferka 25: 17. Olimp w tie-breaku stanął całkowicie. Już na początku przegrywali 0:7 i to podcięło im skrzydła. Ostatecznie przegrali 7: 15 i nadal pozostają
bez zwycięstwa w lidze.
Na trzecie miejsce awansowały Retki, po
pokonaniu TKKF-u 3:1. ,,Księżak" grając
w dużym osłabieniu i tak sobie nieźle radził.
Zaskakujące było na pewno to, że siatkarze
tej drużyny zdołali urwać seta, wygrywając
dość gładko do 18. LZS wygrał już po raz
czwarty w tym sezonie.
W 7. kolejce najciekawszym spotkaniem powinien być pojedynek Rzemio-
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sła

z LZS-em. Jeśli zawodnicy z Retek
w pełnym składzie i będą w dobrej dyspozycji to chyba mają szansę
powalczyć z siatkarzami z Głowna. Ciekawy będzie też zaległy mecz 6. kolejki
TKKF BS Głowno - Przyszłość.
6. kolejka I ligi AMŁ:
• LZS Retki - TKKF „KSIĘŻAK"
Łowicz 3:1 (25:23, 18:25, 25:18, 25:22)
LZS: Adam Kotlarski, Michał Myszewski, Mieczysław Anyszka, Paweł
Klimkiewicz, Tomasz Klimkiewicz, Janusz Muras, Robert Ignaczak i Sławomir
zagrają

Głowacki.

TKKF: Wojciech Więckowski, Adam
Kucharski, Włodzimierz Kłos, Sławomir
Kucharek, Dariusz Wróbel, Karol Kosmowski i Adam Jałoszyński.
•OLIMP Bedlno- ZNP BELFEREK
2:3 (25:17, 25:20, 20:25, 17:25, 7:15)
Olimp: Cezary Guzek, Grzegorz Guzek, Michał Warda, Andrzej Węgierek,
Piotr Ignaczak, Łukasz Budner, Leszek
Tarka i Ireneusz Lewarski.
Belferek: Jarosław Kapes, Piotr Florczak, Wojciech Florczak, Zbigniew Ła
ziński, Cezary Gajda, Karol Joachimek,
Tomasz Piasecki, Jarosław Woźniak, Sebastian Jabłoński i Bartłomiej Erchardt.
• DZJ-KOŚ-Ć Chąśno - RZEMIOSŁO Głowno 0:3 (20:25, 21:25, 26:28)
Dzi-koś-ć: Michał Kośmider, Bogdan
Kośmider, Radosław Kosiorek, Michał
Burzykowski, Witold Dzik, Grzegorz
Stankiewicz i Szymon Wójcik.
Rzemiosło: KrzysztofBiemacki, Bartosz
Gawroński, Władysław Gawroński, Jacek
Markowicz, Robert Stępniewski, Prze111ysław Sadowski, Piotr Włodarczyk, Zbigniew
Włodarczyk i Mirosław Godziszewski.
Zaległy mecz 4. kolejki I ligi AMŁ:
• TKKF „KSIĘŻAK" Łowicz TKKF BS Głowno 0:3 (14:25, 24:26,
16:25)

I. Rzemiosło Głowno (I)
2. TKKF BS Głowno (2)
3. LZS Retki (5)
4. Przyszłość (3)

5. Dzi-koś-ć Chąśno (4)
6. ZNP Belferek (6)
7. TKKF ,,Księżak" (7)
8. Olimp Bedlno (8)

6 16 17:5 535:454
5 14 15:2 404:316
6
5
6
6
6
6

li 12:11
8 11:9
8 12:14
6 10:13

494:486
425:453
564:578
495:527
3 5: 16 434:503
7: 18 483:553
(z/)
J /" - - '
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Koszykówka - 7. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów

70 oczek więcei.
• START III

Łódź

- UMKS

KSIĘ

ŻAK Łowicz 33:103 (9:29, 4:25, 15:19,

5:30)
Księżak: Marek Słoma 32, Marcin
Pieklak 27, Piotr Zabost 19, Karol Nowicki 9 i Piotr Kostański 9 oraz Michał
Czubik 5, Sebastian Wojenka I, Tomasz
Nowak I, Bartosz Włuczyński i Marcin Kotarski.
Najwięcej dla Startu: Maciej Spus 11.
Łódź, 9 grudnia. Jadąc na mecz do
Łodzi podopieczni Andrzeja Korejwo nie mogli myśleć o innym wyniku,
tylko o zwycięstwie. Start III zajmuje
ostatnie miejsce w tabeli wojewódzkiej
ligi kadetów, a po za tym zawodnicy

„Centerki" tym razem

pauzowały,

a w

na;bliższym

meczu czeka je

ciężki

pojedynek z MTK Pabianice.

Koszykówka - wojewódzkie ligi juniorów, kadetów i miodzików

TYM RAZEM TYLKO UDECI
•WOJEWÓDZKA UGA JUNIORÓW·
Grupa I:
8. kolejka: UMKS Piotrcovia UMKS Księżak Łowicz 114:79, ŁKS
n Łódź- XLII LO Łódź 128:41. Pauza:
Start 1 Łódź. 9. kolejka: XLII LO UM KS Piotrcovia 45:90, UMKS Księżak - Start I 61 :100. Pauza: ŁKS Il.
7 13 589:456
l.Start!Lódź(l)
7 12 669:428
2. LKS II Łódź (2)
7 12 662:551
3. UMKS Piotrcovia (3)
8 IO 610:597
4. KsiężakLowicz (4)
7 7 324:772
5. XLII LO Łódź (5)
Grupa Il:
8. kolejka: ŁKS I Łódź - Ósemka
Skierniewice I 07:45, Wiking Tomaszów
Maz. - Start II Łódź 56:87. Pauza: PKK
99 Pabianice. 9. kolejka: Start II -ŁKS I
nie odbył się, Ósemka - PKK 99 Pabianice 79:95. Pauza: Wiking.
6 12 574:341
l. ŁKS I Łódź (I)
7 12 665:472
2. PKK 99 Pabianice (3)
3.ÓsemkaSkierniewice(2) 8 12 693:682
6 8 503:544
4. Start II Łódź (4)
7 7 336:760
5. Wiking Tomaszów (5)
• WOJEWÓDZKA LIGA KADETÓW
7. kolejka: Start HI Łódź - UMKS
Księżak Łowicz 33:103, ŁKS Łódź Start II Łódź 62:47, Ósemka Skierniewice - Start I Łódź 55:76, PKK 99 Tuszyn - UMKS Piotrcovia 65:97. Awan-

sem mecz 8. kolejki: Ósemka - Start Il MKS Jedynka Łódź 75:74.
6 12 471 :306
I. Lechia Tomaszów (l)
111 :43.
6 11 441:306
2. ŁKS I Łódź (2)
l.ÓsemkaSkierniewice(2) 8 15 907:516
7 14 671:322
2. Start I Łódź (I)
6 I O 500:358
3. Jedynka Łódź (3)
6 IO 407:377
7 12 474:375
4. MKS Kutno (4)
3. LKS Łódź (3)
6 8 380:307
7 10 540:466 5. MKS Pabianice (5)
4. UMKS Piotrcovia (4)
6 8 294:389
7 10 492:546 6. ŁKS II Łódź (7)
5. Księżak Łowicz (7)
6 7 303:376
8 IO 489:690 7. MTK Pabianice (6)
6. Start II Łódź (6)
7 9 581:633
7.PKK99Tuszyn(S)
6 6 246:628
8. Trójka Sieradz (8)
7 7 246:862
8. Start III Łódź (8)
• WOJEWÓDZKA LIGA MŁODZI
• WOJEWÓDZKA LIGA MŁODZl- CZEK:
KÓW
6. kolejka: MTK II Pabianice - SP 2
Zaległe mecze 3. kolejki: tumiej w Tuszyn 87:21, Widzew Łódź - MKS
Skierniewicach: Ósemka I Skierniewi- Jedynka Łódź 20: 118, UMKS Księ
ce - ŁKS I Łódź 43:77, Ósemka II - żak-Center Łowicz - LKS Łódź
ŁKS U 64:53, Ósemka II - ŁKS I 50:82, 46:75, MKS Cleoparta Kutno - MKS
Ósemka I - ŁKS II 67:38.
Pabianice 87:8, MTK I Pabianice - Le9 18 731:353 chia I Tomaszów Maz. I OO: 14. Pauza:
I. ŁKS I Łódź (I)
7 13 407:308 Lechia li Tomaszów Maz. Zaległy mecz
2. Księżak I Łowicz (2)
9 13 519:422 5. kolejki: SP 2 Tuszyn - Lechia ll 24:74.
3. ŁKS H Łódź (3)
6 12 493:203
l.ŁKSŁódź(I) I
4. Ósemka I Skierniewice (6)1 12 448:441
5 IO 471 :99
2. MTK I Pabianice (2)
5. Ósemka l[Skierniewice(7)7 Jl 448:383
7 IO 533:441
6. StartŁódź(4)
3. MKS Cleopatra Kutno (3) 5 9 396:112
5 9 436: 174
4. MKS Jedynka Łódź (4)
7. PKK 99 Pabianice (5) 7 IO 402:441
7 8 368:424
5. Lechia li Tomaszów (7) 5 8 29Q:210
8. UMKS Piotrcovia (8)
6 8 20{:345
7 8 245:360
6. Lechia I Tomaszów (5)
9.KsiężakTIŁowicz(9)
6 8 186:348
7 7 172:654
7. MKS Pabianice (6)
10.MKSZgierz(lO)
6 7 252:299
8. MTK li Pabianice (8)
• WOJEWÓDZKA tJGA KADETEK:
6. kolejka: MTK Pabianice - MKS
9. Księżak-Center Łowicz (9)5 7 161 :390
6 6 121:536
Kutno 40:60, ŁKS II Łódź - MKS Pa- IO. Widzew Łódź (10)
5 5 110:437
bianice 58:53, Trójka Sieradz - Lechia ll.SP2Tuszyn(ll)
Tomaszów Maz. 48: I 05, ŁKS J Łódź Paweł A. Dolitiski

Koszykówka - towarzyski turniej miodzików
rocznika 1988-89

Osiem „tróiek" Bubusia
Łódź, 8 grudnia. W Gimnazjum Nr
• MKS GÓRNA Łódź - UMKS
16 w Łodzi rozegrany został tradycyj- KSIĘŻAK Łowicz 38:40
ny towarzyski turniej koszykówki mło
Księżak: Bartosz Włuczyński 21,
dzików (rocznik 1988-89), a udział w Maciej Siemieńczuk3 (lx3), Michał Wójnim wzięli młodzi koszykarze UMKS cik 2, Piotr Kaczor 2 i Marcin Pełka I
Księżak. Kaźda z drużyn rozegrała po oraz Adrian Dyszkiewicz 5, Adam Walitrzy mecze, a łowiczanie po dwóch górski 4, Adam Kowalik 2, Paweł Kaczwycięstwach doznali poraźki z Ósem- prowski, Michał Kosman, Michał Sobieką i zespół trenera Cezarego Włu szek i Łukasz Zagawa.
czyńskiego zajął ostatecznie drugie
• GKK Grodzisk Mazowiecki •
miejsce. W tym ostatnim spotkaniu ÓSEMKA Skierniewice 39:63
Bartosz „Bubuś" Włuczyński po• UMKS KSIĘŻAK Łowicz pisał się ośmioma celnymi rzutami za ÓSEMKA Skierniewice 48:50
trzy punkty.
Księź:ak: Włuczyński 28 (8x3}, Wójcik
• MKS GÓRNA Łódź - ÓSEM- 14, Kowalik 6, Siemieńczuk i Pełka oraz
KA Skierniewice 55:60
Kaczor, Dyszkiewicz, Waligórski, Kac•UMKS KSIĘŻAK Łowicz - GKK prowski, Kosman, Sobieszek i Zagawa.
Grodzisk Mazowiecki 43:32
•MKS GÓRNA Łódź- GKK GroKsiężak: Włuczyński 21 (3x3), Sie- dzisk Mazowiecki 45:33
mieńczuk 6, Wójcik 6, Kowalik 5 i Peł 1. Ósemka Skierniewice
3 6 173:142
ka I oraz Kaczor 4, Dyszkiewicz, Wa- 2. UMKS Księżak Łowicz
3 5 131:120
ligórski, Kacprowski, Kosman, Sobie- 3. MKS Górna Łódź
3 4 138:133
szek i Zagawa.
3 3 104:151
4. GKK Grodzisk Maz.

tej ekipy są najmłodsi w rozgrywkach.
Już po pierwszych minutach widać
było różnicę klas pomiędzy tymi zespołami. Łowiczanie szybko zdobywali
punkty spod kosza i z kontrataków, po
błędach przeciwnika. Po pierwszej
kwarcie prowadziliśmy juź 29:9 i w
zasadzie w dalszei części był to pojedynek do jednego kosza.
Dobrze w łowickim zespole po raz
kolejny zaprezentował się duet Marek
Słoma i Marcin Pieklak. Marek jak
to juź zwykle bywa był najskuteczniejszym strzelcem, zdobywając 32 punkty.
Zbigniew Łazitiski

Koszykówka-9. kolejka wojewódzkiej ligijuniorów

I ieszcze iedna poraika
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - zawodnicy z Łowicza doznali szóstej
START I Łódź 61 :100 (18:16, 7:23, porażki. Co prawda już wcześniej było
19:28, 17:33)
wiadomo, że naszym koszykarzom w
Księź:ak: Wojciech Tomaszkiewicz drugiej rundzie pozostanie jedynie wal22, Mariusz Tokarski 13, Paweł Maty- ka o miejsca 6-1 O, ale styl w jakim łowi
jaszkowicz 9, Tomasz Gać 7 i Jarosław czanie przegrywają musi budzić zastaŚwięty 4 oraz Łukasz Masztanowicz 3 nowienie.
(I x3), Karol Nowicki 2, Szymon Koła
Po niezłej pierwszej kwarcie w druczyński, Piotr Kostański i Marcin Pie- giej podopieczni trenera Zbigniewa
Łazińskiego zupełnie stanęli co wyklak.
Najwięcej dla Startu I: Michał Ciera- korzystali rywale. Każda z kolejnych
kowiecki 25 i Łukasz Kwapisiewicz 22. części była wysoko przegrana przez
Łowicz, 8 grudnia. W swoim ostat- łowiczan i stąd blisko czterdziestonim meczu wstępnej rundy wojewódz- punktowa przegrana.
kiej ligi koszykówki juniorów młodzi
Paweł A. Doliński

Koszykówka - 8. kolejka
wojewódzkiej ligijuniorów

Co się z nimi dzieie?
• UMKS PIOTRCOVIA Piotrków
Trybunalski - UMKS KSIĘŻAK Ło
wicz 114:79 (32:16, 35:3, 22:34, 25:26)
Księź:ak: Mariusz Tokarski 27, Tomasz Najskuteczniejszą w meczu z i:.KS była Anna Makowska (11).
Gać 20, Wojciech Tomaszkiewicz 19, Jarosław Święty 13 i Paweł MatyjaszkoKoszykówka - 6. kolejka wojewódzkiej ligi młodziczek
wicz oraz Szymon Kołaczyński, Sebastian Ziółkowski, Karol Nowicki i Marcin Pieklak.
Najwięcej dla Piotrcovii: Rafał Niewia•UMKS KSIĘŻAK-CENTER Ło rażki - do Łowicza przyjechała tym radomski 41 i Michał Kicia 16.
Piotrków Trybunalski, 6 grudnia. wicz - LKS Łódź 46:75 (9:26, 14:21, zem drużyna, która przewodzi w ligowej tabeli. Podopieczne trenerki JustyCo się z nimi dzieje? - zastanawiali się w 10: 12, 13:16)
UMKS: Anna Makowska 18, Alek- ny Rybus rzeczywiście nie miały więk
przerwie spotkania trenerzy Piotrcovii Krzysztof Kołodziejczyk i Księź:aka - sandra Rucińska 13, Katarzyna Grzy- szych szans z rok starszymi rywalkaZbigniew Łaziński. Łowiczanie zamiast wacz 6, Klaudia Kubuj i Marzena Ko- mi, ale z ich postawy można się ciegrać czas na parkiecie marnowali na dys- siorek oraz Iwona Foks 9, Marlena Wilk, szyć. Młode „Centerki" pokazały, źc
kusje i kłótnie - stąd w drugiej kwarcie Ewelina Kutermankiewicz, Katarzyna możliwości mają duże, a pochwały spotylko trzy punkty łowickich juniorów. Słoma, Iwona Foks, Dagmara Włuczyń tkały ich także ze strony łódzkich opiekunów: Była to najlepsza drużyna, zjaką
Ostatecznie nasi młodzi koszykarze prze- ska i Em!Jia Zabost.
Najwięcej dla ŁKS: Paulina Jędrze dotychczas grali.~my„. - powiedziała
grali w Piotrkowie Trybunalskim tracąc
do rywali aż 35. punktów, ale jak się nie jewska 25, Barbara Janicka 14 i Kamila znana przed laty z występów koszykarka ŁKS, która obecnie szkoli swoje
chce wygrać . .. Drugą połowę łowiczanie Polit 14.
Łowicz, 9 grudnia. Przed meczem z młode następczynie - Zdzisława Gorwygrali, ale o pierwszej trzeba szybko
Paweł A. Doliński
Paweł A. Doliński ŁKS moźna się było spodziewać po- dat.
zapomnieć.

Zich postawy moina się cieszyć ·
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Sport szkolny- Powiatowa Licealiada Szkolna w sztafecie pływackiej1 Ox50 m

tOWICZANIE POZA OSEMKĄ
Łódź, 26 listopada. W finałach Wojewódzkiej Licealiady Szkolnej w sztafetach pływackich 10x50 m powiat
łowicki zarówno w rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców reprezentowali
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.
W tym roku do rywalizacji dopuszczeni zostali także jednak zwycięzcy za-

wadów w poszczególnych dzielnicach
i to właśnie oni zdominowali te
zawody. Łowiczanie ostatecznie poza
czołową ósemką ...

Łodzi

9.LOŁowicz

DZIEWCZĘTA:

l. XIII LO Łódź
2. I LO Bełchatów
3. I LO Łódź
4. IV LO Łódź

5. XXXII La° Łódź
6. I LO Tomaszów Maz.
7. LO Skierniewice
8. SLO Zgierz

6:07,30
6: 13,01
6: 15,87
6:17,87

JO. LO Sieradz
11.XXVLOŁódź

12. I LO Radomsko
13. LO Łask
14. ZS Pajęczno

6:30,06
6:34,08
6:47,lO
6:52,59
7:09,50
7: 10,70
7:19,81
7:38,02
7:46,58
dyskwalifikacja

W ekipie LO im. Chełmońskiego tym
razem płynęły: Anna Skopińska, Katarzyna Gładka, Aneta Pędraszewska,
Katarzyna Więckowska, Daria Sobieszek, Monika Gędek, Marta Rosa, Alga
Lindorf, Katarzyna Straszyńska, Beata
Klimaszewska, Celina Karczewska,
Anna Michalak i Maria Pakulska - nauczyciel w-f Paweł Piorun.
CHŁOPCY:

I. XXXTI LO Łódź
2. TLO Bełchatów
3. ILOŁódż
4. I LO Tomaszów Maz.
5. TV LO Łódź
6. ZS I Kutno
7. LO Sieradz
8.XXVŁódź

W

Łodzi

ekipa

dziewcząt

z

łowickiego

LO

popłynęła

sporo

poniżej

możliwości.

9. LO Łask
l O. LO Lowicz
I 1.ZSEŁódź

Sport szkolny- Powiatowa Licea/iada Szkolna
w piłce siatkowej chłopców

Zacięty finał
dla "Chełmońskiego"
Łowicz, 23 i 27 listopada. Mistrzami powiatu łowickiego SZS w piłce siatkowej zostali uczniowie LO im. Józefa
Chełmońskiego, którzy w finale w
dwóch setach ograli ubiegłorocznych
zwycięzców - ekipę ZSR-CKU Łowicz
- (nauczyciel w-f Adam Stępniak).
MECZ EL/MINA CYJNY:
• LO Zduny - ZSR-CKU Łowicz

1:2 (24, -23, -19)
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE:
• ZSZ 2 Łowicz - L9 ZSM Łowicz

MECZ O 3. MIEJSCE:
• LO ZSM Łowicz - ZSZ 1 Łowicz

0:2 (-27, -24)
MECZ O I. MIEJSCE:
• ZSR Zduńska Dąbrowa - LO Ło
wicz 0:2 (-19, -20)
I. LO Łowicz
3 3 6:0

2. ZSR Zduńska Dąbr.
3. LO ZSM Łowicz
4. ZSZ I Łowicz
5.ZSR-CKUŁowicz

ZSZ 2 Łowicz
0:2 (-17, -14)
ZSZ 3 Łowicz
• ZSR Zduńska Dąbrowa - ZSRZSZ 4 Łowicz
CKU Łowicz 2:1 (-23, 20, 14)
9. LO Zduny
• ZSZ 4

Łowicz

- ZSZ 1

Łowicz

0:2 (-13, -18)
•ZSZ 3 Łowicz - LO Łowicz 0:2 (6, -21)
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• ZSR Zduńska Dąbrowa - LO
ZSM Łowicz 2:0 (23, 3)
•ZSZ 1 Łowicz - LO Łowicz 0:2 (-

27, -13)

4 3 6:4
3 2 4:2
3 I 2:4
O 1:2
O 0:2
O 0:2
O 0:2
O 1:2

W zwycięskim składzie Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskie
go w Łowiczu grali: Michał Kośmider,
Szymon Wójcik, Tadeusz Daszczyński,
Karol Joachimel<, Sebastian Słupski,
Sebastian Przybyła, Michał Przybylski, Marcin Świech i Bartosz Skuza nauczyciel w-fTomasz Piasecki .
Paweł A. Doliński

12. ZS Pajęczno
ZSZ 3 Skierniewice
ZSO Zgierz

4:55,51
5:07,93
5:13,19
5:23,82
5:31,73
5:37,15
5:47,35
5:49,83
5:51,28
5:54,64
6:06,39
dyskwalifikacja
dyskwalifikacja
dyskwalifikacja

W reprezentacji „Chełmońskiego"
Piotr Urbanek, Tomasz
Skrzecz, Michał Trepto, Tomasz Lindorf, Bartosz Skuza, Marcin Gajda,
Michał Świechowski, Artur Roztropiń
ski, Maciej Modzelewski, Karol Joachimek i Wiktor Tybuś - nauczyciel w-f
Paweł Piorun.
Paweł A. Doliński

Sport szkolny- Rejonowa Licealiada Szkolna
w piłce siatkowej dziewcząt

Nie wygrały choćby seta
Skierniewice, 11 grudnia. Ekipa (19:25, 14:25)
MECZ O j MIEJSCE:
z łowickiego „Medyka" po
zwycięstwie w mistrzostwach „Ziemi
• LO Skierniewice - LO Rawa
Łowickiej" w turnieju rejonowym w Mazowiecka 0:2 (22:25, 22:25)
Skierniewicach nie zdołały wygrać choć I. LO Rawa Maz.
2 4 4:0
by seta. Awans do finału wojewódz- 2. LO Skierniewice
2 3 2:2
kiego wywalczyły tym razem repre- 3. LO Kutno
2 3 2:2
zentantki Rawy Mazowieckiej.
4. LO ZSM Łowicz
2 2 0:4
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
W składzie LO w ZSM Łowicz zna• LO Skierniewice - LO ZSM lazły się: Iwona Michalak, Małgorzata
Łowicz 2:0 (25:11, 25:10)
Perzyna, Justyna Jasińska, Aleksandra
• LO Rawa Mazowiecka - LO Zarzyńska, Katarzyna Żak, Marta ChaKutno 2:0 (25:8, 25:11)
mernik, Marta Gędek i Katarzyna KuMECZ O 3. MIEJSCE:
śmierek - nauczycielka w-fMagdale•LO ZSM Łowicz - LO Kutno 0:2 na Ochmańska . Paweł A. Doliliski
dziewcząt

popłynęli:

Sport szkolny
- Rejonowa Licealiada
Szkolna w piłce siatkowej
chłopców

Nieznacznie,
ale iednak przegrywali
Rawa Mazowiecka, IO grudnia. Reprezentanci powiatu łowickiego uczniowie LO im. Józefa Chełmońskie
go w Rejonowej Licealiadzie Szkolnej
w piłce siatkowej chłopców w Rawie
Mazowieckiej zaprezentowali się cał
kiem nieźle choć zajęli ostatnie - trzecie
miejsce. Łowiczanie po porażce w trzysetowym pojedynku z LO Kutno póź
niej zgodnie z planem ulegli „ogólniakowi" z Rawy.
•LO Rawa Mazowiecka - LO Kutno 2:0 (25:15, 25:17)
• LO Łowicz - LO Kutno l :2

(25:21, 25:27, 12:15)
• LO Rawa Mazowiecka - LO Ło
wicz 2:0 (25:19, 25:10)
I. LO Rawa Maz.
3 · 4 4:0
2. LO Kutno
2 3 2:3
3. LO Łowicz
2 2 1 :4

Siatkarska reprezentacja „Chełmońskiego" najlepsza w powiecie łowickim.

W Skierniewicach ekipa „Medyka" jednak bez punktu.

W ekipie Liceum Ogólnokształcące
go im. Józefa Chełmońskiego w Łowi
czu zagrali: Michał Kośmider, Szymon
Wójcik, Tadeusz Daszczyński, Karol
Joachimek, Sebastian Słupski, Sebastian
Przybyła, Michał Przybylski i Marcin
Świech - nauczyciel w-f Bożena Ulanowska.
P~weł A. Doliński

Sport szkolny- Rejonowa Gimnazjada Szkolna
w koszykówce dziewcząt

Plan .Jedynki" zrealizowany
Kutno, 26 listopada. Faworytki
•GP Sadkowice - GP Słupia 36:12
Rejonowej Gimnazajady Szkolnej w
MECZO /. MIEJSCE:
koszykówce dziewcząt - koszykarki
• GP 1 Kutno - GP 1 Łowicz 64: 11;
Gimnazjum Nr I w Kutnie ni zawiodły. pkt.: Filecka 6, Nawrocka 4 i Małgo
Gospodynie bardzo pewnie wygrały rzata Tybuś I.
awansując do półfinałów mistrzostw I. GP 1 Kutno
2 4 139:19
województwa łódzkiego, a reprezen- 2. GP 1 Lowicz
2 3 42:55
tantki powiatu łowickiego - zawodnicz- 3. GP Sadkowice
2 3 55:67
ki Gimnazjum Nr I w Łowiczu jechały 4. GP Słupia
2 2 20:111
by zająć drugie miejsce. Plan ten udało
W ekipie Gimnazjum Nr I w Łowi
się łowiczankom zrealizować ...
czu występowały: Dorota Nawrocka
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
(19. punktów w turnieju), Ola Cebula
• GP 1 Łowicz - GP Sadkowice (I O), Ewa Filecka (I O), Malwina Gajda
31:19; pkt.: Dorota Nawrocka 15, Ola (2), Małgorzata Tybuś (I), Ola Stęp
Cebula I O, Ewa Filecka 4 i Malwina niak, Anna Gnat, Agnieszka Golec, PauGajda 2.
lina Piekacz, i Malwina Siekierska nauczycielka w-flwona Rondoś .
• GP 1 Kutno - GP Słupia 75:8
MECZO 3. MIEJSCE:
Paweł A. Doliński

Sport szkolny- Rejonowa Gimnazjada Szkolna
w koszykówce chłopców

Drugie mieisce „Dwóiki"
Skierniewice, 27 listopada. Faworytami Rejonowej Gimnazjady Szkolnej w koszykówce chłopców byli koszykarze trenujący i grający w skierniewickiej Ósemce. Gospodarze nie zawieli, a ekipie łowickiej „Dwójki" pozostała jedynie walka o drugie miejsce.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• GP 2 Lowicz - GP Sadkowice
79:35; pkt.: Marcin Pieklak 28, Bartosz
Włuczyński 9, Kamil Więcek 6, Przemysław Jackowski 4, Mi<.:hał Wójcik 2, Piotr
Kostański 2 i Marcin Kotarski 2
• GP 1 Skierniewice - GP 3 Kutno 81:11
MECZO 3. MIEJSCE:
• GP Sadkowice - GP 3 Kutno 42:50

MECZO I. MIEJSCE:
• GP 1 Skierniewice - GP 2 Ło
wicz 64:11; pkt.: Pieklak 12, Nowicki
4, Jackowski 4, Kostański 3 i Słoma 3.
I. GP I Skierniewice 2 4 163:37
2. GP 2 Lowicz
2 3 105:117
3. GP 3 Kutno
2 3 61:123
4. GP Sadkowice
2 2 77: 129
W ekipie Gimnazjum Nr 2 w
Łowiczu grali: Marcin Pieklak, Marek
Słoma, Bartosz Włuczyński, Karol
Nowicki, Kamil Więcek, Przemysław
Jackowski, Piotr Kostański, Marcin
Kotarski, Dawid Laska i Michał Jachyra - nauczyciel w-f Radosław
Zyga.
Paweł A. ' Doliński
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Halowe mistrzostwa Łowicza

NIE ZAZNALI JES~CZE Tylk0 A;1;;Łr;SICle
4

GORYCIY PORAZKI utrzymuie dystans
Łowicz,

Już tylko trzy
Ligi Piłki Nożnej

9 grudnia.

zespoły IV Łowickiej

Pięcioosobowej mogą się szczxcić, że

w sezonie 2001/2002 nie zaznały jeszcze porażki. Są to liderzy tegorocznych
rozgrywek - gracze kutnowskiej Barsy,
wicelider - drugi zespół Pasiaczka oraz
zajmujący dopiero piąte miejsce'drugi
zespół RTS Gągolin.
3. kolejka IV ŁLPNP:
• PARODIA - MLECZANKĄ Ło
wicz 2:7 (2:2); br.: Szymon Makoś (1)
i Adam Szmitkowski (13) - Krzysztof
Wożniak 3 (I O, 19 i 29), Tadeusz Wię
cek 2 (21 i 30), Marek Lewandowski
( 12) i Krzysztof Wolski (28).
Czerwona kartka: Robert Kuźma ( 1)
- Mleczanka.
• KOPERNIK Kiernozia - RTS Il
Gągolin 1 :5 (1 :2); br.: (2) - Marcin
Rześny 2 ( 19 i 22), Radosław Słomiany Mleczanka na razie w środku tabeli.
2 (I i 29) i Marek Gać (4).
Żółta kartka: Sylwester Rzepa (1) - Tomasz Flis (RTS I) i Wiktor Muras
• RTS I Gągolin - ARS MEDICA
(Pasiaczek Il), 5 - Sebastian Słupski
POWER 1 :3 (1 :1); br.: Rafał Gajewski Płomień .
3 9 16:2 (Kopernik), 4- Grzegorz Cipiński (Ars
I. Barsa Kutno (I)
( 11) - Piotr Bednarski 2 (27 i 30) i Grze3 7 14:7 Medica) i Piotr Kubicki (Barsa), a po 3
2. ŁSA Pasiaczek II (3)
gorz Ci piński ( 13).
3 6 14:7 -Zbigniew Kamiński i Andrzej Rem• ŁSA PASIACZEK II - BLEBLU- 3. RTS l Gągolin (2)
3 6 9:12 belski (obaj Barsa), Karol Kowalczyk
SIE Lipnice 4:3 (1:1); br.: Jarosław 4.ArsMedicaPower(7)
3 5 7:3 (Amigo), Piotr Bednarski (Ars Medica),
5. RTS II Gągolin (8)
Kamiński 2 ( 16 i 22), Adam Kamiński
3 4 10:10 Krzysztof Woźniak (Mleczanka), Damian
6. MleczankaŁowicz(IO)
(9) i Wiktor Muras (30) - Marcin Cie3 4 5:5
Żurek (Kopernik), Łukasz Papuga (Ble7. Amigo Zielkowice (4)
ślak (7), Marcin Grocholewicz ( 18) i
blusie) i Piotr Bartłoszewski (RTS I).
3 4 5:7
8. Grabarze (9)
Łukasz Papuga (26).
3 3 16:7
4. kolejka w IV lidze odbędzie się w
9. Bleblusie Lipnice (5)
Żółta kartka: Adam Kamiński - Pa3 3 9:9 niedzielę 16 grudnia 200 I roku, a spotkaIO. Kopernik Kiernozia (6)
siaczek II.
3 O 3:15 ją się wówczas: godz. 12.00: Mleczanka • AMIGO Zielkowice - BARSA 11. Płomień Piotrowice (11) ·
3 O 2:26 Płomień, godz. 12.40: Ars Medica - GraKutno 1:2 (0:1); br.: Karol Kowalczyk 12. Parodia (12)
Samodzi~lnym liderem klasyfikacji barze, godz. 13.20: RTS II - RTS I, godz.
(25) - Zbigniew Kamiński (I O) i Tostrzelców jest wciąż Marcin Grocho- 14.00: Bleblusie-Kopemik,godz. 14.40:
masz Walczak {25).
•GRABARZE- PŁOMIEŃ Piotro- lewicz (Bleblusie), który strzelił dzie- Barsa - Pasiaczek II, godz. 15.20: Parodia
Paweł A: Doliński
wice 1:0 (1 :O); br.: Wiktor Białecki (15). więć goli, po 7 trafień mają na koncie: - Amigo.

