łh\8łldl 20 grudnia 2001 r. '
Rok XI, nr 51 (471)
ISSN 1231-479X, Index 326097 (dot. RUCH)
Nakład 12.600 (łącznie z wyd. głowieńskim)
. Cena 3,00 zł (w tym 7% VAT)

a-i11QM;W<Clyskusja nad budże
tem ną., rok 2002 .„.....••.•• s. 5
• Gimnazja - 2 lata
doświadczeń •••.•••• s.10 i 11
• Wystawa o stanie
wojennym przeszła
bez echa .••...• •..•..••...•...s. 17
• Kraina - tak blisko,
tak strasznie ••••••• s. 32 i 33

Tygodnik Ziemi

Łowickiej

100% własności
polskiej

astępny numer Nowego Łowicza

N

nina pojawi się w sprzedaży dopiero w piątek 28 grudnia, a nie tak
jak to zwykle bywa w czwartek, ale dzięki
temu będziemy mogli przekazać Państwu
najnowsze informacje o tym, co zdarzyło
się w Łowiczu i okolicy w czasie świąt. Zapowiadamy też już teraz dla Państwa miły
upominek: do każdego egzemplruza gazety
dołączony będzie w przyszłym tygodniu
całoroczny, ścienny, kolorowy kalendarz
Redakcja
Nowego Łowiczanina

_Światło zBetlejem wŁowiczu
uż jutro, w piątek 21 grudnia od

J

godziny 14.00 przez całą noc, do
soboty, do godz. 16.00, zgodnie z harcerską tradycją, druhny i druhowie z łowic
kiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
będą oczekiwać w swojej siedzibie, przy
ulicy Podrzecznej 22 (w dawnym budynku
Liceum Ekonomicznego) na wszystkich,
którzy będą chcieli otrzymać płomień przywieziony wprost z Betlejem. Betlejemskie
Światło Pokoju, bo tak nazywa się ta coroczna akcja, jest dla harcerzy okazją do odwiedzenia i pu~Y,'m'lia śvv'iatill wszystkim
i instytucjom i osobom, z którymi od wielu
lat utrzymują kontakt. Ideą akcji jest to, by
przy płomieniu, pochodzącym z groty w
której przyszedł na świat Syn Boży, w Wigilię Bożego Narodzenia w domach na całym świecie zjednoczyli się ludzie wielu na(tb)
rodów w miłości i pokoju.
I

Swiąteczne

Urzędnicy

nie placq

wigili~ Bożego Narodzenia 24
grudnia oraz 31 grudnia, w Sylwestra, autobusy Miejskiego Zakła
du Komunikacji będą kursowały według
rozkładu obowiązującego w dni robocze,
jednak wyłącznie do godziny 19.00. W
pierwszy dzień świąt, 25 grudnia i w Nowy
Podobnie jak w ubiegłych latach za- Rok, 1 stycznia miejskie autobusy nie będą
bawa choinkowa dla dzieci rozpoczęła kursowały. 26 grudnia, w drugi dzień świąt
będą jeździły zgodnie z obowiązującym
się od zapalenia lampek na choince storozkładem świątecznym.
jącej w centralnej części rynku. Na scenie zaaranżowanej ·przed wejściem do
ratusza - siedziby władz miasta - występowała grupa Smerfów z warszawadni miasta i powiatu oraz przedskiej agencji artystycznej z programem
stawiciele istotnych dla życia lodzieci.
dla najmłodszych
kalnej społeczności instytucji spoDużym poświęceniem i wytrzymało
tkają si.ę na uroczystym opłatku , który
ścią na zimno wykazał się aktor wcielają
odbędzie się w piątek, 21 grudnia 2001
cy się w rolę największego postrachu roku o godzinie 17.00 w Kaplicy Św.
dok. na str. 2 Boromeusza w łowickim muzeum.
Smerfów - Gargamela.

Dzielny Gargamel na linie

wa rowery, łyżworolki, klocki i pluszowe zabawki zostały rozlosowane wśród .dzieci, które przyszły w pią
Skutki jazdy po
tek, 14 grudnia o godzinie 16.30 na Stary
nieodśnieżonych drogach Rynek w Łowiczu . Wśród sponsorów zabawy choinkowej na świeżym powietrzu
widać w warsztatach
był również i Nowy Łowiczanin, który ufunsamochodowych
dował jedną z dwóch nagród głównych ciągu dwóch ostatnich tygodni różowy rower górski, który wylosowała
agencjom ubezpieczeniowym Małgosia Kamińska. Drugą nagrodą był
i warsztatom samochodowym również rower, ufundowany przez firmę
w Łowiczu wyraźnie przybyło pracy. Glazpanel Henryka Maciejewskiego z
Wszystko to za sprawą nieodśnieżo Łowicza, wygrała go Justyna Gardener.
nych dróg, na których co i rusz dochodziło do stłuczek. Wiele pojazdów po
nieudanych próbach hamowania lądo
wało w rowach. A później - dochodzenie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i naprawa pojazdu w warsztacie - w najlepszym wypadku wszystCZ
ul. Powstańców 48
ko to zajmuje tydzień, w najgorszym
P-t0
dok. na str. 2 tel. (046) 830•21•47
nawet i miesiąc .
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OKNO I,5xl,5 m•595 zł
S~óły na stronach ogł~mniowych

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO .NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; a KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ; • MINI-MARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A; a KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; a KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; a BIURO KREDYTOWE" TARA", TARGOWICA MIEJSKA PAW. A, a SKLEP P. JANKOWSKIEJ
W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECtlOWSKIEJ W CHRUŚLINIE a SKLEP P. PAPIERNIK W KOM PINIE ORAZ BEDNARACH a SKLEP P. BURDKI W CZATOLINIE a KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; •SKLEP
P. BEJDY W OSTROWIE;• SKLEP P. GOJ W PARMIE; a SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; •SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. GORTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI
17 W BOLIMOWIE; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŻNIE; a SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM a SKLEP P. SAWICKIEGO PRZY UL. KOŚCIELNEJ W BIELAWACH; a SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; a SKLEP. P. CHARĄŹKI
W ZDUNACH 1A; • SKLEP P. SZWAROCKIEJ W SIERŻNIKACH; a SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; a SKLEP P. SZUFLIŃSKIEGO W BŁĘDOWIE; •SKLEP P. SZKOP W ARKADII; •SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; a SKLEP P.
DZIEDZIC W MYSŁAKOWIE; a SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; a SKLEP P. SZVMAŃSKIEJ W WEJSCACH
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łowickiej placówce Warty przez
ostatnie dwa tygodnie zgłoszono
16 szkód, podczas gdy wcześniej w takich samych. przedziałach czasowych
zdarzało się ich zaledwie kilka, czasami
wcale. Zwiększona liczba zglosze1i to najwyraźniej wynik pogorszenia się www1kach na drogach. Zazwyczaj są to drobne
uszkodzenia, jakieś stuknięcia na koszt
ok. I tys. zł, ale zdarzają się i szkody na
15 tys. zł. Większość z nich miała miejsce
na terenie naszego powiatu - powiedział
w rozmowie z nami łowicki agent Warty
Sławomir Kasztalski. W PZU od czasu
• pierwszych ataków zimy zanotowano o
ok. 20% więcej niż to zwykle bywa zgło
szeń szkód samochodowych z tytułu OC
i AC. Łącznie było ich około 11 O, z cze-

go co druga spowodowana była zły
mi warunkami na drogach.

Do warsztatów Polmoblichu w wyniku
ostatniej ślizgawicy trafiło około 20 samochodów marki Fiat. Jak szacuje Grzegorz
Kaba, zastt(!Jca prezesa spółki, przy normalnych warunkach drogowych przyjmowana jest jedna trzecia tego. Są to typowe
stłuczki wynikające ze ślizgawki na jezdni i
zdecydowana większość z nich zda1zyła się
na naszym terenie - mówi.
O tym, że stłuczek jest bardzo dużo przekonany jest również Mirosław Doroba, wła
ściciel stacji obsługi samochodów przy ul.
Łódzkiej 108. Aktualnie w jego warsztacie
znajdują się tylko trzy samochody po kolizjach na śliskiej nawierzchni - ale niech to nie
!nyli. Jeszcze jakiś czas temu przy takich

warunkach na drogach jak mamy teraz, w
warsztacie byłoby o wiele więcej pracy. Wiele
osób bie1ze odszkodowania, sklejają reflektory na klej, coś tam sami załatają i dalej
jeżdżą - wyjaśnia Doroba Właściciele nowych samochodów oddająje do serwisu, u
nas dokonuje się właściwie tylko napraw
(1.js)
samochodów stmych - dodaje.

Ten tekw dedykujemy odpawiedzialnym
za utrzymanie dróg, w szczególności dyrekcji ZUK w Łowiczu, która ;; uporem godnym lepszej sprawy pr:.ez wszystkie minione dni mrozów niektóre ulice, nawet z grona Temu Mikołajowi zimno nie
tych kluczowych, chroniła jak mogla przed budynku.
pias/jem. Czy p1zy następnej fali mrozów i
śniegów będzie taksanw? Polowy stluczek,
o k.t.ó1ych mowa wyżej, mogłoby nie być,
gdyby drogi sypano czym potrzeba.

Mikolai

Nie~ezpieczne ogrzewanie

dok. ze st1: 1

Dzielny Gargamel na linie O
P
rzez co najmniej pół godziny wisiał i

losy, nie przyszła na choinkę z uwagi
na mróz, niektórzy tylko odebrali paczkę
mią na wysięgniku hydraulicznym spro- i nie czekali na losowanie. Niektóre nagrowadzonym specjalnie do tych celów. Z dy musiały być więc losowane kilka razy.
uwagi na kilkustopniowy mróz i przeniPod koniec miejskiej choinki niebo rozkający wiatr wyczyn ten i poświęcenie
świetliło się od sztucznych ogni, zaś na
należy chyba docenić.
osoby stojące nieopodal sceny spadł
Już na początku zabaw)i choinkowej deszcz poduszek, które można było sow kilku punktach placu urzędnicy prze- bie zachować na pamiątkę. Sztuczne ognie
brani za Mikołajów rozdawali paczki ze zrobiły największe wrażenie szczególnie
słodyczami i maskotkami kupionymi w na najmłodszej części widowni, która
części przez ratusz, w części zaś pocho- wpatrywała się w niebo z otwartymi budzącym i od sponsorów. Żeby jednak ziami. Takich sztucznych ogni w Łowi
dziecko otrzymało paczkę kilka dni wcze- czu nie było nawet podczas ubiegłorocz
śniej rodzic musiał zakupić za 5 złotych nego Sylwestra. Choinkę należy uznać za
los. Były one rozprowadzane w miejskich udaną. Jedyną niewygodą mógł być mróz,
przedszkolach i szkołach podstawowych. co było widać po czerwonych z zimna
Długo trwało rózlóSOV.'}'\'fanie nagród nosach i buziach najmłodszych. Nastt(JJufundowanych przez sponsorów zaba- na dopiero za rok ...
(mak)
wy choinkowej. Część osób, które kupiły

huśtał się kilkanaście metrów nad zie-

koło 9 tys. zł strat ponieśli właściciele
jednego z domów w Dzierzgówku,
w którym w miniony piątek, 14 grud-

nia, wybuchł pożar. Płomienie pojawiły się
w kotłowni budynku w wyniku awarii elektrycznej pompy wspomagającej obieg centralnego ogrzewania. Ogień szybko rozprzestrzenił się na tennoizolację rur, a nastt(pnie
na składowany w kotłowni opał. Akcja ga(ljs)
śnici.a trwała około 2 godziny.

Zgazem

nie ma żartów

było

pracował cały

rozdawał

ilkadziesiąt osób skorzystało z pro
mocji kartek pocztowych podczas
Dnia Pisania Życzeń, który został zorganizowany w ostatni piątek, 14 grudnia w
największym urzędzie pocztowym, przy
ulicy 3 Maja w Łowiczu. Promocja polegała na tym, że Mikołaj, będący emerytowanym pracownikiem poczty, rozdawał
klientom, którzy akurat odwiedzili urząd,
świąteczne kartki pocztowe. Na miejscu
należało je wypełnić, zaadresować i wrzucić do specjalnie na ten dzień przygotowanej skrzynki pocztowej.
Tego dnia łowicką pocztę odwiedzili
również uczniowie kilku klas z trzech ło
wickich szkół: Gimnazjum Nr 2, Girnna-

K

mały włos w miniony Wtorek, 18
grudnia, na terenie łowickiej firmy
„Budowa" nie doszło do wybuchu
gazu. W godzinach popołudniowych jeden
z pracujących tam spawaczy posługując się
otwartym ogniem postanowił sprawdzić
szczelność butli acetylenowo-tlenowych i
spowodował zapalenie się gazu wydobyprawców dwóch włamań na terenie
wającego się zreduktora. Tylko dzięki szybŁowicza udało się policji złapać na
kiej akcji gaśniczej nie doszło do tragedii. gorącym uczynku na poc~tku tego tyOpaleniu uległy jedynie dwie butle oraz godnia. Łupy złodziei odzyskano w cało
przewody spawalnicze. Uratowane mienie ści, były to papierosy, artykuły chemiczne i
(ljs) panele ścienne z tworzywa sztucznego.
szacuje się na około 1 mln zł.
Pierwsze ze zdarzeń to włamanie do
kiosku z gazetami na Nowym Rynku,
przy wyjściu z ulicy Ciemnej. W poniedziałek, 17 grudnia, około godziny 2.00
uż dziś, w czwartek 20 grudnia, o w nocy patrol policji zauważył dwóch
godz. 18. otwarta zostanie w Łowi młodych ludzi szybko odchodzących od
czu filia biura poselskiego posła Plat- kiosku. Po krótkiej gonitwie okazało się,
formy Obywatelskiej Cezarego Grabarczy- że 16-letni Dariusz M. i 17-letni Krzyszka. Biuro mieścić się będzie przy ul. Stani- tof M. mają przy sobie papierosy róż
sławskiego 23, a więc w jednej z kamieni- nych marek i kosmetyki przed chwilą
czek naprzeciwko kościoła Św. Ducha.
skradzione właśnie z tego kiosku. Mło-

O

-

czas

wewnątrz

kartki

zjum Pijarskiego oraz Liceum Medycznego. Każdy z nich miał szansę wzięcia
udziału w promocyjnej loterii i wygrać
gadżety pocztowe: czapki, kalendarze,
długopisy itp. Dyrekcja poczty zapowiada,_ że przyszłoroczna akcja będzie przeprowadzona z większym rozmachem, tak,
żeby dotrzeć do jeszcze większej liczby
klientów. Przy okazji pocztowej promocji rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na najładniejszą kartę pocztową.
Najwyżej oceniona została praca Agnieszki Ambroziak z Nieborowa, drugie miejsce zajęła Ela Szymańska z Bobrownik,
kolejne tniejsca zajęli: Izabela Salamon
(mak)
oraz Iza Szymańska.

Spostrzegawc1ość

przechodniów.

pomaga policii

S

Poseł Plattormy otworzy ~iuro

J

dzieńcy sąjuż znani policji z podobnych
przestępstw.

Drugą kradzież udało się udaremnić
dzi~ki

anonimowemu telefonowi pod numer alarmowy 997. Jedna z osób, prawdopodobnie idących ulicą Warszawską,
zauważyła na terenie hurtowni VOX, tuż
przy przejeżdzie kolejowym PKP na ulicy 3 Maja, mężczyznę wynoszącego dłu
gie paczRi na plecach. Przechodzień zadzwonił na policję, ta sprawdziła kto to
jest i okazało się, że 32-letni Krzysztof
Sz. zdążył już wynieść około 25 m2 paneli ściennych z tworzywa sztucznego.
Było to już kolejne zatrzymanie na gorą
cym uczynku po anonimowym telefonie
(mak)
od mieszkańców.

W SLD po staremu
Mimo mrozu sporo dzieci przyszło na rynek - a niektóre wygrały.
marki Cinquecento z ul. Sikorskiego.
• 16 grudnia o godz. 6.15 w Łowiczu na
os. Bratkowicc·miało miejsce włamanie do
samochodu Polonez, należącego do Romana J.
• W nocy z 16 na 17 grudnia w Łowiczu
przy ul. Baczyńskiego nn sprawcy dokonali
kradzieży samochodu Fiat 126p.
•W dniu 18 grudnia o godz. 11.15 Ma• 12 grudnia o godz. 13.30 Bożena Sz. rianna P. powiadomiła tut. KPP o włamaniu
powiadomiła tut. KPP o kradzieży roweru
do jej komórki przy ul. Podrzecznej.
na ul. Zduńskiej.
• W minionym· tygodniu funkcjonariu• 14 grudnia o godz. O. IO Bogdan L. po- sze tut. KPP podczas kontroli drogowej ujawwiadomił tut. KPP o kradzieży pienic;dzy na
nili 5-ciu nietrzeźwych rowerzystów oraz
jego szkocie;, dokonanej przy ul. Sikorskiego. 3 nictrzcżwych kierujących samochodami.
• W nocy z 13 na 14 grudnia w m. KonWszystkie osoby, które mogłyby pomóc
stantynów gm. Kocierzew miało miejsce wła w wH1 .1prawach prosimy o osobisty lub telemanie do mieszkania Leokadii K.
foniczny kontakt z Komendą Powiatową
• 14 grudnia o godz. 10.40 Marek S. po- Policji w Łowiczu.
Opracował rup. sztab. Witold Janeczek
wiadomił tut. KPP o kradzieży samochodu

kronika-~
~olicyjna ·

iespodzianki nie było. Waldemar
I sekretarz Komitetu
Miejskiego PZPR, po raz drugi został
wybrany na przewodniczącego Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej na zjeździe, który odbył się minioną sobotę 15 grudnia. Był jedynym kandydatem, bo Jolanta Kt(!Jka, długoletnia
działaczka społeczna, dyrektorka przedszkola Wiosenka, radna powiatowa obecnej kadencji, wcześniej radna miejska, nie
dała się namówić na wysunięcie swojej
osoby jako kandydata na to stanowisko.
W rozmowie z nami przyznała, że propozycję taką otrzymała, nie przyjęła jej
ponieważ zdawała sobie sprawę, że dotychczasowy przewodniczący ma w radzie ogromne poparcie i nie ma w konfrontacji z nim szans. Szkoda, bo jest to
osoba świetnie dająca sobie radę i mają
ca już duże doświadczenie, mogłaby dokonać wielu zmian - mówił nam po skoń-

N

Grażka, były

w

czonym spotkaniu jeden z delegatów. W
czasie obrad pani Kt(!Jka ograniczyła się
tylko do wystąpienia skierowanego do
posłów Olejniczaka i Kaczmarka, by poruszyć na forum parlamentu sprawę finansowania powiatów, które po reformie
administracyjnej otrzymały ogromną ilość
zadań od państwa, bez wystarczającej ilości dochodów do ich realizacji.
Drugim kontrkandydatem, zaproponowanym w trakcie obrad przez Krystynę
Sałacińską z koła SLD nr 1, mogła być przewodnicząca koła miejskiego SLD nr. 4 na
osiedlu Bratkowice, nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 Elżbieta Hendrysiak, propozycji jednak nie przyjęła.
Sekretarzem rady został Robert Wójcik, a do Rady Powiatu zostało wybranych 47 osób, wśród nich tylko dwóch
przedstawicieli Sojuszu Młodej Lewicy:
Artur Sowiński i Mariusz Białas. Podczas dyskusji Eugeniusz Furman zarzucił

mediom działającym na terenie powiatu,
że są nieprzychylne SLD. Mówił ogólnie, choć wyczuwano, że chodzi właśnie
o Nowego Łowiczanina a przede wszystkim o tekst ,,Beton rządzi" z pierwszej strony NŁ nr. 49 z dn. 6 grudnia.
Uwagę zwraca też tryb przyjęcia przez
zjazd uchwały. Została ona stworzona
wcześniej, jeszcze przed zjazdem, przewidziano w niej pozytywną ocenę pracy
rady przez delegatów oraz postulaty jakie zostaną w czasie dyskusji na zjeździe
do niej zgłoszone. Rzeczywisiy przebieg
dyskusji nie znalazł w niej odzwierciedlenia Nie była ona zresztą ciekawa, jedyny
istotny jej fragment to ten, w którym poseł
Kaczmarek ostrzegał, na podstawie swoich
doświadczeń kutnowskich, że zachwycanie się możliwością doprowadzenia gazu do
Łowicza należałoby zastąpić troską o zapewnienie dla tego gazu dostatecznej liczby
(tb)
odbiorców
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ze Śpiewniczka Sarmackiego, słowa i muzyka: Jacek Kowalski
I
.f

I
I

Ciemno na nie_bieskim dworze,
Człowiek w pocie ziemię orze,
Wszędzie tylko jęk i ~
Aż tu z góry, aż tu z d
Nadlatuje chór anioł6w:
Alleluja! Vivat ról!
Alleluja! Vivat ól!

I

Masz tu diable boską szablę,
Złoty haczyk połkniesz nagle,
Przyjdzie zmiana boskich ról:
Wypędzono cię z człowieka,
Bóg się w nrepo przyobleka:
Allellija! Viv KróU
'.,_iqmuja! Vivat ról!

r:m_e1

iata Ztery strony,
ustanowiony,
Co dopieprzy i da sól,
Która doczesnej pieczeni
a-fłl(n

C2:erstwość

w slódycz wieczną zmieni:
Wszystkie stany potruchlafY,
Potem razem zaśpiewaly,
Bo zakryty pierzcha mól:
Pastuszkowie i królowie,
Łyczki i senatorowie:
Alleluja! Vivat król!
Alleluja! Vivat król!

Alleluja! Vivat król!
Alleluja! Vivat król!
Alleluja! Vivat król!
Alleluja! Vivat król!

'Bcie /Va
--L------ --~~---~--------~---~--~---•

Tradycyjne, spolcojn , pJ kne są kolfdy, zawarte na płycie CD, którą znajdziecie Państwo dolączon do tego numeru
No ego Łowiczanin „ Niech będą z Wami przy wlgl/Qnym stole, jako skromny Dpomln kod naszej redakcji, jak I od
właśclclell sklepów Agata I Drogerl/-Natura z Łowicza. Szczeg61nle uwatnle wsłuchajcie się Państwo w kolędy nowe,
autorstwa znanego w kraju I za granicą barda Jacka Kowalskiego, z którym rozmowę publikujemy nltej. A jeśli chcecie
Państwo przechowywać płytę w kasetce, załączamy powyżej· do wycięcia-gotową obwolutf.
·
Z najlepszym/ tyczeniami
Redakcja I cały zespół Nowego Łowiczanina

Z Jackiem Kowalskim o jego

kolędach

rozmawia Anka

Księska-Kowalska

SZABLA BOSO WYP~DZltA DIAIA ZCZtOWIEKA
Anka Księska: Szopkę z nowymi kolędami piszesz co roku, od
lat kilkunastu. Czy cię to nie nudzi? Przecież tyle już napisano kolęd - i zawsze na ten sam temat.
Czy można jeszcze napisać cokolwiek nowego?
Jacek Kowalski: Oczywiście, że
można i trzeba. Ale jest to rzeczywiś
cie pewnym paradoksem ... Bo kolęd napisano już mnóstwo, ale czy co roku
sami śpiewamy w domu nowe kolędy?
Nie, nowych wysłuchujemy w telewizji, a śpiewamy najczęściej te „odwieczne", z którymi nam dobrze, które są
jak stare, wydeptane kapcie.
•Więc ten

kanon kolędowy jest

ką jest napisać tak, że
by to nie śmierdziało
banałem, choć w tekś
cie będzie i stajenka, i
pastuszkowie. Ponadto, przynajmniej dla
mnie, musi być w kolę
dzie pewna świadomość
„sacrum'', która wykracza poza banał. Dlatego też nie przemawiają
do mnie np. kolędy rockowe i rappowe ... no,
ale nie tylko dlatego,
także z tego względu, że
one... po prostu nie są
kolędami.

• Czy jest gotowy
przepis na kolędę,
Niekoniecznie. Jakby przejrzeć zbiojak na kutię albo na
ry popularnych kolęd, to by się okaza- świątecznego
karło, że nie wszystkie są takie stare. Po
pia?
prostu co jakiś czas udaje się komuś
Jacek Kowalski
Dobre i właściwe ponapisać coś, co staje się popularne i wterównanie!
Przepisu
nie
mam,
choć znam sobie nucić jego utwory w domu, albo o
dy nagle wszystkim wydaje się, że to
pewne
jego
składniki. Na pewno jest nich zapomni ... i nic nie pomoże „indybyło „od zawsze" ... Trudność w tym
tak, że pisząc kolędę trzeba przestrze- widualność artysty", jeśli kolęda luwłaśnie, że każda nowa kolęda musi
gać pewnych, dość sztywnych reguł. ciziom nie podejdzie. Dl~tego też prabyć zarówno nowa, jak tradycyjna, jeKolęda jest utworem okolicznościo- wie nie ma znanych kolęd, które by wyśli ma się spopularyzować.
wym. Musi odnosić się do Bożego Na- szły spod pióra znanych poetów. Tyl• Nowe kolędy wydają się czę rodzenia. Jest po to, żeby trwała wśród ko Franciszek Karpiński potrafił stwosto banalne.
ludzi, jest do ich użytku i oni mają do rzyć kolędę naraz popularną i „swoją",
Większości piszących wydaje się, że tego prawo. Prawo poety do indywi- zarazem bardzo teologiczną i prostą,
wystarczy pisać o gwiazdce, pastuszkach dualności jest bezlitośnie korygowane czyli arcykolędę „Bóg się rodzi". Tyli stajence. Tymczasem prawdziwą szru- przez publiczność, która albo będzie ko że on, pisząc ją, świadomie nie chciał

już zamknięty?

być

wielkim poetą,
pokorny.

umiał być

• A jak ty piszesz
swoje kolędy?
Sięgam

do Pisma

Świętego , do mojego

ulubionego baroku i do
zestawu tradycyjnych
melodii, którymi się ins-

udać,

ale temat jest absolutnie nieskoń
czony.

• Czyli mam rozumieć, że to z
baroku wyrosło to· dziwne zdanie
w „Kolędzie" ze· „Śpiewniczka
Sarmackiego": Masz tu diable
boską szablę, Złoty haczyk połk
niesz nagle?

Niezupełnie. Pomysł jest znacznie
starszy, akurat średniowieczny. Ówcze• Dlaczego do ba- śni teologowie zwracali uwagę na to, że
roku?
to, że Boże Narodzenie było „haczyBo to barok stworzył kiem" zarzuconym przez Pana Boga
nam wzór polskiej kolę polującego na szatana, i że na ten „hady. A ponadto Boże Na-· czyk" szatan dał sie złapać, jak ryba na
rodzenie to przecież wędkę.
ukochany przez tę epo• Trochę to skomplikowane.
kę moment niezwykłego
Ależ nie, to proste. Bóg stając się czło
kontrastu: niewykształ wiekiem, stał sięjednocześnie cieleśnie
ceni prostacy oglądają bezbronny wobec szatana. I własnie ta
piruję.

Mądrość Przedwieczną,

Światłość Boża pogrąża
się w zimnie i ciemności

ziemskiej nocy, Wszechmocny Stworzyciel Świata wciela się w bezbronne
stworzenie. To jest radość, ale przecież
także i początek tragedii, która w momencie Zmartwychwstania przyniesie
znowu radość.
Jak to możliwe? Ta tajemnica jest niewyczerpana. Nie dała się dotąd i nie da
się ująć ostatecznie w żadne jedynie słu
szne słowa. Dlatego zawsze można o
niej śpiewać na nowo. Może się to nie

„bezbronność" była bronią, „szablą" Pa-

na Boga. Szatan sądził bowiem, że ma
teraz łatwą możliwość usunięcia Boga
z tego świata, że go przechytrzy, bo
jest teraz od Boga silniejszy i wreszcie
może Go zabić. Wydawało mu się, że
skoro Chrystus skona, to Bóg zniknie
z historii ludzkości. Tymczasem właś
nie śmierć Boga stała się źródłem odkupienia człowieka i Zmartwychwstania ...

•

Zaśpiewajmy więc!

rozmawiała

z Jackiem Kowalskim
Anka Księska-Kowalska
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JACEK KOWALSKI
Laureat I nagrody na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1988 roku, fest autorem i wykonawcą własnych
piosenek i przekładów. Z zawodu historyk sztuki, pracuje na
UAM w PoZllaniu. Jest filarem zespołu Monogramista JK, z którym występuje od ponad 1Olat.
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CHÓR „HEMANTUS"
Dyrygent: Sławomir Paluch. Skład: Gabriela Cieluch, Alina Dobersztyn, Lidia Kleczewska,
Bernadeta Stachowiak, Wioletta Waszak (sopran), Barbara Dąbrowska, Marzena Giemza,
Ewa Paluch, Anna Sosnowska, Lucyna Wolska (alt), Jacek Kurant, ks. Jan Kwiatkowski,
Marek Staszewski (tenor), Włodzimierz Dobersztyn, Andrzej Stojek (bas).
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KS. JAN KWIATKOWSKI
KWARTET WOKALNY „AD LIBITUM"
Dyrygent: Jarosław Krenz. Skład : Jarosław Krenz, Andrzej Cieśliński, Krzysztof Bielawski,
Łukasz Słomian .

TRIO „PAX"
Instruktor: Krzysztof Łuczak. Skład: Ewa Siekacz, Paulina Jabłońska, Monika Padniewska.
MAŁGORZATA

A

CZARNECKA - śpiew i ZVGMUNT ORNATEK - pianino

D

Id d I J

WALDEMAR KRYSTKOWIAK
ROBERT KANAAN
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niaspotkanieKomitetuOsiedlowegonumer3
w Łowiczu obejmującego Zatorze z bunnistrzem i radnymi. Spotkanie, na które przy-.
szło około 20 osób, odbyło się w ramach przeprowadzanych właśnie zebrań ogólnych mieszkańców Łowicza służących prezentacji projektu budżetu na przyszły rok, ale było też
okazją do zadawania pytań burmistrzowi.
Pytania w części były te same co rok
temu. Mieszkańcy apelowali między innymi o wykonanie oświetlenia przy przejściu
dla pieszych prowadzącym z osiedla Ko.nopnickiej w stronę ul. Bolimowskiej i dworca PKP. W tym rolni komitet osiedlowy samodzielnie dokonał zakupu jednej lampy
i w porozumieniu z Łowicką Spółdzielnią
Mieszkaniową z.amontował ją na ścianie jed-

O czym rozmawiano na spotkaniu Komitetu Osiedlowego nr 6
na Katarzynowie z burmistrzem Ryszardem Budzałkiem
ajwięccj emocji na spotkaniu Komitetu Osiedlowego, które odbyło się w środę, 12 grudnia w przedszkolu na Księi:ackiej wzbudziły niektóre
wydatki odczytane z projektu przyszłorocz:iego budżetu Łowicza - koszt
wykonania miejscowego planu z.agospodarowania przestrzennego, koszt
potrzebny na utrzymanie zakładu obsługi p!7cdszkoli - około 200 tys. zł,
zaplanowane 80 tys. zł na wymianę
komputerów w urzędzie miasta.
Szef komitetu osiedlowego nr 6 Marian Świcch mówił, że z z.aoszczędzonc
w ró7nych miejscach kwoty rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy zło
tych niogłyby może nawet wygospodarować milion złotych. Pojawiły się
p)1ania, czy opracowania geodezyjne,
kaitograficznc, a nawet uporządkowa
rnc akt i archiwum należy zlecać - czy
me może tego wykonać ktoś z pracowników urzędu w ramach swojej pracy?
Okazuje sit(, że tak - w ratuszu nie ma
bowiem etatowego archiwisty.
Analizowano też średnią wysokość
wynagrodzenia pracowników ratusza,
który według obliczeń jednej z uczestniczek wynosi 2683.zł brutto, co jest
znacznie powyżej średniej krajowej.
Pytano tcż,jakie wymierne efekty czerpie miasto z kosztownego, organizowanego corocznie Jarmarku Łowickie
go - czy pomogło to w znalezieniu inwestorów lub turystów.
Marian Świech pytał ponadto, ile
wynoszą wydatki na prasę w urzędzie,
ponieważ zauważalna jest duża ilość
gazet na biurkach urzędników, być może
wystarczyłoby znacznie mniej. Pojawiły s ię głosy, że urzędni cy przy ta. kich zarobkach mogą niektóre gazety
kupować za swoje pieniądze. Zaintrygowały go też rosnące wydatki na za-

N

kup papieru spowodowane coraz większym zużyciem .
Bunnistrz odpowiadał, że ilość zadań administracyjnych leżących w gestii ratusza \\/zrasta i dlatego potncbna
jest wymiana komputerów. Każde działanie inwestycyjne czy bic7..ącc wymaga odpowiednich procedur, odpowiednich programów komputerowych
i w tym zakresie urząd miasta nie ma
mo7liwości oszczędzania . Na temat
gazet powiedział, że nie zna kwoty na
nic wydawanej, ale nic sądzi, żeby była
ona zbyt dui:a Poza tym CZ<(Sto zmieniają się przepisy prawne i urzędnicy
muszą śledzić takie zmiany, publikowane np. w „Rzcczpospolttcj". Ryszard
Bmlzałek wyjaśniał też problemy, jakie
pojawiły się przy opracowywaniu planu pocstrzennego. zagospodarowania
- mówił, że opracowania takie muszą
być zlecane, podobnie geoderyjne i kartograficzne _- urząd miasta nie z,atrudnia
bowiem geodety.
Jedna z uczestniczek spotkania mówiła na temat zakładu obsługi przedszkoli: Pieniąd::e te mogłyby być dane
na działa/no.fr' przeds::koli i żłobka,
a nie 11a zakład ich obsługi. W odpowiedzi burmistrz mówił, że 3 pracownicy tego zakładu zajmują się sprawami
finansowymi, a 3 innych pracowników
żatmdnionych było do prac interwencyjnych. Wykonują oni drobne naprawy, ale jeżeli nie będzie dla nich więcej
pracy, to umowy te nie będą przedh1i:ane.
Na temat jannarku mówił natomiast:
Tak można zapytać o każdą imprezę jakie daje wymierne efekt)~ czy o choinkę, czy o jarmark. Imprezy te zapisane
są w strategii miasta i w materia/ach
promocyjnych. Chcemyje też stale wzbogacać o nowe elementy- np. w tym roku

były po raz pienvszy wianki nad Bzurą,
11a które pomimo ulewnego deszczu przyszło wiele osób. W imprezach tego l)pu
uczestniczy wiele l)•sięcy osób i ciągle
pojall'iają się g/0.1)', że ii· mide ie d::ieje
się za mulo. Z tą opinią spotkali się też
uczestnicy spotkania i widać było, że
odpowiedź uznali za trafioną.

Kaida ulica nas cieszy
Obecny na spotkaniu wicedyrektor
ZUK Tadeusz Dutkiewicz zwrócił
uwagę dzielnicowemu, że na Nowym

Rynkuciężarowesamochodydostawcze

często zatrzyimtją się na kostce, która uło-

Awar1a
· •

!
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alemieszkailcy
by to
- powiedział nam przewodniczący komitetu Marian
Dyme\c. Mieszkańcy dali też wyraz swemu
niezadowoleniu z powodu ogromnego n atę
żenia ruchu drogowego na Bolimowskiej, wnosili o rozważenie ograniczenia prędkości i dostgm na nią cię7..kich samochodów TIR. Burmistrz przyjął to do wiadomości i rozważenia,
zauwafającjcdnocześnie,żewprzyszłościpro

blcm ten rozwiąże obwodnica.
Wiciu gości spotkania pytało o to, kiedy
na Iłowskiej, przy akademiku Mazowieckiej
Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogiczncj zostanie wykonana nowa nawicrzchnia. Bunnistrz zapewnił, że prace na tej ulicy są przewidziane na wiosnę przyszłego
roku, przyjęto to z zadowoleniem.
{th)

doc1ągu
•

na Bolimowskiei

żonajcstnapodkładcczpiasku,przezco IWn?cyześ'.'°dynac~artck 121ł~h'Tlld- fakt. że woda \vy?ostająca_ się z ?ękmętcj

JUŻ jest w niektórych miejscach znisza..o-

na. Ponadto policja powinna ząjąć się na!:,'lllinnym parkowaniem samochodów na
oznaczonych na trójkątnym rynku przejściach dla pieszych.
\Vymieniano też prace, jakie powinny być zrobione w rejonach osiedla Katarzynów: modernizacja oświetlenia,
wycięcie żywopłotu

w

żowania

Powstańców,

rury \vydostmvała się na pow1erzchmę dopiero
k!lkadziesiąt metrów dalej~ miejsca pękn'.ę

m1cszkancow wsi Z1clkow1ce, która zaopa- cm. W czwa1tek około południa ekipa wodoc1ą
trywana jest z miejskiego wodociągu. Rura gowców z łowickiego Zakładu Usług Komudoprowadzająca wodę pękła prnwdopodob- nalnych ostatecznie zakończyła roboty przy
nie z powodu mrozu i związanych z tym usuwaniu skutków awarii. Przez kilka godzin
powstających naprężeń w gruncie. Awaria jednak część mieszkańców Zielkowic była pobyła trudna w zlokalizowaniu z uwagi na zbawiona wody bieżącej.
(mak)

pobliżu

skrzykonieczność oświetlenia okolic ogródków
i oczka wodnego przy ul. Chmielińskiej gdzie często spotyka się młodzież, zamontowanie dodatkowych lamp na ul. Wełnia
nej, ponieważ są tylko na początku i koń
cu ulicy, a także modernizację ulic przyległych do Łyszkowickiej.
Ciekawe było natomiast podejście
uczestników spotkania do planów inwestycyjnych miasta. Jednogłośnie grono obecnych na spotkaniu osób mówiło, że nie odbierają robienia konkretnej
ulicy w mieście jako inwestycji przeznaczonej dla pewnego grona osób tam
mieszkających, dlatego, że każda ulica
czy chodnik robione są dla wszystkich.
To bardzo kulturalne, aż trudno było
w to uwierzyć.
(mwk)
Kaliskiej i

ma awana wodociągu w rowie przy

I1ulicy Bo~in;owsk!cj _pozba':"iła wody część

Chwilowo koniec prac na Górkach
Z prace przy budowie kanalizacji na trzech

akład Usług Komunalnych zakończył

ulicach na osiedlu Górki w Łowiczu: Podgórnej, Górnej oraz Partyzantów. Łącznic
ułożonych tam zostało 546 metrów sieci kanalizacyjnej oraz wykonano przykanaliki

Obiady dla
W

i przyłącza do poszczególnych posesji.
W tym roku na tym osiedlu domków jednorodzinnych już nic będzie prowadzona
żadna inwestycja związana z budową kanalizacji.
(mak)

szkoły

raz z początkiem grudnia w zduńskiej
szkole podstawowej zaczęła funkcjonować dodatkowa część kuchenna wyposażona w nowy kocioł gazowy i dwa gazowe
taborety. Dzięki temu udało się uruchomić
dostarczanie obiadów dla Szkoły Podstawowej w Bąkowie Górnym. Placówka ta nie

w Bąkowie

posiada własnej kuchni, istnieje tylko jadalnia gdzie mogą być wydawane posiłki. Obiady cieszą się w Bąkowie wielką popularnośc ią i powoli wrasta ilo ść ich wydawania
z 60 na początku do ilości blisko 80 w tej
chwili.
(tb)
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Dziś

ostatni dzień
Filmostrady

DYSKUSJA NAD BUDZETEM
•

Czwartek 20 grudnia to ostatnia okazja,
by obejrzeć dwa ostatnie filmy festiwalu
Filrnostrada Przypominamy: w kinie Bzura o godzinie 17.00 - ,,Aimće i Jaguar", a o
19.30 - ,,Pół serio".

Dostaną dziś zasiłki
Komisje Rady Miejskiej rozpoczęły nych nauczycieli, szkolenia i remonty obrady nad projektem przyszłorocz łącznie 326 tys. zł. Na wniosek radnego
nego budżetu. Jako pierwsi, w mi- Bieguszewskiego kwota na kontynuacje
niony poniedziałek, 17 grudnia, nad rozpoczętego w tym roku cyklu remontym tematem dyskutowali członko tów boisk będzie w budżecie wyrażnie
wie Komisji Społecznej, dzień póż zaznaczona. Na jego też wniosek komisja
niej z Komisji Mieszkaniowej.
zwróciła się o zwiększenie w budżecie
Podczas posiedzenia pierwszej z nich, kwoty na inwestycje kanalizacyjne
o dotację dla zespołu „Łowiczanie" na kanalizację na terenach zasiedlonych
działającego przy Stowarzyszeniu Regio- przez zaciągnięcie dodatkowej pożycz
nalnym Wsi Urzecze, znanego z wysta- ki, na przykład w Wojewódzkim Funduwiania wesela łowickiego, zabiegała radna szu Ochrony Środowiska. Stanisław Bie.Ewa Zbudniewek. Jeżeli na Jarmark Ło guszewski twierdzi, że tylko podłączanie
wicki, czyli ogólnomiejskie pijaństwo.jest do sieci kanalizacyjnej kolejnych osiedli
w projekcie budżetu I OO tys. zł. to dlacze- zapewni oczyszczalni miejskiej opłacal
go nie miałoby się znaleźć coś na Stowarzyszenie Wsi Urzecze, którego działal
ność jest autentycznym i jedynym w swoim rodzaju wyrazem łowickiego folkloru

- argumentowała radna. O pieniądze na
prowadzenie działalności ubiegała się też
sama Teresa Wojda - prezes stowarzyszenia, która wyjaśniła, że bez wsparcia
ze strony miasta, dłużej nie może prowadzić dotychczasowej działalności. Wiceburmistrz Eugeniusz Furman odpowiedział, że miasto wołałoby zamiast dawać
pieniądze, stworzyć stowarzyszeniu warunki do ich samodzielnego zarabiania.
Ostatecznie radni zobowiązali zarząd do
wypracowania koncepcji, według której
zespół „Łowicz" mógłby promować rodzimy folklor, a przy tym dostawać za
to od miasta pieniądze.
Radną Ewę Zbudniewek interesowała
również sprawa renowacji cmentarza
wojennego przy ul. Listopadowej.
Niedawno jej zdaniem pojawiły się na nim
nowe, marmurowe krzyże. Uważa, że to
za mało, by uczcić pamięć poległych w
Bitwie nad Bzurą. Poparta przez wszystkich członków komisji wnioskowała więc
o postawienie nowej tablicy nagrobkowej z nazwiskami i stopniami wojskowymi poległych, którymi dysponuje
PCK. W tym momencie radni wykazali
się całkowitą niewiedzą na temat planów
miasta co do renowacji cmentarza na Listopadowej Tydzień temu bowiem urząd
oficjalnie dokonał odbioru granitowych
płyt z 320 nazwiskami poległych, które
w przyszłym roku zostaną umieszczone
na cmentarzu.
O wyodrębnienie w zapisach budże
towych na rok przyszły pieniędzy na
remonty szkolnych boisk starał się
Stanisław Bieguszewski. W projekcie budżetu pieniądze te zawarte zostały w rezerwie oświatowej przeznaczonej na wypłatę ewentualnych odpraw dla zwalnia-

ność.

O zwiększenie o 1O% dotacji dla saosiedlowych z 5 tys. do
5,5 tys. zł rocznie wnioskował przewodniczący komisji społecznej Zbigniew Polak. Innego zdania był radny Bieguszewski, który stwierdził, że można się spodziewać, że pieniądze te zostaną zmarnowane na drobne imprezy osiedlowe.
Zamiast tego Bieguszewski proponował
stopniowo zwiększać kompetencje samorządów osiedlowych i dopiero w ślad za
tym przekazywać większe pieniądze:
Ostatecznie członkowie komisji wypracowali rozwiązanie pośrednie. Zaproponowali utworzenie I O% rezerwy celowej
na wydatki rzeczowe dla wszystkich komitetów osiedlowych.
Największe kontrowersje w trakcie obrad komisji społecznej wywołał jednak temat wysokości przyszłorocznych wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego. O wyjaśnienie tej sprawy poprosił najpierw radny Andrzej Grabowski, a póżniej wsparł
go również Sławomir Jagodziński. Problem w tym, że na przyszły rok Urząd
Miejski zaplanował wydatki płacowe o
245 tys. wyższe niż to jest obecnie. Na
pierwszy rzut oka wynikałoby więc, że
w 2002 roku w urzędzie szykują się podwyżki mimo, że w całym kraju od dawna
zapowiada się zamrożenie płac w budże
tówce. Natychmiast wywołało to wrzawę na sali obrad. Obawy radnych próbowali rozwiać skarbnik Wanda Białas oraz
burmistrzowie Ryszard Budzałek (obecny tylko na części posiedzenia) i Eugeniusz Furman. Z informacji przez nich
przedstawionych wynika, że 2 lata temu
urząd miejski z powodu braków finansowych zrealizował podwyżki płac swoich
pracowników dopiero pod koniec roku w grudniu, taką sarną procedurę trzeba
było więc powtórzyć w tym roku. W efekmorządów

LEKARSKIE" s.c.

ul. Swoboda 17119, lok. 2
tel. (042) 719-33-1-9, 710-71-10

•stomatologia ogólna
• ortodoncja
•chirurgia
•ortopedia
• neurologia
• laryngologia
• kardiologia
•EKG wysiłkowe
• USG serca
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Teresa Wojda zainteresowana jest
uzyskaniem z ratusza pomocy dla
jej stowarzyszenia.
cie w grudniu 200 I pracownicy urzędu
miejskiego otrzymają podwyżki w wysokości około 6%, co oznacza, ze pensje
w tej wysokości otrzymywać będą również przez cały rok 2002. 245 tys. zł w
projekcie przyszłorocznego budżetu nie
jest więc zarezerwowane na podwyżki
płac, ale na realizację normalnych wypłat.
Radnych nie do końca przekonały jednak te wyjaśnienia, ostatecznie jednogło"
śnie przegłosowano wniosek następują
cej treści: przeprowadzać regulacje płac
pracowników administracyjnych Urzędu
Miejskiego w pierwszym· kwartale roku
budżetowego.

PIENIĄDZE

POTRZEBNE
NA MONITORING

We wtorek, 18 grudnia, nad projektem
budżetu na rok 2002 debatowała Komisja

Mieszkaniowa i Socjalna. Jej członkowie
wypracowali cztery wnioski, z których
trzy zostały ostatecznie przekazane do
rozpatrzenia zarządowi miasta i brzmiały one:przeznaczyć I O tys. zł z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi na
dożywianie dzieci, przenieść 20 tys.
zł z wydatków na administracje na zakup samochodu dla Miejskiego Ośrod
ka Pomocy Społecznej, przenieść 200 tys.
zł z przygotowań do budowy kolejnego
bloku komunalnego na wykonanie nareszcie monitoringu niebezpiecznych
miejsc w _mieście.

Komalux

Nowostawv Dolne 41
lódf ul. Popiełuszki 20
k/Głowna
ZADZWÓŃ '11'(42) 6404 606
'li' (42) 719 71 71
LUB
' tel./lax (42) 6404 442
(42) 719 72 72

www. komalux.com.pl
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olcha, świerk, dąb, sosna, mahoń-maranti
- najnowszy pięcia- i czterokomorowy profil PCV firmy VEKA TOP-LINE ?Omm
- o 40% podwyższona sztywność !
• •
- • '
- szkło K=Q,4, 0,6i1.1 - SSP!
NaJ~nsze w swo1e1,
- eleganckie szare uszczelki !
klasie okna typowe.
- najnowocześniejsze okucia antywłamaniowe Weiatmann-Kurier 2!
•
- klamka antywłamaniowa najnowszej generacji - SECUSTIK!
ffiKompleksowa obsługa - nasza wiedza, doświadczenie, pomiar, produkcja, montaż,
sprzątanie, gwarancja, serwis - W A S Z E Z A O O W O L E N I El
fi Jeżeli chcecie·mieć porządne okna, ale. boicie się balaganu i zniszczeń - zadzwońcie!
. . _ Skontaktujemy Was z naszymi Klientami, którzy Was uspokoją!
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minny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zdunach wypłaci dzisiaj około 30
jednoraz.owych z.asiłków celowych dla
osób z terenu gminy Zdyny znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Środki te mają pokryć wydatki związane z
zapewnieniem bytu oraz opału w okresie
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
Nie jest to pierwsza w tym miesiącu wypła
ta z.asiłków, płacono je bowiem już na początku grudnia około 20 osobom.
Wniosków o przyznanie pomocy finansowej do GOPS w Zdunach wpływa jednak znacznie więcej, nie każdy może być
pozytywnie rozpatrzony.
(tb)

.
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Malczyk wyremontuje muszlę

ozstrzygnięty został przetarg nie
Zaniechania budowy nowego bloku koograniczony na wyłonienie wyko
munalnego i przeznaczenia 200 tys. zł na
nawcy generalnego remontu muszli
monitoring w mieście domagał się radny koncertowej na łowickich Błoniach. PrzePiotr Pikulski. Nie wydaje mi się by po- prowadzi ją Zakład Projektowo - Remontodatnicy wyrazili zgodę na to, aby za ich wo - Budowlany Andrzeja Malczyka z Ło
pieniądze budować mieszkania, które się wicza za kwotę 297.338, 35 złotych plus
później rozdaje za darmo - argumento- podatek VAT. Zakres prac obejmuje remont
wał. Jego zdaniem oraz zdaniem radnego czaszy muszli, przebudowę zaplecza, reZdzisława Mazurkiewicza w obecnej mont trybun oraz ogrodzenie terenu, Prace
trudnej sytuacji finansowej miasto powin- mają się rozpocząć lada dzień, natomiast
(mak)
no skłonić się raczej na przykład do wy- zostanązakończone w marcu.
najmu mieszkań komunalnych. Wniosek
ten poparli trzej radni klubu Łowicz
2000, od głosu wstrzymało się czterech
pozostałych członków komisji.
Poparcia nie zyskał natomiast wniosek Dariusza Mroczka o to by w projek24 tony konsumpcyjnego ziarna zbóż
cie budżetu na przyszły rok płace we
przekazali mieszkańcy gminy Nieborów dla
wszystkich jednostkach podlegających
poszkodowanych przez powódż mieszkań
Urzędowi Miejskiemu łącznie z urzędem,
ców gminy Górno w województwie świę
były na jednakowym poziomie. Za tym
tokrzyskim. Na apel o pomoc dla powownioskiem głosowało 3 radnych, tyle
dzian odpowiedziały wszystkie nieborowsamo było przeciw, a jeden wstrzymał skie sołectwa
Zebrane ziarno zostało przesię od głosu.
wiezione w wyznaczone miejsce nieodpłat
Obydwie komisje pozytywnie zaopi- nie 11 grudnia dzięki uprzejmości działają
niowały - żądając jednak uwzględnienia
cego na terenie gminy prywatnego przewoź~
ich wniosków - projekt budżetu na rok nika, Krzysztofa Figata, który udostępnił
2002.
(ljs) w tym celu samochód.
(aj)
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urzędu.

Koma lux

„GABINETY
Głowno,

O pieniądze na dożywianie dzieci, a
konkretnie kontynuację rozdawania na
przerwie śniadaniowej bułek dla najbiedniejszych uczniów wnioskował radny
Dariusz Mroczek, a w dyskusji poparli
go również Beata Gładka graz Ewa Zbudniewek. O zakup samochodu dla MOPS
wnioskował radny Zbigniew Polak. Stan
techniczny pojazdu, którym ośrodek dysponuje obecnie nie pozwala na jego dalsze użytkowanie, a jest on potrzebny w
codziennej pracy MOPS. Propozycja ta
byłaby alternatywą dla zaplanowanych
w projekcie przyszłorocznego budżetu
wydatków na uporządkowanie archiwum
urzędu miejskiego oraz zakup sprzętu
nagłaśniającego do sali konferencyjnej

Gmino Nieborów
dla powodzian
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STAĆ CIĘ NA KREDYT BANK

MY DAMY Cl PREFERENCYJNE WARUNKI
BEZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

ACHCESZ NOWY DOM,MłESZKANIE,SAMOCHÓD!!!
- OKRES SPŁATY DO 9 LAT
- SZVBKA I FACHOWA OBSŁUGA
- ROZLICZENIA ZŁOTÓWKOWE
- KORZVŚCI PODATKOWE
- PROSTE PROCEDURY
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WICEBURMISTRZ WYJlŚNIA
,
SWOJĄ WYPOWIEDZ
poczuciu szacunku i wiaiygodności
Nie jest moją intencją obiecanie komukolW kontekście ostatnich roszad w zaw stosunku do mieszkańców Łowi wiek gruszek na wierzbie, zwłaszcza w kon- rządzie PGNiG-u jestem zaniepokojony,
cza W)'jaśniam kontekst mojej wypowiedzi tekście gazu ziemnego, którego doprowa- czy nie wpłyną one na zmianę stanowiska w sprawie doprowadzenia gazu do
dotyczący doprowadzenia gazu ziemnego dzenie nie jest uzależnione tylko od decyzji
Łowicza. Chociażby ten fakt nie pozwado naszego miasta.
władz sainorządowych.
Łowiczu
Na spotkaniu z mieszkańcaini os. StaPropozycję poprowadzenia gazu do Ło lałby mi na stwierdzenie, że
rzyńskiego l l XIl br., w SP nr l mówiłem wicza przedłożyło Polskie Górnictwo Naf- będzie gaz ziemny za trzy miesiące.
Wiceburmistrz Łowicza
o możliwościach doprowadzenia gazu ziem- towe i Gazowe oddział w Łodzi. Było to
Eugeniusz Furman
nego do Łowicza w2002 r„ co technologicz- poprzedzone zabiegaini władz miasta w tym
nie jest możliwe w ciągu 3 miesięcy, a co zakresie. Wanmkiem PGNiG-u była miniOd redakcji: Mówił Pan na zebraniu
mogło zostać zrozumiane i co przez część malna ilość gazu odbierana przez miasto (20 wprost, że cyt. Gaz w Łowiczu zależy
obecnych osób, w tym dziennikarza „No- mln metrów sześciennych w skali roku), co od PGNiG. Jest na ukonczeniu dokuwego Łowiczanina" - zostało zinterpreto- gwarantowałoby przedsiębiorstwu opłacal mentacja doprowadzenia gazu. W cią
wane jako rzeczywiste doprowadzenie gazu ność tej inwestycji. Według zapewnień dy- gu trzech miesięcy będzie doprowadzodo Łowicza w tym okresie. Obecne, nowo- rektora łódzkiego oddziału PGNiG-u inwe- na nitka gazu ze Skierniewic do Łowi
czesne technologie umożliwiają to. Czym stycja doprowadzenia gazu do Łowicza ma cza. Tym bardziej dziękujemy jednak
innym jestjednak procedura uzyskania zgo- zostać ujęta w przyszłorocznym budżecie za powyższe ustosunkowanie się do tej
dy, wykupienie gruntów pod inwestycję inwestycyjnym tego przedsiębiorstwa. Nie wypowiedzi, bo wyprowadza ono
i wykonanie planu, a czym innym fizyczne jest to jeszcze tożsame z rozprowadzeniem mieszkańców z błędu, w który wypowiedź wprowadziła.
ułożenie gazociągu.
gazu w mieście.
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Drewniany budynek i wybieg dla

zwierząt są już

Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Będzie

szopka ze zwierzętami ·

J na Korabce w Łowiczu w okresie Świąt
uż po raz drugi na terenie przy kościele

Osiedle Górki ·

agospodarowanie dróg na osiedlu GórTemperatura spotkania podskoczyła, gdy
ki było głównym tematem dyskusji zwrócono uwagę, że na ulicy Jasnej mieszka
mieszkańców z burmistrzem Ryszardem radny miejski Józef Szczepanik i to może
Budzałkiem w trakcie spotkania zorganizo- być powodem realizowania tej inwestycji
wanego w poniedziałek l 7 grndnia zamiast Zagórskiej. Szczepanik obecny na
w przedszkolu „Wiosenka". Rozmawiano sali przyjął to spokojnie, stwierdzając, że
przede wszystkim o planowanych na 2002 cieszy się, że na Górkach jest coś w końcu
rok pracach przy wykonaniu nawierzchni robione w drogach. Inna radna z tego osiedla,
bitumicznej na ulicach: Jastrzębska, Jasna Renata Balik, powiedziała, że krzywdzące
i Górna Mieszkańcy pytali, dlaczego wy- jest takie traktowanie mieszkańców ulicy,
brano do realizacji w pierwszej kolejności którzy z inicjatywą budowy nawierzchni
właśnie te ulice, a nie Zagórską. Argumen- występują do miasta od 1996 roku i deklatem, którym kierowano się przy tym wy- rowali chęć wykonania projektu. Bunnistrz
borze, są mniejsze koszty wykonania trzech odpowiedział jej, że ulica Łyszkowicka też
węższych ulic niż siedmiometrowej szero- na nawierzchnię długo czekała, a Zagórska
kości Zagórskiej. Według obliczeń Urzędu ma poważny problem z rozwiąz,aniem kweMiejskiego, z tych trzech ulic, jak i z Zagór- stii opadów atmosferycznych.
skiej korzysta podobna liczba mieszkańców
Mieszkańcy poruszyli też na spotkaniu
osiedla
problem tzw. ślepej części ulicy Łęczyckiej,

I

wnioskując

cielę, bażanty zostaną przywiezione do
z żywymi zwierzętami. Prace cie- szopki w sobotę, 22 grudnia. Szopkę będzie
sielsko-stolarskie przy drewnianej konstruk- można oglądać na Korabce przez dwa tygocji i wykonaniu wybiegu dla zwierząt zosta- dnie do uroczystości Trzech Króli (6 styczły już zakończone w ubiegłym tygodniu. nia).
(mwk)

o wykonanie tam nowej na-

Z b~ają się Św ięta Bo7;cgo N a r ocb;cn ia.
Pod n iosłe, p cłne radości, a 1)a rv;em r cf lcksji i 1)adu my.
W tym wyjątkowym c;;asie odc1)uwamy s:;c;;cgólna wi~
w jednej tradycji i obyc;;aju, tworzy my w idką ,
p olską r od1)i nę, która p odc:;as Wigilii d1)idi się opłatkiem.
Pr os1)ę, przyjmijóe go Pa ńs two rów n ic1; odc mnie 1' zyo;cn ia mi,
by przy Waszych św iątee:;nych s tołach królowały uśmiech, radość,
cios tatek, W1)ajcmne 1)1' 01) u micn ie i S1)ac u nek.
Gdy 1)abłyśn ie oo;ddwa na Gw ia:z;da, n icch s er ca wszystkich Mie51)ka ńchw Low io;a
ogr1)eje mi łość płynąca :; Betlejemskiego Żłóbka. ·
Niech ·war tośó, które w y:;nac;;a Bo7;e N a r ocb;c:n ie
gos:;c;;ą :z;aws1)e w Pa ńs twa domach i przynos1)ą wszystkim
p owocb;cn ie i s:z;o;ęście w nadchocb;ący m 2002 roku.
Oby Nowy Rok przyniósł nas1)emU Miastu r ca lb;ację
wszystkich pia nów i 1)a miU1)cń1 aby Low ie;; r o1)kw ita ł
i stawał się miejscem godnym Państwa mar1)cń.
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Zduny

nalnych Janusz Michalak odpowiedział, że
jedyne co można zrobić, to położyć nakład
kę asfaltową po jednej stronie ulicy, ponieważ nie ma tain jeszcze infrastruktury technicznej.
Poruszono też sprawę równiarki, która
wynajęta przez ZUK od Przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowi
czu czyni w drogach gruntowych osiedla zdaniem mieszkańców - więcej szkody niż
pożytku. Niektórzy zauważyli nawet, że
zanuast pracować, operator często parkuje
-ją w ustronnym miejscu i nic nie robi. Dyrektor ZUK Janusz Michalak zwrócił się do
mieszkańców, by o takich wypadkach natychmiast go informowali
(tb)

I

w~elki mi

szopkę

wierżchni. Dyrektor Zakładu Usług Komu-

SZANOWNI PANSTIVO, MIESZKANCY ŁOWIGZA

z

Szopka znajduje się po lewej stronie przed

kościołem. Zwierzęta: laina, kucyk, 3 kozy,

Bożego NarodŻenia będzie można obejrzeć

Którą ulicę asfaltować?
Z

przygotowane.

G

mina Zduny nie otrzyma obiecywanego dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na rozbudowę gimnazjum
w Zdunach. Dofinansowanie miało wynosić 100 tys. zł. Wójt gminy Jarosław
Kwiatkowski odczytał radnym na ostatniej sesji Rady Gminy Zduny w czwartek 29 listopada, otrzymane z województwa pismo, w którym napisano, że obiecywane środki zostały zablokowane i nie
należy się spodziewać, by gmina je otrzymała w przyszłości. Pieniądze miały po-

chodzić z rezerwy celowej Urzędu Wojewódzkiego.
Liczyliśmy na te środki, ale nasze oczekiwania nie sprawdziły się i trzeba liczyć na
własne pieniądze - skomentował tę decyzję

w rozmowie z nami wójt. Warto jednak wiedzieć, że gmina pokryła już wszystkie należności związ,ane z zakończoną w tym roku
rozbudowągirnnazjum. Dofinansowanie,jakie wpłynęłoby z województwa, traktowano by jako częściowy zwrot nakładów poniesionych przez gminę.
(tb)
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NAJPIERW DLA RODZINY, NA KONCU DLA SIEBIE
Szlakiem przedświątecznych zakupów wędrowała Lilianna Jóźwiak-Staszewska
hoć świąteczny wystrój w niektórych łowickich sklepach był już nawet przed miesiącem, to prawdziwy
świąteczny ruch można było w nich zauważyć nie wcześniej niż na dziesięć
dni przed samymi świętami Bożego
Narodzenia. Co prawda przez sklepy
przewinęła sięjuż na początku grudnia
wzmożona fala klientów poszukują
cych prezentów z okazji Mikołajek, ale
jak twierdzą właściciele sklepów, był
to tylko krótki, dwudniowy szał na drobiazgi, najczęściej w cenie nie wyższej
niż 1O - 15 zł. Odwiedzano wówczas
sklepy z zabawkami i drobnymi, domowymi bibelotami, gdzie kupowało się
albo pluszową maskotkę albo porcelanowego, błyszczącego Mikołajka do zawieszenia na choinkę. Popularnością
cieszyły się również męskie bokserki
w Mikołaje.
Zakupy na święta to co innego, choć
i przy tej okazji w wielu sklepach nie
widać było zbytniego szaleństwa klientów. Sprzedawcy ze Zduńskiej twierdzą, że wszystkiemu winne są coraz
mniej zasobne portfele klientów, nie bez
znaczenia była także mroźna pogoda
niesprzyjająca chodzeniu po sklepach.
Mimo wszystko nie było tak źle, wszak
aby świątecznej tradycji stało się zadość - prezenty kupić trzeba, a i stół
powinien być wystawniej niż na co
dzień zastawiony.
W wielu sklepach spożywczych realizowano świąteczne talony. Klienci
wybierali artykuły droższe, lepsze jakościowo, na które na co dzień nie mogą
sobie pozwolić. Duże wzięcie miały
przetwory rybne, bombonierki, duże
czekolady, czekoladowe Mikołaje, alkohole, napoje, owoce cytrusowe oraz
orzechy. Na kilka dni przed świętami
oblężenie przeżywały stoiska mięsne.

C

brakuje również takich, którzy świą nych i zielonych herbat na wagę, kupoteczne wypiek{ powierzają nam po raz wali tu również trunki. Przed świętami
pierwszy - mówi Kamila Żmijewska klienci lu~ią zaopatrzyć się u nas w doz cukierni „Chojecki".
bre, markowe wina, wina musujące
Jeżeli już jesteśmy przy świątecz i szampany. Bardzo dobrze sprzedaje
nych słodycz~ch, to nie sposób nie się czerwone, słodkie sycylijskie wino
wspomnieć, że na przykład sklep ko- Pellegrino w cenie około 30 zł za butelsmetyczno-zielarski „Herbalek" ofero- kę - powiedziała w rozmowie z nami
wał świątecznie zapakowane miody właścicielka sklepu Zofia Szczepanik.
różnych gatunków w cenie od I Odo 30
Nietuzinkowych prezentów dla blizł, które klienci kupowali albo dla sie- skich swemu sercu kobiet szukali pa-

... i już

będę miała

już

włożyć

bie, albo jako gwiazdkowy prezent.
Szklany słoik złocistego miodu przybrany efektowną wstążką, to trzeba
przyznać nietuzinkowy prezent.
Oryginalnych prezentów szukali
również klienci sklepu „Herbaty Świa
ta''. Oprócz aromatyzowanych, czar-

Kosmetyki to najbardziej uniwersalne prezenty
Tradycyjnie

co na siebie

nowie. W sklepie firmowym bieliźniar
skiej firmy „Alles" dużym powodzeniem cieszyły się eleganckie komplety
bielizny, szczególnie w tonacji czerni
i szarości albo czerni i bordo tak modnych w tym sezonie, które można kupić za około 80 zł. Panowie przychodzą z karteczką w ręku, na której mają
wypisane wymiary swoich żon czy
dziewczyn. Kupując elegancką bieliznę
chcą im zrobić przyjemność. Niektórzy
panowie kupują tu prezenty również dla
swoich mam, są to koszule nocne i szlafroki - mówi Anna Plich, sprzedawczyni w sklepie „Allesu". Klienci szukali
ciekawych prezentów również w India
Shop. Największym wzięciem cieszyły się tu wyroby z mosiądzu typu wazoniki, świeczniki, podstawki do kadzidełek. Chętnie kupowana była również
porcelana i to zarówno jej pojedyncze
egzemplarze, na przykład filiżanka
i podstawek do kawy czy imbryk do
parzenia herbaty, jak i całe serwisy. Hitem sezonu okazały się natomiast drewniane, malowane figurki zwierząt, na
przykład żyraf, kotów czy słoni, które

gospodynie domowe
w dodatki do ciast
i potraw. Jednak z roku na rok zwięk
sza się liczba pań, które decydują się na
zakup gotowych wypieków. Cukiernia
„Chojecki" jak co roku zrealizuje kilkaset zamówień na świąteczne ciasta.
W paczkach o wartości od 80 do I OO
zł, bo za takie kwoty ciasta zamawiają
klienci, znajdą się przede wszystkim:
sernik krakowski z rodzynkami, strucla makowa na drożdżowym cieście, sernika - makowiec, piernik i keks oraz
tradycyjne drożdżowe. Nie brakuje
również chętnych na orzechowe torty
oraz drobne ciasteczka z bitą śmietaną
i owocami. Klienci zamawiają ciasta niemalże do ostatniej chwili, a odebrać
mogą je w Wigilię w naszej cukierni.
Mamy wielu stałych klientów, ale nie Kubek w Mikołaje świąteczną atmosferę będzie przypominać cały rok
zaopatrywały się

niektórzy zaczęli już kolekcjonąwać.
W zależności od wielkości kosztują one
od 1O do 35 zł. Obok tradycyjnie cieszących się przez cały rok dużym powodzeniem olejków zapachowych duże
zainteresowanie klientów wzbudziły
eteryczne olejki do masażu i kąpieli.
W sklepach odzieżowych łowiczanie
kupowali przede wszystkim szaliki, czapki, rękawice, krawaty i męskie koszule to na prezenty oraz kreacje sylwestrowe,
a nawet studniówkowe, choć do tych
uciech pozostało jeszcze trochę czasu. W
salonie „Brandtex" na przykład płeć pięk
na mogła wybierać i przebierać do woli .
Suknie długie można było kupić już w
cenie 259 zł, a krótkie -199 zł. Panie szukały rzeczy eleganckich, ale takich, które
nadawałyby się nie tylko na jedną noc.
Bardzo dużym powodzeniem cieszyły się
dodatki, takie jak szyfonowe szale okrywające ramiona, boa i rękawiczki. Już od
jakiegoś czasu w salonie tym sprzedaje

·.

się dużo materiałowych

kwiatów, które
dodatkiem zarówno do
sukni, jak i do żakietu, można je także
założyć na szyję, czy rękę.
Wydaje się, że najmniej wybrednych
klientów miały sklepy z zabawkami.
U nas przed świętami sprzedaje się dosłownie wszystko co zwie się zabawką,
począwszy od pluszaków, a skończyw
szy na zdalnie sterowanych samochodach - powiedziała nam Renata Wasik
ze sklepu „Piotruś''. Wiele dziewczynek dostanie w tym roku na gwiazdkę
wymarzoną płacząca i siusiającą lalkę
wraz z odpowiednimi akcesoriami,
a więc łóżeczkiem czy nosidełkiem.
Chętnie kupowane były również plastikowe kuchnie wraz z wyposażeniem
oraz toaletki. Najmniejsi milusińscy zasypani zostaną natomiast mięciutkimi
pluszakami, już nie tymi z weluru, ale
froty, wełny czy futerka.
Lilianna Jóźwiak-Staszewska
są wdzięcznym

20.12.200 I r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

FINAt ODB~DZIE SI~ 13 STYCZNIA

• I NIE B~DZIE PECHOWY
egoroczny, dzi~siąty już Finał Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy
odbędzie się 13 stycznia. W Łowiczu po
raz dziewiąty sprawami orkiestry zajmuje
się z wielkim zaangażowaniem Aśka Borecka. Nie będzie pechowy - mówi pewnie, pytana przeż nas o tQ datę. Dochód
z tegorocznego finału przeznaczony bę
dzie na zakup sprzętu medycznego dla
ratowania życia dzieci z wadami wrodzonymi, a w szczególności leczenia operacyjnego noworodków i niemowląt.
Do prac orkiestry zgłosiło się 90 wolontariuszy, w miarę możliwości będą się
dzielić na rejony. Jeżeli uda się zebrać kilka osób dysponujących samochodami, to
planowane są też odwiedziny kwestują
cych w okolicach Łowicza.
Charakterystyczne puszki prawdopodobnie jeszcze przed Bożym Narodzeniem znajdą się w łowickich sklepach.
W styczniu, jeszcze przed finałem, planowana jest zbiórka pieniędzy w łowic
kich szkołach. Natomiast w szkołach podstawowych jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się działania X finah1 WOŚP - po

T

kazali na fanty zabawki, gry i inne ciekawe drobiazgi . Losy sprzedawane będą po
2 zł. Jeżeli jednak po zakończeniu loterii
jakieś fanty zostaną, wolontariusze przekażąje dzieciom ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu.
I l i 12 stycznia w kinie Bzura wyświetlony będzie film pt. „Amelia", a dochód ze sprzedaży biletów na te projekcje zasili konto WOŚP. Kwesta uliczna
odbędzie się w niedzielę 13 stycznia,
a wieczorem około 19.00 rozpoczną się
koncerty muzyczne na scenie ustawionej
na Starym Rynku.
Aśka ma jeszcze kilka pomysłów,
o których napiszemy w następnych nuAśka Borecka kieruje działaniami merach NŁ- jak nasza łowicka dyrygentka je doszlifuje i przygotuje, bowiem paWOŚP po raz dziewiąty.
tronem
medialnym X finału Wielkiej Orraz pierwszy zorganizowana będzie loteŚwiątecznej
Pomocy w Łowiczu
kiestry
ria fantowa. Joanna Borecka planuje do
niej przygotować około I OOO losów - je- w 2002 roku jest Nowy Łowiczanin.
No to: Siema !
(mwk)
żeli tylko wystarczy fantów. Pochodzą
one od sponsorów - łowickich firm: „Sandy", „Solpol", PSS Społem, „Partners",
,,Agatel", ale również od uczniów wielu
szkół i przyjaciół orkiestry, którzy prze-

Z wizytą u bliźniąt nowego

tysiąclecia. Zbliża się rocznica
urodzin bliźniąt Jasia i Dominika, pierwszych dzieci urodzonych w Łowi
czu w nowym· tysiącleciu (1 stycznia 2001). Synowie Państwa Anety
i Dariusza Dańczaków są zdrowi, prawidłowo się rozwijają, osiągnęli już
wagę 1O kilogramów każdy z nich i zaczynają stawiać pierwsze kroki.
Upominek pod choinkę przekazał im między innymi burmistrz Łqwicza
Ryszard Budzałek i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Górski,
którzy odwiedzili ich we wtorek, 18 grudnia.
(mak)

Ozdoby bożonarodzeniowe nagrodzone

miniony poniedziałek, I O grudnia podsumowano Il Powiatowy
Konkurs na tradycyjne ozdoby bożona
rodzeniowe. Organizatorem konkursu
jest Gminny Ośrodek Kultury w Kocierzewie, uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się
w filii ośrodka w Boczkach Chełmoń
skich. Laureaci oprócz nagród otrzymali
gratulacje od przedstawicieli łowickie
go starostwa, obejrzeli wigilijne przedstawienie zaprezentowane przez gimnazjalistów z Kocierzewa, mieli również okazję wysłuchać gawędy ludowej
o zwyczajach bożonarodzeniowych
w wykonaniu Stanisława Madanowskiego, śpiewaka i gawędziarza ludowego.
Komisja konkursowa zgłoszone na
konkurs prace oceniała w trzech kategoriach wiekowych. Wśród najmłodszych

W

Tak

wyglądała

kwesta IX

finału

na ulicach

Łowicza.

Największy

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

ZAPRASZA!
To

(7 - 9 lat) pierwszą nagrodę otrzymała rzędnie drugą nagrodę otrzymała rówAnna Gałaj z SP Bocheń. Wykonała ona nież Anna Kosiorek z SP Kocierzew.
przestrzenną gwiazdę z kartonu i ozdo- Trzecia nagroda, tak jak w grupie młod
biła ją bibułą. Drugą nagrodę przyzna- szej została przyznana równorzędnie
no Michalinie Kosiorek z SP Kocierzew, Dorocie Lebiodzie z SP Niedźwiada,
natomiast trzecią (równorzędnie) otrzy- Anecie Bura z SP Gągolin.
Gimnazjaliści, bo to oni kwalifikomali Sylwia Wiesiołek reprezentująca
GOKSiR w Domaniewicach i Kamil wali się do trzeciej grupy wiekowej ( 14
Dziedziela z SP Dąbkowice.
- 16 lat) także wykazali się pomysło
W drugiej grupie wiekowej (I O - 13 wością i umiejętnościami. Pierwszą nalat) najwyżej oceniono pracę Joanny grodę zdobył Szymon Jezierski z GimHaczykowskiej z SP Gągolin. Wyko- nazjum w Kocierzewie za wykonanie
nała ona pająka świątecznego, podsta- oryginalnej choinki (na kartony nacią
wą konstrukcji była wiklina i słoma, gnął zielone płótno, a całość ozdobił
a ozdoby, które się na nim znalazły to sznurkiem, jarzębiną i szyszkami). Druszyszki, orzechy i kłosy zbóż, całość ga nagroda została przyznana Wioletzostała pomalowana na złoty kolor.
cie Czubak z SP Kocierzew, a trzecia
Drugą nagrodę otrzymał Marek 'Gra- Idze Sumara reprezentującej GOKSiR
bowski za świąteczne pocztówki ozda- w Domaniewicach.
biane haftem krzyżykowym. Równo(aj)

MARKA, TYP

ROK

KOLOR

MULTIPLA 1,6 16V SX

2001

stalowy met.
brąz met.

MAREA BERLINA 1,6 16V SX

2001

BRAVA 1,616 SX

1996

UNO 1,0

2001

UNO 0,9

2001

wiśnia

UNO 0,9

2001

granat met.

SEICENTO 1,1 S

1999

błękł

SEICENT00,9 FUN

2001

wiśnia

met.

SEICENTO 0,9 S

1999

wiśnia

met

CINQUECENTO 0,7

1996

CINQUECENTO 0,7

1993

126 ELEGANT

1996

zieleń

FSO POLONEZ 1,5

1990

wiśnia

SEAT CORDOBA 1,4

1997

RENAULT11 GTX1,7

1988

wiśnia

met.

czerv.ony
met.
met.

stalowy met.
zieleń

zieleń

met.

met.

nieb. met.

KM

ooo km
6 ooo km
91 ooo km
10 eoo km
5 ooo
5 ooo
23 ooo km
3

Zł

DODATKI

52 600 pakiet SX
47 500 pakiet SX

22
23

ooo
ooo

pakietSX
immoblizer (DEMO)

22 500 immoblizer (DEMO)

22 500 immobilizer
18 700 immobilzer, radi::>odtw., ar bag

7 800 km 22

ooo

immoblizer, radi::>odtw, szybyat (DEMO)

21 300 km

19 800 immobilzer, radioodtw.

71 300 km

11

65 850 km

ooo km
ooo km
181 ooo km
176 ooo km
42
96

ooo

8 900
5 400 mmoblizer
2 800
22 900 radi::>.,szybyel,centr. zamek zd. ster.
5 200

OLEJ OPAl:.OWY
EKOTERM PLUS
oferuje firma EKO. AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR OLEJU OPAŁOWEGO

~OO- Łowicz,

ul. Zgoda 16

ZARPASZAMY RÓWNIEŻ W NIEDZIELĘ

Gwarantujemy:
* Najwyższąjakość produktu PKN ORLEN
* Rzetelność i terminowość dostaw
* Niskie ceny - oferta specjalna dla stałych klientów

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

,Łowicz,

R-1326

9

20.12.2001 r.

Będq zbierać dla

biednych

najbliższy czwartek oraz piątek, kretnie wręczać kartki z prośbą o wrzu20 i 21 grudnia, kilkunastu uczniów cenie jakiegoś daru do kos7..a stojącego niez Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 opodal. Nie chcemy. żeby ta akcja była dla
w Łowiczu oraz wolontariusze z Powia- klientów sklepów zbyt nachalna i dlatego
towego Centrum Pomocy Rodzinie będą będziemy posługiwać się kartkami i nie
prowadzili przy współpracy Miejskiego będziemy nalegać - dowiedzieliśmy się
Ośrodka Pomocy Społecznej akcję zbie- w ośrodku pomocy. Jednocześnie MOPS
rania darów, które zostaną potem prze- zachęca firmy i osoby prywatne do przekazane w świątecznych paczkach oso- kazywania na rzecz ośrodka darów, które
bom samotnym, niepełnosprawnym, można wykorzystać do przekazania
w podeszłym wieku i rodzinom wielo- w fom1ie świątecznych paczek osobom
korzystającym na bieżąco z pomocy
dzietnym z naszego miasta.
W kilkunastu sklepach należących do ośrodka. PSS Społem oraz jedna z prysieci PSS Społem i Promyk oraz kilku watnych finn z Łowicza przekazały już
prywatnych na terenie miasta uczniowie między innymi kilkadziesiąt par ciepłych
(mak)
ZSZ nr 4 w strojach Mikołaja będą dys- skarpet.

W

Aż

chce

się wyciągnąć rękę

Karp kró~ewski z Walewic
w hipermarketach Auchan
N

po sok Fortuna w nowym opakowaniu i promocyjnej cenie.

FORTUNA SUKCESEM SI~ TOCZV
Loteria z cennymi nagrodami na dziesięciolecie marki Fortuna

a walewickie~ 34 stawach hod~wla
nych prawdziwy ruch zaczął się od
połowy ubiegłego tygodnia Codziennie przy
odłowie ryb pracuje tutaj 20 osób, poza sezonem - 11. O ile do niedzieli sprzedawano
po 5 - 6 ton karpia królewskiego dziennie,
o tyle na kilka dni przed świętami sprzedaż
wzrosła nawet do 30 ton dziennie. W tym
roku do sprzedania przeznaczono łącznie
220 ton wigilijnego przysmaku. Ludzie nareszcie zaczynają doceniać polską, świeżą
rybę, a nie tę ukraińską czy czeską, Wkntlcu

Tegoroczny połów karpia znacznie
utrudnia siarczysty mróz, który skuł powierzchnię stawów grubą warstwą lodu.
Na szczęście hodowcy w Walewicach są
na to doskonale przygotowani. Część
lodu na brzegach stawów jest skuwana.
Pod nim zakładane są sieci, w których
ryby przeciąga się do płuczek, gdzie cze.'.
kająjuż na transport do klienta. W tym
roku oprócz klientów indywidualnych
i sklepów, po karpia królewskiego z Walewic sięgnęły również sieci handlowe, na
ryba slodknwodna to chyba najbardzięj zdro- przykład sieć supemmketów Billa z Ło
ważywność.jaf«/. tylko można sobie wyobra- dzi i Warszawy oraz francuski hipermarzić - powiedział w rozmowie z nami dy- ket Auchan.
(ljs)
rektor Henryk Warszawski.

o 18 stycznia przyszłego roku trwać łagodniejszą tonację i bardziej wyraziste dukowane są tylko i wyłącznie w Łowi
będzie jeszcze loteria „Spróbuj ilustracje. Dotychczas opakowania utrzy- czu. Pod tą nazwą produkowane są I 00%
szczęścia" ogłoszona w październiku mane były w tonacji ciemnej zieleni two- soki owocowe i warzywne bez dodatku
przez Agros - Fortuna Sp. z o.o. z siedzi- rząc:ej obramowania oraz czerni tworzą- cukru i bez konserwantów. Przez 1O lat
bą w Tarczynie z okazji dziesięciolecia cej tło namalowanych na nim owoców. Fortuna zdążyła zdobyć sobie drugą pozaistnienia na rynku marki Fortuna. Na- Obecnie zieleń została rozjaśniona, a owo- zycję na rynku 100% soków i ma dziś
grodami w loterii jest dziesięć samocho- ce odtworzone sąz fotograficzną dokład- 15% udział w rynku, wyprzedzają ją
dów osobowych marki Honda Civic, każ nością. Oprócz tego na każdym opako- w tym tylko produkty Hortexu. Sok ze
dy o wartości 51 tys. zł. Aby spróbować waniu znalazł się przekrój owocu, z któ- świeżych pomidorów oraz sok gruszkoswojego szczęścia wystarczy wyciąć rego jest dany sok. Marka Fortuna po- wy można znaleźć w sklepach tylko pod
700 choinek, czyli całą plantację, prze- zapłacić 20 zł, za wyższe - 40 zł. Dzieni wysłać do organizatora zabawy naklej- wstała w 1991 roku, obecnie soki te pro- tą marką.
(ljs)
znaczyło w tym roku do sprzedania nad- nie do nadleśnictwa przyjeżdża od czteki umieszczone na jednolitrowych opaleśnictwo Radziwiłłów. Zwykle w okre- rech do pięciu amatorów świątecznego
kowaniach soków Fortuna. Naklejki, opa- Łowicki Klub Katolicki
sie przedświątecznym do sprzedaży drzewka. W porównaniu do lat ubiegłych,
udział
wziąć
aby
1,
i
O
cyframi
są
trzone
przeznacza się tutaj około 150 choinek, kiedy zdarzało się, że choinek brakowaw losowaniu trzeba wysłać dwie naklejki
razem oferta jest kilka razy większa ło, w tym roku zainteresowanie jest ratym
Dotychczas
.
O
1
liczbę
tworzące wspólnie
charakwspomnieniowy
i
uroczysty
ło
względu na to, że jedną z plantacji czej małe . Wiele osób kupuje choinki
Łowieze
spotkanie
roku
tym
w
statnie
odbyły się już trzy losowania, w których
kiego Klubu Katolickiego odbędzie ter, pomimo, że odbędzie się kilka dni po świerku trzeba po prostu odnowić. Cho- sztuczne, bo płaci się raz, a można ich
szczęście uśmiechnęło się do dwóch
nie zabraknie też inki są wycinane na bieżąco, kiedy tylko używać przez wiele lat, część klientów
mieszkańców Warszawy oraz mieszkan- się w sobotę, 29 grudnia o godz. 14.00. Bożym Narodzeniu,
preferuje natomiast świerki konfekcjonotematyczne pojawią się na nie chętni.
spotkanie
Kolejne
opłatka.
prelei
klubu
członkami
z
spotkaniu
W
ki Jastrzębiej Góry.
Tych ostatnich nie ma w tym roku jed- wane, czyli obsadzane w doniczkach Loteria to nie jedyna forma uczczenia gentami, którzy prowadzili spotkania planowane jest w połowie stycznia, a terozmowie z nami nadleśni
dziesięciolecia firmy. Z tej okazji zmie- w tym roku, uczestniczyć będzie biskup matem jego będzie Powstanie Stycznio- nak zbyt wielu. Sprzedaż prowadzona powiedział w
niona została również szata graficzna Alojzy Orszulik. Prezes ŁKK Jerzy Gar- we. Na razie nie ustalono ostatecznie, kto jest od połowy ubiegłego tygodnia. Za czy Andrzej Żaczek.
(ljs)
(mwk) świerk o wysokości od 1,5 do 2 m trzeba
opakowań soków „Fortuna". Zyskały one czarczyk zapowiada, że będzie ono mia- je poprowadzi.
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KREDYTY LEASING

~Kormoran

~ 'Iani k.retfyt

~ tf{a /(flitfegol
OD 0,5%

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

SPRZEI>-AŻ, SE:R~S

r-------- --,

Bezpłatny montaż i wyważenie opon do samochodów osobowych i dostawczych zakupionych w naszym serwisie.
Od 8 lat gwarantujemy fachową obsługę
Największy wybór!!! Konkurencyjne ceny!!! Sprawdź to sam!!!

Głowno,

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

PROJEKTY BUDOWLANE
• 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, ciężarowe
Łódź,

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

CZĘŚCI VW BUS T.-4
BLACHY, LAMPY I INNE~a:

i#~PROMOCJA 1

R-1353

llUI IClllMICll
2 sez. już od 350

zł

brutto

• SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
• NAWOZV OGRODNICZE
• PODŁOżA OGRODNICZE

@[BlNi7(JJ!Jł@@)(Jf]@§[lJij'tj

MIESIĘCZNIE

R-100

oferuje EKO-FOL Rząśno 25 tel. (046) 838 74 36

0KNAPC V 1II

1
I

(1465 x 1435) od 565 zł - GWARANCJA 1O LAT

1.OKNA NIETYPOWE BEZ DOPŁAT

I DORADZ'IWO-POMIARY-TRANSPORT-GRATISI I
I
AlITORYWWANYMONTAżZUPUSTBM-50%
I ATESl'HIGIENICZNY, ATEST NIEZAPALNOSCI,
I
I APROBATA TRCHNICZNA
1•ROLETY•ŻALUZJE• VERTICALE•SIATKI I
I
I ZAPRASZAMY Tenno FASADA
Łowicz,

ul. Wojska Polskiego 1 (róg stanlsławsklego)

11!!_~0~ ~-22~ 0!!7~.!
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GIMNAZJA PRZED PIERWSZĄ OCENĄ
szkoły,

b.o pracuje się w nich z młodzieżą w najtrudniejszym wieku.
Jak sobie radzą gimnazja w trzecim roku swego istnienia?

To najtrudniejsze

W

tym rokl.i szkolnym pieiwsi gimnazjaliści zmieu.ą się z wyborem szko:yponadgimnazjalnej. Na ile będą mogli zreJizować swoje zamieu.enia pokażą wyniki
..:gzaminu podsumowującego naukę w gimtazjum oraz oceny na świadectwach- bo te
:ryteria zadecydują, czy dostaną się do
.vybranych szkół. Na razie są pełni optymimu i mają nadzieję, że dobu.e poradzili so1ie z egzaminem próbnym. Wiedzieć na
iewno tego jeszcze nie mogą, ponieważ
'ł)'lliki, mimo wcześniejszych zapowiedzi,
eszcze nie zostały ogłoszone.
W naszym mieście funkcjonują cztery
.;imnazja, owstępnąocenę,jaksięgimnazja
najęły i jak działają pytaliśmy ich dyrekorów. Na podstawie przeprowadzonych
ozmów można zaryzykować stwierdze1ie, że dyrektorzy uważają utwou.enie gim1azjów za dobry pomysł, choć są ostrożni
v wyrażaniu swoich opinii. Twierdzą, że
niarodajnej oceny będzie można dokonać
lopiero po zakończeniu chociaż jednego
yklu kształcenia Wtedy też będzie można
11ówić o początku konkurencji między gim1azjarni, ponieważ będzie wiadomo,jak ra.lząsobie absolwenci z poszczególnych gim.1azjów w szkołach na wyższym szczeblu
..!rabiny edukacyjnej. Dyrektorzy zapew'1iają, że nie boją się konkurencyjności,

Zajęcia

z informatyki w nowej sali komputerowej Gimnazjum Pijarskiego prowadzi Andrzej
często się słyszało:

My już nie jesteśmy
chodzimy do gimnazjum! Jednak ,,zachłyśnięcia"" się nauką z tytułu przejścia do gimnazjum
u uczniów raczej nie stwierdzono. Dyrektorzy zgodnie twierdzą, że jest grupa
uczniów bardzo ambitnych, którzy aktywnie zdobywają wiedzę, ale nie brakuje tych mniej ambitnych - i w tej kwestii
gimnazjum nie różni się od tradycyjnej
„ośmiolatki". Oddzielną grupą są trzecioklasiści, których dyrektorzy bardzo sobie chwalą. Jest to młodzież poważna, ambitna, obserwujemy.jak uczniowie dojrzeli
przez te dwa lata nauki - twierdzi dyrektor Mirosława Walczak, odnosząc swoje
obseiwacje zarówno do nauki, jak i zagospodarowania czasu na przetwach i na
Z!ljęciach pozalekcyjnych. Podobne zdanie ma dyrektor Tadeusz Rutkowski, który nie może nachwalić się swoich uczniów,
szczególnie tych działających w samou.ą
dzie. Wgimnazjum poczuli się pewnie, nie
boją się działać, a co najważniejsze są
odpowiedzialni i konsekwentni - zapewnia. Podejście do nauki u trzecioklasistów
również jest bardio odpowiedzialne. Starają się o jak najlepsze oceny, poprawiają
sprawdziany, zgłaszają się do odpowiedzi,
chętnie przygotowują referaty, itp. - wszystko po to, by mieć jak najlepsze świadectwo,
ponieważ tom.in. od świadectwa będzie
zależało to, czy dostaną się do wybranej
szkoły, czy nie.
Kaidy egzamin wywołuje pewną sytuację stresową, tego nie da się uniknąć
i ucze1i musi się do tych sytuacji przyzwyczaić. W mojej szkole zauważyłem, ie
uczniowie odpowiedzialnie przygotowują
się do egzaminu, część trzecioklasistów
zatrzymała sobie ubiegłoroczne podręcz
niki, by mieć z czego powtarzać materiał.
Ważne jest, że nie tylko najlepsi uczniowie
zmobilizowali się do pracy. ale takie ci
słabsi wyciągają dojrzałe wnioski i będą
starali sięjak najlepiej napisać egzamin dziećmi z podstawówki,

ekcja geografii w Gimnazjum nr 2.
wręcz nie mogą sięjej doczekać. Osiągnię
ia naszych absolwentów pokażą, czy efek11Wnie kierujemy szkołą, czy dokonaliśmy
'obrych wyborów, czy właściwie zagospo'arowaliśmy wszystkie godziny - wyraża
pinię swoją i swoich kolegów dyrektor
]imnazjUl1} nr 3 Tadeusz Rutkowski.
Według Przemysława Jabłońskiego, dy~ktora Gimnazjum Pijarskiego, dużą zaletą
!prowadzenia gimnazjów jest dwukrotna
·1ożliwość weryfikacji przez uczniów swo;h w)'borów, ponieważ pu.ejście ze szko'1 podstawowej do gimnazjów skłania <lo
.lzważań, w jakim kierunku chcieliby się
·ształcić, a po trzech latach mają możliwość
:<0rygować tę decyzję wybierając szkołę
onadginlnazjalną. Podkreśla on również, że
~forma daje duże możliwości nauczycie':>m, którzy mogą dowolnie wybierać pod~zniki i programy do realizacji na zajęciach.
~Airosława Walczak, dyrektor Gimn~um
;r 2 uważa, że z nowej formy kształcenia
'adowoleni sąpu.ede wszystkinl sami gim. iazjaliści. Gimnazja przyjęły się bardzo do1'fZe, szczególnie widać to po trzecioklasitach, którzy tryskająpomysłami, organizu; ą akcje, zbiórki, imprezy. Widać, żespełnia
- l się w tej szkole - podkreśla. Mimo tego
·ptymiznm minusy również są dostrzega;e, dyrektorzy nau.ekają na niedoszacowa, ie finansowe gimnazjów. Jednak zdecydovanie największą udręką wszystkich dy·~ktorów jest brak stabilności i konsekwenji we wprowadzaniu reformy. Zbliżamy się
Io końca pierwszego semesttU i wciąż nie

wiemy jak będzie wyglądała sieć szkół ponadgimnazjalnych, z czego i co dzieci będą
inogły wybrać. Chcielibyśmy je ukierunko~vać, pomagać w dokonaniu wybo1U, przygotowywać do niego, alejest to niemożliwe,
ze względu na wciąż zmieniające się przepi.ry. nie wiemy czy będą licea ogólnokształcą
ce, czy tylko profilowane.jak będzie z technikami - podkreśla dyrektor Walczak.

Gimnazialiśd

czuli
wyróinieni

się

Kadra nauczycielska pozyskana do gimnazjów ma odpowiednie kwalifikacje, predyspozycje, a co bardzo ważne zapał
i pomysły na pracę z gimnazjalistami zapewniają dyrektorzy. Wyjątek stanowią nauczyciele języka angielskiego, tych
z pełnymi kwalifikacjami jest bardzo trudno pozyskać do szkoły, dlatego np.
w Gimnazjum nr 2 nauczanie tego języka
odbywa się bez podziału na grupy języ
kowe, w innych, gdzie nie udało się zdobyć anglisty z pełnymi kwalifikacjami,
zdecydowano się na zatrudnienie nauczycieli z przygotowaniem zawodowym, ale
bez tytułu magistra.
Sami gimnazjaliści również nie mieli
większych problemów z odnalezieniem
się w nowej rzeczywistości. W ocenie nauczycieli pietwszy rocznik gimnazjalistów czuł się zdecydowanie wyróżnio
ny i doceniony przechodząc do szkoły
nazywanej gimnazjum. Na korytarzach

zauważa Przemysław Jabłoński. Mirosła

wa Walczak zauważa natomiast: Po 8 klasie uczniowie zdawali egzamin w szkole,
w której chcieliby kontynuować dalszą naukę i było to dla nich bardziej stresujące od
egzaminu we własnej placówce, nawetjeżeli
ten egzamin jest egzaminem zewnętrznym.
Dowodem na to jest egzamin próbny, podczas którego żaden z naszych uczniów nie
bał się wejść na salę - mówi.

Wiśniewski.

Nie ma gimnazium
bez problemów
wychowawczych
Rozpoczęcie nauki w gimnazjum, tak jak
w każdej nowej szkole, wiąże się z odnal~
zieniem się w nowej rzeczywistości, z integracją w nowej grupie. To zagadnienie niewątpliwie najdotkliwiej odczuwane jest
w największym miejskim gimnazjum- Gimnazjum nr I (592 uczniów w 24 oddziałach,
41 nauczycieli). Dyrektor tegoż gimnazjum
nie ukrywa, że z każdym początkiem roku

Joanna Pietrucha prowadzi

lekcję

jest to problem. Prowadzimy w szkole innowacje w zakresie różnych przedmiotów i na
podstawie umiejętności i zainteresowań staramy się kierować uczniów do odpowiednich klas. Niestety, nie jest rzadkością, że
uczniowieprzychodzący do nas zjednej ldasy szkoły podstawowej chcą nadal wspólnie
tworzyć klasę, często popierają ich w tych
dążeniach rodzice, a są wśród nich osoby
o różnym poziomie wiedzy i bardzo różnią
cych się predyspozycjach. Często jest nawet
tak, że pedagog szkolny infonnuje nas, że
wskazane jest, by dany uczeń zmienił klasę,
tymczasem jego rodzice nie rozumieją tego
i nie chcą współpracować. Prowadzimy
w takich wypadkach rozmowy i staramy się
zawsze rozwiązać sytuację w sposób jak
najkorzystniejszy dla ucznia - zapewnia
Dyrektor Gimnazjum nr 3 Tadeusz Rutkowski co prawda zastrzega, że: Nie ma

gimnazjum bez problemów, to jednak twierdzi, że w prowadzonym przez niego gimnazjum jest zdecydowanie łatwiej zapobiegać
trudnym sytuacjom niż w pozostałych funkcjonujących w mieście. Tu.eba przyznać,
że wobec przedstawionych przez niego argumentów trudno mieć wątpliwości. Pieiwszy argument to niewielka liczba uczniów
i oddziałów, drugi- ,jednorodni" absolwenci przychodzący do gimnazjum (prawie
w (00°/o są to absolwenci SP 3, w tym roku
szkolnym w Gimnazjum nr 3 uczy sięjedy
nie 8 uczniów, którzy przyszli spoza SP 3),
co nie stwarza konieczności pracy nad integracjągrupy, trzeci-uczniowie trafiający do
szkoły nie są dziećmi z wielkich blokowisk,
są to dziec.i bardziej dopilnowane, kontro(~
wane przez rodziców, dziadków, opiekunów. Jako dużą zaletę swojej szkoły dyrektor wymienia również doskonałą współpra
cę z ośrodkiem duszpasterskim na Korabce,
którego proboszcz jest również nauczycielem religii w szkole. Znajduje on doskonały
kontakt z uczniami, potrafi ich zaangażo
wać w realizację cennych inicjatyw wychowawczych.
14-17 lat t.o najtrudniejszy okres w życiu
młodego człowieka, bunt przeciwko rzeczywistości, tzw. burza h9nnonów - podkreśla
dyrektor Gimnazjum nr I Gu.egorz Więcek
- Tego nie było widać w szkole podstawowej. Jego zdaniem duże skupisko młodych
ludzi właśnie w tym trudnym okresie życia
sprzyja pojawianiu się problemów wych~
wawczych takich jak przemoc, wymuszanie, sięganie po używki, ale również zamknię
cie się w sobie, wyizolowanie z grona rówieśników. Takich problemów nie da się uniknąć - mówi Grzegorz Więcek zapewniając
jednocześnie, że nauczyciele w jego szkole
panują nad sytuacją. A radzą sobie przede
wszystkinl dzięki współpracy z rodzicami.
Właśnie po to, by rodzice mieli na bieżąco
pojęcie o poczynaniach swoich dzieci
w szkole, każda druga środa tygodnia jest

j. polskiego w Gimnazjum nr 1.
tzw. dniem otwartym, wtedy też wszyscy
nauczyciele są do dyspozycji rodziców,
udzielają informacji o poczynaniach uczniów,
odpowiadają na pytania Wszelkie niepożą
dane sytuacje rozwiązywane są zgodnie ze
statutem szkoły, który ma zapisane zarówno
kary jak i nagrody- podkreśla dyrektor.
Dyrektor Mirosława Walczak nie widzi
w prowadzonej przez siebie szkole spię
trzenia problemów. Oczywiście, nie omijają
nas typowe problemy dla tego wieku, a najuciążliwszą plagą są papierosy. Tłumaczy
my i ostrzegamy przed ich szkodliwością,
ale przede wszystkim staramy się działać na
zasadzie tzw. dmuchania na zimne. Organizujemy spotkania dla uczniów i dla rodziców, podczas których profesjonaliści- policjanci wyjaśniqją,jak rozpoznać niebezpieczeństwo, jak się przed nim ustrzec, jak sobie poradzić w trudnej sytuacji:-- zapewnia
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dyrektor Jednak przede H~v-::y~tkim sukcesem i skarbe111 11as::.ej s::.kolyjesl pedagog
Renata Hymka, ktrlm potraji ro:::111awiać
::.111/od:.iC:::ą, dlatego ::.najej ro::.terki i prohle111y i 11111ie sohie::. ni111i rad::.ić.
Przemysław Jabłoński prowacl7„ący Gimnazjum Pijarskie, uważa, że kluczem do 7apobicgania i rozwiązywania wszelkich problemów jest wyznaczenie odpowiednich
zasad i konsekwentne ich respektowanie.
i<.oniec::.nejesl Hy::.nac::.enie ja.mych k1yterió11• pos/\jJOll'llllia is/O.WJHW1ie.1prml'iedli1l'ej oceny zapewnia dyrektor. Podkreśla on
równic7~ że bard7o ważna jest postawa rodziców, którzy, niestety, czę;to, jeżeli sprawa dotyczy ich dzieci, nie są kon,~ekwentni
w respektowaniu praw i obowiązków. Sytuacje; w swojej s7..k:ole ocenia jako zadawalają
cą, jednak podobnie jak pozostali dyrektorzy podkreśla, że stała i cztuna obserwacja
tego co dzieje sic; w szkole jest nieodzowna
i nigdy nic wolno z niej zrezygnować.

mcratC( czasopism przcdmiotowo-mctocłycznych. Funkcjonują dwie pracownic
komputerowe, w najbliższych··dniach doStC(p do Internetu b~dzie możliwy również
w bibliotece szkolnej. mszyła siłownia. Pot17cby nic sąjcdnakjcszczc w pełni zaspokojone: pracownie przedmiotowe doposażane są sukecsywnic, potizebnc są też przyrządy wykorzystywane do ćwiczcli na wt~ ponieważ są one najczęściej zt1żywanc.
Dyrektorzy pozostałych gimnwft)w mają
większe problemy z organizacją, choćby
przez to, że wspólnie z „podstawówkami"
wykorzystują te same budynki. Z oddzieleniem pomieszczell używanych przez gimna7jalistów od tych, z któ1ych korzystają
„poclstawówkowiczc" jak do tej po1y poradzi la sobie jcdyn ie Mi rosława Walczak, dyrektor Gimnwjum nr2,jednak było to moż
liwe dopiero od tego-roku szkolnego. Gimnazjaliści z „Dwójki" (482 uczniów) zajmują całą starą czctść budynku po SP nr 2 i nie

Nowością

Klasa I gimnazjum nr 3.

Organizacyinie

zagrało,

choć pieniędzy

brakuie

Grzegorz Wic;cck dyrektor Gimnazjum
nr 1, bardzo pozytywnie ocenia wdrożenie
gimnazjów. Mogę s/H'ienl:::ić, ::e orga11i::.a9j11ie nas::e gi11111a::jw11 ::agrafo. porad::.ili.\:n1ysohie 110\l'e/::. orga11i::.acją 4 god::.i1111)'d101m11ia/i::yc::.11ego 7..apcwnia. W gimnazjum nr I malo sict słyszy narzckall na syll.1acjC( finansową, S7..k:oła prowadzi zaawansowaną wymian(( ksictgozbiom bibliotecznego, dostosowtuąc go do swoich potrzeb. Pod
potrzeby gimnazjum przygotowano prenu-

spotykają sit; już w trakcie zij~ć szkolnych
z uczniami szkoły pod~tawowcj. Jest to dla
11CL\' /rud11y rok ::.e w::ględu 1w du::e ohcią::e11ie s::.kol;~ ale uda/o 1w111 się uclmmić od
dwu::111ia11owo.\:ci, a ::.ujęcia ko1/c::.ą się
o 15. 3O- mówi dyrektor. Ta szkoła równ icż
nic może narzekać na brak najpotrzebniejszych sp17ętów i pomocy naukowych, ale
nauczyciele i uczniowie chcieliby mieć ich
o wiele wit;cej. Część pomocy otrzymali
„w spadku" po SP 2, część wkupili dzięki
ogromnej pomocy z Rady Rodziców. Pracownia infom1atyczna została lll7.ąclzona i
jest eksploatowana przez 40 godzin tygo-

w bibliotece w gimnazjum nr 3 jest komputer.

dniowa, inne pracownic przedmiotowe również fi.mkcjomuą, choć ich doposa:i'.anic wciąż
trwa. Dalekie od marzcli są zbiory w szkolnej b1bliotccc, ciągle brakttie również bardzo
szybko zużywającego si~ sp17~tu komputerowego, natomiast mm7cnicm pani dyrektor jest projektor multimedialny podłączo
ny cło komputerów.
W Gimnazjwh nr 3, ko17ystającym
z budynku SP 3 wspól111c z tą szkolą, póki
co ocłdziclcnic nic jest możliwe ze względu
na ogromne obciążenie budynku. Ciasno jest
w s7~1tni, w sanitariatach i na ko1ytarzu. Konieczny jest wspólny plan, ponieważ szkoły wspólnie korzystają z pracowni, ci sami
naucrycicle c7~1sto practtją i w S7..k:olc poclstawowcj i w gimna?jum. Pracownic również wyposa:i'i1nc są wspólnie, ka:i'..da szkoła
robi to poci kątem własnych potrzeb. Ju::
w pie111~q'lll rokufi111kLjo11mva11ia gi11111a::.ju111 postw101vili:i111y hard::.o k011selo1·e11t11ie
1cupel11iać i gro111ad::.ić po111oce 1u111koll'e pod
kąte111 potrzeb gi11111a::.jw11, li' ciągu 2,5 roku
d::.ialal110.l'c·i ::.gro111ad::.il1:1'111y bard::.o du::o polllOCH w .1w11y111 roku 2000 kupili.fo1y ich ::.a
IO.OOO::.!- infonmue dyrektor Rutko\(lski.
Przemysław Jablollski, dyrektor Ginma7jum Pijarskiego, najmniejszego z ti.mkcjo-

1

1111
I,

Niskie ceny ad

kredyt z rabatem, a otrzymasz
RENAULT w rekordowo niskiej c:enie.

z nowych s7..k:ól wyznacza sobie
wmtości i zasady, któiymi się kic111jc, na
któ1ych chce budować swoją tożsamość.
Niektóre szkoly mają w tym względzie uła
twione zadanie, np. Gimnazjum nr I odziedziczyło tradycję pojuż zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr6. Nadanie imienia Hcn1yka Sienkiewicza dla gimnazjum było
wspólną inicjatywą obu szkół, w tym roku
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UWAGA: Specjalna
promocja Okien
Nowe wzory Retro i Decor
Zapraszamy

A.GENCJA.

96-100 Skierniewice, ul. Buczka 2

Rada Rodziców p17ckażc szkole sztandar.
Gimnazjum Pijarskie ocłwohue sict do tego,
co osiągnęli w historii szkolnictwa pijarzy.
Zu.wc(v i \l'arto.\:ci pr::.eka::.a11e pr::.e::. pijarÓ\I'
/lmrzą 111orne, 111mlefi111da111e111)i To11a11ich
się opiernmy budując wla.l'llą toi1·a1110.~ć
podkreśla dyrektor Jabloliski.
Dyrektor Gimml7jum nr 2 zapewnia, że
sprawa wybom patrona, a tym samym wzo111 i postaci przewodniej dla całej gimnazjalnej społeczności zostanie sfinalizowana jeszcze w tym roku. Pract!je111y nad 1)•111 ws.::ySC)1: uc::.niowie, md::.ice i 11auc::.yciele, a/..1ual11ie ro::.1l'a::c1111y s::.e.fr\ propo.::ycji, 111a111yjit\\'Ol)'la, mogę powied:::ieć. że jest Io osoba
loka/11a, 111ająca ogro11111e ::.aslugi w historii Łowicza i Polski - mówi dyrektor Mirosława Walczak, ale zastrzega, że nic
więcej nie zdradzi. Zdecydowanie najt111clniejszą syll.iację w tej kwestii ma Gimnazjum nr 3, które nic ma własnej siedziby
i póki co korzysta z gościnności SP 3.
Oczywi.\:cie, powstały pewne po111ysly,
w::.orce. 1w krórych chcie/iby.l'n1y budować
swoją historię.jednak ::e w-::ględu na tnul110.\:ci lokaloll'e po.1·ta110wilifo1y je odrnnąć w c::.asie mówi Rutkowski.
A1111a Jatc::ak

oraz wiele radości i nadziei wN owym Roku

dlil każdego - nlilj<;l niższą ccnr; il podj~ric
Utcyzji ułatwia ji:szcle szeroki wybór
k1cdytów dostosowanych do 1ciżnomdnyrh
polruh. Dc..:ydujq~ sir n<i przykład
"" krtt1yt ROK BEZ HAT, wysl>1r<·zy wpłati<

Połąc:z

buclYJlku, z której korzystają
gimna?jaliści od tej, w której uc;q się podstawówka. Uwa7~1 on, że sytuaqa taka na razie
nic powodtuc żadnych dodatkowych problemów, jednak 7~1pewnia, że gdy p17episy
oświatowe zob!igttiągo do tego, oddzielenie
tych dwóch sz..kół zostanie dokonane. D::.ia/c111ia w 1y111 kierunku są prol1'ad::.011e - zapewnia Jabłoliski. Z wyposażeniem gimna7jum również nic jest najgorzej: jest nowoczesna pracownia komputerowa, 7..akupionc są m.in oprogramowania do nauczania
wszystkich przedmiotów. Większość wyposażenia pracowni przedmiotowych gimnazjum przej~lo od szkoły podstawowej,
w miarę możliwości, wraz z reali7..acją programu, kupowane są kolejne pomoce.