Halowe mistrzostwa Łowicza - cd. 3. kolejki V ligi ŁLPNP

Dokończono koleikę
mecze mogąjednak znów nieco „namiew układzie tabeli.
3. kolejka V ŁLPNP:
Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięciooso
bowej, a
• CAVALIEROS - WITONIA
pauzę liderów z Osieka: Witonii i Osiek 3:0 (2:0); br.: Jakub Nowak (2),
Diabłów · Tasmańskich wykorzystali Andrzej Pilarski (3) i Konrad Działak
gracze Mal-Kow Oil. „Nafciarze" wy- (19).
soko pokonali Cosa Nostrę awansując
• WŁĄ.DCY STEFANA- DIABŁY
na pierwsze miejsce. Pozostałe dwa TASMAŃSKIE 4:3 (1:0); br.: Zbigniew
Łowicz,

8 grudnia. W

botę dokończona została

ostatnią so3. kolejka V

Z~spół ,/~awalerzystów" powrócił

szać'

na 2 mjejsc't

~

V l{dze . „

„

J -'

~

J

Kostrzewa 2 (I I i 22), Wojciech Gło
wacki ( 18) i Tomasz-Białek (22) - Marcin Tomczak ( 1O), Grzegorz Okraska
(28) i Paweł Pietrzak (30).
3 7 9:3
I. Mal-Kow Oil (I)
3 6 14: 1
2. Cavalieros (6)
3 6 I0:4
3. Witonia Osiek (2)
3 6 7:6
4. Diably Tasmańskie (3)
3 6 8:14
5.Grom(4)
3 6 7: 16
6. Władcy Stefana (8)
3 4 Il :5
7. Hezbollah (5)
3 3 6:5
8. Pałac Nieborów (7)
3 O 6:13
9. Rodzinka (9)
3 O 2: 13
IO. Cosa Nostra (IO)
Liderem klasyfikacji strŻelców nadal
Tomasz Zwierz (Grom), który strzelił siedem ·goli. Pięć bramek ma na koncie Konrad Działak, a po trzy razy
trafiali: Arkadiusz Król i Jakub Nowak (wszyscy Cavalieros), Krzysztof
Szczęsny (Witonia), Adrian Urbanek (Mal-Kow), Andrzej Balik
(Władcy), Marcin Tomczak (Diabły)
i Łukasz Pietrzak (Hezbollah).
Kolejne mecze rozgrywane będą w
niedzielę 16 grudnia 2001 roku, a zagrają wówczas: godz. 8.40: Pałac - Diabły,
godz. 9.20: Witonia - Władcy Stefana,
godz. JO.OO: Grom - Cavalieros, godz.
10.40: Mal-Kow Oil - Rodzinka, godz.
I I .20: Hezbollah - Cosa Nostra.
Paweł A. Doliński

Łowicz, 8 grudnia. W meczu na
szczycie 4. kolejki Il Łowickiej Ligi Piłki
Nożnej Pięcioosobowej Victoria Zabostów wygrywała już 2:0, ale Dax zdołał
w ciągu minuty odrobić straty. Końców
ka jednak należała do podopiecznych
pary trenerskiej Zofia Kucharska Artur Balik i po dwóch golach Norberta Zwierza liderzy zachowali „czyste" konto punktowych strat.
Dystans do Victorii utrzymuje jeszcze jedynie ekipa MC-Astra. Zespół
prezesa Czesława Majchrzaka ograł
tym razem solidny zespół Reeboka aż
4:0. Nadspodziewanie wysoko wygrał
zespół Lipcoków pokonując silne lpo
aż 4:0. Przebudził się w końcu Damir,
który tym razem rozgromił Energetyka
7:2 pomimo, że do przerwy było jeszcze 2:2.
4. kolejka Il ŁLPNP:
•ZAJĄCE- NAPRZÓD Jamno 3:2
(1:0); br.: Wojciech Maciejak (7) i Mirosław Gielniewski 2 (21 i 23)- Leszek
Boczek ( 18) i Łukasz Zawadzki (22).
Żółta kartka: Jakub Danke (I)- Zają
ce.
• SĄSIEDZI - VAGAT Domaniewice 4:4 (3:1); br.: Marcin Stychlerz 3
(I , 15 i 19) i Mariusz Więcek (4) Marek Sękalski 3 (6, 25 i 30) i samobójcza (20).
• DAX Głowno - VICTORIA Zabostów 2:4 (0:2); br. : Tomasz Lenart
(26) i Damian Puchalski (26) - Emil
Godos 2 (6 i 7) i Norbert Zwierz 2 (28
i 28).
• MC-ASTRA Zduny - REEBOK
4:0 (3:0); br.: Wojciech Masłowski 3
( 1, 11 i 30) i Paweł Jankowski (8).
• _LIPCOKI - IPO 4:0 (0:0); br.:
Artur Szafarowi cz 2 ( 18 i 25), Wojciech
Kunat (23) i Marcin Borcuch (29).

•ENERGETYK- DAMIR 2:7 (2:2);
br.: Tomasz Byczek (6) i Miron Biernacki (14) - Jan Majchrzak 4 (9, 15, 27
i 28), Jacek Sochala 2 (I 7 i 20) i Łukasz
Dembiński (20).
4 12 11 :4
I. Victoria Zabostów (I)
4 9 11:5
2. MC-Astra Zduny (2)
4 7 18:12
3.Ipo(4)
4 7 ' 14:11
4.Zające(5)
4 6 14:11
5.DaxGłowno(7)
4 6 IO: IO
6. Lipcoki (I I)
4 6 Il :13
7. Damir(6)
4 5 19:14
8.NaprzódJamno(8)
4 4 18:-16
9. Reebok(3)
4 3 10: 16
IO. Energetyk (10)
4 2 12:21
11. VagatDomaniewice(9)
4 I 8:23
12. Sąsiedzi (12)
Na czole klasyfikacji strzelców nadal Krzysztof Ambroziak (Ipo), który ma już na koncie osiem goli. Dalsze
miejsca zajmują: 7 - Marek Sękalski
(Vagat), 6 - Wojciech Maciejak (Zające), 5 - Leszek Boczek i Łukasz
Zawadzki (obaj Naprzód) , Kamil
Górski i Piotr Słoma (obaj Reebok),
Tomasz Lenart (Dax), Artur Szafarowicz (Lipcoki),
4 - Dariusz Rosa i Wiesław Karwat (obaj !po), Jan Majchrzak (Damir), Wojciech Masłowski (MCAstra), Dominik Wiśniewski (Dax),
Marcin Borcuch (Lipcoki), Robert
Kruk (Energetyk), Waldemar Krajewski (Naprzód), Norbert Zwierz
(Victoria),
5. kolejka II ligi odbędzie się w sobotę 15 grudnia, a zmierzą się wtedy: godz.
16.00: Naprzód - Sąsiedzi, godz. 16.40:
Victoria - Energetyk, godz. 17.20: Reebok - Dax, godz. 20.00: Ipo - MC-Astra,
godz. 20.40: Vagat - Lipcoki, godz.
21.20: Damir - Zające.
Paweł A. Doliński
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Tym razem wten weekend
aż dwie kolejki I ligi
fanów. Grali przez cały mecz o jednego za• CZARNI-ROLMECHBednary- KS wodnika mniej, a mimo to niewiele brako,,STEFAN'' - sobota, godz. 12.40.
wało by zwyciężyli Sojax. Dagram w koń
Cząmi w ostatniej kolejce rozegrali bar- cu wygrał i wydaje się, że panowie Durkodzo ważny mecz z Dagramem. Niestety, wie złapali wreszcie właściwy rytm. Zwypodopieczni trenera Mirosława Fiutkow- cięstwo naCl Czarnymi jest tego najlepszym
skiego nie zdołali pQwstrzymać Grzego- dowodem. Typ NL: 2.
rza Durki. Bez wątpienie wpływ na taki
• ABEX - SOJAX Boczki godz. 14.00.
Mistrz niespodziewanie zgubił w ostatstan rzeczy miała kontuzja Zbyszka C7.erbniaka. Nie wiadomo czy w ten weekend niej kolej&e punkty. Potwierdza to jedynie
„Czerby" będzie w pełnej dyspozycji. Ste- teorię jak silna jest w tym roku liga. Czy
fan w dość szczęśliwych okolicznościach będzie miał problem z pokonaniem Sojaxu?
zdobył 3 .punkty w dramatycznym spo- Jeśli piłkarze z Boczek zagrają tak jak TurKrystian Bolimowski w sobotę zdobył dwa gole ...
tkaniu z Pędzącymi Imadłami. Kontrower- bo - Carem to nie widzę szans na korzystsyjne decyzje sędziów, żółte i czerwona ny wynik dla podopiecznych trenera Markartka, rzut kamy - działo się wiele. Stefan ka Borkowskiego. Ale zawsze może
Halowe miastrzostwa Łowicza - mecz 5. kolejki I ligi ŁLPNP
nieoczekiwanie wyrósł na „czarnego konia" dojść do niespodzianki. Typ NŁ: 1.
tych rozgrywek. Jeśli zwyciężą w sobotę z
• FC „CHINATOWN" - BLICH Bednarami będą jednym z faworytów do FORTUNA godz. 14.40
tytułu mistrzowskiego.
„Chińczycy'' jako jedyni w lidze nie zdoW bramce ekipy Tomasza Biaika za- byli jeszcze punkiu. Blisko byli w ostatniej
braknie tym razem Roberta Nowogórskie- kolejce, ale wykluczenie bramkarza uniego, ukaranego czerwoną kartką za niespor- możliwiło im to. ,,Pulpa" opromieniona re•OLDBOY-CZARNIBEDNARY niował bramkarz ,,Starszych Panów" Ka- nycb, ale do ataku ruszyli Oldboye. Naj- towe zachowanie. A to ogromna strata dla" misem z mistrzem będzie zapewne chciała
3:4 (1:2): O: 1 - Krystian Bolimowski (8,), mil Socha. W 8. minucie Bolimowski pierw w 12. minucie kapitalnie kropnął Stefanów". Typ NŁ: x.
kontynuować dobrą passę. Jeśli zagra w pełni
0:2 - Grzegorz Czerbniak (10), 1:2- uciekł Krzysztofowi Olko i wyprowa- Żuberek, ale piłka uderzyła w słupek i
POZA TYM ZAGRAJĄ:
skoncentrowana powinno im się to udać.
Krzysztof Olko (14), 1:3 - Krystian Boli- dził swój zespół na prowadzenie. Dwie wyszła w aut, a w 14. minucie kontakto•HURT-METAL - OLIMPIA Chą Typ NŁ: 2.
mowski (19), 2:3 - Leszek Warchoł (22), minuty później do bezpańskiej piłki do- wego gola po dobrze rozegranym rzucie śno godz. 12.00.
• OLDBOY - PĘDZĄCE IMADŁA
3:3 - Jan Kowalczyk (22), 3:4 - Marcin biegł Grzegorz Czerbniak i podwyż wolnym strzelił Olko.
Pelikanowska młodzież poległa w meczu godz. 15.20.
Majer(24).
Po przerwie Oldboy ruszył do odrabia- z Oldboyem. Ale to żaden wstyd. Chłopcy
szył wynik. Wydawało się, 'ŻJ! mecz zaTo obok powyższego meczu jeden z
Oldboy: Socha - Bończak, Haczykow- kończy się pewnym zwycięstwem Czar- nia strat. Mecz stał się bardzo ciekawy, a pokazali, że potrafią grać w piłkę i w meczu najciekawiej zapowiadających się pojeski, Warchoł, Żuberek oraz Olko i Kowalwspaniale w bramce Czarnych spisywał z Olimpią wcale nie stoją na stracofiej po- dynków. Oldboy bez większego trudu
czyk.
się Holewiński. W 19. minucie kontra pił zycji. Olimpia wygrała z „Chińską", choć pokonał młodość z Hurt-Metalu. Nie±Ie
karzy z Bednar i Bolimowski po raz trzeci do przerwy był wynik dla przybyszy z zadebiutował w „Starszych Panach" RoCzarni : Holewiński - Z. Czerbniak,
pakuje piłkę do bramki Sochy. W 22. mi- Chąśna niekorzystny. Teraz też nie będzie bert Hyży, a do bramki wróci Kamil
Majer, G. Czerbniak, Bolimowski oraz
nucie akcja Oldboya Bogusław Boń łatwo. Typ NŁ: 1.
Cytryński i Fabryszewski.
Socha. Pędzące dość pechowo przegrał.-Owicz, 8. grudnia. Ten mecz na pewczak do Warchoła i jest już tylko 2:3. W
• TURBO-CAR - DARGRAM-AT ły ze Stefanem, choć mieli szansę na ko~
no byłby szlagierem piątej kolejki I ligi ło
tej samej minucie do remisu doprowadza godz. 13.20.
rzystny rezultat - przeciwnik kilka miwickiej halówki. Miał być rozegrany 16.
Jan Kowalczyk. Wydawało się, 'ŻJ! CzarHeroiczna postawa „samochodziarzy" w nut grał w osłabieniu. Typ NŁ 1.
grudnia. Jednak ze wzgl((du na fakt, 'ŻJ! w
ni opadli z sił i 'ŻJ! końcówka meczu nale- ostatniej kolejce przyniosła im mnóstwo
BoB
'ŻJ!Ć będzie do Starszych Panów. Ale w 24.
jednej i drugiej°drużynie znajdują się piłka
rze, którzy zagrają w charytatywnym
minucie strzał z daleka Z. Czerbniaka, Someczu„Gwiazdy Dzieciom", rozegrano go
cha wybija piłkę przed siebie dopada do
już wcześniej. W obu ekipach kilku znaniej Marcin Majer i wyprowadza Czarnych na prowadzenie. Oldboy rzucił się
nych piłkarzy. W Oldboyu Dzidosław
ŻUberek i Leszek Warchoł, w Czardo huraganowego ataku, ale albo piłka lą
.. nych bracia Czerbniakowie i etatowy
dowała na słupku bramki Holewińskiego
bramkarz Ceramiki Opoczno Marcin Hoale wspaniale ten golkiper interweniował.
lewiński. Miał to być dobry, emocjonuKońcówka meczu to umiejętne bronienie
wyniku przez ,,Fiutków" i w efekcie zwyjący mecz i rzeczywiście taló był.
MECZ 5. KOLEJKI:
• FC „CHINATOWN'' - DAGRAMOd pieiwszych minut inicjatywę przecięstwo.
• ABEX - KS ,,STEFAN'' Niedziela, .AT Godz, 17.20.
Dobry, emocjonujący mecz dwóch ,,gi- godz. 16.40.
jęli podopieczni trenera Mirosława FiuJeśli „Chińczycy'' chcą szukać punktów
gantów" ligi. Oba zespoły będą się liczyć
towskiego. Dogodnych okazji w 4. i 5.
Jeśli podczas sobotnich meczów obie to raczej nie w meczu z Dagramem. Myślę,
minucie nie wykorzystał Krystian Boli: Panowie! Gramy, czy będziemy w walce o mistrzostwo.
ekipy zwyciężą będą głównymi faworyta- że ekipa Wyszogrodzkich kryzys ma już
mowski. Świetnie i sz.cz.ęśliwie interwe- dyskutować?
BoB. rrtj rozgrywek. O ile w przypadku Abexu za sobą. Powinni pokonać „Chińską''. Jedjest to oczekiwana sytuacja, o tyle „Stefa- .nak w piłce nożnej bywa różnie. Może w
ny'' dość niespodziewanie wyrosły na „czar- końcu Sylwesterowi Grzance i koleHalowe miastrzostwa Łowicza - mecz 3. kolejki I ligi ŁLPNP
nego konia" ligi. Remis z Dagramem, zwy- gom zaświeci słońce? Typ NŁ: 2.
ciestwo z Oldboyem to dobra wizytówka
•HURT-METAL - SOJAX Boczki
tego zespołu. Barc!z-0 dobrze \Vpr.ow.adził Godz. 18:00 .
się do drużyny Michał Adamczyk, świet~· • Niehkr:ywam, 'ŻJ! dużą sympatią darzę młcr.
niew bramce broni RQbert Nowogórski. dych .piłlrarzy Pelikana. Grają na luzie, bez
Niestety dla „Stefanów" różgrywek popu- ńerwowośei. Jeśli przegrają nie robią z tego
Po przerwie Oldboy kontrolował grę, lamy „Siama" pauzuje za czerwoną.k,ertkę. JJagafil. A wydaje się,j.e właśnie w meczu z
•HURT- METAL - OLDBOY 1:4 pów w skierniewickiej Unii piłkarz, który
(1:2).
już rok temu grając na hali w ekipie Stefana a ozdobą meczu był gol zdobyty przez Ale być może w meczu z mistrzem już Sojaxem powinni powalczyć o 3 punkty. PodO: 1 - Dzidosłllw Żuberek (2), 1: 1 - Jaro- dał się poznać z jak najlepszej strony. W Żuberka z połowy boiska. Wprawdzie wystąpi. Abpx .t;iie zwykt gubić p\lllktÓw- op'reczni trenera Marką ~orkowskiego na
sław Tafliński (3), 1:2-Robert Ryży (10), ekipie Hurt-Metalu również bez zbędnych ,,Metalowcy'' mogli zmniejszyć rozmia- Remis z „Pulpą'' to być może jedynie wy- razie nie zachwycają formą. Jeśli nie poprawią
1:3 - Dzidosław Żuberek, 1:4- Jan Kowal- emocji.Chłopcygrająbezkompleksówdla ryporażki, bowiemzażółtąkartk~opu- padek przy pracy. Tacy piłkarze jak To- gry o punkty w meczu z ,,Metalowymi" nie
czyk.
rywala i zawsze są skłonni sprawić nie- ścić boisko musiałHyży, ale nie wyka:' masz Gręda
Arkadlusz-ŻaQ_tew; ~e'latwó. TYJ' NL: L ' _" ' ·
Hurt : Jędrzejewski ~ Tafliński,.Rębow spodziankę.
rzystali szansy. Bez ~tu w bramce s~tto prawm:iwe"'gwi#ąy tej-ligi. J;lez wąt"
• OLIMP.U. Cbąsno :. BLl~H-FORski, Chlebny, Gąsecki oraz Olaczek i WróMeczrozpocząłsię:znakomiciedla,,Star- spisywał się Piorun. W końcówce me- . '.Pi<inia,w niedzielne ~opGłu~e bę_clzie _n~ ~AG~: ~ą. ~.9· . _
.
bel
szych Panów". Już w 2. minucie po wy- czu swoją drugą braqikę YI drugim Wy-, co pop.atr~e:ć. Tyllćó eży po- impre~ie · Jeśti 'povatrzM m(skhidy obu ekip można
Oldboy: Pionm - Olko, Haczykowski, mianie podań z Ryżym swoją pierwszą •stępie .zdobył Jan KowaJczyk, a tuż ,;Gwiazdy"dzieciom" skierniewiczanie będą by było 'Sko!W>lef.9w!!Ć.całJ<iero· ładny trzon
Żuberek, Hyży oraz Bończak, Kowalczyk bramkęwtegofOC"ZJlychrozgrywkachzdo- przed końcową syreną mogli podwyż- "mieli siw· ey· zwyciężyć? Typ NŁ: 1. · r: naVl'.et txt.ecióligowego ~- Bo przecież
i Warchoł.
byłDzidosławŻuberek.Alejużchwilę szyć Krzysztof Olko i Bogusław
fOZA TYM .ZAGRAJĄ:
.
~~Koźbiał, RpbertSopyłagrają
ł.-Owicz, 9 grudnia. Po przegranym, później był remis. Na strzał z 12. metrów Bończak. Tym razem jednak górą był
.•TUIIBO..CAR-PĘDZĄCEIMADLA ·w Vrµi.Ski!Jfuięwice. Tomasz Szcześniak
· ' · , d9'1'\iedaW'd)la z powodzeniem prezentował
rozegranym awansem meczu z Czamyqli zdecydował się Jarek Tafliński i zastę- młody golkiper Pelikana, Mariusz Ję- · ·Godz. ,16.00> ·
Bedruuy w ekipie Oldboya nie było widać pujący w bramce Sochę Wojciech Pio- drzejewski.
Pędzącę to. bardzo niewygodny prz..eciW- · biiiło - zielone barwy. Tak więc Olimpia nie
specjalnej nerwowości. Jedynie co martwiło run musiał wyciągać piłkę z siatki. IniW sumie zasłużone zwyc~ęstwo Old• nik PrzekOrudi się tym nie raz już najlepsi w mo'Żi! narzekać na skład osobowy. Nie inaczej
,,starszych Panów" to.kontuzja bramka- cjatywa należała do Oldboya W słupek boya, który wprawdzie nie zachwyeił, .lidz.e. Jaret<)ivalczak, Krzysiek Skow- jest u przeciwnika bracia Plichtowie, Dorza Kamila Sochy.Kamilnaciągnąłmię trafił Jacek Haczykowski i Leszek ale liczą się trzy punkty. Młodzież za- , .rdński ·cz.Y Marcin Owczarek to przecież minik Czeczko, Piotr Gawlik. Niezłe naśnie bruku i jego występ w niedzielnym Warchoł, ale bramka wpadła dopiero w grała ambitnie; choć chyba ni"i:co prZe~;. '. baipz.O do~pillµuze i ,Pgrać ich nie jest ła- zwiska Będzie dobry mecz. Typ NL: 2
meczu był niemożliwy. Poza tyqJ. me- 10. minucie. Wzorowo wykonany rzut straszyła się doświad<,;zonego rywala. tWo. Gey ~ ru\ to _stać OaWida ŁugowWcześniej, awansem rozegrany został
czu z ,,Metalowcami" miał do bldboya w:olny. Żuberek do Hy'ŻJ!go, który z 1 m Ale ogranie priyj~~ z czasem.
·s~~-~~? Jęśli~elćhpięciumogą mecz tej kolejki OLDBOY - CZARNIBeddolączyć Robert Hyży, znany z wystę- posyła futbolówkę do pustej bramki.
.Bogusław Boń(Zlik . powalć:z}'c: . ~ ~; 2.. ...
~-.
, -·-~ . pacy(~:~),
.
B<;B
MECZ 4. KOLEJKI:

CZARNI.JEDNAK LEPSI

Mistrz z„aa'rnym koniem"
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 3. kolejka I ligi ŁLPNP

•

SPORT

•

SPORT

dok. ze str. 40

Oi, było cięiko

na długo, ponieważ za chwilę na tablicy
znów widniał remis 63 :63. Po dwóch kośmy ze stratą 8 oczek do rywala (14:22). lejnych udanych akcjach Wójcika, w tym
W tej odsłonie nasi zawodnicy zagrali już jednej szczęśliwej „trójce", która wpadła
dużo lepiej. Spore ożywienie w szeregach po odbiciu od obręczy, znów prowadzili„Księżaków" wniosło wejście Zbignie- śmy. Na minutę i 15 sekund przed końco
wa Sowińskiego, który poderwał ze- wym gwizdkiem wygrywaliśmy już
spół do odrabiania start. Sam w tym okre- 71 :65. Wydawało sii<, że już minęła nersie gry zdobył 1O punktów i dobr.ze pro- wówka, a tymczasem łodzianie przepro~
wadził grę. Skuteczna postawa reszty ze- wadzili dwie akcje, jedną skończyli „za
Imadła: Niedzielski - Skowroński, Wal- spoht pozwoliła odrobić zaległości i jesz- tr.zy" i zrobiło się 71 :70. Jednak w ostatczak, Owczarek, Borys oraz Dymek i Gala. cze przed przerwą wyjść na prowadze- · nich sekundach my byliśmy w posiadaBardzo emocjonujący mecz ekip które nie 41 :37. Do szatni nasi mogli zejść więc niu piłki i akcję zakończył punktami Kujeszcze tego roku nie przegrały. Dużo walki, w dobrych nastrojach.
charek. Łodzianie jeszcze szukali szansy
Na początku trzeciej części spotkania w rzucie zza linii 6,25, ale próbę tą nasi
dużo wykluczeń. Czerwona kartka dla bramkarza Stefana - Roberta Nowogórskie- szybko powiększyliśmy przewagę do 10 skutecznie uniemożliwili, kryjąc zawodgo. Sporo błędnych decyzji pary sędziow oczek, po celnych „trójkach" Przemka ników na obwodzie. Ostateczni~ po za.skiej Witold Kunikowski - Krzysztof Klimczaka i Krzyśka Wójcika. Wy- ciętej końcówce łowiczanie odnieśli drunik 49:39 pozwolił troch°ę uspokoić grę. gie zwycięstwo w Ul lidze i tym samym
Grzyb.
Jednak ostatnie dwie minuty należały do awansowali na 4. miejsce w tabeli.
I. KS „Stefan" (2)
3 7 11 :6
łodzian, którzy dobr.ze wykonywali „oso-.
Teraz podopieczni trenerów Cezare2. Abex (I)
3 7 10:5
biste", trafiając pięć razy z rzędu i zbli- go Włuczyńskiego i Andrzeja .Ko3,0limpia Chąśno (8)
3 6 10:8
rejwo mają przerwę w rozgrywkach aż
4. Oldboy (7)
4 6 11:1 O żyli się ponownie na 4 punkty (53:49).
W~zystko zatem rozstrzygnąć się do 5 stycznia 2002 roku. Rundę rewan5. Czarni-Rolmech (9)
4 6 11: 14
6. Dagram-AT (I O)
3 5 12: IO musiałow kwarcie czwartej. Po ostatnich żową rozpoczną wyjazdowym meczem
występach można było się trochęjej oba- z Ósemką Skierniewice. Ten miesiąc to na
7.P~dząceimadła{3)
3 4 7:5
wiać (nasza kondycja!), ale na szczęście . pewno wystarczający okres by odpo8. Blich-Fortuna (4)
3 4 7:6
nic złego się nie stało. Były emocje i ner- wiednio przygotować zespół do walki z
9. Sojax Boczki (12)
3 3 8:9
wy,
ale to nasi koszykarze ostatecznie rywalami w lidze. Miejmy nadzieję, źe w
10. Turbo-Car Gutenów (5)
3 3 7:9
rozstrzygnęli mecz na swoją korzyść. W nowym roku seniorzy UMKS „Księżak"
li. Hurt-Metal (6)
3 3 7:11
4. minucie goście doprowadzili do remisu dostarczą sp.o ro radosnych chwil sym12.FC„Chnatown"(ll)
3 O 7:14
59:59. „Trójką'' odpowiedział Kucharek i patykom koszykówki w Łowiczu.
Bogusław Bończak
znów objęliśmy prowadzenie. Jednak nie
Zbigniew Łaziński
Jeszcze przed

końcowym

gwizdkiem

trafił Kucharek i drugą kwartę zaczynali-

• OLIMPIA Chąśno - FC „CHINATOWN" 6:3 (1:2), br.: Robert Sopyła (7,
24), Rafał Wnuk (17, 26, 28), Arkadiusz
Koźbiał ( 18) - Sylwester Grzanka (3), Piotr
Paliwoda (7, 18).
Olimpia: R. Gać- Koźbiał, Sopyła, Okra_ska, Szcześniak oraz Reczulski, Wnuk, M.
Gać, Nowak.
FC „Chinatown": Gala- Paliwoda, Go lis,
Gt7.anka, Łon oraz Boczek i Dębowski.
Do przerwy „Chińczycy" bardzo dobrze
dawali sobie radę. Przełomową dla losów
tego spotkania była decyzja sędziów wykluczająca z boiska Emanuela Galę, bramkar.za Chinatown. Grając w przewadze
Olimpia strzeliła trzy bramki i zwyciężyła.
„Chińska" wciąż bez punktu.
• BLICH-FORTUNA - ABEX 1:1
(1:0); br.: Dominik Czeczko (4) - Krzysztof Papuga (7).
Blich-Fortuna: Gospoś - B . Plichta, M.
Plichta, Czeczko, Gawlik oraz Szkup i Janusz.
Abex: Michałowski - Gręda, Żaglew
ski, Rachub iński, Papuga oraz Włoczew
ski.
Największa niespodzianka niedzielnych
spotkań . Lider i ubiegłoroczny mistrz nie
potrafił pokonać braci Plichtów i spół
ki. Nerwowa końcówka i słupek po strzale Krzysia Papugi w ostatniej minucie
meczu. Nie ma już w lidze drużyn bez
straty punktu.
• SOJAX Boczki - TURBO-CAR
Gutenów 5:3 (l:l);br.: P.aweł Plichta(!, 30),
Piotr Zapisek ( 17, 22, 25)- Paweł Kowalski
( 15, 17), Dawid Ługowski (20)
Sojax: Wróbel-Zapisek, Kawecki, Plichta, Stawicki oraz Fidrych i Sekuła.