świqt Bożego

i kredytowe morna łąc1ył. Dzi~ki temu
samochody lłt:nault ~ Itr.u do~tępnt

święta.

w Łowiczu, również nic oddzielił

cz~ści

Wesolych, syokojnych i rodzinnych

fJmuła RENAULT
Lgodnk z naslq lormul<J olcrty rJbatow<:

Ostatni dzwonek!

muących
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Trzynastego

~~~n:.
KADRU

ynasty grudnia od lat wywoje u mnie zie wspomnienia. Nie
tylko ze względu na stan wojenny. Swoją fatalną noc z 13. na 14.

Ti

Na stacji w Bełchowie nietrzeźwy nastawniczy, czy jakiś inny funkcjonariusz
PKP tak pokierował dwoma stojącymi
na bocznicach pociągami towarowymi,

grudnia miałem kilka lat wcześniej,
gdy dojeżdżałem pociągiem z Łowicza do pracy w redakcji w Warsza-

że doprowadził do ich czołowego zderzenia. Ofiar na szczęście nie było, ale
cztery tory (dwa boczne i dwa głów-

wie. Otóż właśnie 13 grudnia, w piątek roku 1976 znajomy działacz sportowy namówił mnie na przyjazd
do Pruszkowa w celu obejrzenia nowo
otwartego sztucznego lodowiska,

ne) zostały skutecznie zatarasowane.
Do domu w Łowiczu wróciłem ok. 4.00
nad ranem zamówioną taksówką.
ówczesne wypadki nie zostały publicznie ujawnione.

na którym tego dnia rozgrywano jakiś
towarzyski mecz .hokejowy. Mecz
i lodowisko obejrzałem, po czym
ok. 20-tej wsiadłem do pociągu zmierzającego do Łowicza przez Skierniewice. Planowo jechaliśmy tylko do Grodziska. Tam nastąpił ponad godzinny
postój. Z ust do LJSt przekazywano sobie wiadomość, że niedaleko za Gro-

0 25 latach od tych "przygód",
a w 20 lat od stanu wojennego,
który też zastał moją rodzinę
w Łowiczu, wybierałem się na skoki
do Szwajcarii. Nie chciałem jechać
13_tego, bo mi się źle kojarzył. WybraIem się zatem dzień później, za to
w piątek. Nie było już wyboru. 1co? Sa-

dziskiem była jakaś katastrofa. Później
dowiedziałem się, że jadący przed
nami w stronę Skierniewic pociąg towarowy tak był rozklekotany i w jednym z wagonów coś tak "telepało",
że uderzył on w jadącą z naprzeciwka drezynę z kilkoma koleJ·arzami. Niektórzy z nich niestety zginęli.

•
DO PRYWATNEJ KAPLICY PAPIEZA
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molot z Warszawy do Monachium nie

Niezwykła pielgrzymka

z Łowicza do Rzymu

Tylko 25 osób weźmie udział w wyruszającej 2 stycznia do Rzymu pielgrzymce z Łowicza, mającej pr.zedstawić
Ojcu Świętemu do poświęcenia korony
z obrazu Matki Bożej Łowickiej, znajdukatedrze. Ta liczba jest ważna: nie może pojechać więcej, bo więcej
nie zostałoby wpuszczonych do prywat-

jącego się w

nejkaplicyOjcaŚwiętegonaWatykanie

a ta pielgrzymka dostąpi szczególnego
zaszczytu uczestniczenia we mszy św.
odprawianej pr.zez Papieża - będzie to
w piątek 4 stycznia Wtedy właśnie korony ·
zostaną poświęcone. Będzie to dla łowickich pielgrzymów, z któl)'IIli obecni będą
tam prawdopodobnie obaj nasi biśkupi, z
pewnością wielkie pr.zeżycie. Ponadto
uczestniczyć oni będąjeszczew dwóch in- .
nych spotkaniach z Papieżem - podczas
mszy św. w Święto Objawienia Pańskiego

dość, że opóźniony, nie dowiózł mojego (fr.zechKróli) i w audiencji generalnej.

Pielgr.zymka wyjeżdża z Łowicza
na lotnisku sprawraz
z proboszczem katedry ks. Wiesławiły, że nie miałem szans zdążyć na
·k
wem Skoniecznym i ktł oma innymi
autobus do Innsbrucka na 11.20. Następ· · ·
·
·
h
księżnu, JeJ świeccy uczestmcy poc ony był o 19.30. W Innsbrucku o 22.15 dzą ·
lk
fu k dr In · I
me ty o z para
ate a eJ, a e
miał czekać na mnie facet z wypoży- · kilku·
hparafii Ło ·
Wyj---'
tz
mnyc
w wiczu.
<IL.U
czalni samochodów."National". Nie cze- h.,,l....;
kazj d
b
· "" h
0
~,e też
ą o zo aczerua vvioc ·
kał, chciał się pewnie porządnie wy- Wprogramiepr.zewidzianejestmin.zwiekoło23-ciej dojechaliśmy jed- spać. Miałem więc nie planowany noc- dzanie Asyżu, Sieny, Padwy, Rawenny
nak do Radziwił/owa, gdzie leg w Innsbrucku, a wyboru nie·by/o, i oczywiście Rzymu, bo pobyt pielgr.zykazano nam wysiąść i pójść bo samochód był z góry opłacony mów w Rzymie będzie trwać aż 4 dni.
wzdłuż torów około kilometra. To, co w Warszawie. Facet i samochód byli
Uroczystość oficjalnej koronacji obrawidzieliśmy po drodze, wyglądało do mojej dyspozycji dopiero następne- zu papieskimi koronami planowana jest
przerażająco. Wykolejony pociąg to- go dnia rano. Ale zdążyć na sobotni kon- na 5 pażdziernika 2002 roku. Pr.zygotowarowy, traktory marki "Ursus", które kurs skoków w Engelbergu, w Szwaj- wania do niej już się rozpoczęły. Cztery
ten pociąg wiózł, porozrzucane po to- carii już było nie sposób. Przyjechałem kopie obrazu odwiedzają domy parafian
rach. Na nas, kilkaset metrów dalej na samą końcówkę i zobaczyłem tylko, już od kilku tygodni.
czekała "jednostka", do której bezpo- jak sędziowie w bezczelny sposób
łowicka
średnio z torów nie było łatwo wejść, skrzywdzili Małysza odbierając mu
~zczególnie osobom starszym. Jakoś zwycięstwo. Podobno niemieccy Irene• Z
jednak sobie wszyscy poradzili i tuż rzy od dwóch tygodni wywierali preprzed pó/nócą byliśmy w Skierniewi- sję na sędziów twierdząc, że Małysz
cach. Tu podstawiono pociąg do Ło- dostaje zbyt wysokie noty. To w EngelObraz Matki Bożej Łowickiej pochodzi z 1719 roku i znajduje się na ołtaIZu
wicza, a ja pomyślałem: "Wreszcie bergu, w drugiej serii dali mu najniższe
po lewej stronie nawy głównej. Namaloskończy/ się ten fatalny trzynasty, pią- ze wszystkich!!! Nie zawsze da się wy- wał go franciszkanin Adam Swach. Obtek. Mamy już 14~o. sobotę, więc chy- grać z sędziami. Ale juto jest niedziela, raz ten jest w typie określanym jako „Saba koniec nieszczęść". Ale los był nie- już 16. dzień grudnia.
Ius Populi Romani", w tradycji polskiej
ustępliwy. Tuż przed Bełchowem
Pozdrowienia ze Szwajcarii.
nazywanym Matką Bożą Śnieżną. Kult
'-z_n_ó_w_d_lu_g_i_p_o_s_tó_j._C_o_s_ię_o_k_a_zu_j_e_? _____E_n_g_e_lb_e_rg_,_1_5_g_r_u_d_n_ia_2_0_0_1-' związany z tym obrazem miał swój pobagażu. Formalności

0

Matka Boia

wiernymi
od ponad 280 lat

Tak wygląda obraz Matki Bożej Łowickiej bez srebrnych ozdób.
czątek w 176 l i związany był z tragicznymi wydar.zeniami. 26 stycznia 1761
roku spłonął ołtaIZ główny, a wraz z nim
łaskami słynący obraz Matki Boi.tj Wniebowziętej. Po tym pożarze przez kilka lat
kolegiata pozbawiona była ołtaIZa główne
go. Prymas Władysław Łubieński ufundował wprawdzie nowy obraz do odbudowanego ołtar.za, ale nie został on pr.zychylnie ptzyjęty - ani pr.zez kapitułę, ani
pr.zez wiernych, dlatego kult Maryjny
rozwijał się nadal PIZY ołtaIZu bocznym.
Zdobiące go pozłacane, srebrne korony
pochodzą z 1763 roku, a ufundował je
kanonik łowicki Ludwik Michał Trawiń
ski. Srebrna ozdobna sukienka została
natomiast ufundowana pnez Kazimier.za
Rynkiewicza, mieszczanina łowickiego, w
1766 roku.
Obraz na co dzień jest zasłonięty zasuwą, na której widnieje wizerunek Matki Bożej Różańcowej - zainstalowany

w tym miejscu w 1868 roku, a namalowany pr.zez Antoniego Strzałeckiego.
Kult związany z tym obrazem jest nadal
żywy, o czym świadczą liczne wota
wdzięczności wnieszczane tam prz.ez wiernych - srebrne tabliczki, serduszka, sznury
korali i paciorków. Po dzień dzisiejszy, prawiejuż od trzech wieków mieszkańcy Łowi
cm i okolicprzycluxką do Matld, bypodzi,elić si,ę radością i kłopotami, aby w chwilach
niepowodzeń i smutkówprosić Ją o ratunek
i wsparcie, ahyu Niej szukać i doznać pocieszenia, aby od Niej uczyć si,ę wiary - pisał o
obrazie w październikowej ,,Niedzieli" ks.
Stanisław Pawłowski. Pr.zed obrazem tym
odprawiane sąjuż od lat, pr.zez cały paż
dziernik, nabożeństwa różańcowe. Planowana w pażdziemiku koronacja koronami poświęconymi pr.zez papieża, bę
dzie podziękowaniem za łaski, jakimi
Matka Boża Łowicka obdruza wiernych.

(mwk)
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Świqt ~ożego Nat4odzenia
ol4az wielu dobt'}!c~
szcześlł~ch dni
w 2002 t4Dku
~~ ~t4ma aA:f-POL

Korony wciqi

nie odnalezione

P

omimo kilkunastu przeszukań
u osób w różnych miejscach na terenie cą.lego kraju i sprawdzenia róż
nych wątków związanych ze sprawą, do
tej pory nie udało się łowickiej policji odnaleźć poświęconych pr.zez Jana Pawła
Il koron z kaplicy w Domaniewicach.
Pr.zypomnijmy, że korony zostały skradzione z obrazu podczas włamania
w sierpniu tego roku. Ani policji, ani prywatnej firmie detektywistycznej, która
z własnej woli zaangażowała się w sprawę, nie udało się odnaleźć koron.

Moje zdanie jest takie, że przestępcy
przetopili korony i sprzedali
· bądź zamierzają sprzedać je jako wartościowy kruszec. Korony nie miały dużej
wartości jako dzieło sztuki, na pewno jednak miały dla wiernych wartość religijną.
Podejrzewamy, że sprawcy o tym wiedzieli i chcąc zminimalizować ewentualność
wpadki przetopili je - powiedział nam zapewnie_już

stępca szefa Sekcji Prewencji w łowickiej
Komendzie Powiatowej Policji Andr.zej
Rokicki.
(mak)
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GODZINY PRACY APTEK
W POWIECIE USTALONE
Podczas ostatniej sesji, 28 listopada, rada powiatu, po zasięgnięciu
opinii samorządu aptekarskiego, przyjęła rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych. Na terenie powiatu są 22 takie apteki.
wanaście ogólnodostępnych ap-

D

tek aktualnie funkcjonuje na terenie miasta. Apteki: państwa Guzowskich przy ul. Kostka, „REMEDIUM"
na Starym Rynku oraz „BRATEK" na
Nauka w laboratorium językowym będzie z pewnością ciekawsza i bar- Bratkowicach od poniedziałku do piąt
ku obsługują klientów w godzinach od
dziej efektywna.
8.00 do 19.00, natomiast w soboty od
8.00 do 14.00. Od 8.00 do 20.00 w dni
Zespól Szkól na Bratkowicach
powszednie pracują apteki: „PANACEUM" przy ul. Sikorskiego, „BONIFRATERSKA" przy ul. Bonifraterskiej oraz „KSIĘŻACKA" przy ul.
3 Maja (w soboty pracują od 8.00 do
14.00). Apteka „MALWA" na Nowym Rynku i „APTEKA TYLMANA" od poniedziałku do soboty obostatnich dniach listopada do Ze- torka - W pracy z dziećmi niepełnospraw sługują swoich klientów od 8.00 do
społu Szkół z Oddziałami Integra- nymi trzeba stosować wiele metod, aby do 20.00. Ponadto apteka „SALIX" przy
cyjnymi na os. Bratkowice (SP 7 i nowo nauki zachęcić, zajęcia uatrakcyjnić.
ul. Armii Krajowej jest otwarta od poSzerokie zastosowanie będzie też mieć niedziałku do piątku w godzinach 8.30
utworzone gimnazjum) dostarczony został nowoczesny sprzęt dydaktyczny za- zestaw mikroskopu z kamerą, którym - 18.30, „PANACEUM DUO" na Stakupiony ze środków PFRON. Dotacja, jaką można przygotowany preparat pokazać ry Rynku od poniedziałku do piątku
otrzymała szkoła wyniosła 37 tys. zł. Dzię na ekranie telewizora, ale kamera może też
ki tym pieniądzom zakupiono wyposaże np. służyć do nagrania relacji z wycieczki
nie laboratorium do nauki języków obcych poza teren szkoły. Zestaw wykorzystywa(które kosztowało ok. 25 tys. zł), mikro- ny w sposób konwencjonalny cenny bę
skopowy zestaw telewizji kolorowej (za dzie zwłaszcza w pracy z dziećmi niedook. I O tys. zł) oraz szafki dla uczniów widzącymi, którym trudno jest obserwować preparat wprost przy mikroskopie.
i drobne instrumenty muzyczne.
Maria Wojtylak ma już kolejne plany
Pracownia językowa składa się z 24 stawadzieścia osób wzięło udział
nowisk dla uczniów i nauczycielskiej kon- dotyczące doposażenia szkoły - chciała
w ubiegłotygodniowych I Powiasoli. Każdy uczeń mając słuchawki na by, żeby w przyszłym roku w szkole po- towych Warsztatach Teatralnych, któuszach musi pracować indywidualnie. wstał gabinet rehabilitacyjny i terapeu- re odbyły się 11 grudnia w Walewicach.
Nauczyciel prowadzący zajęcia ma cały tyczny, jeżeli taki wniosek zostanie zaak- Wśród nich byli nauczyciele polskiego,
czas kontakt z uczniami, ale uczestnicy ceptowany przez PFRON i w programie nauczania zintegrowanego, osoby prozajęć nie słyszą się nawzajem - nie mogą „Domino" zhajdą się na to pieniądze.
wadzące szkolne biblioteki, a nawet hiIntegracja w Szkole Podstawowej nr 7 storycy. W jednodniowym programie
więc ani pomagać, ani przeszkadzać sobie
w nauce. Pracownia stwarza, zdaniem jako innowacja została wprowadzona już warsztatów znalazły się zajęcia z zadyrektorki szkoły Marii Wojtylak, szereg w 1998 roku. Realizowana była poprzez kresu świadomości ciała, emisji i dykcji
możliwości i może być wykorzystywana programy autorskie, które nauczyciele głosu, organizacji teatru w szkole i renie tylko do nauki języków obcych, ale sami opracowywali, oni też zajmowali się żyserii oraz wykłady z tych przedmiotakże na lekcjach muzyki czy języka pol- przygotowaniem pomocy. Statut placów- tów. Prowadzili je instruktorzy teatralskiego. Nauka taka jest zindywidualizo- ki integracyjnej szkoła ma od obecnego ni z regionalnych domów kultury oraz
(mwk) szkół podstawowych.
wana, a lekcje ciekawsze - uważa dyrek- roku szkolnego.

laboratorium do nauki
ięzyków obcych i nie tylko

W

od 8.00 do 20.00, zaś w soboty i niedziele od 9.00 do 15.00, natomiast
„SŁONECZKO" przy ul. Stanisław
skiego od poniedziałku do soboty
w godzinach od ·&.OO do 22.00,
a w niedziele od 9.00 do 15.00. Ponadto od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00, a w soboty od
8.00 do 12.00 czynna jest apteka PKP
przy ul. Dworcowej w Łowiczu.
Na terenie gmin powiatu łowickie
go jest IOaptek. Apteka ,,zDROWIE"
działająca w Kiernozi obsługuje klientów od poniedziałku do piątku 8.00
do 16.3(}, natomiast w soboty 8.00 13.00, „APTEKA PRYWATNA"
w Zdunach od poniedziałku do piątku
otwarta jest w godzinach 8.00- 17.00,
a w soboty od 8.00 do 12.00, apteka
państwa Golanowskich w Łyszkowi
cach otwarta jest od 8.30 do 18.00,
w soboty zaś od 9.00 do 13.00. „REMEDIDM" w Domaniewicach w każ-

dy poniedziałek pracuje od I O.OO do
17.00, wtorek- piątek od 8.00 do 15.00,
a w soboty od 9.00 do 12.00, apteka
Wojciecha Gacia w Niebotowie jest
otwarta w godzinach od 7.30 do 15.30
od poniedziałku do piątku, w soboty od
9.00 do 12.00, „VENUS" w Bielawach
w dni powszednie czynna jest od 8.00
do 16.00, a w soboty od 8.00 do ·13.00.
Z usług apteki ,,AMARA" w Kocierzewie Południowym można korzystać
w poniedziałki i środy od 8.00 do 18.00,
natomiast we wtorki, czwartki i piątki
od 8.00 do 15.00. Apteka „CITO"
w Chąśnie od poniedziałku do piątku
czynna jest w godzinach od 8.00 do
14.00 oraz od 16.00 do 18.00, w soboty
pracuje od 8.00 do 12.00. ,,APTEKA
PRYWATNA" w Bełchowie pracuje
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piąt
ki od 9.00 do 14.30. Punkt apteczny
w Sobocie jest czynny od poniedziałku
(aj)
dopiątkuod8.30do 15.00.

Gmina Bielawy

Warsztaty teatralne

D

Ze względu na to, że większość
uczestników zajęć w Walewicach dopiero ma zamiar organizować w swoich szkołach kółka teatralne, pod ad.resem wykładowców padało wiele
pytań. Najczęściej pytano o szczegółowe zasady realizacji scenariuszy,
metody zachęcania dzieci do działa!ności teatralnej i jej kontynuowania
przez dłuższy czas, pozyskiwanie
pieniędzy na scenografię i kostiumy.
Choć po jednodniowych zajęciach
teatralnych trudno się spodziewać,
aby ich uczestnicy od razu wzięli się
do zakładania kółek teatralnych, to na

pewno pomogą one w przygotowywaniu chociażby inscenizacji na okoliczności owe akademie. Szkolne akademie Io teraz już nie tylko odklepywane z pamięci wierszyki, ale coraz
częściej inscenizacje, a do ich przygotowania z dziećmi potrzebne są umiejętności reżyserskie - powiedziała
w rozmowie z nami Wioletta Charucka, polonistka z SP w Bielawach
i uczestniczka warsztatów. Szkoda, że
zajęcia w Walewicach trwały tak krótko, bo warsztaty z emisji głosu czy
dykcji były po prostu rewelacyjne - do(ljs)
dała.

BIURO SKLEP, ŁOWICZ, ul. Podgrodzie 11, tel.Jfax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71
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OLEJ OPAŁOWY
EICOTER M PLUS

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

JANUSZ WOJDA, tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532, (0-46) 837-.14-?3
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w imieniu Rady Miejskiej i Zarządu Miasta-Gminy Stryków
Przewodnicżąca

Rady Miejskiej w Strykowie
Krystyna Brzezińska

20.12.2001 r.

Turysta, kolekcjoner, kon°feransjer. Jednego z najbardziej intrygujących obywateli Łowicza
przybliża - bo przecież przedstawiać go nie trzeba - Tomasz Bartos.
szystko zaczęło się od turystyki,
wszystkie moje pasje i zainteresowania. Tkwię w niej od kilkudziesięciu lat
i zawsze będęjej wiemy. Nie widzę siebie
jako człowieka przykutego do domu, do
jednego miejsca, bez możliwości podróżowania. Zawsze coś każe mi się tryrywać do przodu. Myślę, że jest to chęć poznawania notrych miejsc, notrych ludzi,
ja to wszystko po prostu kocham - tak
mówi o sobie znany łowicki turysta, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego, członek Klubu Turystyki Rowerowej „Szprycha'',
inicjator jej wielu wypraw, kolekcjoner
i znany sz.erokiemu gronu łowiczan ~
wiadacz-jaksam siebie określa, uciekając ex!
słowa konferansjer - Eligiusz Pietrucha
Dla Elka, bo tak zdrobniale nazywają
go znajomi, przygoda z turystyką zaczę
ła się w domu rodzinnym. Były to z początku wypady z rodzicami za miasto. Pamiętam pierwsze takie przygody, gdy ojciec
woził mnieje=e na ramie roweru po okolicy Łowicza. Potem ważnym etapem była
szkoła średnia - Technikum Dziewiarstwa
w Łodzi, w której spotkał ludzi, potrafią
cych zarazić go chęcią podróż.owania. SpoRower umożliwia także docieranie na bezdroża. Na zdjęciu Eligiusz Pietrucha z Adamem Szymańskim
śród nich najmocniej na usta ciśnie mu się
na Pustyni Błędowskiej - rok 1998
nazwisko Ryszarda Szpindlera, pochcxlzą
cego ze Lwowa nauczyciela m.in. rysunku
odpowiada: Do gór, najlepiej się w nich
technicznego. Pcxl jego wpływem Pietrucha
czuję. Mimo, że chodził po różnych góstaje się członkiem PTTK, działa w Klubie
rach Polski, Słowacji, Czech, a nawet
Turystyki Górskiej, wtedy zaczynają się
Bułgarii to jednak najbardziej urocze jego
pierwsze wypady w góry i w inne części
zdaniem są... Pieniny. Nie ma widoku
kraju, wtedy poznaje rówieśników, z któryw górach, który równałby się z widokiem
mi dobre, przxjacielskie kontakty utrzymuz Sokolicy na Dunąjec, którym spływają
je do dnia dzisiejszego.
tratwy- mówi Elek. Drugie ulubione miejNawet okres wojska nie okazał się
sce to Tatry, chyba dlatego, że tu najwię
dla szeregowego, potem kaprala Pietruchy
cej najadł się strachu. Kilka razy przechopowcxlem do przerwy w uprawianiu turydził Orlą Perć, najtrudniejszy szlak Tatr,
styki. Gdy bylem już wolny, po zajęciach,
po którym idąc, na wysokości ponad
zawsze starałemsięzorganizówaćsobie czas.
2 tys. metrów, granią spinającą kilka
Można było między innymi ~życzać roszczytów, trzeba momentami stawiać
wery i gdy tylko miałem możliwość, to wła
kroki dosłownie nad przepaścią. Za swój
śnie robiłem. Dzięki temu zwiedziłemd-Oldad
sukces uważa wejście w 40 centymetronie okolice miejscowośc~ w których służy
wym śniegu na Rysy, ale prawdziwy,
łem: Dęblina, Radomia, Tomaszowa Mazoprzenikający wszystko strach przeżył
wieckiego i Przasnysza - opowiada.
kilkanaście lat temu na Giewoncie, gdy
w ciągu kilku minut rozpętała się burza.
Góry,
miłość
Trzeba było uciekać, strasznie się balem,
Pytany, do którego z zakątków Pol- Anonsuje się kolejna wycieczka. Pietrucha - przewodnik PTTK, być a na dodatek spotkaliśmy - bo bylem
ski najczęściej tęskni, Elek bez namysłu może będzie tym, który ją oprowadzi.
z kolegą - dwie kobiety zupełnie nie
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przygotowane na chodzenie po górach,
a już na pewno nie na szybkie schodzenie
po mokrym od deszczu szlaku. Sprowadziliśmyje bezpiecznie do schroniska, ale
kosztowało to nas wiele trudu.
Z górami kojarzy Pietruchę wielu obecnie dorosłych już ludzi, z którymi kilkanaście lat temu Wyjeżdżał na obozy wę
drowne, organizowane przez PTTK. Te
obozy to oddzielna historia - wspomina
pan Eligiusz. Odbywały się one w Beskidzie Żywieckim, Sądeckim, Bieśzczadach,
Pieninach. Dla opiekuna i przewodnika
dzieci i młodzieży, który opiekuje się grupą w górach, jest to ogromna odpowiedzialność. Czasem trzeba umieć zrezygnować z dojścia dojakiegoś miejsca w trudnych warunkach, by nie przysporzyć sobie i innym kłopotu. Jego troska o powierzoną mu młodzież zaowocowała tym,
że wychował sobie następców zarażo
nych chęcią podróżowania.

Rower,
iego konstrukcia
Eligiusza Pietruchę znamy jednak
przede wszystkim z dalekich, kilkudniowych wojaży rowerowych. Dlaczego
właśnie rower stał sięjego ulubionym środ
kiem lokomocji, sposobem na poznanie
świata? Rower jest jedynym pojazdem,
który się do tego świetnie nadaje. Jadąc
na nim, można wszystko dokładnie obejrzeć, dostrzec rzeczy, które normalnie by
nam umknęły, odczuć i także doświadczyć
samej drogi. To nie jest to samo, gdy jedziemy na wycieczkę autobusem, gdy
wszystko miga nam za szybą, a przewodnik szybko opowiada o tym, co właśnie
widzieliśmy. Zwiedzając na rowerze mamy
więcej czasu, możemy się zatrzymać, porozmawiać z ludźmi, poznać ich problemy, kulturę, dopytać się ojakieś ciekawe
miejsca, które nie są ujęte w przewodnikach, a które warto zobaczyć. Inną sprawąjest to, że rower jest jednym z najtań
szych środków podróżowania - przyznaje Eligiusz Pietrucha. Najtańszych
z pewnością, co nie znaczy, że nie wy-_
magających starań i dbałości. W swój
rower Pietrucha wkładał wiele wysiłku,
także samodzielnie wykonując części,
których nie można było kupić w sklepach. Samodzielnie wykonywał lub przerabiał stopki, ochraniacze przed błotem
mocowane do błotników, lampy, termometry, nawet uchwyty na radia oraz bagażniki przednie, które kiedyś były bardzo trudne do kupienia. Teraz już nie
trykonuję takich rzeczy, bo można to
wszystko kupić w sklepie - przyznaje
konstruktor. Podróżując rowerem trzeba wykazać się też dobrą organizacją czasu i odpowiedzialnością. Tak było szczególnie w przypadku najdalszych podróży: po Finlandii, Norwegii, Szwecji i Danii w 1997 roku. To była wyprawa!
W każdym z krąjów, który odwiedzaliśmy
spotykaliśmy się z odmiennym krajobrazem, zabytkami, kulturą, ludźmi. Ziściło
się w ten sposób jedno z moich najwięk
szych marzeń, by odbyć daleką podróż
i być zdanym w dużej mierze na własne
możliwości. Pietrucha przejechał rowerem
znaczną część Polski, ale wiele brakuje
mu jeszcze do tego, by powiedzieć, że
całą ją zjeździł. Jest wiele miejsc, w których jeszcze niepostawiłem stopy, staram
się docierać wszędzie tam, gdzie jeszcze
mnie nie było. A gdy nie można pozwolić
sobie na wojaże po kraju, bo przecież wią
żą się z tym koszty, zawsze pozostaje
Ziemia Łowicka Tu jest tyle ciekatrych
miejsc, że w czasie każdego wojażu maż-
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na zobaczyć czy zwiedzić coś interesują dzierz był mój. W kraju, po powrocie,
cego. Uważam zresztą, że ziemia ta ma wręczyłem jej nowy zegarek.
fascynującą historię, wartąpoznania, ma
Zegary,
ciekawy folklor, którego ślady w budownictwie do tej pory są rozsiane po podło
iego muzyka
wickich wsiach. Tego często nie dostrzeZegary, tylko te większe, wiszące na
gamy i pomału historia pozostawiona
są zresztą kolejnąpasją Eligiuścianach,
nam przez ojców staje się nam obca.
sza Pietruchy. Nie jest to najtańsze hobPodróżowanie po okolicach Łowicza i
po kraju stało się dla pana Eligiusza oka- by - na szczęście, jak sam przyznaje,
zją do pogłębienia więzi z przeszłością, może liczyć na przyjaciół, którzy dają
do poznawania i rozumienia historii. mu zegary w prezencie z różnych okaDlatego także zbiera on w swojej bi- zji. Często są to zegary nie na „chodzie",
bliotece wszystkie wydawnictwa o Ło trzeba więc zadbać o ich remont. Aktuwiczu. Te, których nie jest w stanie zdo- alnie ściany domu pana Eligiusza zdobi
być w oryginalnym wydaniu - kseruje. 37 zegarów, w tym 29 starych. Wszyst-

Większość łowiczan zna Pana Eligiusza przede wszystkim jako „zapowiadacza" organizowanych w mieście imprez.

Autografy,
iego satysfakcia .
Z podróżowania wynikają inne pasje
Eligiusza Pietruchy, takie, których zwykle nie ujawnia. To pasje kolekcjonerskie,
poprzez które, jak mówi, chce zachować
od zapomnienia chwile i wrażenia towarzyszące spotkaniom, które niesie życie.
Tylko przyjaciele wiedzą, że Eligiusz Pietrucha jest zawziętym zbieraczem autografów. Pierwszy otrzymał w 1975 roku
w Nieborowie od prof. Tadeusza Kotarbińskiego. W swoim pamiętniku posiada
ich aktualnie 55, z czego trzy należą do
prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra
Kwaśniewskiego i prezydenta Mongolii
Bagabandiego, który odwiedził kilka lat
temu Łowicz. Wiele z tych autografów
przypomina mi bardzo miłe chwile, jakie
spędziłem ze znanymi osobami. Kiedyś na
przykład dowiedziałem się, że w restauracji Polonia siedzi Roman Wilhelmi,
który akurat kręcił w Nieborowie i Walewicach film. Pobiegłem więc co prę
dzej do niego, odnalazłem i poprosiłem
o autograf - on z chęcią go złożył, zaprosił do stolika, spędziłem bardzo miły
wieczór z bardzo lubianym przeze mnie
aktorem. W swojej kolekcji Eligiusz
Pietrucha posiada także autografy takich osobistości ze świata polskiej kultury jak prof. Aleksander Bardini, Adam
Hanuszkiewicz, Tadeusz Łomnicki.
Inną pasją, bardzo poważnie traktowaną przez naszego bohatera jest zbieranie moździerzy. Pietrucha posiada ich 21,
w tym 2 liczące ponad 90 lat. Cztery egzemplarze to moździerze użytkowe, wykorzystywane w gospodarstwach domowych, reszta to moździerze ozdobne.
Najbardziej podoba mi się to, że każdy
z nich jest jak dzwon, ma swój dźwięk. To
ich duża atrakcja z której niewielu zdaje
sobie sprawę. Większość moździerzy, jakie posiadam to pamiątki. z wojaży po świe
cie. Szczególnie do jednego z nich czuję
sentyment, przywiozłem go z Grecji. Zauważy/em go na jednym z pchlich targów.
Sprzedawca nie chciał za niego pieniędzy,
nie można go było przekonać. W pewnym
momencie zobaczył u żony szwajcarski
zegarek i to właśnie chciał w zamian.
Żona poświęciła się i ws\niały moź-

kie są sprawne. Z jednego jest szczególnie dumny. To Gustaw Becker, liczący
obecnie 130 lat. Piękny zegar. Najcenniejszy to zegar wykonany ręcznie przez górali szwajcarskich z archaicznymi łoży
skami tzw. buksami, wykonanymi ze skóry. To jedyny zegai; który jest uruchami4ny dwa razy do roku z okazji świąt. Zegarmistrz ostrzegł mnie, że ma tak delikatną konstrukcję, że ciągłą. praca moc-.
no skróciła by mu życie.
Zbieranie zegarów zaczął Pietrucha
dość niezwykle, miał kupić taki zegar koledze, ale wtedy pomyślał, dlaczego to
on nie miałby mieć takiej pięknej rzeczy,
a miał już wówczas w domu jeden taki,
odziedziczony po rodzicach. Byłoby ich Tykanie tych zegarów jest jak najlepsza muzyka.
nickie, często się więc wymieniamy. Czasem otrzymuję teżjakąś odznakę od osoby, którą spotykam na rajdzie przewodnickim, czy w czasie odwiedzin przewodników w innych miastach.

Folklor,
iego sluiba
Szerszej publiczności Eligiusz Pietrucha znany jest najbardziej z tego, że na
różnych imprezach folklorystycznych
pełni rolę zapowiadacza. Swój debiut
w tej roli miał w czasie Jarmarku Łowic
kiego w 1973 roku. Sprawdził się na tyle,
że rolę konferansjera ludowego pełnił na
większości imprez o tym charakterze,
jakie później odbywały się w naszym
mieście. Ta rola Wymaga sporego rejlek-

Autografy -

pamiątka

ciekawych

su, by umieć ratować koncerty w momentach, gdy coś zacznie szwankować.
Trzeba umieć zagadać publiczność, rozweselićją, ale takźe powiedziećjakąś ciekawostkę. Chyba to mi się udaje, skoro
mnie chcą - śmieje się pan Eligiusz.
Wśród łowiczan jest wielu, którzy uważają, że w tej właśnie roli spełnia się
wspaniale. Decydujące są tu jego indywidualne predyspozycje. Nigdy nie miałem oporów w kontaktach z większągn1pą ludzi: przyznaje Pietrucha. I dodaje:
Oprócz tego nie widzę wspanialszej rzeczy,jak strój łowicki, gawędy, przyśpiew
ki, łowicka muzyka ludowa i taniec. Jest
to wszystko tak wesołei skoczne, że nawet i umarłemu by coś drgnęło -jak czasem powiadam w czasie występów.
Tomasz Bartos

spotkań.

Jest jeszcze jedno hobby Eligiusza Piew mieszkaniu Eligiusza i Krystyny Pietruchów więcej, gdyby nie to, że nie każ truchy. Jest on, jak sam ocenia, jedną
dy okaz, na który natrafiają podczas z niewielu osób w kraju posiadających
swych wspólnych wypraw - bo trzeba tak dużą kolekcję „blach" przewodnickich.
wiedzieć, że pani Krystyna pedałuje Ich zbiór to 57 odznak, ale kolekcja ciągle
i chodzi po górach niemal tak samo inten- się rozrasta. Te blachy to przede wszystsywnie jak jej mąż - zdołają do Łowicza kim duży kawałek historii polskiej turyprzywieźć. Denerwuje mnie, gdy podró- styki., oprócz tego wielejest ciekawych pod
żuję rower.em i spotyka mnie okazja ku: względem opracowania graficznego. Zbiepienia okazyjnie wspaniałego zegara - bo ranie ich niejest łatwe, nie były one wydajak zabrać ten delikatny, często stary ze- wane w dużych ilościach, a ci, którzy je
gar na rower? Ryzykowałbym jego znisz- posiadają to najczęściej właśnie przewodczenie. A tak lubię w domu usiąść wfotelu nicy- czują więc do nich spory sentyment,
pod ścianą z zegarami i przez chwilę nic nie chcą ich oddawać w obce ręce. Jestem
nie robić tylko słuchaćjak tykają. To wspa- jednak w kontakcie z osobą, która zbiera
medale, w tym takźe i odznaki przewodniała· muzyka!

Półki

w domu Pietruchów

pełne są książek o Łowiczu

i folklorze"

~
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INTERNOWANI SPOT li SI
PO DWUDZIESTU LATACH
K dzy innymi w

ilkudziesięciu internowanych - mię
więzieniu przy ulicy
Wiejskiej w Łowiczu - wzięło udział we
wspólnym spotkaniu po 20 latach od grudniowych wydarzeń 1981 roku, które odbyło się w ostatni weekend w Łowiczu. Rocznicowe spotkanie internowanych z regionu
łódzkiego wypełnione było wspomnieniami z działalności w strukturach Solidarności
i ze stanu wojennego. W ostatni weekend,
15 i 16 grudnia w miejscach, gdzie spotykali
się internowani, dobre słowo na temat obecnej władzy nie padło. Część osób nie szczę
dziła jednak również słów krytyki pod adresem rządów solidarnościowych.
Na spotkanie nie przyjechali wszyscy
zaproszeni, a powody tego były bardzo róż
ne. Niektórzy nie mieli czasu, byli chorzy,
zajęci własnymi sprawami i rodziną, inni nie
chcieli wspominać grudnia 1981 roku. Spotkanie rozpoczęło się sesją popularnonaukową w nowym gmachu Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej przy ulicy Akademickiej. Wszystkie referaty wygłoszone podczas sesji mają zostać wydane w formie książkowej, będzie to
wydawnictwo istotne dla historii najnowszej Polski. Wiele informacji przedstawio- Stojący z lewej strony Alfred Skórzewski, będąc internowanym w Łowiczu wykonał na więziennej półce
nych w referatach do niedawna jeszcze po- z czterech tysięcy kawałków kartek pocztowych, widoczny w tle obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. Obok
•
·
zostawało tylko w ludzkiej pamięci i nigdzie stoi szef łódzkiej Solidarności Waldemar Krenz.
nie było zapisanych. 14 grudnia 200 I roku
wie, który nie odnalazł się w rzeczywistości
w Łowiczu wspomnienia te zyskały warpo zdławieniu ,,Solidarności" i kilka lat po
tość historyczną. Do dokumentacji trafił
wyjściu z więzienia zmarł - Zapił się na
między innymi wywiad biskupa łowickie
śmierć. To był wielki człowiek, chociaż nie
go Alojzego Onizulika, którego biskup udziebył Wałęsą. Podtrzymywał nas na duchu,
lił na dzień przed wprowadzeniem stanu
podczas gdy sam miał problemy. Według
wojennego. Nie był on prezentowany podmecenasa Głogowskiego jest to przykład
czas spotkania z uwagi na kłopoty ze wzroosoby, której komuniści złamali życie.
kiem biskupa, jednak trafił do dokumentacji
Rzeczą zdumiewającą dla służby więsesji.
ziennej, SB-ków oraz współwięźniów
osadzonych za przestępstwa kryminałCzekano tylko
ne była powszechna postawa modlitewna hasło
na osób internowanych. Msze święte
były dla internowanych nie tylko przePod koniec listopada - 23 - było spożyciami religijnymi, ale również patriotkanie komisji wspólnej rządu i Episkopatu - wspominał na sesji dni przed wprowadzeniem stanu wojennego biskup Orszulik - Atmosfera konfrontacyjna podczas spotkania narastała. Po stron ie wła
dzy machina nastawiona na likwidację SoTak wyglądało zgrupowanie sił ZOMO przygotowane do pacyfikacji
lidarnościjuż była nastawiona. Kilka dni
strajkującej Stoczni Gdańskiej. Niemal identyczna fotografia
przed tym spotkaniem biskup spotkał się
ze Stefanem Bratkowskim, który wtedy prezentowana była na wystawie towarzyszącej łowickiemu spotkaniu, •
zorganizowanej w szkole pijarskiej.
powiedział: Niech ksiądz spyta czy prawdąjest, że rozdano broń funkcjonariuszom
uruchomienie tej maszyny. Dwunastego nie z tymi, którzy jeszcze nie zostali areszpartyjnym. Odpowiedź na to pytanie, za- jeszcze niczego się nie spodziewałem ... towani. Po południu dotarły do nich pierwdane podczas spotkania komisji, była na- - wspominał dalej biskup Orszulik.
sze wiadomości z Białołęki - z cel z powybistępująca: No tak, pospieszono się ...
W niedzielę, 13 grudnia, pod nieobec- janymi oknami... Od pierwszego spotkania
Machina przemocyjuż wtedy była uru- ność prymasa Wyśzyńskiego, który był z przedstawicielami rządu Episkopat pytał
chomiona. Musiało byćjuż wszystko zde- na spotkaniu z młodzieżą w Częstocho o losy Wałęsy - symbolu Solidarności. Najcydowane, chodziło pewnie tylko o hasło. wie, arcybiskup Dąbrowski razem z księ pierw mówili, że jest w Gdańsku, potem, że
Wjibrano niedzielę - najlepszy dzień na dzem Orszulikiem zorganizowali spotka- w Warszawie. Pytaliśmy. czyjest internowac-----------------------------~ ny-mówili,żenie.Dopieropodwóchdniach
powiedzieliprawdę. I 6 grudnia o 21 w nocy

Internowanych było dwóch
T„lfszystkim, którzy na łamach „No-

YY wego Łowiczanina" wypowiadali
się o Stanie Wojennym,

a w szczególno-

ści Redaktorowi Naczelnemu Wojciecho-

wi Waligórskiemu pragnę przypomnieć,
że W. Gędek nie był jedynym organizatorem i działaczem NSZZ „Solidarność"
internowanym w naszym mieście. Osoba, o której przypominam, to Pan Andrzej Wojciech Jankowski, w dniu
13.12.1981 r. pracownik Synteksu, do
dziś mieszkaniec Łowicza.
Panie redaktorze, nie sztuką jest
w gazecie zamieścić inforn1acje przyniesione przez innych. Jeżeli podjął się Pan

napisać

o internowaniu w Łowiczu, to
czy o kimś nie zapomniano. Uzupełnienie przez redakcję niektórych faktów w tym przypadku pozwoli myśleć, że Pańska gazeta jest wiarygodna i bezstronna.
Załączam pozdrowienia
Marek W.
Od redakcji: Istotnie, należało wspomnieć o tym, znanym nam, fakcie. Jedna
z omawianych przez nas prac licealistów
wspominała o tym. Naszym niedopatrzeniem było, że akurat ten fragment nie zmieścił się w druku - a był istotny.
Przepraszamy.
należało sprawdzić,

'--------------------------------'

zostaliśmy zawiezieni

na spotkanie z Wałę
czas towarzyszył nam fankcjonariusz, znany potem z procesu zabójców księ
dza.Popiełuszki - Adam Pietruszka. Wałęsa
powiedział wtedy. że oni jeszcze przyjdą do
mnie na kolanach i będą prosić o pomoc.
Było to wtedy zjego strony prawie nierealne
proroctwo, ale właściwie to w I 988 i 89 przyszli prosić, żeby zasiadł do okrągłego stołu
ze swoimi doradcami. Pamiętam, powiedziałem wtedy: Panie Lechu, kolana to są do
klęczenia przed Bogiem - wspominał biskup.
Mecenas Karol Głogowski, inny z referentów, znalazł się w łowickim więzieniu 18
stycznia. Swój referat na temat dnia powszedniego internowanych poświęcił Andrzejowi Popielowi - internowanemu ze Skierniesą. Cały

wis ko, zobaczyć, kto jest przywódcą, kto
intonuje patriotyczne pieśni ...
Od innej strony, na wesoło, wspominał
na sesji stan wojenny historyk, ksiądz Zbigniew Skiełczyński, wówczas często odwiedzający internowanych w Łowiczu. Według
jego zabawnego określenia, zakład karny
w Łowiczu był w stanie wojennym ... największym skupiskiem inteligencji w mieście.

Nocne rozmowy
Po popołudniowym posiłku CT.ęf,ć internowanych spotkała się w akademiku Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno- Pedagogicznej naNocnych Rozmowach
Polaków. Byli tam też dziennikarze ,,NŁ" rozmowy z kilkoma internowanymi przedstawimy w osobnym artykule. W nocnym
spotkaniu nie uczestniczyli wszyscy internowani, część z nich pojechała do domów
i dopiero następnego dnia wróciła na niedzielne, oficjalne uroczystości. Ci, którzy
zostali,mielimożliwośćspotkaniasięwświe

tlicy akademika przy zastawionym stole.
· Było to spotkanie zupełnie inne od oticjalnej sesji popularnonaukowej oraz niedzielnychuroczystościkościelnych,pełnewspo

mnieńnieforn1alnych,takichjakichprzyofi-

cjalnym audytorium się nie usłyszy. Gdy
rozmowy przycichały, byli internowani zaczynali śpiewać te same pieśni, które podtrzymywałyichnaduchuwwięzieniu,m.in.:
Pieśń konfederatów, Boże coś Polskę oraz
pieśńharcerskąPłonieogniskoiszumiąknie
je... Na stołach pojawił się również alkohol,
który rozwiąµł języki i podsunął wiele
wspomnień.

Nie udało się również uciec od rozmów
o polityce i krytyki poczynań obecnego rzą
du. Jeden z internowanych w stanie wojennym pracowników żyrardowskich zakła
dów lniarskich znałosobiścieobecnegopre
miera polskiego rządu Leszka Millera i nie
miałonimdobregozdania

Krzyż niósł Adam Głowacki z Głowna,
internowanych w łowickim więzieniu.

tycznymi. Była to również okazja, żeby
z celi i spotkać się na korytarzu
z innymi internowanymi. Spotkania również podtrzymywały na duchu i sprawiały,
że internowani byli świadomi tego, że nie są
osan10tnieni w swoich działaniach. Modliliśmy się i dzięki temu mogliśmy wyjść poza
cel{, na korytarze poszczególnych pawilonów. Władze natomiast zgodnie ze swoim prawem mogły ograniczyć nam tę
wolność do nabożeństw słuchanych
przez radio. Jednak tego nigdy nie zrobiły. Dlaczego? - zastanawiał się mecenas Głogowski - Być może dlatego, że
władze chciały rozpoznać lepiej środowyjść

najmłodszy

z wówczas

Dla wielu spośród internowanych było
to spotkanie ze znajomymi z ~ęzierria po
kilkunastu latach. Niektórzy stracili ze sobą
kontakt od razu po tym jak zostali zwolnieni, inni utrzymywali do tej pory kontakty
towarzyskie.

Ksiqdi Gliński
• postać niezwykła
W niedzielę, 16 grudnia od samego rana
w kościele ojców pijarów odbyła się msza
święta dla internowanych, a bezpośred
nio po niej powitanie arcybiskupa Wła
dysława Ziółka oraz biskupa Alojzego
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Orszulika i uroczyste odsłoni({Cie dwóch tablic pamiątkowych. Pierwsza z nich poświę
cona jest księdzu kanonikowi Wiktorowi
Glińskiemu(żyłw latach23. I.1909-21. II.
1988)- kapłanowi podziemnej Solidarności w Łowiczu. Ksiądz Gliński był kapła
nem diecezji pińskiej, proboszczem drohiczyńskim, opiekunem AK terenów nadbużańskich. Zanim zamieszkał w Łowi
czu zajmował się między innymi odbudową dwóch kościołów w parafii pińskiej.
Do Łowicza trafił jako rezydent w I 968
roku, zmuszony do opuszczenia tamtych
terenów przez swojego biskupa, który
uległ naciskom władz komllllistycznych.
On się agitatorów nie bał, ale władze tak
przestraszyłyjego biskupa, że ksiądz Gliń
ski został ostatecznie zmuszony do wyjazdu. Tak się znalazł w Łowiczu - opowiada
przyjaciel księdza, internowany działacz
łowickiej Solidarności Wojciech Gędek.
W Łowiczu mieszkał w bloku na osiedlu
Dąbrowskiego, od samego początku był
kapelanem chorych i często odprawiał msze
święte u osób, które nie są w stanie same
przyjść do kościoła Pizede wszystkim jednak bardzo dużo spowiadał. Niektórzy starsi
mieszkańcy Łowicza pamiętają, że często

po prawej stronie przed konfesjonałem
w kościele Świętego Ducha stało kilka osób
i czekało na swoją kolej spowiedzi. Spowiednikiem wtedy był właśnie ksiądz Gliń
ski. Spowiedź jest za każdym razem osobista i ksiądz Glińskipotrafił nawiązać dialog
z osobą, którą spowiadał - wspomina Wojciech Gędek.
Od samego początku Solidarności ksiądz
Gliński nie krył wielkiej sympatii dla tego
ruchu. Odprawił pierwszą mszę świętą
w intencji tejże; w piątą rocznicę (w 1986
roku)poświ({Ciłwkościeleżoliborskimsztan

darłowickiej Solidarności (była to jednocześnie 50 rocznica jego k:aphlństwa), w stanie
wojennym wielokrotnie odprawiał msze
święte w intencji Solidarności i wolnej

Ojczyzny. Był ceniony również za to, że
zawsze starał się patrzeć na sprawy z
dystansem i starał się zrozumieć nawet
funkcjonariuszy SB. Jego zdj({Cia można
było zobaczyć między innymi na wystawie otwartej w niedzielę w szkole pijarskiej.
Napis na drugiej tablicy pamiątkowej
odsłoniętej w XX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego jest jednoznaczny:
Gdy za wolność Ojczyzny zapłaciliśmy wła
sną ·wolnością. Internowani z regionu łódz
kiego. Bezpośrednio po odsłoni({Ciu tablic
internowani przeszli pod pomnik Synom
Ziemi Łowickiej oraz papieża Jana Pawła II,
gdzie złożyli kwiaty. Jedynym sztandarem,
który towarzyszył internowanym był sztandar łowickiej Solidarności. Mszę świętą

w katedrze o godzinie 12.00 koncelebrowali m. in. biskup Alojzy Orszulik i
arcybiskup łódzki Władysław Ziółek.

Idealna okazia
dla nauczycieli
Najbardziej oczekiwanym tego dnia wydarzeniem było jednak otwarcie tylko na trzy
dni, w sali gimnastycznej szkoły pijarskiej
wystawy pod tytułem „13 Grudnia, Internowanie i Stan Wojenny''. Merytorycznie
zajęło się tym Muzeum Tradycji Niepodległościowych z ulicy Gdańskiej z Łodzi.
Dużą ~ eksponatów jednak dostarczyli
internowani z Łowicza, komitet organizacyjny spotkania rocznicowego, niektóre
pochodzą z archiwum Solidarności okręgu
łódzkiego. Wystawa ta jest fragmentem bogatych zbiorów łódzkiego muzeum. Pokazujemy tutaj rozwój Solidarności odjej początków aż do Okrągłegą Stohl i ponownej
legalizacjiSolidarności. ij'ybórdokumentów,
zdjęć jest bardzo bogaty i przybliża wydarzenia z tamtych lat. Jest to idealna okazja
dla nauczycieli historii, żeby uwiarygodnić w
prosty i łatwy do zapamiętania sposób słcr
wo mówione na lekcjach - powiedział o
wystawie dyrektor łódzkiego muzeum Henryk Siemiński. Dyrekcja muz.eum miała jeszcze jeden istotny cel, do którego dąży poprzez organizowanie takich wystaw. Bardzo wiele cennych materiałów z tego okresu
jest ciągle u ludzi i sąpamiątkami rodzinnymi, z którymi ciężko się rozstać. Takimi działaniami przekonujemy ludzi, że te pamiątki,
po przel«wlniu na rzecz muzeum, nie idą na
zatracenie i nie leżą głęboko w sziifladach,
tylko tworzą historię - tłumaczył dyrektor
Siemiński. W sobotę na sesji popularnonaukowej oraz w niedzielę na ot)Varciu wystawy była jedna z nieli=ych okazji zobaczenia z bliska twórczości internowanych w
Łowiczu. Alfted Skórzewski, gdy siedział
w łowickim „internacie" wykonał na desce,
będącej półką z więziennej sz.afki, obraz
Matki Boskiej Jasnogórskiej, mając za wzór
niewielki i zniszczony obrazek z Często
chowy. Obraz·powstał z ponad 4 tysi({Cy
kawałków kolorowych kartek nadesłanych
internowanym przez rodziny i znajomych.
Więzienna półka została wcześniej zagruntowana mlekiem W-proszku, zaś kawałki
papieru przyklejone były kurzym białkiem
Obraz powstawał w tajemnicy przed fimkcjonańuszarni więziennymi, często pod kocem. A{fi-ed pokazał mi ten obraz dopiero
jak wychodziłem z internatu. Był otulony kocem. A{fi-ed musiałpracować w samotności
- opowiadał nam marszałek Sejmu pierwszej kadencji Jerzy Kem, który również był
internowany w łowickim więzieniu.
Marcin A. Kucharski

z Liceum Handlowego w ZSZ nr 4 z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli wystawę
okresowi stanu wojennego. Szkoda, że byli jedną z bardzo nielicznych grup, które wybrały się
w tym celu do szkoły pijarskiej.
CzwaFtoklasiści

poświęconą

WYCIECZKI NIE PmSztY
Ciekawa wystawa o stanie wojennym przeszła prawie bez echa
ie było co pra'."da zapowiadanej pierwotnie aranżacji celi więziennej, ale
było wiele cennych fotografii, podziemnych wydawnictw, dokumentów, ulotek
- w tym też pamiątek lokalnych, łowic
kich. Dzięki temu wystawa p.n. „13 grudnia, Internowanie i Stan Wojenny", którą
. można było oglądać przez trzy dni ( 16, 17,
18 grudnia) w łowickiej szkole pijarskiej, była
ciekawa Jednak nauczyciele łowickich gimnazjów i szkół średnich w zdecydowanej
większości nie dostrzegli tego wydarzenia
bądź nie uznali go za ważne.
We wtorek rano na sali gimnastycznej
szkół pijarskich spotkaliśmy uczniów kl
IV Liceum Handlowego (ZSZ nr 4), którzy w ciszy i skupieniu przeżywali wystawę. Przyszli tam ze swoją wychowawczynią Jolantą Żabką (anglistką), która
uznała, że warto na ten cel przeznaczyć
lekcję wychowawczą. Obejrzenie tego
bardzo bogatego zbioru eksponatów to
rzadka, a może nawet niepowtarzalna
okazja, która ułatwi młodzieży ukształto-

N

wanie osobistego stosunku do tamtych
zdarzeń - ocenia wychowawczyni czwar-

toklasistów. Warto dodać, że o wystawie
z naszej gazety. Przed
południem do „pijarskiej" zawitała kolejna grupa młodzieży z ZSZ nr 4, niestety
z naszych informacji wynika, że na tym
skończyły się wycieczki szkolne - jeśli
nie liczyć oczywiście klas ze szkoły pijarskiej, które wystawę miały u siebie.
W gimnazjach o wystawie nie wiedzieli
(Gimnazjumnr2), bądź oficjalnie nie wiedzieli (Girnn~um nr l i nr 3). Niektórzy
nauczyciele z Gimnazjum nr I byli i oglą
dali wystawę, informowali o jej istnieniu
uczniów, ale na poświęcenie jej lekcji się
nie zdecydowali, podobnie w Gimnazjum
nr 3, gdzie powiedziano nam, że z pewnością warto by było ją zobaczyć, jednak
nawał prac i obowiązków spowodował,
że nie znaleziono na to czasu. W szkołach średnich tłumaczenie jest trochę inne,
ponieważ Mirosław Kret, dyrektor powiatowego Wydziału Edukacji osobiście
dowiedziała się

przekazywał informację

o wystawie na
spotkaniu z dyrektorami szkół średnich.
Tutaj większość nauczycieli zapewnia, że
zach({Cała młodzież do indywidualnego odwiedzania wystawy (efekt raczej mierny),
choć byli i tacy, którzy we wtorek po połu
dniu (ostatni dzień wystawy!) zapewniali,
że wybiorą się na nią z uczniami. Jeszcze
inni byli zdziwieni, że jest to wystawa
otwarta dla wszystkich, byli również i tacy,
którzy w ogóle nie wiedzieli, że wystawa
jest.
Trzy dni minęły, wystawa została za~
mknięta, pozostały jednak wątpliwości
i pytania. Czy dobry nauczyciel nie powinien interesować się wydarzeniami kulturalnymi w mieście? Czy warto czekać
na oficjalne zaproszenie, gdy przepada
okazja przeprowadzenia niepowtarzalnej
lekcji? No i ostatnie pytanie: Kto na tym
stracił? ~ci, którzy nie pomyśleli, by zaprosić, ci, którzy zaproszenie zlekceważyli, czy ci, którzy nie obejrzeli, czyli
(aj)
uczniowie?
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przyjęta

Ceny za OSiR ust al one

Z

arząd Miasta Łowicza pozytyw111e zaopiniował stawki za
wynajmowanie poszczególnych
sal w łowickim Ośrodki1 Sportu i Rekreacji w obydwu halach (przy ulicy
Jana Pawła II oraz przy ulicy Topolowej), które będą obowiązywać
w przyszłym roku. Podstawą opracowania nowych stawek były wyliczenia przedstawione przez dyrekcję ośrodka po przeprowadzeniu kalkulacji kosztów. Stawki są wyższe
od ubiegłorocznych o około I O procent. Szczegóły są dostępne w siedzibie ośrodka.
(mak)

Zmiany wbudżecie
Domaniewic
kwotę bliską 17.800 złotych

nie

kupić

-

pooglądać

O

warto

ZAMIAST „EURO" •„ROKICKr
d tygodnia w Łowiczu funk- tyment artykułów spożyw
cjonuje nowy, duży super- czych, alkoholowych i wędli
market „Rokicki". Ściśle biorąc niarskich. Można tu również
nowa jest tylko firma i logo wid- kupić owoce, warzywa, artykuniejące na pawilonie handlowym ły chemiczne oraz drobne AGD.
u zbiegu ulic Starzyńskiego i Ka- Sprzedaż w dalszym ciągu ma
liskiej dzierżawionego jeszcze do tutaj charakter samoobsługowy,
niedawna od Krzysztofa Gajdy nic zmieniły się (Ównież godziprzez Wojciecha Pioruna - wła ny otwarcia sklepu, czyli od pościciela sieci handlowej „Euro".
niedziałku do soboty od 6 do 22,
Jak twierdzi ten ostatni, od dłuż a w niedzielę od I O do 18.
szego czasu miał on zamiar zre- W „Rokickim" zatrudnionych
zygnować z prowadzenia w tym jest obecnie 15 osób, które do
miejscu działalności .
tej pory pracowały w supermarObecnym dzierżawcą pawilonu handlowego jest Jakub Rokicki, który od 11 lat prowadzi Kościół na Korabce
w Skierniewicach hurtownię nap oj ów alkoholowych. Sklep
w Łowiczu jest jego debiutem
w sprzedaży detalicznej, do tej
uż po raz trzeci osoby sapory handlował hurtowo wyromotne z parafii Matki Bożej
bami spirytusowymi, winem, Nieustającej Pomocy na Korabpiwem oraz napojami orzeźwia ce w Łowiczu zostały zaproszojącymi. W nowo otwartym „Rone na Wigilię_. Spotkanie odbędzie
kickim" oferuje się szeroki asor- się w sobotę, 22 grudnia o godz.

O

kecie „Euro". Na dobry począ
tek działalności nowy sklep
proponuje swoim klientom świą
teczny konkurs z cennymi nagrodami. Wystarczy dokonać zakupu za minimum 50 zł.
Jakub Rokicki zapowiada już
otwarcie drugiego swojego sklepu
w Łowiczu. Ma to nastąpić
w styczniu przyszłego roku. Drugi
„Rokicki" otworzy swe podwoje
dla klientów na 3 Maja, w miejscu, gdzie jeszcze teraz funkcjonuje supem1arket „Euro".
(ljs)

i wydatki w tegorocznym budżecie
gminy Domar1iewice. Dochody wzrosną dzięki dotacji na wapnowanie
gruntów pochodzącej z Funduszu
Gnmtów Rolnych. Gmina dostała iia
ten cel I O.OOO zł. Reszta pochodzi
z Zakładowego Funduszu Świadczeń
dla Nauczycieli i Emerytów, ze starostwa na remonty obiektów oświa
towych i inne. Pieniądze te prawie
w całości wspomogą wydatki bieżą
ce i zadania inwestycyjne w domaniewickim gimnazjum oraz przeznaczone zostaną na dowóz dzieci do
szkół.
(aw)

Gmina Bolimów

Będzie sesia
statnią w tym roku sesję Rady
Gminy Bolimów zaplanowano
na przyszły piątek, 28 grudnia. W tym dniu radni zajmą się ostatnimi drobnymi zmianami w budżecie
kończącego się roku, związanymi
przede wszystkim z docierającymi
w ostatniej chwili pieniędzmi subwencyjnymi oraz uchwalą na temat szczegółowych zasad wykorzystywania
znaków gminy, czyli herbu i flagi przez
osoby fizyczne i prawne.
(ljs~

O

Wigilia dla samotnych
J

15.00, po nim odprawiona będzie
msza św. o godz. 16.30. Proboszcz
kościoła na Korabce, ks. Wiesław
Frelek spodziewa się, że w Wigilii
weźmie udział około 50 osób.
(mu•k)

W „Nowym Łowiczaninie"
z 22.11.200 I r. w dziale Skrytka Pocztowa, Pan inż. Wojciech
Marjański ustosunkowując się

zwiększą się dochody

Kupić,

Czy dwa
mieisca zrzutów
w 1944 r.

do mojego artykuh1 „Cichociemni zaczynali u nas" zamieszczonego w „NŁ" z 25.10.br (cz.I)
i z 31.1 O(cz.II) zwrócił jedynie
uwagę na ostatnie zdanie,
w którym odkrył ewentualny
błąd. Wnioski1ję z tego, że cały
artykuł nie budził zastrzeżeń.
Wymieniając miejsca oczekiwań konspiratorów na mające
odbyć się zrzuty, które jednak
nie doszły do skutku, podałem
placówkę „Żołądź" i placówkę „Kilim", co było przyczyną ustosunkowania się Pana
Marjańskiego do artykułu.
Oparłem się na opisywanych
faktach, choć wielu wspominając tamten okres stwierdza,
że wielokrotnie wychodzono
na pole zrzutowe, ale samoloty nie nadlatywały.
Pierwszy opisywany przypadek nie przybycia samolotu
opisał Stanisław Jaska ps.
„Zryw" w opracowaniu „Działalność Armii Krajowej na placówce „Żołądź" w czasie okupacji 1940-1945". Za placqwkę „Żołądź" Jaska uważa rej on całej gminy Jeziorko,
w skład której wchodziły plutony 33, 34 (z Boczek), 35
(z Chąśna) i 36. Plutonem 35
dowodził sierż Józef Kt;pka
ps. „Jeż". Wcześniej członko
wie tego plutonu stanowił i
placówkę „Kilim". Nazwa

od kryptonimu zrzutowiska w rejonie Chąśna.
Co pisze Stanisław Jaska
o mającym nastąpić zrzucie:
„W nocy z 5 - 6 lutego 1944 r.
przygotowywaliśmy się do nowego zrzutu. Z Warszawy
przyjechał delegat, który nocował w moim rodzinnym
domu. Noc była mroźna. Kazałem bratu Franciszkowi Jasce napalić ogień w ki1chence
żeliwnej. Przy palącym się
ogniu położyliśmy się spać.
Delegat i ja obudziliśmy się na
drugi dzień, po.poh1dniu, pół
przytomni. Brat Franciszek żołnierz Armii Krajowej, plut.
34, lat 22 już się nie obudził
nigdy.
O godz. 20.00 sygnału
z Londynu nie było, samolot
nie wystartował. Czekający
ludzie na polu zrzutowym
i w gospodarstwie Podwójcika Anzelma z Boczek rozeszli
się . Pogotowie odwołane".
Jak z powyższego wynika,
Jaska nie sprecyzował gdzie
znajdowało się pole zrzutowe,
mogło to być zrzutowisko „Kilim" wchodzące w skład placówki „Żołądź". Ale dlaczego
o tym wydarzeniu nie wspomina Wojciech Marjański
w książeczce pt. „Zrzuty lotnicze w rejonie Chąśna Obwód
Łowicz - „Łyska", placówka
zrzutowa „Kilim". Również
zamieszczone w taj książecz
ce wspomnienie członków 35
plutonu nie wzmiankują
o przygotowaniach do zrzun1
w nocy z 6 na 7 lutego 1944 r.
O śmierci Franciszka Jaski
wspomina Komendant Obwodu mjr (ppłk) Lucjan Zieliński.
W wymienionej książeczce
Wojciecha Marjańskiego znajdują się wspomnienia Stefana
Znyk~ ps. „Słoneczko", w któ1ych relacjonuje on oczekiwania na zrzut w nocy z 25 na 27
grudnia 1944 r. i to jest drugie
wyczekiwanie na zrZt1t, tym
razem na pewno na zrzutowisko „Ki lim".
Doc. dr Ed. M. To111c::ak
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Najważniejszym instrumentem, którym miasto może posługiwać się w walce z bezrobociem,

jest działanie nastawione na zwiększenie jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów.
Nieobecność Łowicza na Targach Inwestycyjnych Miast Polskich, które odbyły się w trzeciej
dekadzie listopada w Poznaniu,
jest zaskakująca i daje dużo do
myślenia na temat sposobu zarządzania miastem i jego przyszłości.

Inwestować?!
Inwestycje zawsze

wzbudzały wśród

samou.ądowców wiele emocji. Inwestować

trzeba - z tym

zgodzą się

wszyscy. Samo-

u.ąd, który wyłącznie administruje, nie speł

Bierność się

nie

opłaca

W środowisku samorządowym często
porusza się temat dalszego rozwoju społeczności lokalnych, a zwłaszcza sposobu zarządzania mieniem komunalnym.
Widoczna jest w tym zakresie reorganizacja polityki kierowania, z biernej na
czynną, co w okresie recesji gospodarczej, w jakiej znajduje się kraj, jest jedynym racjonalnym i funkcjonalnym rozwiązaniem. Ważne jest pokazanie, że rola
samorządu nie ogranicza się tylko do biernego oczekiwania na inwestorów.
. Władze samou.ądowe Łowicza (miasta i
powiatu) publicznie deklarują otwarcie na
wszelkie propozycje i formy współpracy z
inwestorami, szczególnie ukierunkowane na
rozwój takich dziedzin,jak: przemysł, turystyka, budownictwo czy handel i usługi. Jednak wnikliwe i obiektywne obserwacje wskazują, że dotychczasowe działania, mimo
deklaracji, są wysoce nie zadawalające i mało
efektywne.Samodzielność i aktywność w
zakresie poszukiwania przez samou.ąd inwestorów zewnętrznych, to obecnie bardzo
ważna umiejętność. W ciąż jednak pokutuje
irracjonalny lęk przed bezpośrednimi kontaktami z partnerami krajowymi i zagranicznymi, przed tworzeniem wspólnych przedsięwzięć. Takie podejście stawia Łowicz na
pozycji straconej, bowiem żadne pośrednie
formy działania nie zastąpią, o wiele skuteczniejszych, kontaktów „twau.ą w twarz"
z potencjalnymi inwestorami.

nia swych zadań, a tym bardziej oczekiwań
społecznych. Jednak zapał i dobra wola ludzi, którzy zau.ądzają miastami i którzy
chcą, aby ich mieszkańcom żyło się po prostu lepiej, stanowi tylko połowę sukcesu.
Druga połowa to odwieczny problem - pieniądze, a raczej ich brak.
Miasto, które pragnie rozwijać się dynamicznie, musi inwestować - w dobre drogi,
sprawny system komunikacyjny, wodocią
gi; oczyszczalnie, ·szkoły itp. Jest to istotne
nie tylko ze względu na mieszkańców i ich
zadowolenie wyrażane w wyborach samou.ądowych. Jest to także niezbędny element
trudnego procesu pozyskiwania zewnętrz
nych inwestorów (krajowych i zagranicznych), którzy byliby gotowi ulokować swoje
przedsięwzięcie właśnie w tym, a nie innym
mieście. Rozmaite ulgi czy zwolnienia podatkowe to niewątpliwie dobry sposób na
przyciągnięcie inwestorów, ale sposób, któPrzede wszystkim
rego nie można przeceniać.
Równie ważne, o ile nie ważniejsze jest
promocia
to, jak miasto wygląda, jak się po nim jeździ,
- Kutno to rozumie !
jaką ma infrastrukturę. Przecież inwestor,
który ma do wyboru kilka lokalizacji o poJeśli ktoś zadaje sobie pytanie, jakie kodobnym standardzie, wybierze to miasto, rzyści wynikają dla samou.ądu z uczestnicw którym będzie po prostu ładniej. Trzeba twa w INVESTCITY?, odpowiem krótko,
przy tym pamiętać, że to właśnie wydatki nieobecni nie mają racji. Pojawienie się na
inwestycyjne decydują o poziomie rozwo- targach jest korzyścią samą w sobie. Działa
ju infrastruktury technicznej i społecznej nia promocyjne mają na celµ, nawet nie tyle
miasta, przez co warunkują ogólny lokalny zachęcenie inwestorów do konkretnych
przedsięwzięć, co samo zainteresowanie
rozwój gospodarczy.

gminą czy powiatem Jest to okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć i dalszych
kierunków rozwoju. Poza tym, targi stanowią doskonałą płaszczyznę wymiany doświadczeń między przedstawicielami samou.ądu i są również szansą nawiązania nowych kontaktów, tak przecież istotnych dla
rozwoju na szczeblu lokalnym.
Wyraźne zrozumienie dla potrzeby
działań marketingowych wykazują wła
dze Kutna i Zgierza, które niezwykle efektownie, wzbudzając szerokie zainteresowanie, prezentowały w Poznaniu swoje
walory inwestycyjne. W tej sytuacji, niejako samoistnie, nasuwa się pytanie, a
gdzie jest Łowicz - miasto, które do niedawna uznawane było za lidera przemian
w naszym regionie?

Trudny okres
dla samorządu

zacją infrastruktury komunalnej, jak rów-

korzystania z unijnych zasobów wymaga jednak głębokiego zaangażowania lokalnej adm in istracj i. Jest to wręcz asumpt do
zwiększonej aktywności, związanej nie
tyle z koniecznością pokonywania skomplikowanych procedur biurokratycznych,
co pątrzebą umiejętnegQ, strategicznego
planowania rozwoju. Ostatnia dekada to
ogromna dynamika inwestycyjna samou.ą
dów. Mimo to, mając na uwadze naszą chęć
przystąpienia do Unii Europejskiej, polskie
gminy musiałyby jeszcze zainwestować
prawie 15 miliardów dolarów, by spełnić
obecne standardy europejskie. Ta kwota
może, więc świadczyć o skali problemu, a
także potwierdzać potrzebę stałego kontaktu przedstawicieli gmin z inwestorami.

Autor jest studentem Instytutu Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
wiceprezesem naukowego Koła Samou.ądu
Terytorialnego UAM, specjalizuje się w
zakresie administracji samou.ądowej: poliMyśląc o przyszłości
tycznych i prawnych podstaw funkcjonoDecyzje i działania podejmowane przez wania samou.ądu terytorialnego oraz w marobecne władze samou.ądowe, a także ich ketingu politycznym: public ~lations.

Analiza budżetów jednostek samou.ądu
terytorialnego wskazuje, że w większości z
nich spada udział środków przeznaczonych
na inwestycje. Wiąże się to z wyrażnie odczuwalnym niewspółmiernym przyrostem
zadań w stosunku do otrzymywanych środ
ków finansowych oraz dekoniunkturą na
rynku gospodarczym. Środki własne samou.ądu są bezsprzecznie najlepszym źródłem
finansowania nowych przedsięwzięć, jednak najczęściej niewystarczającym . Miasta muszą, bowiem ponosić coraz więk
sze wydatki związane z ich bieżącą działalnością, co w przypadku chęci realizowania inwestycji wiąże się z koniecznością poszukiwania zewnętrznych źródeł
finansowania. Samorządy coraz częściej
myślą o inwestycjach nie tylko w perspektywie gminnej, ale także powiatowej
czy wojewódzkiej. Daje im to szansę na
obniżenie kosztów oraz ubieganie się o
fundusze przedakcesyjne z takich programów, jak ISPA czy już wkrótce SA- Posuwają się prace remontowe w budynku łowickiego Ośrodka Kultury
PARD. Umożliwiają one realizację wspól- · przy ul. Podrzecznej Zakończono wymianę konstrukcji i pokrycia danych przedsięwzięć związanych z ochro- chu. Aktualnie trwa osuszanie ścian, wykonywanie instalacji wodnoną środowiska, rozwojem i restruktury- kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej
(aj)

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

OKNA ZPCV
DREWNO
ALUMINlJM

TER~UD

99-400

Ło11Vicz,

ul. Poznariska 42c tel. (o-46} 830-33-BB

(naprzeci11Vko nacji benzynow-e1 _Haczykow-scy-J

0„eruje

IN'

zaniechanie, rzutują nie tylko na to, jak postrzegane jest miasto ijak się w nim żyje, ale
z całą pewnością na to, jakim miastem bę
dzie Łowicz za lat kilka bądź kilkanaście.Przyszłość Łowicza jest ściśle związa
na z ciągłym podnoszeniem jego rynkowej
konkurencyjności. Nacisk położony na zdobywanie kapitału inwestycyjnego ma jednak zawsze charakter wtórny i jest wynikiem profesjonalnego, o charakterze marketingowym, zau.ądzania miastem.
Bogumił Urbanek

nież agroturystyką. Możliwość

cenach konkurencyjnych
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STROIKI, -WIENCE, Trzy ogólniaki
CHOINKI I·FIGURKI J
Samorząd powiatowy ponownie dyskutować

będzie

o tym, jakie typy szkół

ponadgimnazjalnych funkcjonować będą
w Łowiczu i Zdunach od września.

Bożonarodzeniowym

eszcze nie ucichło zamieszanie
związane z wprowadzaniem i
wycofywaniem nowej matury, a już
głośno mówi się o kolejnych zmianach w przepisach prawa oświato
wego - rym razem chodzi o typy i
kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Na październi
kowej sesji Rada Powiatu Łowickie
go zatwierdziła projekt sieci szkół
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu, a minęło niewiele ponad miesiąc czasu i trzeba ją zmieniać, bo
tak chce nowe kierownictwo ministerstwa edukacji. Przypomnijmy,
że reforma ustrojowa szkolnictwa
ponadgimnazjalnego przewidywała
odejście od kształcenia w technikach, na rzecz liceów profilowanych. Tymczasem zgodnie z przepisam\ w tzw. „ustawie czyszczą
cej" technika mają funkcjonować,
Gałązki jemioły na ul. Zduńskiej można było kupić już za złotówkę.
choć już w trochę innej formie niż
te tradycyjne, ponieważ okres naokrągłych stelażach. Dla tych, którzy lu- ścicielka kwiaciarni „Orchidea" przy ul.
ma trwać 4 lata, a nie 5. Do
uczania
bią podkreślić świąteczny nastrój swoich Zduńskiej. Tradycja ta przywędrowała do
łask wróciły także licea ogólnoksztadomów nie tylko świerkiem, kwiaciarnie nas z Zachodu, a ponieważ wszyscy lubiłcące.
i sklepy z bibelotami proponują multum my, jak dom wygląda świątecznie i te noZgodnie ze zmianami wynikają
gipsowych figurek aniołów, Świętej Ro- wość przywitaliśmy z otwartymi ramioi ze wspomnianej ustawy
cym
dziny, Mikołajów oprószonych srebrnym nami. Na obręczach wykonanych ze świer
czyszczącej, w nowej szkolnej rzeprzykład
na
brokatem. Nie brakuje również stroików ku lub jodły mocowane. są
sztuczne kwiaty Gwiazdy Betlejemskiej, czywistości będą mogły funkcjonodo świec w cenie od 3 do 7 zł.
wać następujące typy szkół ponadW tym roku, dużo mniejszym zaintere- te najładniejsze - z listkami wykonanymi
gimnazjalnych: 3-letnie liceum ogósowaniem cieszą się małe, ozdobione już z tiulu, kokardy, maleńkie pudełeczka imilokształcące kończące się egzamisztuczne choinki. Pojawiły się natomiast tujące prezenty. Często jako ich element
maturalnym, 3-letnie liceum
nem
miniaturowe, jasnozielone doniczkowe ozdobny stosuje się również głóg. Wieńce
również kończące się
profilowane
tuje, w których gałązkach ukryły się Mi- można kupić w zależności od wielkości
(ukończe
maturalnym
egzaminem
świą
czasu
jakiegoś
Od
zł.
40
do
kołaje. Takie żywe drzewko można kupić od 20
umożliwia dalsze kształcenie w
nie
teczne stroiki zanosimy również na grojuż za 8zł.
szkołach policealnych o okresie naPrawdziwy boom przeżywają wieńce na by swoich bliskich. Są one mniej strojne
od 0,5 do I roku), 4-letnie
uczania
połyskują
i
żywej jodle, które zawiesza się na drzwiach niż te domowe, ale świeczka
technika kończące się egzaminem
czy to po stronie wewnętrznej, czy na ze- ca wstęga z pewnością podkreślają ich
(ljs) zawodowym (uzyskanie dyplomu
wnątrz domu - mówi Anna Wójcicka wła- inny niż żałobny charakter.
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), po zdaniu którego
uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego, 2- i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe kończące
się egzaminem zawodowym. Ponadszym z nich mieszka 40, a w· drugim 18 nia ze strony mieszkańców innych blorodzin. Planujemy jeszcze rozmowy z każ ków. Kolejne deklaracje jednak padły już,
dą z rodzin mieszkającą w tych blokach i to właśnie na czwartkowym spotkaniu
oddzielnie. Musimy tą inwestycję zrealizo- od mieszkańców bloków nr 9 i 16. Dyypadki o których pisaliśmy
wać przy współudziale finansowym loka- rektor ZEC Jan Tłustwa powiedział nam
w poprzednim numerze NŁ
torów i nie możemy dopuścić, by jakieś w związku z tym, że nie wyklucza możli
jedynymi zdarzeniami, do
były
nie
mieszkanie zostało pominięte. Do podję wości wykonania podłączenia w 2002
doszło w ubiegłym tygoktórych
bloków.
czterech
i
nawet
roku
cia konkretnych działań będzie nas upoNa początku przyszłego roku można dniu. W środę, 12 grudnia na skrzyważniała uchwała podjęta przez istniejące
tam wspólnoty mieszkaniowe - zapowie- się spodziewać przetargu na wykonanie żowaniu ulic Armii Krajowej i Nadbzurzańskiej w poślizg wpadł Ford
dział dyrektor ZGM Andrzej Masztano- projektu i dokumentacji technicznej inwestycji. Wybrana zostanie technologia jej Trasit kierowany przez Jakuba W.
wicz.
Pojazd uderzył w ciągnik rolniMieszkańcy bloków, którzy wykupili wykonania, sporządzony kosztorys prac,
kierowany przez Edwarda W„
czy
swoje lokale będą musieli najprawdopo- także wewnątrz bloków, co pozwoli okrenastępnie potrącił rowerzystę Staa
musieli
będą
które
koszty,
dokładnie
ślić
dobniej ponieść cały koszt podłączenia
swego mieszkania, natomiast lokatorzy ponieść mieszkańcy. Andrzej Masztano- nisława W. Ranny w wyniku wypadku został rowerzysta.
wynajmujący lokale od ZGM około 25 % wicz uprzedził, że koszty te będą mogły
W sobotę, 14 grudnia doszło do 2
kosztów. Jan Tłustwa z kolei zapewnił, zostać rozłożone na raty. Prace przy podktórych okoliczności
wypadków,
na
się
planuje
mieszkań
i
bloku
łączaniu
doprowakoszty
całe
poniesie
ZEC
że

ozdobom przyglądała się Lilianna Jóźwiak- Staszewska

troiki, wieńce, choinki i choineczki już
od kilku tygodni królują na wystawach
łowickich kwiaciarni. Ozdobią niejeden
świąteczny stół, przydadzą się także w
biurach i urzędach. Czerwień i złoto to
obowiązujące niezmiennie od kilku lat barwy świątecznych ozdób. Czerwień symbolizuje ciepło, a złoto dostatek - cóż
więcej trzeba? Zabraknąć nie może oczywiście świerku, który jest podstawą każ
dej świątecznej ozdoby, najefektowniej
wygląda ten przyprószony białym śnie
giem. Ciągle modne są ozdoby z materiałów ekologicznych, na przykład złocone
gałązki. Wyplecione z nich kulki, dzwonki, gwiazdy, czy rożki stanowią efektowną ozdobę stroików lub choinek, ciekawie
wyglądają również łączone w długie łań
cuchy. Różnorodność kształtów i wielkości bombek, kolorów świec i faktury wstą
żek sprawia, że w kwiaciarniach można
kupić stroiki pasujące do każdego wnę
trza i na każdą kieszeń. Najtańszy - w
wiklinowym koszyczku, składający się z
bombki, świeczki, gwiazdy betlejemskiej
i kokardy można kupić za 15 zł, a najdroższy za - 50 zł. Te pierwsze kupowane są na świąteczny stół, czy do biura, a
te ostatnie jako prezent, na przykład dla
szefa. Jest wiele osób, które kupują poszczególne ozdoby, aby w domu samodzielnie komponować stroiki, mówią, że
sprawia im to wiele satysfakcji i wprowadza w świąteczny nastrój - powiedziała w
rozmowie z nami Anna Wojciechowska z
„ Orchidei".
Modne w tym sezonie są również porcelanowe i gipsowe dzwoneczki w kształ
cie aniołków zawieszane na żyłkach przy
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Centralne ogrzewanie bliiei Kostki
odłączenie centralnego ogrzewania do

P bloków na osiedlu Kostka

było głów

nym tematem dyskusji jego mieszkańców
z burmistrzem Ryszardem Budzałkiem
oraz dyrektorami Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Andrzejem Masztanowiczem i Zakładu Energetyki Cieplnej Janem Tłustwąna spot~niu Komitetu Osiedlowego nr 7, które odbyło się w Ośrodku
Sportu i Rekreacji przy ulicy Jana Pawła
II w czwartek 13 grudnia.
Prośby o podłączenie do sieci centralnego ogrzewania bloków na osiedlu Kostka - najstarszym w naszym mieście, są
ponawiane od kilkunastu lat. Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu zaplanował na
przyszły rok przeprowadzenie dużej inwestycji polegającej na poprowadzeniu
nitki c/o od kotłowni przy Synteksie, którą
zamierza w najbliższym czasie kupić, do
osiedla Dąbrowskiego i na osiedle Bratkowice. Nitka będzie przebiegała ulicą Ułań
ską, więc w bezpośrednim sąsiedztwie
Kostki i pozwoli przy okazji zasilić osiedle.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Andrzej Masztanowicz stwierdził na spotkaniu zorganizowanym przez
komitet osiedlowy tydzień temu, że sprawa rusza już z miejsca. Udało się zebrać
wstępne deklaracje mieszkańców bloków
nr 5 i 13 o chęci przyłączenia ich mieszkań do centralnego ogrzewania, w pierw-

to absolwenci zasadniczych szkół
zawodowych będą mieli możliwość
uzupełnienia wykształcenia i uzyskania świadectwa dojrzałości w 2letnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym oraz 3-letnim technikum, którego ukończenie (po zdaniu określonych egzaminów) daje
możliwość uzyskania świadectwa
dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Dyrektorzy łowickich szkół śred
nich postanowili skorzystać z moż
liwości stworzonych przez przygotowaną ustawę i zaproponowali
następujące zmiany: Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmoń
skiego ma zostać przekształcone w
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego, LO przy Zespole Szkół Medycznych w II Liceum Ogólnokształcące, Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 ma zmienić nązwę na III Liceum Ogólnokształcące, ZSZ nr 1 ma być Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych
nr I, Zespół Szkół Rolniczych CKU
ma się nazywać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze
CKU oraz na bazie ZSZ nr 3 i nr 4,
powstaną analogicznie Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 i ZSP nr
4. LO w Zdunach ma zostać przekształcon~ w Zespół Szkół Licealnych, a Zespół Szkół Rolniczych w
Zduńskiej Dąbrowie w Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych.
Powyższe propozycje już zostały przesłane do kuratorium i Powiatowej Rady Zatrudnienia (w celu akceptacji), w najbliższym czasie.będ
analizowane przez komisję oświa
ty działającą przy Radzie Powiatu
Łowickiego, natomiast 27 grudnia
trafią na sesję. Na ·w ybór i ustalenie
kierunków kształcenia rada ma czas
do 31 stycznia 2002. Oczywiście
(aj)
jeśli nie zmienią się przepisy.„

Nadal niebezpiecznie na drogach
W

dzenia do tych dwóch bloków nitki ciepłowniczej i wykonania węzłów, choć
prawnie takiego obowiązku nie ma. To
chyba dobra wiadomość dla was, mieszkańców, oznacza ona niższe koszty inwestycji po waszej stronie - powiedział. ZEC
ma już zarezerwowane w budżecie na 2002
rok pieniądze dla dwóch pierwszych bloków. Zarówno burmistrz, jak i dyrektor
ZGM poinformowali jednak zebranych,
że jest aktualnie nierealne podłączenie do
sieci centralnego ogrzewania wszystkich
bloków za jednym razem, przyczyną tego
są koszty i brak deklaracji zainteresowa-

drugą połowę

roku.
Drugim tematem 'poruszonym przez
mieszkańców osiedla była niesprawna kanalizacja deszczowa, w ulicach Starościń
ska, Ułańska, Jana Pawła II. Wicedyrektor Zakładu Usług Komunalnych Tadeusz
Dutkiewicz powiedział, że sprawa jest
trudna, ponieważ duża część tej kanalizacji jest uszkodzona i jedynym dobrym

Subwencia

oświatowa

roponowana przez rząd subwen
cja oświatowa na 2002 rok dla
naszego powiatu została przewidziana na poziomie 15.509 tys. zł. Jest to
kwota mniejsza od wstępnej subwencji z roku ubiegłego o 585 tys. zł, nadługoterminowym rozwiązaniem może tomiast od ostatecznie zrealizowanej
być ułożenie nowej sieci. Obiecał jednak, w 2001 roku o 1.236 tys. zł. Mniejże ZUK będzie się starał udrożnić kanali- sza subwencja to przede wszystkim
wynik zmniejszenia liczby uczniów
zację w przyszłym roku.
(tb) (o około 900) w stosunku do roku

P

nie zostały jeszcze ustalone i trudno byłoby uzasadniać je śliskąjezd
nią. Jeden i nich miał miejsce na trasie nr 2 w Popowie około godz. 9.00.
Sprawca wypadku, którego personalia nie zostały jeszcze ustalone,
potrącił rowerzystę - Wiesława G.
z Łowicza.
Tego samego dnia około godz
9.00 na trasie nr 70 w Arkadii Peu
geot kierowany przez Marię G. zderzył się z ciągnikiem siodłowy
MAN kierowanym przez Czesła
wa Sz. Ranna w wyniku wypadkU
(mwk)
jest Maria G.

tylko na
dodać, że

płace

zakres zad
powiatu jest utrzyma
ny na dotychczasowym poziomie.
Ze wstępnych wyliczeń wynika, ż
kwota ta wystarczy na płace. Zarzą
poszukuje alternatyw jak sobie poradzić z wydatkami bieżącymi - zapewnia Mirosław Kret dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w starostwie, członek zarządu powiatu.
(aj)
200 I . Warto

oświatowych
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• PEDAGOG, WYCHOWAWCA • NAUCZYCIEL NAUCZYCIELI
rodził się (w roku I 890) i wy

U

w Płocku. Do pracy
w zawodzie nauczycielskim trafił
w 1908 roku, na wieś pośród lasów gostynińskich. Jako młody
mieszczuch nie potrafił z począt
ku nawiązać kontaktu z dziećmi.
Zmuszony był najpierw poznać
ich psychikę i pozyskać zaufanie.
Organizował w szkole wspólne
czytanie książek, dyskusje rolnicze, dawał szczere porady. Dostrzegana przez chłopców jego
głęboka troska o polskość dodawała im odwagi do sięgania po zakazaną dużo wcześniej, już przez
władze carskie, książkę. Wieś ,,ziemia nieznana" odkrywała dla
niego swoje uroki, wyzwalała zapał i mobilizowała do zdwojonego wysiłku w pracy z dziećmi
i dorosłymi . Autorytet wśród wieśniaków i rozpoznany przez wła
dze carskie udział w strajkach w
obronie polskiego języka, nie przysparzały mu splendorów u pracodawcy. Znalazł się na „indeksie" u
zaborcy. Pomimo wielu przesłu
chań, gróźb i zakazów, pracę na
wsi traktował jako ofiarne posłan
nictwo. Nie uniknął kary - został
przeniesiony w 191 Oroku do Bochenia, w którym jak sądzono, nie
będzie mu łatwo zdobyć sobie
podobny autorytet.
W Bocheniu przyjęty był nieufnie. Przy okazji pierwszego
wesela we wsi, w którym uczestniczył jako zaproszony gość, został uszczęśliwiony przez zapobiegliwych wieśniaków tak, że
wpadł pod stół z powodu upojenia alkoholowego. Publiczną kom-

dzież i mieszkańcy Bochenia dłu
go wspominali go, jako nauczyciela i wspaniałego organizatora
życia kulturalnego wsi. Po siedemnastu latach, z okazji 20-lecia istnienia OSP, w roku 1933 otrzymał list następującej treści: .. . Zarząd Ochotniczej Straży Ogniowej
w Bocheniu informuje, że uchwałą
Walnego Zebrania druh Czesław
Motyliński - adiutant i współzało
życiel Straży w 1913 roku został
wpisany do rejestru honorowych
członków lś!jże Straży z prawem
obserwowania ćwiczeń i uczestnictwa w Walnych Zebraniach. List
ten, jak sam wielokrotnie wspominał, sprawił mu wiele radości.
Pracy dydaktyczno - wychowawczej pana Czesława nie przerwała
nawet II wojna światowa. W latach 1939 - 1945 organizował tajne komplety, był współorganiza
torem konspiracyjnego Liceum
Pedagogicznego w Łowiczu. Po
wojnie został wychowawcą i nauczycielem nauczycieli w tymże
liceum. Choć był człowiekiem bardzo bogatym w życiowe doświadczenia, to promieniowała od
niego skromność - nie lubił roz-

promitację przeżył

bardzo, ale nie
pod wrażeniem odczuć, jakich doznał w
momencie pierwszego kontaktu z
tym środowiskiem. Często wspozałamał się. Pozostawał

chował

minał:

Do Bochenia przyjechałem w
i pierwszy widok, jaki
tam ujrzałem, to ludzie powracający z kościoła. Wszyscy w tęczo
wych, bajecznie kolorowych strojach łowickich. Widok ten urzekł
mnie i trzyma przy Łowiczu ...
Pan Czesław potrafił grać na
skrzypcach. Wieczorowe echo
melodii z jego solowych koncertów wzbudzało podziw i zainteresowanie wśród mieszkańców.
Wspaniała muzyka przyciągała
gromadnie młodzież miejscową i
z okolicznych wsi. Po kilku udanych „potańcówkach" zrodził się
pomysł zorganizowania wiejskiego chóru, własnej orkiestry i amatorskiego teatru. W latach 191119I3 Bocheń stał się żywym
ośrodkiem regionalnej kultury.
. Franciszek Kazimierski w pamiętniku pt. „Dzieje dawnego
Bochenia" pisał: ... udana premiera sztuki „J a ś ko- we z my
s ł y " zawiodła zespół nasz na scenę nie tylko Łowicza, ale Warszawy i wielu innych miast polskich.
Bohater sztuki - młody chłopak,
marzy o wsi bogatej i kulturalnej,
w której jest koło młodzieży, biblioteka,dom ludowy. a ziemia rodzi olfite plony Jego marzenia stały
się wyrocznią naszych dążeń ...
niedzielę

Czesław Motyliński był współor

ganizatorem założonej w 1913
roku Ochotniczej Straży Ognio-

głosu .

Czesław Motyliński

Od pierwszych dni pobytu w
Łowickiem fascynował się folklo-

wej w Bocheniu. Pisany przez
niego protokół założycielski straży stanowi jeden z wielu archiwalnych dokumentów dwuję
zycznych - w języku polskim i
rosyjskim. W zorganizowanej straży pełnił funkcję adiutanta.
Wybuchła J wojna światowa i
Czesław Motyliński, wraz z czter-

Okres pn:eoświątecznv to wY)ątkowv
czas, takle w seJWisach SEAT·a.
Dlatego wraz z nnną Shell przygotowaliśmy
wspaniałą: ofertę dla Klientów serwisu.

rem i obyczajowością wsi. Posiadał bogatą bibliografię. Do końca
życia zbierał i spisywał wszelkie
osobliwości obyczajowe. Interesował się obyczajowością, nawią
zującą do prasłowiańskich, pogań

skich czasów. Szczególnym jego
zainteresowaniem była bogata historia i Łowicza. Oprowadzał wie-

ły mu wycieczki młodzieży szkol-

nej. Sam wielokrotnie mówił: .. .
szkolna jest chłonna, a
ci z zagranicy to nudzą się - obojętna jest im historia Łowicza. Oży
wiają się dopiero na widok łowic
kiego rękodzieła, wysokiego
kunsztu rąk ludzkich - przedmiótu nienasyconego podziwu ..... "
Czesław Motyliński w służbie
nauczycielskiej przetrwał 55 lat.
Był wychowawcą i nauczycielem
wielu pokoleń łowiczan i rozproszonych po kraju nauczycieli ło
wickiego Liceum Pedagogicznego,
w tym również i moim. Jego osobowość, kształtowana w trzech
różnych uwarunkowaniach historycznych naszego kraju, pozostaje w moich wspomnieniach jako
symbol prawości, wolnej od
wpływów politycznych i ustrojowych, z dominacją posłannictwa
w kształtowaniu „dusz" dzieci i
młodzieży, wychowawców i działaczy, kierujących się dobrem bliź
niego i Ojczyzny.
Z przyjemnością spoglądam na
tablicę Zasłużeni dla Bochenia w
przyszkolnej I z b i e Tr a dy c j
i. Pod numerem 14 zapis: Czesław Motyliński (1890 - 1975) nauczyciel, działacz społeczny. organizator życia kulturalnego wsi
w latach 1911 - 1914...
W gablocie wyłożone są wszystkie odznaczenia i wyróżnienia, a jest
ich kilkanaście. W 1977 roku przekazała je do Izby Tradycjijego córka
- taka była ostatnia wola ojca.
Zenon Sokół
młodzież

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

Skoriyi;taf z naszych usług w dniach
od 1do15.12.2001 roku, a my gwarantujemy
Ci profesjonalną i fachową obsługę

oraz wyjątkowy upominek•,

Upominkowe serwisowanie

w dniach 1.12. -

dziestoma innymi młodzieńcami
z Bochenia, został wcielony do
wojska. Po zakończeniu wojny
kończył kursy nauczycielskie w
Warszawie i powtórnie wrócił, ale
już nie do Bochenia, a do Łowi
cza, obejmując posadę nauczyciela w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim. Mło-

le wycieczek zagranicznych, ale
największą przyjemność sprawia-

15.12.2001

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

RO REX

www.rorex.nurkomania.pl

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych
~ Glazurę, terakotę i gresy firm hiszpańskich i polskich

Copi-Flex
Wyjątkowe

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

I

HE~

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

99'400 Łowicz, ul. Kallska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
a-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
lntemet: http://www.wlnkhaus.com.pl/slb "'
Zaprasza171y w godz. 7.00-"17.00
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zamówienie. Transport na terenie

Łowicza

0

- gratis!!!

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

STANLEY
Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi

MEBLE KUCHENNE
I OKNA PCV
Nowy Rynek 16,

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

Łowicz,

każde
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NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KVa-tENNE NA ZAMÓWIENIE

•nadproża

•

Realizujemy

SEFIT

•liczba upominków ograniczona
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~ Armaturę łazienkową

~ Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach

upominki Shell

w wyjątkowych serwisach SEAT-a

®

~ Kleje, fugi„ listwy wykończeniowe
~ Wanny, brodziki, kabiny, umywali, WC
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• Opony

11<11c:1ag~

t~ , pz;s1141, •

li+-8:_:;;:,!~ "BauunO

• Felgi stalowe i aluminiowe
• Opony zimowe
nowe i używane
RATYżAGIEL
Nie mamy wpływu na pogodę,
na Twoje bezpieczeństwo - TAK

22
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TALON • RZECZ
NIE DO POGARDZENIA
Świąteczne paczki pracownicy skomponują sobie sami

W

zapomnienie odeszly już paczki świą
teczne, które zakłady pracy w okresie bożonarodzeniowym jeszcze kilka lat
temu rozdawały pracownikom. Nadszedł
czas bonów towarowych, dzięki którym
pracownicy według własnego uznania mogą
skomponować sobie paczkę świąteczną.
Wartość bonu towarowego, jaki otrzymuje
pracownik zależy od uzyskiwanych przez
niego dochodów: im są one niższe, tym bon
jest bardziej wartościowy. Właśnie taką formę świątecznej gratyfikacji dla załogi wybrała w tym roku większość łowickich zakładów pracy. Przypomnijmy, że pieniądze
na ten cel pochodzą z Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych, których obowią
zek tworzenia ma każdy zakład pracy zatrudniający powyżej 20 osób.
Fundusz ten rozdysponowywany jest
według regulaminu tworzonego w każ.dej firmie. Jeszcze do końca ubiegłego roku formalnie pieniądze te mogły być przeznaczAne tylko na szeroko pojętą działalność społeczno-kulturalną, a od stycznia 200 I z funduszy tych zakłady pracy mogą fundować
swoim pracownikom również paczki lub
bony. W praktyce jednak zakłady już od
kilku lat fundują na święta swoim pracownikom bony lub paczki z pieniędzy zgromadzonych na funduszu socjalnym. Do końca
ubiegłego roku pytały swoich pracowników o to, czy nie mają nic przeciwko takiemu wykorzystaniu socjalnych pieniędzy. W
firmach zatrudniających poniżej 20 osób
zamiast gromadzenia pieniędzy na Zakła. dowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
pracodawca zobowiązany jest wypłacać

swoim pracownikom świadczenia urlopowe najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem przez nich co najmniej czternastodniowego urlopu.
Zarówno pracodawcy zatrudniający poniżej jak i powyżej 20 pracowników mogą
przekazać każdemu z nich prezent rzeczowy, będący dla niego kosztem, a dla odbierającego nie stanowiący przychodu. Jeszcze
do końca tego roku maksymalna wartość
takiego prezentu może być równa najniż
szemu wynagrodzeniu z grudnia roku poprzedzającego. Od stycznia 2002 będzie to
50% tego najniżs~go wynagrodzenia.
Większość z łowickich pracodawców
zakupiło dla swych pracowników bony towarowe, które będą oni mogli zrealizować w
rodzimej sieci sklepów PSS ,,Społem". Zjej
bonów korzystają zarówno duże, jak i zaledwie kilkuosobowe zakłady pracy. Talony
wydawane są właściwiejuż od połowy paź
dziernika, a będzie je można realizować jeszcze przez kilka miesięcy. Wystarczy, aby
zakład pracy zgłosił się z pisemnym zamówieniem do PSS, na którym wyszczególni ile talonów i w jakich nominałach
chce zakupić dla swoich pracowników.
Zakłady rozdają swoim pracownikom
talony już nie tylko z okazji świąt Boże
go Narodzenia, ale również na przykład z
okazji Dnia Nauczyciela. Prezes PSS Stanisław Przybysz ocenia, że zainteresowanie bonami spółdzielni już od kilku lat
utrzymuje się na jednakowym poziomie.
Trzeba brać pod uwagę, że taką samą ofertę dla swych klientów mają również inne
sklepy działające w naszym mieście, takie

jak na przykład sieć ,,Promyk", czy supermarket „Lewiatan"- mówi.
Wfirmie „Lamela " s.c. je~tjuż tradycją,
że na Święta Bożego Narodzenia pracownicy otrzymują talony z PSS„ Społem ",ale nie
tylko tego łowickiego. Wybraliśmy bony PSS
„Społem", bo jej sklepy są wszędzie i niezależnie od tego czy nasz pracownik mieszka
w Łowiczu czy w Sochaczewie, nie będzie
miał kłopotów z ich zrealizowanien1 - powiedziała nam Maria Michowicz. Dla tego
zakładu to ważne, bo wywodzi się on spod
Sochaczewa i znaczna część załogi nadal z
tamtych terenów dojei.dża do Łowicza do
pracy.
Takie same bony wybrał również. dla swoich pracowników „Opakomet". Zdaniem
Z,enona Wachowicza, zastępcy dyrektora dl
s produkcji, najważniejszej~t to, że z takiej
f01my pre.zen/u gwiazdkowego wszyscy są
zadowoleni. Jeden dołoży i kupi sobie telewizor, a inny kupi dwie flaszki Żubrówki,
ale każdy będzie zadowolony - powiedział
w rozmowie z nami.
Na talony „Społem" czekają również na
przykład pracownicy banku PKO BP SA,
Biura Doradztwa Podatkowego ,,Aneks",
„Beetexu" oraz firmy „Ekotherm". Na
przedświąteczne zakupy do „Społem" wybierze się również część pracowników
ZPOW ,,Agros". Inni zatrudnieni w tej firmie otrzymali talony, które będą mogli zrealizować w różnych placówkach handlowych, na przykład w supermarketach Jumbo czy Hipemova i innych wybranych sklepach AGD a nawet w księgarniach.
(ljs)

Roraty· iui nie tylko rano
czasie adwentu przygotowujemy się
do Świąt Bożego Narodzenia uczestnicząc w rekolekcjach, w tym też czasie przez
sześć dni w tygodniu odprawiane są roraty,
które niegdyś zaczynały się rano. Od kilku
lat w niektórych kościołach odchodzi się od
tej reguły- roraty odprawiane są w każdym
z kościołów o różnych godzinach- albo rano,
albo wieczorem.
W łowickiej katedrze roraty rozpoczynają się tradycyjnie rano - o godz. 6.45, natomiast w sąsiednim kościele o.o. pijarów, ro-

W

raty z licznym udziałem dzieci będących
uczniami pijarskich szkół odprawiane są
o godz. 7.00. W kościele Chrystusa Dobrego Pasterza roraty są rano - o godz.
7.00, w kolejne wtorki adwentu adresowane są szczególnie dla dzieci. Rano - o
6.30 można było też uczestniczyć w nabożeństwie roratnim w kościele sióstr bernardynek. W kościele na Korabce we
wtorki, środy, piątki i soboty przez cały
okres adwentu, wierni spotykali się na
roratach o godz. 7.30, natomiast w pon ie-

działki

było

Szkoła

Podstawowa nr 7

Musicie ieidzić bezpiecznie
Z

agadnienia dotyczące przepisów ruchu
drogowego - gdzie można jeź.dzić na
rowerze, mając kartę rowerową, a gdzie jeżeli jeszczejej się nie posiada, jakie są rodzaje znaków drogowych oraz jak jeździć bezpiecznie na rowerze, były tematem dwugodzinnej lekcji wychowania komunikacyjnego, którą dla uczniów klas N SP nr 7 poprowadzili policjanci z Wydziału Prewencji KW
Policji w Łodzi. Lekcja odbyła się na sali
gimnastycznej w szkole na Bratkowicach,
we wtorek, 18 grudnia
Wiele om~wianych zagadnień nie było
jeszcze omawianych, więc sprawiało sporo
kłopotu uczniom -jak się okazało nie wszystkim. Niektórzy byli bardzo dobrze zorientowani w temacie. Ciekawe było określenie
użyte przez policjantkę kształtu znaku,
,,Droga z pierwszeństwem przejazdu" jako
„kopnięty kwadrat" - które z pewnością

Dochód 1 Sylwestra na sztandar
ałkowity dochód z organizowanego ła musi zgromadzić we własnym zakresie
w tym roku po raz pietwszy przez i dlatego dyrektor Anna Krysicka postaGimnazjum w Bielawach Sylwestra prze- nowiła zorganizować zabawę sylwestroznaczony zostanie na zakup szkolnego wą. Dzięki pomocy rodziców, którzy
sztandaru. Uroczystość oficjalnego nada- zajmą się przygotowywaniem potraw
nia gimnazjum imienia Józefa Chełmoń- oraz obsługą, koszt Sylwestra na parę
skiego zaplanowana została na kwiecień wyniósł tylko 150 zł. W gimnazjum baprzyszłego roku i do tego czasu placów- wić się będzie ponad osiemdziesiąt
ka powinna mieć swój sztandar. To jed- osób.
nak wydatek rzędu 5-6 tys. zł, które szko(ljs}
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BIURO

99-400 tOWICZ
Ul. POWSTAŃCÓW 2
TEL. (0-46) 837-56-55, 830-20-52

pomoże zapan1iętać ten znak. Omawianie
znaków miało na celu nauczenie uczniów,
jak prawidłowo powinni przejechać trasę
wytyczoną na sali poprzez pachołki połą
czone linką. Znaki drogowe ustawione na
trasie przejazdu miały zaś być ustawiane w
różnych miejscach, aby uczniowie nie jeź
dzili na pamięć.
Okazało się, że nie jest to takie proste,
dzieci często myliły ręce pokazując zamiar
skrętu, albo najpietw sygnalizowały taki
zamiar, a dopiero później odwracały się do
tyłu, aby sprawdzić, czy nic nie nadjei.dża.
Policjanci byli jednak stanowczy i nic nie
uszło ich uwadze, tłumaczyli uczniom, że
za dużo dzieci ginie na drogach, aby można
było pobłażać na takim przedmiocie jak
wychowanie komunikacyjne. Namawiali ich
też do jeżdżenia w kaskach, które większość
dzieci ma.
(mwk)

Bielawy

i czwartki nabożeństwo odprawiapo południu - o godz. 17 .OO z
dość licznym udziałem dzieci i młodzie
ży. W kościele św. Ducha już od kilku lat
roraty odbywają się wieczorem, w tym
roku o godz, 18.00.
W okolicznych parafiach roraty odprawiane są najczęściej rano - np. w Domaniewicach o godz. 7.00, podobnie w Boczkach
Chełmońskich - ale tylko dwa razy w tygodniu - w środy i soboty.
(mwk)
ne

Policjanci wymagali, ale i pomagali

RACHUnKOWE

ZAKłAD ŚWSARSKI
Bobrowniki 27

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

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

Łukawski
autoryzowany dealer

Ryszard

• okna i drzwi PCV
•żaluzje

• bramy

garażowe

99-400 Łowicz, ul. Jana

Pawła

li 123,

tel./fax (0-46) 837-06-20, kom. 0502-58-85-72
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

,

,

JOZEF KRUPINSKI (1931-2oou
pewnością tam, gdzie został powo-

Z

łany,

nie odpoczywa z założonymi rękoma. Może już ma jakąś swoją nową
pozaziemską szkolę, może znowu uczy.
Pewnie tak, bo gdyby było inaczej. nauczyciele po tej drugiej stronie życia nie
byli by potrzebni - takim.wpisem pożegnano w kronice Szkoły Podstawowej Nr
·1 dyrektora Józefa Krupińskiego.
Józef Krupiński urodził się 24. 03.
1931 roku w Łowiczu. Tu skończył
w 1946 roku Szkołę Podstawową nr 3,
następnie w 1947 roku podjął naukę
w Średniej Szkole Zawodowej w Łowi
czu, w której przygotowywany był do
zawodu krawca. Wykładowcami w tej
szkole byli nauczyciele z Liceum Pedagogicznego w Łowiczu, na czele z jego
ówczesnym dyrektorem Krzysztofem
Pakulskim. Zwrócił na siebie uwagę profesorów, miał wyjątkową pamięć, łatwość
wyrażania i przekazywania swoich myśli, oprócz tego już wtedy wykazywał
się dwiema cechami: niezwykłą ambicją i
pracowitością. Widzieli go jako nauczyciela i po namówieniu rodziców przez
dyrektora Pakulskiego, rozpoczął naukę
przygotowującą do zawodu.

1951 roku ukończył wstępny kurs
pedagogiczny, uprawniający do nauczania w szkołach podstawowych. W
tym samym roku, we wrześniu, rozpoczął pracę jako niewykwalifikowany nauczyciel w Kocierzewie. Ucząc dzieci,
sam jednocześnie był jeszcze uczniem
kształcił się bowiem zaocznie w Liceum
Pedagogicznym, które ukończył w 1954
roku zdobywając świadectwo dojrzało
ści. W tym samym roku powrócił do Ło
wicza i rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 1. Nie zakończył jednak na
tym edukacji i doskonalenia swoich umiejętności z.awodowych, kontynuował bowiem edukację w trybie zaocznym, w
1959 roku uzyskał dyplom Studium Nauczycielskiego na kierunku historia i został zastępcą kierownika szkoły. W 1978
roku ukończył także zaoczne studia pedagogiczne na Uniwersytecie Łódzkim z
wynikiem bardzo dobrym. W tym czasie
był już dyrektorem Szkoły Podstawowej
Nr 1, został nim w 1967 roku i był nim do
przejścia na emeryturę w 1991 roku.
Praca była jego pasją. Kochał szkołę
i poświęcił jej swoje życie . Żona Alina
wspomina go przede wszystkim jako
osobę bezkonfliktową, potrafiącą w sposób spokojny i opanowany rozwiązywać
trudne sprawy, które na swojej drodze
nie raz spotykał będąc nauczycielem,
dyrektorem czy pełniąc inne funkcje, chociażby społeczne. Potrafi! zjednać sobie
wielu przyjaciół, robił to z niewymuszoną
serdecznością. W czasie gdy był dy~·ekto
rem, szkoła zawsze mogła liczyć na pomoc jednostki wojskowej czy wielu zakła
dów pracy w Łowiczu. Rozwinął z nimi
bardzo dobre kontakty. Były to czasy. gdy
takie kontakty liczyły się i przy bardzo niskich nakładach na szkołę, która wtedy
liczyła ponad tysiąc uczniów okazywały
się bardzo pomocne. W zamian zawsze
kierownictwo_tych zakładów było zapraszane do szkoły na wszelkie uroczystości.

od rana po szkole, kontrolowali cały budynek, ustalali co trzeba zrobić, co się
popsuło, co wymaga naprawy. Przy tak
ogromnej liczbie uczniów było dużo do
zrobienia. Gdyby tylko mogli, to pan Wieczarek i mąż nocowaliby w szkole, praktycznie-obaj tam dyrektorowali. Józef
Krupiński będąc niezwykle wdzięcznym
Wieczorkowi wystąpił nawet z wnio· skiem o przyznanie mu Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski. Woźny od-

ózef Krupiński był świetnym organizatorem. Codziennie wieczorem po
powrocie ze szkoły przygotowywał sobie na małej kartce spis tego, co zamierzał
robić w dniu następnym, często kartki te
były całe zapisane drobnym pismem.
Żona wspomina okres, gdy w szkole pracował nieżyjący już woźny Marian Wieczorek, człowiek przez 30 lat bezgranicznie oddany szkole, złota rączka, potrafią
ca wszystko naprawić. Mąż bardzo się z
nim zaprzyjaźnił, chodzili często razem

swoim.życiu Józef Krupiński niczego nikomu nie zazdrościł,
oprócz jednej rzeczy - było to zdrowie.
Choroby przebyte w dzieciństwie sprawiły, że jego zdrowie wymagało od niego
szczególnej uwagi - nie palił, unikał alkoholu. Po przejściu na emeryturę borykał
się z poważnymi chorobami, ale był pogodny i dzielny, słuchał radia, oglądał telewizję starając się cały czas być na bieżąco z informacjami ze świata.
Stan jego zdrowia ulegał pogorszeniu,
w końcu trafił do szpitala, 25 lipca żona
dowiedziała się, że mąż jest bardzo chory
i nie ma dla niego ratunku. Dla niej wyjście było tylko jedno - Zabrałam go do
domu. Tylko tyle mogłam zrobić za wspólnie przeżyte w miłości i szacunku 36 lat
małżeństwa. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jaki to ból, kiedy widzi sięjak powoli
gaśnie życie ukochanej osoby i nie można
nic zrobić. Cieszyło mnie jednak. że był
szczęśliwy. że jest w domu - mówi żona.
Zbierając informacje do tych wspomnień przekonaliśmy się, jak bardzo Józef Krupiński był osobą lubianą, szanowaną, traktowaną jako autorytet przez
całe swoje otoczenie. Obecna dyrektor
szkoły Beata Stabryła w rozmowie z nami
przyznaje, że był on pierwszym jej dyrektorem, który wprowadził ją do zawodu pedagoga. Czułd się w tym okresiejego
opiekuńczą rękę, zawsze był gotowy by
pomagać, gdy pojawiały się kłopoty
z uczniami, dawał ojcowskie rady. pełne
ciepła. Dyrektorka nie ukrywa, że chciałaby prowadzić szkołę takjak Józef Krupiński, czuje się spadkobierczynią jego
spuścizny. Inna z nauczycielek, która
przepracowała kilkanaście lat z Józefem
Krupińskim, powiedziała nam: To był
człowiek, który dbał o wszystko - o nauczyciela, by w szkole było mu dobrze, ale