Gutenów: Dymek - Kówalski, Ługow
ski, Strycharski.
„Samochodziarze" cały mecz zagrali w
osłabieniu. Grając z przewagąjednego zawodnika piłkarze z Boczek długo nie potrafili znaleźć recepty na strzelenie gola. Nawet
dwukrotnie Turbo-Car obejmował prowadzenie, ale w końcu zn1ęczeni oddali pole i w
efekcie przegrali. Ale zyskali sympatię kibiców.
• DAGRAM-AT - CZARNI-ROLMECH Bednary 5:3 (2:0);br.: Grzegorz
Durka (3, 9, 20), KrzysztofDurka (27), Jarosław Plichta (29) - Krystian Bolimowski
(28, 28), Grzegorz Czerbniak (30).
Dagram: Wudkiewicz - K. Durka, G.
Durka, Plichta, Kowalski oraz A Durka
Czami: Holewiński - Maejer, G. Czerbniak, Z. Czerbniak, Bolimowski oraz Cytryński.

Czami po pokonaniu w rozeghranym
awansem meczu Oldboya nie kryli mocarstwowych planów. Sprowadzili do bramki
Marcina Holewińskiego i starają się zdobyć jak najwięcej punktów. Dagram z kolei
nie wygrał jeszcze meczu i w meczu z Bed-·
narami miał rozpocząć marsz w górę tabeli.
Bardzo dobry występ Grzegorza Durki.
Dagram miał ułatwione zadanie bo jeszcze
w I połowie parkiet z powodu kontuzji
musiał opuścić Zbigniew Czerbniak.
•KS „STEFAN" - PĘDZĄCE IMADŁA 3:2 (2:0);br.: Łukasz KOwalik (4),
Michał Adamczyk (12), Waldemar Szaleniec (21 -rzut kamy) - Jarosław Walczak
(20, 26).
·Stefan: Nowogórski - Wojtasiak, Adamczyk, Pińkowski, Kowalik oraz Zwierz i
Szaleniec:
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StudenCi' z Kutna górq
Jeszcze na 50 sekund przed końcową Rychlewski 12, Daniel Klant 8, Paweł
syreną ekipa MWSH-P prowadziła 1 Piwowarski 6, Michał Sękalski 6, Kamil
oczkiem i była w posiadaniu piłki. Ale Oleszkin 6, Sebastian Dudek i Piotr Zrazawodnicy straeili zimną krew i pozwo- zek.
lili pr.zeciwnikowi na przechwyt i pewne
Najwięcej dla WSHE: Rafał Oszajca 9.
punkty spod kosza. Ostatecznie mecz
• WSGK Kutno - MWSH-P Łowicz
zakończył się zwycięstwem przyszłych 40:30 (26:10)
"wuefistów" 33:30 i to oni zajęli drugie
MWSH-P: Marcin Danych 9, Łukasz
miejsce. Zespół MWSH-P Łowicz mu- Dudkiewicz 6, Tytus Zimnicki 6, Paweł
siał zadowolić się trzecią lokatą, Ostatnie Zagawa 4, Wojciech Chojnacki 3, Karol
miejsce zajęła ekipa ze Skierniewic. Oka- Lesiak i, Mariusz Nowocień, i Marcin
zja do rewanżów będzie na kolejnym tur- Sokłół.
nieju już na wiosnę.
• KN Łowicz - MWSH-P Łowicz
• WSGK Kutno - KN Łowicz 36:34 33:30 (16:9)
(20:13)
KN: Michał Sękalski 9, f1arcin RyKN: Paweł Piwowarski 9,Michał Sę chlewski 9, Kamil Oleszkin 6, Marcin
kalski 9, Marcin Moszczyński 7, Daniel Moszczyński 4, Piotr Zrazek 4, Daniel
Klant 5, Kamil Oleszkin 4, Marcin Ry- Klant 1, Paweł Piwowarski i Sebastian
chlewski, Sebastian Dudek i Piotr Zra- Dudek.
zek.
MWSH-P: Marcin Danych 1I, Łukasz
• MWSH-P Łowicz - WSHE Skier- Dudkiewicz 9, Tytus Zimnicki 4, Paweł
niewice 28:21 (13:10)
Zagawa 4, Karol Lesiak 2, Wojciech ChojMWSH-P: Marcin Danych 14, Łukasz nacki, Mariusz Nowocień, i Marcin SoDudkiewicz 6, Tytus Zimnicki 6, Karol kłół.
Lesiak 2, Paweł Zagawa, Mariusz Nowo- l .WSGK Kutno
3 6 126:74
cień, Wojciech Chojnacki i Marcin Sokłół. 2.KNtowicz
3
117:76
• KN Łowicz - WSHE Skierniewi- 3. MWSH-P Łowicz
3 4 88:94
ce 50:10 (28:3)
4. WSHE Skierniewice
3 3 41:128
KN : Marcin Moszczyński 12, Marcin
Zbigniew Łaziński

s

PIĄTKA

KOLEJKI

RAFAŁ GOSPOŚ (BUCH- FORTUNA; 1. NOMINACJA) - bronił dobrze i
bardzo szczęśliwie w meczu z faworyzowanym Abexem. Młody, perspektywiczny bramkarz.
DZIDOSŁAW ŻUBEREK (OLDBOY; 1. NOMINACJA) - jedna znajwiększych gwiazd łowickiej „halówki".
Dopiero w trzeciej kolejce strzelił gole.
Ale za to jednego z połowy boiska.
GRZEGORZ DURKA (DAGRAM A.
T. ; 1. NOMINACJA) - kolejny piłkar.z,
który powinien w każdym tygodniu znajdować się w piątce kolejki. Jeśli słabo gra
popularny „Kola" Dagram nie wygrywa.
Kiedy Grzesiek ma swój dzień nie na niego silnego. Tak było w niedzielę.
PAWEŁ KOWALSKI (TURBO.CAR;
1. NOMINACJA)- jego zespół przegrał,
ale grał w osłabieniu. To właśnie dzięki
temu piłkarzowi sochaczewskiego Orkana nie widać było liczebnej różnicy. Strzelec dwóch bardzo ładnych bramek.
KRYSTIAN BOLIMOWSKI (CZARNI BEDNARY; 1. NOMINACJA) - jako
jedyny podjął rękawicę rzuconą przez
Dagram. Starał się być wszędzie, i z przodu i z tyłu. W efekcie dwie bramki. Sam
jednak nie mógł wygrać meczu z jednym
z faworytów rozgrywek.
Bogusław Bończak

„

....

O meczu po meczu:
ningach, które przeszli zawodnicy naraEUGENIUSZ
FURMAN (Z-ca Burzie brakuje świeżości, ale efekt na pewno
mistrza Łowicza):
przyjdzie.
To był bardzo nerwoPRZEMYSŁAW
wy mecz. Najważniej
KLIMCZAK: Zagralisze jest to, że jednak
śmy całkiem dobre
wygraliśmy, mimo
spotkanie. Na pewno
chwilowych przestonie jesteśmy jeszcze w
jów. Cieszy tak ciężko wywalczone zwy- pełni zgrani i nie zacięstwo. Po dobrej drugiej kwarcie, kiedy wsze się rozumiemy.
to doprowadziliśmy do remisu, nastąpiło Przecież ja z tą druży
niepotrzebne rozprzężenie w naszych ną trenuję dopiero drugi tydzień. Teraz
szeregach i mieliśmy niepotrzebne emo- skończyła się I runda, mamy miesiąc na
cje w końcówce.
poukładanie wszystkiego. Myślę, że bę
dzie dużo lepiej w rundzie rewanżowej.
CEZARY
WŁUCZVŃSKI (treZBIGNIEW
ner UMKS „Księ
SOWIŃSKI: Po raz
żak"): Mecz był zakolejny zagraliśmy
skakująco trudny. Mło
nierówno. Po bardzo
da drużyna Startu podobrych 1O minutach
stawiła twarde warunprzychodziły słabsze
ki. Nie mogliśmy w
momenty. Mamy miepełni zrealizować planu taktycznego. siąc przerwy i myślę,
Były problemy z dograniem do wyso- że to poprawimy. Ciekich zawodników pod kosz. Widać jesz- szę się ze zwycięstwa i z mojej postawy
cze brak zrozumienia w nowej zagrywce. na parkiecie. Nie pamiętam, kiedy mi się
Za krótko ją trenowal_iśmy, aby wszyst- zdarzyło abyn1 w osiem minut zdobył I O
ko grało. Po za tym są w dalszym ciągu punktów.
braki kondycyjne. Po I O cięższych tre(zł)

...

Koszykówka - 5 kolejka Ili ligi

Osemka pierwsza tylko do soboty. ••
Przełożony

mecz MKS Zgierz spoekipa ta spadła na razie z
pierwszego miejsca w tabeli rozgrywek
III ligi koszykówki mężczyzn, a w fotelu lidera - choć tylko do soboty siedzi
Ósemka. Skierniewiczanie rozgromili
PKK 99, a ekipa UMKS Księżak prowadzona przez trenerów Cezarego
Włuczyńskiego i Andrzeja Korejwo przeskoczyła na czwa1te miejsce.
5. kole jka:
• ÓSEMKA Skierniewice - PKK
wodował, że

99 Pabianice 120:79 (61:29); pkt.: Łu 5. Start Łódź (4)
5 6 380:398
kasz Mąkolski 29, Jacek Zieliński 26 i 6. Trójka Sieradz (6)
4 4 317:394
Radosław Korycki 14- Piotr Wilczyński
Ostatni mecz pierwszej rundy pomię
37 i Bogumił Zięba 12.
dzy MKS Zgierz· i Trójką zostanie roze• MKS Zgierz - TRÓJKA Sieradz grany w najbliższą sobotę 15 grudnia 200 I
przełożono.
roku, a spotkani~ to rozpocznie się o godz.
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - 12.00. Drnga runda rozpocznie się dopieSTART Łódź 73:70 (41:37)
ro w nowym roku w weekend 5-6 stycz1. Ósemka Skierniewice (2) 5 9 454:374 nia 2002 roku, a. spotkają się wówczas:
2. MKS Zgierz (l)
4 8 339:265 sobota: Ósemka - UMKS Księżak (godz.
3. PKK 99 Pabianice (3)
5 8 420:450 17.00), niedziela: PKK 99- Trójka i MKS
4. Księżak Łowicz (5)
5 7 375:403 Zgierz - Start.
Paweł A. Doliński
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Tenis ziemny - Łowicka Amatorska Halowa
Liga Tenisowa w Hali

Woźniak

111ier1a do zwycięstwa :

Lowicz, 9 grudnia. W meczu na szczycie Łowickiej Amatorskiej Halowej Ligi
Tenisowej w Hali spotkali się lider klasyfikacji - Jarosław Woźniak i trzeci
dotąd Sławomir Karmelita. Okazało
się-jednak, że Karmelita w drugim secie
doznał kontuzji, dograł, ale szans na zwycięstwo nie było.
10. kolejka: Jerzy Wiatr - Jarosław
Woźniak 0:2 (1 :6, 0:6), Grzegorz Gawroński - Paweł Kuza 2:0 (6:3, 6:1), Zbigniew Łukawski - Tomasz Justyna 2:0
(6:2, 6:2), Eugeniusz Furman - Bolesław
Kierus 2:0 (6:1, 6:2). Mecz Piotr Czerwiński - Karmelita przełożony. Zaległy
mecz 9. kolejki: Karmelita - Jarosław
Woźniak 0:2 (2:6, 3:6), K.ierus - Justyna
2:0 (7:6, ~:21
I.Jarosław Woźniak {1)

Koszykarze

„Księżaka" odnieśli

drugie

w sezonie, ale nie

było łatwo ...

Koszykowka - 5. kolejka Ili ligi

.....

....

zwycięstwo

•

OJ, BYtO ·c1~ZKO
UMKS KSIĘŻAK Lowicz -

Snochowski 8 (lx3) iZoltanHartai 3 (lx3)
oraz Piotr Malesa 4.
20:21)
Lowicz, 9 grudnia. Spora grupa symKsiężak: Robert Kucharek 31 (3x3), patyków koszykówki przybyła do hali
Przemysław Klimczak 12 (2x3), Krzysz- OSiR m 2 z nadziejami na pierwsze ligotof Wójcik 13 (3x3), Piotr Tokarski 6 i we zwycięstwo · na własnym terenie. Na
Andrzej Korejwo 1 oraz Zbigniew So- trybunach zasiadło około 200 kibiców,
wiński 10, Paweł Woś i Krzysztof Jan- którzy na szczęście nie zawiedli się i byli
kowski.
świadkami zaciętego pojedynku, z któreStart: Michał Kędzia26 (5x3), Dariusz go zwycięsko wyszli nasi koszykarze,
Tybura 15, Michał Banasiak 14, Michał pokonując Start Lodź 73:70.
•

STARTLódź73:70(14:22,27:15,12:12,

Tenis

stołowy -

9. kolejka Ili ligi mężczyzn

łowiczanie
• UMKS KSIĘŻAK Lowicz - ZA• WISZA Rzgów 4:8
UMKS: Renald Jagielski 1,5, Dawid
Papuga 1,5, Roman Jagielski 1 i Daniel
Kosiorek.
Zawisza: Jarosław Bartłomiejczyk 3,5,
Marcin Partyczyński 3, Piotr Młynar
czyk 1 i Andrzej Juszko 0,5.
Lowicz, 9 grudnia. Faworyci wygrali w Łowiczu, choć ekipa Zawiszy Rzgów
nie spodziewała się chyba takiego oporu
podopiecznych trenera Romana Jagielskiego. Zarówno Renald Jagielski, jak i Dawid Papuga wygrali z niepokonanym w tym sezonie w m lidze
Andrzejem Juszko, ale rywale dysponują znacznie bardziej wyrównanym
składem i stąd zwycięstwo w Łowiczu.
• LEGION Skierniewice - ULKS
Lobudzice 5:8
Legion: Andrzej Nowicki 2,5, Jacek

stawili opór
Gędek

1,5 i Lech Kołakowski 1.
• ENERGETYK Il Lódź - JEDYNKA Il Lódź 8:2
•JUNIOR Wieluń-OPOKAZduń
ska Wola 8:6
Pauza: UKS Red.nary.
l.ZawiszaRzgów(I)
8 16 64:27

2. Junior Wieluń (2)
3. ULKS Łobudzice (3)
4. Energetyk U Łódź (5)

8
8
8
5. Opoka Zduńska Wola (4) 8
6. UKS Bednary (6)
8
7. UMKS Księżak Łowicz (7) 8
8. MKS Jedynka Il Łódź (8) 7
9. Legion Skierniewice {9)
7

14
12
9
8
6
3
2
O

60:35
59:35
46:43
51:45
41:49
31:60
22:52
27:56

Ostatnim spotkaniem pierwszej rundy będzie zaległy mecz 8. kolejki, w którym Jedynka II zmierzy się z Legionem.
Spotkanie to zostanie rozegrane w niedzielę 16 grudnia 2001 roku.
Paweł A. Doliński

,,Księżacy" zaczęli ten pojedynek dość
niefortunnie. Wprawdzie po 3. minutach
prowadzili 5: 1 po dwóch celnych rzutach Roberta Kucharka (lx3), ale już
za chwile oddali inicjatywę gościom. W
9. minucie ekipa z Łodzi prowadziła
22: 12, a było to rezultatem ich dobrej skuteczności w rzutach zza linii 6,25 m. Aż
pięć razy zaskoczyli nas „trójkami". Cztery z nich zaliczył Michał Kędzia.
dok na str. 39
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Czwartek. 13 erudnia;

e 18.00 - Pub ,,Krokody-LEG" w Ło
wiczu, ul. Baczyńskiego 9; 6. turniej GP
Łowicza w darcie 501 d.o.;
Pi&tefs. 14 wadnia:
• 10.00-19.00 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; II Ogólnopolski Turniej Gwiazdkowy Mini-Koszykówki chłopców z rocznika 1990:
godz. 10.00: UMKS Księżak Łowicz UMKS Piotrcovia Piotrków, godz.
11.15: MTS Zambrów-TSKRoś Pisz,
godz. 12.30: UKS Trójka Żyrardów SP 10 Koszalin, godz. 14.30: UKS Trójka Żyrardów -UMKS Piotrcovia Piotrków, godz. 16.00: uroczyste otwarcie
turnieju, godz. 16.30: UMKS Księżak
Roś, godz. 17.45: MTS Zambrów- SP
1O Koszalin;
• 18.30 - bala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; 7. kolejka I ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce
siatkowej: LZS Retki - TKKF ,,Księżak'',
Olimp Bedlno - ZNP Belferek i Dzi-koś
ć - Rzemiosło;
Sobota. 15 micJnią:
• 8.00-12.00-bala sportowa OSiRNr
1 w Łowiczu, uLJanaPawłalI3; 5.kolejka III ligi ŁLPNP: godz. 8.00: PSS „Społem" - KS ,,Iskra", godz. 8.40: SzarakiFull - Victońa I, godz. 9.20: WSD ,,Kle·ryk" - Victońa II, godz. 10.00: Zryw GOKSiR, godz. 10.40: Pasiaczek I- „Szare
Szeregi" i godz. 11.20: Agros-Fortuna Klakson;
• 10.00-19.00 - bala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; II Ogólnopolski Turniej Gwiazdkowy Mini-Koszykówki chłopców z rocznika 1990:
godz. l O.OO: Piotroovia - Koszalin, godz.
11. l 5: Księżak - Zambrów, godz. 12.30:

IO 1O 20:0

2. Janusz Jagoda (2)
3. Grzegorz Gawroński (4)
4. Sławomir Kannelita (3)
5. Wojciech Woźniak (5)
6. Eugeniusz Furman (6)
7. Piotr Czerwiński (7)
8. Paweł Kuza (8)

9. Zbigniew Łukawski (9)
IO. Bolesław Kierus (IO)
I i.Jerzy Wiatr (IO)
12. TomaszJustyna{l2)

8 7 14:2
8 7 14:5
8
10
8
9
9
10

6 13:5
6 13:8
5 10:6
4 8: 11
3 7: 12

3 6:14
IO 2 4:16
9 I 2: 16
9 O 0:18

W niedzielę 16 grudnia 2001 roku od11. kolejka, a mają spotkać
się wówczas: godz. 18.00: Wiatr - Wojciech Woźniak, Kuza - Jarosław Woźniak,
godz. 19.30: Jagoda - Karmelita, Gawroński - Kierus i Furman - Łukawski.'
Mecz: Czerwiński - Justyna przełożono.
Paweł A. Doliński

będzie sięjuż

Koszykówka - Liga Międzyuczelniana
Wyższych Regionu Łowickiego

Szkół

Studenci z Kutna górq
Kutno, 9 grudnia. Po raz drugi spotkali
studenci z czterech uczelni regionu ło
wickiego na wspólnym turnieju. W zawodach w Kutnie udział wzięły dwie ekipy z
Łowicza (AZS KN Łowicz i AZS MWSHp Łowicz), drużyna AZS WSGK Kutno i AZS WSHE Skierniewice. Zespoły grały
S)'$1emem ,,każ.dy z każ.dym" (2xl2 minut),
tak więc każ.da drużyna miał do rozegrania
trzy spotkania.
W kwietniu najlepsi byli zawodnicy z
Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu.
Ty razem musieli oni uznać wyższość
gospodarzy, z którymi zmierzyli się w
się

pierwszym pojedynku. Łowiczanie przegrywali przez cały przebieg meczu. Jak
się okazało o ich końcowej porażce 34:36
zadecydował przespany początek spotkania. Po 5. minutach przegrywali już
2:10 i potem cały czas mozolnie musieli
odrabiać stratę, ale nie udało się.
Bardz.o zacięte i wyrownane były derby
łowickich uczelni. Studenci wychowania fizycznego KN prowadzili już w drugiej
połowie 9 punktami. Jednak bardzo dobra
postawa studentów ,,Mazowieckief' pozwoliła im odrobić straty i nawet wyjść na
prowadzenie.
dok na str. 39

Żyrardów - Roś, godz. 14.30: Żyrardów l w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4. kolej- Zambrów, godz. 15.50: konkurs rzutów ka V ligi LLPNP: godz. 8.40: Pałac - Diawolnych, godz. 16.20: Roś - Piotrcovia, bły, godz. 9.20: Witonia - Władcy Stefagodz. 17 .40: Księżak - Koszalin;
na, godz. 1O.OO: Grom - Cavalieros, godz.
• 12.00-16.00- bala sportowa OSiR 10.40: Mal-Kow Oil - Rodzinka, godz.
Nr 1 w Lowiczu, ul. Jana Pawła 113; 4. 11.20: Hezbollah - Cosa Nostra;
kolejka I ligiLLPNP: godz.12.00:Hurt• 9,00-13.00 - hala sportowa OSiR Nr
Metal - Olimpia Chąśno, godz. 12.40: 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; II OgólnoC7.al'Di Bednary • KS ,,Stefan", godz. polski Turniej Gwiazdkowy Mini-Ko13.20: Turbo-Car Guten6w - Dagram- szykówki chłopców z rocznika 1990:
AT, godz. 14.00~ Abex • Sojax Boczki, godz. 9.00: Piotrcovia - Zambrów, godz_
godz. 14.40: FC „Chinatown" • Błicb 10.15: Roś-Koszalin, godz. 11.30: Księ
Fortuna, godz. 15.20: Oldboy - Pędzą żak - Żyrardów;
ce Imadła;
• 12.00-16.00 - hala sportowa OSiR
• 16.00-18.00 - hala sportowa OSiR ~r I w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4.
Nr l w Ł-0wiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 5. kolejka N ligi ŁLPNP: godz. 12.00: Mlekolejka Il ligi ŁLPNP: godz. J6.00: Na- czanka - Płomień, godz. 12.40: Ars Mt}'
przód - Sąsiedzi, godz. 16.40: Victońa - dica - Grabarze, godz. 13.20: RTS II Energetyk, godz. 17 .20: Reebok - Dax;
RTS I, godz. 14.00: Bleblusie- Kopernik;
• 18.~20.00 - bala sportowa OSiR godz. 14.40: Barsa - Pasiaczek II, godz.
Nr 1 w Łowiczu, uL Jana Pawła Il 3; 15.20: Parodia -Amigo;
„Gwiazdy dla dzieci .•. ", czyli dwa
• 16.00-19.20- bala sportowa OSiR
mecze balowej piłki nożnej: godz. Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5.
18.00: Reprezentacja LLPNP Lowicz - kolejka i ligi LLPNP: godz.16.00: TurReprezentacja SLPNH Skierniewice, bo-Car Gutenów - Pędzące Imadła,
godz. 19.00: Pelikan Lowicz - Gwiaz- godz.16.40: Abex ·KS ,,Stefan", godz.
dy polskiej I i Il ligi;
17.20: FC „Chinatown" • Dagram-AT,
• 18.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w godz. 18.00: Hurt-Metal ~ Sojax BoczŁowiczu, ul. Topolowa2; 6. kolejka II ligi ki, godz. 18.40: Olimpia Chąśno Amatorskich Mistrzostw Łowicza wpiłce Blich-Fortuna;
siatkowej: godz. 18.00: UKS Blich- Se• i 6.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
puku, Gimnazjum Nr 2 Łowicz - Gimna- Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wojezjum Kompina, Tadeo z Merza - GOK wódzkiej ligi koszykówki kadetów:
Zduny, godz. 19.00: ŁSMŁowicz- Tech- UMKS Księżak Łowicz - UMKS Piotrnikum Zduńska Dąbrowa;
covia Piotrków Trybunalski;
• 19.00-hala sportowa OSiR Nr 2 w
• 18.00- hala sportowa OSiRNr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; cel 5. kolejki I Łowiczu, ul. Topolowa 2; 10. kolejka
ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Łowickiej Amatorskiej Ligi Tenisowej w
piłce siatkowej: Przyszłość -TKKF BS; hali.
• 20-.00-22.00 - bala sportowa OSiR
Poniedziałek. 17 i:rudnia:
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5.
• 17.00- hala sportowa OSi.R Nr 1 w
kolejka Il ligi ŁLPNP: godz. 20.00: lpo- Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz wojeMC-Astra, godz. 20.40: Vagat - Lipcoki, wódzkiej ligi koszykówki juniorek:
godz. 21.20: Damir - Zające;
UMKS Księżak-Center Łowicz - MTK
Niedziela. 16 erudnia:
Pabianice;
• 8.40-12.00-balasportowa OSiRNr
~----·-~~ (p)
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CZAS

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu ze
śniegiem i śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany 3 - 8 m/s. Temperatura
minimalna O - (-2) st. C. Temperatura maksymalna O - 1 st. C.
Wzrost ciśnienia.

•ŚRODA

Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami śniegu, ·
przechodzącymi w opady śniegu z deszczem. Podczas opadów
Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Uak na
jezdnie, chodniki śliskie, oblodzone, miejscami gołoledźl Wiatr slaby
i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna O - (-2) st. C. mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w
Temperatura maksymalna O - 2 st. C. Spadek ciśnienia.
dzień, liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
•WTOREK
Sporo chmur i miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu,
Podczas opadów jezdnie, chodniki śliskie! Wiatr południowy, słaby
i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna 1 - (-1) st. C.
Temperatura maksymalna 1 - 3 st. C. Wzrost ciśnienia.

•

Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu i
śniegu z deszczem. Podczas opadów drogi śliskie, miejscami gołoledź!
Wiatr słaby i umiarkowany 2 - 7 mis. Temperatura minimalna (-4)- Warszawa
(-6) st. C. Temperatura maksymalna (-2)-0 st. C. Spadek ciśnienia.

• NIEDZIELA

Pogodnie idość pogodnie i nadal chłodno. Wiatr północno -zachodni
i zachodni, słaby i umiarkowany 2 - 6 mis. Temperatura minimalna
(-12) - (-14) st. C. Temperatura maksymalna (-8) - (-5) st. C.
Spadek ciśnienia.
•SOBOTA
· Sporo chmurz przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem.
. Podczas opadów drogi śliskie, miejscami gołoledź! Wiatr pólnocnozachodni, słaby i umiarkowany 2 - 6 mis. Temperatura minimalna
od (-2) st.Cna północy, do (-5) st.Cna południu regionu. Temperatura
maksymalna (-2) - 1 st. C. Wahania ciśnienia.

•PIĄTEK

Ogólny opis pogody:
W nadchodzących dniach pogodę w regionie przeważnie będzie
kształtował WYŻ znad zachodniej Europy. Napływać będzie początkowo
zimne, od soboty cieplejsze powietrze.
•CZWARTEK
Pogodnie i dość pogodnie ale chłodno. Rano miejscami drogi
śliskie! Wiatr północno - wschodni, slaby i umiarkowany 2 - 6 mis.
Temperatura minimalna (-1 O) - (-14) st. C. Temperatura maksymalna
(-9) - (-7) st. C. Wzrost ciśnienia.

Prognoza pogody dla rejpnu Łowicza 1·3.12.-19.12.2001 r.

•

I mógł jeszcze zobaczyć, jak
z górnej kieszeni marynarki
wypada mu aksamitne pudełko
z pierścionkiem, leci i wpada a jakże! - przez dziurkę w klapie do kanalizacji miejskiej .
Janusz D. złapał się za portfel i„. miał gotówkę na restaurację, ale już nie na pierścio
nek! Wypadł z budynku, zabrał
bukiet, wykręcił się od podzię
kowań i pomknął do małego
oddziału banku w pobliżu-wie
dział, że jest tu bankomat. Wyjął kartę, gdy poczuł dźgnięcie
w plecy. Facet z bronią jednoznacznie nakazywał wejść do
małej sali bankowej. Za nim
wkroczył drugi bandzior. Kazali się kłaść Januszowi D. i dwój·ce starszych osób (to byli jedyni klienci) na podłodze. Kasjerka oberwała pałką po głowie za
próbę wciśnięcia alarmu. Duet
Waldek i Janek był w trakcie
kolejnego, udanego skoku.
Udanego? Janusz D. spojrzał
na pobłoconą nieco podłogę i
zrozumiał, że jego garnituru nie
da się już za11rezentować, jeśli
teraz się tu położy. Zerknął na
zegarek. Za kwadrans piąta!
Jeszcze trochę, a straci Julię!
Nie namyślając się wiele, ruszył
w kierunku bandytów. Złapał
blaszaną, srebrną, okutą walizkę (był w niej sprzęt fotograficzny starszego klienta) i przyłożył z całej siły najpierw jednemu, potem drugiemu napastnikowi. Strzelali, ale chybili.
Kasjerka, nie zważając na ból i
strach, wcisnęła alarm. Gdy t1aprawdę rychło - przybyła firma ochroniarska i policja, Waldemar T. był związany, a ogłu
szony Jan M. podlegał wiąza
niu paskami i rajstopami.
Spóźniony o pół godziny
wpadł Janusz D. do restauracji.
Julia jeszcze siedziała przy stoliku. Oniemiała, gdy "Zostań
moją żoną" wygłaszał w towarzystwie dwóch policjantów.
Zgodzili się zaświadczyć Julii,
że jej narzeczony ujął dwóch
poszukiwanych przestępców.
Po pierścionek wybrali się we
dwoje po obiedzie. Nie zdążyli
jednak przed zamknięciem sklepu - pana Janusza znaleźli po
drodze wdzięczni rodzice uratowanego nastolatka. I Julia
zrozumiała, że życie z Januszem
D. będzie dalekie od ustaleń, ale
za to niezwykłe. (PAI)
S.S

MOJĄ ZONĄ!

ZOSTAŃ

dok. ze str. J 3

To była najszczęśliwsza chwila w
moim życiu. Kiedy usłyszałam swoje
nazwisko, tysiące myśli przebiegły mi w
jednej chwili przez głowę. W takim
momencie nie myśli się racjonalnie, dlatego ciężko go potem odtworzyć. Dopiero w telewizji, już na spokojnie, obserwowałam swoje reakcje.

• Czy pamiętasz moment ogło
szenia wyników? Kiedy dotarło
do Ciebie, że wygrałaś konkurs?

uwierzyć.