też ( o ucznia. Nie brakowało przypadków, gdy wyciągał dłoń do takiego ucznia,
który miał poważne kłopoty i normalnie
wyrzucony zostałby ze szkoły. a on roztaczał nad nim opiekę bo wiedział, że jeden
nieprzemyślany wybryk i konsekwencje,
jakie za to dotkną dziecko mogą na zawsze zmienić jego życie.
Tomasz Bartos

W
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tą Odznakę ZNP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal za zasługi dla miasta i regionu.
A prywatnie? - Był wspaniałym mę
żem - troskliwym, wyrozumiałym, opiekuńczym, ze wszystkiego zadowolonym.
Nigdy nie wypowiedział słowa sprzeciwu,
zawsze akceptował wszystkie moje poczynania. Wrażliwy na zło, które się działo w
rodzinach naszych najbliższych przyjaciół,
wśród pracowników szkoły. był wtedy nieocenionyjako osoba, która spokojnie doprowadzała te sytuacje do normy. Potrafił
uszanować każdego człowieka bez różni
cy czy był bogaty. czy biedny.

znaczenie to otrzymał i z dumą przypinał na wszelkie uroczystości szkolne.

D

rugą stronąjego życia była działal

ność społeczna, angażował się w nią
bezgranicznie, zjednując w ten sposób
wielu przyjaciół nie tylko sobie ale l.?rzede
wszystkim szkole. Przez 20 lat był prezesem Oddziału Powiatowego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Łowiczu. Za
jego prezesury oddział został uhonorowany złotą odznaką ZNP. Na każdym
spotkaniu Zarządu Głównego w Warszawie Józef Krupiński zabierał głos, występując obok wielu spośród ówczesnych
autorytetów, w tym na przykład prof.
Wincentego Okonia, dyrektora Instytutu
Pedagogiki. Niejednokrotnie fragmenty
jego przemówień były zamieszczane w
piśmie ZNP „Głos Nauczycielski". Z
tymi występami związane jest pewne
wydarzenie. Swego czasu listonosz pozostawił u niego w szkole, na biurku list
zaadresowany do niego z Zarządu Głów
nego ZNP. Przed jego nazwiskiem skrótem napisano magister, choć nie posiadał
wtedy jeszcze wykształcenia wyższego .
Bardzo to przeżył. Zastanawiał się czy ktoś
z nauczycieli zdążył zobaczyć kopertę. Pamiętam jak powiedział „ Co powiedzą moi
nauczyciele, może pomyślą, że w Warszawie udaję magistra? " - był tym bardzo
zasmucony, Zaraz po tym .zrodził się pomysł rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Łódzkim, które skoriczył w trybie
zaocznym - wspomina żona. W 1977 roku
uczestniczył w zorganizowanym w Warszawie Ogólnopolskim Kongresie Pedagogicznym Nauczycieli, na którym otrzymał wręczony przez ministra oświaty
medal pamiątkowy za całokształt pracy
nauczycielskiej .
Angażował się w życie miejskie, był
długoletnim radnym Miejskiej Rady Narodowej, był też od 1982 roku do 1988
roku przewodniczącym Rady Nadzorczej
PSS w Łowiczu. Działalność ta, jak wspomina żona Alina, dawała mu wiele radości i satysfakcji, była odskocznią od pracy pedagogicznej, kolejną formą samorealizacji.

a swoją pracę zawodową i społecz
ną był wielokrotnie odznaczany i
wyróżniany. Otrzymał m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
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ODESZLI OD NAS (4.12-14.12)

4 grudnia: Józefa Kołaczek, I. 87, Łowicz . 5 grudnia: Edward Kolos, I. 64,
Łowicz. 6 grudnia: Bolesław Bogusz, 1.80, Wejsce. 7 grudnia: Czesław Nalbert, 1.77, Kiernozia; Genowefa Zawadzka, 1.81 , Kiernozia; Stefan Włóka,
1.85, Łowicz. 8 grudnia: Zbigniew Blwn I. 67, Głowno; Helena Pakulska, 1.81 ,
Łowicz; Bolesław Wajda, I. 53, Łowicz . 9 grudnia: Władysław Olejniczak,
l.75, Głowno; Czesław Skowroński, 1.82, Głowno; Apolonia Kaźmierska-Biń
czak, 1.77, Łowicz; Marianna Pieniążek, 1.80, Łódź; Anna Wajda, l.47, Łowicz;
Henryk Urbański, I. 61, Bobrowniki; Józef Bogudzki , I. 70, Teresew; Włady
sław Wiatr, 1.85, Kalenice; 11 grudnia: Jan Cęcelek, 1.88, Łasieczniki;
12 grudnia: Helena Gładka, 1.74, Kompina; Filomena Wójcrk, l.90, Strugienice; 13 grudnia: Stanisław Grabowicz, 1.51, Krępa. 14 grudnia: Józefa
Kusta, l.91 , Wola Gocławska; Henryk Kuśmierek, 1.66, Domaniewice; Stefania
Matysek, l.92, Marewil; Zofia Popławska, 1.92, Głowno; 16 grudnia: Maria
Jarosz, l.48, Dmosin. 17 grudnia: Irena Krakowiak, l.89, Głowno.

W „Chełmońskim" ogłoszono
konkurs na folder szkoły
ada Rodżiców Liceum Ogólnokształ
im. J. Chełmońskiego w Ło
wiczu ogłosiła w grudniu konkurs na folder szkoły. Propozycje uczniów szkoły
będą mogły być zgłaszane jeszcze do końca
pierwszego tygodnia stycznia 2002. Najciekawszy projekt zostanie zrealizowany jeszcze na · początku roku. Dyrektor
szkoły Henryk Zasępa planuje, że na początku zostanie wydrukowane około 500

R

cącego

egzemplarzy folderów, aby dostał go każ
dy uczeń szkoły, później w miarę potrzeby będą dodrukowywane. Folder bę
dzie pomocny przy promocji szkoły
i przekazaniu w ciekawej formie informacji na jej temat przyszłym licealistom.
Folder ma być drukowany na kolorowym papierze kredowym, będzie jednostronicowy, ale składany na 3 części.
(mwk)

SP1

Nagrody za wystrói klas

P

o raz drugi w Szkole Podstawowej
Nr I w Łowiczu przeprowadzony
został konkurs na najładniej udekorowaną w związku z nadchodzącymi świętam i Bożego Narodzenia salę lekcyjną.
Konkurs został oceniony przez jury złożone z członków rady pedagogicznej.
Komisja odwiedziła w środę 12 grudnia
wszystkie sale lekcyjne przyznając nagrody na poziomach poszczególnych klas.
Oceniła ona pomysłowość i estetykę wy-

konania dekoracji. W śród klas pierwszych
nagrodę otrzymały: Ie i Tb prowadzone
przez Balbinę Cichal i Barbarę Budzałek,
na poziomie klas drugich nie została przyznanażadnanagroda,napoziomieklastrze
cich nagrodę otrzymała illc prowadzona
przez Różę Juszczak. W klasach starszych
nagrodzono: IVb Aliny Kozy, Vc Haliny
Cieślak, oraz Vie Anny Zalewskiej. Wyróż
nione klasy otrzymały nagrody: torby wypełnione słodyczami.
(tb)

Domaniewice

Abstynencki opłatek
W
ostatnią sobotę, 15 grudnia gminna grupa abstynencka „Przemi·nęło z wiatrem" urządziła ·spotkanie
opłatkowe. Uczestniczyło w nim ponad.JO osób - byli to członkowie grupy
AA oraz goście z zaprzyjaźnionych
grup - z łówickiego „Pasiaczka" i gło
wieńskiego „Krokusa" oraz inni współ
pracujący z abstynentami. W ;zorganizowaniu spotkania pomogli też spon-

sorzy. Grupa dziękuje za pomoc, jaką
ofiarują sponsorzy. Jesteśmy naprawdę dumni, że obok nas są ludzie o dobrym i czułym sercu. Dziękujemy im
bardzo i zapraszamy do współpracy,
aby nie zabrakło tych, co nas potrzebują i tych, którzy nas wspierają - w podziękowaniu przekazywanym przez
naszą redakcję pisze lider grupy, Janek.
(mwk)

Rodzinie, sąsiadom i znajomym
oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

ś.P. HELENY GUDKIEJ
składamy

serdeczne

podziękowania

Rodzina

R-1479

Firma H. Skrzydlewska "
różne

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

kolory i wzory

GRANIT·
lJISTRYKO
PIWNICE
tel. (0-42) 719-14-03,
0-601-263-599
Zamówienia do 1 Ili 2002 r.
do 10 o/o taniej
GR163

tel.

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

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
•
NA NAJWYZSZYM POZIOMIE
· całość usługi pogr1ebowei 1 trumną dębową iui od 700 zł
Nieodpłatny

przewóz osób

zmarłych

do

chłodni

20.12.2001 r.

SAMOCHODOWE
Komis kupi samochody powypadkowe
oraz cale - gotówka. Tel. 0602-705-876.

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

Ford Escort CL, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-19-61, 0602-491-325.

Skorodowane, zniszczone, powypadkowe
auta kupiQ. Tel. 0501:645-858.

Passat 1,6 TDI, 1991 rok, bogate wypostan bdb - sprzedam.
Tel. 046/8 37-00-36, 0501-331-493.

Audi 80 B4, 1,9 TOI, 1992 rok - sprzcdam. Tel. 0606-161-383.

VW Passat 1600, 1978 r„ cena 2.000
sprzedam. Tel. 046/838-57-26.

Ford Escort 1.6, 1991 r., trzydrzwiowy,
kolor czarny, w wyposażeniu centralny zamek, alarm, immobita·izcr, alufelgi, szyberdach - sprzedam. Tel. 046/837-15-21.

Opel Vectra combi 2.Ó diesel, 1997 rok sprzedam. Tel. 0607-172-755.

sażcnic,

NOS PRAWNY· ZDECYDOWANIE KUPIĘ.

Ford Escort 1,3, 1981 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-00-36, 0501-331-493.

NIEJSZE CENY! Tel. 0606-854-452.

Tanio odstąpiQ 21 rat na Lanosa w autosystem ic. Tel. 046/839-13-83.

KAŻDY CAŁY, POWYPADKOWY, NIEPEŁ·

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ! NAJKORZYST·
KUPIĘ

SAMOCHODY POWYPADKOWE,
USZKODZONE, OSOBOWE, DOSTAW·
CZE; NAJCHĘTNIEJ MŁODE ROCZNIKI.
GOTÓWKA, NAJKORZYSTNIEJSZE
CENY. TEL. 0504-578-939.
KAŻDY POWYPADKOWY, USZKODZONY,

ZNISZCZONY, OSOBOWY, DOSTAWCZY
·PILNIE KUPIĘ, GOTÓWKA.
TEL. 046/837-46-96, 0609-576-949.

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

Cinquecento 900S, 1995/96 r„ szary metalik, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-15-35.

Fial l 26p, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-43-21.
Renault Laguna, 1995 rok, salon - sprzedam. Tel. 0608-32-71-93.
VW Polo 1,3 Coupc, 1991 rok - sprzedam. Tel. 0600-297-714.

Absolutnie każde auto rozbite lub do remontu, osobowe, dostawcze • kupię.
Tel. 046/831-01-29.

Fiat I 26p, 1982 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-88-90.

Fiat I 26p, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-21-99

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

Renault Laguna, 1996 rok, wersja luksusowa, cena 29000 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-47-36 po 17.00.
Żuk, stan dobry, czQści do Żuka i Nysy sprzedam. Tel. 046/838-48-32.

Star 200 sztywny, 1986 rok· pilnie sprzedam. Tel. 046/838-48-31 wieczorem.
Sprzedam Stara A200, 1988 rok, cena do
uzgodnienia.
•
Tel. 046/874-73-98, 0606-312-924.
Awia A-31, 1989 rok, stan bdb - sprzedam. Tel. 046/838-47-56, 0606-134-70 I.
Nissan Primera 2.0 D, 1995 rok , przebieg
76.000 km, morski metalik, cena 21.500
zl - sprzedam.
Tel. 0605-360-388,
0421719-62-07 po 17.00.
Żuk blaszak, 1980 rok - tanio.

Tel. 046/837-83-02 po 20.00.
Sprzedam tanio Żuka.
Tel. 046/839-63-72.
Żuka, może być do remontu, powyżej

1990 r. - kupi<(.
Tel. 046/856-83-50, 0603-791-589.
Daef 400, 1988 rok na bliżniakach + wspomaganie; Star 200: 1984 rok, plandeka sprzedam.
Tel. 046/838-64-46, 0606-145-668.
VW Polo, 1997 rok, stan idealny, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/837-67-08 po 19.00.
Fiat I 26p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0600.-92-307-591.
Fiat I 26p, 1990 rok - sprzedam. •
Tel. 046/837-44-27, 0608-064-544.
Fiat I 26p, 1997 rok, stan idealny - sprzedam. Tel. 024/28-55-202.

Fiat l 26p, 1995 r„ kolor zielony - sprzedam. Tel. 0604-609-628.

Star 200 - sprzedam. Tel. 046/838-11-58.

zł.

Ford Orion 1,60, 1985 r„ 4.500
dam. Tel. 046/83 1-83-0 I.

• sprze-

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

zł

Ford Escort 1.4, 1991 r„ cena IO tys.
sprzedam. Tel. 046/831-06-67.

zł

-

Wartburg 1,3, 1990 r„ cena 3 tys. zJ sprzedam. Tel. 046/831-06-67.
Opel Kadet 1,6, 1983 r„ cena 2.900
sprzedam. Tel. 046/831-06-67.

zł

-

I 26p, 1986 rok, cena 550 zl. - sprzedam.
Tel. 046/839-11-39, 0609-5.41-377.

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

ci<(żarowy.

Ford Escort 1,8 D, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838 -16-21.

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

I 26p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-16-21.

VW Polo Clasic 1.6, 1998 rok, kupióny w
salonie - sprzedam.
Tel. 046/838-56-4 7, 0692-415-63 7.

Autosan w całości lub na czQści - sprzedam. Tel. 046/838-16-21.

Astra Classic 1.4, 1999 r. - sprzedam.
Tel. 0501-380-643:
Polonez, 1994 r„ gaz - sprzedam.
Tel. 046/855-08-93 .
Star 29, 1981 rok, silnik Lcilanda po remoncie sprzedam w całości lub na czQści,
oddam gruz za darmo z możliwością transportu odpłatnie. Tel. 046/837-55-98.

Opel Calibra, 1992 rok, stan idealny - tanio sprzedam. Tel. 0609-409-524.
Tarpan diesel, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 024/27-77-272.
Żuk, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 064/835-32-79.

GARAŻE

VW Golf 1.6, 1986 r., stan bardzo dobry,
6.800 zł - sprzedam. Tel. 0601-288-848.

Fiat I 26p, 1988 r„ stan dobry - sprzedam.
Tel. 0609-688-517.

Sprzedam garaż na os. Bra.tkowicc.
Tel. 0604-603-635.

VW Golf li 1,8, 1988 r. - tanio sprzedam.
Tcl. 046/838-33-58.
Renault 5LT, 1980 r. _sprzedam lub za-

Ford Escort 1.60, po wypadku, 1994 r.,
składak - sprzedam. Łowicz, ul. JaslrzQbska 10, tel. 046/837-,11-46.

Renault Safrane, 1,2 TD, 1993 rok, czarny metalic - sprzedam.
Tel. 024/285-26-43.

Sprzedam garaż murowany, ul. Bolimowska. Tel. 046/837-48-79.

m icniQ. Tel. 046/838 -33-07.
Uno 1,0, 1994 r„ 5-drzwiowy _sprzedam.

Fiat I 26p, 1983 rok - sprzedam.
Tel. 0605-721-110.

Fiat CC 900, Xll.1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-90-67, 0608-028-652.

Tel. 042/719-44-59.
VW Golf 1,5 Diesel 1,60, uszkodzony

Mercedes MBIOO, podwyższony, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 837-23-23.

Kupię Seicento, Cinquecento 900 van
uszkodzony lub cały. Tel. 0602-228-111.

Garaż do wynajQcia, murowany, ocieplany. Łowicz, ul. Chrobrego 6,
tel. 046/837-60-61.

przód - pilnie sprzedam.
Nadolna 12, tel. 0607-768-496.

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

Golf lll 1,6 ( 1994), piQciodrzwiowy.
Tel. 046/835-33-08.

Garaż

I 26p, 1.300 zl - sprzedam.
Tel. 0503-615-844.

Uno I.O, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7-84-63.

Fiat Uno I ,O, 1996 r. - sprzedam.
Tel. 042/719-18-23, 0604-392-876.
Żuk, stan dobry - sprzedam tanio. Lubian-

ków 32, tel. 0421719-25-28.
Robur izoterma, grudzień 1989 r. - sprzedam. Tel. 0421719-12-59.
Żuk skrzyniowy, 1992 r„ stan bardzo do-

bry - sp rzedam . Tel. 0601-052-435.
Sprzedam skrzyni<; biegów do I 26p, po
naprawie. Tel. 042/719-19-68.
Skoda Favorit, 1991 r. - sprzedam.
Tel. 0421719-19-68.
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

Cinquecento 700, 1997 r. - sprzedam.
Tel. 046/837-26-52.

Citroen ZX 1.4 L, 1996 rok, elektryczne
szyby, lusterka, szyberdach, wspomaganie
kierownicy, auto alarm, centralny zamek.
Tel. 0502-232-290.
CC, 1994 rok, zielony metalik - _sp rzcdam. Tel. 0601-30-38-71.

Żuk skrzyniowy, stan dobry sprzedam.
Tel. 0603-993-060.

Opel Kadet 1.60, 1986 r. sprzedam.
Tel. 046/830-32-00.

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

Star 200, szeroka rama wywrol - sprzedam. Tel. 046/838-67-40.

Syrena Bosto - sprzcdan'L
Tel. 046/837-73-04 wieczorem.

Fiat 126 ELX, 1997 r„ pierwszy właści
ciel - sp rzedam. Ter. 024/277-91-39.

Mitshubisi Carizma 1,9 TD, 1996/97 rok
_sprzedam. Tel. 046/838-12- 50 .

VW Golf Ili, 1994 r„ 1,90 - sprzedam.
Tel. 046/838-15-13, 0601-297-780 po
20.00.

Fiat 126p, 1991 rok, garażowany, 11 właścicicl - sprzedam.
Tel. 046/838-92-93, 0692-307-591.

-

Polonez Caro 1,6 GLE, kolor ciemna ziclcil. 1993 rok, stan idealny.
Tel. 046/838 -26-50 wieczorem.
Fiat I 26p combi. 1988 rok, silnik Poloncza, skrzynia 5, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0609-446-981.
CC 700, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7-90-16.
Polonez Caro, 1994 rok, seledyn metalik,
alarm, centralny zamek, instalacja gazowa, hak, cena 4000 zł do negocjacji - sprzedam. Tel. 0692-209-118.

Audi 80 B4, 1991 rok, pojemność 2000
benzyna, tydzic1i w kraju oraz VW Golf Żuk osobowo-dostawczy, 1981 rok - sprzc1.6 Diesel, 1986 rok. Tel. 0604-078-564. dam tanio. Tel. 046/838-27-67.
Star 200, wywrot, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 46/838-78-54.

126p FL ( 1990). Tel. 046/835-32-96.

Do wynaj"cia garaż, ul. Zgoda.
Tel. 046/837-55-75.

Kupię k3żdy cały lub uszkodzony do 7 lat.

Tel. 0504-077-402.

Opel Corsa 1,2, 1992 r., stan dobry-sprzcdam. Tel. 046/838-66-86

Scat Toicdo, 1993 rok, wiśnia metalik.
ABS, wspomaganie.
Tel. 046/838-85-94 po 16.00.

czQści

Garaż do wynajQcia oś. Starzyńskiego lub
sprzedam. Tel. 046/8 37-49-55.

Skoda Forman, 1992 r„ pierwszy właści
ciel. oryginalny lakier - sprzedam.
Tel 046/831-81-22, 0502-571-035.

czQści.

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

Cinquecento 700 (1993), 126p EL (1994).
Tel. 046/835-33-08
·

Punto 55 SX, ( 1998), piQciodrzwiowc,
I właściciel. Tel. 046/835-33-08.

Fiat I26p, 1981 r„ stan dobry - pilnie sprzedam. Tel. 046/839-13-99.

do wynaj<;cia, ul. Nowy Rynek 17 „
Tel. 046/837-39-73.
Sprzedam garaż blaszany 3x5.
JastrzQbia 27.

Peugeot 306 1,9 Turbo Diesel, 1994 r. sprzedam. Tel. 046/831-85-71.

Toyota Camry 2TD, 1989/90 r„ zielony
metalik - sprzedam.
Tel. 046/831-81-22, 0502-571-035.

Ło-

Łowicz,

Opel Astra (1992), (1996), pii;ciodrzwiowa. Tel. 046/835-33-08.
Polonez Caro 1,6 ( 1996), bczwypadkowy. Tel. 0504-914-643.

Renault Rl9 1,4, 1993/94 r„ pierwszy właścicicl, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/831-81-22, 0502-571-035.

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

Favoritka ( 1992), bordowa.
Tel. 046/833-13-22.

Opcl Vectra 1,6, 1991 r„ wiśnia metalik,
stan idealny - sprzedam.
Tcl. 046/838-12-03.

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

Fiat I 26p, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837 -94-02.

Sprzedam samochód
Tel. 0692-206-397 .

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

Wartburg 353, 300 zł sprzedam.
Tel. 046/838-14-47.

Sprzedam Żuk izoterma 88 w całości lub
na czQści. Tel. 0502- 751-140.

Mazda 323F 1,6, 1993 rok, sfan bdb • Polonez 1500, 1992 rok - sprzedam.
tanio sprzedam.
Tel. 046/838-48-38.
Tel. 046/830-20-41, 0604-053-860.
Ford Fiesta, 1994 rok, 3-drzwiowa,
Łada Samara, 1993 rok.
10.900 zł. - sprzedam.
Tel. 04°6/855-85-26.
Tel. 046/838 -85-43.

VW Passat Combi 1,60, 1982 r. • sprzedam. Tel. 046/861-91-94 wieczorem.

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

Absolutnie każde auto powypadkowe,
uszkodzone, zniszczone ewentualnie
częściowo spalone pilnie kupię, płatne
gotówką, transport gratis, 100 % satysfakcji sprzedającego. Tel. 0604-412-810.

Fiat Cinquecento, 1996 rok, idealny.
Tel. 0607-386-476.

Fiat l 25p - sprzedam.
Tel. 046/837-58-49 po 20.00.

Uno 900, 2000 r„ sprzedam.
Tel. 046/83 7-00-02.

Renault 19, 1991 rok ; lekko rozbite .
sprzedam. Tel. 046/838-92-09.

Daewoo Tico, 1997 rok, idealny.
Tel. 0607-3ą6-476.

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

I 25p 1500, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 042/719-60-78.

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

-

właściciel.

Fiat I 26p, koniec 1989 r. - sprzedam.
Tel. 046/838-17-12.

Cinquecento 704, 1995 rok, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/838-11-45.

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

zł

Fiat Cinquecento, 1993 rok, I
Tel. 0607-386-476.

Fial Punto, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-71-55, 0604-457-742.
Polonez 1500, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-18-53.
Mazda 626 20, 1990 r„ biała, elektryczne
szyby, wspomaganie, immobilizer, centralny zamek - sprzedam.
Tel. 046/838-68-28, 0607-246-674.
Fiat 126p, 1992 r„ przebieg 7.000, czcrwony, w dobrym stanic - sprzedam pilnie.
Tel. 046/83 7-82-83, 0502-162-585.
Żuk A-13 po remoncie sprzedam.
Tel. 0501-851-747.

Polonez GLI, l 995 r. - sprzedam.
Tel. 046/837-86-79.

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

ZamicniQ lokatorskie M-5 na Bratkowicach na M-3 w centrum.
Tel. 046/837-75-87, po 19,00.
60 m' w cegle; nowe sprzedam.
Tel. 0608-352-011.
Atrakcyjne M-5, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-77-60.
Sprzedam lub wynajmQ 4 pokoje z kuchIl pi"tro, os. Bolimowska.
Tel. 046/837-64-42.
nią,

Sprzedam 83 m'. cegła+ garaż oraz nieru- działka ok. 1800 m 2 przy
ul. Armii Krajowej. Tel. 046/837-49-20.
chomość

Sprzedam działki budowlane miQdzy ulicami Sowińskiego a Łowicką-w Głownie,
wszystkie media w ulicy.
Tel. 0421719-10-55.

Fiesta Diesel 1996, Truck Diesel 1997 r„
5-osobowy - sprzedam. Tel. 0602-219-877.

Sprzedam dom w stanic surowym. z dział
ką 5600 m2 w miejscowości Golc1isko, przy
trasie Łtiwicz-Plock.
Tel. 046/837-79-21 wieczorem.

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. 046/83 7-10-34, 0605-695-934.

Sprzedam przyczcpQ wywrot 4 tony.
T91. 046/837-43-65.

Sprzedam dom w Stachlcwic.
Tel. 0501-64 7-984.

Fiat Seicento, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0604-313-647.

Polonez 1,6 GLI, 1995 rok • sprzedam.
Tel. 046/838-48-81.

Trabant Polo, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0602-85-45-09 Skierniewice.

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

Opel Kadet 1,61, uszkodzony przód - pilnic sprzedam. Tel. 046/837-12-14.

Fial Punto 1,7 TD, 1994rok, 5-drzwiowy,
serwisowany, garażowany.
Tel. 0607-386-476.

Fiat I 26p, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 0608-423-776.

Daewoo Lanos 1,5; gaz, 1998 rok, idealny. Tel. 0607-386-476.

rażowany,

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

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

Renault 19, 1.8 I6V - tanio sprzedam.
Tel. 0607-910-517.

Daewoo Tico 1998/1999, I
Tel. 0607-386-476.

Seicento 900, 1990 r„ wiśniowy metalik sprzedam. Tel. 0602-615-399.

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

VW Passat 1.8, 1997 r. gaz Tel. 0608-369-685.

właściciel.

właściciel.

sprz~dam. Daewoo Espero, 1996 rok, l
Tel. 0607-386-476.

właściciel.

Sprzedam dom na ul. Westerplatte lub zamieniQ na M-2. Tel. 0502-5 f7-428.
DziałkQ i ha pod budowQ lub rekrcacjQ sprzedam. Bobiecko 26.
Tel. 046/838-87-89.

Sprzedam mieszkanie, 32 m'. os. Starzyń
skiego, IV piQtro. Tel. 046/837-48-79.
Sprzedam kawalcrk<t, 16 m'. ul. Czajki I B.
Tel. 046/8 37-26-23 wieczorem.
Sprzedam M-4, 72,5 m'. parter, na
os. Bratkowice.
Tel. 0603-395-358, 046/837-72-14.
DziałkQ w Głownie - sprzedam.
Tel. 0502-43 8-196.

25

20.12.200 I r.

Działka

dam.

rolno-budowlana, ok. I ha - sprzeul. Armii Krajowej I 08.

Łowicz,

Sprzedam lub zamieni(( mieszkanie własno
49 m', Il piQtro, na os. Bratkowice
29/16. Wiadomość na miejscu.

ściowe

Sprzedam M-4, 60,54 m', Ill piQtro, blok
I O i garaż na os. Bratkowice.
Tel. 837-79-53 po ł 8.00, 0608-527-872.

Sprzedam dom z działką w
Tel. 046/83 8-7 l-05.

DziałkQ rekreacyjną 650 m', nad jeziorem
(Kujawy), prąd, woda - sprzedam. ·
Tel. 042/670-12-95.

Sprzedam lub zamieni<; mieszkanie 76 m',
l piQtro, środkowe. Łowicz, ul. Bolimow·
ska. Teł. 046/837-63-29 po 16.00.

Sprzedam mieszkanie 35 m' lub zamicniQ
na wiQkszc. Tel. 046/830-34-54.

Sprzedam działkte 4000 m' przy obwodnicy. Tel. 0604-33-67-65.

Sprzedam M-3, Il piQtro, os. Dąbrowskie
go. Tel. 0603-652-996, 046/837-57-35.

Sprzedam zicmiQ 1,04 ha z
nicą koło RSP Sobota.
Tel. 046/838-28-98.

Sprzedam M-4, Ili piQtro, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-78-86.
Sprzedam pół bliźniaka w surowym stanic
220 m', ul. Łyszkowicka 48.
Tel. 0604-194-171.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe na
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-66-24.
Sprzedam działkę budowlaną 2000 m2.
ul. Małszycka.
Tel. 046/837-62-54.

Łowiczu.

zasianą

Sprzedam lub wydzierżawi<; kiosk na targowicy, oraz wynajmQ dom na działalność
przy ul. Klickiego. Tel. 046/837-60-05.
Do wynajQcia lokal w centrum
Tel. 0221798-02-32.

psze-

Łowicza.

PrzyjmQ na mieszkanie ...
Bratkowice l/16.

Łowicz,

Lokal, I 9m' do wynajQcia przy ul. 3-go
Maja I O. Tel. 046/837-40-52.
Dom koło Sochaczewa
Tel. 0603-934-722.

wynajmę.

Do wynajQcia pokój I-osobowy.
046/837-31-83 po 14.00.

Teł.

Sprzedam działk<; budowlaną 4.100 m' (od
Do wynajQcia plac przy targowisku (Głowul. Fabrycznej, Głowno - Osiny).
·no). Tel. 0421719-46-61, 0606-322-709.
Tel. 04217! 0-89-85.
kuchnią (GłowSprzedam M-4 w Głownie na Kopernika. Do wynającia dwa pokoje z wieczorem,
no). Tel. 046/874-74-31,
Teł. 04217! 0-70-92, 719-33-32.
Sprzedam drewniany dom na działce WynajmQ mieszkanie, osiedle Huta Józefów. Tel. 0607-974-219, 0604-475-595.
2.000 m'. Tel. 0421719-11-80.

·
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te
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umc
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wiQksze. Tel. 046/837-73-29.
kowicc. Tel. 046/837-36-70.
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowc w ce- Tanio sprzedam mieszkanie 48,8 m' w BoDo wynającia mieszkanie M-2, 39 m',
gle, 55 m'. Tel. 046/837-20-75.
rowic. Tel. 046/839-20-29.
os. Bratkowice.
Działka 1500 m'. prąd, woda, ogrodzenie,
Sprzedam działk<; rolno-budowlaną o pow. Tel. 024/285-27-29 po 16.00.
zalane fundamenty, pozwolenie na budo- 2,85 ha, Łowicz - Czajki.
Wynajmę dwa pomieszczenia o pow.
Tel. 046/83 8-70-93.
wą aktualne, 36.000 zł - sprzedam.
17 m' i 50 m' ( osobne wejścia, wszystTel. 046/837-08-67, wieczorem.
Sprzedam dom murowany, trzy budynki kie media) w budynku Ośrodka ZdroSprzedam działką budowlaną w Strykowie gospodarcze i I ha ziemi Bąków Górny. wia w Chąśnie do prowadzenia działał·
Tel. 046/838-79-55.
ności gospodarczej.
o powierzchni 1104 m'.
Tel. 046/838-14-88, 0603-741-496.
Tel. 0421719-66-48.
Zamienią 60 arów lasu Czatolin na ziemi'(
Sprzedam ładnie położone gospodarstwo Domaniewice - Głowno, klasa 111-V, 50 Do wynajl(cia mieszkanie rodzinie lub sturolne o pow. 5,70 ha przy trasie Głowno arów. Tel. 046/838-80-68.
dentom w Łowiczu (blisko dworca).
Brzcziny, budynki murowane, stan bardzo
Tel 0692-206-397.
łO
dobry (wszystkie media) z możliwością do- Sprzedam gospodarstwo o powierzchni
h oraz budynki, co, tel., wodociąg, ster- Od zaraz do wynaj<;cia M-3, 37 m', Ło
stosowania na gospodarstwo agroturytownik, kosiarka „osa", dmuchaw<; do sia- wicz, ul. Czajki, z telefonem, wysoki stanstyczne. Tel. 0421719-28-46.
na. Tel. 024/28-221-85 po 19.00,
dard. Tel. 0600-148-932.
Sprzedam 5,40 ha zielni z możliwością 0602- 77-97-90.
Do wynajc;cia z przeznaczeniem na dziazabudowy przy trasie Głowno - Brzeziny,
Sprzedam dom na wsi, ł S km od Łowicza. łalność (biura, hurtowniQ, produkcj<;,
ksiQga wieczysta. Tel. 0421719-28-46.
Tel. 0501-851-747.
inne) budynek o pow. 130 m2 w całości
Sprzedam ładnie położony dom murowaSprzedam dom, 220 m', działka 3.500 m'. lub w cząści. Wszystkie media. Teren
ny o pow. użytkowej 200 m'. wysokie podogrodzony.
Tel. 0604-335-235.
piwniczenie wraz z budynkiem gospodarTel. 046/837-63-47, 837-83-28 po 20.00.
czym przystosowanym na działalność go- Trzypokojowe po remoncie, li pi<;tro, os.
spodarczą (wszystkie media) z działką o
M. Konopnickiej, 1550 złlm' sprzedam. Do wynajęcia pomieszczenie sklepowe
250 m' w sklepie samoobsługowym w
pow. 1,26 ha. Tel. 0421719-28-46.
Tel. 0691-333-346
Łowiczu. Tel. 046/837-46-46 po 18.00.
lub wieczorem 046/837-46-18.
Sprzedam M-4, 68 m', Głowno.
Tel. 0421719-21-02.
Sprzedam M-5, 72 m'. I piQtro, os. Brat- Do wynajc;cia 38 m', pokój z kuchnią, os.
Tkaczcw. Tel. 0502-775-40 I.
kowice. Tel. 046/837-70-95.
Głowno, M-4, I pi<;tro sprzedam.
Tel. 0421719-18-23, 0604-392-876.
Mieszkanie 62 1112 tanio sprzedam.
Tel. 046/837-85-87.
Sprzedam M-4, 60 m', 11 pi<;tro, Głowno,
os. Kopernika. Tel. 0421719-35-93.
Sprzedam mieszkanie 39 m', os. Tkaczcw
(parter). Tel. 046/837-30-20.
Skup metali kolorowych. Łowicz, ul. KlicSprzedam M-3, 44m', IV piQtro, os. Sikiego 66. Tel. 046/837-61-09.
korskiego. Tel. 0421710-86-3 7.
KupiQ rower górski dzicci<;cy, kola 20 cali.
Sprzedam działki; na Mysłakowic o pow.
Tel. 042/7! 9-21-02.
998 m' wraz z budynkiem w stanic surowym. Tel. 046/837-52-41.
KupiQ wic;kszą iloś[ kamieni.
Tel. 046/838-11-40.
Atrakcyjne mieszkanie w centrum mia- Kupią sklep na ul. Zduńskiej.
sta, dobra lokalizacja - blok przy ul. Ciem- Tel. 0502-304-224, 862-31-52.
KupiQ gruz. Tel. 046/838-43-84.
nej, w cegle, 58 m2, Il pi<;tro, poważnemu KupiQ budynek z kamienia do rozbiórki.
nabywcy sprzedam, cena niewygórowana. Tel. 0603-395-350.
KupiQ olchQ. Tel. 046/838-80-93.
Tel. 046/837-22-70, 0606-123-345, wieKupi<; kawalcrkQ w Łowiczu.
czorem.
Tel. 0604-247-131.
Pilnie i tanio sprzedam mieszkanie w LoKupi<; dom w Łowiczu lub zamieni<; na
dzi, 33 m2 • Tel. 042/633-36-72.
M-2, 39 111' os.Broniewskiego.
Sklep hydrauliczny „Instalator" prowadzi
ha
1,50
Sprzedam działkQ budowlano-rolną
Tel. 046/837-22-05.
sprzedaż tanich pieców miałowych i w<;w Bcdnarach Kolonia.
glowych, grzejników stalowych i alumiKupią M-4, os. M. Konopnickiej.
Tel. 046/ 862-36-99, 0606-465-790.
niowych, urządzeń sanitarnych, rur staloTel. 046/ 837-46-26.
wych i PCV oraz ksztartck.
SprLcdam dom murowany. płac 4.800, staw
Zduny 9. tel. 046/838-75-53.
zarybiony, Radziejowice.
Tel. 046/857- 70-89 .
Sprzedam drewno opałowe, grubsze i drobn icjsze oraz drewno kominkowe, skrzynSprzedam działki; z domkiem w Chąśnie
ki jedynki oraz komplety.
li. Tel. 0421716-08-67, 0501-254-926.
Tel. 046/838-15-27 po 20.00.
Sprzedam mieszkanie 48 m', na ul. A~1ii Wynajm<; 30 i wiQccj miejsc noclegowych,
Krajowej (l piątro, cegła, środkowy układ, po1111cszczcnia na sklep, zakład, pracow- Ekspres ci ś nieniowy Krupsa, frytkowniglazura, terakota, parkiet), cena 60.000 ni<; (Plac Przyrynek 11) oraz nowy pawi- cą , wypoczynek włoski 2,3 I, I.
Tel. 0608-352-011.
lon na Targowicy nr 14.
zł Tel. 046/837-49-73 po 18.00.
Tel. 046/ 837-99-16.
Druty średnicy 4, 5, 6, prostowane i ciQtC
Sprzedam działkQ budowlaną o pow. 7. IOO
M-4 do wynajQcia.
na wymiar lub w krQgach.
m, światło, woda, telefon.
Tel. 042/635-39-36 (9 .00-17 .OO).
Tel. 046/838-88-7 l, 0608-689-250.
Tel. 046/837-15-67, wieczorem.

KUPNO - RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Sprzedam lub zamicniQ M-4, 50 m' wła
na mhicjszc, os. Tkaczcw..
Tel. 046/837-42-92
snościowe

Sprzedam mieszkanie 39 m', os. Tkaczcw,
Ili pi<;tro.
Tel. 046/837-85-53, 0606-626-719.
Sprzedam M-3, 50 m'. os. Bratkowice, parter. blok 18. Tel. 046/837-71-23.
Sprzedam M-4, os.Bratkowice bi. 28.
Tc-I. 046/837- 72-59, 0606-21-35-51.
Sprzedam działki budowlane lub w całości
w Łowiczu przy ul. Poznaiiskicj.
Łowicz, ul. Warszawska 73,
tel. 046/837-48-06, 046/837:61-51.

Do wynajęcia foka! na biuro, I piętro,
170 m 2 w tym 4 pokoje i wszystkie media. Hala parter 400 m' do zaadaptowania. Sklep parter 56 m', wszystkie media. Od lutego 2002. Łowicz NoWY, Rynek 31. Tel. 046/837-42-54 po 20.00.
Mieszkanie do wynaj~cia 36 m2 w
czu. Tel. 046/837-66-77.

Łowi

Wynajm<; pokój .
Tel. 0600-720-000 po 16.00.
Lokal do wynaj<;cia w centrum Łowicza o
pow. 40 m'. Tel. 046/837-87-23.
Do wynającia mieszkanie 2-pokojowc.
Tel. 0605-370-050.
Do wynajęcia lokał 22 m 2 w centrum.
Tel. 046/837-66-24.

Czarna ziemia w ciąglcj sprzedaży.
Tel. 046/837-68-42 I 0.00-17.00,
046/837-54-9g wieczorem.
Sprzedam grzejniki Favicra.
Tel. 046/838-35-38.
Sprzedam przyczep<; campingową,
rok, w· dobrym stanic.
Tel. 046/837-55-90.

żyrandole,

kinkiety

włoskie,

i mosiądz.
Tel. 046/838-58-65.
kryształ, brąz

ł

988

Tanio komputer Intel Celeron 800 MHz,
128 MB Ram. Grafika SvgaForcc 32 MB
AGPx4 (doskonały do nauki, gier, filmów,
internetu), CD-Romx52, dysk 20 GB,
monitor Nokia 15 cali, modem. Oprogramowanie i pomoc w instalacji. Gwarancja
5 lat Cena 2300 zł.
Tel. 022/358-01-98 , 0608-59-30-15,
0606-102-857.

Sprzedam radioodtwarzacz samochodowy
Blaupunkt Frciburg RCM 148.
Teł. 0503-661-ł47.

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

ką.

Regulatory temperatury i dmuchawy do
i WQglowych w stałej

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

Łowicz,

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

kotłów miałowych
sprzedaży.

ul.Klickiego 66 (obok punktu skupu metali kolorowych).

Łowicz,

Sprzedam działki; 641 m', Łowicz, ul. Dziewiarska. Tel. 046/ 837-10-21.

Stare, sty)owc

Stół stylowy, owalny
krzesła, komody. Tel.

i okrągły, witryna,
046/838-58-65.

Sprzedam sukni<; ślubną z trenem, rozmiar
40. TcL 862-59-62, 0502-650-304.
Sprzedam tokark<;. Tel. 0602-774-365.
Sprzedam Casio CT-647, nic
Tel. 046/837-90-54.

używany.

Sprzedam biurko o wysokim.połysku, cicmnc; grzejnik elektryczny.
Łowicz, ul. Zduńska 32/3, Kosiorek.
Sprzedam niedrogo komputer Pentium
200. Tel. 046/837-20-59, 0502-401-231.
Sprzedam basen do mleka 520 litrów.
Tel. 0603-389-155.
Palnik elektryczny 60 I.
Tel. 046/838-40-52.

Sprzedam tanio wcrsalk<;, stan dobry.
0503-406-541.

Teł.

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

PPHU Drewno-Trak sprzedaż desek, łat,
krokwi, kantówki. Tel. 046/838-80-93.
Sprzedam telefon Motorolla V2288.
Tel. 0503 _381 _21 I.
Sprzedam segment pokojowy,
Tel. 046/838-68-58.

mahoń.

Sprzedam ładny wypoczynck(kanapa + 2 fotele). Tel. 046/837-25-96 po 16.00.
Gotówka od zaraz! Za stare obrazy, srebra, meble, zegary, porcelan(( i inne starocie. Tel. 042/7! 9-28-67.
Sprzedam lady chłodnicze, sklepowe ..
Tel. 042/719-15-73.
Sprzedam nagłośnienie 2x300W.
Tel. 046/837- 72-41.
Sprzedam kuchniQ gazową.
Tel. 046/837-36-04.

Komputer 800 MHz - sprzedam tanio,
gwarancja. Tel. 046/837-23-20.
Kaloryfery żeliwne nieużywane.
Tel. 0604-078-564, 046/837-28-88.
Sprzedam drzewo opalowe, sosna, olcha i
brzoza. Tel. 046/838-74-91.
Sprzedam maszyn(( stolarską i okna.
Tel. 046/837-31-24 Po l 8.00.

Sprzedam telefon Siemens S35i + ładowar
ka. Tel. 0606-620-671.
Sprzedam parnik elektryczny I OO
pole na pniu. Tel. 046/839-68-03.

ł

i to-

Sprzedam niedrogo piec Kamino 1,10 m',
nowy. Tel. 0600-911-512.

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

Sprzedam laptopa 166 MMX, 24 MB
RAM pamic;ci, l,4GB Dysk, karta muzyczna i graficzna, IRDA, matryca aktywna
12 cali. Tel. 0600-682-738.

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

Sprzedam komputer z monitorem.
Tel. 046/838-16-68.

Tanio sprzedam prawic nowy kożuch damski, 3/4, brązowy z kapturem, rozmiar 48.
Tel. 0504-370-82 ł.

Nokia 331 O bez simlocka z oprogramowanie. Tel. 0608-516-039.

Sprzedam tanio organy CTK 500 Casio,
cena 250 zł. Tel. 046/837-72-09.
Sprzedam kominek gazowy, holenderski,
wydajność 50 m2. Tel. 0600-613-823.
Sprzedam choinki z plantacji.
Tel. 042/719-25-51.
Sprzedam 150 kg orzechów
Tel. 0609- l O1-921.

włoskich.

Sprzedam: sofę 2-osobową, dywan
2,4x3,40 m. Tel. 046/837-94-96.
Sprzedam wiat<; stalową, clcktrowciąg suwnicy dużej, agregat prądotwórczy 18 kW.
Tel. 046/874-73-25 po 20.00.
Sprzedam stare szafy.
Tel. 042/719-23-42.
Sprzedam choinki. N ie borów 14~, trasa
na Bolimów, tel. 046/838-56-63.
Sprzedam akordeon 120. Jackowicc 98/1.
Tanio sprzedam okna d<;bowc, 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 targowicy.
Tel. 046/83 7-63-79.
Sprzedam krajzcg<;. Tel. 0606-988-70 I.

Sprzedam keyboard TS 168, stereo elektronie Thomsona. Tel. 0608-703-017.
Sprzedam darte pierze.
Tel. 046/838-51-15.
Sprzedam komputer. Tel. 046/837-72-67.
Sprzedam plandckQ do Stara.
Tel. 046/838-73-51.
Sprzedam tuner satelitarny Peace.
Tel. 046/837-41-08.
FrczarkQ do drewna. Tel. 024/285-25-21.
Diora + 2 kolumny Mildton 80 W
- tanio sprzedam. Tel. 046/837-71-81.

WicżQ

Firma Proste! Car oferuje akumulatory do
samochodów osobowych i ciQżarowych
oraz ciągników firm Centra, Exidc, Dublet. Zapraszamy do naszej siedziby - Ło
wicz, os. Górki, ul. Podgóma 23 (kierunek
Bielawy, ŁQczyca).
Monety kolekcjonerskie NBP - rok 1999,
2000. 200 I oraz Roland E-16.
Tel. 046/837-48-31 po 18.00.
Sprzedam kożuszek dzicciQcy i ubranko do
chrztu. Tel. 0608-352-011.
Sprzedam lodówki; - tanio.
Tel. 046/ 837-45-68, 0605-553-621.
Sprzedam nieużywany fotelik samochodowy. Tel. 046/837-45-68, 0605-553-621.
Sprzedam segment czarny.
.
Tel. 0603-061-841.

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

Sprzedam skrzynki uniwersalne.
Tel. 046/838-13-62.

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

Saksofon tenorowy Wcitlang - sprzedam.
Tel. 046/837-56-50.

Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 046/838-06-54, 0604-218-148.

Nokia 511 O Plus, 160
Tel. 046/83 8-85-43.

Sprzedam tanio kanapQ narożną, sofQ + 2
fotele. Tel. 046/837-33-27.

Radio odtwarzacz Blaupunkt, 90
Tel. 046/838-85-43.

Sprzedam telewizor Sony 29".
Tel. 046/837-64-83 po 17.00.
Sprzedam gitarQ akustyczną, 250 z\.
Tel. 801-44-65 po 17 .00-18.00.
Sprzedam pianino Calisia, stan bardzo dobry. Tel. 046/837-37-36.
Sprzedam okna z demontażu, grzejniki
żeliwne 33 szt., żaluzje do okien.
Tel. 046/83 8-45-05.
Sprzedam chłodziarko-zamrażarkQ 80 I.
Tel. 046/838-85-75.

zł.

zł.

Sprzedam kabel 4x 16 mm 2, I O zł/mb
( l OO m). Tel. 046/83 7-69-57.

PRACA
f'racowałcś - Niemcy, Europa Zachodnia.
Odzyskujemy podatek.
Tel. 071/385-20-18.

Zatrudni<; lakiernika samodzielnego.
Łowicz ul. Ikara 4. Tel. 046/837-44-22.
0602- 786-412.

-
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Avon - zatrudni konsultantki .
Tcl042/7 I 9-44-4 7, 0608-256-691.

Usługi hydrauliczne, naprawy drobne.
Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722.

USŁUGI

AVON - zatrudni konsultantki.
Tel. 0421719-44-4 7, 0608-256-691.
Praca - Niemcy, Anglia.
Tel. 0600-216-865.
Finna projektowa poszukuje absolwentów
budownictwa. Wymagania - ukończone
studia o profilu budowlanym w tym lub
ubiegłym roku, znajomość komputera,
zainteresowanie projektowaniem. Skła
danie ofert pisemnych.
Adres: Robert Łuszczyński, 99-400 Ło
wicz, ul.Krakowska 30,
c-mail robcrt.luszczynski@burohappold.com.
PodcjmQ siQ sprząt.ania.
Tel. 046/837-96-54.
Szwaczka podejmie pracę na terenie Głow
na. Tel. 0607-605-936, 0421719-43-30.

INSTAL.-BUD.-REM.

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

Hydraulika, c.o., woda, kanalizacja, miedź,
.
plastik, tradycyjne, 80 zł. punkt.
Tel. 046/837-11- 75, 0602-832-738.

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

Usługi hydrauliczne.
Tel. 046/837-21-66, 0604-376-195.

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

Okna z PCV, montaż płyt K/G, docieplanie wewnętrzne i zewnętrzne.
Tel. 0502-637-042.

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

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

Profesjonalny

montaż paneli ściennych i
podłogowych, płyt GK, terakoty - solid-

Podciśnieniowe

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

Nałkowskiej

4.

Usługi hydrauliczne - pełny zakres, nowoczesne technologie.
Tel. 046/838-75-53, 0601-379-355.

Apteka pilnie poszukuje magistra po
stażu. Tel. 0603-846-369.
Zostań

konsultantem firmy AVON.
Tel. 046/837-81-11.
Mała finna poszukuje młodego pracownika, wykształcenie minimum średnic - matura. Tcl./Fax. 042/689-89-18 po 20.00.

Stolarz ogólnobudowlany i meblowy (po
wojsku) - podejmie prac<(.
Tel. 046/837-58-22.
Studentka podejmie prac(( w charakterze
--<ipickunki . Tel. 046/837-73-78.
Młoda,

technik ekonomista ze
podejmie pracQ.
Tel. 046/837-72-87.

stażem

Zatrudnię mężczyznę w charakterze
Łowicz, Tel. 046/837-61-09.

sprzedawcy.

Zatrudnię lub nawiąże współpracę z osobą
posiadającą licencję pracownika zabezpie-

czenia technicznego.
Tel. 046/837- 71-12, 0606-949-573.
Zatrudnię doświadczoną, dyspozycyjną
bufetowo-kelnerkę.

Tel. 046/837-64-73.

USŁUGI

WIDEO

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

Gips, sufity podwieszane.
Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny i kosztorysy. Tel. 046837-78-38.
Usługi hydrauliczne, projektowanie, wykonawstwo, pełny zakres.
Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778.

Remonty

łazienek.

Tel. 046/837-19-29.

Wszelkie usługi stolarskie.
Tel. 046/837-15-54.
Układanie glazury, terakoty,
inne wykończeniowe.

tapetowanie,

Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760.
Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy. Montaż, naprawa.
Tel. 046/837-72-12, 0603-245-524.

nie, tanio. Tel. 046/837-91-70.

elektroinstalacje, pomiary, domofony, automatyka. Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, glazura,
terakota, gładź, panele, płyty G/K, stolarka, poddasza. VAT.
Łowicz, os. Kostka 21/28,
tel. 046/837-50-84, 0601-303-858.
Ogrodzenia betonowe, metalowe, bramy,
balustrady balkonowe, siatki zgrzewane,
podw.ylewkowc.
Tel. 046/838-88-71, 0608-689-250.
paneli podłogowych i ściennych,
płyty K/G, gładź, poddasza - aranżacje i
zagospodarowanie, pokrycia dachowe.
Tel. 060 I-703-244.
Montaż

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

czyszczenie dywanów, wy-

kładzin, tapicerki meblowej i samochodo-

Wykonuje usługi w zakresie: murowanie,
tynkowanie, posadzki, glazura.
Tel. 0501-735-564.

Korepetycje z języka niemieckiego oraz
przygotowanie do matury u nauczyciela
szkoły średniej. Tel. 0600-850-913.

pełen

zakres.

Adaptacja poddaszy, ściany, sufity z płyt
G/K' gładz·, malowanie, glazura, terakota.
Tel. 0606-737-576, 046/837-21-55 .
Kompleksowe wykończenia wnętrz
oraz budowa kominków tradycyjnych.
Tel. 046/838-12-00.

Zespół

muzyczny - sylwester.
Tel. 0608-433-199.

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyta kartonowo-gipsowa, ścianki działowe, sztukateria (remonty). Tel. 042/646-98-09.
Cięcie drzew piłą spalinową.
zury i terakoty • tanio.
Tel. 046/839-11-62.

Układanie

Pożyczki

poręczycieli.

gla-

Tel. 046/839-11-40, 0600-972-227.

Hydraulika • instalacje, naprawy.
Tel. 046/837-19-29.

Zespół muzyczny „Beat" - bale, wesela.
Tel. 046/837-47-53.

Glazury, terakoty. Tel. 046/837-19-29.

Potrawy wigilijne z dostawą do domu!
Zamówienia przyjmuję do 21 grudnia.
Tel. 0604-325-153.

INNE

USŁUGI

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,
046/838-11-74, 0608-43-31-99,
046/837-76-08.

gotówkowe bez
Tel. 0600-892-383.

Przyjmę reklamę na działkę,
Warszawa-Poznań.

przy trasie

Naprawa sprzcttu AGD, lodówki, pralki
(zwykła i automatyczna), zamrażarki,
ogrzewacze przepływowe i inny sprzęt
AGD, termy elektryczne, ul. 3-go Maja.
Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.
Fryzury i makijaż wieczorowy w domu
klientki. Tel. 046/837- 78-92.

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

Zgin1tla legitymacja NKJO o nr 411.
Tel. 046/832-13-36.

Gotowe projekty domów.
Tel. 046/832-92-04, 0607-570-039.

Programowanie tunerów Cyfry+.
Tel. 046/830-22-76.

Gotowe domy konstrukcji drewnianej, sauny. Tel. 046/832-92-04, 0607-570-039.

Przewóz towarów do I t - bus.
Tel. 0608-446-953.

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

Spawanie plastików i zderzaków.
Tel. 0609-409-524.

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

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

Remonty, wykończenia.
Tel. 0600-216-845.

Zespól muzyczny · bale, wesela.
Tel. 046/838-66-46.

Profesjonalne instalacje sygnalizacji wła
mań, dozoru telewizyjnego oraz kontroli
dost((pu. Instalacje telefoniczne.
Tel. 0601-207-689.

\\ 1dcofilmowanic Studio ROMA - moncyfrowy, płyta weselna CD.
Tel. 046/837-50-64, 046/837-79-78,
0606-605-698.

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

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

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

taż

Nagrania cyfrowe, analogowe - profesjonalnie, tanio. Tel. 046/837-52-23.
Wideofilmowanie, VHS i cyfrowe.
Tel. 046/837-40-11.
Wideofilm.owanie, profesjonalnie, tanio.
Tel. 046/837-47-48.
Wideofilmowanie. Radosław Pawelec.
Tel. 046/838-49-38.
Wideofilmowanie Kasia, kamera cyfrowa,
CD-ROM, tanio, solidnie.
Tel. 046/83 7-87-68, 0606-662-878.
Studniówki - tanio. T.cl. 0606-312-048.
Wideofilmowanie - tanio.
. 1'"cl. 046/837 -26-09.
Wideofilmowanie, cyfra, 2 kamery - „Super-Video". Tel. 046/838-35-38.
Vidcofilmowanic „MaJa".
Tel. 046/838-85-16, 0601-292-287.
Vidcofilmowanic. Tanio, solidnie.
Tel. 0601-995-147.
. .-Wideofilmowanie Studio Mewa - montaż
cyfrowy, obróbka komputerowa, płyta
weselna.
Tel. 046/837-77-75, 0604-562-005.

Budowa kominków, ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.
Profesjonalny

montaż

paneli

ściennych

i

podłogowych.

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 ogólnobudowlane od piwnicy po
dach. Tel. 0692-413-403,
046/837-28-57 wieczorem.

Panele, szafy, zabudowy.
Tel. 0608-810-953.
Hydraulika, c.o. woda,
Tel. 0608-810-953.

miedź

i plastik.

Wypożyczalnia rusztowań.

Tel. 042/719·17·20.

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

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

Dywany, wykładziny, tapicerki samochodowe piorę u klienta i u siebie.
Tel. 0504-275-242 po 16.00.
Renowacja mebli. Tel. 046/838-04-34.
Zespół

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

Gładź, płyta

gipsowa, sufity podwieszane,
malowanie, boazeria, glazura, terakota,
podłogi, parkiety, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
Domofony, alanny, bramy i drzwi garażo
we, montaż napctdów (sterowane z pilota). Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316.
hydrauliczne. Tel. 046/838-67-41.

czyszczenie dywanów,
tapicerki meblowej.
Tel. 042/719-25-73.
Przewozy krajowe • Mercedes Sprinter,
15 osób.
Tel. 046/837-02-57, 0606-634-482.
Chwilowo brak Ci gotówki Tel. 046/839-20-13.

zadzwoń .

Profesjonalna fotografia na uroczystościach. Tel. 0604-181-23 9.
Naprawa pralek automatycznych, lodówek, zamrażarek. Tel. 046/837-49-19.
Zaproś św. Mikołaja do siebie
Wigilią. Tel. 0608-064-548.

KOMPUTERO
- PISANIE
Komputerowe przepisywanie - szybko,
solidnie. Tel. 046/837-46-85.

Podciśnieniowe

Remonty i wykończenia wn((trz.
Tel. 0692-204-119.

Usługi

Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 0602-715-896.

do domu na

JQzyk niemiecki - korepetycje.
Tel. 046/837-53-01.

Mgr matematyki - korepetycje.
Tel. 046/837-53-15.
Angielski - korepetycje, profesjonalnie,
niedrogo. Tel. 046/837-53-15.
Korepetycje • jęz. angielski.
Tel. 0503-041-164.
Język angielski - tanio, 15 zł/godz.
Tel. 046/837-38-45, 0501-271-838.
Język polski • korepetycje.
Tel. 0501-648-919.

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

Korcpetyc1·e - matematyka (od podstawówki do studiów) tanio.
Tel. 042/719-42-55.
. .
.
A~g~elski, nauka, korepetyCJe (dz1ec1, mło
. dzicz) - Głowno.
Tel. 042/719-36-42, 0605-292-628.
·- - - - - - Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Prace pisemne z języka polskiego i historii. Tel. 046/837'-3 l-83 po 14.00.
Angielski - studentka, tanio.
Tel. 046/837-73-59, 0502-338-252.
Korepetycje z fizyki - student.
Tel. 046/83 7-56-86.
Studentka korepetycje z matematyki.
Tel. 0609-135-461.
Język

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

Angielski - korepetycje.
Tel. 046/838-59-34.
Język

niemiecki - korepetycje, wypracowania. Tel. 0692-1O1-985.

Język

angielski • korepetycje, studentka. Tel. 0608-523-381, 046/837-70-49.

Przewozy Mercedes Sprinter 9 osób.
F. VAT. Tel. 046/838-34-25.

Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura,
terakota, płyty gipsowe, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, malowanie, podbitki. Tel. 046/838-98-40 po 19.00,
0609-861-588.

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

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

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

AVON po SzukuJ·e konsultantek ·
Tel. 046/862-59-62, 0502-650-304.

kominkowe z płaszczem wodnym.
Nowość na polskim rynku. Moc urządze
nia 19 kW - ogrzewa 120 m2 powierzchni
mieszkalnej. Pracuje dwuczynnościowo kominek i kocioł ogrzewający cały dom
poprzez grzejniki. Niska cena. Dystrybutor: PHU Domitcch - pawilon handlowy
Mysiaków, tel. 046/837-61-09.
Kotły

Matematyka • korepetycje tanio i solid·
nie, nauczycielka. Tel. 0503-945-323.

Chemia. Tel. 046i837-26-09.

wej u klienta.
Szczepanik, Łowicz, Bratkowice 19/9,
tel. 046/837-73-07.

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

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

Hydraulika - solidnie.
Tel. 0609-063-061, 0601-151-762.

Usługi hydrauliczne Tel. 0609-15 8-772.

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

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

ścianki

Zatrudni'( samodzielnego cukiernika.
.
Tel. 0421719-40-30.

Podcjm(( prac(( jako kierowca B C E +
uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych. Tel. 0503-980-874.

wi-

Remonty, wykończenia wnętrz.
Tel. 024/285-86-04 po 16.00.

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. Tel. 046/837-30-52, 0600-764-11 O.

stęb

Jeśli chcesz zaprosić Mikołaja na
gilię • zadzwoń. Tel. 0692-353-079

Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
.panele.
Tel. 046/839-62-30, 0606-4n- I 62.

Szukam pracy - kic"rowca BC, świadectwo
kwalifikacyjne ADR, minimum socjalne.
Tel. 0421710-85-54.

Przyjm'( przeszycia na overlock i
nówki(. Tel. 0421719-12-95.

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

Kuśnierz - szycie i przerabianie futer. Skierniewice ul. Północna 59.
Tel. 046/833-95-13.

Komputcropisanie • bardzo tanio.
Tel. 046/830-32-77, 0504-931-793.

ROLNICZE
Sprzedaż suchych wysłodków granulowa~
nych, węgla kamiennego, brunatnego 1
miału. Chąśno II 43, Łowicz os. Górki, ul.

Jasna 18 po 14.00.
Tel. 046/837-12-02, 0602-235-159.
Sprzedam zboże, siano, słomę. Łasieczni
ki 79, gm. Bolimów. Tel. 046/838-06-17.
Sprzedam suche wysłodki.
Wyborów 78. Tel. 0602-113-681.
Sprzedam lub zamieni(( przyczep(( samozbierającą T-010, stan bdb. garażowana,
mało używana.

Tel. 0605-370-034.

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu.
Tel. 046/838-67-49, 0600-539-114 .
Sprzedam pras(( Z-224.
Tel. 046/838-88-79.
Przyczepa rolnicza sztywna 4,5 tony Sanok D46B, 1988 rok, stan bdb, cena 3,500
zł. Tel. 046/834-90-55 po 19.00.
Ciągnik Ursus C-360 sprzedam.
Tel. 0601-348-897.

Sprzedam ciągnik C-330. Janinów 39
Bielaw. Tel. 046/839-21-69.

koło

Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, solidnie.
Tel. 046/837-78-71 lub 0-694-182-776.

Sprzedam 5 t. siana,
1200 I. Popów 80.

Komputeropisanic. Tel. 046/837-55-36.

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

Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, solidnie.
Tel. 046/837-92-27, 0504-493-049.

G!Qbosz I- i 2-rzędowy sprzedam.
Tel. 024/285-39-73.

Komputerowe .przepisywanie prac - szyqko, tanio, solidnie.
Tel. 046/837-31-83 P.o 14.00 .
Komputcropisanic - szybko, tanio.
Tel. 046/837-53-91, 0503-018-128.
Komputeropisanic, pisanie programów.
Tel. 046/839-20-37.

NAUKA
Chemia • korepetycje.
Tel. 046/83 7-61-22.

beczkę aluminiową

Sprzedam kultywator i pług 4-skibowy
podorywkowy. Tel. 0600-623-430.
Pszenic((, pszenżyto, większą
dam. Tel. 042/648-41-06.

ilość

sprze-

Star 200, 1982 r., 33 tys. km, pierwszy
i opryskiwacz 5001,
sprzedam.
Tel. 042/719-48-86.
właściciel, garażowany
I 2m, mało używany -

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

błoń.

Sprzedam C-360 i Białoruś (ciągniki) i
MTZ 82 z przednim nap((dcm, 1992 r.
Tel. 046/874-73-25 po 20.00.

20.12.2001 r

Cyklop, kultywator 18 sprzedam.
Tel. 046/838-30-30.

Sprzedam pług dwuskibowy, cena 300
Tel. 046/838-70-98.

Sprzedam siano belowane.
Tel. 042/719-23-42.

Sprzedam ciągnik D25E, 1976 r.
Tel. 046/83 8- 77-84.

Sprzedam kukurydz<( oraz
3 P. Tel. 046/838-02-15.

ciągnik

C-360

Sprzedam chlodziarkQ do mleka 40 1 i 100 I.
Tel. 046/83 8-3 7-56.
paszową.

Sprzedam ciągnik T-25, 1983 r.
Parma 65.

KupiQ j<;czmicń, pszenic<;
Tel. 0601-076-141.

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

Sprzedam jałówkQ na ocieleniu.
Tel. 0609-954-108.

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

Sprzedam jałówkQ wysokociclną.
Chruślc 43, gm. Kiernozia.

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

Sprzedam przyczep<; 4,5 tony wywrot.
Tel. 046/838-58-32.

Sprzedam krowQ wysokociclną.
Chruślc 43, gm. Kiernozia.

zł.

Klacz, 18 micsi<;cy - sprzedam.
Tel. 046/838-04- 77.
Sprzedam

słomQ,

siano. Tel. 838-03-67.

Sprzedam Żuka 0.7 Diesel, 7-osobowy,
1992 r„ żuka (Rolnik), 1992 r., benzyna,
pług Atlas. Tel. 046/856-83-50.

Przyczep<; 6 ton sprzedam.
Tel. 0502-564-871.

Sprzedam dmuchaw<; do słomy i siana poziomą, mieszalniki Mikser, słom<; prasowaną. Tel. 0600-415-353.

Sprzedam dojark<; wózkową 2-konwiową,
rozdrabiaczo-śrutownik Bąk 5,5 kW, parnik elektryczny, słom<;, siano.

Sprzedam marchew, pictruszkQ.
Tel. 046/838-15-62.
Sieczkarnia Forshnit, Orkan, beczka 6000 l,
waga 50 ton - sprzedam.
Tel. 024/356-24-7 ł.
Sprzedam siano. Tel. 046/838-06-43.
Klacz, 18 micsiQcy - sprzedam.
Tel. 046/839-22-ł 5.

Tel. 0600-796-260.
Sprzedam przyczep<; D-732, 4t, wywrotka niska; wag<; samochodową ł St.
Tel. 046/838-43-06, 0603-061-820.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. ł 5 ha
w okolicach Łowicza z murowanymi budynkami łub same budynki.
W dniach 20-30.XH br. tel. 838-77-65,
a w dniach 31.Xłl - 20.1.2002
tel. 058/672-02-96.

Wystrój i

obfitość

wigilijnego

stołu zachwycały

Wigilia z obrazami Mitręianki

roczyście, ciepło, świątecznie minę
ło spotkanie opłatkowe, zorganizoSprzedam przyczep<( rolniczą 4,5 tony wy- Tel. 046/838-36-37.
wane 18 grudnia przez Gminną Bibliotewrotka na 3 strony, stan bdb, ł992 rok. Koła- Sprzedam 120 sztuk eternitu drobnofalikę Publiczną w Nieborowie i wójta gmistcgo. Małszycc 4.
kowski Władysław Działy 6 gmina Sanniki.
ny. W kameralnym gronie osób zajmują
Sprzedam ziarno kukurydzy paszowej.
Sprzedam siano, słomQ, rozsiewacz Kos, cych się działalnością kulturalną i oświa
Tel. 046/838-95-56.
silniki elektryczne, 2 kuchnie w<;glowc, tową na terenie gminy oraz zaprzyjaź
Sprzedam C-360, ł 98 ł rok, Zetor 72 ł ł, spawarką. Tel. 046/839- ł 1-69 wieczorem. nionych z biblioteką - był czas na życze
1988 rok. Tel. 0608- 708-991.
Sprzedam pszenżyto, kukurydz<(, ciągnik nia przy dzieleniu się opłatkiem, toast za
Sprzedam siano i b_u rak. Małszycc 37.

Sprzedam Zetor 721 ł, 1990/91 rok.

Sieczkarnie do kukurydzy, jcdnorzQdowc,
wszystkie typy, duży wybór.
Tel. 046/837-ł 5-35.

C-360, wózek widłowy GPW 2,5 tony
udźwig. Tel. 046/838-05-94.

Sprzedam opryskiwacz śł<;za i rozrzutnik
obornika. Tel. 046/838-92-69. ·

Sprzedam kombajn zbożowy 056, 1986 r„
C-360, C-363P, C-330.
Tel. 0607-930-261, 046/838-91-76.

Kupi<; silnik SW 400 do C-360.
Tel. 046/838-92-69.

Sprzedam śrutownik bijakowy.
Tel. 046/838-46-19.

Sprzedam 200 sztuk eternitu drobnofal is tego. Tel. 046/838-49-57.

Tel. 046/838- 79-42, 0606-984-095.
Sprzedam jałówk<; na ocieleniu.
Tel. 046/838-14-14.

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

Ciągnik C-330, 1990 rok; przyczepa HL,
kombajn ziemniaczany Posejdon.
Tel. 0607-386-476.

śrutownik bijakowy ssąco-tło
KW, na worki 5,5 KW, żmijki
dmuchaw<( do zboża.
Tel. 046/838-64-59.

Sprzedam

czący 7,5
do zboża,

Sprzedam Cyklopa.
Tel. 024/277-90-65 wieczorem.
Siatio 5 ton - sprzedam.
ul. Pozna11ska 197 w kierunku Kutna.
Sprzcdam ciąi,'llik rolniczy MTZ 82, 1993 r„
liczba motogodzin 1700, stan bardzo dobry. Tel. 024/28-55-265.
Sprzedam 7-lctnią klacz z 2-micsiączną
Tel. 046/838-84-58.

córką.

Sprzedam dmuchaw<( do zboża, śrutownik
bijakowy z wydmuchem, żmijka 5 m, dojarką przewodową. Tel. 046/838-48-18.
Sprzedam C-360, 1993 rok.
Sprzedam

żyto.

Chąśno

Il 29.

Tel. 0604-523-966.

Dealer - schładzalników na mleko nowych
i używanych za gotówką i na raty, pierwsza wpłata 0% bez porQczycicli. Serwis
gwarancyjny i odpłatny, dowóz za danno,
ul. 3-go Maja.
Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.
Kombajn Bolek, 1996 r., stan bardzo dobry - sprzedam. Chlebowice ł3 gm. Głow
no, Białkowski Jarosław.
Sprzedam zboże.
Tel. 0604-526-273 po 18.00.
Sprzedam ciągnik C-330, C-360, stan bardzo dobry, Jelcz 325 wywrot, przyczep<;
HL wywrot 8,5 tony, skrzyni<; ładunkową
od Mana, przyczep<; 4,5 tony wywrot,
kultywator „18" z wałem sztucznym.
Tel. 0600-365-320.
wyciąg

linowy obornika.
Sprzedam
Tel. 046/ 838-79-88.
Sprzedam opryskiwacz 300 I.
Tel. 0600-91 ł-512.

U

Sprzedam C-360, 6500 zł, kombajn Bizon, 1987 rok.
Tel. 046/838-49-09, 0600-335-473.

Kadr z filmu.

OJezusie wkomputerowej
technologii
ropozycją dla nauczycieli religii roz-

P

Łowicki Ośrodek

Kultury
nadchodzący rok. 3 stycznia LOK
Sprzedam ciągnik C-360.
planuje prapremierową prezentację pierwDąbkowice Górne 14.
szej pełnometrażowej animacji opowiadają
cej o życiu i działalności Chrystusa.
Sprzedam krowQ wysokocielną.
Spotkanie z Jezusem, bo taki jest tytuł
Tel. 046/838-13-62.
filmu, wyreżyserował Derek Hayes. AniSprzedam Orkana, rozrzutnik jcdnoosiomacja powstała w identycznej technolowy. Dąbkowice Górne 12.
gii cyfrowej 3D i 2D, co prezentowany
niedawno w łowickim kinie Shrek. Oficjalna premiera filmu w Polsce odbędzie
ZWIERZĘTA
się dopiero 8 lutego, więc wcześniejszy
Oddam kotki w dobre r<;cc. Maurzyce 13. pokaz jest dla Łowicza dużym wydarzeniem. Takie posunięcie jest, jak mówi
Sprzedam owczarka niemieckiego, 5-mic- dyrektor LOK Maciej Malangiewicz,
si<;czną suczk<;.
próbą zachęcenia nauczycieli religii do
Tel. 046/837-31-24 pei 18.00.
przyjścia na film z młodzieźą na przeło
Sprzedam suni<; york. Tel. 04217 ł 9-25-51. mie lutego i marca, gdy Spotkanie z Jezusem wejdzie na kilka dni do repertuaru
Sprzedam Kaukazy.
łowickiego kina. Film może być bowiem
Tel. 042/719-47-39, 042/710-81-10.
traktowany z powodzeniem jako zajęcia
Sprzedam 4-micsi<;cznc szczcni<;ta
uzupełniające z religii.
jamniki. Tel. 046/837-92-36.
Nowy Łowiczanin objął patronat meShar-pei. Tel. . 0503-762-041.
dialny nad prapremierą. Dla swoich czytelników ma do rozdania 40 biletów, któBulldog angielski. Tel. 0421712-58-12.
re od dzisiaj czekają w biurze na ulicy
Sprzedam owczarka niemieckiego I-rocz(tb)
Pijarskiej na zainteresowanych.
ny i rottwaiłcr 4-micsi<;czny.
Tel. 046/837-93-99.

Sprzedam owczarka niemieckiego, suczk<;
4 miesiące oraz 2,5 roku cz<;ściowo przeszkolona. Tel. 046/838-44-90.

poczyna

rok i rozmowy... Swoisty
klimat spotkania tworzyła wystawa malarstwa Zofii Mitrężanki, mieszkanki
pobliskiej Kompiny. O jej ciepłych, bardzo związanych z Łowickiem pracach
opowiedziała zebranym rzeźbiarka Mał
gorzata Kosińska.
Zgromadzone w sali ślubów nieborowskiego Urzędu Gminy obrazy Mitrężan-

ki pochodzą ze zbiorów prywatnych,krajobrazy i sceny, z którymi spotykała się na codzień. W ekspozycji są m.in. bardzo popularne Maki,
Dziewczynka z kotkiem, no i oczywiście· Stodoła malowana przez Mitrężankę o
każdej porze roku i w każdej porze dnia.
Wystawę moźna oglądać do 7 stycznia_
(aj)
2002 roku.

przedstawiają

W imieniu Zanądu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „TACY SAMI"
w Parmie i własnym, chciałbym rJożyć Państwu moc najserdecr.niejszych
i najlepszych życzeń z okarji Świąt Bożego Narodzenia.
Święta Bożego Narodzenia to święta najbardziej uroczyste, czas spotkań
przy świątecr.nym stole i prezentów pod choinką.
Niech te wyjątkowe dni upłyną Państwu w zdrowiu, radości i spokoju.
Życzę Państwu również, aby Nowy 2002 Rok pnyniósł wiele jasnych, dobrych
i su:z:.ęśliwych dni, obfitował w sukcesy osobiste i zawodowe, mile wydanenia
oraz przyniósł spełnienie wszystkich pragnień i marzeń.
Dzięlcuję sponsorom i wszystkim osobom życzliwym naszemu Stowarzyszeniu,
a w su:zególności:

> Panu Staroście Łowickiemu - Cezaremu Dzierżkowi
> Panu Burmistrzowi Miasta - Ryszardowi Budzałkowi

>Panu Wójtowi Gminy Łowicz - Andrzejowi Barylskiemu
>Panu Wójtowi Gminy Kocienew - Robertowi Sikorskiemu
> Pani Dyrektor PCPR - Barbarze Sikora
> Panu Dyrektorowi MOPS - Markowi Dziedziela
> Panu Dyrektorowi ZUK - Januszowi Michalakowi
>Panu Dyrektorowi ZEC - Januszowi Tłustwie
> Panu Januszowi Mostowskiemu
> Państwu Agnieszce i Markowi Krajewskim
> Firmie „Bracia Urbanek"
>Firmie „AGROS - FORTUNA"
> Firmie „HAZBI"
> Firmie „BAKOMA"
> Panu Dyrektorowi Pawłowi Gwozdeckiemu
> Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
> Spółdzielni Inwestycji i Budownictwa w Łowiczu
> Panu Sławomirowi Jagodzińskiemu
> Panu Markowi Rogieckiemu
> Panu Stanisławowi Sokół
> Panu Marianowi Pawłowskiemu
> Pani Marii Sierota
> Firmie „MASTERS FOODS"
> i wszystkim bezimiennym ofiarodawcom
W szczególności zaś dziękuję Panu Wojciechowi Waligórskiemu
za możliwość publikowania naszej W.TZ.-ki na lamach gazety Nowy Łowiczanin.

To

dzięki

Wam wszystkim

mogą istnieć

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pannie.

Z poważaniem i wdzięcznością
Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ TACY SAMI"
- Mirosław Koczywąs

R-1478

Kolędowy konkurs

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego Roku

J

wszystkim mieszkańcom
Powiatu Zgierskiego

utro, 21 grudnia, w Liceum Ekonomicznym w Bolimowie, rozbrzmie
wać będą najpiękniejsze polskie koSprzedam szczcni<;ta jamniki, kolor czar- . lędy. Wykonywać je będą podczas uroczystej świąteczno - noworocznej akadeny. Tel. 0603-99-30-32.
mii reprezentacje poszczególnych klas w
·sprzedam owczarka niemieckiego.
ramach dorocznego konkursu. Niektóre klaTel. 046/830-22-76.
sy zaśpiewają nawet z własnym akompaSprzedam yaktcricry 7-tygodniowc.
niamentem. Na zwycięzców konkursu czeTel. 046/83 9-61-66 .
(ljs)
ka nagroda - niespodzianka.
Sprzedam szczcni<;ta rasy doberman.
Tel. 046/ 838-78-02.

nadchodzący

Szanowni Państwo!

Sprzedaż schładzalników do mleka, różne
pojemności, gwarancja, serwis, kredyt.

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

wszystkich uczestników przedświątecznego spotkania w Nieborowie.

życzę

spokojnych dni spędzonych w gronie rodzinnym,
pogody ducha. optymizmu i wiary w lepsze jutr o.
Oby Laska

w

Boża. radość

Państwa

R-1488

i nadzieja na
sercach i domach.

stałe zagościły

Greegorz R. Leśniewice
Starorta Zgier$ki

28
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SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

Mf»YCYNY

Łowicz,

Plac Koński Targ 7
tel. 837-38-86 _

~ATVRAlNfJ ,MtW"

POLECA:
./ BIOENERGOTERAPIĘ
./ PSYCHOBIOTERAPIĘ
./ KRĘGARSTWO, MASALE KRĘGOSŁUPA
./ MASALE (polinezyjski Ma-Uń, dalekowschodni)

Piątki

'"LGA· WIDII(
TARO)'. KARTY Xl.ASVCZNt.
W"'J\OZitA
J\ \1

ZR~Kl. NVMil\01.0GIA

Małgorzata

PRZYJĘCIA PACJENTÓW:

ul. Mostowa 28

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

~
~

Terapie prowadzą dyplomowani specjaliści
znani w Polsce i za granicą
MGR ZDZISŁAW DROBNER
DYPLOMOWANY MISTRZ KRĘGARSTWA
Jeden z 5 POlAKÓW posiadających tytuł zawodowy1 międzynarodowe
uprawnienia. Stosuje tzw. .miękkie·, bezpieczne i praktycznie bezbolesne
techniki manualne wprzypadkach bólów i zaburzeń ruchowych kręgosłupa,
-ftldkręgoslul>Qmych bólów gkNrf i skrzywień kręgosłupa u młodzieży.

OKULISTA
'

Lek. spec. MARIA WRONIECKA
Łowicz. os. Noakowskiego 1/39
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30
Głowno.ul. Wyspiańskiego 8 !ząSzpitaleml

poniedziałki 9.00-11.00 czwartki 15.00-17 .OO

DERMATOLOG
Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI
Łowicz. os. Noałcowskiego 1/39
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 16.00-18.00
Głowno.

ul.

Wysplańsldego

8 Iza Szpitalem!

poniedziałki 9.00-11.00, czwartki 15.00-17.00

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

Tel. 0-602-276-728 R-11

Specjalista
ginekolog - położnik

.-.......,ŚMDłłCZIK

KRZfSZTOF
NOWY GABINET
Łowicz,

ul.

Ułańska

2 w „Medyku"

czynny codziennie godz. 15.00-20.00
Tel. (046) 837-00-10, tel. kom. 0601-254-571 ,

Mazurkiewicz-Kazimierak

piątki

RAZ W MIESIĄCU PRZYJMUJEMY GRATIS
Łowicz,

17.00-19.00

OKULISTA

ł

1

PHU MARPOL 99-400 Łowicz, ul. Płocka 1
tel. (0·46) 837-84-40, warsztattel. 0-608-57-06-94

17.00-19.00

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

LARYNGOLOG
Dr n. med. Magdalena Korczyńska
wtorki 14.30-16.00

R-1441

'Q\~~
lek. stom. Hanna Haczykowska
od 01.01.2002 umowa
z Łódzką Regionalną Kasą Chorych

Gabinet:
Łowicz,

ul. Zduńska 48 (w bramie Sm)
tel. dom. (046) 837 69 66, tel. kom. 0608-584-238

Godziny przyjęt:
poniedziałki, środy, piątki

15.00 • 17 .OO

R-14511

GABINET NEUROLOGICZNY
specjalista neurolog

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK
Łowicz,

os. Kostka bi 1 (obok apteki)
Czynny: środa 16.00-.17.00
sobota 11.00-12.00
•:• bóle.zawroty głowy
•:• choroba Parkinsona
•:• bóle kręgosłupa •
•!• nerwice
~ pad8czka
•:• stwardnienie rozsiane
•:• wizyty domowe

Tel. 0-602-264-817

Łowicz,

ul. Topolowa 30, tel. 837-07-70

PRZYJMUJĄ:

ODWIEDŹ KOMPLEKS HANDLOWY HURTOWNI
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. Mysłaków
na przedłużeniu ulicy Bolimowskiej jadąc do Skierniewic

~Z$fdlkim. m.ie:Jzkańcom.

qrnin'I ~hądno
rado:Jnych

Swiął Bożego

oraz :Jzczę:fcia w nadchodząc'Jln
rJowy1n Roku

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

BARBARA
FENC-BIELECKA
Przyjecia :
• poniedziałek, środa, piątek : 900-12 00 i 1530-17 00
• wtorek, czwartek : 9°0-12°0

ul.

Porady w domu chorego
2A, tel. 837-54-7~_ 1

Powstańców

Dr nauk medycznych

.JOLANTA
PIETRZAK
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601 -84-84-20

ŻIJCZ'J LarząJ (}min'!

Gabinet Lekarski

WIESłAW BIELECKI
wewnętrznych
Tel. 0-603-890-697
Łowicz, Stary Rynek 8
Wizyty w domu chorego

lekarz chorób

Mieczysław Kaczor
pon., śr.: 15-17, wt., pt.: 9.00-11.00

Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz , os. Tkaczew bi. 7/12

Leczenie homeopatycznie,
oznaczanie cholesterolu,
trójglicerydów oraz cukru we krwi

O>

~

~

BIURO RACHUNKOWE
e

flJ

®U'®~~~
Q

flJ

R-1314

ALEKSANDER JANOWICZ
16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70

Przyjmuje: 8 . 00-10.00 i 18.00-19.00

DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCK ,

DAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE • KAS CHORYCH

•

PIOTR CZYI
przyjmuje w środy 17.30-19.00,
Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki)~
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

99-400 Łowicz,

ul. Bolimowska 63
tel. (046) 837-42-46,~
0-605-578-502
~

l\/1FDORT
SIEĆ SALONÓW
,
ORTOPEDYCZNYCH

rn

Salon Łowicz, ul. Krakowska 4, tel. (046) 830-21-13

• obuwie zdrowotne
~rno
dla dzieci w systemie
• parapodium • stabilizatory i ortezy
• sznurówki i gorsety
• kule, laski, balkoniki, wózki
R-""''

W dniach 20-23

będzie

SPRZEDAŻ
CIĘTYCH

z własnej plantacji
w Łowiczu
ul. Zagrodowa 37b

p. Orliński
godz. 8.00-18.00
tel. (0-46) 837-68-67

BIURO RACHUNKOWE

„PODATEK"
99-400 Łowicz
ul. Browarna 10a

ZAPRASZAMY!

~060P l\~

R-1453

DIAGNOZA I TERAPIA
WAD WYMOWY
"'..,.
1:r 837 24 64, o608 378 697 ~

ZATRUDNIĘ
STOMATOLOGÓW
Tel. 0-608-584-238

R-1459

CHOINEK

<D

lekarz medycyny

LECZĘ

W REJONIE lOWICZA

dr mec1. Sławomir Kaczor
wt. 16-17, czw. 16-18

• nastawianie kręgosłupa
:e
• krioterapia • badanie kierowców ~

-

CENY, NAJTANIEJ
PRODUCENTOW

INTERNISTYCZNY I REUMATOLOGICZNY

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

Gabinet Lekarski
Małszyce

-

SPECJALISTYCZNY GABINET

BADANIE KIEROWCÓW

I>

i pogodnych świ4t
Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego
Nowego
Roku

Dr n. med. Wojciech Kazimierak

./ RADIESTEZJA (wykrywanie cieków wodnych)
./ ŚWIECOWANIE I KONCHOWANIE
I

wesołych

GINEKOLOG

./AKUPUNKTURĘ, AKUPRESURĘ ,

,-

tyczymy wszystkim

R-1 5,
4

ANCil[L5KI
• WSlYSTkl[ POZIOITT

• intensywne kursy dla firm
(rabaty, r-ki, dojazd)
• przygotowanie do matury,
egz. wstępnych , FCE I ACE
• zajęcia indywidualne i grupowe
• 1 O-letnie doświadczenie
• zróżnicowane metody nauki
umożliwiające zapamiętywanie

Tel. 0-603-395-359, 0-606-640-517
(0-46) 837-59-75,
R-1454

20.12.200 I r.

TO NIE RECENZJA TO NAPAD!
I

Jedną z cech demokracji jest wolność słowa. Przypadki błęd
nego rozumienia tego pojęcia polegają między innymi na tym,
że są jednostki, którym wydaje się, że mogą mówić i pisać wszystko to, co im przyjdzie do głowy, zapominając przy tym o innych
przymiotach człowieczeństwa, takich jak skromność, 1,1miar, kultura, odpowiedzialność; a nade wszystko tolerancja i poszanowanie prawa do wolności słowa innych ludzi. Przykładem takiej jednostki okazał się dla mnie Andrzej Biernacki publikując
w Nowym Łowiczaninie z dn. 6. 12. br. tekst „Nic nie pocznie się
zaocznie".

zecz dotyczy książki Z. Kostrzewy zaś wyroczni i wyłączności przyznał soi W. Warchałowskiego „W gnieździe bie sam w dziedzinie kultury. I biada tym
pelikana". Andrzejowi Biernackiemu ta WSJ.Ystkim, którzy uczynią w niej cokolksiążk~ nie podoba się. Uzasadnia dla- wiek, nawet bardzo błahego, jeżeli zrobią
czego. Tekst zawiera błędy, lapsusy ję to bez zgody i akceptacji pana „Wyroczzykowe. Nie podoba się styl, fabuła ni". Z. Kostrzewa i W. Warchałowski odi konstrukcja książki. Zgoda. Bez komen- ważyli się na to i dlatego „Wyrocznia"
tarza. Taki gust ma pan Biernacki. Jego uznała, że są profesjonalnymi wyłudza
sprawa. Jednak nie do przyjęcia dla mnie czami pieniędzy na: grafomanię. W Łowi
jest to, że przy okazji pisania recenzji czu sponsorować można tylko pana Bierksiążki dokonuje ten pan przedziwnych nackiego i „Galerię Browarna". Tworzyć
ocen etycznych, gustów jej autorów. zaś można tylk-o pod jego patronatem,
Przedstawia ich jako ludzi przewrotnych, bo jak nie - to jest się nędznym amatonieuczciwych, a nawet zakłamanych. rem, beztalenciem chorym na lenistwo
„W gnieździe pelikana" przeczytałem intelektualne. A. Biernacki jest zdania,
i nie znalazłem w nim najmniejszych pod- że kulturę, tę prawdziwą, mogą twostaw do tych zarzutów. Tak się składa, że rzyć tylko profesjonaliści tacy jak on.
Waleriana znam od wielu lat, a ze Zbi- Przypomnę, że jeden z najwybitniejgniewem od wielu lat jesteśmy przyja- szych polskich literatów Tadeusz Boyciółmi. Zapewniam., że są oni normalny- Żeleński, z zawodu lekarz, wg teorii
mi ludźmi, mają wady i słabostki, ale nie pana Biernackiego też winien być zalizasługują na takie zarzuty. To co napisał czony do grona amatorów. Ciekawe, czy
Andrzej Biernacki nie jest recenzją książ pisał, żeby być znanym lekarzem, czy
ki, ale napaścią na jej autorów. Rodzi się też leczył, żeby być znanym literatem?
w tym miejscu pytanie: Dlaczego? Od- Właśnie Boy-Żeleński zwykł był mapowiedź wydaje się prosta.
wiać, że lepszy jest amator od kiepskieOd dłuższego czasu pan Biernac~i go profesjonalisty.
przypisuje sobie funkcję autorytetu
W końcowym fragmencie swej publiw ocenie całości życia w Łowiczu. Prawo kacji przyznaje się pan Biernacki z naj-

R

SP Gaj - Wojewodza

wyższym

smutkiem do pewnej niewiedzy. Nie wie bowiem, co za magnetyzm
kryje osobowość Zbigniewa Kostrzewy, że przysparza mu ona takich apologetów jak ksiądz biskup Józef Zawitkowski, były burmistrz Ireneusz Jabłoński. A odpowiedź na to jest banalnie prosta. Otóż posiada Zbigniew Kostrzewa te wszystkie cechy osobowości, których brakuje panu Biernackiemu. Nie posiada zaś tych, których pan
Biernacki posiada w nadmiarze. Przemawia przez jego tekst w sposób jednoznaczny postawa, sposób myślenia,
dla którego charakterystyczna jest tendencja do oceniania wszystkiego
z punktu widzenia własnej osoby, ujmowanie rzeczywistości w sposób zniekształcony przez subiektywne odczucia. To egocentryzm. Przemawia z tej
publikacji tendencja do przesadnego zajmowania się własną osobą, kierowanie
na siebie uwagi otoczenia. To egotyzm.
Całość tekstu charakteryzuje się przesadą w wyrażaniu uczuć i myśli, nadmiernym zapałem i uniesieniem. To egzaltacja. Jeżeli te cechy wzbogacimy
o zazdrość, zawiść, złośliwość i bezwzględność, to uzyskamy obraz osobowości pana Andrzeja Biernackiego.
Artysty plastyka, uważającego się za
przedstawiciela kultury wyższego rzę
du, wychowanego i duchowo związa
nego ze świtowymi metropoliami, przeciwnika amatorszczyzny, profesjonalisty w każdej dziedzinie życia. Tylko
dlaczego pan Biernacki marnuje swój
wspaniały talent na tej obrzydliwej
prowincji?
Andrzej Płacheta

Witraże

wykonane przez uczniów

gazetce

ściennej.

są

Gimnazjum nr 1

Witraie

namalowane farbami

50 witraży namalowanych przez
uczniów klas III na zajęciach ze sztuki
pod kierunkiem Grażyny Biernackiej
zdobi od ubiegłego tygodnia korytarze
Gimnazjum nr l im. H. Sienkiewicza
w Łowiczu. Wystawione prace powstały po omówieniu Zagadnień związanych
ze sztuką secesji i techniką witrażu.
W warunkach szkolnych nie jest możli
we wykonanie witrażu ze szkła, w któŁyszkowice
rym między poszczególnymi elementami znajduje się łącznik z ołowiu, wybrana zamiennie technika daje jednak efekt
najbardziej zbliżony do oryginalnych wimiątkę w postaci dyplomu. Wśród panów I miejsce zajął Jarosław Pawlata,
traży. Uczniowie najpierw projektowali
witraż,
na którym miał pojawić się moII - Mariusz Kubiak, III - Zbigniew
sobotę, 12 stycznia o godz. 15.00
Wojda.
w GOK w Łyszkowicach odbę tyw związany z obecną porą roku, póź
Wśród pań zwyciężyła Marta Kubiak,
dzie się koncert bożonarodzenio niej go po prostu malowali na kawałku
II miejsce wywalczyła Paulina Krupiń wy pt. „Zaśnij dziecino'', w którym za- szkła specjalnymi farbami, które przeska, III - Małgorzata Pawlata.
grają członkowie ogniska muzycznego, puszczają światło lub farbami plakatowyZainteresowanie turniejem było ogrom- działającego przy miejscowym GOK. mi. W tym drugim przypadku ńależy pone, poziom gry wysoki, a rozgrywki za- Organizatorami koncertu są - Caritas zostawić niezamalowane fragmenty szkła,
cięte - uważa nauczycielka Joanna Pawia- parafii św. Kazimierza w Łyszkowicach ponieważ farby plakatowe nie przepuszta - Tego typu imprezę organizowaliśmy oraz GOPS. Do udziału w koncercie czają światła. Prace są bardzo efektowne,
po raz pierwszy, ale w przyszłości planu- szczególnie serdeczne zaproszenie skie- zwłaszcza jeżeli umieści sięje np. w oknie
jemy robić podobne turnieje - może piłki rowano do osób chorych, starszych, sa- i przez malowany witraż wpada światło.
Ponieważ temat był dość szeroki, część
halowej czy unihokeja.
motnych.
(mwk)
(mwk) prac dotyczy Świąt Bożego Narodzenia -

te zostały wybrane na
Niewykluczone, że pod koniec
semestru zostanie zorganizowana dla rodziców aukcja tych witraży, w sumie
powstjlło około 200 prac.
Moja pomoc dotyczyła głównie wskazówek technicznych, raczej nie staram się
też ściśle określać tematu, aby uczniowie
mogli sami wykazać się pomysłowością mówi Grażyna Biernacka - Cieszę się, że
jest duża różnorodność technik, z jakimi
uczniowie zapoznają się na sztuce. Chciałabym zainteresować ich na tyle, aby sami
w domu robili coś chętnie dla siebie -jako
hobby. Podobnie w ubiegłym roku próbowałam zachęcić ich do rzeźby. Trudno
oczekiwać, aby w domu robili tego typu
prace nagminnie, ale warto ich zachęcać.
Zdaniem nauczycielki podobnie zachęca się uczniów do zapoznania się z muzykąpoważną. Na lekcjach sztuki w kontekście omawianej epoki czy kompozy~
tora, często po raz pierwszy stykają się
z muzyką klasyczną. Zdarza się jednak,
że okazuje się być dla nich na tyle interesująca, że proszą o pożyczenie płyty do
domu.
(mwk)
i

grudnia w Szkole Podstawowej w Gaju - Wojewodzy
odbył się turniej tenisa stołowego o puchar dyrektora szkoły. Tym razem jednak nie była to impreza dla uczniów, lecz
dla osób dorosłych - absolwentów oraz
rodziców uczniów tej szkoły. Spora była
też rozpiętość wieku uczestników - od
17 - 18 lat do około 50. Rozgrywki odb)'Wały się w kategorii mężczyzn i kobiet. Od godz. 13.30 do późnego wieczora rywalizowało ze sobą 16 panów
i 6 pań. Zwycięzcy otrzymali puchary
i ·dyplomy, a zawodnicy, którzy zajęli
II i III miejsca będą mieć z turnieju pa-

W
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99-400 Łowicz, ul. Jona Pawła li Nr 173/175, tel/fox 046 837 52 83, 837 )I SO

sit.I A~A

na;seł' ~ee:i nl e;s:i e

,
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6'I Swl ęł a "Boi lfJC /\Ja>' c~:i enla

głównie właśnie

wystawę.

Absolwenci i rodzice spotkali się przy stole tenisowym Koncert bożonarodzeniowy
niedzielę, 16
w·wykonaniu dzieci
W
.

eksponowane w gablocie i na

$

~drowych i wesołych

~wiąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności
wNowym Qoku 2002
~

ŻJC!llf w imieniu ZB!l!ądu Gminy~;,
Wójt Gminy Lowicz "-_,

Wszystkich Klientów indywidualnych
zapraszamy jednocześnie do zapoznania się

z NAJNOWSZĄ OFERTĄ ŚWIĄTECZNĄ:
na zakup urządzeń z 5% rabatem wokresie do dnia 28.02.2002.

OSTATNIA SZANSA NA SKORZYSTANIE ZULGI PODATKOWE

R-1480

Andrzej Barylski

DIYT DO I.OOO d

bez poręczycieli
1 ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy
R-1350

Tel. -0-501-709-535

1 {};(~
.,,

~·)

.
/
~~

'l(wiaciarnia

!.1i!'!!fi~!4 ~
~.~
oferuje:

,I'najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych

,rdekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów

- 30

20.12.200 I r.
tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 90S
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224

INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:

Bezpłatna

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

Taxi osobowe 837-34-01
Taxi

bagażowe

Powiatowy

usługach,

837-35-28

Urząd

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

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

Pogotowia:

Miejski - Sekretariat 830-91-51

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998

Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do
47; 0606-60-5~-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

Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy (dla osób
mających problem alkoholowy) 837-66-92,
codziennie w godz. 16.00-22.00,
poradnia 837-36-51

Skarbowy 837-65-05

ZUS 837-69-09

Policyjny telefon zaufania 837-80-00

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

Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba
GOK) ~spotkania w czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka
837-37-07, czynny w poniedziałek od 13.00
do 15.00, w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacja
Informacja
Informacja
Informacja

PKP 837-63-11
PKS 837-42-24
o numerach telefonów 913
o numerach;

Pogotowie-wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74,
837-66-08, 837-41-02, 837-30-~0,
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

Informacje:

Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16

Warsztat konserwat.

ŁSM

837-65-58

Zakłady

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

- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicz- Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjstały dyżur: od pon. do sb. w godz. 8.00mowani są w Ambulatorium Pogotowia po
22.00, w niedziele w godz. 9.00-15.00
godzinach funkcjonowania powyższych Za-·
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
kładów.
9.00-15 .00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraź
nej, ul. Ułańska 2; czynne: przyjęcia dzieci Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. od 8.00 do 20.00
do 3 r.ż . - w dni pow. w godz. 16-8; przyjęcia
Apteka „Malwa", ul. Nowy Rynek 36,
dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
czynna w sobotę 8.00-20.00,
przez 24 godziny.
niedzielę 8.00-14.00.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Apteka „Bonifraterska" ul. Bonifraterska 2
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00,
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach Bełchów : pn. - pt. 9.00-14.30
funkcjonowania powyższych zakładów.
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pl. 9.00-16.00;
tel. 837-36-51
czw. 10.00-17.00
°Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
Msze święte
soboty ·8.00-12.00.
w niedziele i święta:
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
• Parafia św. Ducha: 7 .OO, 8.30, I O.OO,
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00,
11.30, 18.00;
sb. 10.00-14.00
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15 , 12.30, 17.00;
pn.-pt. 8.00-16.00
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, I O.OO;
sb. 8.00-13.00
Sobota: pn.-pt- 8.30-15.00 ·
• Kościół o.o. Pijarów:
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30,
8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
sb. 9.00-12.00
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00,
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
sb. 8.00-12.00
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, I O.OO, 12.00, 17 .OO
Imprezy sportowe:
• Kościół św. Leonarda:
•Wszystkie imprezy sportowe zamieszczamy
niedziele IO.OO, 11.30, 17.00
w Łowickim Informatorze Sportowym na

- dyżury nocne:
20.12. 3 Maja 15
21.12. Sikorskiego la
22.12. Bonifraterska 2
23.12. Star.y Rynek 14
24.12. Nowy Rynek 36
25.12. 3Maja 15
26. I 2. Armii Krajowej 2
27.12. Sikorskiego la

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ułatiska 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)

17\V.

Taxi osobowe 719-81-35

Straż pożarna

11t

śr.

Piątek,

tel. 0-601-781-708
tel. 837-42-64
tel. 837-45-55
tel. 83 7-40-91
tel. 837-45-36
tel. 0-60 I- 781-708
tel. 837-64-41
tel. 837-42-64

KQONIKA

WYPADKÓW
MIL08NYCH
urocf.ziCi się
w Łowiczu
i w (jEownie:

Czwartek. 20 i:rudnia:
•godz. 17.00 - ,,Aimee i Jaguar" - prod. Niemcy
• godz. 19.30 - „Pól serio''. - film prod. polskiej.
- niedziela. 21-23 i:rudnia:
• godz. 16.30 i 19.00 - „Wiedźmin" - film
prod. polskiej;
Film oddaje niepowtarzalny klimat książek i
opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Tu, tak

21 i:rudnia:

• godz. 17.00 - kaplica św. Karola Boromeusza
w łowickim muzeum - ,,Koncert kolęd" w wykonaniu Orkiestry ł(,1Jlleralnej Łowickiego Ośrod
ka Kultury podc:ws uroczystego spotkania opłat
kowego organizowanego przez Urząd Miasta
i Starostwo Powiatowe.

Kino Bzura:

Łowicz

przychodni:

Inne:

stronie 48.

Apteki:
czw.
pt.
sb.
ndz.
pon.

jak w prozie Mistrza, pojawiają się przetworzone motywy z baśni, a spoza doza sytuacyjnego humoru sąsiaduje z przejmującymi
wydarzeniami 1 trudnymi wyborami. Tytułowy bohater poddany specjalnym mutacjom
genetycznym jest mistrzem wszelkiej broni, ale także zna podstawy magii i potrafi
walczyć z każdym przeciwnikiem.
Poniedziałek - wtorek. 24-25 i:rudnia:
• kino nieczynne
Środa. 26 i:rudnia:
• godz. 16.30 i 19.00 - „Wiedźmin" - film
prod. polskiej.

Piątek

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w
Filia Powiatowego

Głownie:

Informacje w Głownie:

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy
7 19- 19-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego

Pracy
w Zgierzu 719-84-22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpiecze1i 719-80-53
Urzędu

Ceny

Zakład

zwierząt

719-80-24

energetyczny 719-80-1 O

przychodni ZOZ
w Głownie:

Dyżury

Informacje w Strykowie:
Naprawa telefonów 924

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

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alarmowy

żywności:

pogrzebowy 719-86-16

Lecznica dla

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

Urzędu

Zakład

Dyżury

przychodni
w Strykowie:

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

{dane z 18 grudnia) w

Głownie

Głownie:

-

państwu

Jędra!

z Patok

Wójt z Panny

13Yi.

20.12. ul.

ł..owicka

38

tel. 719-21-31

- państwu

pt

21.12. ul.

ł..owicka

38

tel. 719-21-31

- państwu Dziendzielom z Nieborowa
- państwu Zakrzewskim z Łowicza

sob. 22.12. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

ndz. 23.12. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

24.1,2. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

pn.

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

aptek w

~

CÓRECZKI
- państwu

Dyżury

719-82-95; 998 alarmowy

,.

wt

25.12. ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

śr.

26.12. ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

27.12. ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
w każdą niedzielę 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

13Yi.

następnego

Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedzialku do soboty w godz. 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;

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

ASORTYMENT

Sułtan

z Sypnia

SYNKOWIE
-

państwu

Pankom z Maurzyc

- państwu Kostrzewskim z Goleńska
- państwu Urbańskim z Łowicza
- państwu

Dałkom

z Łowicza

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowv:

•

Domaniewice(17.12):4,30zł/kg+VAT;

• Ziewanice (17.12): 4,40 zł/kg+VAT;

OFERTY PRACY
Urząd Pracy
(stan na 18.12.2001 r.)

Powiatowy
Łowiczu

•technik budowlany
z uprawnieniami lub praktyką
i doświadczeniem
•inżynier

budownictwa
z doświadczeniem kierowania
ludźmi

mąka

2,30
1,90

2,49
1,90

cukier
szymanowska

chleb
ziemniaki
schab
wołowe

bez kości
wolowe z kością (antrykot)
łopatka

szyn a gotowana
sa ceson

·

1,35
0,60
14,00
14,40
10,90
12,10
22,20
7,30

18,50
6,00

15,00
19,50
15,50
11,00
22,50
10,00 .

7,50

19,00
13,70

14,10

12,40
17,90
8,20

8,40
19,90
7,50

5,20
4,80
3,20
4,99

10,80
6,50
3,60
3,20
4,60
14,90

15,40
12,00
8,50
21,90
7,50

21,00

14,99
14,78
8,29
10,90
18,90
8,90

2,29

2,19

2,30

2,70

2,40

1,89
,20

0,40
0,80

0,65

7,80

21,80
850

11,00
7,90
4,50

12,20
7,80
4,90

2,40
1,80

12,59

12,00

13,49
20,85
4,25

9,00
17,00
8,00

słonina

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

12,30
8,40
4,90
3,60
4,59

2,20

masło śmietankowe

masło roślinne

olej
jaja
twaróg

1,70
4,35
0,37
7,72

8,20
4 ,60
4,80
11 ,30

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

12,20
8,20
6,90
4,00
5,80
14,50

2,40
0,3-0,4

13,00
7,50
5,00

2,60
2,60
1,70
3,70
0,35
8,00

1,29
2,27

10,60
1,29
2,15

1,72

1,72

3,86
0.42.
7,99

4,47
0,42
7,99

1,29
2,15
1,61
4,04
0,42
8,60

8,20
5,80
3,80
4,90
15,50
9,50
2,60
1,63
3,00
0,37
7,72

11,90
7,40
4 ,60
3 ,40
4,59

12,50
7,480
6,00
3,50
4,90

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

8,10
7,60
3,60

1,35
2,10
1,65
3 ,50
0,35
7 90

13,30
8 99
1,30
2,15
2,25
1,59
3,28
0,30
8 90

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

•hafciarka haftu maszynowego
•sprzedawca
•sprzedawca
•operator prasy rewolwerowej
•referent księgowości

17,00
8,20

18,00
7,20

, ,._i-,.k~ie~łb_a_s_a_zw~yc_z_a~jn-a~~~~+-~7.~7-0-+-8~.~3-0-+-8-.~oo~+--9~.0~0--11--~~+-8~.~50'--+-....:..;.-'----+--1~0~.o~o-+-..,.8-,8~0-+~'---+-1~6~,5~0-+-~9~.2~0-+~7~.8~5:-t-,-'---t--'-~+-1~0~.3~0-+-~~~
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka

•główna księgowa

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

•samodzielny księgowy
•szwaczka
•handlowiec
•kierowca kat. C+E

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

•kierownik gospodarstwa
- znajomość produkcji roślinnej
i hodowlanej

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

•zbrojarz, budowlaniec
•glazurnik
•pracownik stacji paliw
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela
telefonicznie żadnych informacji.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty

20.12.200 I r.

31
Kącik muzvcznv

• SKARB ROLNIKA •
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WODR BRATOSZEWICE
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W
pszenica
ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula

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

jabłka

kalafior
kalarepa
kapusta kisz.

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

ŁOWICZU

z dnia 17.12 .2001 r.

marchew
pieczarki
pietruszka
por
seler
ziemniaki
Cortland
Lobo
Mclntosh
m. wielokwiatowy

.

kg
1,00
kg
4,20
kg
2,50
szt.
1,00
szt.
1,00
kg
0,60
kg
1,20
kg
1,00
kg
1,20
0,9 litra 22,00

ZNAJLEPSZYMI ZYCZENIAMI
Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym chętni mogą wpisać treść
życzeń, jakie z różnych 9kazji 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 tym 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 Głownie do redakcji „Wieści z Głowna i
Strykowa" przy ul. Swoboda 4. UWAGA! życzenia przyjmujemy do
poniedziałku przed ukazaniem się NŁ.

URODZINOWE

Najserdeczniejsze życzenia dla Eweliny
Zieli1\skicj z okazji 18-tych urodzin ży
czą znajomi.

Dla Natalii Siejka w 3 rocznia; urodzin dużo
zdrowia, pomyślności. samych radosnych dni
życzą d;:iadkoll'ie i clm:c·.;/11a Asia.

IMIENINOWE

Dużo zdrowia, dobrych
uśmiechu

chrzestna z

i

radości

wyników w nauce. dużo
Ewuni Kosiorek życzy

rod:i11ą.

Ani Karczewskiej na urodziny: niech Bóg speł
ni pra1p1icnia Twego serca. Kochający Mąż.
Wszystkiego najlepszego z okazji 18tych urodzin kochanej Agnieszce, du żo
zdrowia i uś miechu na każdy dzieil prze.1yla Kamila.
Z okazji 18 urodzin Prze mkowi Siewierskiemu wszystkiego najlepszego życzą rodzice 1 s1"stra Mana.

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla
dzielnicowego Adama Śmiałka dużo zdrowia
dalszej współpracy życzy zarząd 11r 2.
Dariuszowi Bednarkowi z okazji imienin dużo
zdrowia. szcz<(Śeia oraz szczc;śliwcgo Nowego
Roku i Szalonego Sylwestra życzy A1111a.

INNE
Najserdeczniejsze życzeni a Bożonarodzenio
we Pawłowi K. i Rafałowi P. przesylają Marze11a 1 A111a.
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Jak wspomniałem filmy wyświetla
ne w naszym mieście w ramach festiwalu to na prawdę dobre kino. Niżej
podpisanemu nie uda się oczywiście zobaczyć wszystkich obrazów, ale te które
widział zrelacjonuje, w miarę swoich
skromnych możliwości .
W piątek o godz. 19 zdecydowałem
się na film Marka lllsleya „Happy Texas" . Chciałem również uczestniczyć
w pokazie „Maleny" Giuseppe Tornatore, ale nawał zawodowych obowiązków nie pozwolił mi na to.
Oczywiście na sali ledwie 1O osób,
w tym dwie bardziej zainteresowane
wymianą uczuć niż tym co proponuje
reżyser. Ale już nie zamierzam dłużej
zżymać się na frekwencję na imprezach
kulturalnych - czas się przyzwyczaić
do tego.
Ja wiele dobrego o „Happy Texas"
słyszałem wiele wcześniej i pewnie nigdy bym tego filmu nie obejrzał gdyby
nie Filmostrada. Wystarczającą rekomendacją dla tego obrazka była nagroda
na festiwalu w Sundance, który jest
męką twórców kina aitystycznego i niezależnego. Poza tym wielu kolegów kinomanów jak najlepiej wypowiadało
siec o tym dziele.
„Happy Texas" to historia dwóch
przestępców nieudaczników. Jeden z
nich Wayne Wayne Wayne jr. (Steve
Zahn) to permanentny złodziej. J\lc
człowiek hanom, nie dający w kaszce
sobie dmuchać. Dmgi Harry Sawyer
(Jeremy Northam) notoryczny IJankowy napadacz, też nigdy 111e miał
szcz<;ścia w zło.dzicjskim fachu. Fo11u11a uśmiechnęła się do nich kiedy przewożono ich do „miejsca odpoczynku" wiozący przcst<;pców samochód miał
wypadek i nasi „bandyci" zyskali wol1
ność. Postanowili „zorganizować" jakiś
samochód i rozpocząć nowe życic. Auto
'
które pożyczyli należało do dwóch fachowców od imprez kulturalnych, a ich
właśnie bardzo potrzebowali włodarze
miasteczka H_appy Texas. A potrzebowali ponieważ od lat żadna z miejscowych 5- latek nie potrafila zakwalifikować się do finału konkursu Miss Zielonego Jabh1szka. Postanowiono więc
zatrudnić speców i w końcu pokazać
się w całym stanie. Nasi uciekinierzy
chcąc nie chcąc muszą przyjąć posadę
nauczycieli gracji i tańca - do wi<;zienia
wracać im się raczej nic chciało. Ale żeby
było ciekawiej obaj panowie z firmy
robiącej w kulturze to homoseksualiści .
I tą tmdną rolce muszą więc zagrać nasi

ny przez Williama H. Macego) nie
w miasteczku okazywać swej sła
bości do mężczyzn. Kiedy więc zjawiają się przybysze z zewnątrz, w dodatku miłośnicy piękna i sztuki, a jeszcze geje, wiadomo że stróż prawa przypuści szturm. Słynna scena tanga z filmu „Pół żartem pół serio" to przy tym
wielka smutna. Tutaj można się śmiać
do łez.
„Happy Texas" to film o uczuciach,
błędach w życiu i szukaniu właściwej
drogi. Czasami trzeba latami błądzić by
w końcu znaleźć ten właściwy szlak.
Tak właśnie było w przypadku Wayna
i Harrego. Słodkie są sceny w których
wieloletni recydywista zamykany przez
policjantów krzyczy do swoich podopiecznych aby nie zgubiły rytmu w
tańcu i równo weszły w pierwszej
zwrotce. Ten film to również pochwała
małych miasteczek. Wprawdzie tu
wszyscy wszystkich znają, ale nie ma
tu miejsca na zawiść, obłudę. Wszyscy
są jak wielka rodzina. W dobrym tego
słowa znaczeniu .
Oczywiście maskarada zostanie ujawniona i panowie wrócą za kratki. Ale te
kilka dni w Happy Texas nauczyło ich
więcej niż lata na stanowym wikcie.
Ten słusznie ·uznany przez krytyków za kome~iową perełkę fi Im zyskał
wiele nagród. Nie mniejszy deszcz pochwał spotkał Zahna. Ten facet jeszcze
nie raz bły~nie rozśmieszając nas. Wypada mu jedynie życzyć zawsze· takiego materiah1 do grama.
Happy Texas to reżyserski debiut Illsleya. Wcześniej współpracował m in.
z Kevinem Reynoldsem ( „Robin
Hood - Ks1ążc złodziei") Jeśli nic pójdzie droga hollywoodzkich siekaczy,
podbije nie jeden festiwal. Chyba że
woli podbijać własne konto. J\ to spora
pokusa.
To było w piątek. W sobotcc ponownie dla „gap" „Happy texas". Jeśli i
tym razem ktoś niez zobaczył tego filmu rzeczywiście może nie chodzić do
kina przez cały rok .. Natomiast o 19 .OO
„Wojny domowe''. Oglądaliście film
„Goło i wesoło'"? Lubicie angielskie
kino? To musicie ten film kiedyś zobaczyć. Mniejszość indyjska w Manchesterze i wszystkie związane z tym nieporozumienia. Smutne ale wesołe.
W poniedziałek natomiast Edyta Olszówka w przezabawnym filmie „Pół
serio" . Jeśli nie widzieliście nic wiecie co to polska komedia. Nic przepadałem za Rafałem Królikowskim. Po
dżentelmeni.
tym filmie jestem jego fanem. To znaFilm jest rewelacyjnie zrobiony. Zahn komite składające się z kilku etiud wijest bardzo zabawny. Jego nauka tańca, dowisko rozbawi nawet największego
piosenek młodych adeptek konkursów smutasa. Jeśli ktoś przewidział „Lepepiękności to prześmie szne fragmenty. riadę" to właśnie Konecki, reżyser filJednak mnie o ból brzucha przyprawiła mu. A jeszcze „Romeo i Julia" dla doscena tańca szeryfa z jednym z ucieki- rosłych a'la Władysław Pasikowski.
nierów. Szeryf bowiem (wybornie gra- Majstersztyk!

!

,.
Wreszcie są. Pod koniec ubiegłego tygodnia na Bzurze w pobliżu
ulicy Mostowej w Łowiczu pojawiły się łabędzie, przyzwyczajone od lat
do tego miejsca. Na zdjęciu zrobionym przez nas we wtorkowe popołu
dnie widać ptaki upominające się o chleb, którym najczęściej karmią je
łowiczanie.

Łowiczu święta przyszły

nieco wcześniej. A świętym Mikołajem okazała
się firma dystrybucyjna SPinka, która tuż przed choinką zafundowała nam
Filmostradę. Tydzień temu przybliżyłem nieco imprezę, zapraszając na mą
dre i dobre filmy. Udało mi się to w średnim zakresie, ponieważ tłumów w
Bzurze nie ma. Ale to już norma. Jeśli ktoś nie może usiedzieć w kinie 90
minut, to już jego problem.
·
W

może

„Aimee i Jaguar" nie rzucił mnie
na kolana. Czekałem na „Intymność".
Kiedy piszę te słowa właśnie oglądacie
(?) „Intymność". Ze względu na tryb
wydawniczy nie mogę Wam powiedzieć
co myślę o tym filmie. Przyznam, że
na ten obraz najbardziej czekałem. Czy
się zawiodłem, czy to rzeczywiście to
dobre kino? Dowiecie sięjuż niebawem.
Zresztą - idżcie sami do kina i się o tym
przekonajcie.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę wszystkim Kacikoczytelnikom
dużo zdrowia, szcz<(ścia i pieniędzy.
Niech Najwyższy spełni każde Wasze
życzenie. Oby mądre ...
Bogusław Boń czak

Boguś

***

nie był na Malenie, ja miałem
tę przyjemność, że akurat na ten film
zdołałem się wybrać, niestety jako na
jedyny z tych, które do tej pory w ramach Filmostrady w Bzurze pokazano
- dorzucę więc kilka słów od siebie. Nic
zawiodłem się. Obejrzałem film, który
zaczynał sięjak dość plaski, obyczajowy obraz z południa Włoch lat wojny,
na dodatek przejaskrawiony. Tak i w
którym wszystko krccci się wokół przysłowiowej d„. Maryny, w tym przypadku Maleny, w któ1ym okres dojrzewania jest zwu lgaiyzowany bardziej niż