• Jak to jest być najpiękniej
sza Polką?
Jeszcze do tej pory się nie przyzwyczaiłam, chyba ciągle nie mogę w to

Rozmowa z Miss Polski 2001 z Lubania

Ewą Wiertel

CO DOSTAtA

piękności,

konkursie, nie tylko
liczy się na zwycięstwo. Czy sportowiec startując w olimpiadzie czy mistrzostwach świata chce zdobyć jedynie brązowy

Startując w każdym

• Z jakim nastawieniem staje się
do takiego konkursu? Na co liczy
młoda dziewczyna, biorąc udział w
wyborach miss?

w

wzięcia

Znajomy z mojego rodzinnego miasta
Lubania. Powiem szczerze - długo mnie
namawiał a ja długo nie mogłam się zdecydować. Nie do końca wiedziałam, czy będę
potrafiła odnaleźć się takim przedsięwzię
ciu. Ale znajomy był bardzo uparty i w ko11cu się zgodziłam. Dziś wiem, że to była bardzo dobra decyzja.

• Kto namówił Cię do
w wyborach?
udziału

-

W małym miasteczku na
granicy z Meksykiem,
szeryf Jack ściąga
przyjaciela z lat
młodzieńczych, Sacha,
który zajmuje się
szmuglowaniem
narkotyków przez
granicę. Do akcji
wkracza.„

NIENAWIŚĆ

15 grudnia, sobota,
godz. 21.35; TVP2

do kraju .

sprowadzić chłopców

cenę starały się

14 grudnia, piątek
godz. 16.10; TVP2;
300 MIL DO NIEBA
w 1985 roku bracia
Zielińscy, 15-letni Adam
i 12-letni Krzysztof,
ukryci pod podwoziem
ciężarówki przedostali
się do Szwecji. Polskie
władze ze wszelką

~:

-w~~·

--~---

POLKA

--

16 grudnia, niedziela,
godz. 20.05; TVP1;
ODPOWIE Cl MORZE
Maca i Mav którzy
wypłynęli swoim
jachtem „Morski wiatr"
w rejs na egzotyczną
wyspę i nigdy stamtąd
nie wróciło. O ich
zabójstwo policja
medal, lub tylko znaleźć się w finale? Na- posądza parę ludzi.
stawienie na zwycięstwo wpływa mobilizująco i skłania do pracy. Myślę, że jest to 16 grudnia, niedziela,
bardzo zdrowe i bardzo ludzkie zachowanie. godz. 16.30; POLSAT;
Przecież nikt nie chce i nie lubi przegrywać. KEVIN SAM W DOMU
Mały Kevin zostaje w
• Tytuł Miss Polski oprócz predomu, zapomniany
stiżu i możliwości reprezentowania
przez wyjeżdżającą na
kraju, to sporo nagród. Co takiego
Boże Narodzenie
dostała najpiękniejsza Polka?
rodzinę. Nie wiedzą o
Główną nagrodą w konkursie jest motor tym włamywacze
Junak Milenium. Miałam okazję mu się planujący od dawna
przyjrzeć jeszcze w Chmwacji, kiedy stał skok na pusty dom.
przed hotelem, w którym mieszkałyśmy
na zgrupowaniu. Poza tym dostałam jesz- 16 grudnia, niedziela,
cze futro, suknię balową, kilka kolekcji odzie- godz. 22.00; POLSAT;
żowych, telewizor, sprzęt AGD, rejs po ZGINIESZ ŚLICZNOTKO
Bałtyku , zestawy kosmetyków, karnety do Wzięta stylistka, tropiąca
fitness clubu, kosmetyczki i fryzjera.
afery kryminalne w
dok. na st1: 5 świecie wpada na trop„,

NAJPl~KNIEJSZA

Nikt nie lubi przegrywać ...

-

od· czwartku, 13 grudnia d.o środy, 19 gruc:lnia 2001

czy

23.15 Sportowyflesz
23.20 Pegaz

Wiadomości

Chluba Afryki
• film fab.prod.
angielskiej. reż. Herman
Binga, w.fa. Robert
Powell,AshleytiW

serca
·film fab.
prod. australijsko
• kanad)jsko
·francusko· angielskiej
Zakończenie

. Programu

--~---

Wiadomości

kończenie

1.15

_,_

8.30 Żeglarstwo 9. OO Jeż
dziectwo 10.00 Wyścigi samochodowe 11.00 Magazyn sportów motorowych
11.30 Biathlon 14.15 Nar~iarstwo alpejskie 15.00
Curling 16.00 Pływanie 18.00
Biathlon 20.00 Piłka nożna
20.30 Curling 22.00 Boks
23.00 Wiadomości 23.15
Piłka nożna 0.15 Biathlon
1.30 Zaprogramu

"'*"'*-
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9.00 Shark Gordon: Wizyta u pielęgniarki 9.25 Fenomeny pogody: Tajemnica
mgły 9.55 Szpiedzy nad
nami 10.50 Wyczarowane
z drewna: Łóżko piętrowe
11.15 $więto smakoszy
11.45 Oblicza natury 12.40
Zaginione skarby staroży
tności 13.30 Super statek
14.25 Czar perły 15.15 Tajemnica morderstwa Napoleona 16.10 $więto smako·
szy: przez Kanadę z Gregiem i Maxem 16.35 Wielka wyprawa: Hiszpania
17 .05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Punkty zwrotne historii. W poszukiwaniu troi 18.00 Nazizm • ostrzeżenie z przeszłości 19.00 Dzika Azja las czterech pór roku
20.00 Shark Gordon 20.30
Fenomeny pogody 21.00
Medycyna sądowa 22.00
Akta FBI 23.00 Detektywi
sądowi O.OO Wojenne opowieści 0.30 Wojenne mie·
siące 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Narzędzia wojny
3.00 Zakończenie programu
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TV

7.OO Przygody Oggy'ego
7.30 Witaj Franklin - serial
anim. 8.00 Telewizyjny nu·
mer warszawski 8.02 Kuner mazowiecki 8.15 Arohitektura Warszawy 8.30 Za
wszelką cenę 9.30 Piknik •
język francuski dla począł·
kujących 1o.oo Słoneczny
patrol ·film fabularny 10.45
Telekurier 11.15 Kino w poludnie 12.09 To jest temat
12.15 Malowanie obrazów to proste 12.45 Europa w
zagrodzie 13.1 O Kostek serial fab. 13.40 Famlliada
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 War· •
szawy 16.30 Ponad czasem 17.15 Gość WOT
17.30 Studio reportażu·17.45
. Gość WOT 18.00 K'urier
18.20 Album Mazowsza
118.40 Tele motor sport
•19.00 Królowa Bona 20.00
Telenowyny 20.15 Szczę~
śliwej podróży 20.35 Telekurier 21.00 Serial fabular, ny 21.30 Kurier 21.45 Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.15 Tian Yu - film
23.50 Seal - konZakończenie pro-

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

cert 0.30
gram u

~ fabularny

7.00 Przygody Oggy'ego serial animowany dla dzieci 7.30 Witaj Franklin seriahanimowany dla dzie-.
ci 8.00 Budżet nie tylko
domowy 8.30 Za wszelką
cenę • serial fabularny 9.25
Książki z górnej półki - prezentacje 9.30 Piknik - nauka języka francuskiego
10.00 SłoneczQy patrol
10.45 Telekurier 11.15 Kino
w południe 12.00 To jest
temat 12.15 Malowanie ob·
razów • to proste 12.45
Europa w zagrodzie 13.10
Kostek - serial fabularny
13.40 Familiada 14.05
Klan - telenowela 14.55
Zwariowana podróż - serial
przygodowy 15.40 ŁWD
16.00 Firma oraz suplemeni 16.30 Ponad czasem
17.15 Filmowa Encyklopedia Łodzi 17.30 ŁWD • 100
sekund 17.50 Rozmowa
dnia 18.00 ŁWD 18.25 Magazyn reporterów 19.00
Królowa Bona - serial fabularny 20.00 Telenowyny
20.'15 Szczęśliwej podróży
20.35 Tełekurier 21.00 Sit-.
com 21.30 ŁWD - wydanie
wieczorne 22.00 To jest
temat - cy~I reportażu
krajowego 22.15 Tian Yu film fabularny 23.50 Seal koncert 0.35 Program na
julro

Łódź

„Decyzja należy do ciebie" - program publicystyczny prowadzi
Wojciech Starostecki. Emisja: czwartek, 13 grudnia, TVP 1, godz.
18.05.

13 grudhia 2001 r.

żona

2..20

0.35 Mapa ludzkiego

Solidarności

stwa wie o jego misji, jednak w czasie kontroli oso·
bistej dokumenty nie zostają odkryte, gdyż na pokład promu wniosła je przypadkowo spotkana była
Marka.
0.10 Kiosk na Placu

łaczy. Służba bezpieczeń

22.45 Ostatni prom
• dramat prod. polskiej,
reż. Waldemar Krzystek,
wyk. Krzysztof
Kolberger, Agnieszka
Kowalsk.atDorola Segda,
EwaWencel
12 grudnia 1981 roku. Ze
$winoujścia wypływa prorn
do Hamburga. Wśród pasażerów jest Marek Ziarno,
nauczyciel języka polskie·
go, wysłany za. granicę
przez regionalne władze
,Solidarności", na zlecenie
któ.rych ma l>rzewieźć do·
kumenty z listą tajnych
drukarni, punktów kontaktowych, nazwiskami dzia·

programu

Akcja rozgrywa się w Afry·
ce w latach 20. minionego
stule.da. Bohaterami są pasażerowie luksusowego tytułowego pociągu, przemierzającego bezkresne te·
reny Czarnego Lądu. Zde·
cydowanym atutem .Chluby
Afryki" są znakomite zdję
cia, ukazujące tajemnice afrykańskiej dzikiej przyrody i
urzekające pięknem krajobrazy. W czasie podróży
ujawniają się problemy I
głęboko skrywane sekrety
tylko z poz9ru beztroskich
i szczęśliwych pasażerów
,Chluby Afryki".
1.10 Zakończenie

23.50
14.35 Ja I moje życie
15.00 Wiadomości
15.10 Babiniec
15.35 Euroexpress
16.00 Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces
·Serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania • serial TVP ,
W ośrodku zdrowia zjawia
się Grzybowa. Ghee zmierzyć ciśnienie, ale to tylko
pretekst. Wieść o zwolnieniu Jakuba Blumentala rozeszła się PQ Tulczynie bly·
skawlcznie l wścibska kobieta chce się dowiedzieć
od Barbary szczegółów.
18.05 Decyzja należy
do ciebie
19.00 Wieczorynka:
Fraglesy
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Viper -seriarprąct.USA
21.05 Sprawa
dla reportera
21.40 'fygodnik
polityczny Jedynki
22.15 Film dokumentalny
22.51 Monitor

:c zwartek
..
Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy
Kawa czy h.erbata

LflvrPD
6.00
7.30
7.45
8,00
8.12
8.15
8.25
8.45

9.10
9,35

Pogoda
Krakowskie
Przedmieście 27
herbata
Kawa
Pippi. serial
animowany prod.
szwedzko.kanady
Budzik
· program dla dzieci
Kino Malucha:
Makowy chłopaczek,
Przygody
ŚWieiszczyka

'9.55 Okruchy życia:
Odmienić los
• film fab.prod. USA, ,
reż. Nick Cassavetes,
w.fa. Gena Rowlands,
Mansa Tomei,
Gera'Cf Deplrdieu
11.40 Telezakupy
12.00 Wladomo.ścl
12.10 Agrobiznes
·rolniczy program
Informacyjny
Horyzonty
Klan -telenowela TVP
ZUS radzi
Telezakupy
Program edukacyjny
Magazyn Focus
12.25
12.45
13.10
1325
13.50
14.10

m8

22.05 997 ·magazyn
J<ryrninalny

13.55 Ponad czasem
7.00 Na granicy życia
·I śmierci. serial
·serial prod. australijskiej
14.20 Kiosk na Placu
dok. prod. angielskiej
7.50 Studio urody
Solldamoścl
8.00 Program lokalny
·film dokumentalny
8.30 W labiryncie
14.45 Matki, żony
·telenowela TVP
Ikochanki · serial TVP
9.00 Doktor ż alpejskiej
15.40 Program lokalny
wioski
16.00 Panorama
• serial prod. niemiecko- · 1621 Pogoda
auslriacko-vAoskiej
16.30 Daleko od szosy
Do Sonnenstein ma przy·
• serial1VP
jechać ważny gość: znany
17.50 Program lokalny
aktor Karlheinz Boehm, za· 18.22 Pogoda
łożycie! organizacji niosą
18.30 Panorama
cej pomoc krajom afry- 18.55 Krótka seria - 20 lat
kęńskim, towarzyszy swej
wprowadzenia
współpracownicy, Chrisd, wjej
1
wojennego
podróży do rodzinnej wsi.
19.30 Polaków
,9.50 Film fabularny
portret własny•
11.30 Zawód weterynarz
20.00 Mjakmlłość
•serial dokumentalny
·serial TVP
12.00 Głębia· film dok.
Hanka trafia do szpitala po
prod. angielskiej
nieudanej próbie samobój13.00 Panorama
czej. Marek czuwa przy jej
13.10 Ich pięcioro
łóżku z nadzieją, że może
-serial prod. USA
uda się jeszcze uratować
Bailey odkryWa manko w ich małżeństwo. Okazuje
kasie restauracji. Okazuje się jednak, że wciąż nie zna
się, że to Joe ,pożyczył
całej prawdy o swojej żonie.
sobie" znaczną kwotę„ Iłu· 21.00 Panorama
lnacząc to wydatkami zwią 21.20 Sport· telegram
~anyml z rozwodem. Uzy· 21.28 Pogoda
skawszy zapewnienie Jp- 21.35 Powodzianie
ego, że spłaci dług, Bailey
·leleooł.eła~

postana~ia nie nagłaśniać

sprawy.

15

·magazyneł<onomiczny

7.30 Biznes Info

6.00 Piosenka
1 14.15 13 posterunek
na życzenie
• serial komediowy
7.00 Pokemon-serial anin. ! 14.55 Power Rangers
. serial dla młodzieży
7.25 Power Range IS
15.20 Pokemon
·serial dla młodzieży
7.50 Słoneczny patrol
•seńal animowany
15.40 Fundacja Polsat
·serial przygodoY.y
8.45 Podwójnaakcja
15.45 lnfonnacje
·serial prod. USA
1 16.10 Słoneczny patrol
9.35 Cud miłości
-serial przygodoY.y
•tełeroNeła
17.00 Czułość I kłamstwa
10.30 Po prostu mUość
-serial~
prod. pdsklEj
·serial obyczajowy
11.30 AdamlEwa
· • 17.30 Cud mUoścl
·serial obyczajowy
~
•lelellClłlela
12.00 Czułość I kłamstwa 18.ll Graffiti
·serial obyczajowy
, 18.45 lnfonnacje
•prod. paskiej
· ' 19.00 Sport
12.30 Życiowa mnsa
19.05 Prognoza pogody
19.10 Dziki księżyc
· teleturniej
1325 Zerwanewlęzl
• telenowela

1

·serial arimowany

12.20 MKwadrat
12.50 Telesklep
1155 Remington Steele
·serial sensacyjny
14.45 Cudowne lata
·serial obyczajowy
15.15 BillCosbyShow
• serial komedowy
15.40 Kacper I przyjaciele
·serial animowany
16.05 Baśnie braci Grimm
16.35 Byli sobie odkrywcy
·serial animowany
· · 17.05 Domek na prerii
·serial przygodowy
18.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy

I

'

1

I
I
!

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35 Teleshoping 10.1 O Maria Emi·
lia ·telenowela 11.00 Izabella - telenowela 11.45
Teleshopping 13.20 Maria
Emilia - telenowela 14.1 O
Nie z tego świata - serial
komediowy 14.35 Czy boisz się ciemności? - serial
15.05 Akwanauci - serial
dokumentalna-przygodowy
15.35 Odjazdowe kreskówki
18.00 Czy boisz się ciemności? 18.30 Komando Małolat - serial policyjny 19.30
Nie z tego świata - serial
komediowy 20.00 Gry urny·
siu - dramat prod. USA
21.45 52 minuty: Jestem
samotnym mężczyzną - reportaż 22.50 Osiemnaście
odcieni szarości - thriller
0.30 Komando Małolat serial policyjny 1.25 Gry
umyslu - dramat 3.00 osiemnaści odcieni szarości thriller 4.25 Teleshopping

·serial obyczajOYIY
20.35 Graczykowie,
czyli buła I spóła
·serial kome<iOYIY
21.00 Umarli nie
potrzebują pledu
-film prod. USA
21.30 Losowanie LOTTO

przedstawiają

22.45 Reporterzy polsatu

22.55 fra biznesu
23.00 lnfonnacje
23.15 Sport
23.25 Prognoza pogody
23.30 Puls blzrtesu
2S.50 Teksańscy rangersl
·legendami stróże
prawa ·film dok.
0.50 Muzyka ńa bis
5.00 Pożegnanie

Skowrońskiego

Bill Cosby Show
·serial komedoo.w
19.00 Dotyk anioła
-serial obY<:zalOYIY
19.45 Pytania Krzysztofa

20.00 Wydarzenia
20.20 Sport+ Pogoda
20.30 Zdarzyło się jutro
·serial sensacyjny
21.15 Osiem sekund
·film obyczajowy
23.2Ó Wydarzenia
23.30 M Kwadrat
-talk show
O.OO Biznes Info
0.05 Osiem sekund
2.00 Ząkóńczenle

„.1r1....,
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nowy ł.OWICZĄNIN
z Głowna i Strykowa

i ducha

i WicSŚCi

ciała

PRZEŚWIĄTECZNE OBOWIĄZKI

Kojak - serial kryminalny
prod. USA 1420 Siar
Trek: Voyager 2-serial fantastyczny prod. USA 13.15
Obieżyświat Dr Witt - pro·
gram turystyczno-podróż
niczy 13.45 Muzyczny VIP
- magazyn muzyczny 14.20
Hoboczaki - 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 o)lyczajowy prod. brazylijskiej
17.00 Przygody rodziny
Addamsów 2 - serial ko-

dla dzieci 13.05 Animaniacy - 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 90210 - serial obyczajowy prod. USA
15.15 Milionerzy - teleturniej 16.00 TVN Fakty, pogoda 16.20 Virginia - telenowela meksykańska 17'1 O
Ekspedycja 18.00 Rozmowy w toku 19.00 TVN Fakty 19.30 Kropka nad i 19.45
Sport 19.50 Pogoda 20.00
Big Brother 21.30 Wielka
niespodzianka Klaudiusza
- program rozrywkowy
22.00 Rodzina Soprana -

mediowy prod. USA 17.30
HOT CHAT 2001 17.45
Dziennik 18.00 Łysi i Blondynki - reality show 19.00
Stan wyjątkowy · serial
sensacyjny 20.00 Policyjna opowieść • film akcji
21.50 Dziennik 22.02 lnfor·
macje sportowe 22.05 INFORmator gospodarczy
22.15 Łysi i Blondynki reality show 23.15 Rocky
IV • dramat sensacyjny
1.05.X Laski - program roz·
rywkowy 1.35 Muzyczne
listy 2.35 Strefa P - ma·
gazyn muzyczny 3.1 O Zakończenie programu

serial sensacyjny prod .
USA. Tony odwiedza Junira w więzieniu, bez ogródek
oświadcza mu, że nie rozumie , jak mógł pozwolić
manipulować sobą Livii.
Dumny Junior upiera się ,
że sam postanowił zabić
Tony'ego. Junior nalega,
by Tony pogodził się z
matką. Tony odmawia. Junior zostaje zwolniony z wię
zienia, z powodu złego stanu zdrowia. 23.00 TVN Fakty 23.1 O Nocne rozmowy w
toku • talk show 0.1 O Big
Brother - Extra 1.35 Granice • serial fabularno-Ćoku
mentalny 2.05 Dom pełen
pomysłów 2.35 Nic stra·
conego - powtórki programów

Wyjaśnij swojemu szefowi, że nie
Przeciążenie obowiązkami szczególnie mocno daje się nam we zna- da się wszystkich spraw załatwić jedki, kiedy zbliżają się święta. Twój nocześnie. Spróbuj go też przekoszef nieustannie cię pogania, chce, nać, aby w trudniejszych chwilach
abyś jeszcze przed świętami załatwi
do pomocy.
kogoś
ci
przydzielał
ła kilka spraw nie cierpiących
*
Pomagaj innym. Je$li kogoś Wyzwłoki.
W dodatku martwisz się , czy na ręczysz, z pe~ością odwdzięczy eł
pewno zdążysz zrobić generalne po- się tym samym.
Podziel obowiązki domowe.
rządki w domu, wielkie pranie i prasowanie, zakupy i - jakby jeszcze
*
Przede wszystkim pamiętaj, że
tego było mało - przygotować wigizajmowanie się domem należy nie
lijną kolację dla całej rodziny.
Postaraj się jednak zachować spo- tylko do ciebie. Zrobić zakupy, czy
kój. Nie ma rzeczy niemożliwych umyć szyby może także twój mąż .
Dzięki naszym wskazówkom z ła
"'
Nie wyręczaj we wszystkim dzietwością uporasz się ze wszystkimi
najbardziej przerażającymi cię te- ci! Nawet maluszek z powodzeniem
może posprzątać swoje zabawki.
raz obowiązkami.
Jak ułatwić sobie pracę?
*
Jeśli nie możesz zdążyć z przy"'
Przygotuj sobie dokładny plan za- gotowaniem wszystkich potraw na
świąteczny stół, poproś kogoś z ro~
jęć na każdy dzień pracy. Zorientujesz się wtedy, co jeszcze masz do dziny, aby zrobił za ciebie np. sałat
zrobienia, a co ewentualnie możesz ki lub upiekł ciasto.
na później.
(PAI)

przełożyć

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Miłość i przeznaczenie - le·
lenowela 6.45 Telesklep
7.00 Cena miłości - tele7.50
meksykańska
nowela
Gadget - serial
Inspektor

„

anim9wany dla dzieci 8.15
Animaniacy • serial animowany dla dzieci 8.40 Łeb
ski Harry - serial animo8.00 Hrabina Cosel - film
wany dla dzieci 9.05 Dehistoryczny 10.25 Doku- nis rozrabiaka - serial animent: Stulecie filmu scien· mowany dla dzieci 9.30 Tece-fiction 11.20 Kim jest lesklep 10.30 Big Brother
tatuś? - komedia prod. UK 11.15 Rozmowy w loku 13.05 Żołnierz królowej Ma- 1 talk show 12.10 Na ratudagaskaru - komedia prod. nek 12.40 Inspektor Gapolskiej 14.30 Kopalnie • dget • serial animowany
króla Salamona - film przygodowy 15.50 Karcer - dra- '
mat prod. USA 17.30 . , , .
Szkoda twoich łez - film I
obyczajowy 19.00 Dokument: Kino na świecie: 6.00 Muzyczny VIP - maWichrzyciele w królestwie gazyn muzyczny 6.30 Su20.00 Mały Budda - film per VIP - plotki i ciekaobyczajowy, reż. Bernardo wostki - magazyn ciekaBertolucci, obsada: Keanu wostek i sensacji 7.00 Mu~eeves, Ruocheng Ying i zyczne listy • magazyn
inni 22.20 Dokument: Kino muzyczny 7.50 Hoboczaki
na świecie: Witajcie w Hol- • serial animowany dla
lyWood 23.15 Ucieczka z dzieqi 8.20 Alvaro - serial
Nowego Jorku • film scien- obyczajowy prod. brazyce-fiction, reż. John Car- lijskiej 9.20 Łysi i blonpenter, obsada: Kurt Rus- dynki • reality show 10.20
sell 0.55 Imiennicy - filmo- R&transmisja meczu siatbyczajowy 2.30 Zakończe- kówki: Galaxia Cząsto. chowa - Sarajewo 11.20
nie programu

k0
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repońllż

, 7.35 Telesklep
1
• 8.05 Remington Steele
'
-serial sensacyjny
8.55 Kacper I przyjaciele
• serial animowany
9.20 Baśnie braci
Grimm
-serial animowany
9.45 Byli sobie odkrywcy
· serial animowany
·10.15 Domek na prerii
·serial przygodowy
11.10 Dotykanloła
· ·serial obyczajowy
12.00 Jak się robi ••• ?
_ _

6.00 Kawa czy herbata 8.40
Klan 9.05 Zjedz to sam
·9,25 Serial dla młodych
widzów 10.00 Sukces 10.30
Stan posiadania 11.00 Pegaz 11.30 Ludzie listy piszą 12.00Wiadomości 12.10
U wód„. 12.25 Wieści polonijne 12.40 Dobre książ·
ki 13.10 Klan 13.35 Forum
14.25 Z Lwowa do Katowic
14.35 Laureaci Nowej Tradycji 15.00 Wiadomości 15.1 O
Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 15.35 Muzyka łączy pokolenia 16.25 Raj
17.00Teleexpres17.20 Gość
Jedynki 17 .30 Zjedz to
sam 17.50 Noddy 18.35
Klan 19.00 Dzień jak co
dzień 19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości 20.00
Polonica 21.50 Jarmark na
pograniczu 22.10 Forum
polonijne 22.30 Panorama
22.50 Sport - telegram
23.00 Ogród sztuk 23.30 Linia specjalna 0.30 Monitor
1.00 Dzień jak
1.15 Powtórki
dzień

Wiadomości

co

Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy

15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
1621 Pogoda
1625 Święta wojna
-serial1VP
16.55 Życie do poprawki
·serial prod. USA
17.50 Program lokalny

9.45 Film fabularny
11.15 Po prostu żyć
11.40 Zawódweterynarz
-serial dokumentalny
12.10 Wieczór
z Jagielskim
13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro
-serial prod. USA
14.40 Matki, żony
i kochanki
-serial1VP

austńacko-wloskiej.

-serial prod. niemiecko-

wioski

6.50 Duchy przyrody
-film dok. prod. USA
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
- telenowela TVP
9.00 Dąktor z alpejskiej

TVP8

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
-rolniczy program
infOITTiaC)'jny
12.20 Kontrasty- świat,
ludzie, pieniądze
12.25 Samo życie
12.45 Klan - telenowela 1VP
13.15 Spaceryzdziadkiem
13.35 Telezakupy

11.40

10.50
11.10

10.00

prod. angielskiej
J.A.G Wojskowe
Biuro Śledcze
-serial prod. USA
Telezakupy
Miasto - Cyborg
-film dok.
prod. angielskiej
Hallo aus Berlin
-nauka języka
niemied<iego

~

Przedmieście 27
825 Kawa czy herbata
8.45 Zostań rysownikiem
- film animowany
9.10 Jedyneczka
-program dla dzieci
9.40 Bajeczki Jedyneczki
-program dla dzieci
9.50 Mysia -serial

6.00
7.30
8.00
8.12
8.15

ITIVIPD

Środa

Tajemnica armil
Kwadrans na kawę

W Irlandii Północnej nie
ustają ataki IRA. W czasie jeonej z akcji bojownicy tej organizacji porywają czarnoskórego angielskiego żołnierza, Jody'ego, którego chcą wymienić na przetrzymywanego w więzieniu terrorystę. Podczas gdy przywódcy organizacji prowadzą negocjacje z władza
mi brytyjskimi, przetrzymywany w ukryciu Jody
z niepokojem czeka na
rozwój wypadków.

prod.~

-teleturniej
19.30 Camerata
20.00 Mjak miłość
-serial TVP
21.00 Panorama
2120 Sport- telegram
2128 Pogoda
21.30 Linia specjalna
22.30 Gra pozorów
- film sensacyjny

1822 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu

Richard Harper jest inży
nierem, pracuje na kierowniczym stanowisku w dużej firmie. Powodzi mu się
dobrze, ma pieniądze, ustabilizowane życie, szybko pnie
się po szczeblach kariery.
On i jego żona Jane stanowią typowy model rodziny zamożnej klasy śred
niej. Wraz z kilkuletnim synem Billym mieszkają w
nowym, dużym domu z
basenem i ogrodem, mają
służbowy samochód, psa
i służącą Murzynkę. Choć
wszystkie dobra materialne kupili na raty, nie martwią się o spłatę potyczki, mając spore dochody.
3.15 Zakończenie
programu

reż. Ted Kotcheff

prcxJ.USĄ

025 Bob Hope
- droga na szczy1
-film dol<. prod. USA
1.15 Football, football
-magazyn
1.40 Dick i Jane -film fab.

kę o utrzymanie obciążo. nej hipoteką farmy, czuwa przy łóżku chorego ToPodróżnik
by'ego trawionego tajemWiadomości
niczą gorączką. Pewnego
Śledztwo
dnia w jej gospodarstwie
Twarząwtwarz
pojawia się samotny jeź
z Europą
dziec znikąd, Harry Wi16.00 Rower Błażeja
thers (Thomas Ian Grif16.30 Moda na sukces
fith). Rose przyłapuje mę
· serial prod. USA
żczyznę na próbie kradzie17.00 Teleexpress
ży ptactwa z kurnika.
1720 Gość Jedynki
17.35 Klan - telenowela 1VP 21.45 Kronika kryminalna
22.10 Tylko u nas
18.05 Życie moje
22.40 Monitor
19.00 Wieczorynka:
Wiadomości
Madeline
23.05 Sportowy flesz
19.30 Wiadomości
23.10 Czas na „.
19.57 Sport + Pogoda
kontrowersyjny
20.10 Okruchyżycia:
dokument
Prosto z serca
23.45 Gorąco polecam:
- film fab. prod. USA,
Xiu,Xiu
reż. Sam Pillsbury,
- film fab. prod.
wyk. Reba McEntire,
chińsko- tajwańskiej
Thomas Ian Smith
Oregon, rok 1903. Młoda Akcja rozgrywa się w 1975
wdowa Rose Cameron roku u schyłku tzw. rewo(Reba McEntire) samotnie lucji kulturalnej zainicjowawychowuje kilkuletniego nej przez Mao Zedonga.
syna Toby'ego (Garett Fanatyczne rządy pocią
Beck). Po śmierci męża gnęły za sobą niezliczone
na barki kruchej i delikat- ofiary, zrujnowały życie
nej kobiety spadły liczne milionom Chińczyków, doprowadziły do wielu ludzobowiąi:ki, musi sama stakich tragedii.
wić czoło trudom życia na
125 Zakończenie
Dzikim Zachodzie. Rose
programu
podejmuje dramatyczną wal-

13.50
14.15
14.35
15.00
15.10
15.35

8.30 Magazyn Watts 9.00
Biathlon: zawody pucharu
świata w Pokljuce 10.30
Snowboard 11.00 Biathlon
12.45 Narciarstwo biegowe
14.00 Piłka nożna 15.00 Biathlon 16.30 Narciarstwo biegowe 17.45 Magazyn sportów motorowych 18.00 Biathlon 18.45 Magazyn sportów motorowych 19.15 Magazyn olimpijski 20.15 Że
glarstwo 20.45 Jeździec
two: Turniej święteczny
23.00 Wiadomości 23.15 Że
glarstwo 0.15 Sumo 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
czenie programu

.,,._.,,..~
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9.00 Shark Gordon: Atak
rekina 9.25 Fenomeny pogody 9.55 Wielcy wodzowie 10.50 Wielka wyprawa Hiszpania 11.15 Plac Kingsbury 11.45 Afryka nieujarzmiona 12.40 Przygotowania do startu 13.30 Wspomnienia z kasyna 14.25 Nasa sięga pod lód 15.15
Kosmiczne kolonie 16.1 O
Plac Kingsbury 16.35 Antony'ego Henna opowieści
o roślinach 17.05 Wędkar
skie przygody Rexa Hunta 17 .30 Terra X: Klątwa
wyspy dębów 18.00 Zaginione skarby starożytno
ści 19.00 Oblicza prawdy
20.00 Shark Gordon 20.30
Fenomeny pogody 21 .00
Super statek: Podróż 22.00
Największe kasyno na świe
cie O.OO Piloci testowi 1.00
Wyprawy w czasie 2.00
Wyścig o superbombę 3.00
Zakończenie programu

.!:}!