zwulgaryzowany w istocie mógł być
nawet w męskiej szkole pełnej gorą
cych, kilkunastoletnich młodzicficów.
w którym sycylijska rodzina jest bardziej rozkrzyczana i rozdygotana niż
w popularnej grotesce. Wyszedłem natomiast z filmu. kto1y był pochwalą
pi<ckncj, godnej, w1elk1cj miłości. Miłości, która przetrzymuje i zwyci«ża
w wulgarnym, obłudnym otoczeniu,
która pozwala się wydobyć z najgorszego upa·dku, która potrafi przebaczyć, która potrafi zrozumieć. Miłość
tę niosą i tytułowa Ma.lcna Seonlia,
zmuszona - z głodu - oddawać się tym.
któ1ych nic kocha, i jej mąż Nino, ufający jej do końca, a właściwie poza koniec - i wreszcie mały Amoroso, dla
którego Malena pozostała ikoną wierności na całe życic. Miłość pokazana
przez Tomatorc okazuje się silniejsza
niż zło i podłość, a na koniec nawet ma
moc to zło i tę podłość w jakiś sposób
uszlachetnić, przyjąć, przezwyciężyć.

Piękny

„

_

film.

Piękny także

plastycznie. Włochy są
to banał. Włochy są ojczyzną
architektów, to banał drugi. Ale w Malenie uroda sycylijskiego miasteczka jest
niebanalna, jest przez operatora wydobyta z taką intensywnością, że momentami wprost zatykll dech w piersiach.
I może rywalizować z urodą Moniki
Bellucci, która w filmie nie mówi dużo
- ale gra świetnie.
Wojciech Waligórski piękne,

20.12.2001 r.

KRAINA· TAK BLISKO, TAK STRASZNIE
Nie gdzieś na uboczu, lecz w sercu Europy, niewiele ponad tysiąc kilometrów od polskich granic, zrujnowane budynki
przypominają jak niewiele dzieli dobrobyt od nędzy, pokój od wojny, tolerancję od nienawiści.

A

merykańska tragedia 11 wrz.eśnia na
po tym, jak w poszulciwani\J śladów bałkańskiej wojny lcrążyliśmy
drogami Krainy - ale nadała naszym poszukiwaniom nowego znaczenia Myśleliśmy,
że napisz.emy reportaż o tym, jakich zniszczeń może dokonać rozpasana nienawiść
etniczna, teraz łatwiej nam zroZlUilieć jakich
okropności możemy oczekiwać, gdy w grę
wchodzi jeszcze coś więcej: nienawiść do
cywiliz,acji .zachodu, chęć izolowania kraju .
od świata, utrzymywanie w nim systemu
gospodarcz.ego rodem z umysłów lewicowych biurokratów.
A zaczynało się tak dobrze. Po drugiej
wojnie światowej, w czasie której chorwaccy ustasze i serbscy czetnicy wyrzynali się
nawzajem, nowi, komunistyczni władcy Justąpiła już

mknięcia Jugosławii za żelazną kurtyną, tonomię, a republiki dotychczasowej fede- nim 'turystom, wolała chronić dom i prze- Niemcami. Zdobyte, zapłaciło za odwagę
stworzyli w wielonarodowej republice sys- racji myśleć o niepodległości. W roku 1991 piękną córlcę przed zgiełkiem i niebezpie- ogromną cenę: kilku tysięcy obrońców i
tem gospodarczy oparty na pracowniczym ogłosiły swą niepodległość Słowenia i Chor- czeństwarni. Nie gnało jej też nigdy specjał- · mieszkańców wymordowanych przez serbnie poza granice, bo wiedziała, że piękniej- skich zbrodniarzy. Znajomy Radorniljów nie
samorządzie, mimo wszystkich swych ułom wacja, w 1992 Bośnia i Hercegowina
ności nieco lepszy od ściśle państwowej gospodarki w krajach jeszcze bardziej na
wschód położonych, a mający tę zaletę, że
przynajmniej w teorii wymagający współ
działania ludzi, wymuszający niejako poszanowanie interesów drugiego. Wszystko
to w cz.ęści odniosło skutek, po kilkudziesięciu latach namnożyło się mieszanych,
serbsko-chorwackich czy słoweńsko-bo
śniackich nawet małżeństw, co po niektórzy zaczynali się nawet czuć Jugosłowiana

rru.
Że to były pozory, że pozorną jedność
utrzymywała tylko serbska dominacja i oso-

Zrujnowane i opuszczone domostwa serbskie w okolicach Gracacu
Wojny, które w następstwie tego wybu- szych krajobrazów niż w Ojczyźnie ze był osobiście winien, ale... Ale z mieszkasprowadzano przez lata do po- świecą będzie w innych krajach szukać.W niem w Splicie musiał się pożegnać. Niby
·e ich przyjaciół byli i Serbowie.
ziomu wojen ściśle narodowych, mówiło się
Belgrad nie jest daleko, ale jednak Ivance
o
rozbudzonych
o czasu Wojna wszystko zmieniła Naj- wydaje się, że przyjaciółka przebywa już w
nacjonalizmach.
Ale
to
nie
Właściciele uciekli, zostawili tylko po sobie napis, że to do nich nalebliższa przyjaciółka Ivanki, też Chor- innym świecie. Przyjeżdża czasami, oczybyło wszystko.
ży. Czy wrócą?
watka, nie wpada już do niej z cotygodnio- wiście sarna, w dawne swe strony, po to by
*
gosławii zadali sobie wiele trudu, by rozpa- bista charyzma marszałka Tito, dowiodły
IvankaRadornilja z małego chorwackiego wą wizytą. Wyjechała do Belgradu. Wyje- stwierdzić,jak bardzo się oddaliła, ile stracisane nacjonalizmy uspokoić, tworząc pań- lata po jego śmierci. Jugosławia przeżyła miasteczka Stobrec lata Jugosławii wspomi- chała bo musiała, bo mąż, oficer armii jugo- ła Czasami jeżdzi na wakacje do pozostają
stwo federacyjne, usiłując nawet zadekreto- swego największego i -jak się okazało - je- na dobrze. Oboje z mężem mieli dobrą pra- słowiańskiej, Serb, nie mógł już - po Vuko- cej jeszcze na razie w granicach Jugosławii
wać powstanie z dwóch podobnych wpraw- dynego męża stanu zaledwie o dziesięć lat cę, co pozwohlo im wybudować obszerny, varze - czuć się w Chorwacji bezpieczny. Czarnogóry, ale wraca zdegustowana: podzie bliżniaczo, ale jednak odrębnych języ- Gdy upadł Związek Radziecki. i straszak ze nowoczesny dom. Zachód był blisko, mogli Vukovar, małe miasteczko nad Dunajem, zornie jest tak sarno pięknie, ale widać brud,
ków: serbskiego i chorwackiego, języka jed- wschodu przestał straszyć, Serbowie zaczęli czuć się jego częścią, nie musieli zniżać się oblegane w 1991 roku przez kilka miesi€J!CY a warunki sanitarne są podle, jak je określi\:
nego, serbsko-chorwackiego.Unikając za- odbierać Albańczykom w Kosowie ich au- do wynajmowania swych pokojów zachod- przez Serbów, broniło sięjak Stalingrad przed nie-europejskie. Nie każdy, kto odwiedził
chły, łatwo
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Serbię i Czarnogórę to

potwierdzi, ale fakt
pozostaje faktem: Chorwaci czują się lepsi,
bardziej rozwinięci, bardziej zachodni. Niewidzialna granica dwóch kultur przebiega nie
·tylko wzdłuż górskich grzbietów, ale i w
świadomości ludzi.

*

ciągle się pogłębia. Od 1995 roku, kiedy
Chorwaci w błyskawicmej, zaledwie kilkudziesięciogodzinnej operacji wyzwolili
Krainę - te tereny swojej republiki, które
dotąd były zamieszkane w większości przez
Serbów, a po ogłoszeniu przez Chorwację
niepodległości nie chciały uznać rz.ądu w Zagrzebiu, w kraju panuje spokój. Toz.aś oznacza, że z wolna, to prawda, wolniej niż gospodarze by tego pragnęli, ale jednak do
Chorwacji wracają turyści.To dla Zagrzebia
wiadomość najważniejsza, bo dochody z tej
gałęzi gospodarki sądla małej, niespełna pię
ciomilionowej republiki, kluczem do sukcesu. Dla tego sukcesu zrobią wszystko. Obrażą się, gdy im powiesz, że ich kraj leży na
Bałkanach - to słowo tak źle się od lat kojarzy, że wbrew geografii będą utrzymywać,
że Bałkany to gdzieś na południe i wschód
od nich. Szybko zmienią temat, gdy wspomnisz o minionej wojnie. Pominą milczeniem pytanie co w jej trakcie robili.
Nie, nie jest tak, że tu już jest Europa
„pełną gębą". Prywatyzacja państwowych
hoteli idzie dość opornie, ale jednak postę
puje. W słynnym. a przez serbski ostrzał w
1991 roku znisz.czonym mocno Dubrovniku, zachodni iRwestorzy wykupili już wiele
hoteli, a wśród nabywców jest renomowany Hilton. Mijający rok oceniany jest jako

I

c

„

Zniszczone

są

nie tylko domy prywatne, ale i

szkoły,

szpitale, dworce kolejowe. Podobnie jest za

tą górą

-wBośni.

tliwej, po mistnowsku przeprowadzonej
ofemywiepodkryptooimemOluja-cozna..
czy „burza'' - Krainę wyzwolili. Dla Serbów tam mieszkających nie było to wyzwolenie, lecz klęska i nadejście Wielkiego
Strachu. WiedzielicoichrodacyrobiliwVukowane, co w Srebrebicy- i nie chcieli czekaćnamścicieli.

I tu obie wersje, serbska i chorwacka, rozChorwaci utnymują, że
Serbowie sami, w obawie przed nadejściem
chorwackitj armii, pakowali swój dobytek
na co się dało i gnali na wschód,doselbskiej
mijają się ze sobą.

części Bośni,doBanjaLuki.Serbowietwiec-

Czołgiści jednej z chorwackich brygad pancemych zostawili tu po so- dz.ą, że chorwacka armia skutecznie im w
tym ,,pomagała", zmuszając do opu=zabie pamiątkę - oni te tereny odbili z rąk Serbów.
nia domów. Tak czy owak, Krainę opuściło
przełomowy dla turystyki na adriatyckim stawowego problemu. Ten problem zwie się w ciągu zaledwie kilku dni 200 tysięcy luwybrzeżu, wrócili Włosi, widać Niemców, właśnie Kraina. Rozległy teren, na Zacho- cizi. Opinia publiC7llll w Chorwacji prz.ekoAnglików, Francuzów, Amerykanów. Dużo dzie ocierający się niemal o wybrzeże adria- nana była dotąd, wierzyła, a co najmniej
więcej niż przed 1989 rokiem jest Czechów, tyckie w rejonie Szybenikui z.adaru, na po- chciała ':"ierzyć, że jtj armia postępowała w
Polaków, Słowaków i Węgrów, bywają Ro- łudniu podchodzacy pod Sinj, a na północy ttj wojnie po rycersku. Gdy więc w końcu
sjanie; ale nie zmienia to fuktu, że Chorwacja podKarlowac,zeswąstolicąKninemiDmi lipca tego roku kierowany przez; Carlę Del
wpisuje się ponownie w mapę Zachodniej szan w środku, jest dziś niemal wymarły. Ponte haski trybunał sądzący zbrodniarzy
Europy. Także w jej mapę własnościową: w OpUS7.CZOCie wioski, w których zamieszka- wojennych ze wszystkich frontów balkańostatnich dwóch, trzech latach najpierw ko- ny jest teraz jeden bądź zaledwie kilka do- skiej tragedii oskarżył o odpowiedzialność
respondenci wojenni, dziennikarze, fotore- mów, liczy się na dziesiątki, spalone i zde- za śmierć 150 kraińskich Semów i zadeporporterzy, potem pracownicy agentji huma- wastowane domy na tysiące, nieruchomo- tacjęstukrotniewiększejichliczby,glównonitarnych i organizacji europejskich, cywilni ści czekające na powrót swych właścicieli dowodzącego w operacji ,,Burza" silami
pracownicy wojsk NATO, wreszcie pierw- na dziesiątki tysięcy. Bo pm:d 1995 rokiem chorwackimi gen. Ante Gotovinę - w całtj
generała, z
si handlowcy, którzy zaczęli wracać do tego Krainazamieszlmnabyławogromnejwięk Chorwacji zawrzało. Portrety
podpisarni Heroj, nezlacinac (Bohater; nie
2Illjnowanego wojnąrejonu dostrzegli szan- szości przez Serbów, mimo iż w federacyjzbrodniarz) pojawiły się w oknach wystasę, jaką był dla nich spadek cen na nierucho- nej, Titowskiej Jugosławii znajdowała się w
wowych, na bocznych szybach samochomości. W przepięknych rejonach, nieraz tuż granicach republiki chorwackiej. Ci Serbodów, za kontuarami barów. Nawet rząd w
nad morzem, byli w stanie kupić pięknąwillę wie, podburzeni zresztą pnez rządzącego
Zagrzebiu, od śmierci prezydenta Tudjmaz ogrodem za zaledwie 50000 dolarów. Dziś wówczas w Belgradzie Miloszewicza, nie na gładko współpracujący ztrybunałem w
ceny pną sięjuż z wolna w górę, ale nadal są uznali po l 9'J 1roku l7ąłu w Zagrzebiu, nie Hadze, potępił to oskarżenie. Ale coś istotniskie - a kupujących przybywa. I co naj- podporządkowali się mu, utworzyli własne nego odróinia postępowanie Chorwatów od
istotniejsze, na miejsce wielu Serbów, któ- mini-państewko. Otolwaci z kolei nie mogli tego, co czyniąSerbowie, do dziś ukrywająrzy za komunizmu budowali tu sobie, lub sobie w żaden sposób na utratę Krainy po- cy Karadzicza, Mladicza, o ,,Arkanie" i inkupowali posiadłości, przychodzą Amery- zwolić, bo prowadziłoby to w praktyce to nych rzeźnikach spod Vukovaru, Srebrenikanie, Anglicy, Niemcy, Włosi. W Chorwa- rozbicia ich państwana dwie cz.ęści, do utra- cy, Goraż.deczySarajewaniewspominając.
cji trzeb.i teoretycznie mieć pozwolenie na ty pnez nie resztek terytońalnej zwartości Gotovinatakżenieoddałsięwręcemiędzyzakup zien1i,jeśli sięjest cudzoziemcem, ale - a p17.eCież i z Krainą Chorwacja należy do narodowego trybunału, ciąglesięukrywa, ale
realia sa takie, że ludziom z Zachodu tego najbardzitj dziwacznie rozczłonkowanych wynajął prawnika, który chce przed sądem
państww Ewupie. Pobici w 1991 roku przez udowodnić jego i armii niewinność, sięgając
pozwolenia nigdy się nie odmawia
jugosłowiańską armię, opanowaną w więk po dowody być może niepodważalne: ame*
A jednak Republika Hrvatska - jak zwą szości przez Serbów, nigdy z utratą Krainy rykańskie ixódła wywiadowcze. Tajemnicą
swoje państwo Chorwaci - nie ma najmniej- się nie pogodzili. W 1995 roku, gey Serbia poliszynela było, że w wojnie 1995 roku
szych szans na to, by stać się kiedykolwiek była osłabiona wojną w Bośni i nałożonymi Chotwaci mieli dostęp do danych zbierapełnoprawnym członkiem Wspólnoty Eu- na nią w w następstwie polityki Milosze- nych przez amerykańskie bezzałogowe saropejskiej, jeśli nie rozwiąże jednego pod- wiczasankcjami, w błyskawicznej i błysko- moloty szpiegowskie, startujące z bazy pod

Z.adarem. Te zdj~ będą w stanie pomóc pojawił się z powrotem na swej ojcowiźnie
ustalić kto mordował tych Semów, którzy w wiosce Tusilovic. Mając sześćdziesiątkę
WÓWlZIS ~ęli - armia, czy, jak twierdzi na karlru stwierdził, że za późno dlań na
Gotovina i jak~ bardzo chciałaby zaczYnanie nowego życia gdzieś indziej.
wierzyć Chorwacja, paramilitarne grupy Przed wojną w.szyscy tu w okolicy byli Serochotników, lokalne bandy, czy nawet pa- bami, prawie w każdym domu - mówi, pokazując są,-;iednie zabudowania, dziś pu. miętający dawne urazy ~iedzi.
ste. Większość siedzi teraz nadal w Serbii,
•
awet jednak gdyby udało się dowieść, ale niektórzy rozsiali się już po całym
że mający za sobą lata służby w Legii świecie, piszą do mnie z Norwegii, z AuCudwziemskiej generał, a wraz z nim i cała stralii... On nie żałuje, że wrócił. Na domu
armia, nie popełnili w Krainie zbrodni, że znać jeszcze ślady kul, wewnątrz kafelki
postępowali tlk,jakna ludzi zachodnitj cy- w łazience poniszczone, jeszcze nie wywilizacji przystało, Krainanadal będzie dla mienione, czekają na lepsze czasy, ale
Otorwacjigłównąprz.eszkodąnadrodzedo podwórko ładnie uprzątnięte, w ogrodzie
Unii Europejskitj. Bo Unia bazuje na po- porządek, duż.o kwiatów wokół pozwala
szanowaniu praw człowieka, a puste domy zapomnieć, że przed kilku laty rozegrała się
w Krainie dow~ że Serbowie, którzy tu najprawdziwsza bitwa, z udziałem artystąd wyjechali, ciągle nie wie17.ą, by mogli lerii i samolotów. Ljepovic szykanowany
wrócić bezpiecznie, by po powrocie ich nie jest, zajęcie sobie znalazł, żadne bojówki
•
prawa były uszanowane. Na drogach nie nocamigonienachodzą. Wojnęmiędzytymi
spotykasięjużcolólkakilometrów,jakprzed dwoma narodami uważa za głupią, cierplilaty, wojskowych posterunków, zakazy fo- wie tłumaczy nielicme różnice w słowach
tografowania już nie obowiazują, choć ~ oznaczających to samo w jednym i druwies7.C7.enia o nich są nadal czytebte, drogi gim języku- by udowodnić, że właściwie
zostały naprawione- ale niechęć do Serbów róinic nie ma, że są- oni i Chorwaci - jak
pozostała Niejedna wioska w Krainie miała bracia, szkoda, że pokłóceni. Nic dziwdwuczłonową nazwę ze słowem Srbski nego, że czasy wielkiej Jugosławii wspoprzed rzeczownikiem -dziś, mimo że minę mina z łezką w oku. Różnica między nim,
Io kilka lat, określenie to jest na wielu, no- a Serbami w Serbii i na serbskich terytowych p17.eCież, drogowskazach, zamalowy- riach Bośni jest taka, że on potrafił zaakwane przez niemanych sprawców.
ceptować także prawa i dążenia innych.
Czy więc Serbowie wrócą? Chorwacja Ludziom w Belgradzie, przez dziesięcioaspirująca do Europy musi szanować ich lecia bliższym Zachodowi niż Polska prawo własności - bo to są ich domy, ich przydarzyło sie nagle zostać na peryfepola, ich ogrody. Gdy będą chcieli wrócić, riach nie tylko zachodniej wspólnoty demusi im pozwolić. Teoretycznie pozwala, mokratycznych wartości, ale i zachodniej
nawet zachęca, oczywiście przy założe krainy wydajnej, wolnej gospodarki. Staniu, że~ lojalnymi obywatelami chor- ry Mirko, wracając, mimo obaw, do Chorwackimi.Oni się jednak nie spieszą. w wacji, wrócił tym samym jednak do EuWielką Serbięjuż nie wierzą, nie mogą nie ropy. Czy inni Serbowie też wrócą? Wydostrzegać o ile lat w tyle za Europą zo- daje się to tylko kwestią czasu, bo w głębi _
stała Serbia, pozostawiona przez Milo- duszy, wbrew Miloszewiczom i innym
szewicza w skansenie socjalizmu, kraszo- zbrodniarzom, czują się Europejczykami.
nego rozlntjanym czarnym rynkiem. Widz.ą,
Bo tak naprawdę, to nimi są, tak jak są
że Chorwacja zaczyna im mocno uciekać - nimi inni prawosławni. Prawdziwa granica
ale jednak nie wracają, ..
kultur leży gdzie indziej, zresztą kilkanaście
kilometrów od miejsca, w którym Mirko
*
Jednym z zaledwie kilkunastu tysięcy odbudował swój dom - tam gdzie zaczyna
tych, którzy zdecydowali sie przemóc strach się muzułmański rejon Bihaca. 11 września i
i wrócić do rodzinnej Krainyjest Mirko Lje- to, co po tej dacie zaczęło się dziać na świe
povic. Uciekł ze strachu przed chorwacką cie, uświadomiło to dobitnie.
armią w 1995 roku, ale po dwóch latach
Wojciech Waligórski
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ECO·TRA:NS

życzy

Wszystkim swoim Klientom

PROFESJONALNY DOWÓZ
OLEJU OPAŁOWEGO

.Ekoterm Plus

ŁOWI CZ
ROK ZAŁOŻENIA 1996

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

AUTOCYSTERNAMI MARKI MERCEDES
TeL/fax (046) 837-61·81, 0-601•303-251, 0-601·1S7·S9S ~

FUTRA

PPHU nALLIS" W GlOWNR:

ZAT1tU1>NI
OS08'i

SKÓRY KOŻUCHY

NE?ł:ł.N0~1lAWNĄ

(Z USTALONĄ G1lUPĄ •WALIDZICĄ)

NA STANOWISKO

VwagaJ Szanowni Klienci

G1lARKAKOMPUTEtOWł:GO

Wymagane kwalifikacje:
• znajomość Obsługi komputera
(oprogr. COREL, ADOBE PHOTOSHOP)
• dobrze widziane doświadczenie
w zakresie promocji i reklamy
• oraz znajomość języka obcego.

=o::
·

.
1

Te:. kontaktowy (042) 719-41-74 ~Do

zakładu

zlokalizowanego w okolicach

Łowicza

POSZUKUJEMY
WYKWALIFIKOWANYCH

SZWACZEK

Odpowiednie kandydatki powinny posiadać
praktyczne zdolności i doświadczenie w szyciu
na maszynach stębnowych.
Ewentualna podstawowa znajomość
języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Osoby zainteresowane proszę o wysianie zgłoszenia
pod adres: Meggy Europe sp. z o.o. 43-400 Cieszyn,
ul. Wesoła 1612, tal. 0600-413-095

STOWARZYSZSNIS WY°CHOWANl<ÓW
SZI<OŁ TSCHNICZNYCH W ŁOWICZU
inforrnaje o
,
,
~

„

UZJSZDZIS WYCHOWANl<OW SZKOŁY
który odbędzie się IS czerwca 2002 r.
w gmachu szkoły przy ul. Podrzecznej 30 w Łowiczu.
Koleżanki

i Kolegów prosimy o kontakt z sekretariatem ZSZ nr 1, tel. 837-42-01
oraz w internecie: http://www.zsznr1.prv.pl http://republika.pl./zsznr1 lowicz
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Zal"zql/Rala !tla~oJ<-eza 8ś'R~

od Nowego Roku zmiana
dni urzędowania zakładu
na soboty (tylko w dni parzyste)
w godz. 12.03-1 ó.oo
Tel. 0-602-654-184, (0-22) 667-42-83
Łowicz, ul. Warszawska 56

Olej

opałowy

EKOTERM
oferuje „HALTER" Sp. z o.o. STACJA PALIW
Łyszkowice, ul. Kościelna 9
tel. (046) 838-89-10, 838-89-20

• dostawa autocysterną
• węże wydawnicze 50 m

.
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Okna i drzwi na całe życie... __

11

,łJff! ~o za ulga.:.
Jeszcze zdązę!
UWAGA!

DRZ...
I
-

OSTATNIA SZANSA NA WYKORZYSTANIE

ULGI BUDOWLANEJ!

TYLKO U NAS Mo!Esz KUPIĆ wszvmo:
•STOLARKA PCV, ALUMINIUMo OKNA MAHONIOWE, SOSNOWE
0 OKNA INWENTARSKIE" DRZWI ZEWNĘTRZNE o DRZWI WEWNĘTRZNE
0 BRAMY GARAŻOWE o FASADY• GRODY ZIMOW~ DASZKI ALUMINIOWE
o SYSTEMY OGRODZENIOWE• ZABUDOWY BALKONÓW OKIENNICE
•PARAPETY• WITRAżE • ŻALUZJE• ROLETY o ROLOZASŁONY

ŁOWICZ,

UL POWSTANCÓW 10 G
TEL./FAX 046 / 830-20-78

i pogoangoń
Swiqt Bozego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego Roku
zarowgoń

Z!/IZ!/ PSS SplJll!in Ul .łlJU!ICZU
0-f'erujerny szeroki tNybór asortyrnentu
spo:żytNczej, chernicznej i A GD.
ZAPEVVNIAMY REVVELACYJNIE NISKIE CENY.
branży

;
~

POKRYCIAi~

DA..CH<>VVE
95--010 Stryków, ul. Brzezińska 40, tel./fax (042) 719.a6-ł0

Do 31.12.2001 GRATIS:
- 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~
N

OFERUJE PO ATRAKCYJNYCH
CENACH:
-

dachówki cementowe BRAAS
dachówki ceramiczne ~
dachówki bitumiczne &ola- ·iu.n;;;u
blachy powlekane dachówkowe,
trapezowe, płaskie
- blachy trapezowe i płaskie „Aluzink"
- rynny PCV • Pli5tniO Rlll{it-!;!!"1
- folie dachowe I fundamentowe
- okna dachowe QFAKRO'
- łaty i kontrłaty
- panele PCV - środki do malowania
i konserwacji drewna

. --

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

R-136

Komitet Rodzicielski SP
w Kocierzewie

ZAPRASZA NA

ł

-

Cena~ 2ł od

~~ .

pary •
.r.cm~- ul. stanislawskieg&9
fet (046) 837-86-06 ~-1434

CENTRUM BUDOWLANE

E

BAL
SYLWESTROWY

EKOCE NTR

t

Cena od pary 250

zł

Tel. 838-48-26, 838-48-84
Zapisy od 20.12.2001 r. R-1451

oferuje autoryzowany dystrybutor . .
PK ORLEN SA. Firma "KOPER
t I. (046) 83 7-1 58

GWARAN TU jEMY:
v' jakosć v' fachowość .., bezp1eczenstwo
Aurocynerny wwosatone w pompe, przeptyv.

filrlJ' węże

wydawae długości 40 m

GDAŃSKI

.OLEJ ·OPAŁOWY
„RGTERM 0,2"

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

Głowno

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

R-1419

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

Takich cen jeszcze nie było I

„
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Zostań Społecznym
n~;l\~ł!r!O!"'! Pr1urn~v

VtJU:il\Ullt11h 11„Ji~"'I

W

szyscy zainteresowani ochroną
przyrody nadal mogą ubiegać się
o uprawnienia Społecznego Opiekuna Przyrody. Powinni oni zgłosić się
do Wydziału Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa w starostwie łowic
kim (osobiście ul. Stanisławskiego 30 lub
telefonicznie pod nr 837 56 04). Warunki
otrzymania tej funkcji to: pełnoletniość
i zdolność do czynności prawnych. Starostwo zorganizuje szkolenie z zakresu
przepisów prawa, po którym będą mogli
uzyskać status Społecznego Opiekuna
Przyrody, udokumentowany legitymacją.
Opiekun przyrody spotykając się
z przejawami niszczenia przyrody, łama
niem przepisów prawa dotyczących
ochrony przyrody, będzie miał prawo
i obowiązek zwrócić uwagę, pouczyć,
a w razie konieczności poinformować
o zajściu stosowne organa.
(aj)

Gmina Kocierzew Płd.

Radni chcq skrócić aas
otwarcia sklepów
a grudniową sesję Rady Gminy Kocierzew Południowy zostanie przygotowany projekt uchwały skracają
cy godziny otwarcia sklepów funkcjonują
cych na terenie gminy. Aktualnie obowiązu
jąca w tej sprawie uchwała zezwala na otwarcie placówek handlowych do godziny 22.00,
a w sezonie letnim do 23.00. Propozycja
Józefa Brzozowskiego,jednogłośnie poparta
przez kocierzewskich radnych, zmierza do
tego, by działające na terenie gminy placówki handlowe w dni powszednie były otwarte nie dłużej niż do 22.00, a w soboty i niedziele do 20.00 - i takie godziny będą zawarte w projekcie uchwały.
(aj)

N

Klienci PUP
nie odczuiq zmian

O

d ostatniej soboty starosta, a nie
urząd pracy będzie tworzył kluby
pracy, kierował bezrobotnych na
szkolenie oraz zwracał im koszty niektórych przejazdów. Kompetencje starosty
zwi ększają znowelizowane 19 listopada
tego roku dwa rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej uszczegóławiające zapisy w głównej ustawie dotyczącej zapobiegania bezrobociu. W normalnym działa
niu P9wiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu
nowe rozporządzenia nie powinny praktycznie nic zmienić, gdyż do tej pory również stosowano się do zapisów ustawy.
Były zmiany w głównej ustawie, musiały być ró.wnież wprowadzone we wszystkich rozporządzeniach. Dla nas to nic nie
zmienia i nie wpłynie na obsługę naszych
klientów - powiedziała nam zastępczyni
kierowniczki łowickiego pośredniaka
Krystyna Dolińska.
(mak)

.Gmina Bolimów

Głośne przedświąteczne

czytanie

ZABIO
Dziś

Z

omówienia najważniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym
od osób fizycznych, mających wejść w życie od 1 stycznia 2002 r.

dniem 1 stycznia 2002r. zostały

- na zakup przyrządów i pomocy na-

nów skarbowych) oraz obligacji emito-

na dwa lata prze- tego kredytu (pożyczki) od podstawy ukowych, programów komputerowych i wanych przez jednostki samorządu terydziały skali podatkowej (progi podat- opodatkowania lub dla objętych ryczał wydawnictw fachowych bezpośrednio torialnego; w razie pobrania i reinwestokowe). W 2002 r. i 2003 r. będą więc takie
same jak w 2001 r. (pierwszy: 37.024 zł,
drugi: 74.048 zł). Została zwaloryzowana z 493 zł 32 gr. do 518 zł 16 gr. tzw.
kwota wolna (odpowiadająca kwocie nie
powodującej obowiązku płacenia podatku).
Również podwyższona została kwota przychodów objętych 20-proc. podatkiem zryczałtowanym od tzw. drobnych
zleceń. W 2001 r. wynosi ona 136 zł, w
2002 r. - 14Ó zł.

Zlikwidowane zostały ulgi budowlane (zachowane zostafy prawa
do ich kontynuowania).
Od I stycznia 2002 r. nie będzie:
I . ulgi na kupno działki pod budowę
budynku mieszkalnego,
2. dużej ulgi budowlanej (chodzi o odliczenia na: budowę domu; kupno nowego mieszkania od developera albo gminy;
wykupienie na własność w spółdzielni
mieszkania o statusie własnościowym lub
lokatorskim; wkład mieszkaniowy na
mieszkanie lokatorskie; nadbudowę, rozbudowę domu mieszkalnego lub na adaptację strychu, suszami lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne; wykoń
czenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym),
3. ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.
Wszyscy, którzy przed I stycznia
2002 r. ponieśli wydatki premiowane likwidowanymi ulgami budowlanymi, zachowują prawo do skonsumowania odliczeń już nabytych i prawo do odliczeń na
dotychczasowych zasadach z racji wydatków na kontynuowanie inwestycji
rozpoczętych przed 1 stycznia 2002 r.
Natomiast ci, którzy ponieśli lub jeszcze poniosą. wydatki objęte dużą ulgą
budowlaną przed 1 stycznia 2002 r. i uzyskają z tej racji prawo do odliczeń, mogą jeśli będą kontynuowali tę samą inwestycję - korzystać z ulgi dokładnie na tych
samych zasadach w odniesieniu do wydatków poniesionych do 3 I grudnia 2004
r. Jeśli nie zakończą inwestycji do tej daty,
wydatki później poniesione nie będąjuż
nią objęte.

Na dotychczasowych zasadach wolno
z ulgi na oszczędzanie
w kasie, i to przez cały okres tego oszczę
dzania ustalony· w umowie z bankiem o
kredyt mieszkaniowy, pod warunkiem że
umowa ta zostanie zawarta i ów okres
ustalony przed I stycznia 2002 r. Oczywiście, jeszcze w 2001 r. trzeba dokonać
wpłaty do kasy. Jeśli natomiast po I
stycznia 2002 r. doszłoby do przedłuże
nia umowy, oszczędności wpłacone do
kasy po upływie okresu oszczędzania
ustalonego przed 1 stycznia 2002 r. nie
będzie korzystać

będą objęte ulgą.

Dla

kontynuujących

inwestycje limit

dużej ulgi budowlanej i limit ulgi na oszczę

dzanie w kasie będą nadal tak samo walorzez jedną godzinę lekcyjną, 14 grud- ryzowane. Wedle dotychczasowych renia we wszystkich szkołach pod- guł oceniać się będzie zachowanie prawa
stawowych w gminie Bolimów czy- do ulg i ich utratę.
tane były na głos wybrane utwory liteNowa ulga na odliczanie
rackie. Do akcji głośnego czytania, zainicjowanej przez Gminny Ośrodek Kultuodsetek od kredytów
ry w Bolimowie, włączone zostały nie
mieszkaniowych
tylko dzieci, ale również nauczyciele.
Od 1 stycznia 2002 r. wchodzi w życie
W klasach starszych we wszystkich placówkach czytano „Opowieść Wigilijną", , nowa ulga dla tych, którzy zaciągną krea w młodszych - krótkie utwory o tema- dyt (pożyczkę) na finansowanie inwetyce świątecznej.
(ljs) stycji mieszkaniowej.

P

Polega ona na odliczeniu ·odsetek od

zamrożone

tem od przychodów ewidencjonowanych
- od przychodu. Odliczać wolno, ale przez
cały czas płacenia odsetek od kredytu,
tylko odsetki od tej jego części, która odpowiada górnemu limitowi wydatków
objętych teraz dużą ulgą budowlaną (w
2001 r. - 161 tys. zł),jakazgodniezzasa
damijej waloryzacji stosowanymi dotychczas będzie obowiązywała w roku zakoń
czenia inwestycji.
Ulga obejmuje tylko odsetki od kredytów (pożyczek) udzielonych po I stycznia 2002 r. przez banki (ewentualnie inne
instytucje działające na podstawie prawa
bankowego) i spółdzielcze kasy oszczęd
nościowo-kredytowe zapłacone od 1
stycznia 2002 r.
Dotyczy ona kredytów (pożyczek) na
cele mieszkaniowe objęte teraz - mówiąc
najogólniej -dużą ulgą budowlaną (choć z
kilkoma istotnymi modyfikacjami).
Nie ma odliczenia odsetek od kredytu
zaciągniętego na kupno działki budowlanej, także udziału w takiej działce kupowanego w związku np. z nabyciem mieszkania od developera.
Dla skorzystania z tej ulgi inwestycję
trzeba zakończyć przed upływem trzech
lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym uzyskano pozwolenie na budowę, ale pod warunkiem, że ukończono
ją nie wcześniej niż w 2002 r., a odliczeń
będzie moźna dokonać nie wcześniej niż
po zakończeniu inwestycji. Wyłączono
ją, gdy podatnik albo jego małżonek korzystał w przeszłości lub korzysta z ulg
mieszkaniowych: na nabycie działki budowlanej, na cele objęte tzw. dużą ulgą, a
także na oszczędzanie
kasie mieszkaniowej.
Nie będzie moźna odliczać od dochodu odsetek od licznych, wskazanych w
ustawie kredytów preferencyjnych, m.in.
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielonych towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom
mieszkaniowym na budowę mieszkań na
wynajem i na mieszkania spółdzielcze
lokatorskie, udzielanych przez kasy
mieszkaniowe, od kredytów objętych
wykupem odsetek ze środków budżetu

w

państwa.

Inne odliczenia
od podatku
Pozostają i będą obowiązywać na takich samych zasadach jak teraz (odliczenie w granicach limitu 19 proc. wydatków od podatku):
- ulga na remont i modernizację mieszkania łub domu mieszkalnego i w jej ramach na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub
wspólnoty mieszkaniowej (można jednak
w. przyszłości oczekiwać ograniczenia
rodzajów wydatków nią objętych ze
względu na korektę treści prawnej podstawy do wydania nowego rozporządze
nia określającego wydatki objęte tą ulgą),
- na dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych (podstawowych, gimnazjów,
ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych różnych typów),
- odpłatne dokształcanie i doskonalenie podatnika (własne),
- odpłatne kształcenie w szkołach wyższych oraz w wyższych szkołach zawodowych (własne i osoby będącej na
utrzymaniu podatnilrn},

związanych

z wykonywanym zawodem
i wykonywaną pracą adresowana tylko
do pracowników najemnych (można w
przyszłości spodziewać się istotniejszych zmian w wykazie wydatków na
kupno przyrządów i pomocy naukowych objętych ulgą, a to ze względu na
zmianę treści upoważnienia do wydania
rozporządzenia ustalającego ich wykaz).
Podatek będzie się pomniejszało o
składkę na ubezpieczenie zdrowotne, tylko do wysokości obowiązującej w 2001
r. - 7,75 proc.
Nadal będą obowiązywały na dotychczasowych zasadach wszystkie dotychczasowe odliczenia od dochodu, w tym
składek na ubezpieczenia społeczne, wydatków na cele rehabilitacyjne, z istotną
zmianą dotyczącą darowizn na szlachetne cele: warunkiem odliczenia, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, będzie
dowód ich wpłaty na rachunek bankowy
obdarowanego.

Obciąienia dochodów
kapitałowych
Od 1 marca 2002 r. ulegają likwidacji
zwolnienia podatkowe:
- odsetki i dyskonta od papierów wartościowych emitowanych przez skarb
państwa i od obligacji emitowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego,
- odsetki i dyskonta od pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym podatnika, w tym ROR (z wyjątkiem rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarcza, bo odsetki od nich
są przychodem z działalności gospodarczej i jako takie objęte daniną należną od
dochodu z tej działalności),
- przychody z tytułu udziału w funduszach powierniczych lub inwestycyjnych, w tym z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz zbycia (sprzedaży) certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- przychody z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w razie likwidacji funduszu inwestycyjnego,
- dochody otrzymane z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w
związku z umową ubezpieczeniową zawartą na podstawie przepisów o działal
ności ubezpieczeniowej - w przypadku
ubęzpieczeń związanych z funduszami
kapitałowymi, takimi jak fundusze inwestycyjne oraz inne fundusze o charakterze kapitałowym, w tym fundusze działające na podstawie przepisów o działal
ności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem
funduszy emerytalnych przewidzianych
w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu tych funduszy (dochody z inwestowania składki wnoszonej do tych
ostatnich są i będą zwolnione z opodatkowania).
Wszystkie wskazane dochody (zwane kapitałowymi) obciąży 20-proc. podatek zryczałtowany, pobierany przy ich
wypłacie przez bank, fundusz inwestycyjny.
W ramach praw nabytych nadal nie
będzie podatku od następujących dochodów:
- odsetek i dyskonta od nabytych
przed 1 grudnia 2001 r. papierów wartościOwych skarbll państwa (obligacji, bonastępujące

wania tych zysków po I stycznia 2002 r.
w takie same obligacje odsetki czy dyskonto od nich będzie obciążone 20-proc. ·
podatkiem,
- odsetek i innych przychodów od pieniędzy zgromadzonych przed I grudnia
2001 r. na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzonych
przez banki, fundusze inwestycyjne itd.
na postawie umów zawartych przed 1
grudnia 2001 r. na czas oznaczony (umów
terminowych), nawet gdyby była to lokata np. I O- czy 15-letnia. Zwolnienie
będzie wyłączone w razie zmiany, przedłużenia lub wznowienia takiej umowy,
począwszy od dnia, w którym to nastąpi
(jeśli np. okres lokaty skończy się 31
czerwca 2004 r. i dojdzie do jej przedłu
żenia na następny okres, odsetki należne
po przedłużeniu będą opodatkowane),
- dochodów z udziału w funduszach
kapitałowych (tj . z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych),
które będą wypłacone podatnikowi na
podstawie umów zawartych lub zapisów
dokonanych przed 1 grudnia 200 I r.,
- odsetek i premii od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.
Postanowienia te oznaczają przede
wszystkim, iż możliwość korzystania ze
zwolnienia w ramach praw nabytych w
ogóle nie dotyczy ewentualnych umów
{lokat) bezterminowych. Natomiast wynika z nich m.in., że jeśli np. lokatę terminową (tzw. rentierską) w banku założono
przed 1 grudnia 200 I r. i po tym dniu jej
nie zmieniano, nie będzie podatku:
- od ewentualnego dyskonta od niej,
- od zwykłych odsetek (tj. takich, które po danym okresie właściciel lokaty
pobrał i włożył do kieszeni),
- od odsetek skapitalizowanych.

20 procent dla fiskusa
Opodatkowano podatkiem zryczałto
wanym w wysokości 20 proc. (z uwzględ
nieniem wskazanych wyżej warunkowych zwolnień):
- dochody w postaci odsetek, dyskonta łub inne przychody (bez dokładniej
szego ich określenia), od pieniędzy zgromadzonych na rachunku podatnika (wkła
dów oszczędnościowych i ·pieniędzy
zgromadzonych na rachunkach bankowych, takich jak np. ROR) lub w innych
formach oszczędzania, przechowywania,
inwestowania, prowadzonych przez banki, fundusze inwestycyjne itd.,
- dochody z udziału w funduszach kapitałowych, tj . funduszach inwestycyj~
nych, oraz innych funduszach o charakterze kapitałowym, takich jak Pioneer,
Korona, Atut, w tym działających na
podstawie przepisów o dzia~alności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy
emerytalnych funkcjonujących w ramach
pracowniczych programów emerytalnych.
20-proc. podatek jest zryczałtowany,
co oznacza, że po jego pobraniu (zapła
ceniu) podatnik nie jest już nic winien fiskusowi. Dochodu tak opodatkowanego
nie łączy się z innymi dochodami danej
osoby, a więc nie uwzględnia w zeznaniu
rocznym ani owego dochodu, ani zapła
conej od niego daniny.
An11a leszczyńska
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Olimpiada będzie u Mormonów
Kim

P

są,

w przeważającej części, mieszkańcy Salt Lake City, miasta zbliżającej się zimowej olimpiady,
pisze - stamtąd właśnie - Anna Kubica

otężna poducha śniegu, któ

mu lokalizację tajemnych złotych tara pod koniec listopada blic. Tablice owe miały zawierać nieprzykryła nie tylko góry ale znane dotąd dzieje lądu amerykań
i rozleglądolinę Słonego Jeziora,jest skiego w czasach biblijnych. Smith
jużwwielumiejscachrozświetlona tablice odkopał i rzekomo pod wpły
tysiącem kolorowych lampek, któ- wem Ducha Świętego był w stanie
rymi dekorowane są domy. W ty- je przetłumaczyć. Rezultatem owegodniu byłam na uroczystym za- go tłumaczenia jest dzisiejsza Ksi~
paleniu świateł w okolicy lll!S7.egO ga Mormona (stad potoczna nazwa
miejskiego ratusza - setki drzewek wyznawców), która opowiada o
już błyszczy w oczekiwaniu na prehistorycznej podroży Izraelitów
Boże Narodzenie. Tak jak wspo- na kontynent amerykański oraz o
minałam rok temu, Amerykanie pojawieniu się tutaj Chrystusa jako
świętują przed świętami. Tuż po Mesjasza, już po Jego zmartwych25 grudnia, gdy w polskich domach wstaniu. Księga Mormona zakłada,
zaczyna sięprawdziwy okres świą że to Ameryka właśnie jest ową zieteczny, tutaj większość choinek lą mią obiecaną, do której późniejsze
duje na śmietniku i wszystko wra- swoje przyjście zapowiedział Chryca do nonny. Monnoni, którzy sta- stus. Smith posunął się nawet dalej,
nowiąznakomita większość miesz- podaj~ doldadnąlokalizacje mitjsca,
kańców Utah, nie są w tym wzg!~ w którym ponownie Chrystus zstą
dzie odmienni od reszty Ameryki. pi na ziemię (dzisiejsza Montana).
Odmienni są natomiast w tym.
Później Smith dokonał jeszcze
że we wtorek 25 grudnia nie pójdą własnego tłumaczenia Biblii, również
do kościoła. Bęidą świętowali Boże pod wpływem siły nadprzyrodzoNarodzeniejako zwyczajowe świ~ nej.
to społeczeństwa chraeścijańskie
Ponieważ pierwsza połowa XIX
go, ale nie jako święto kościelne. wieku była na ziemi amerykańskiej
Monnoni nie uznają świąt kościel okresem intensywnych poszukiwań
nych.
religijnych (nowo przybyli szukali
No właśnie, kim sąci Mormoni? prawdziwego sensu w swoim noSkąd się wzięli w Utah, dlaczego wym życiu), charyzmatyczny
reszta Ameryki traktuje ich z lekką Smith szybko zyskiwał naśladow
kpiną i przymrużeniem oka? Przy ców. Już po upływie roku nowa reokazji zbliżającej się olimpiady ligia liczyła ponad tysiąc wiernych.
świat pozna lepiej Mormonów, ale Nikt nie widział zło!;'ch tablic, ale
to poznanie nie zawsze odbywało wszak wiara nie opiera się na sprawsię będzie w atmosferze wzajemne- dzonych faktach. A teologia, którą
go zrozumienia. ŚwiatMonnonow głosił Smith, dawała wiernym silne
jest światem bardzo odmiennym. poczucie nie tylko przynależności
Potocznie zwani Mormonami, ale i bezpieczeństwa
to w pełnej nazwie wyznawcy Ko- · Jakośrodeknazbieranieniezbęd
ścioła Jezusa Chrystusa Świętych nych kościołowi funduszy, wierni
w Dniach Ostatnich. Kościół ten po- zobowiązani byli (i sąpo dziś dzień)
wstał ponad 150 lat temu za spra- do płacenia dziesięciny, czyli dziewa wizji Józefa Smitha,ówczesne- sięciu procent swojego dochodu, na
go mieszkańca stanu Nowy York. rzecz kościoła. Jozef Smith wproWedług jego własnych relacji wadził również prawo wielożeń
Smith został nawiedzony przez stwa, obserwowane wśród starożyt
anioła Moroniego, który zdradził nychlzraelitów. Wg. SmithasamBóg

boskość.

Głoszenie tego rodzaju prawd
wiary, połączone z popieraniem wielożeństwa i unikaniem płacenia rzą
dowych podatków nie przysparzało Smithowi zwolenników wśród
ludzi strzegących prawa jak i wśród
innowierców. Jego nowo powstała
grupareligijnanie mogła osiedlić się
na dłużej w żadnym ze wschodnich
stanów, aby już wkrótce nie zostać
ofiara silnych prześladowań. I dlatego rozpoczęła się wędrówka nowego kościoła na zachód, w poszukiwaniu nowej ziemi obiecanej, która okaże się przyjazna dla świętych
(tak o sobie mówią wyznawcy tego
kościoła) . W ten sposób dotarli aż
nad brzeg Slonego Jeziora, w które-
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ma kilka żon, za pomocą których
prokreuje duchowe dzieci, które z
kolei rozpoczynają ludzkie życie w
momencie ziemskich narodzin.
Jeśli owe duchowe dzieci zostaną
ochrzczone w kościele mormońskim
(tradycyjnie chrzest dziecka~ ·
puje gdy ma ono 8 lat, nowych zaś
członków kościoła chrzci się szybko, cz.ęsto już przy trzecim spotkaniu) i przez całe swoje życie starają
się zasłużyć na zbawienie, po śmier
ci, już w świecie duchowym, zostaną połączeni ze swoją rodziną i to na
dodatek na własnej prywatnej planecie. Taka przyszłość otwiera się
przed każdym mormońskim męż:
czyzną, który już przez urodzenie
desygnowany jest do kapłaństwa
Każdy więc mężczyzna jest w
tej religii kapłanem, przyjmując tylko w kolejnych etapach swojego
życia trzy rożne rodzaje święceń. I
jeśli całym swoim jestestwem dąży
do świętości, to po śmierc~ w świe
cie duchowym, ma możliwość dalszego rozwoju, aż do zostania samym Bogiem. Mormoni wieizą bowiem, że Bóg też był kiedyś czło
wiekiem, który przez wyjątkowy
rozwój duchowy osiągnął swoją
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się bardzo od mojego. Zazwyczaj
pogodni i nad podziw spokojni,
Mormoni wystrzegaja sie wszelkiego rodzaju używek. Nie palą, nie
piją, stronią od kawy, herbaty, nawet coca-coli -jako że każdy z tych
napojów zawiera w sobie kofeinę.
Schabowego lub stel.ca popijają mlekiem.
Kilka godzin tygodllowo poświęcają na prace w parafii, która to
podzielona jest na kilka grup, w zależności od wieku i płci. Ich niedzielne Spotkania w kościele trwają
ponad trzy godziny. Ale parafia nie
jest miejscem spotkania z Bogiem,
jest niejako szkołą kształtowania
własnego charakteru. Miejscem
spotkania z Bogiem jest specjalnie
zbudowana i konsekrowana świą
tynia, którą zwyczajowo odwiedza
się raz w miesiącu (nigdy w niedziele, świątynie w niedziele są zamknięte).

Świątynia jest miejscem nie tylko bliskiego obcowania z Bogiem
ale i światkiem wielu tajemnych,
mormońskich ceremonii. Piszę tajemnych, bo do świątyni mormoń
skiej można wejść przedstawiając
zaświadczenie od swojego proboszcza, co automatycznie zamyka droŚwiątynia Mormonów w Salt Lake City
gę wstępu innowiercom, a Mormogo dolinie postanowili się osiedlić. wowej jest w tym stanie coraz wi~ ni zobowiązani są do zachowania ,..
Tak powstało Salt Lake City.
cej, jego przytłaczająca większość milczenia a propos ceremoniałów,
Mormoni przyczynili się do ol- to w dalszym ciągu wyznawcy reli- jakieodbywająsięzaścianamiświą
brzymiego rozkwitu tego kawałka giimormońskiej. Drugimcodowiel- tyni. Główna świątynia, nie tylko
ziemi. Dzisiaj Salt Lake Cityjestjed- kości wyznaniem jest katolicyzm, miastaaleicałejreligii,jestustawio
nym z głównych miast amerykań ale przyznaje się do niego tylko 6% na centralnie w środku metropolii
skiego Zachodu (nie wliczając oczy- mieszkańców.
świątynia w Salt Lake City. To miejwiście metropolii, które powstały na
Dzisiejsi Mormoni różnią się bar- sce dla Monnonów tak ważne, jak
wybrzeżu Pacyfiku). Wraz z przy- dzo od swoich przodków;jednocze- dla katolików Watykan. To tutaj
ległymi miejscowościami, to dom dla śnie tez różnią się bardzo od pozo- młodzi chcą zawierać związki saponad 1.5 miliona mieszkańców. Ma stałych mieszkańców USA. Wielo- kramentalne, to właśnie to miejsce
swoja własną orlciestrę symfonicz- żeństwo zostało przez kościół za- jest celem wycieczek Mormonów
ną,. balet., operę, jedna z lepszych bronione już pod koniec XIX wie- z całego świata. Świątynia jest podrużyn NBA (Utah Jazz), drużynę ku, jednak uważa się, że w stanie tężna, granitowa, i teraz, w okresie
WNBA w której gra Polka, Małgo jest ponad 30 tysięcy osób żyjących oczekiwania na Boże Narodz.enie,
rzata Dydek (tutaj to słynna Wielka w tego rodzaju związkach. Wśród . wspaniale oświetlona
Margot), liczący się w Stanach uni~ moichznajomychmonnonówiliema
Ania Kubica
wersytet. Mimo iż ludności napły- poligamistów, ale ie!]. tryb życia rożni
Rgrudzień 2001 -
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Broszurka wrdawana przez W·arsztat Terapii
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KUCHMISTRZO\\fSKA
SiMFONIA NA AD\\fENT

KOTLETY Z RYB
Składniki:

60 dag tuszek z

FLACZKI
PIECZARKOWE
(WEGETARIAŃSKIE)
Skladniki:

I I rosołu
I kg pieczarek lub inne grzyby
2-3 łyżki masła
2-3 łyżki mąki

leśne

Przypra\\y:
majeranek, gałka muszkatołowa, pap1yka ostra i słodka, pieprz, imbir, wcgctta.

małych

1yb

(płoć, okoń.

leszcz, karaś)
15 dag boczku
2-3 łyżki bułki tartej
2-3 jaja
I cebula drobno krojona i przesmażo
na na złocisty kolor
Przyprawy:
sól, pieprz, 2 gałązki natki pietruszki
drobno posiekanej

GOTOWANIE NA WESOLO
Sposób pnyrzadzenia:
W odmierzony I I dobrego gotującego
się rosołu wrzucamy pokrojone w paski pieczarki lub inne grzyby leśne i
gotujemy ok. 15 min. W tym samym
czasie przygotowujemy zasmażkę z 23 łyżek masła i mąki, rozcieńczając ją
gotującym się rosołem by uniknąć krnpck, po czym wlewamy zasmażkę do
rosołu z pieczarkami. Następnie przyprawiamy majerankiem, gałką muszkatołową, papryką ostrą i słodką, pieprzem, imbirem i wcgcttą - 5 min. gotujemy i gotowe. Smacznego!

Sposób przyrzadzenia:
I. Zmielić na maszynce boczek i tuszki 1yb (ości zostaną przed sitem)
2. Wyrobić uzyskaną masę mięsną dodając jaja, bułkę tartą, cebulę, natkę pietruszki oraz sól i pieprz.
3. Odstawić po wyrobieniu na 15-20
min., następnie wyrobić i uformować
kotlety.
4. Obtaczać w bułce tartej i mące.
Smażyć na średnio rozgrzanej patelni.

KUCHMISTRZOWSKIE
PRZEPISY

p
M~oZ:~;. mEn~r

STANl~„nurn ~ • • • •

SOS„LECZO"
ANANASOWE
Składniki:

RYBY W „LECZO"

2 średnie cebule
2 średnic papryki słodkie (np.: czerwona i żółta)
3-4 pomido1y
60 gr. czerwonego wina
ok. IOO g dżemu ananasowego
3-4 łyżeczki koncentratu
JJOmidorowego
Przyprawv:
sól, pieprz biały i czarny, pap1yka
słodka i ostra - do smaku, wegctta
Sposób przyrzadzania:
Pod.smażyć pokrojoną w kostkę cebulę na złocisty kolor
- dodać pap1ykę pokrojoną w srednią
kostkę (smażyć ok. I O min.)
- zdejmując patelnię z kuchni zalać
w mem
- chwilę poddusić i dołożyć pokrojone pomidory (bez skórki), koncentrat pomidorowy i dżem ananasowy

Składniki:

Sposób przyrzadzenia:

60-90 dag delikatnie smażonych tuszek Do gotującego się „leczo" w kolejności
z

małych

raś)

-w

ryb

mące

(ploć,

oko11, leszcz, kalub w panterce

Zalewa:
0,75 I sosu „leczo" ananasowe
0,251 octu 10 %
I łyżka cukrn
1-2 starte, ugotowane marchewki
kilka ziaren pieprzu czarnego i angielskiego ziela, 2 listki laurowe

dodajemy pozostałe składniki, trzymana kuchni do chwili zagotowania.
Ciepłe ryby układamy w kamiennym
garnku lub słoju (do dłuższego przechowania), a następnie zalewamy sosem ,,leczo" i odkładamy na 72 godziny w chłodne miejsce. Wyłożyć na
półmisek, polać pozostałym sosem zapewniam wspaniale!

jąc

ciągle mieszając

- przyprawić do smaku i dusić pod
przykryciem nie dłużej jak 20-25 min.
W zależności od-- pory roku można
komponować różne rodzaje tego sosu
warzyvmego dodając wraz z pap1yką
np.: pokrojoną w kostkę cukinię, kabaczki, używając dodatkowo jako
przypraw lubianych przez siebie ziół,
by uzyskać żądany i lubiany przez siebie bukiet zapachowo-smakowy. Jest
to wspaniały sos do ryżu, makaronu,
ziemniaków, stanowi wspaniały dodatek do kotletów z ryb, filetów rybnych,
a także białego mięsa - smacznego!

ADRES: Warsztat Terapii

NALEŚNIKI A'LA PIZZA
Składniki

na farsz:

2 cebule
50 dag pieczarek
2-3 łyżki bułki tartej
żółty ser
ketchup lub sos „leczo" ananasowy
Przvprawy:
sól, pieprz, słodka i ostra papryka, oregano.

Zajęciowej

Parma 37

w

Sposób przyrzadzenia:
Smażymy drobno posiekane 2 cebulki
na maśle by uzyskały złocisty kolor. a
następnie dodajemy 50 dag drobno posiekanych pieczarek, które dusimy ok.
I O min. Przyprawiamy solą, pieprzem,