19 grudnia 2001 r.

Łódź
7.00 Witaj Franklin - serial animowany dla dzieci
7 .30 Babar - film animowiiny 8.00 Kurier 8.15 Architektura Warszawy 8.30
Za wszelką cenę 9.30 Historia kołem się toczy
10.00 Zdarzyło się jutro serial fabularny 10.45 Telekurier 11.15 Policjanci z
Mt. Thomas 12.00 To jest
temat 12.15 W poszukiwaniu francuskich przysmaków - serial dokumentalny 12.45 Psychiatria
bez lęku 13.10 Kostek serial fabularny 13.35 Teleturniej 3 na 6 14.05 Klan
15.00 Tajemnicze Archiwum Shelby Woo 15.25
Wiadomości kuriera 15.30
Arch~ektura Warszawy 15.40
Kurier 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Szef kuchni poleca
16.30 Ponad czasem - serial fabularny 17 .15 Gość
WOT 17 .30 Studio reportażu 17.45 Gość WOT
18 .OO Kurier 18.20 Odkryj
nowy świat 18.45 Są wśród
nas 19.00 Kłamstwa mojego taty 20.30 Telekurier
21.00 Parada humoru - serial komediowy 21.30 Kurier
21.45 Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat 22.15 Świersz
cze w trawie 23.55 Prawdziwa Rosja - serial dok. 0.50
Zakończenie programu

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.05' Witaj Franklin - serial animowany dla dzieci
7 .30 Babar - serial animowany dla dzieci 8.00 Publicystyka Trójki 8.30 Za
wszelką cenę 9.25 Książ
ki z górnej półki 9.30 Krajobrazy 9.45 Wakat 10.00
Zdarzyło się jutro - serial fabularny 10.45 Telekurier
11.15 Kino w południe: Policjanci z Mt. Thomas serial fabularny 12.00 To
jest temat 12.15 W poszukiwaniu francuskich przysmaków - serial dokum·entalny 12.45 Psychiatria bez
lęku 13.1 O Kostek - serial
fabularny ~3.35 Teleturniej 3 na 6 14.05 Klan telenowela 15.00 Tajemni~ze archiwum Shelby Woo
15.40 ŁWD 16.00 Przybyszewski - prawda i mit
16.30 Ponad czasem 17.15
Impresje 17.30 ŁWD 17.50
Rozmowa dnia 18.00 ŁWD
18.20 Budżet nie tylko domowy 18.50 ·Nie tylko Wawel 19.00 Kino wieczorne
20.30 Telekurier 21.00 Sitcom - parada humoru 21.30
ŁVVD 22.00 To jest temat
• cykl reportażu 22.15 Świe
rszcze w trawie - serial dok.
23.55 Prawdziwa Rosja
0.50 Program na jutro

TV

14

TVPOLOl')llA
6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.40 Złotopol·
scy 9.05 Uwaga niebezpieczeństwo 9.1 O Papierowy
teatrzyk 9.25 Noddy 9.55
Polonica 11.25 Kocham jutro 12.00 Wiadomości 12.10
Ogród sztuk 12.35 Sekrety zdrowia 12.50 Kwadrans
na kawę 13.1 O Złotopolscy
13.35 Ktokolwiek widział, ktokolwie k wie 14.25 Kresy
na wpół umarłe 14.45 Folkujemy 15.00 Wiadomości
15.1 o Pieśni lasu deszczowego 15.35111 Mazurska Biesiada kabaretowa 16.30 Dekolt
17.00 Teleexpress 17.20 Gość
Jedynki 17 .30 Papierowy
teatrzyk 17 .45 Słoneczna
włócznia 18.10 Euroexpress
18.35 Złotopolscy 19.00
Polskie smaki 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Teatr Telewizji 21.25
Epitafium dla „. śpiewa
Jacek Kaczmarski 22.30 Panora ma 22.50 Sport-telegram 23.45 Film anim. dla
dorosłych 0.30 Monitor wiadomości 0.50 Powtórki

7.30 Bizries Info
-m~n ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Remington Steele
-serial sensacyjny
8.55 Kacper I przyjaciele
-serial animowany
920 Baśnie braci Grimm
- seńal animowany
9.45 Byli sobie odkrywcy
-serial animowany
10.15 Domek na prerii
-serial przygodowy
11.10 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
12.00 Zdarzyło się jutro
-serial sensacyjny
12.50 Telesklep

f'UI.\

f@,

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon-serialanim.
7.25 Power Rangers
- serial dla młodzieży
7.50 Słoneczny patrol
-serial przygodowy
8.45 Rozbitkowie
- serial przygodowy
9.35 Cud miłości
-telenowela
10.30 Po prostu miłość
-telenowela
11.30 Adam I Ewa
- serial obyczajowy
12.00 Czułość I kłamstwa
- telenowela
12.30 Idź na całość
1325 Disco Polo Live
1420 Graczykowie,
czyli buła i spóła

(?i [lil@l1.@§,\!i' .
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7.OO Teledyski 7 .15 Odjazdowe kreskówki - seriale
dla dzieci 9.35 Teleshopping 10.10 Maria Emilia - telenowela 11.00 Izabella telenowela 11.45. Teleshopping 13.20 Maria Emilia telenowela 14.10 Nie z tego
świata - serial komediowy
14.35 Czy boisz się ciemności? - serial dla młodzie
fy 15.05 Gra w przeboje teleturniej 15.35 Odjazdowe
kreskówki - seriale dla dzieci 18.00 Czy boisz się
ciemności? - serial dla mło
dziefy 18.30 Komando małolat - serial policyjny 19.30
Nie z tego świata - serial
komediowy 20.00 Wojny narkotykowe - film sensacyjny prod. USA, reż. Brian
Gibson 21.45 Kruk - film akcji
23.30 Komando Małolat serial policyjny 0.25 Wojny
narkotykowe - film sensacyjny 1.55 Kruk - film akcji prod. USA 3.25 Teleshopping

13.55 Remington Steele
·serial prod. USA
14.45 Cudowne lata
- serial obyczajowy
15.15 Bill Cosby Show
-serial komediowy
15.40 Kacper i przyjaciele
- seńal animowany
16.05 Baśnie braci Grimm
-serial animowany
16.35 Byli sobie odkrywcy
-serial animowany
17.05 Domek na prerii
-serial przygodowy
18.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
18.30 Bill Cosby Show
-serial komediowy

14.50 Power Rangers
- serial dla młodzieży
15.15 Pokemon-serial anim.
15.40 Fundacja Polsat
15.45 Informacje
16.10 Słoneczny patrol
- serial przygodowy
17.05 Czułość I kłamstwa
-teleoo.vela
17.35 Cud miłości
-telenowela
18.30 Graffiti
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 Dziki księżyc
-telenowela
20.05 Adam i Ewa
-serial obyczajowy
28.35 13 Posterunek
-serial komediowy

Przyjaciele

Czy traci się prawo do ulgi chodu w ramach ulgi oraz opłatę_
z budową mieszkań sankcyjną w wysokości 10 proc.
na wynajem, jeśli mieszkanie dokonanego wcześniej odliczenia za
zostanie wynajęte nie osobie każdy rok brakujący do tego, w któprywatnej, ale finnie, która prze- rym minie I Olat od roku podatkoznacza je na mieszkanie dla wego, w którym mieszkanie zostaswojego pracownika? Czy od ta- ło przyjęte do użytkowania. Podobnie przep~tawia się kwestia pokiej umowy trzeba płacić VAT?
datku VAT. Jeśli mieszkanie zostazwiązanej

ULGA NA WYNAJEM MIESZKAŃ

8.00 Piraci z Penzance musical prod. USA 9.50
Film krótkometrażowy: Adam
10.00 Zbrodnia nie ukarana - komedia prod. UK/
USA 11.30 Dokume~t: Kino
na świecie: Wichrzyciele
w królestwie 12.30 Wielki
układ - film obyczajowy
prod. Francja/Włochy 14.05
Noc amerykańska - film
obyczajowy 16.00 Dokument: Kino na świecie:
Dzieci Mad Maxa 16.55 Smak
wiśni - film obyczajowy
18.35 Żołnierz królowej Madagaskaru - komedia prod.
polskiej 20.00 Mocne Ale!
Krwawa sobota - film kryminalny prod. USA 21.30
Kwiaty jego życia - film
obyczajowy 23.00 Imiennicy - film obyczajowy prod.
USA 0.35 Upadłe anioły film obyczajowy prod.
Hongk,ong 2.10 Zakończe
nie programu

ełe kłno!

k0

reż. James L. Brooks
22.50 Studio otwarte
23.50 Wydarzenia
O.OO Biznes Info
0.05 Czułe słówka
- komedia prod. USA
2.15 Zakończenie
programu

p(Od.USĄ

-film obyczajowy

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 6.30 Obiefyświat
Dr Witt - program turystyczno-podróżniczy 7.00 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 7.50 Hoboczaki - serial animowany dla dzieci
8.20 Alvaro - serial obyczajowy 9.20 Łysi i blondynki 10.20 Retransrńisja
meczu koszykówki 11.20
Oni, ona i pizzeria - serial
komediowy prod. USA 11.50
Kolorowy dom 2 - serial komediowy prod. USA 12.20
Star Trek: Voyager - se-

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 Animaniacy · 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 12.00 Rozmowy
w toku 13.00 Nie do wiary
13.30 Łebski Harry - se-

•

rial fantastyczny prod.
USA 13.15 Obieżyświat program turystyczno-podróżniczy 13.45 Strefa P magazyn muzyczny 14.20
Hoboczaki - serial dla dzieci 14.45 Muzyczne listy magazyn muzyczny 15.35
Grace w Opałach - serial
komediowy 16.00 Alvaro
- serial obyczajowy 17.00
Kolorowy dom 2 - serial
komediowy 17.30 HOT
CHAT 2001 17.45 Dziennik 18.00 Łysi i blondynki
- reality Śhow 19.00 Stan
wyjątkowy - serial sensacyjny 20.00 Conan barbarzyńca - film fantastycz-

rial animowany dla dzieci
13.55 Denis rozrabiaka serial animowany 14.20
Beverly Hills 90210 - serial obyczajowy 15.15 Milionerzy 16.00 TVN Fakty, pogoda 16.20 Virginia telenowela 17 .15 Big Brother - w cztery oczy 18.00
Rozmowy w toku 19.00
TVN Fakty 19.30 Kropka
nad i 19.45 Sport 19.50
Pogoda 20.00 Big Brother
20.45 Prawdziwe historie:
Co dziewięć sekund
film obyczajowy prod.
USA, reż. Kenneth Fink,
wyk. Amy Pietz, Gail
O'Grady, Michael Riley
22.35 Granice - serial fa-

ny 22.30 Dziennik 22.42 Informacje sportowe 22.55
VIP - wydarzenia i plotki magazyn ciekawostek i
sensacji 22.55 Łysi i Blondynki - reality show 23.55
Clarissa, czyli tęsknota za
miłością - melodramat prod.
francuskiej. Romans córki austraickiego generała i
francsukiego oficera przerywa wybuch wojny świa
towej. Ciężarna dziewczyna bierze ślub z obcym
mężczyzną, by ... 1.40 X
Laski 2.1 O Muzyczne listy
3.10 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 3.45 Zakończenie programu

Max myśli nawet... 2.30
Nic straconego - powtórki
programów

się.

Mężczyźni zaprzyjaźniają

bularno-dokumentatpy 23.05
TVN Fakty 23.15 Urzekła
mnie Twoja historia - talk
show 23.45 Big Brother Extra 0.30 Strach na wróble - film obyczajowy prod.
USA, reż. Jerry Schatzberg, wyk. Gene Hackman, Al Pacino. Były wię
zień Max i były marynarz
Lion poznają się przez przypadek. Max po wyjściu z
więzienia chce otworzyć
myjnię, Lion pragnie odnaleźć żonę i zobaczyć
wreszcie swoje dziecko.

W takiej sytuacji podatnik nie tra- nie wynajęte firmie, ale na cele
ci prawa do ulgi, gdyż nie ma zna- mieszkaniowe, to czynność taka
czenia, kim jest podmiot będący na- jest przedmiotowo zwolniona z pojemcą takiego mieszkania. Ważne datku od towarów i usług. Natojest jedynie, by lokal wybudowany miast jeśli to samo mieszkanie zow ramach tej ulgi nie zmienił swoje- stanie wynajęte na cele użytkowe,
• go przeznaczenia. Dopiero więc czynność ta opodatkowana jest
gdyby został wynajęty podmioto- podstawową stawką (22 proc.) VAT.
wi gospodarczemu na cele inne niż Oczywiście r w tym przypadku wy19.00 Dotyk anioła
mieszkalne (np. na biuro), podatnik najmujący może skorzystać zezwol- serial obyczajowy
utraciłby prawo do ulgi i musiałby nienia podmiotowego VAT (obrót
19.45 Pytania Krzysztofa
Skowrońskiego
zwrócić fiskusowi (doliczyć do do- roczny ni~zy niż 39 800 z.ł).
20.00 Wydarzenia
chodu do opodatkowania za rok, w
Porady prawne przygotowano na
2020 Sport
który miało miejsce takie zdarzenie)
podstawie materiałów
2025 Pogoda
kwoty odliczone wcześniej od doGazety Prawnej
20.30 Czułe słówka

-serial komediowy
0.30 Reakcja łańcuchowa
-film prod. USA, reż.
Andrew Davis,
wyk. Keanu Reeves,
Morgan Feeman,
Racliel Weisz, Fred Ward
2.25 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

o.oo

21.10 AllyMcBeal
-film prod. USA
21.30 Losowanie LOTIO
22.10 Nagi patrol -film USA
22.40 Telewizyjne
Biuro Śledcze
23.10 Era biznesu
23.15 Informacje
23.30 Sport
23.35 Prognoza pogody
23.45 Puls biznesu

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

Porady Prawne

i Wi<SŚCi

Pi~-1~~
TIVIP
6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.25 Kawa czy herbata
8.45 Witaj, Franklin
9.05 Jedyneczka
9.40 Bajeczki Jedyneczkl
9.50 Życie jak muzyka
-telenowela
prod. brazylijskiej
10.50 Telezakupy
11.10 Pancho Villa
• film dokumentalny
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
· rolniczy program
Informacyjny
12.25 Wielkie sprzątanie
12.45 Plebania - serial 1VP
13.40 Telezakupy
13.55 Jesteśmy... ;
z Czech
14.10 Dziecko,
troski i radości
14.30 Minotaur
czyli Sfinks
·program edukacyjny
dla mlodzieży prowadzi
Tomasz Drozdowicz
15.00 Wiadomości
15.10 Reportaż
15.35 . Słowo daję

TVP8
6.55 Harem etiopskiego
pawiana -film dok.
7.20 Na granicy życia
i śmierci - serial
dok. prod. angielskiej
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
· telenowela TVP

9.00 Po prostu tyć
9.30 Łódź podwodna
-film dokumentalny
10.00 Gospel
- film muzyczny
Luźno oparty na Ewangelii według św. Mateusza
musical, w którym wyraź
nie widać wpływy innego
musicalu z epoki dziecikwiatów • słynnego ,Hair"
wystawionego na Broadwayu w 1967 r. Niestety,
poza datą powstania, barwnymi, hipisowskimi strojami występujących i podobnym ,klimatem" muzycznym, niewiele łączy

16.00 Raj
-program dla młodzieży

16.30 Moda na sukces
- seńal prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
-program publicystyczny
17.35 Plebania - seńal 1VP
Proboszcz i Józefina z
kartki z lakonicznymi pozdrowieniami, która przysłali im Halinka i Zbyszek,
usiłują dociec, jak się ukła
dają stosunki między mał
żonkami. Ich rozmowę
przerywa Krystyna. Jest
przerażona przyjazdem Piotrowskiego do Tulczyna.
18.05 Randka wciemno
-zabawa quizowa
18.45 Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
19.10 Wieczorynka:
Mały pingwin
Pik-Pok
Pik-Pok z przyjacielem
płyną na krze lodowej w
kierunku wyspy, na której

kłamaną radością życia.

te dwa dzieła: piosenki nie
są tak przebojowe, akcja
niezbyt spójna, postaci ledwo zarysowane, choć
grane z wdziękiem i nie-

pdsko<lt.ńsko-lrancus!Cej

Ale ci, którzy z sentymentem wspominają tamte
czasy, z pew~ością chęt
nie obejrzą ten film.
11.40 Zawód weterynarz
-serial dokumentalny
12.05 Świat przyrody
- seńal dokumentalny
13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro
- seńal prod. USA
14.45 Matki, żony
i kochanki - seńal TVP
15.40 Progratn lokalny
16.00 Panorama
16.10 300 mil do nieba
-dramat produkcji
W 1985 roku bracia Zielińscy, 15-letni Adam i 12letni Krzysz!of, ukryci
pod podwoziem ciężarów
ki przedostali się do Szwecji. Polskie władze za
wszelką cenę starały się

sprowadzić chłopców do
kraju. Ich rodzice nie wystąpili z żądaniem ekstradycji, uważając, że chłop
cy sami powinni decydoo swoim losie. Odewać

~~'!!:P.
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Wrzuć Jedynkę

żyją krewni Nicponia, atakuje .ich drapieżna foka.
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.03 Pogoda
20.10 Marzenia
do spełnienia
• serial1VP
21.00 Graj z Kuroniem
21.35 Nafywo-widowisko
pubficystyc2ne

22.30
Wiadomości

22.32 Monitor

rozrabiają

9.00 Shark Gordon 9.25
Fenomeny pogody: pustynia 9.55 Wojenne opowieści 10.20 Wojenne miesiące 11.15 Antony'ego
Hęnna opowieści o rośli
nach: warzywa 11.45 Dzika
Azja 12.40 Nazizm 13.30
Planeta żywiołów 14.25 Tornado: przerażająca siła
15.15 Podróże do krańców
ziemi 16.1 O Antony' ego
Henna opowieści o roślinach
16.35 Wyczarowane z drewna; łóżko piętr,owe 17.05
Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Punkty zwrotne histońi 18.00 Templariusze 19.00 Ogród ośmiornic
20.00 Shark Gordon: Rekiny mioty 20.30 Fenomeny pogody: Niebiańskie
piękno 21.00 Raj rekinów
22.00 Łowca krokodyli: dżun
gla w chmuach 23.00 Samotna planeta O.OO Niesamowite maszyny 1.00 Wyprawy w
czasie 2.00 Stulecie zwyludzi: 1945 3.00 Zaprogramu
~

;W,ił

kończenie

kłych

*

--;.. • .,..ot-

D!/1lJJSP611

8.30 Magazyn sportów
motorowych 9.00 Wyści
gi samochodowe 1O.OO
Biathlon 12.00 Narciarstwo alpejskie 13.45 Biathlon 15.00 Curling 16.00
Pływanie 17 .30 Skeleton
19.30 Piłka nożna 20.30
Curling 22.00 Zawody siłaczy 23.00 Wiadomości
23.15 Piłka nożna - magazyn .Kick In Action" · grupy turnieju finałowego 0.15
Curling - Mistrzostwa Europy 1.15 Wiadomości 1.30
programu
Zakończenie

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

4

7.oo Babar - serial animo- 7.OO Ba bar • serial animowany dla dzieci 7.30 Wy- wany dla dzieci 7.30 Wyprawa na Zach.6d - serial prawa na Zachód • serial
animowany dla dzieci 8.00 animowany dla dzieci 8.00
Depozyt wiary 8.30 Za Telewizyjny Numer Warwszelką cenę - serial fa.
szawski 8.15 Architektura
bularny 9.25 Książki z gór- Wars"Zawy 8.30 Za wszelką
nej półki - prezentacje 9.30 cenę 9.30 Krajobrazy - reWakat 9.45 Język filmu 1O.OO portaż dokumentalny 9.45
Słoneczny patrol 10.45 TeJęzyk filmu 10.00 Słoneczny
lekurier 11.15 Czarne chmu- patrol - serial fabularny prod.
ry 12.00 To jest temat 12.15 USA 19.45 Telekurier 11.15
Świat ogrodów 12.45 U Czarne chmury · serial fasiebie - program etniczny bularny 12.00 To jest te13.1 O Kostek - serial fa- mat 12.15 Świat ogrodów
bularny 13.35 Familiada · j 2.45 U siebie 13.1 O Koteleturniej 14.05 Klan'. te- stek 13.40 Familiada - telenowela TVP 15.00 Kino leturniej 14.00 Klan 15.00
familijne: Eugenia Sandler Eugenia Sandler - familij- serial fabularny 15.40 ny serial fabularny 15.25
ŁWD 16.00 Małe conieco
Wiadomości Kuriera 15.30
16.1 O .Moda jak pogoda Architektura Warszawy 15.40
16.30 Ponad czasem • Kurier 16.00 Rozmowa dnia
serial fabularny 17.15 Na 16.30 Ponad czasem 17.15
sygnale 17 .30 ŁWD - 1OO GośG WOT 17.30 Studio
sekund, region 17.50 Roz- reportażu 17.45 Gość WOT
mowa dnia 17.55 ŁWD · 18.00 Kurier 18.20 Muzy1OO sekund 18.00 Łódzkie ka łączy pokolenia 18.40
Wiadomości Dnia 18.20 Mieszkaj lepiej 19.00 PolPortrety - Mikołaj Grabow- ska liga siatkówki 21.00
s0ki 18.45 Nie tylko Wa- Serial fabularny 21.30 Tewel: w małym dworku lewizyjny Kurier Warszaw19.00 Polska liga siatków- ski 21.45 Rozmowa dnia
ki 21.00 Sitcom 21.30 22.00 To jest temat 22.15
ŁWD 22.00 To jest temat
Kapitan Conan - film fa22.15 Kapitan Conan · bularny produkcji francufilm fabularny 0.25 Pro- skiej 0.15 Zakończenie
gram na jutro
programu

22.55 Sportowy flesz
23.05 WIECZÓR
KAWALERSKI:
Mroczne dziedzictwo
• seńal prod. USA
Jadącego nocą samocho„Minotaur czyli Sfinks" - program edukacyjny dla młodzieży prodem Nicka Boyle'a oślewadzi Tomasz Drozdowicz. Emisja: piątek, 14 grudnia, TVP 1,
pia na drodze dziwne światło. Mężczyzna hamuje. godz. 14.30.
gwałtownie w pobliżu sta- ~=:;;-::==::::;:;;::;;:.;:=:;::;:::;:=;wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir;;;;::;m;iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
-•
rego, opuszczonego domu, łapie gumę. Gdy wysiada,
TV Łódź
żeby zobaczyć, co się stało', słyszy nagle dochodzą
cy z wnętrza domu krzyk:
ktoś wzywa pomocy. .
23.50 Lano I Woodley
- seńal ang. -australijski
0.15 Żądze-seńalprod.USA
0.45 Zakończenie
programu

brano im w efekcie prawa
rodzicielskie. Obaj chłop
cy pozostali w Szwecji.
Film Macieja Dejczera obejrzeli na Kongresie Praw
Człowieka i Obywatela w
Strasburgu w 1989 roku.
Powiedzieli o nim, że w
pełni oddaje ich przeżycia.
17.50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Czterej pancerni
i pies - seńal TVP
20.00 Śpiewające
fortepiany
-teleturniej muzyczny
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
21.27 Prognoza pogody
21.35 Wieczór
z Jagielskim
-widowisko
22.25 Wideoteka
Człowieka

Dorosłego

23.05 Droga nr 9
·film fab. prod. USA
(tylko dla dorosłych)
0.45 Słowo gliny
film fabularny
produkcji francuskiej
2.25 Zimny pocałunek
- dramat
(tylko dla dorosłyc.h)
3.40 Zakończenie
·P!ogramu
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Kiepskich
-polski seńal komediowy

6.00 Piosenka
na życzenie
7.OO Pokemon -serial anim.
7.25 Power Rangers
•seńal dla niodzieży
7.50 Air America
- seńal prod. USA
8.45 Roswell: W kręgu
tajemnic -serial USA
9.35 Cud miło~ci
-telenowela
10.30 Po prostu miłość
-telenowela
11.30 Apetyt na miłość
12.00 Czułość I kłamstwa
-serial prod. polskiej
12.30 Kabaret
1325 Idź na całość
14.20 Świat według

łt'1f..~

f@
7.30 Biznes Info
·magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Remington Steel
·serial sensacyjny USA
8.55 Kacper I przyjaciele
• seńal animowany
9.20 Baśnie Braci
Grimm
• serial animowany
9.45 Byli sobie odkrywcy
· serial animowany
10.15 Domek na prerii
- seńal przygodowy
11.10 Dotykanioła
- seńal obyczajowy
12.00 Tajemniczy element
- seńal sensacyjny
12.50 Telesklep

TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata 7.30
Gość Jedynki 8.40 Klan
9.05 Dzieci dzieciom 9.20
Zabawy językiem polskim
9.55 Wszystkie pieniądze
świata 11.00 Ze sztuką na
ty 12.00 Wiadomości 12.1 O
Spotkania z tradycją 12.30
Testament wieków 13.1 O
Klan 13.35 Sportowy tydzień
15.00 Wiadomości 15.1 OOjczyzna-polszczyzna 15.30 Benefis
Jerzego Stuhra 16.30 Film
anim. 16.40 Adwent w róż
nych tradycjach„17.00 Teleexpress 17 .20 Gość Jedynki 17.30 Dzieci dzieciom
17.45 Kopciuszek 18.35
Klan 19.00 Wieści 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Sukces 20.30
Pr. publ. 21.30 Wieczór z
Jagielskim 22.1 O Anima
22.30 Panorama 22.50 Sporttelegra m 23.00 Stan posiadania - film dok. 23.45
Forum 0.30 Monitor Wia1.00 Powtórki prodomości

gramów

14.50 Power Rangers
- seńal dla młodzieży
1~ 15 Pokemon
•serial anirooNany
15.40 Fundacja Polsat
15.45 Informacje
16.10 Słoneczny patrol
- seńal przygodowy
17.00 Czułość i kłamstwa
-telenowela
17.30 Cud miłości
-telenowela
18.30 Graffiti
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 Dziki księtyc
20.05 Adam i Ewa
-serial prod. polskiej
20.35 Rodzina zastępcza
- seńal prod. polskiej

13.55 Remington Steele
- seńal sensacyjny
14.45 Cudowne lata
-serial obyczajowy
15.15 Biii Cosby Show
- seńał komediowy
15.40 Kacper I przyjaciele
· seńal animowany
16.05 Baśnie braci
Grimm
-serial animowany
16.35 Byli sobie odkrywcy
- seńal animowany
17.05 Domek na prerii
·serial przygodowy
18.00 Cudowne lata
- seńal obyczajowy
18.30 Bill Cosby Show
- seńal komediowy

cnL&.:•
6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35 Teleshopping 10.10 Maria
Emilia • telenowela 11.00
l"Zabella - telenowela 11.45
Teleshoping 13.20 Maria
Emilia - telenowela 14.1 O
Nie z tego świata - serial
komediowy 14.35 Czy boisz się ciemności? · serial
dla młodzieży 15.05 Gra
w przeboje 15.35 Odjazdowe kreskówki 18.00 ~zy
boisz się ciemności? serial dla młodzieży 18.30
Komando Małolat - serial
policyjny 19.30 Nie z tego
świata - serial komediowy
20.00 Uśmiech New Jersey - komedia 21.40 Kosmici są wśród nas - komedia prod. USA 23.20
Komando Małolat · serial
policyjny 0.15 Uśmiech
New Jersey • komedia
(powt.) 1.45 Kosmici są
nas • komedia
(powt.) 3.15 Teleshopping
wśród

z widzami

Pożegnanie

21.05 Wszystko o psach
i kotach -komedia USA
Inteligentna lecz zakompleksi ona dziennikarka
Abby znajduje mężczyznę swego życia: zamiast
korzystać z okazji - natychmiast usiłuje go wyswatać z przyjaciółką,
idiotką Noelle.
Losowanie LOTTO
Era biznesu
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Puls biznesu
Zerwane więzi
Na każdy temat
Muzyka na bis

blond
21.30
23.05
23,10
23.25
23.30
23.40
23.55
0.50
1.50
5.00

Skowrońskiego

19.00 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
19.45 Pytania Krzysztofa

-program publicystyczny
20.00 Wydarzenia
20.20 Sport.
2025 Pogoda
20.30 Kim jest
ta dziewczyna?
-kol'nedia obyczajowa
22.15 · Nietykalni
- seńal sensacyjny
23.10 Wydarzenia
23.20 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
23.25 Kim jest
ta dziewczyna?
1.10 Zakończenie

k0

„* kino!

8.00 Kapitan Jack - film
przygodowy prod. UK, reż.
Robert Young, wyk. Bob
Hoskins, Peter McDonald,
Gemma Jones 9.40 Dokument: Stulecie filmu
science - fiction 10.35 Pi~
raci z Penzance • musicalprod. USA 12.25 Smak wiśni - film obyczajowy prod.
irańskiej 14.05 Życie jest
słodkie - komedia prod.
UK 15.50 Za drzwiami Actors Studio, szkoły teatralnej i filmowej - film dokumentalny 16.45 Zbrodnia
nie ukarana ·komedia prod.
UK/USA 18.20 Jeden przeciwko mafii · thriller prod.
USA 20.00 Wilcze echa ·
film przygodowy prod. polskiej 21.40 Halloween ·
horror prod. USA, reż. John
Carpenter, obsada: Jamie
Lee Curtis, Donald Pleasence 23.20 Z przymrużeniem
oka • komedlodramat 1.05
Zakończenie programu

•

a

,
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dok. ze str. 9

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

.

ZOSTAN MOJĄ ZONĄ!

RAKI TEZ ZIMUJĄ

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Miłość i przeznaczenie - te'.
Wreszcie znalazł dobrą pracę, a także -zakochał
lenowela meksykańska 6.45 się. Dziewczyna była wspaniała, ale zaczynała mieć
Telesklep 7.00 Cena milo- dosyć jego spóźnień i nieobecności, które
ści - telenowela meksytraktowała jak wykręty. Obiecała, że wyjdzie za
kańska 7.50 Inspektor Ganiego, ale miał się przynajmniej nie spóźnić na
dget · serial dla dzieci 8.15 zaręczynowy obiad. Umówili się o 17.00. Janusz
Animaniacy - serial animo- D. z pracy wyszedł o 13 .00, a szef życzył mu
wany dla dzieci 8.40 Łeb- powodzenia. Gotowy,- przebrany, z kwiatami
ski Harry - serial dla dzieci i pierścionkiem ruszył do restauracji o 16.00
9.05 Denis rozrabiaka - se- - a spacerkiem można się .było tam znaleźć
rial animowany dla dzieci w kwadrans. Nie chciał się jednak spóźnić. I tu
9.30 Telesklep 10.30 Big znów dał znać o sobie jego pech. Za zakrętem
Brother 11.15 Rozmowy w ludzie stali, krzycząc i płacząc, a z okna piątego
toku 12.10 Superwizjer piętra zwisał dzieciak. Chciał się rzucić z okna, bo
12.40 Inspektor Gadget - dostał jedynkę, ale zmienił zdanie, złapał się
serial dla dzieci 13.05 Ani- parapetu i zaczął wrzeszczeć. Straż wezwano, ale
maniacy · serial animowa- zachodziła obawa, że nawet jak zdążą, nie dadzą
ny dla dzieci 13.30 Łebski rady dostać się pod zastawiony autami dom. Janusz
Harry - serial dla dzieci D. spojrzał na zegarek, ale miał czas i nie mógł
13.55 Denis rozrabiaka - pozwolić, by dzieciak się zabił! .złapał leżący na
serial animowany dla dzieci ziemi kawał żelastwa (potrzebne do ratowania
14.20 Beverly Hills 90210 akcesoria zawsze same wpadały mu w ręce), kazał
• serial obyczajowy 15.15 kilku mężczyznom biec za sobą, prowadzić pod
Milionerzy 16.00 TVN Fak- drzwi. Okazały się solidne, ale nie do tego stopnia,
ty, pogoda 16.20 Virginia - by inżynier D. przy pomocy fachowej wiedzy (gdzie
telenowela 17 .1 O Ekspe- uderzyć tym łomem) i siły paru ludzi nie zdołał ich
dycja 18.00 Rozmowy w wywalić. Dosłownie w ostatniej chwili chwycił za
toku 19.00 TVN Fakty bluzę szlochającego gówniarza i wstawił go do
dok. na sil: 16
19.30 Kropka nad i 19.45 mieszkania.
Sport 19.50 Pogoda 20.00
Big Brother · rodzina i przy- - dok. =e st1: 11
jaciele 20.45 Zabić belfra
- film sensacyjny 22.35
Na ratunek 23.05 TVN
Fakty 23.15 Drew Carey
Rak ma zaledwie 12-15 cm mierząc od dzioba
Show - serial komediowy
(ale bez długich czułków) do płetw na ogonie.
23.45 Big Brother 0.30 TenCharakterystyczne w budowie tego zwierzęcia są
bit.pl 1.30 Superwizjer 2.00 wspomniane masywne szczypce, płetwa ogonowa,
Nic straconego
a przede wszystkim twardy pancerz zbudowany
z substancji zawierającej skamieniałe sole wapnia.
Raki nie mają jednego pancerza na całe życie.
Zmieniają go w miarę upływu lat życia,
w pierwszym okresie nawet 6-8 razy, a potem
6.00 Strefa P 6.30 Superw piątym i w trzecim roku życia tylko 2 razy. Ta
gol 7.00 Muzyczne listy
„nagość" to czas bardzo niebezpieczny w ich życiu.
7.50 Hoboczaki 8.20 AlvaWtedy chętnie je atakują - bo są miękkie i smaczne
ro - serial obyczajowy 9.20
dla drapieżnych ryb, takich jak szczupak, sum czy
Łysi i Blondynki - reality
okoń. Na czas wymiany 11 ubrania" raki chowają się
show 10.20 Kameleon - wśród zarośli na dnie rzeki lub jeziora, w plątaninie
serial sensacyjny 11.20 pędów roślin szuwarowych, zatopionych gałęzi i
Podwójna gra - serial 12.20 korzeni nadbrzeżnych drzew i krzewów. Na
Star Trek: Voyager 13.15 szczęście odbudowa pancerza nie trwa długo,
TV4 Kropka pl 13.45 Stre- zaledwie około 1Odni. A wszystko to dzieje się po
fa P 14.20 Hoboczaki 14.45 to, aby rak mógł powiększyć swoje ciało.
Muzyczne listy 15.35 Grace
Raki od dawna - jako gatunek rzadki, a nawet
w opalach 16.00 Alvaro zagrożony - są pod częściową ochroną, a przede
17.00 Kolorowy dom 2 · wszystkim chronione są ich naturalne siedliska, o
serial komediowy 17.30 ile się udało je zachować. We wrześniu 2001 r.
HOT CHAT 2001 17.45 weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska
Dziennik 18.00 Łysi i Słone w sprawie ochrony 95 rodzajów i typów siedli,sk
dynki · reality show 19.00 przyrodniczych. Wśród nich jest grupa siedlisk
Retransmisja meczu siat- sprzyjających bytowaniu raków, a m.in. płytkie
kówki 20.35 Mecz piłki ujścia rzek, jeziora lobeliowe (najczystsze w Polsce,
Liga Mistrzów głównie na Pomorzu), starorzecza, naturalne
nożnej:
21,30 Dziennik 21.45 Mecz zbiorniki wodne. Mimo przypisywaniu rakom od
piłki nożnej 22.45 Łysi i ,starożytności cechy lenistwa, są to zwierzęta o
Blondynki - reality show wyjątkowej troskliwości o swoje młode pokolenie.
23.45 Słońce, morze i„. - Samice znanych w naszym kraju najbardziej
komedia 1.35 X Laski 2.05 szlachetnych gatunków raków opiekują się jajami
Muzyczne listy - magazyn aż 8 miesięcy, jaja są bowiem bardzó wrażliwe na
muzyczny 3.05 Muzycz- zmiany temperatury wody i jej składu cheminy VIP 3.40 Zakończenie cznego.
programu
Tomasz Sikorka

_,, „
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Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy
Kawa czy herbata

wojownicy

Współcześni

-

ze sobą klatkę z
papugą. .
9.55 Wielka odmiana
ł serial prod. aurujskiej

wiozącą

wiczkę: starszą kobietę

Ostatnie
schronienie
likaonów- serial
dok. prod. angielskiej
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
-telenowela TVP
Po wypadku w laboratorium
Paweł ma uszkodzoną
twarz i oko. Ewa często go
odwiedza i pociesza. choć
sama ma z synkiem duże
kłopoty. Nieszczęścia, które na nich spadają, zbliża
ją oboje do siebie. Ewa
zgadza się zostać żoną
Pawia bez względu na
wszystko.
9.00 Doktor
z alpejskiej wioski
-serial fabularny
Sabina nudzi się w domu i
chciałaby podjąć pracę w
szpitalu. Doktor Franke, jej
dawny kolega, chirurg, namawia Sabinę do powrotu
do jego kliniki. W drodze
do Sonnenstein doktor
Franke zabiera do samochodu dziwną autostopo-

7.05 Świat przyrody:

m8

13.50

-lista przebojów

1'

dla dziedzictwa
kulturowego
W wielu państwach zachodnich kapitał prywatny
uczestniczy w ochronie
dziedzictwa narodowego.
Czy w naszym kraju, poza
stn.ikturami państwowymi,
ktoś także może o nie
dbać? Robert Bernatowicz
będzie ze swoimi gośćmi
rozważał, czy d1polskich
kapitalistów och . a obiek-

prywatnego

·znaczenie kapitału

14.50 Krajobraz Polski

2.45

1.05

025

22.30

21.00
21.20
21.28
21.35

19.30
20.50

16.55

13.55 Ponad czasem

-serial p(od. australijskiej

Hectora.

programu

Zakończenie

dowoo nie-

Krzyżówka
szczęścia - teleturniej

Zakończenie

-telenowela TVP
Życie do poprawki
- serial prbd. USA
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Jeden z dziesięciu
-teleturniej
Kocham kino
M jak miłość
-serial TVP
Panorama
Sport· telegram
Pogoda
Magazyn Ekspresu
Reporterów
Wieczórfilmowy
Kocham kino:
Hanussen
-film fabularny
Wieczór artystyczny
XFestiwal Kultury
Żydowskiej
Sztuka
wysublimowanej
fotografii
-film fab. prod. USA

15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 Pogoda
16.25 Złotopolscy

15.15

18.30
18.55

14.20 30 toni· lista, lista

najwięcej

tów naszego dziedzictwa
kulturowego może stanowić wymierny interes.

1.00

13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro

-serial prod. USA

jak

świadczących

winności

dów

zdobyć

różnych świadków, usiłuje

17.50
1821

smakiem

-film fab. prod. USA

Druga część filmu rozgrywa się głównie w sądzie.
Trwa proces Hectora Quintana, któremu grozi dożywocie, a nawet kara
śmierci. Warren powołuje

świątecznym

12.30

12.05

11.40

11.10

-film dokumentalny
Morten Korch
·Nad Spokojną
Wodą - serial duński
Zawódweterynarz
-serial dokumentalny
Święta wojna
-serial TVP
Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
·Staropolskim

10.45 Żywcem pogrzebany

Biuro Śledcze
-serial prod. USA

19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.03 Pogoda
20.10 J.A.G Wojskowe

ogrodzie

Wjeżynowym

-rolniczy program
infol'macyjny
12.20 W drodze do Unii
12.45 Klan - telenowela TVP
13.15 Domownik
~3.35 Telezakupy

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

10.00

animowany dla dzieci
Zdarzyło się jutro
-seńal prod. USA
10.50 Telezakupy
11.10 Życie i śmierć:
Etyka w medycynie
21 wieku -serial dok.
prod. japońskiej
11.40 Unterwegs
mltSusanne
-nauka jęz. niemieckiego

Etyka w medycynie
21 wieku
16.05 Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
Ridge zgadza się na wspólny wyjazd z Brooke do Europy. Stawia jednak pewien
warunek.
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Klan - telenowela TVP
18.05 Zwyaajni
·niezwyczajni
19.00 Wieczorynka:

15.00 Wiadomości
15.10 Fronda
15.35 Życie i śmierć:

-magazyn ekonomiczny

23.30 Cena prawdy, cz. 2

9.00 Shark Gordon 9.25
Fenomeny pogody 9.55
Pojazdy specjalnego przeznaczenia 10.20 Saperzy
10.50 Stulećie zwykłych ludzi 11.45 SABC - kierując
przeszłością 12.40 Mumie
- zatrzymane w czasie
13.30 Samotna planeta
14.25 Rozbitkowie 16.10
Wyczarowane z drewna:
Altanki! 16.35 Święto smakoszy - przez Kanadę z
Gregiem i Maxem 17.05
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Terra X 18.00
Challenger - przygotowania do startu 19.00 Afryka
nieujarzmiona 20.00 Shark
Gordon: Atak rekina 20.30
Fenomeny pogody 21.00
Wspomnienia z kasyna
22.00 NASA sięga pod lód
23.00 Kosmiczne kolonie
O.OO Wojna Stalina z Niemcami 1.00 Wyprawa w czasie 2.00 Jumbo Jet 3.00
Zakończenie programu

-~
TV

Łódź

WOT

... ,..,..

~

8.30 Narciarstwo alpejskie
9.30 Magazyn Watts 10.00
Piłka nożna 11.00 Narciar5two
biegowe 12. OO Piłka nożna
13.30 Magazyn Watts 14.00
Szermierka 14.30 Zapasy
15.30 Piłka nożna 18.00
Sporty ekstremalne: Zawody snowboardowe 18.30
Piłka nożna 19.00 Lekka
atletyka 20.00 Piłka nożna
22.QO Boks: Walki między
narodowe O.OO Wiadomości 0.15 Sumo 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

,...- ...·w_.
D1lilf/Sl'PA1

7.OO Anatol - serial animowany dta dzieci 7.30 Przygody Oggy'ego - serial animowany dla dzieci 8.02 Telewizyjny Kurier Mazowiecki 8.15
Architektura Warszawy 8.30
Za wszelką cenę - serial fabularny 9.~0 Piknik - język
francuski dla początkujących
10.00 Zdarz}Ao się jutro - film
fabularny 10.45 Telekurier
11.15 Trzecia granica - serial fab. 12.10 To jest temat
12.20 Wielkie eskapady - film
dokumentalny 13.15 Koncert
galowy harcerskiego festiwalu kultury młodzieży szkolnej
Kielce '200114.05 Klan 15.00
Tajemnicze Archiwum Shelby Woo 15.25 Wiadomości
15.30 Architektura Warszawy 15.40 Kurier 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Szef kuchni poleca 16.30 Ponad czasem 17.15 Gość WOT 17.30
Studio reportaŻU 17.45 Gość
WOT 18.00 Kurier Wa~
ski 18.20 Muzyka 18.40 Saga
rodów 19.00 Ludvig van
Beethoven 20.30 Telekurier
21.00 Parada humoru 21.30
Kurier 21.45 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.15
Arsenał Ben Ladena - film
dokumentalny 23.1 O Zakochani w Molly - film fabularny prod. USA 0.45 Zakoń
czenie programu

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

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 Zdarzylo się jutro 10.45
Telękurier 11.15 Kino w południe: Trzecia granica 12.10
To jest temat 12.20 Wielkie eskapady 13.15 Koncert
galowego festiwalu mło
dzieży szkolnej Kielce '2001
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 Ponad czasem
17 .15 Pacjent w labiryncie
czyli co słychać doktorku?
17.30 ŁWD - ,100 sekund
17.50 Rozmowa dnia 17.55
ŁWD - 100 sekund 18.25
Publicystyka Trójki 19.00
Ludvig van Betthoven 20.30
Telekurier 21.00 Sitcom parada humoru 21.30 ŁWD
22.00 To jest temat 22.15
Film dokumentalny 23.10
Kino mocne: Zakochani w
Molly - film fabularny 0.35
Program na jutro

Czułość

I

6.00 Kawa czy herbata 7.30
Gość Jedynki 8.00 Wiadomości 8.40 Złotopolscy 9.05
Uwaga niebezpieczeństwo
9.1 O Krecik 9.15 Zjedz to
sam 9.30 Krecik 9.35 Sło
neczna włócznia 10.00 Wspomnień czar 11.15Muppety12.00
Wiadomości 12.1 O Skarbiec 12.40 Historia obyczaju 13.00 Deja Vu 13.10 Zło
topolscy 13.35 Tygodnik
polityczny Jedynki 14.1 O
Lajkonik 14.20Powroty14.50
Złota nić 15.00 Wiadomości
15.1 O Nie tylko dla komandosów 15.35 Rząd Polski
16.25 Pegaz 17.00 Teleexpres 17.20 Gość Jedynki
17.30 Zjedz to sam 17.45
Krecik 17.50 Zabawy języ
kiem polskim 18.15 Oda 18.25
Historyjka 18.35 Złotopol
scy 19.00 Nasz przyjaciel
Mietek 19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości 20.00 Plebania 20.25 Opole 2001
21.20 Hity satelity 21.25
Kabaret 22.30 Panorama
22.50 Sport 23.00 Porozmawiajmy O.OO Priwtórki

TV POLONIA

12.00

11.10

10.15

9.45

9.20

8.55

- serial sensacyjny
prod.USA
Kacper I przyjaciele
-serial animowany
prod USA
Baśnie Braci
Grimm-film
animowany dla dzieci
Byli sobie odkrywcy
-serial anim.
Domek na prerii
-serial przygodowy
Dotyk anioła
- seńal obyczajowy
Wizyta w domu

7.30 Biznes info
-magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Remington Steele

@
""t."'

i kłamstwa
-telenowela
12.25 Życiowa szansa
13.15 Disco Relax

11.55

1115

10.30

9.35

8.45

7.50

715

Wiadomości

22.55 Sportowy flesz
23.00, Plus minus

7.00

-program publicystyczny
22.30 Monitor

To wydanie programu poświęcone będzie edukacyjnym i informacyjnym walorom Internetu, multimedialnym kursom języków
obcych i innym programom
edukacyjnym, dostępnym
na CD ROM-ach.

na życzenie
Pokemon
-serial animowany
Power Rangers
- serial dla młodzieży
Słoneczny patrol
-serial przygodowy
Ally McBeal
- film prod. USA
Cud miłości
-telenowela
Po prostu miłość
- seńal obyczajowy
Adam I Ewa
-serial Obyczajowy

6.00 Piosenka

t!)' [i?)@ll,®~'jj'

5

21.00 Czas na dokument
21.35 Forum

12

14.20 Krajobraz z cisem
1425 www.media.spoko

9.35 Bajeczki Jedyneczki
9.55 Mysia- serial

-program dla dzieci

9.10 Jedyneczka

deszczowego
- film anim. prod. USA

8.25 Kawa czy herbata
8.45 Pieśń lasu

6.00
7.30
7.45
8.00
8.12
8.15

[t]VJPD

18 grudnia 2001 r.

Czułość I kłamstwa

-telenowela
Cud miłości
-telenowela
Graffiti
Informacje
Sport+ Pogoda
Dziki księżyc
- telenowela
Życiowa szansa
-teleturniej

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35 Teleshopping 10.10 Maria
Emilia - telenowela 11.00
Izabella - telenowela 11.45
Teleshopping 13.20 Maria
Emilia - telenowela 14.1 O
Nie z tego świata - serial
komediowy 14.35 Czy boisz się ciemności? - serial
dla młodzieży 15.05 Gra w
przeboje - teleturniej 15.35
Odjazdowe kreskówki - seriale animowane 18.00 Czy
boisz się ciemności - serial 18.30 Komando Mało
lat - serial policyjny 19.30
Nie z tego świata - serial
komediowy 20.00 Zaćmie
nie - thriller prod. USA
21.50 Powrót wilczycy horror prod. polskiej 23.50
Komando Małolat - serial
policyjny 0.30 Zaćmienie thriller prod. USA 2.1 O
Powrót wilczycy - horror
prod. polskiej 3.40 Teleshopping
ł

~

1800

17.05

16.35

16.05

15.45

15.15

14.45

12.50
13.55

-talk show
Telesklep
Remington Steele
-serial sensacyjny
Cudowne lata
- serial obyczajowy
Bill Cosby Show
- seńał komediowy
Kacper i przyjaciele
-serial animowany
Baśnie braci Grimm
-serial animowany
Byli sobie odkrywcy
- serial animowany
Domek na prerii ·
-serial przygodowy
Cudowne lata
-serial obyczajowy

12.20 M Kwadrat

20.05

18.30
18.45
19.00
19.10

17.35

17.05

15.40
15.45
16.10

15.15

14.50

- seńal komediowy
Power Rangers
- serial dla młodzieży
Pokemon
- seńal animowany
Fundacja Polsat
Informacje
Air America
- film prod. USA

14.10 Kocham Klarę

8.00 Film krótkometrażo
wy: Nuda 8.1 O Lata jak
sandwiche - film obyczajowy prod. francuskiej 9.55
Dokument: Stulecie filmu
science-fiction 10.50 Historia jednego myśliwca film wojenny prod. polskiej
12.15 Siła UCZUĆ - film przygodowy prod. USA 14.05
Film krótkometrażowy:
Koncert
fortepianowy
14.15 Karcer - dramat
prod. USA 15.55 Z własnej
kieszeni - western prod.
USA 17.35 Cyganka
musical prod. USA 20.00
Hrabina Cosel - film historyczny prod. polskiej, reż.
Jerzy Antczak 22.25
Ucieczka z Nowego Jorku
- film science-fiction prod.
USA 0.05 Rób, co należy
komediodramat prod.
USA 2,os Kobieca sprawa
- film 9byczajowy prod.
francuskiej 2.45 Zakończe
nie programu

kino!

Zakończenie

ł-t
ałe:

0.40

22.15
22.45
22.55
23.00

21.25

20.00
20.20
20.30

-program publicystyczny
Wydarzenia
Sport+ Pogoda
Tajemniczy element
- serial sensacyjny USA
Pogotowie lotnicze
- serial sensacyjny
Wizyta
Wydarzenia
Biznes Info
Na kruchym lodzie
- film obycz. prod. USA

Skowrońskiego

19.45 Pytania Krzysztofa

- serial obyczajowy

19.00 Dotyk anioła

- serial komediowy

18.30 Bill Cosby Show

- thriller prod. USA
Eddie pracuje jako laborant
w instytucie, gdzie bliskie
końca są prace nad uzyskaniem taniej i czystej
energii. Przypadkowo jest
świadkiem morderstwa wynalazcy.
21.30 Losowanie LOTTO
23.05 Era biznesu
23.10 Informacje
2315 Sport
23.30 Prognoza pogody
23.40 Puls Biznesu
23.55 Nocny krzyk
-thriller prod. USA
1.35 Playboy
2.05 Muzyka na bis
5.00 Pozegnanle

łańcuchowa

21.00 Reakcja

Zakończenie

6.00 Muzyczny VIP 6.30
Super VIP - wydarzenia i
plotki 7.00 Muzyczne listy
7.50 Hoboczaki - serial dla
dzieci 8.20 Alvaro - serial
obyczajowy 9.20 Łysi i blondynki - reality show 10.20
Stan wyjątkowy - serial
sensacyjny 11.20 Oni, ona
i pizzeria - serial komediowy
prod. USA 11.50 Kolorowy dom - serial komedio:
wy 12.20 Star Trek - serial
fantastyczny 13.15 Super
VIP - wydarzenia i plotki
13.45 Muzyczny VIP 14.20
Hoboczaki - serial animowany 14.45 Muzyczne listy
15.35 M.A.S.H. - serial
komediowy 16.dO Alvaro serial obyczajowy 17.00 Oni,
ona i pizzeria - serial komediowy 17.30 HOT CHAT
2001 17.45 Dziennik 18.00
Łysi i Blondynki 19.00 Przygody Sindbada Żeglarza
20.00 Opętany - dramat
21.50 Dziennik 22.02 Informacje sportowe 22.05 VIP
22.15 Łysi i Blondynki 23.15
O czym mówią gwiazdy
0.15 X Laski 0.45 Muzyczne listy 1.45 Strefa P 2.20

li

5.45 Kropka nad i 6.00 Mii przeznaczenie - telenowela 6.45 Telesklep 7.OO
Cena miłości - telenowela
7.50 Inspektor Gadget - serial anim. 8.15 Animaniacy serial anim. 8.40 Łebski Harry - serial anim. 9.05 Denis rozrabiaka - serial anim.
9.30, \elesklep 10.30 Big
Brother 11.15 Rozmowy w
toku 12.10 Urzekła mnie
Twoja historia 12.40 Inspektor Gadget - serial anim.
13.05 Animaniacy - serial
animowany 13.30 Łebski Harry - serial anim. 13.55 Denis rozrabiaka - serial animowany dla dzieci 14.20
Beverly Hills 9021 O -·serial obycz. 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
Cobra - film akcji prod.
USA 22.30 Nocne rozmowy w toku - talk show 23.30
Big Brother - Extra 0.15 Boogie Nights - film obyczajowy 3.00 Lot zakładników film sensacyjny 4.40 Nic
straconego
łość

•

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

Dominikanę?

POLKA

przyjęła

sukces rodzina i otocze-

kondycję?

najbliższą przyszłość„.

Jestem osobą dość odpowiedzialną. Dlatego
wszystko, co robię, staram się robić jak najlepiej
potrafię. Z posiadaniem tytułu Miss Polski, oprócz
wielu przyjemności, wiążą się też liczne obowiąz
ki. Chciałabym wykonać je rzetelnie i starannie.
Zaraz po zdobyciu tytułu wydawało mi się, że będę
potrafiła pogodzić studia z obowiązkami Miss Polski. Ale rzeczywistość szybko zweryfikowała moje
plany. Przez pierwsze dwa tygodnie zdążyłam udzielić kilku wywiadów, zrobić trzy sesje fotograficzne
i polecieć do Nowego Jorku na wybory Miss Polonia America. Zdałam sobie sprawę, że pozostała
część roku będzie wyglądała podobnie. Dlatego zdecydowałam się wystąpić o urlop dziekański na swojej
uczelni (Wyższa Szkoła Gospodarki, Techniki i
Nauk Socjalnych w Zittau). Jestem na pierwszym
roku i na pewno nie będzie to łatwe, ale Miss Polski będę tylko przez rok a na studia mam jeszcze
sporo czasu. (PAT)
Agnierzka Dnkmricz

• Plany na

- Przeciwnie, bardzo mobilizuje. Przynajmniej
ze mną tak było . Świadomość, że jest nas tak dużo
i że każda jest ciekawa, ładna i zgrabna, więc trzeba mieć coś jeszcze, żeby się wyróżniać, wplynęła
na mnie bardzo korzystnie. Wprowadziła pewit:n
rodzaj zdrowej rywalizacji, mocnego postanowienia, że chce się być lepszym o.i innych. Dlatego
po zgrupowaniu w Chorwacji jeszcze solidniej zabrałam się za siebie i jeszcze lepiej przygotowywałam się do finału.

kie nagromadzenie pięknych dziewczyn
nie wpływa deprymująco?

spotkało się w jednym miejscu 57 dziewcząt. Każda chciała być najlepsza. Czy ta-

• Na zgrupowaniu przygotowawczym

Sport, sport i jeszcze raz sport. To nie ,tylko
wspanialy sposób na zagospodarowanie wolnego
czasu, ale i świema metoda utrzymania niezłej sylwetki i kondycji. Większość mojego dotychczasowego życia związana jest ze sportem. Od szóstej
kl<isy szkoły podstawowej uprawiam siatkówkę .
Mam na swoim koncie mistrzostwo Polski mło
dziczek i juniorek młodszych. Grałam tez w kadrze
Polski juniorek młodszych. W tym roku z koleżankami z Zittau zdobyłam mistrzostwo Niemiec
szkól wyższych.

o

• Twoje wymiar}'?
90-60-90
• Masz wspaniałą sylwetkę. Jak dbasz

Moja rodzina była ze mną tego wieczoru w Sali
Kongresowej. Chociaż ich nie widziałam, wiem, że
byli ze mnie dumni. Najbardziej wzruszył się mój
tato, młodsza siostra, Kasia popłakała się ze szczę
ścia. Mama i starsza siostra Gabriela, od samego
początku wierzyły, chociaż trudno powiedzieć, ze
były spokojne o wyniki. Dlatego po ogłoszeniu
wyników były bardzo szczęśliwe.

• Jak
nie?

Tak,

Miss Reserved. Taki tytuł przyznawał jeden ze sponsorów. Właśnie dzięki temu
tytułowi polecę na Dominikanę. Bardzo się cieszę,
bo nie byłam jeszcze w tamtym rejonie świata.

zostałam

• Podobno polecisz też na

NAJPlłKNIEJSZA

CO DOSTAtA
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Echa tygodnia
Spróbujmy razem

8

6.30 Wszystko działce
I ogrodzie
1.00 Agrollnla
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Przygody
szwajcarskiej
rodziny
Robinsonów
- seńal prod. USA
Sztorm szaleje. David i jego dorastający syn Ernst
próbują opanować sytuację. Okazuje się, ż:e Robinsonowie są na pokła
dzie sami, załoga i pozostali pasażerowie zniknęli.
8.45 Ziarno:
Przyjaciół poznaje
slęw biedzie
W kolejnym wydaniu magazynu dzieci rozmawiają z
siostrą Mariolą o przyjaźni i
µchęcają widzów do odpowiedzi na pytanie, po co są
przyjaciele. Mali uczestnicy
programu rozważaja, jakie
są cechy prawdziwego przyjaciela, czy możliwa jest
przyjaźń na doległość, na
przykład z czekającym na
pomoc małym mieszkań
cem Afryki, wreszcie - zastanawiają się, czy prawdziwym przyjacielem może być
Jezus. Realizatorzy progra-

7.00
1.30
-magazyn

wyszlazamąż

dla niepelnospfltll
8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. USA
9.25 Psi świat
·serial prod. kanadyjskiej
9.50 Nie tylko
dla komandosów
10.15 Serce za !erce:
Koncert Fundacji
Rozwoju Kardlo·
chirurgii prof.
Zbigniewa Religi
11.05 Arka Noego
11.30 Kino bez rodziców:
Jetsonowie
• seńal anim. prod. USA
12.00 Peggy Sue

córkę

- nasto-

·film fab. prod. USA
reż. Francis Copolla
42-letnla Peggy Sue Bodell ma za sobą nieudane
f"&lżeństwo. Żyje z mę
tem Charliem (Nicolas
Cage) w separacji. Sfrustrowana i przegrana ży
ciowo kobieta dowiaduje
się o zjeździe koleżeńskim
absolwentów swojej szkoły średniej. Od matury
25 lat. Zachę
minęlo już

cona przez

.

mu pragną umocnić w dzieciach przekonanie o wielkich
wartościach życia w przyjaźni z Bogiem 1 ludźmi.
9.10 5-10-15
9.40 Walt Disney
przedstawia:
Sabrina
-serial anim. prod. USA
10.05 Walt Disney
przedstawia:
Kochanie
zmniejszyłem

dzieciaki
- seńal prod. USA
11.00 Poszukiwacze
skarbów- telel\Jmiej
11.35 Lista przebojów
12.05 ubawy językiem
polskim
12.35 Sekrety zdrowia
13.00 Wiadomości
13.10 Dwadzieścia jeden
- teleturniej
13.45 Studio sport:
Puchar świata
wskokach
narciarskich
15.35 Miiiard w rozumie
- teleturniej
16.00 Co Pani na to?
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.30 Plebania - serial TVP

lalkę postanawia wybrać
się na uroczystość.
14.00 Famillada - teleturniej
14.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
15.00 Tata Show
-rodzime widowisko

~r:me

16.00 Śpiewające
Fortepiany
- teleturniej muzyczny
17.00 30 toni· lista, Usta
-lista przebojów
17.30 Jazda kulturalna
18.00 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
19.00 Herbatka u Tadka
19.55 Spotkanie z balladą
Draka w Kopydłowie
·Zguba (1)
20.50 Słowo na nledzlelę
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.28 Prognoza pogody
21.35 Nienawiść
-film fabularny prod. USA
W małym miasteczku na
granicy z Meksykiem. szeryf Jack Benteen (Nick
Nolte) ściga przyjaciela z
lat młodzieńczych, Casha
Baileya (Powers Boothe),
który zajmuje się stmuglowaniem narkotyków przez
granicę . Do akcji przeciwko przemytnikowi narko-

8,30 Sporty ekstremalne
9.00 Narciarstwo biegowe
10.15 Biathlon 11.45 Narciarstwo alpejskie 13.45 Skoki
narciarskie 15.30 Narciarstwo
biegowe 16.00 Curling: mistrzostwa Europy 17 .OO
Bobsleje 18.00 Skoki narciarskie 19.00 Bobsleje 20.00
Pływanie 21.00 Curling 22.00
Jeździectwo 23.00 Wiadomości 23.15 Automobilizm
0.15 Sporty ekstremalne 0.45
Biathlon 1.45 Wiadomości
2.00 Zakończenie programu

. .„.~*
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9.00 Shark Gordon 9.25 Fenomeny pogody 9.55 Zagrożone gatunki 10.20 Technologie przyszłości 10.50
Święto smakoszy: przez
Kanadę z Gregiem i Maxem
11.15 Wielka wyprawa Hiszpania 11.45 Ogród
ośmiornic 12.40 Templariusze 13.30 Pojazdy specjalnego przeznaczenia 14.00
Saperzy: wiadukt 14.25 Te
okropne windy 15.15 Na
diecie: fizyczne zmiany
16.1 O Wojenne opowieści
16.35 Wojenne miesiące
17.05 Narzędzia wojny 18.00
Wladca prędkości 19.00
Wysypisko: łodzie motorowe 20.00 Dolina tyranozaura 21.00 Wspomnienia z
kasyna: zawodowcy 22.00
Kraina blędnych dusz O.OO
Amerykańscy prawnicy: cichy wspólnik 1.00 Medycyna sądowa 2.00 Mayday:
śmiertelna fala 3.00 Zakoń
czenie programu

15 grudnia 2001 r.

18.00 Kochamy
polskie seriale
- teleturniej
18.30 Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka:
Tęczowe rybki
19.30 Wiadomości
19.52 Sport
19.58 Pogoda
20.05 Komandq 9rom
- film sensacyjny
produkcji USA
21.40 Gala Boksu
b.wodowego:
Berlin
23.35 Nie oglądaj się
za siebie
- film fab. prod. USA
(tylko dla doroslych)
0.05 Brudna robota
-film fab. prod. USA
(tylkodladoroslych)
Historia dwóch przyjaciół,
których drogi rozchodzą
się po latach, chociaż
obydwaj zawdzięczają sobie wiele. "Brudna robota"
to opowieść kryminalna,
z wplecionym wątkiem miJosnym, o przyjaźni, lojalności i ciemnych interesach, które ostatecznie
prowadzą do zdrady najlepszego kompana.
2.30 Zakończenie

mężczyznę,

tyków wkracza oddział
specjalny złożony z byłych komandosów.
23.25 Jak upolować

czyli seks
w wielkim mieście
-seńal USA
23.50 Mały Nikita
-film fab. prod. USA
Elizabeth i Richard Grantowie prowadzą spokojne.
uporządkowane życie w
miasteczku Fountain Grove w Kalifornii, niedaleko
San Diego. Ich jedyny
syn, Jeffrey, pragnie zostać pilotem i składa podanie o przyjęcie go do
szkoly wojskowej. Podczas
rutynowej kontroli tych podań agent FBI Roy Parmenter stwierdza ze zdziwieniem, że - jeśli wierzyć komputerowej bazie danych - rodzice Jeffreya nie żyją od
kilkudziesięciu lat.
1.25 Z woli serca
-film fabularny
Filmowa biografia Florence Nightingale (1820-1910),
inicjatorki nowoczesnego
pielęgniarstwa, założycielki

pierwszej na świecie szko·
/y pielęgniarek.
3.40 Zakończenie

\

programu

TV

Łódź

WOT
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ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA
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7.OO Czerwony pies Clif- 7.OO Czerwony pies Clifford - serial animowany dla ford - serial animowany
dzieci 7.30 Toad patrol - dla dzieci 7.30 Toad patrol
serial animowany dla dzie- - film animowany dla dzieci
ci 8.00 Przygody kota File- 8.00 Telewizyjny Numer
mona 8.10 Hity i bity 9.00 Mazowiecki 8.20 TelenowyŚwięty - serial fabularny ny 8.40 Bankier domowy
10.00Teletumiej3na6 10.30 - magazyn 9.00 święty serial prod. angielskiej 10.00
Łza się w oku kręci: Manewry miłosne - film fa- Teleturniej 3 na 6 10.30
bularny 12.00 Cel podró- Łza się w oku kręci - Manewry miłosne. - film faży 13.00 Skarbiec - maga.zyn kulturalny 13.25 Se- . bulamy prod. polskiej 12.00
riale dokumentalne 14.25 Cel podróży - film podróży 13.00 Skarbiec - maGościniec 15.00 Tajemnicze archiwum Shelby Woo gazyn kulturalny 13.25 Ge- amerykański serial fa- nialne zwierzaki 14.25 Gobulamy15.30Rozrywka 16.15 ściniec - magazyn 15.00 TaSzczęśliwej podróży 16.35 jemnicze archiwum ShelZaproszenie 17.00 Bywalec by Woo - serial fabularny
17 .15 Magazyn kulturalny 15.30 · Rozrywka 16.15
17.45 Katolicki tygodnik Szczęśliwej podróży 16.35
informacyjny 18.00 ŁWD Zaproszenie 17 .OO Z ar18.20 Łódź 3 proponuje chiwum Kuriera 17.10 Muzy18.30 Firma oraz suple- ka 17.30 Przygody Robin Homent - cykl dokumentalny oda 18.00 Kurier 18.20 Są
, 19.00 Teatr w TVP 3 regio- takie miejsca ... 18.40 20
nalnej 20.35 Telekurier bis lat później 19.00 Teatr w
- przegląd najciekawszych TV 3 regionalnej 20.40 Te·
tematów z tygodnia w Te- lekurier BIS 21.00 Z arlekurierze 21.05 Jubileusz chiwum kuriera 21.10 Dzieje
45-lecia OTV Łódź na bis Warszawy 21.30 Kurier
21.45 Nie tylko Wawel: W 21.40 Dzieje Warszawy
Romanowskim dworze 22.00 22.00 Chiński przeklada·
Kino mocne: Chiński prze- niec • film fabularny 23.35
kladaniec - film fabularny Tumor - film biograficzny
23.35 Tumor - film biograficz- 1.30 Zakończenie programu
ny 0.25 Program na jutro

ł
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6.00 Piosenka
na życzenie
7:00 Pokemon ·serial anim.
725 Power Rangers
- serial dla mlodzieży
7.50 Air America
-serial prod. USA
8.45 Asy z klasy
-serial prod. USA
9.35 Cud m ilości
-telenowela
10.30 Po prostu miłość
- telenowela
11.30 4x4
12.00 Czułość I kłamstwa
-serial obyczajowy
12.30 Życiowa szansa
- teleturniej
1325 Najzabawniejsze
zwierzęta świata

13.50 Rodzina zastępcza

'®
t'Ut.<
7.05 Polak, katolik,
obywatel -magazyn
7.30 Biznes Info
7.35 Telesklep
8.05 Remington Steele
-serial sensacyjny
8.55 Kacper i przyjaciele
-serial animowany
9.20 Baśnie braci Grimm
-serial animowany
9.45 Byli sobie odkrywcy
-serial animowany
10.15 Covington Cross
-serial kostiumowy
11.10 Detektywwsutannle
-serial sensacyjny
12.00 Ar&ene Lupin
-serial sensacyjny
12.50 Telesklep

TV POLONIA
6.00 Konserwacja nadajnika 15.00 Wiadomości
15.1O Male ojczyzny: Polterabend - film dokumentalny 15.35 Pięćdziesiąt
ka Staśka Wielanka 16.30
Kundle i reszta: adopcja serial animowany produkcji francuskiej 17.00 Teleexpress 17.20 Gość Jedynki 17.30 Sportowy tydzień - program pod red .
Krzysztofa Miklasa 18.35
Klan - telenowela TVP
19.00 Polacy na Bialorusi
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 20.00 Wszystkie pieniądze świata
21.00 Muzyka łączy pokolenia: Zbigniew Wodecki - Golec 22.05 Zaproszenie na Podlasie - Laski,
piaski i karaski - program
krajoznawczy 22.30 Panorama 22.50 Sport - telegram 23.00 Ze sztuką na ty
0.30 Monitor Wiadomości
1.00 Powtórki programów

21.00 Na krawędzi
-thriller
Ratownik z Gór Skalistych
(Sylvester Stallone) i jego
(Janine Turner}

bandytów usiłujących dotrzeć do skarbu w rozbitym samolocie.
21.30 Losowanie LOTTO
23.10 Era biznesu
23.15 Informacje
23.30 Sport
23.35 Prognoza pogody
23.45 Puls biznesu
O.OO Bumerang
0.30 Kabaret
1.30 Magazyn
Teatru Otwartego
2.30 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

8.00 Krwawa sobota - film
kryminalny prod. USA, reż.
Richard Fleischer, obsada: Victor Mature, Richard
Egan i inni 9.30 Hrabina
Cosel - film historyczny
11.55 Kopalnie króla Salamona - film przygodowy
13.15 Lata jak sandwiche film obyczajowy prod. francuskiej 15.00 Dokument:
Kino na świecie: Wichrzyciele w królestwie 15.55
Noc amerykańska - film
obyczajowy 17.30 Kim jest
tatuś? - komedia prod. UK
19.35 Dokument: Magia
kina - marionetki na wolności 20.00 Klasyczne ale!
Trzy oblicza Ewy - dramat
prod. USA 21.35 Kobieca
sprawa -film obyczajowy
prod. francuskiej 23.20 Film
krótkometrażowy: Koncert
fortepianowy 23.30 Cena
oddechu - thriller prod.
USA 1.00 Zakończenie programu

ałe-kJno!

k0

Skowrońskiego

19.45 Pytania Krzysztofa

muszą poprowadzić grupę

14.20 Twój lekarz
- magazyn medyczny
14.50 Power Rangers
- seńal animowany
15.15 Pokemon
-film animowany
15.40 Fundacja Polsat
15.45 informacje
16.10 Air America
-serial prod. USA
17.00 Czułość i kłamstwa
- serial obyczajowy
17.30 Cud miłości
-telenowela
18.30 Graffiti
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 Dziki księżyc
-telenowela
20.05 Życiowa szansa

-program publicystyczny
20.00 Wydarzenia
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.30 Tajemniczyelement
-serial sensacyjny
21.25 Śmierć prezydenta
- dramat historyczny
prod. polskiej z 1977 r.
23.50 Wydarzenia
O.OO M Kwadrat
0.30 Biznes info
-magazyn ekonomiczny
0.35 Śmierć prezydenta
- dramat historyczny
3.00 Zakończenie
programu

koleżanka

13.55 Remington Steele
-serial sensacyjny
14.45 Cudowne lata
-serial obyczajowy
15.15 Bill Cosby Show
- serial komediowy
15.40 Kacper i przyjaciele
-serial animowany
16.05 Baśnie braci Grimm
-serial animowany
16.35 Byli sobie odkrywcy
-serial arimowany
17.05 Domek na prerii
-serial przygodowy
18.00 Cudowne lata
-film obyczajowy
18.30 Bill Cosby Show
-serial komediowy
19.00 Dotyk anioła

t:r'D:;I

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci 9.35
Teleshopping 10.1 O Maria
Emilia - telenowela 11.00
Izabella - telenowela 11.45
Teleshofiping 13.20 Maria
Emilia - telenowela 14.1 O
Nie z tego świata - serial
komediowy 14.35 Czy boisz się ciemności - serial
dla mlodzieży 15.05 Akwanauci - serial dok. 15.35
Odjazdowe kreskówki seńa!e animowane dla dzieci 18.00 Czy boisz się
ciemności? - serial dla
młodzieży 18.30 Komando Malolat - serial policyjny 19.30 Nie z tego świa
ta - serial komediowy 20.00
Triumf prawa - film akcji
prod. USA 21.45 Wojna
gangów - film akcji 23.35
Komando Małolat - serial
policyjny 0.30 Triumf prawa - film akcji (powt.} 2.05
Wojna gangów - film akcji
(powt.) 3.4o Te1efopping

Kochają

i

nowy ł.OWICZANlN
WiEŚCi ~ Głowna i Strykowa

ZIMUJĄ

swe dzieci i czystą wodę

•

RAKI TEZ

kraju.

występują

Te bardzo ciekawe zwierzęta żyją dnie rzeki lub stawu, ~szukują poznacznie chętniej w wodzie niż, choć karm. Ale gdy zagraża im niebezpieby krótko, na lądzie. Można powie- czeństwo , ruszają się szybciej - za
dzieć- raki, to trochę dziwaki, w syspomocą gwałtownych ruchów szerotematyce zwierząt nazywają się sko- kiej, złożonej z kilku elementów, płe
rupiakami pancerzowcami. A to za- twy ogonowej. I robią to ... do tyłu.
pewne z co najmniej dwóch powo- Stąd powiedzenie - wycofał się radów. Mają i O odnóży, czyli 5 par, w kiem. Te niestety dość rzadkie - z
tym 4 służące do chodzen1a, a jedne powodu zanieczyszczeń naszych wód
w postaci ogromnych - w porówna- - zwierzęta występują u nas w kilku
niu z długością całego ciała- odnóży postaciach. Najpospolitszy jest rak
szczypiec. To ich groźna broń, służy amerykański , który to gatunek sprodo chwytania i dzielenia pokarmu. Są wadzono do nas przeszło 1OO lat temu
to przewaźnie małe ryby, ślimaki, lar- zza oceanu. Był tak agresywny, że
wy owadów wodnych. Możemy się pokonał z czasem gatunki miejscowe.
zdziwić, ale liczba odmian i gatunków Był to rak rzeczny, zwany tez szlachetraków przekracza na całym świecie nym, dziś uważany za zwierzę ginące
8,5 tysiąca. A to dlatego, że do ra- oraz rak błotny, czyli stawowy. O tym,
ków, czyli dziesięcionogów, zalicza się że raki były niegdyś bardzo pospolite i
także krewetki, homary, langusty,
zarazem jako przysmak trafiały na dwokraby, bardzo pospolite w wielu wo- ry królewskie i do chałup wiejskich,
dach świata, głównie jednak w strefie świadczy wiele legend, przypowieści lutropikalnej. Pospolite są dafnie i dowych, przysłów, nazw miejscowych,
oczliki • to też raki, znane hodow- jak Raczki na Suwalszczyźnie czy Racom ryb akwariowych. Druga osobli- ków w _woj. świętokrzystqm. W siedliskach naturalnych raki są rzadkością,
w kilku tylko regionach
dok. na str. 13

powoli do przodu po

19.50 Pogoda 20.00 Big
Brother - rodzina i przyjaciele 20.50 Milionerzy - teleturniej 21.40 13 Posterunek - serial komediowy
prod . polskiej . 22.15 Nauka jazdy - serial fabularno - dokumentalny 22.45
Maraton uśmiechu - program rozrywkowy 23.15
TVN Fakty 23.25 Fakty,
ludzie, pieniądze - magazyn ekonomiczny 23.55 Big
Brother - rodzina i przyjaciele 0.40 Multikino - magazyn filmowy 1.00 Big
Brother - Ring 2.1 o Co za
tydzień - magazyn 2.45 Automaniak - magazyn motoryzacyjny 3.15 Nic straconego - powtórki programów

idą

wa cecha raków to ~posób poruszania
się. Można powiedzieć , że gdy się im

nie spieszy,

prod. USA. Bracia Ernie i
Lars Smutz dostali w spadku dom. Gdy pierwsze raz
odwiedzili odziedziczoną
posiadłość wpadli w rozpacz. Dom byl jedną wielką ruiną. Niebawem okazało się, że chociaż stary
i zniszczony, ma na rynku
wielką wartość. 14.00 Denis rozrabiaka - serial animowany dla dzieci 14.20
Beverly Hills 9021 O - serial obyczajowy prod. USA
15.15 Milionerzy - teleturniej 16.00 TVN Fakty, pogoda 16.20 B~ Brother w cztery oczy 18.00 Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty 19.30
Kropka nad i 19.45 Sport

•

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 Animaniacy - serial animowany dla
dzieci 8.40 Łebski Harry serial animowany dla dzieci 9.05 Denis rozrabiaka serial aoimowany dla dzieci 9.30 Telesklep 10.30 Big
Brother - zobacz więcej
11.25 Rozmowy w toku talk show 12.20 Polowanie na mysz - komedia

gazyn Gazety Prawnej 22.15
Łysi i Blondynki - reality
show 23.15 Wokanda 23.45
Koj~k - serial kryminalny
0.45 Podwójna gra - przygoiowy serial akcji USA.
Szybkie zwroty akcji, przepiękne plenery najdalszych zakątków świata,
oślepiające kreacje od największych projektantów to wszystko sprawia, iż
serial ogląda się z prawdziwą przyjemnością. 1.45
X Laski - program rozrywkowy 2.15 Muzyczne listy
- magazyn muzyczny 3.15
Strefa P - mag. muzyczny
3., Zakończenie ptgramu

D

ny 14.20 _Hoboczaki - serial anim. USA 14.45 Muzyczne listy '. mag. muzyczny 15.35 M.A.S.H. serial komedi(lwy 1i.H
Alvaro - serial obyczajowy 17.00 Oni, ona i pizzeria 3 - serial komediowy
USA 17.30 HOT CHAT
2001 17.45 Dziennik 18.00
Łysi i Blondynki - reality
show 19.00 Kameleon - serial sensacyjny 20.00 Millennium - serial 20.55 Pierwsza fala - fantastyczny
serial akcji prod. kanadyjskiej 21.50 Dziennik 22.02
sportowe 22.05
prawny - ma-

INF~,mator

lnfo~rr_acje

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 6.30 KINOmaniak - magazyn filmowy
7.00 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 7.50 Hoboczaki - serial animowany prod. USA 8.20 Alvaro -•
serial obyczajowy 9.20 Łysi
i Blondynki - reality show
10.20 Przygody Sindbada
Żeglarza - serial przygodowy prod. USA 11.20 Gang
Olsena 13: spadamy do
Paryża - komedia prod.
duńskiej 13.15 V Max 13.45
Strefa P - magazyn muzycz-

Przedmieście 27

Krakowskie

Kawa ery herbata
Telezakupy
Kawa czy herbata
Wiadomości
Pogoda

pieniądze

'

•

portażu

f

Autorka repokazuje, jak przeżywają oni czas adwentu,
jak pielęgnują własne tradycje, mimo oddalenia od
swoich ojczyzn.
_, 11.00 Morten Korch
• Nad Spokojną
Wodą - serial cU\ski
1125 Życie na gorąco
-serial TVP
13.00 Panorama
13.10 j Ich pięcioro

„

objęci są opieką

~ duszpasterką.

stwa i

mogą odprawiać nabożeń

W Warszawie dziala wiele
parafii ewangelickich róż
nych narodowości. Angli• cy, Amerykanie, Koreań
·, czycy, Niemcy, Finowie,
, Szwedzi znależli w naszej
stolicy miejsca, w których

-reportaż

10.40 Adwentwróżnych
tradycjach

'10.20

9.30

8.00
a30

Bomba w kurorcie
-serial dokumentalny
Program lokalny
Na dobre I na złe
- serial prod. polskiej
Tadeusza nikt nie
rusza czyli 30 lat
w służbie telewizji
Ojczyzna
·polszczyzna

życia i śmierci:

710 Na granicy

TVP8

12.30 Rolnictwo
na świecie
.,12.45 Plebania - serial TVP

akNarjSłlJN

1l55 Ponad czasem
-serial prod. australijskiej
1410 Świat przyrody
-serial dok.
15.15 Krzyżówka13-latków
·czyli Światowid
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
1621 Pogoda
16.25 Złotopolscy
-telenowela TVP
16.55 Na dobre i na złe
- serial prod. TVP
17.50 Program lokalny
1821 Pogoda
1a30 Panorama
18.55 Va banque
-teleturniej
19.25 Znaki czasu
19.55 Śpiewające
Fortepiany
-teleturniej muzyczny
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.25 Pogoda
21.30 Polska bez fikcji
'
-film dokumentalny
22.15 Amok
-dramat prod. polskiej
reż. NataiaK!Jyrdla-Oruz
Rok 1993. Polska Giełda
Papierów Wartościowych
przeżywa złoty okres. Niemal każda zainwestowana
złotówka w krótkim czasie
przynosi kilkunastokrotny
zysk. Szybko pt.stają

Wyrwany z pamięci
• grudzień '70
- film dokumentalny
Auto· mix
Rower Błażeja
Moda na sukces
·serial prod. USA
Teleexpress
Gość Jedynki
Klan - telenowela TVP
Sprawy rodzinne
-serial prod. USA

Wiadomości

·magazyn
www.media.spoko
-felieton

Sprawnym być

13.30 Ekran z kwiatkiem
13.35 Telezakupy
13.50 Tętno pierwotnej
puszczy -film dok.

13.15 Dom peiel1 zwierząt
Tajemnice

8.25 Kawa ery herbata
1~.20
8.45 Lessie
-serial prod. kanadyjslóej 14.35
' 9.10 Budzik
- program dla dzieci
15.00
15.10
9.35 Kino Malucha:
Makowy chłopaczek,
Przygody
15.45
Świerszczyka
_16.00
- film animowany
·10.00 Zdarzyło się jutro
16.30
-serial prod. USA
10.45 Telezakupy
17.00
11.00 Od Jezusa
17.20
do Chrystusa
17.35
- serial dok. prod. USA
18.05
11.40 Unterwegs
mitSusanne
- nauka jęz. niemieckiego
12.00 Wiadomości
' 12.10 Agrobiznes
-rolniczy program
infonmacyjny
'12.25 Kontrasty
- świat, ludzle,

· 6.00
7.30
7.45
8.00
8.12
8.15

lT\V!Pl'.I

onied.zialek

Wiadomości

Andriej Rublow - film fabularny prod. rosyjskiej; reż. Andriej Tarkowski, wyk. Anatolij Solon/cy, Iwan Łapikow, Nikola/ Grinko i inni.
Emisja: poniedziałek, 17grudnia, TVP 2, godz. 0.25.

fortuny liczone w
milionach dolarów. Ma·
ciek, młody dziennikarz
radiowy, dostaje polecenie
zrobienia reportażu o gieł
dzie. W czasie zbierania
materiałów poznaje Maxa,
jednego z czołowych, bły
skawicznie bogacących
się inwestorów o niezbyt
klarownej przeszłości.
23.55 Z dziejów opery
wPolsce
025 Andriej Rublow
-film fabularny
produkcji rosyjskiej
.Andriej Rublow", jeden z
najgłośniejszych filmów
Tarkowskiego, przeszedł
niełatwą drogę na ekran.
Scenariusz wielkiego fresku historycznego poświę
conego życiu. słynnego
malarza ikon powstał już
w 1962 r„ ale dopiero w
1967 r. ukończono zdjęcia,
a światowa premiera odbyła się w 1969 r. na festiwalu w Cannes. Choć
po różnych perypetiach
wycofano film z części
konkursowej tej imprezy,
nie przeszkodziło to w przyzna niu mu nagrody FIPRESCI.
3.25 Zakończenie
programu

giełdowe

=

8.30 Bobsleje 9.30 Narciarstwo alpejskie 10.30 Narciarstwo biegowe 11.30 Saneczkarstwo 12.30 Skoki
narciarskie 14.00 Biathlon
15.30 Piłka nożna 16.00
Pilka nożna 16.30 Skoki
narciarskie 18.00 Piłka noż
na 19.30 Magazyn Watts
20.00 Piłka nożna: Klasyka
Ligi Mistrzów 22.00 Magazyn Eurogoals 23.30 Wiadomości 23.45 Magazyn
watts 0.15 Sumo 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie

....~,...,,.

/llli1iPPfllT

~

„ ... „„

9.00 Planeta żywiołów:
Lawina 9.55 Tornado: Przerażająca sila 10.50 Amerykańscy Mu?1Jlmanie 11.45
Łowca krokodyli 12.40
Nowe Roswell 13.30 Poza
prawdą - brazylijskie Roswell 14.25 Ufo - wyjaśnie·
nie 15.15 Raj rekinów 16.10
Wielka wyprawa - Hiszpania 16.35 Plac Kingsbury
17.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Punkty zwrotne historii 18.00 Mumie - zatrzymane w czasie 19.00 SABC - kierując
przeszłością 20 .OO Shark
Gordon : Rekin kolczasty
20.30 Fenomeny pogody:
Znaki na niebie 21.00 Samotna planeta: wschodnia
część Karaibów 22.00
Rozbitkowie: gniew natury O.OO Pojazdy specjalnego przeznaczenia: pustynia 0.30 Saperzy: Praga 1.00
Wyprawy w czasie 2.00
Skrzydła: latający czolg
3.00 Zakończenie programu

Łódź

j

7.OO Mały Miś - serial animowany 7.30 Zdumiewający świat zwierząt - śerial
edukacyjny 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05
20 lat pótniej 8.30 Za wszelką cenę - serial fab. 9.30
Historia kołem się toczy
10.00 Zdarzyło się jutro •
film fab. 10.45 Telekurier bis
11.15 Saga Jacksonów serial obycz. 12.00 To jest
temat 12.15 Tragedie - serial dok. 13.15 Koncert galowy
harcerskiego festiwalu kultury młodzieży szkolnej Kielce '2001 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
Sżef kuchni poleca 16.30
Ponad czasem 17.15 Gość
WOT 17 .25 Komunikaty i
Ogłoszenia 17.30 Studio reportażu 17.45 Gość WOT
18.00 Telewizyjny Kurier
Warszawski i Pogoda 18.20
Warszawa znana i nieznana 18.40 Powiaty ~9.00 W
niebie nie ma pokarmu dla
rybek 20.30 Telekurier 21.00
Parada humoru 21.30 Kurier
21.45 Rozmowa 'dnia 22.00
To jest temat 22.15 Mroczne
dziedzictwo 23.05 Jazz nocą
O.OO Zakończenie progra!1'1u

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Mały Miś • serial animowany 7.30 Zdumiewają
cy świat zwierząt - angielski serial edukacyjny 8.00
Magazyn reporterów - takie jest tycie 8.30 Za wszelką cenę - serial fabularny
9.25 Ksią:tki z górnej półki
• prezentacje 9.30 Kraje~
brazy 9.45 Wakat 1O.OO
Zdarzyło się jutro 10.45 Telekurier bis 11.15 Kino w połu
dnie: Saga Jacksonów serial australijski 12.00 To
jest temat • cykl reportatu
12.15 Tragedie - serial dokumentalny 12.40 Serial dokumentalny 13.15 Koncert
galowy harcerskiego festiwalu kultury młodzieży
s~olnej Kielce '2001 14.05
Klan - telenowela 15.00 Kino
familijne: Minty - serial
fabularny dla młodzieży 15.40
ŁWD 16.00 Magazyn sportowy 16.25 Trójka proponuje 18.30 Ponad czasem serial fąbularny 17.15 Reporta:t 17.30 ŁWD 17.50
Rozmowa dnia 18.00 Łódz
kie Wiadomości Dnia 18.25
Łódzki Klub Parlamentarny
19.00 Kino wieczorne 20~30
Telekurier 21.00 Sitcom
21.30 ŁWD 22.00 To jest
temat 22.15 Mroczne dziedzictwo 23.00 Jazz nocą
23.55 Program na jutro

TV

-

Disco Relax
Twój lekarz
Wystarczy chcieć
Magazyn redakcji
prog. religijnych
Normalny Norman
- seńal animowany
Akademia
przedszkolaka
Kosmicznewojny
-serial animowany
Tajemniczy rycerze
Power Rangers
Disco Polo Live
Talkshow
-thriller prod. USA
Widmo
- thriller prod. francuskiej
Benny Hill
4x4
Informacje

-

,

TV POLONIA
6.00 Ha sio - film fab. 7 .OO
Echa tygodnia 7.30 Eurofolk 8.00 Wiadomości 8.1 o
To niesamowite 8.45 Ziarno
9.10 Krokodyl na skrzyżowaniu - film anim. 9.15
Budzik 9.40 Noddy 10.1 O
Plebania 10.35 Uczymy się
polskiego 11.05 Klan 12.25
Ogród Barbarzyńcy 13.05
Podróże kulinarne 13.30
Mapeciątka 14.00 Gości
niec 14.30 Piraci 15.00 Jest
jak jest 15.30 Film dok .
16.00 Ojczyzna-polszczyzna
16. 15 Szewczyk Kopytko
16.35 Reportaż 17 .OO Teleexpres. 17 .20 Gość Jedynki 17.30 !\AS.A. 18.05
Na dobre i na zie 18.55
Zaproszenie 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Ostatni prom - dramat
prod. polskiej 21 .25 50-tka
Staśka Wielanka 22.30 Panorama 22.50 Sport-telegram 23 .00 Benefis Jerzego Stuhra 0.15 Ślady - film
animowany dla dorosłych
1.15 Po,wtórki programów

7.00 Telesklep
8.00 Rycerz Redwall
-serial animowany
8.30 Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
9.00 Domek na prerii
·serial przygodowy
10.00 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
11.00 Tajemniczy
element
• serial sensacyiny
12.00 M Kwadrat
-talk show Manna
i Matemy
12.30 Potęga smaku
·rzecz o Zbigniewie
Herbercie

Ul<

[@)

14.30
15.00
15.30

12.15

9.05
9.25
9.50
10.40

8.25

8.00

6.00
7.00
7.15
7.30

8.35

22.55 Sportowy flesz
23.00 Dobre książki
-magazyn
23.50 Cena PjlWdy
-film fab. prod. USA

l)?l@~'il'

"'---
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syjamskich - film dok.
21.10 Sensacje.XXwieku:
Roman CZemlawskl
22.05 Publicystyka
kulturalna
22.30 Monitor

Sport
Pogoda
Miej oczy szeroko
otwarte: Sekretne

Wiadomości

10

życie bliźniąt

19.30
19.57
20.03
20.10

Mysia

19.00 Wieczorynka:
Bob Budowniczy,

17 grudnia 2001 r.
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7.00 Teleshoping 8.00 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci 10.30
Teleshopping 11.00 Zakazana miłość - film obyczajowy prod. USA 12.40 Polska
dziewczyna 2001 13.30 Teleshopping 14.00 Gra w
przeboje - teleturniej muzyczny 14.30 Nowy dom
- film familijny prod. USA
16.10 Niesamowite maszyny - film dokumentalny 17.0S Czynnik PSI Ili serial fantastycznonaukowy 18.00 Sło-neczny patrol - serial przygodowy
19.00 Koncert Robbiego
Williamsa 20.00 Siostrzana miłość - dramat prod.
USA 21 .45 Grzechy matki - film kryminalny prod.
USA 23.30 Żądza seksu film erotyczny prod. USA
1.00 Koncert Robbiego
Williamsa (powt.) 2.00 Siostrzana miłość - dramat
prod. USA (powt.) 3.30 Teleshopping

13.30 Remington Steele
-serial sensacyjny
14.30 Sfinks: Natarcie
na Azję· Aleksander
Wielkl zdobywca
świata - film dok.
15.30 Jak się robi...?
• reportaź
16.00 Prawdziwe męstwo
- weslemprod. USA
Odważna 14-letnia Mattie
Ross,
aby
pomścić
śmierć ojca, wynajmuje do
wytropienia jego zabójców
mężczyznę o złej reputacji - jednookiego i ciągle
pijanego szeryfa.
18.20 Na kruchym lodzie
- film obyczajowy USA

16.15 Apetyt na miłość
16.45 Roswell:
W kręgu tajemnic
-serial prod. USA
17.35 Asyz klasy
- serial dla młodzieży
18.30 Informacje
18.50 Sport
18.55 Prognoza pogody
19.05 Kabaret
20.00 Świat według
Kiepskich
-polski serial komediowy
20.30 Kocham Klarę
-serial komediowy
21.15 Kevin sam w domu
-komedia prod. USA

zwierzęta świata

15.40 Prognoza
pogody
15.45 Najzabawniejsze

kJno!

0

fobie?

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

.a

kańskieso pamiętnika serial przygodowy prod.
'USA; Jest Wigilia. Do
McQueenów zjeżdżają się
liczni goście. 12.00 Głę
bia, mieszkańcy otcHłani
- film dokumentalny 13.00
TV4 Kropka pl 13.30 V Max
- program motoryzacyjny
13.55 Szczęściara - komedia prod. USA 16.00 Łysi
i Blondynki - reality show
16.50 Niewiarygodne, ·ale
prawdziwe 2 - serial dokumentalny 17.45 Dziennik
17.58 Informacje sportowe 18.05 Szalona autostrada - komedia 20.00
Łysi i Blondynki - reality

show 20,55 Patrz, czuwaj,
ucz się - komedia satyryczna USA. Na fikcyjnym uniwersytecie Wschodniego
Wybrzeża pogrążonego w
.politycznej poprawności"
pojawia się grupka an'!lr·
chistycZflych .anty-poprawnościowców" pod wodzą
.Drozda" (Jeremy Piven),
burzących zastany porzą
dek. 22.50 Anioł ciemności 2 - serial dramatyczne-sensacyjny 23.25 Drogówka 23.55 Kryzys w Waszyngtonie - film akcji USA
1.45 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 2.20 Zakończenie programu

Big Brother 21.1 O Droga
do gWiazd ~2.10 WyrNa·
nie - film sensacyjny
prod. USA;· Ben Shockley
nadużywający
alkoholu
policjant z Phoenix zostaje wysłany z misją do Las
Vegas. Ma przywieźć
stamtąd ~wiadka, który
będzie zetnawal w procesie. Świaqkiem okazuje się
piękna r prżebiegla kobieta , 0..29 Operacja Wieczność·· serial sensacyjny
prod. USA 1.20 Zaqanie
specjalne - film sensacyjny prod. USA 3.1 O Nic straconego

ło wiedzę o mechanizmach powstawania nieuzasadnionych - dla osób
postronnych, a często i dla samych
zainteresowanych - lęków. W eksperymencie wzięli udział ludzie cierpią
cy na arachnofobię (czyli strach
przed pająkami) i panicznie bojący
się węży. Do badanej grupy dołączo
no też osoby wolne od fobii.
Następnie wszystkim pokazywano serię obrazów i zdjęć, wśród których znajdowało się kilka ilustracji,
przedstawiających gady i pająki. Zdecydowaną większość stanowiły jednak fotografie neutralne - drzew,
kwiatów, innych zwierząt. Zadanie,
jakie mieli wykonać uczestnicy eksperymentu, polegało na jak najszybszym znalezieniu w prezentowanym
zestawie tych zdjęć, na których były
"niebezpieczne" obiekty. Szybkość ,
z jaką odnajdywali je ludzie dotknię
ci fobią, była wręcz niewiarygodna.
Wystarczyło im pobieżne przekartkowanie lub szybkie przerzucenie
slajdów. Osoby wolne od fobii nie
zdąilyły w tym czasie nawet zareagować, pie mówiąc ju;i: o dokonaniu
wyboru.
dok.· na str.'9

prowadził ostatnio interesujące doświadczenie, które bardzo wzbogaci-

• skal. : pr,ogram muz;:czny
12.45 Big BrotDer 13.30
Przygody Supermana ' 6.15 Telesklep 7.45 Pun- serial przygodowy 14.25
ky Brewster - serial ko- Maraton uśmiechu - promediowy prod. USA 8.10 gram ro~rywkówy 14.55
Inspektor Gadget - serial Ananasy z mojej klasy animowany dla dzieci 8.35 program rozrywkowi 16.00
Animaniacy - serial animo- Dom pełen pomysłów 16.30
wany dla dzieci 9.00 Łeb Wielka niespodzlaaka Kiaski Harry - serial animo- ud iusza 17.00 Kocha'ne
wany dla dzieci 9.25 De- kłopoty - serial óbyczajonis Rozrabiaka - serial wy '17 .55 13 Posterune_k anim. 9.50 Ucznie.wskie serial komediowy produkmanewry - serial kome- cji polskiej 18.30 Ale pladiowy prod. USA 10.15 ma 19.00 TVN .Fakty 19.20
Automaniak - mag. moto- Sport 19.25 Pogoda 19.35
ryzacyjny 10.45 VIVA Pol- Milioniirzy - teleturniej 20.25

•

Gdy ktoś zrywa się nagle z panicznym okrzykiem „Pająk!", n~jczęściej
wywołuje ironiczne uśmiechy i komentarze. No bo jaką krzywdę może
wyrządzić małe, niewinne stworzenie?
Boimy się nie tylko pająków. Także węży, otwartej przestrzeni, wysokości, zamknięcia i setek innych stworzeń, miejsc, zdarzeń. Liczba fobii,
jakie wymieniają poradniki dla psychologów, jest ogromna.
Lekarze już dawno przestali je lekceważyć. Gwałtowne napady lęku
mogą bowiem uniemożliwić człowie
kowi normalne funkcjonowanie. Jak
może dobrze pracować ktoś, kto boi
się wyjść z domu, wsiąść do windy czy
spotkać z innymi ludźmi? Mimo
ogromnych postępów medycyny cią
gle nie wiadomo, skąd biorą się fobie
i jak je zw! lczać. Leczenie hipnozą,
stosowanie terapii szokowej, seanse
u psychoanalityka mogą przynieść
pewne efekty, ale - niestety - nie u
wszystkich. Po kilku seansach jeden
człowiek przestanie bać się myszy czy
pająków, a inny w dalszym ciągu liię
dzie reagował paniką i dusznościami
nawet na próbę zamknięcia się w ła
zi en ce. Zespół psychologpw, ze
szwedzkiego Karolinska Insti~t prze-

STRACH .PRZED PAJĄKI.EM

8.00 Kopalnie króla Salomona - film przygodowy
prod. angielskiej 9.20 Magia kina: Mistrzowie dżwię
ku - film dokumentalny
9.45 Amy - film ob yczajowy prod. australijskiej
11.30 Zmowa milczenia film obyczajowy prod.
angielskiej 13.05 Jeden
przeciwko mafii - thriller
prod. USA 14.45 Noc
6.00 Biały Kiel - serial przyamerykańska - film obyczajowy 16.40 Kim jest godowy 6.30 Czarny Królewicz - serial przygodowy
tatuś? - komedia prod.
angielskiej 18.25 Szkoda dla młodzieży 7.OO V Max twoich łez - film obyczaje- . magazyn motoryzacyjny
wy prod. polskiej 20.00 7.30 Królestwo Homara Kapitan Jack - film przy- film dokumentalny 8.30
godowy prod. angielskiej Hoboczaki - serial animo21.40 Cena oddechu - thril- wany dla dzieci 9.00 Czarler prod. USA (tylko dla ny Królewicz - serial przygodowy dla młodzieży 9.30
dorosłych) 23.1 O Wetherby
- dramat prod. angielskiej Biały Kieł - serial przygoctowy
0.55 Z przymrużeniem oka 1O.OO Dzieciaki z mgławi
- komediodramat prod. cy - serial dla dzieci 10.30
angielsko-amerykańskiej Europa za jeden uśmiech
2.40 Zakończenie programu - teleturniej 11.15 Z afry-

ałe

k©

20.00 Wydarzenia
20.20 Sport
20.25 Pogoda
20.30 Zdarzyło się jutro
-serial sensacyjny
21.25 Pan wzywał
Milordzie?
-serial komediowy
produkcji angielskiej
22.20 Zezowate szczęście
- komedia obyczajowa
produkcji polskiej
reż. Andrzej Munk
0.15 Panwzywal
Milordzie?
- serial komediowy
•
produkcji angielskiej
1.15 Zakończenie
programu

Mały Kevin McCallister
zostaje w domu, zapomniany przez wyjeżdżającą na Boże Narodzenie
rodzinę. Nie wiedzą o tym
włamywacze planujący od
dawna skok na pusty dom
McCallisterów.
21.30 Losowanie LOTIO
23.20 Coś
- thriller prod. USA
Stacja badawcza na Antarktydzie zostaje zaatakowa na przez tajemnicze
.coś" co przebywalo w Iodach, a teraz po kolei uśmierca mieszkańców bazy.
1.25 Widmo
-thriller prod. francuskiej
3.20 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

Skąd się biorą

i Wi6ŚCi

16.00
17.00
17.30
18.00
18.22
18.30
19.00
20.00

8.30 Narciarstwo alpejskie:
Zawodypucharu świata 1o.15
Biathlon: Zawody pucharu
św i ata w Pokljuce 12.00
Narciarstwo alpejskie 13.45
Skoki narciarskie: Zawody
pucharu świata w Engelberg 15.30 Narciarstwo biegowe 17.00 Bobsleje 18.00
Skoki narciarskie 19.00
Bobsleje 20.00 Pływanie
21.00 Skoki narciarskie
22.45 Wiadomości 23.15
Magazyn Watts 23.45 Biathlon: Zawody pucharu
świata w Pokłjuce 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

TV

Łódź

,

-
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7.00 Madeline · film ani- 7.OO Madeline - serial anidzieci 7.30 Tę mowany dla dzieci 7.30 Tę
9.00 Czar perły 9.55 Kids mowany dla
czowy domek · serial ani- czowy domek - serial anidiscovery: Wynalazki i gamowany dla dzieci 8.00 mowany dla dzieci 8.00 Wie·
dżety 10.50 Antony'ego HenKoncert •Trójki" 8.35 Im- rzę, wątpię, szukam 8.25
na opowieści o roślinach
presje 8.50 Łódż 3 propo- Są takie miejsca · maga11.15 Wyczarowane z drewnuje 9.00 Święty - serial zyn kulturalny 8.45 Studio
na 11.45 Super statek: .Wofabularny prod. angielskiej reportażu 9.00 Święty - sedowanie 12.40 Automatycz- 10.00 Małe ojczyzny - rerial fabularny 10.00 Male
ni wojownicy 13.30 May- portaż 10.30 Niefortunna
ojczyzny 10.30 Niefortunday: Śmiertelna fala 14.25 czarownica - film dokumenna czarownica - angielski
Zoofobia 15.15 Na diecie talny 10.55 Angela anakon- serial fabularny 10.55 An·
16.10 Raj rekinów 17.05 da - serial animowany dla gela Anakonda 11 .30 WojSzpiedzy nad nami 18.00 dzieci 11.20 Książki z gór- ny, bitwy, żołnierze 12.30
Niesamowite maszyny 19.00' nej półki - książka tygodnia Mój pies i inne zwierzaki Łowca krokodyli : Dżungla
11.30 Wojny, bitwy, żołnie magazyn dla posiadaczy i
w chmurach 20.00 Amery- rze - serial dokumentalny miłośników psów 12.40
kańscy muzułmanie 21 .00
12.35 Moda jak pogoda Tele motor sport 13.00
Nowe Roswell 22.00 Poza 12.45 Podaj cegłę 13.15 Msza święta 14.00 Z archiprawdą: Brazylijskie Roswell
Pacjent ·w labiryncie czyli wum kuriera 14.10 Gość
23.00 Ufo · wyjaśnienie O.OO co słychać doktorku? 13.30 WOT 14.30 Człowiek i przyConcorde - powrót 1.00 Po- Małe conieco 13.45 Repor- roda - serial przyrodniczy
kazy lotnicze 2.00 Podróże taż 14.00 Depozyt wiary 15.30 Klasztory polskie 16.00
do krańców ziemi: Moje 14.30 Człowiek i przyroda - Bob Morrison · serial famikambodżańskie serce 3.00
serial dokumentalny 15.30 lijny 16.45 Gościniec 17.15
Klasztory polskie 15.55 Bob Kabaret 18.00 Kurier 18.10
Zakończenie programu
Morrison 16.45 Gościniec Kościół i świat 18.20 To jest
11:15 Kabaret 18.00 ŁWD temat 18.35 Ich noce · film
'""*
OIŃ!Jspur
18.10 Wiadomości sporto- fabularny prod. USA 20.05
„„. . ,..„
we 18.20 Łódż 3 proponuje Sport 21.00 Kościół i świat
18.35 Ich noce - melodra- 21.1 O Warszawska gazowmat 20.05 Sport 21.00 Ma- nia - film dok. 21.30 Wiagazyn sportowy 21.25 By- domości kuriera 21.35
walec 21.40 Filmbwa en- Wierzę, wątpię, szukam
cyklopedia Łodzi 22.00 22.00 Ucięta głowa • film faUcięta głowa 23.25 Counbularny prod. angielskiej
try nocą 0.25 Program na 23.35 Country nocą 0.30
jutro
Zakończenie programu

~~'!!'.!{

„ Odpowie ci morze " - miniserial prod. USA - reż. Tommy Lee
Wallace, wyk. Richard Crenna, Rachel Ward, James Bralin
i inni Emisja: niedziela, 16 grudnia, TVP 1, godz. 20. 05.

16 grudnia 2001 r.

21.50 Losowanie
audiotele
22.00 Uczta kinomana:
Książę wielkiego
miasta
- film fabularny
prod. USA, reż.. Sidney
Lumet, wyk. Treat
Williams, Jerry Orbach
Danny Ciello (Treat Williams), młody ambitny agent
specjalnego wydziału nowojorskiej policji do walki
z narkotykami, otrzymuje
propozycję, która zaważy
na jego dalszym życiu.

0.15 Tajemnica rodzinna
- film fabularny
prod. angielskiej, reż. Alan
Grin!, wyk. Colin
Bt.x:haa:\ Hannah
Yelland, Stephen Mayer,
Clare Higgins i inni
Freddie Musgrave (Colin
Buchanan) zostaje prawowitym wspólnikiem w interesach Maggie Hewitt (Clare Higgins). Kobieta przygarnęła go pod swoje skrzydła, gdy miał 12 lat. Pochodzi z ubogiej i prostej
rodziny z nadbrzeża, jako

0.45 Sportowa Jedynka
1.05 Zakończenie
programu

chłopiec wynajmował się

ro11yv~fNłJ

zdarzyć się może

na posyłki, by trochę zarobić. Dzięki Maggie zdobył wykształcenie , odpowiednią pozycję w życiu .
Razem z nim wychowywała się młodsza od niego
dziewczynka, którą pani
Hewitt nazywała siostrzenicą. Belle (Hannah Yeł
land) wraca właśnie do
Newcastle.

Na dobre I na złe
-.seńal prod. polskiej
Swięta wojna .
-serial TVP
7 dni świat
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Sztuka uwodzenie
Spotkanie
z balladą: Wszystko

14.00 Famlliada ·teleturniej
14.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
15.00 Program

17.35 Lokatorzy
-serial TVP
18.05 Śmiechuwarte
18.30 Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka:
Przygody Myszki
Miki i Kaczora
Donalda
19.30 Wiadomości
19.52 Sport
19.58 Pogoda
20.05 Odpowie ci morze
- miniserial kryminalny
reż. TommyLeeWanace:
Wofa. Rkilard Grama,
Raa'lelWad,Jar.es
Brolin iinni
Maca i Mav Grahamów,
którzy wypłynęli swoim jachtern .Morski wiatr" w rejs
na egzotyczną wyspę Palmyra na Pacyfiku i nigdy
stamtąd nie wrócili. O ich
zabójstwo policja hawajska
posądza parę młodych ludzi: Jennifer Jenkins i Bucka Walkera, którzy pewnego dnia zawijają na jachcie
Grahamów do portu Ala
Wai w Honolulu . Oboje
twierdzą jednak, że Grahamowie prawdopodobnie
utonęli pływając kajakiem,
który znaleziono u brzegów
Palmyry.

Niedziela
!TIVIPD
6.30 Proszę o odpowiedź
6.45 Przystanek Unia
7.35 Zwierzęta świata
·film dokumentalny
8.05 Czarodziejski
peryskop
·serial dokumentalny
prod. angielskiej
8.30 Teleranek
9.00 Królewicz Żabka
- film animowany
prod.USA
10.00 Tydzień
10.30 Więzy krwi
- serial prod. TVP
11.25 Od przedszkola
do Opola
-piosenki zseriali
12.00 Anioł Pański
- transmisja modlitwy
12.10 Czasy-katolicki
magazyn informacyjny
1215 Od A do Zdrowia
13.00 Wiadomości
13.10 Dwadzieśclajeden
14.00

15.55
16.25
17.00
17.20

-teleturniej
Studio sport:
Puchar świata
wskokach
narciarskich
WYbierz teledysk
Widzę w kartach
Teleexpress
Dziennik telewizyjny
-program
Jacka FedoroMcza

!ivP8
6.55

7.55
8.00
9.00

9.25
9.50
10.30

11.30

Film
dla niesłyszących:
Pogranicze w ogniu
-serial TVP
Słowo na niedzielę
Program lokalny
Doogie Howser,
lekarz medycyny
- seńal prod. USA
Jej styl
Na maksa
Raj na ziemi
-seńal dokumentalny
prod.USA
Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza:
Staropolskim

smakiem
świątecznym

12.00 Rancho w dolinie
-western prod. USA,
reż. Deimer Daves,
wyk..Gienn Ford,
Ernest Borgnine,
RedSteiger

21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.27 Prognoza pogody
21.35 Boża podszewka
- serial TVP
22.40 Losowanie audiotele
22.45 Autograf
23.20 Studio Teatralne
Dwójki: Noce sióstr
Bronie - autor Susanne

J

{~

'• -„
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programu

2.35 Zakończenie

'

9
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6.00 Disco Polo Live
7.00 4x4
7.30 Magazyn redakcji
programów
religijnych
8.00 Normalny Norman
- seńal animowany
8.30 Kosmiczne wojny
-serial animowany
9.00 Hugo
9.30 Power Rangers
• seńal dla młodzieży
9.55 Disco Relax
11.00 Dharma I Greg
· seńal komediowy
11.30 Sabrina
• nastoletnia
czarownica
; serial komediowy
12.00 Czwórka na medal
-film prod. USA

f'_LJC..i

I®

św. Mateusza
·serial historyczny

według

6.50 Potęga smaku
-film dokumentalny
7.40 Sfinks:
Natarcie na Azję
·film dokumentalny
8.40 Karolina
i przyjaciele
· seńał animowany
9.10 Historie biblijne:
Dawid i Goliat
-seńal animowany
9.40 Prawdziwe historie
- western prod. USA
12.00 Anioł Pański
-. transmisja z Walykanu
12.20 Zycie Jezusa

'

TV POLONIA
6.15 Na dobre i na złe 7.05
Słowo na niedzielę 7.10 Tam
gdzie jesteśmy 7.40 Spotkania z tradycją 7.55 Uwaga niebezpieczeństwo 8.00
Bajarz 8.25 Niedzielne muzykowanie 8.50 Spotkanie
z literaturą 9.45 Zlotopolscy 10.35 Wspomnień czar
11.40 U wód.„ 12.00 Anioł
Pański 12.10 Czasy 12.25
Piękno , pamięć 12.50 Antonie Vivaldi 13.00 Msza
Święta 14.00 Teatr młodego widza 14.55 Spotkanie
z Balladą 15.35 Biografie
16.30 Kochamy polskie seriale 17.00Teleexpres 17.15M
jak miłość 18.05 Ili Mazurska Biesiada Kabaretowa 18.55 Ludzie listy piszą
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 19.50 Pogoda 20.00 Nowy Jork czwarta rano 21.30 Film animowany 22.30 Panorama 22.55
Sport · telegram 23.00 Rząd
Polski 0.05 Spotkanie z tradycją 0.20 U wód 0.45 Powtórki

13.45 Podwójna akcja 2
- film prod. USA
14.40 Benny Hill
15.20 Fundacja Polsat
15.30 Informacje
15.40 Prognoza pogody
15.45 Klub Polsatu
16.00 Rodzina zastępcza
- seńal obyczajowy
16.30 Kevin sam w domu
-film prod.USA
Mały Kevin zostaje w domu,
zapomniany przez wyjeżdżającą na Boże Narodzenie. Nie wiedzą o tym włamywacze planujący od dawna skok na pusty dom MeCallisterów. Kevin organizuie obronę.
18.30 Informacje
18.50 Sport

18.55 Prognoza
pogody
19.05 Rozbitkowie
-. serial przygodowy
20.00 Zyciowa szansa
20.55 Zerwane więzi
21.30 Losowanie LOTTO
22.00 Zginiesz ślicznotko
• film prod. kanadyjskiej,
reż. Jorge Montesi,
wyk. Connie Sełlecca,
Beau Star i inni
Wzięta stylistka, tropiąc
afery kryminalne w świecie wpada na trop mordercy swej matki.
23.55 Magazyn
Ligi Mistrzów
0.55 Magazyn sportowy
2.30 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

-lśnienie

12.45 Polak, katolik,
obywatel- magazyn
13.20 Stephen King

-

Zakończenie

8.00 Piraci z Penzance musical 9.50 Film krótkometrażowy : Skrzydlate rozmowy 10.00 Żołnierz królowej.
Madagaskaru - komedia
prod. polskiej 11.25 Dokument: Stulecie filmu science-fiction 12.25 Wir - film
kryminalny 14.00 Za drzwia·
mi Actros Studio, szkoły
teatralnej i filmowej - film
dokumentalny 14.55 Siła
uczuć - film przygodowy
16.45 W szachu - dramat
prod . USA 19.00 Dokument: Stulecie filmu science-fiction 20.00 Wytrawne
ale! życie jest słodkie komedia prod. UK, reż.
Mike Leigh, obsada: Alison
Steadman, Stephen Rea,
Jim Broadbent, Jane Horrocks 21.45 Upadłe anioły ·
film obyczajowy 23.20 Kwiaty jego życia.· film obyczajowy prod. australijskiej
0.50 Halloween · horror 2.30
programu

afe-klno!

k~

w ciemności
0.30 Życie Jezusa według
św. Mateusza
-seńal historyczny
0.55 Zakończenie
programu

-lśnienie

20.30 Detektywwsutannie
·serial sensacyjny USA
2115 Piątka u Semki
-program publicyslyczny
22.00 Widzialne
i niewidzialne
-magazyn
zjawisk niezwykłych
22.30 Studio otwarte
·Cybernetyki
-program publicyslyczny
23.30 Stephen King
w ciemności
-film dokumentalny
14.20 M Kwadrat
14.50 Arsene Lupin
-serial sensacyjny
15.50 Covington Cross
- seńal kostiumowy
16.40 Zdarzyło się jutro
-serial sensacyjny USA
17.30 Wizyta w domu
18.00 Zezowate szczęście
-komedia obyczajowa
20.00 WYdarzenia
20.20 Sport
2015 Pogoda

~-../

Najgrożniejsze zwierzęta

7.00 Teleshopping 8.00 Odjazdowe kreskówki · seriale
animowane dla dzieci 10.35
Teleshopping 11.35 Czynnik
PSI Ili - serial fantastyczno-naukowy 12.25 Nowy
dom - film familijny prod.
USA 14.00 Teleshopping
14.30 Słoneczny patrol •
serial przygodowy 15.25

1,

świata - dokument przyrodniczy 16.20 Do diabła z
m iłoś cią - komedia prod .
USA 18.00 Puma · szkoła
męstwa - serial sensacyjny 19.00 Bez fikcji: Łowcy
nagród - film dokumental·
ny 20.00 Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomym - thrilter prod. USA 21 .40 Dzieci
kukurydzy 2 - horror prod.
USA 23.25 Żądza seksu ·
film erotyczny 1.05 Puma ·
szkoła męstwa · serial sensacyjny 1.55 Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi thriller 3.30 Teleshopping

•
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6.20 Telesklep 7.50 Inspektor Gadget - serial animowaOznacza to, że stany lękowe mają charakter
ny 8.15 Garsoniera · ko- podświadomy, a rejestrowanie „zagrożeń "
media obyczajowa 10.20 odbywa się u ludzi cierpiących na fobie w sposób
Susie Q - film rodzinny 12.00 automatyczny, bez ich analizy. Naukowcy
Droga do gwiazd - program przypuszczają więc, że jest to swoisty atawizm,
rozrywkowy 13.00 Przygo- czyli cecha odziedziczona po przodkach, którzy
dy Supermana - serial przy- dopiero wyłaniali się ze świata nat\!ry. W taki
godowy prod. USA 13.50 Co sposób nadal reagują zwierzęta, rzucając się do
za tydzień - magazyn 14.25 ucieczki lub zastygając w bezruchu pod wpływem
Polowanie na mysz - ko- najmniejszego szmeru. Dopiero po wykonaniu
media prod. USA 16.15 instynktownego manewru obronnego, zaczynają
Big Brother - zobacz wię „analizować" zagrożenie i jeśli w pobliżu wyczują
cej 17.15 Nauka jazdy - drapieżnika - kontynuują ucieczkę, a jeśli szmer
serial fabularno-dokumen- wywołał na przykład przelatujący ptak, wracają
talny 17.45 Ananasy z mojej do normalnych czynności.
Fobia może być włMnie taką pozostałością
klasy - program rozrywkowy 19.00 TVN Fakty 19.20 po czasach prehistorycznych, gdy jadowity pająk
Sport 19.25 Pogoda 19.35 lub wąż stanowił prawdziwe zagrożenie dla homo
Milionerzy 20.25 Big Bro- sapiens, wyjście na otwartą przestrzeń niosło z
ther - Ring 22.10 Superwi· sobą ryzyko spotkania z drapieżnikami , a każdy
zjer 22.40 Nie do wiary kontakt z innym przedstawicielem gatunku
23.1 o Noktowizjer 23.45 Ale groził ciosem maczugą w głowę. Jeśli teoria ta
plama 0.15 Big Brother· zo- się potwierdzi, można będzie odłożyć do lamusa
bacz więcej 1.1 O Na przed- koncepcje psychonalityków, dowodzących, że
przyczyn lęków należy szukać w przeżyciach z
mieściach - film obyczajowy prod. USA 3.20 Nic dzieciństwa. Dla osób cierpiących na fobie nie
jest to niestety dobra wiadomość, gdyż wobec
straconego
atawizmów medycyna jest jeszcze bardziej
bezradna niż wobec kompleksów wyniesionych
z domu. Być może jednak mechani z m
powstawania fobii jest dwojaki, albo jeszcze
5.50 Biały Kieł · serial przy- bardziej skomplikowany. Dlatego też zawsze
godowy 6.20 Czarny Kró- warto chociaż spróbować pozbyć się uciążliwych
lewicz - serial przygodowy dolegliwości. Jeśli stopień reakcji na przedmiot
6.50 Szczęściara - kome- (albo czynność czy miejsce), stanowiący fobię,
dia prod. USA 9.00 Czarny uniemożliwia normalne funkcjonowanie,
Królewicz- serial przygodowy
z pewnością kontakt z dobrym psychologiem
dla młodzieży 9.30 Biały
Andrzej Mikorski
jest konieczny.
Kieł · serial przygodowy
1O.OO Szalona autostrada
- komedia prod. USA 12.00
Przerwany napad
KINOmaniak 12.30 INFORmator prawny 12.45 INFORmator gospodarczy 13.00
Super VIP · wydarzenia i
plotki 13.30 Obieżyświat Dr
Waldemar T. i Jan M . byli z utęsknieniem wyWitt - program turystycz- czekiwanymi gośćmi, których każdy komisariat
no-podróżniczy 14.00 Gang
policyjny powitałby z radością,. Na swoim konOlsena 13: Spadamy do cie mieli kilkadziesiąt włamań , a ostatnio ich spePa-ryża - komedia 16.00
cjalnością stały się napady na niewielkie oddziały
Łysi i Blondynki - reality
banków. Panowie byli brutalni, nie wahali się dla
show 16.50 Bill Cosby i
podkreślenia powagi sytuacji przestrzelić komuś
straszne dzieciaki - serial
ręki czy nogi Otrzymywali to, co chcieli , po czym
komediowy 17.20 $zczypznikali. I oto pewnego razu los postawił im na
ta sma-ku - serial komediodrodze zakochanego, ciapowatego faceta. I ten
wy 17 .45 Dziennik 17 .58
facet ukrócił ich błyskotliwą karierę. Janusz D.
Informacje sportowe 18.05
był znany z tego, że przytrafiają mu się najbarJej cały świat - serial komedziej nieprawdopodobne historie. Większość z
diowy 18.35 Niewiarygodnich wyglądała jak wymyślona - ale była najzune ale prawdziwe - serial dopełniej prawdziwa. Rzecz w tym , że owe przygoku me n-ta lny 19.30 HoboD. niejednokrotnie przeszkadzały
czaki - serial animowany dy Januszowi
dla dzieci prod. USA 20.00 normalnie żyć. Na obronę pracy doktorskiej spóż
nił się i od zagniewanych profesorów usłyszał
Łysi i Blondynki· reality show
20.55 Drogówka 21.25 gorzkie słowa, bo akurat wyciągał wielodzietną
Wokanda - program doku- rodzinę z płonącego domu. Strażacy dali mu mementalny 21.55 Supergol dal, profesor K. nie uwierzył i odmówił zatrud22.30 Anioł ciemności 2 · nienia w swojej katedrze . Do intratnej pracy nie
serial dramatyczne · sen- został przyjęty, bo nie zdążył na wyznaczony
sacyjny 23.25 Płonące termin rozmowy - wyciągnął spod lodu tonącą
miasto - film akcji 1.25 Su- dziewczynkę. Ratowanie tonących, płonących,
per VIP 1.55 Strefa P 2.30 ofiar wypadków itd. było jego chlebem powsze-

Zakończenie