słodką i ostrą papryką, oregano - do
smaku. Aby farsz nabrał odpowiedniej
konsystencji dodajemy 2-3 łyżki bułki
tartej ciągle mieszając i odstawiamy.
Na rozłożony naleśnik nakładamy czu-

99.400

Łowicz

batą łyżkę farszu i składamy na cztery. Na talerzu układamy cztery naleśniki (na każdym możemy położyć
plasterek wędliny n.: szynki lub salami) oraz posypujemy startym na tarce
żółtym serem. Następnie zapiekamy
(najwygodniej w mikrofali) oraz dekorujemy ketchupem lub polewamy
delikatnie sosem „leczo" ananasowym.
Wspaniałe ze szklanką czerwonego
barszczyku.
Smacznego!

· Tel. : (046) 838 67 98

20.1 2.2001 r.

Domaniewice

Konkurs świąteczny
•

rozstrzygnięty

D

Prac konkursowych

było

tak

dużo,

zisiaj, tj. w czwartek 20 grudnia, zostaną rozdane nagrody przyznane
uczestnikom konkursu świątecznego,
przeprowadzonego przez GOK w Domaniewicach. W konkursie tym młodsi
uczestnicy wykonywali karty świą
teczne, a starsi szopki. Jurorzy oceniali prace w czterech grupach wiekowych.
W sumie w konkursie wzięło udział 136
prac - 88 kartek i 48 szopek, wykonanych przez uczniów szkó{ podstawowych w Domaniewicach, Skaratkach
i miejscowego gimnazjum, a także prace uczestników koła plastycznego
wGOK.
W I grupie wiekowej od 5 do 7 lat
oceniano 39 kart świątecznych,
a wszystkie nagrodzone i wyróżnione
prace wykonały 7-letnie dzieci ze SP
w Domaniewicach. Równorzędne nagrody otrzymali: Patryk Czajka, Klaudia
że z ledwością zmieściły się w świetlicy GOK
Kabat, Aneta Pająk, wyróżnienia natomiast przyznano Michałowi Drążkiewi
GOK Kiernozia
czowi, Oldze Karcz, Dawidowi Matjasikowi, Krystianowi Szatkowskiemu.
W II grupie wiekowej obejmującej
dzieci od 8 do IO lat, w konkursie oceniano również kartki świąteczne, a nanie otrzymała praca Justyny Kapusty. la Leniarskiego, II miejsce otrzymała grodzone i wyróżnione prace wykonali
II grupa wiekowa obejmowała klasy praca uczennic z klasy Vb - Malwiny 9-latkowie ze SP w Domaniewicach:
0-11, I nagrodę otrzymała Anna Bęben i- Krysteckiej i Anety Różyckiej, natosta - z oddziału „O", dwa równorzędne miast wyróżnienia przyznano - Arka- WTZParma
II miejsca przyznano Katarzynie Ro- diuszowi Wilczyńskiemu z ośrodka
lewskiej z Ila i Sylwii Podleśnej z „O", szkolno-wychowawczego oraz - Emili
III miejsce zajęła praca Aleksandry Kut- Drozdowskiej i Marii Lus oraz Dorocie
kowskiej z Ia, wyróżniono ponadto pra- Kosiorek i Elwirze Damaz z klasy Via.
drugiej już Wigilii przygotowi:ce Gabrieli Krysteckiej z Ilb, Bartłomie
W V kategorii były prace gimnazjalinej w Warsztatach Terapii Zaję
ja Załugi z llb i Wiktorii Stachnal z „O". stów, dwa równorzędne I miejsca przyciowej w Parmie, w piątek, 14 grudnia
W III grupie wiekowej oceniano prace znano Malwinie Łysio z Ila oraz Huberuczestniczyło około I OO osób - więc
uczniów klas III i IV, I miejsce przyznano towi Owsikowi i Łukaszowi Rojkowi
chcąc wszystkich zmieścić, trzeba było
szopce wykonanej przez siostry - Mał z klasy la, II miejsce zajęła praca Kataustawiać stoły na korytarzu. Zaproszegorzatę i Agnieszkę Łysio, II miejsce rzyny Żaczek z klasy Th, wyróżniona zaś
ni goście nie zawiedli uczestników
otrzymała Katarzyna Kowalska z klasy· została praca Aleksandry Dziekanowskiej
warsztatów - były władze miasta, poIVa, III - Marta Marciniak z IIlb, wyróż z Ib.
wiątu, gminy, mieszkańcy Panny i roNagrodami w świątecznym konkurnienie otrzymał Adrian Eawelczyk
dzice niektórych uczestników. Wszyz ośrodka szkolno - wychowawczego.
sie były przybory plastyczne - bloki,
scy dzielili się opłatkiem, nie zabrakło
W IV grupie wiekowej oceniano pra- notesy, długopisy i flamastry. W przekolęd w wykonaniu niepełnospraw
ce uczniów klas V i VI, przyznano na- ciwieństwie do innych konkursów, zgło
nych, którym na gitarze akompaniował
grody i wyróżnienia: I miejsce - praca szone prace ich wykonawcy będą mojeden z instruktorów - Jacek Rybus.
uczniów z ośrodka szkolno-wycho- gli przed świętami zabrać do domu.
wawczego - Jarosława Olszaka i Danie(mwk)

350 PRAC KONKURSOWYCH

świątecznym konkursie na ozdoby bożonarodzeniowie, ogłoszo
nym przez GOK w Kiernozi oceniano
350 prac wykonanych przez dzieci
z miejscowego przedszkola, a także ze
szkoły podstawowej, gimnazjum i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W środę, 12 grudnia odbyło się
uroczyste podsumowanie konkursu
z udziałem laureatów.. Prace biorące
udział w konkursie to m. in. szopki,
stroiki, karty świąteczne, małe drzewka zrobione z różnego rodzaju gałęzi,
a nawet papierowe witraże.
Jury konkursowe miało niełatwe zadanie, ale przecież konkurs ma swoje
prawa i trzeba wybrać prace nagrodzone i wyróżnione. Oceniano je w pięciu
kategoriach wiekowych.
·w grupie 1 były prace dzieci z przedszkola: I miejsce przyznano Klaudii
Jędrachowicz, II - nie przyznano, III Jakubowi Łąpieś, ponadto wyróżnie-

W

Stół

sobót"

na. Kaliskiei
użym powodzeniem cieszyła się cjentów wizyta ta

D

pierwsza „biała sobota" w Łowickiej
Przychodni Zdrowia przy ulicy Kaliskiej
przeprowadzona w minioną sobotę 8 grudnia. W sumie ośrodek odwiedziło 116 osób,
zaledwie o 4 nmiej niż zakładano. Pacjenci,
za Jedyne I O zł, mogli przebadać się w
oparciu o nowoczesne urządzenie firmy
„Hexal" w kierunku osteoporozy, przy
okazji skorzystać z konsultacji reumatologa doktor Doroty Lis. Dla wielu pa-

będzie wiązała się

z dalszymi konsultacjami, wiele osób
otrzymało tem1iny zgłoszenia się za rok
lub dwa.
Na miejscu do godz. 12.00. był też doktor Jan Wróblewski, kierownik przychodni i lekarz prowadzący, który zapowiada, że w styczniu podczas następnej takiej soboty przyjmować będzie chorych
specjalista urolog, a kolejnej - kardiolog.
(tb)

Świadek nie przybył
o I 6 stycznia Sąd Rejonowy w Łowiczu postanowił przerwać rozprawę przeciwko Krzysztofowi A., mieszkańcowi Łowicza, prezesowi jednego
z działających w tym mieście stowarzyszeń na rzecz ludzi biednych, właściciełowi firmy handlowej, o której pisaliśmy
w ostatnim numerze „NŁ". Dla oskarżonego o to, że 29 stycznia tego roku we
wsi Wygoda w trakcie kłótni o ogrodzenie rozgraniczające działkę, groził on przy
użyciu pistoletu gazowego Mariannie
i Janowi R. pozbawieniem życia, prokurator zażądał I roku i 3 miesięcy pozba-

D

wienia wolności z zawieszeniem na 3 Jata,
I OO stawek grzywny po I O zł i pokrycia
kosztów sądowych. Tuż po zamknięciu
przewodu sądowego 28 listopada oskarżony złożył wniosek o powołanie na
świadka Mirosława P. - przypadkowego
przechodnia, który widział, co działo się
na działce w Wygodzie 29 stycznia tego
roku. Tym samym przewód sądowy
w tej sp'r awie został wznowiony. Niestety, świadek nie stawił się na rozprawę I 4
grudnia, a sąd, uznając za konieczne bezpośrednie jego przesłuchanie, przerwał
rozprawę do I 6 stycznia.
(ljs)

Katarzyna Marczak, III - Monika Pintara, wyróżniono pr~ce - Tomasza
Osówniak, Natalii Pawlaty, Mateusza
Szymajdy.
W III grupie uczestnicy w wieku l I I 3 lat mieli za zadanie wykonanie szopki lub płaskorzeźby. I miejsce za wykonanie szopek zajęła Weronika Stajuda, lat I O, ze SP w Domaniewicach,równorzędne dwa II miejsca - Konrad Fabjański, lat 11, ze SP w Skaratkach
i Justyna Ozimska, lat 12, ze SP w Domaniewicach, III - Tomasz Jędracho
wicz, lat I 2, ze SP w Skaratkach. Pła
skorzeźby oceniano odrębnie, wszyscy
nagrodzeni laureaci konkursu mają po
12 lat i są uczniami SP w Skaratkach I miejsce zajął Karol Małecki, II - Magdalena Krakowiak, III - Maciej Jędra
chowicz i Agata Pel.
IV kategoria wiekowa obejmowała
młodzież w wieku 15-16 lat, nagrodę
przyznano Marcie Sumera, lat 15, GOK
w Domaniewicach, a wyróżnienie Annie Wojda, lat 15, z Gimnazjum w Domaniewicach.
Prace konkursowe będą eksponowane w GOK jeszcze do końca stycznia.

(mwk)

wigiliiny dla 1OO·osób

W

Będzie więcei „białych

I miejsce zajęła Sylwia Wiesiołek, II -

Jak zapewniali gospodarze, wszystkie potrawy zostały przygotowane na
miejscu, w Parmie, przez uczestników
warsztatów, pod okiem instruktorów.
Produkty do nich przekazało wielu
sponsorów. Stanisław Mrozowicz członek zarządu stowarzyszenia ,;Tacy
Sami", prowadzącego warsztaty, polecał zwłaszcza potrawę, którą nazwał

a

„Karp la Panna" - był to faszerowany
karp w sosie chrzanowym. Zachwalał
też potrawy ze śledzi , przyrządzone
na 9 sposobów.

(mwk)

Zbierze się zarząd powiatowy OSP

J

utro,21 grudnia, w sali konferencyjnej
starostwa przy ul. 3 Maja, obradować
będzie Zarząd Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu. W porządku obrad przewidziano między innymi przyjęcie harmonogramu kampanii
sprawozdawczej w ogniwach związku,
która jak co roku trwać będzie od stycznia
do marca oraz zatwierdzenie planów pracy
Zarządu Powiatowego na przyszły rok.
Oficjalnie zatwierdzony zostanie również
skład zarządu nowo powstałego Powiatowego Klubu Kronikarza, którego prezesem
będzie prezes honorowy Powiatowego Zarządu OSP w Łowiczu, kronikarz OSP
wŁowiczu - WładysławGala
(ljs)

Jacek Rybus gra na gitarze i pomaga w

śpiewie kolęd

PCK

Nagrody wkonkursie plastycznym o krwiodawstwie
Z

arząd Okręgowy Polskiego Czerwo-

nego Krzyża w Łowiczu rozstrzygnął w minionyin tygodniu konkurs plastyczny pod hasłem: „Wszyscy pomóż
my dzieciom". Ideą przewodnią konkursu było uświadomienie dzieciom roli, jaką
w ratowaniu ludzkiego życia odgrywa
krew. Został on ogłoszony we wszystkich oddziałach naszego okręgu PCK:
w łowickim, żyrardowskim, sochaczewskim, skierniewickim, brzezińskim i raw-

skim. Z całego okręgu nadeszło w sumie
228 prac, których autorami są uczniowie
szkół podstawowych od klas IV, poprzez
gimnazja po szkoły średnie.
Przyznano 9 wyróżnień, wśród nich 5
dla autorów Łowicza i okolic. Wyróżnieni
zostali: Michał Kopalski i Anna Pietrzyk
z Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Medycznych w Łowiczu, Agata
Stefanowicz i Anna Falkiewicz z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu oraz Kamila Pietrzak

z Gimnazjum w Błędowie. Oprócz tego jury
przyznało 7 nagród pocieszenia, z naszego
rejonu otrzymali Karolina Bryszewska i Bogusław Bialecki z Gimnazjum nr 2 w Łowi
czu oraz Adam Bombrych i Mariusz Lichman z Gimnazjum w Błędowie. Uroczyste
wręczenie nagród rzeczowych: walkmanów,
zegarków i plecaków dla laureatów z Łowi
cza i okolic przewidziane jest na połowę
stycznia, o miejscu i dokładnej dacie zainteresowani zostaną powiadomieni.
(tb)
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roku

2 LATA GWARANCJI
na zakupio"9e samochody
w łowickim polmo.b lichu

o

- upust
do 2.700 PLN

a x (046) 862 76 89 .
tel. (04~) 862 76 98, f_

Dl
N

e

o
-a
o

ORGANIZUJE KURSY:

1. KWALIFIKACYJNE (CZELADNICZOMISTRZOWSKIE) W ZAWODACH:

N

-·
3
~

,/spawacz elektryczny i gazowy
v"palacz c.o .
,/kierowca wózków akumulatorowych
i spalinowych
,/drwal • operator pilarek
,/księgowości z obsługą komputerów
,/krawiec • szwacz

iii
......

-·

UJ

s

POLMOBLICH Łowicz, ul. Blich 34, tel. (0-46) 837-37-10

O SKO K

;m. FRANCISZKA STEFCZY.KA

'11lesofycfi Świ4t '13oi;ego !A/iirod.unia
oraz wsze(k._iej pomyś(ności w naticfiocl.zącym 1{ąk._u
życzy swoim Członkgm
SpóEcl.zieCcza %,asa Oszczętfnościowo- :l(recfytowa
im. ::francisz{(g. Stefczyl@..

v" kroju, modelowania i szycia

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.
,/dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
,/dla pracowników administracji i kadry

UL.

STANISŁAWSKIEGO

I
ORLEN

12,5%!

22, TEL. (046) 830 20 89, 830 21 53
www.skok-stef.com.pl
Infolinia: 0-801 600 100" ~

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

Da-mo

99-400 ŁOWICZ
ul. Małszyce 2d/2e
Dział

pracpwnikami

Zapraszamy

R-101

LEWl~ATAN

MARKET
przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

DO ZAKUPÓW

• kalendarze (szeroki wybór)
• literaturę piękną
dla dorosłych i dzieci
• słowniki i encyklopedie
• zabawki i gry edukacyjne
• reprodukcje

CENY

W sklepach

firmy
REJMED·1
Łowicz,

· ul.

Zduńska

5

Łowicz

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

1\TYROBY HUTNICZE
MA'fEllIAtY
llUD01fIANE
GAZY TECHNICZNE

!

OPAt, NAWOlY

NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

,

•NAJTANSZE
NAWOZY
eDESKI
•KROKWIE
•OTRĘBY:

PSZENNE, ŻYTNIE,
JĘCZMIENNE

•STAL
Dąbkowice Górne 44,
SKR Płaskocin, (046)

Płn.,

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

Sp.j.

r

~ Gazeta

Prawna

DZIENNIK PRAWNO•OOSPODARCZY

R·1305
Już dziś

zamów prenumeratę

Gazety Prawnej
kwartał 2002 r.

na I

* Bogaty wybór tanich paneli
i podłogowych
* Najmodniejsze wzory karniszy
ściennych

ZAPRASZA
Hurtownia w

kupisz prezenty świ
dla calei rodziny
"

GWIAZDKOWE

SKR Kocierzew

ekoterm

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

1111sm~1111m

kierujących

v"dla osób

'Kom połączenia 0,35 %! bruttol 1 mln. ~

fllłl\'

•J

inżynieryjno-technicznej

6.INNE

'DYSKONTOWA POŻYCZKA GWIAZ'Ol(OWA JUŻ O'O

~

DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

,/ kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
,/elektromonterów (grupa SEP)
,/ pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
,/ obsług i komputerów
,/ uprawnienia budowlane

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

„

O/ŁOWICZ,

3.

lp MIKOŁAJKOWE
~PROMOCYJNE

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:

(Q

Mamy pomysły na prezenty

-DUŻY WYBÓR

,/sprzedawca
,/murarz
,/betoniarz
,/stolarz

o

R-144

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

•

'<

-.upust
do 2.000--PLN

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

_ _

::::s

- upust
do 3.500 PLN

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

Mysłakowie

Dobry dojazd przy trasie Łowicz-Skierniewice
R·1• 0

zamówienia na

prenumeratę przyjmują:

•Jednostki kolportażowe RUCH S.A.,
•prywatne firmy kolporterskie.
• urzędy pocztowe.
lnformac/e

o

prenumeracie (0-22) 76 r 3 J 27
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Piłka siatkowa - 7. kolejka I ligi .
Amatorskich Mistrzostw Łowicza

•

SPORT

Łowicz,

14-15 grudnia. Siatkarze,
o tytuł Amatorskiego Mistrza
Łowicza sąjuż prawie na półmetku rozgrywek. Prawi~, ponieważ do zakoń
czenia pierwszej rundy pozostał im
jeszcze tylko jeden zaległy pojedynek
pomiędzy Przyszłością, a Belferkiem
(sobota 22 grudnia, godz.17 .00).
Po 7. kolejkach na prowadzenie powrócili zawodnicy TKKF BS Głowno,
którzy nadal są głównymi kandydatami do zwycięstwa w lidze. W piątek
uczynili oni kolejny krok w tym kierunku. Tym razem pokonali Dzi-koś-ć
3:0~ Pierwsza partia tego pojedynku
wyrównana była tylko do stanu 5:5.
Potem ekipa z Goleńska stanęła w miejscu i przegrała bez walki do 12. Nieco
lepiej było w drugim secie, bowiem przegrała do 20. Najbardziej zacięta była
partia trzecia, w której Dzi-koś-ć prowadziła już 12:7, potem jeszcze 20: 18,
ale to było wszystko na co pozwolili
rywale z Głowna. Siatkarze TKKF-u
w ostatnich piłkach nie mylili się i ostatecznie wygrali 25:22, pozostając nadal
niepokonanymi w lidze.
W piątkowy ·wieczór najdłuższym i
najbardziej zaciętym meczem był pojedynek lidera z Głowna z trzecią druży
ną z Retek. LZS stawił zacięty opór
ubiegłorocznym mistrzom. W pierwszej
partii siatkarze tej drużyny prowadzili
już 22: 18 i przy takiej przewadze nie
potrafili rozstrzygnąć seta na swoją
korzyść. Przegrali po długich i nerwowych wymianach dopiero na przewagi
27:29. W drngim secie podłamani poddali się zupełnie bez walki do 14. Trzecia odsłona była równie zacięta jak
pierwsza, ale tym razem w końcówce
więcej szczęścia miał LZS i wygrał
30:28. Jednak na doprowadzenie do tiebreaka zawodnicy z Rzemiosła nie pozwolili . Gładko wygrali czwartego seta
do 16 i cały mecz 3: I .

Zaskakująco łatwo poradził

sobie
z Olimpem. Ekipa z Bedlna
grała w nieco zmienionym składzie i nie
wyszło im to na dobre. Po dość wyrównanym boju nie zdołali choćby
urwać seta „Księżakom" i nadal okupuj ą ostatnie miejsce w tabeli , nie mając
żadnego zwycięstwa na koncie.
W sobotę zaległy mecz 6. kolejki stoczyła Przyszłość z TKKF BS Głowno.
Dla „Bankowców" był to ważny" pojedynek, w którym wygrana dawała im
pierwsze miejsce w tabeli . Kibice spodziewali się, że będzie zacięte i wyrównane widowisko. Tak też było, ale tylko w pierwszej partii . Ekipa Przyszło
ści zdołała nawiązać równorzędna walkę i wygrywała nawet 20: 18, ale koń
cówka należała do siatkarzy z Głowna,
którzy wygrali 26:24. Kolejne dwa sety
przebiegały punkt za punkt, lecz tylko
do połowy. Później zawodnicy Przyszłości popełniali za dużo prostych błę
dów i łatwo tracili dystans do rywala.
Tak więc TKKF „Bank Spółdzielczy"
Głowno po pierwszej rundzie został liderem ligi, który nie przegrał żadnego
meczu.
Punkt stracili tylko w derbowm pojedynku z Rzemiosłem, wygrywając
3:2. Już jutro „Rzemieślnicy" będą mieć
szansę na rewanż w I .kolejce II rnndy.
Spotkanie to może mieć decydujące
znaczenie o tytule mistrzowskim, który jak widać z tabeli, raczej przypadnie
dla którejś z ekip z Głowna.
7. kolejka I ligi AMŁ:
• RZEMIOSŁO Głowno - LZS
Retki 3:1(29:27,25:19, 28:30, 25:16)
Rzemiosło: Krzysztof Biernacki,
Bartosz Gawroński , Władysław Gawroński, Jacek Markowicz, Michał Stęp
niewski, Piotr Włodarczyk, Zbigniew
Włodarczyk i Mirosław Godziszewski.
LZS: Adam Kotlarski, Michał Myszewski, Mieczysław Anyszka, Paweł
„Księżak"
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Piłka siatkowa - 7. kolejka I/ ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza

,

„BANKIERZY" POWROCILI
NA PROWADZENIE
walczący

•

Zaskakuiqce poraiki
Technikum i tSM

Łowicz, 15 grudnia. Na półmetku
rozgrywek sąjuż siatkarze walczący w II
lidze. Rozegrana z minioną sobotę 7. kolejka spotkań przyniosła dość zaskakujące rezultaty. Pierwsza niespodzianka to
Klimkiewicz, Tomasz Klimkiewicz, Ja- wynik meczu, w którym zmierzyli się
nusz Muras, Robert Ignaczak i Sławo uczniowie dwóch szkół rolniczych. Famir Głowacki.
worytem tego pojedynku był na pewno
• TKKF BS Głowno - DZI-KOŚ-Ć lider ligi Technikum Zduńska Dąbrowa .
Chąśno 3:0 (25:12, 25:20, 25:22)
Jednak siatkarze z Blichu zagrali bardzo
TKKF BS: Zdzisław Kujawiak, Mi- dobrze i an1bitnie i pozwolili rywalowi
chał Tomczyk, Dariusz Kaźmierczak,
wygrać tylko drngą partię. W pozostaMarek Latoszewski, Andrzej Lewan- łych setach podopieczni Artura Sadowdowski, Piotr Zych, Marek Trębski i skiego wygrywali do 20, 19 i 17. Ekipa
Dominik Gawożyński.
z Blichu ma do rozegrania jeszcze zaległe
Dzi-koś-ć: Michał Kośmider, Bogdan
spotkaniezGimnazjumnr2ijeślijewygra
Kośmider, Radosław Kosiorek, Witold to okaże się, że po pierwszej rundzie są
Dzik, Grzegorz Stankiewicz, Marcin na prowadzeniu.
Dubielak i Szymon Wójcik.
Drygi zaskakujący rezultat padł
• TKKF "KSIĘŻAK" Łowicz - w meczu wicelidera ŁSM z ostatnią ekiOLIMP Bedlno - 3:0 (26:24, 25:22, pą w tabeli GOK-iem Zduny. Pierwszy
25:23)
set przegrany do 22 przez „Spółdzielnie"
TKKF: Wojciech Więckowski , Adam można było traktować, jako „wypadek
Kucharski, Włodzimierz Kłos , Sławo przy pracy". Kolejne dwie partie, a szczemir Kucharek, Dariusz Juszczak, Da- gólnie trzecia (do 9) należały zdecydoriusz Dubiel, i Adam Jałoszyński.
waniedoŁSMiwydawałosię,żejestjuż
Olimp: Cezary Guzek, Łukasz Bud- po meczu. Jednak w kolejnych odsłonach
ner, Leszek Tarka, Stanisław Widera, Ra- siatkarze ŁSM zaprezentowali „bardzo
dosław Głowacki, Jarosław Stasiak, Ra- wesołą siatkówkę", zlekceważyli rywala
dosław Zakrzewski i Ireneusz Lewarski.
i przegrali w tie-breaku 13: 15. Brawa za
Zaległy mecz 6. kolejki! ligi AMŁ:
ambitną postawę GOK-u i drugie zwy• PRZYSZŁOŚĆ - TKKF BS cięstwo w lidze. Trzecie zwycięstwo
Głowno 0:3 (25:27, 16:25, 20:25)
w lidze odnieśli uczniowie Gimnazjum nr
TKKF BS: Zdzisław Kujawiak, Mi- 2 z Łowicza. W sobotę pokonali oni Sechał Tomczyk, Dariusz Kaźmierczak,
puku 3: 1, które nadal poza walkowerem
Marek Latoszewski, Andrzej Lewan- zTadeoniewygrałomeczu. Siatkarze Sedowski, Piotr Zych i Marek Trębski . . puku po tej porażce spadli na ostatnie
Przyszłość: Dariusz Balcerzak, Woj- miejscewtabeli.
ciech Kutkowski, Marcin Palczak,
Po raz kolejny szybko rozprawili się
Krzysztof Twardowski, Tomasz Ma- ze słabszym przeciwnikiem zawodnicy
zur, Michał Omianowski, Daniel Gos i ekipy Tadeo z Merza. Bez problemu
Marcin Rychlewski.
pokonali w 7. kolejce drużynę GimnaI. TKKF BS Głowno (2)
7 20 21 :2 558 :431
zjum Kompina 3:0. Tadeo wygrało po raz
2.RzemiosłoG!owno(l)
7 19 20:6 642:546
piąty i po I rundzie ma taką samą ilość
3.LZSRetki (3)
7 11 13:14 586:593
punktów co lider Technikum Zduńska
4. Przyszłość (4)
6 8 11: 12 486:514 Dąbrowa, ale jest na drugim miejscu, po5.Dzi-koś-ćChąśno(5)
7 8 12:17 618:653 nieważ przegrało bezpośredni pojedynek.
6.ZNPBelferek(6)
6 6 IO:l3 495:527
7. kolejka li ligi AMŁ:
7.TKKF,,Księ7.ak"(7)
7 6 8:16 510:572
•TECHNIKUM Zduńska Dąbro8.0limpBedloo(8)
7 3 7:21 552:629 wa - UKS BLICH 1:3 (20:25, 25:21,
(zł) 19:25, 17:25)

Technikum: Damian Urbanek, Marek
Piotr Florczak, Grzegorz Dziedziel a, Piotr Jachimek, Mariusz Węgie
rek, Gabriel Ochmański, Adam Stępniak
i Sebastian Kowalczyk.
Blich: Kornel Leśniewski , Micha!
Tataj, Maciej Mońka, Michał Piekacz,
Piotr Szymczak, Artur Sadowski, Mariusz Kwiatkowski i Bogumił Kosiorek.
• GOK Zduny - ŁSM Łowicz 3:2
· (25:22, 22:25, 9:25, 25:22,15:13)
GOK: Rafał Trzeciak, Łukasz. Koła
czyński, Dawid Rełek, Piotr Kosmow, ski, Bartłomiej Janocha, Sylwester Stęp
niewski, Wojciech Bejda i Piotr Guzek.
ŁSM : Maciej Ludwiczak, Jacek Jaros, Paweł Bobrowski, Tomasz Słoma,
Dominik Marszałek, Kami I Górski,
Marcin Żaczek i Adam Mikołajczyk.
• GIMNAZJUM Kompina - TADEO- Z MERZA - 0:3 (15:13, 17:25,
21:25)
Gimnazjum : Albert Szczepanik, Dariusz Kapusta, Paweł Bogusz, Artur
Ostaszewski, Mateusz Zabost, Tomasz
Woliński, Kamil Radomski i Marcin
Majchrzak.
Tadeo: Jakub Kantorek, Marek Klimkiewicz, Łukasz Gryglak, Przemysław
Jagoda, Mirosław Makowski, Danuta
Folusiak i Tomasz Zacharski.
• SEPUKU - GIMNAZJUM Nr 2
Łowicz 1 :3 (12:25, 25:21, 15:25, 19:25)
Sepuku: Tomasz Skrzecz, Filip Rybus, Sebastian Przybyła, Michał Pisarek, Adrian Makowski, Tadeusz Daszczyński i Michał Świechowski .
Gimnazjum Nr 2: Piotr Osica,
Krzysztof Żaczek, Tomasz Kosiorek,
Paweł Suder, Karol Nowicki, Marcin
Sobieszek, Piotr Kostański i Miłosz
Sokół,

„.

Gawroński .

I. TechnikumZduńskaDąbrowa(l)

7 15 18:7
7 15 16:5
3.ŁSMŁowicz(2)
7 14 12:12
4. UKS Blich (4)
6 13 11:8
5. Gimnazjum Nr 2Łowicz (5)
6 9 13:13
6.GimnazjumKompina(6)
7 6 9:17 ...
7.GOKZduny(8)
7 5 10:19
8.Sepuku(7)
7 4 7:18
Zbigniew Łaziński

2. Tadeo zMe.mi (3)

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

~te Io

SZ'liDY re)klamy
11D/A11N11P~ID11L

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

DOM

CHŁOPA,.Łowicz,

ul. Kurkowa 8
tel. (046) 830-21-51

Sprzęt na indywidualne

zamówienia. Duży wybór sprzętu do zabudowy.
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Koszykówka - wojewódzkie ligi juniorów, kadetów i miodzików

NA POtMETKU ,
.

.

DRUGIE MIEJSCE MtODZIKOW
• WOJEWÓDZKA UGA JUNIORÓW: 8. Start mŁódź (8)
8 8 282:979
Grupa I:
• WOJEWÓDZKA LIGA MŁODZI! O. kolejka: Start I Łódź - XLII LO KÓW:
Łódź przełożony, UMKS Piotrcovia 6. kolejka: turniej w Pabinicach: PKK
ŁKS II Łódź 114:62. Pauza: UMKS 99 Pabianice - UMKS Księżak n ŁoKsiężak Łowicz.
wicz 70:55, UMKS Piotrcovia - UMKS
I. Start I Łódź (I)
8 15 589:456
Księżak I 49:92, UMKS Piotrcovia 2. UMKS Piotrcovia (1) 8 14 776:613
UMKS Księżak II 86:68, PKK 99 3. ŁKS TI Łódź (2)
8 13 731:542
UMKS Księżak I 52:55, turniej w Ło4. Księżak Łowicz (4) 8 10 610:597
dzi: Start Łódź - Ósemka I Skierniewi·3. XLII LO Łódź (5)
8 8 324:772
ce 54: 56, MKS Zgierz - Ósemk<t' II
Grupa Il:
12:83, MKS Zgierz - Ósemka I 20:77,
IO. kolejka: PKK 99 Pabianice - Start Start - Ósemka II 64:77.
II Łódź przełożony, ŁKS I Łódź - Wi-. I. ŁKS IŁódź(I)
9 18 731:353
king Tomaszów Maz. 151:39. Pauza: 2.Księżak1Lowicz(2)
9 17 554:409
Ósemka Skierniewice.
3. Ósemka I Skierniewice (4) 9 16 581:507
I. ŁKS I Łódź (l)
7 14 721:380
4. Ósemka Il Skierniewice(5}9 15 608:459
2. PKK 99 Pabianice (2) 7 12 665:472
5. ŁKS II Łódź (3)
9 13 519:422
3. Ósemka Skierniewice (3) 8 12 693:682
6. PKK 99 Pabianice (7)
9 13 524:551
4. StartII Łódź (4)
6 8 503:544
7. Start Łódź (6)
9 12 651:574
5.WikingTomaszów(5)
8 8 375:911
8.UMKSPiotrcovia(8)
911 503:584
• WOJEWÓDZKA LIGA KADE- 9.Księ'iakl1Lowicz(9)
9 10 368:516
TÓW:
10.MKSZgierz(IO)
9 9 204:814
8. kolejka: UMKS Księżak Łowicz
• WOJEWÓDZKA LIGA JUN/O- UMKS Piotrcovia 66:58, PKK 99 REK:
Tuszyn - Start II Łódź przełożono, ŁKS
5. kolejka: UMKS Księżak-Center
Łódź - Start III Łódź 117:36. Mecz ro- Łowicz - MTK Pabianice 24:116, Lezegrany awansem: Ósemka - Start II chia Tomaszów Maz.- Widzew Łódź
111 :43.
przełożony, ŁKS Łódź - MKS Kutno
l.ÓsemkaSkierniewice(l) 8 15 907:516 87:55.
2.Start1Łódź(2)
7 14 671:322 l.MTKPabianice(ł)
5 IO 512:194
3.ŁKSŁódź(3)
8 14 591:416 2. WidzewŁódź(2)
4 7 298:142
4. Księżak Łowicz (5)
8 12 558:604 3. ŁKS Łódź (3)
5 8 368:317
5. UMKS Piotrcovia (4)
8 11 598:632 4. Księżak-CenterŁowicz(4) 5 7 229:429
6. Start II Łódź (6)
8 10 489:690 5. MKS Kutno (5)
5 6 258:395
7. PKK 99 Tuszyn (7)
7 9 581 :633 6. Lechia Tomaszów Maz. (6) 4 4 192:380

• WOJEWÓDZKA LIGA KADETEK:
7. kolejka: MKS Jedynka Łódź MTK Pabianice 79:56, Lechia Tomaszów Maz. - ŁKS I Łódź 50:71, ŁKS II
Łódź - Trójka Sieradz 82:24, MKS
Kutno - MKS Pabianice 76:54:
I. ŁKS I Łódź (2)
7 13 512:356
2. Lechia Tomaszów (I)
7 13 521:377
3. Jedynka Łódź (3)
7 12 579:414
4. MKS Kutno (4)
7 12 483:431
5. ŁKS II Łódź (7)
7 JO 378:411
6. MKS Pabianice (5)
7 9 434:383
7. MTK Pabianice (6)
7 8 359:455
8. Trójka Sieradz (8)
7 7 270:71 O
• WOJEWÓDZKA LIGA MŁODZI
CZEK:
7. kolejka: MKS Pabianice - MTK I
Pabianice 4: 126, ŁKS Łódź- MKS Cleoparta Kutno 35:50, MKS Jedynka
Łódź - UMKS Księżak-Center Ło
wicz 101:28, SP 2 Tuszyn - Widzew
Łódź 31 :21, Lechia II Tomaszów Maz.
- MTK II Pabianice 78:49. Pauza: Lechia I Tomaszów Maz.
!, ŁKS Łódź (1)
7 13 528:253
2. MTK I Pabianice (2)
6 12 597:9103
3. MKS Cleopatra Kutno (3)6 11 446:147
4. MKS Jedynka Łódź (4) 6 11 537:202
5. Lechia !!Tomaszów (5) 6 IO 368:259
6. MKS Pabianice (7)
7 9 190:474
7. MTK Il Pabianice (8)
7 8 301:377
8. Lechia I Tomaszów (6) 6 8 204:345
9.Księżak.Centertowicz(9)
6 8 189:491
10. SP 2 Tuszyn (11)
6 7 141:458 ·
11. WidzewŁódź(lO)
7 7 142:567
Paweł A. Doliński

Pingpongiści

ligi z

UKS Bednary po pierwszej rundzie najwyżej w tabeli Ili
województwa skierniewickiego.

zespołów byłego

Tenis stołowy - zaległy mecz 8. kolejki Ili ligi mężczyzn

Księiak o „oczko" w dól••• ·
• JEDYNKA II Łódź - LEGION
Skierniewice 8:3; Legion: Jacek Gędek
2 i Lech Kołakowski I.
Łódź, 16 grudnia. W ostatnim spotkaniu pierwszej rundy w III lidze tenisa
stołowego mężczyzn Jedynka II zdecydowanie wygrała z Legionem i dzięki temu
zwycięstwo łodzianie przeskoczyli w
tabeli ekipę łowickiego Księżaka. Z drugiej strony ta porażka jest chyba dla nas
„na rękę". W ten sposób „ugotowani"
zostali skierniewiczanie, a przewagaping-

ty. Po wycofaniu się z rozgrywek Warty
Załęcze Wielkie ligę opuści najprawdopodobniej tylko jedna drużyna
!. Zawisza Rzgów ( l)
8 16 64:27
2. Junior Wieluń (2)
8 14 60:35
3. ULKS Łobudzice (3)
8 12 59:35
4. Energetyk II Łódź (4)
8 9 46:43
5. Opoka Zduńska Wola (5)
8 8 5l :45
6. UKS Bednary (6)
8 6 41:49
7. MKS Jedynka II Łódź (8)
8 4 30:55
8. UMKS KsiężakLowicz(7) 8 3 31:60
9. Legion Skierniewice (9)
8 O 30:64
pongistówUMK.SwynosijuźtrzypunkPaweł A. Doli1iski

Dart- 7. turniej V Grand Prix Łowicza 501 d.o.

Tenis stołowy - 6. kolejka IV ligi

Znowu „Kula" dogonił „Qziego"

Koniec rundy pingpongistów

Łowicz,

13 grudnia. W siódmym
turnieju V edycji Grand Prix Łowicza
w darcie 501 double out' sporo niespodzianek ... Fenomenalny dzień miał
Mieczysław Różycki, który najpierw
zrzucił na „lewą stronę" Piotra Kule~, a w następnym meczu ograł Pawła
„Qziego" Kuzę i wygrał z Piotrem
Pernakiem w spotkaniu o wejście
do finału. „Perny" także miał dobry
dzień. Na początek wygrał z Andrzejem „Pągosiem" Pągowskim, na,t~pnie z dochodzącym powoli do wy'okiej formy Waldkiem Szkupem
oraz z Grzegorzem Wójcikiem. Po
lewej Kuza przegrał z Kuletą i jest czwarty. Następny mecz „Kula" wygrywa z
Pemym (trzci)) oraz finale z Różyckim
zwycięża najpierw 3: I oraz 3:0.
Bezpośredni pojedynek stoczyły
dwie startujące panie Aneta Szczepań
ska oraz Dagmara Ledzinska który
to wygrała ta pierwsza. Fundatorami
nagród byli jak zwykle właściciele
Pubu „KrokodyLeg" oraz Firma Mirecki
S.C.

- Klasv.fikacja oo 7. turnieju V GP Ło
wicza:
Piotr Kuleta znów tuż za liderem GP Łowicza.
1. Paweł Kuza ŁKD „Leg" (I)
102 •
2. Piotr Kuleta „Papirus-Team" (2)
IOO
Arek Marszałowski ŁKD „Leg" (14) 13
Dagmara Ledzimska (30)
2
3. Jacek Kocus ŁKD „Leg" (3)
72
Marcin Wroński ŁKD „Leg" (l 6)
Zenon Pluchciński (26)
13
2
4. Maciej Turski ŁKD „Leg" (4)
72 17 .Robert Słubik ( 19)
Grzegorz Bytys (26)
12
2
5. Andrzej Pągowski (5)
62 18.Tadeusz Szczepański (17)
11 31.Bożena Witkowska (30)
I
_6. Grzegorz Wójcik ŁKD „Leg" (6)
58 19.Cezary Jabłoński (25)
JO
Kolejna runda V edycji Grand Prix
7. Piotr Pernak (7)
44 20.Paweł Doliński (18)
9 Łowicza w darcie 501 d.o. zostanie roze8. Mieczysław Różycki ŁKD „Leg" ( 11) 35 .21.Sebastian Szkup (19)
8 grana w czwartek 20 grudnia, a początek
9. Waldemar Sokół ŁKD „Leg" (l O)
28
Krzysztof Wiei em borek (20)
8 zawodów zaplanowano w Pubie „KroIO.Jacek Lebioda ŁKD „Leg" (8)
27 23.Aneta Szczepańska ŁKD „Leg" (23) 7 kody-LEG" jak zwykle na godzinę 18.00.
11.Robert Szczepański ŁKD „Leg" (8) 27
Marek Piaskowski (20)
7 Następne turnieje odbędą się: 7.02, 14.02,
12. Waldemar Szkup (13)
23 25 .Jacek Pytkowski (23)
5 21.02, 14.03, 21.03, 28.03, 4.04, 11.04,
13.Jakub Lebioda ŁKD „Leg" (12)
20 26.Piotr Piasta (26) •
3 I 8.04, a zakończenie tej edycji odbędzie
14.Zenon Jaska (14)
2 9.05.2002 roku.
.Paweł A. Doliński
13 27.Wanda Szczepańska (26)

Zakończyli już tegoroczne rozgrywki także pingpongiści występujący w
IV lidze. Na pierwszym miejscu jak
dotąd UKS „Pod Dębem" Dębowa
Góra, a debiutujący w tej klasie zespół
UKS Łyszkowice na razie na odległym
szóstym miejscu.
6. kolejka IV ligi - grupa A:
•BIAŁKA Biała Rawska - ENERGETYK III Łódź 5:9
• UKS SKOSZ Stare Skoszewy LEGION II Skierniewice 3:11

•LUKS „POD DĘBEM''-MOTOZBUD Dębowa Góra - UKS Łyszko
wice 4:10
Pauza: ZIELPOLMoszczenica.
I. Pod Dębem Dębowa Góra 6 12 58:26
2. Zielpol Moszczenica
6 IO 53:31
3. Energetyk III Łódź
6 7 48:36
4. Białka Biała Rawska
6 6 42:42
5. Legion II Skierniewice
6 5 42:42
6. UKS Łyszkowice
6 l 30:54
7. UKS Skosz Skoszewy
6 1 21:63
Paweł A. Do!ifiski

Tenis ziemny- Łowicka Amatorska
Halowa Liga Tenisowa

Ukształtowane
Łowicz, 16 grudnia. Po wielu tygodniach, kiedy miejsca w czołówce Łowic
kiej Amatorskiej Halowej Ligi Tenisowej
zajmował Sławomir Karmelita zawodnik ten spadł na czwarte miejsce. Stało się
tak po ostatniej porażce z Januszem
Jagodą. Z kolei Jagoda miał szansę na
drugie miejsce, ale nie dał się z niego ,,zepchnąć" Grzegorz Gawroński, natomiast
niezagrożone pierwsze miejsce zajmuje
wciąż Jarosław Woźniak, który jako
jedyny zwyciężył we wszystkich spotkaniach.
Do rozegrania zostało jeszcze sporo
zaległych meczów, a w nowym roku planowana jest druga runda spotkań, ale zawodnicy zostanąjuż podzieleni na dwie
grupy 1-6 i 7-12.
11. kolejka: Paweł Kuza - Jarosław
Woźniak 0:2 (3:6, 0:6), Janusz Jagoda Sławomir Karmelita 2:0 (6:3, 6:2), Zaległy mecz I. kolejki: Kuza - Tomasz Justyna 2:0 (6: I, 6: I), Jagoda - Grzegorz
Gawroński 0:2 (I :6, 4:6).

podium •••

- Wojciech Woźniak 0:2 (0:6, 3:6), Piotr
- 2: 1 (6:3, 6:7, 6:2), Bolesław
Kierus - Zbigniew Łukawski 0:2 (I :6, 0:6).
Mecze: Eugeniusz Furman -, - i - Jerzy
Wiatr przełożone. Jagoda - Justyna 2:0
(6:0, 6:0). Awansem mecz 1O. kolejki: Jagoda - Wojciech Woźniak 2:0 (6:2, 6:3).
I. Jarosław Woźniak (1)
8 8 16:0
2. Janusz Jagoda (4)
8 7 14:2
'·Sławomir Karmelita(3)
7 6 13:3
4. Grzegorz Gawroński (2)
7 6 12:5
5. Wojciech Woźniak (5)
JO 6 13:8
6. Eugeniusz Furman (6)
7 4 8:6
7. Piotr Czerwiński (8)
9 4 8: 11
8.PawełKuza(6)
8 3 7:10
9. Zbigniew Łukawski (9)
9 2 4:14
10. Bolesław Kierus (11)
8 I 2:14
JerzyWiatr(9)
8 1 2:14
12. TomaszJustyna(l2)
7 O 0:14
W niedzielę 23 grudnia 2001 roku rozgrywane będą mecz zaległe: godz. 18.00:
Furman - Łukawski, Czerwiński - Justyna, Wiatr Wojciech Woźniak.
Paweł A. Doliński
Czerwiński
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Koszykówka - 6. kolejka wojewódzkiej ligi młodzików
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Tenis ziemny
- 2. turniej Zimowego GP Warszawy

KONIEC PIERWSZEJ RUNDY ·Tym razem Dańczak drugi
Pabianice, 15 grudnia. W rozgrywkach
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzików
zakoflczyła sięjuż pie1wsza mnda spotkafl,
a w ostatnim turnieju tej fazy rozgrywek
znakomicie spisali się zawodnicy UMKS
Księżak I. Podopieczni trenera Andrzeja
Korejwo wygrali tym razem zarówno z
Piotrcovią, jak i z gospodarzami - PKK 99
Pabianice. W tym drngim spotkaniu po trzeciej kwarcie łowiczanie mieli już szesnaście
punktów przewagi, a pomimo to w koflcówce było bardzo neIWowo. Ostatecznie
jednak łowiczanie wygrali i utrzymali drugie
miejsce w ligowej tabeli.
Słowa pochwały należy się także wychowankom trenera Cezarego Włu
czyńskiego, którzy mimo, ze są o rok
młodsi od rywali walczyli stoczyli bardzo wyrównaną walkę.

• PKK 99 Pabianice - UMKS KSIĘŻAKTILowicz70:55(26:15, 15:łl, 15:7,

14:22)
Księżak TI: Maciej Więcek 17, Maciej Siemieflczuk 13, Adrian Dyszkiewicz l3,Adan1
Waligórski 6 i Marcin Pełka 2 oraz Przemysław Duranowski 2, Michał Sobieszek 2,
Paweł Kacprowski, Łukasz Zagawa i Michał Kosman. Najwięcej dla PKK 99: Marcel Sobczak 35.
• UMKS PIOTRCOVIA Piotrków
Trybunalski - UMKS KSIĘŻAK I Ło
wicz 49:92 (9:22, 16:24, 13:20, 11:26)
Księżak I: Bartosz Włuczyfiski 42, Maciej Kołodziejczyk 13, Michał Wójcik 6,
Adam Kowalik 3 i Łukasz Łebski I oraz
Mateusz Marszałek 12, Piotr Kaczor 7,
Michał Chudzyflski 5, Piotr Szczapa 2 i
Krzysztof Szczapa I.

~ajwięcej dla Piotrcovii: Radosław
Piaseczno, 16 grudnia. Na przeło
Brzostowski 12 i Mateusz Zawadzki 11. mie października i listopada Marcin
•UMKS PIOTRCOVIA Piotrków Dańczak wygrał w pierwszym turnieTrybunalski - UMKS KSIĘŻAK II Ło ju z cyklu Zimowego Grand Prix Warwicz 86:68 (16:12, 20:14, 24:14, 26:28) szawy w tenisie ziemnym. W drugim
Księżak II: Dyszkiewicz 32 (I x3 ),
turnieju organizowanym przez Klub
Pełka 24, Więcek 15 (lx3), Siemieńczuk
Tenisowy „Smecz" łowiczanin znów
5 i Sobieszek or.az Kacprowski, Dura- dotarł do finału, ale tym razem przegrał
nowski i Waligórski. Najwięcej dla w trzech setach z najlepszym amatoPiotrcovii: Brzostowski 38 i Kamil Su- rem Warszawy - Pawłem Cichoszem
dra 17.
6:4, 4:6, 5:7.
• PKK 99 Pabianice - UMKS KSIĘ
Wcześniej nasz gracz pokonał Jacka
ŻAK I Łowicz52:55 (12:12, 9:21, 7:11,
Zakrzewskiego (Warszawa) 6:2, Wacłą
24:11) .
wa Czerniszewskiego (Piaseczno) 9:4,
Księżak I: Wh1czyński 28, Kowalik
Piotra Benowskiego 9:6 i w półfinale
I O, Kołodziejczyk 8, Wójcik 5 i Łebski
Włodzimierza Brzóska (obaj Warszaoraz Marszałek 4 i Kaczor.
wa) 9:7. Dańczak oczywiście prowaNajwięcej dla PKK 99: Sobczak 3 ł.
dzi w klasyfikacji generalnej ZimowePaweł A. Doliński
go GP Warszawy, a kolejny turniej już
w najbliższy weekend. „
(p)

Koszykówka - 8. kolejka wojewódzkiej ligi kadetów
1

Udany rewani lowic1an
•UMKS KSIĘŻAK Łowicz- UKMS
PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski
66:58 (19:10, 22:22, 11 :19, 7:14)
Księżak: Karo! Nowicki 16, Marek
Słoma 15, Marcin Pieklak 12, Piotr Zabost l ł i Tomasz Nowak 4 oraz Bartosz Włuczyński 5, Michał Czubik 4,
Marcin Płacheta i Sebastian Wojenka.
Najwięcej dla Piotrcovii: Kamil Fidala 19 (2x3).
Łowicz, 16 grudnia. Drużyna kadetów łowickiego „Księżaka" rozpoczęła
mndę rewanżową meczem z Piotrcovią. Przypomnijmy, że na wyjeżdzie
podopieczni Andrzeja Korejwo przegrali i to dość wysoko, bo aż 29 punktami. Ale był to ich pie1wszy mecz w
nowym składzie i teraz po trzech zwycięstwach z rzędu trener nie ukrywał,
że liczy na udany rewanż i czwarte
zwycięstwo. Plan ten w pełni udało się

zrealizować

i bardzo dobrze, bo to dało
awans na 4. miejsce w tabeli, które jest
premiowane wyjściem do dalszych rozgrywek.
Już początek spotkania był obiecujący i zapowiadał, że można ten mecz
będzie wygrać. Po 3. minutach gry prowadziliśmy 8:2 i mimo znacznej przewagi fizycznej gości to my byliśmy drużyną, do której należała inicjatywa. Tak
było przez całą kwartę, którą wygraliśmy 19: 1O. Druga odsłona tego pojedynku była już bardziej wyrównana. Po
4. minutach goście odrobili straty, a nawet wyszli na prowadzenie 24:23. Na
szczęście łowiczanie przebudzili się w
7. minucie i po kilku szybkich akcjach
odskoczyli na 9 punktów. Połowa spotkania skończyła się rezultatem 41 :32.
Najsłabiej nasi młodzi koszykarze
spisali się w trzeciej kwarcie. W ostat-

Koszykówka - 6. kolejka wojewódzkiej ligi

Osłabiony skład
• MKS JEDYNKA

Łódź

- UMKS

KSIĘŻAK-CENTER Łowicz 101 :28

(23:9, 26:8, 23:5, 29:6)
UMKS: Aleksandra Ruciflska 1O,
Anna Makowska ·1 O, Katarzyna Grzywacz 8, Katarzyna Słoma i Marzena
Kosiorek oraz Emilia Zabost.
Najwięcej dla Jedynki: Biernat 31 i
Tomas 17.
Łódź, 16 grudnia. Zespół „Centerek" występujący w wojewódzkiej lidze koszykówki młodziczek tym razem
do Łodzi pojechał w mocno osłabionym
składzie. Zabrakło m.in. Klaudii Ku-

młodziczek

,,Centerek''

buj, która brała udział tego dnia w zawodach judo, nie pojechała na mecz
Dagma~a Włuczyńska, a kontuzja
na kilka tygodni wyeliminowała także
Iwonę Foks.
Podopieczne trenerki Justyny
Rybus w konfrontacji z rok starszymi
zawodniczkami MKS Jedynka nie miały większych szans, ale wynik spotkania mógł być jednak znacznie lepszy.
Łowiczanki jednak fatalnie wykonywały rzuty wolne i stąd tylko 28 punktów ...
Paweł A. Doliński

Short track - Ogólnopolskie Zawody UKS

Tui za podium ..•
Sanok, 11-12 grudnia. Trener Mieczysław Szymajda tym razem wyjechał
ze swoimi podopiecznymi na Ogólnopolskie Zawody Uczniowskich Klubów Sportowych w short tracku. Dzieci z klas VVI rywalizowały na dystansie 333, 400 i
500 m, a dzieci z klas IV i młodszych na
dystansach 222, 333 i 400 m. Wśród
chłopców z klas VI z zawodników UKS
Błyskawica" Domaniewice startował Jakub Ignasiak, który zwyciężył na dystansie 400 111, czwarty był na dystansie
333 m, a wieloboju zajął czwarte miejsce.
W biegu na 222 111 wśród czwartoklasistów Dawid Sut był trzeci, czwarty był

na dystansie 400 m i piąty na 333 m.
Ostatecznie dało mu io czwarte miejsce
w wieloboju. Mateusz Fabjański był trzeci
.na 400 m, czwarty na 222 m i szósty na
333 m co dało mu ostatecznie piąte miejsce w klasyfikacji wielobojowej. Szymon
Czerwiec zajął piąte miejsce na dystansie
400 m i był dwukrotnie siódmy - zarówno na na 222,jak i na 333 m. Siódmy był
także w wiloboju.
Z dziewcząt startowała tylko Anna
Szymajda, która zajęła siódme miejsca
na dystansie 400 i 500 m, a wieloboju
zajęła dziewiąte miejsce.
Paweł A. Doli1lski

nich 3. minutach stanęli zupełnie i pozwolili rywalowi odrobić całą stratę. Na
5 sekund przed końcem przegrywaliśmy 50:51, ale indywidualną akcją zakończona koszem tuż przed syreną
popisał się Marcin Pieklak i na ostatnią część gry wychodziliśmy z jednopunktowym prowadzeniem. O końco
wym sukcesie zadecydowała czwarta
kwarta, w której nasi rywale na począt
ku trafili dwie ,,trójki", a następnie „osobistego" i to było wszystko. Od 4. minuty punktowali już tylko nasi, którzy
wygrali kwartę 14:7, a cały mecz 66:58.
Goście próbowali cały czas odrabiać
straty rzutami „za trzy", ale żaden z
nich nie wpadł do siatki. W łowickim
zespole dobrze zaprezentował się Karol Nowicki, który zdobył w tym spotkaniu 16 punktów.
Zbigniew Łaziński

Koszykówka - 5. kolejka
wojewódzkiej ligijuniorek

Bez szans

Marcin Dańczak

Tenis stołowy- 1. turniej Grand Prix Amatorów

Dobry początek
naszych pingpongistów
Skierniewice, 16 grudnia. W hali
skierniewickiego OSiR rozegrany został
pierwszy z czterech turniejów z cyklu
Grand Prix Amatorów w tenisie stoło
wym, a prawo gry mająjedynie zawodnicy nie posiadający aktualnej licencji PZTS.
W turnieju tym wzięła udział spora grupa
sportowców z Ziemi Łowickiej.
W młodszych kategoriach brylowali
młodzi zawodnicy trenujący w UKS Tajfim Skaratki. Wśród dziewcząt w kategorii rocznika 1992 i młodszych zwycięży-·
ła Żaneta Kapusta (SP Skaratki), a w
kategorii roczników 1986-88 Paulina
Ogonowska (SP Skaratki) była druga.
W rywalizacji chłopców z rocznika
1990-91 na miejscach 5-8 zostali sklasy-

fikowani Adrian Kapusta i Jakub
Szymczak, a dziewiąty był Tomasz
Grabowicz (wszyscy SP Domaniewice). Na trzecim miejscu w kategorii 198689 zakończył swój udział w turnieju
Krzysztof Wiesiołek, natomiast wśród
chłopców z roczników 1982-86 triumfował Piotr Sokół, a czwarty był Marek
Dróżka (wszyscy GP Domaniewice).
W Skierniewicach dobrze się spisał także
trenerw UKS Tajfi.m - Ryszard Ogonowski, który w kategorii 1960-82 zajął dmgie
miejsce. Natomiast kolejne pieIWsze miejsce wywalczył w niedzielnych zawodach
łowiczanin - Zdzisław Orzechowski,
który wygrał w rywalizacji weteranów
z rocznika 1959 i starszych.
(pad)

Judo - Gwiazdkowy Turniej Dzieci

Pech.owe waienie nie przeszkodziło

Łódź, 16 grudnia. Na obiektach Łódz
Trener Maciej Sikorski powiedział:
• UMKSKSIĘŻAK.CENTERŁowicz kiego Policyjnego Klubu Sportowego Mieliśmy trochę pecha podczas waże
- MTK Pabianice24:116(4:28, 8:31,3:26, „Gwardia" rozegrano tradycyjny już nia. Okazywało się bowiem często, że
9:31s); UMKS: Anna Kucharek 8, Marze- Gwiazdkowy Turniej dzieci w judo, a w moi podopieczni znajdowali się w dolna Salamon 4, Beata Klimaszewska 4, Karo- zawodach tych wystartowali młodzi za- nym przedziale danej wagi. Tak to już
wodnicy MKS „Zryw" Łowicz. Wśród jest w zawodach dzieci, że wagi dopasolina Fa fińska 4 i Ewelina Wieczorek 2 oraz
dzieci z rocznika 1989-90 kategorii wuje się dopiero w dniu zawodów, choć
Marta Kochanek 2 i Paulina Bednarek i Agadziewcząt do 45 kg trzecia była Klau- ma to także swoje plusy - nie zbijana jest
ta Wysocka.
dia Kubuj, a w 52 kg dmgie miejsce bowiem waga ...
Łowicz, 17 grudnia. W wojewódzkiej
wywalczyła Maria Pakulska, a trzecie
W łódzkich zawodach wystartowały
lidze koszykówki juniorek zakończyła się
Małgorzata Kacprzak. Z kolei w także dwie dziewczynki w kategorii roczjuż pie1w~za runda, a ostatnim pojedynku
wadze do 32 kg w rywalizacji chłopców nika 1991 i młodszych, ale jako, że orgatej fazy łowiczanki spotkały się we własnej drugie miejsce zajął Krzysztof Urbanek, nizatqrzy ustalili tu wspólną rywalizację
hali z liderkan1i - koszykarkami MTK Pa- a w wadze do 46 kg trzeci był Kamil dziewcząt i chłopców to o sukcesy było
bianice. Rywalki przewyższały nasze „Cen- Gmosiński.
bardzo trudno.
Paweł A. Doli1iski
terki" we wszystkich elementach wyszkolenia i stąd wysoka porażka.
Ko$zykówka - zaległy mecz 5. kolejki Ili ligi
Pabianiczanki w swoim składzie miały
zawodniczki, które grywająjuż na parkietach PLKK (Joanna Bogacka i Marta
Błaszczyk) i to doświadczenie na pewno
procentowało także w Łowiczu. PodopieczMKS Zgierz nie miał największych 1.MKSZgierz(2)
5 10 455:309
ne trenerki Jolanty Nowackiej p~ez całe
problemów z odniesieniem zwycięstwa 2. Ósemka Skierniewice (I) 5 9 454:374
czterdzieści minut broniły na całym boisku i
w przełożonym meczu z Trójką Sie- 3. PKK 99 Pabianice (3)
5 8 420:450
chwilan1i nasze zawodniczki miały problem
radz i po tym zwycięstwie ekipa pre- 4. Księżak Łowicz (4)
5 7 375:403
z przejściem połowy. Ostatecznie mecz zazesa i trenera tego klubu - Tadeusza 5. Stah Łódź (5)
5 6 380:398
kończył się wynikiem aż I ł 6:24, ale poraż
Rutkowskiego powróciła na pierw- 6.TrójkaSieradz(6)
5 5 361:510
ka ta była wcześniej kalkulowana.
Zakończyła się już pierwsza runda
sze miejsce w ligowej tabeli.
Po pieIWszej rundzie ekipa trenera CeZaległy mecz 5. kolejki:
rozgrywek II ligi, a rewanże rozpoczną
zarego Włuczyńskiego zajmuje czwar• MKS Zgierz - TRÓJKA Sieradz się w nowym roku w weekend 5-6
te miejsce, które premiowane jest awansem 116:44 (34:13, 24:22, 27:7, 31:2); br.: stycznia 2002 roku, a spotkają się wówdo dalszej fazy rozgrywek, ale dopiero bez- Krzysztof Cichocki 21, Krzysztof czas: sobota: Ósemka - UMKS Księ
pośrednie mecze z Lechią i MKS Kutno Majdas 21, Mateusz Głowacki 20 i Piotr żak (godz. 17.00), niedziela: PKK 99 zadccydLtją o rym, czy uda się tę pozycję Wyrzykowski 16 - Adam Karkoszka Trójka i MKS Zgierz - Start.
utrzymać.
Paweł A. Doliliski 12 i Dobrzyi1ski 12.
Paweł A. Dalili ski

MKS Zgierz·znów na czele
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ŁOWICZANIN

- halowy turniej z okazji 25-/ecia
OZPN Skierniewice rocznika 1988

Piłka nożna

tOWICZANIE NAJLEPSI WOKR~GU
Rawa Mazowiecka, 9 grudnia. Trener Henryk Plichta znów miał powody
do zadowolenia. Drugi halowy turniej i
drugie zwycięstwo jego wychowanków.
Po zwycięstwie w Sochaczewie ekipa ło
wickiego Pelikana z rocznika 1988 okazała się najlepszą drużyną halowego turnieju piłki nożnej zorganizowanego z okazji 25-lecia Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Skierniewicach. W zawodach
rywalizowało sześć zespołów z terenu
byłego województwa skierniewickiego, a
stawką był awans na finał wojewódzki,
który rozgrywany będzie w Łodzi 2 w
dniach 19-20 stycznia 2002 roku.

GRUPA/:
• JUVENIA Wysokienice - UNIA
Skierniewice 2:1
• PELIKAN Łowicz - JUVENIA
Wysokienice3:1; br.: Konrad Bolimowski, Andrzej Osowski i Maciej Lebioda.
• UNIA Skierniewice - PELIKAN

Piłka nożna

• PELIKAN Łowicz - WIDOK
Skierniewice 4:2; br.: Andrzej Osowski 2, Konrad Bolimowski i Mateusz Dur
4 10 12:6.
1. Pelikan Łowicz
4 7 9:7
2. Widok Skierniewice
4 8 9:3
3.MazoviaRawaMaz.
4 6 5: 11
4. Juvenia Wysokienice
3 3 2:5
5. Unia Skierniewice
3 O 1:6
6.Sokó!Regnów
W zwycięskiej ekipie Pelikana Łowicz
grali: Michał Kocemba i Sebastian Gań
czak - Konrad Bolimowski (3. bramki w
turnieju - wybrany także najlepszym zawodnikiem łowickiej drużyny), Andrzej
Osowski (3), Maciej Jędrachowicz (2),
Kacper Piorun na Mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych
Maciej Lebioda (2), Mateusz Dur (2),
MECZ O 5. MIEJSCE:
w O/kuszy.
• UNIA Skierniewice - SOKÓŁ Tomasz Wasilewski, Jakub Doroba, Damian Drzewie, Maciej Rybus, Maciej ZieRegnów 1:0
Szachy błyskawiczne
liński i Marcin Mrozowicz - trenerem
MECZ O 3. MIEJSCE:
Polski Juniorów
Mistrzostwa
4.
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka - zespołu jest Henryk Plichta, a kierownikiem drużyny Ireneusz Bolimowski.
JUVENIA Wysokienice 4:0
Paweł A. Doliński
MECZ O/. MIEJSCE:

Łowicz 0:3; br.: Konrad Bolimowski,
Mateusz Dur i Maciej Lebioda.
GRUPA li:
• WIDOK Skierniewice - SOKÓŁ
Ragnów3:1
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka WIDOK Skierniewice 1:1
• SOKÓŁ Ragnów - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 0:2
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• PELIKAN Łowicz - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 2:2, w rzutach karnych 5:4; br.: Maciej Jędrachowicz 2.
•WIDOK Skierniewice - JUVENIA
Wysokienice 3:1

- halowy turniej rocznika 1990

W dolnei części tabeli
Gostynin, 16 grudnia. Dwa

zespoły

łowickiego Pelikana wzięły udział w

Halowym Turnieju Piłki Nożnej rocznika
1990, który rozgrywany był w hali sportowej OSiR w Gostyninie. Do rywalizacji przystąpili podopieczni trenera Mirosława Fiutkowskiego oraz o rok
młodsi wychowankowie trenera Artura
Balika. „Starsi" zagrali grubo poniżej
możliwości zajmując z sześcioma punktami dopiero czwarte miejsce, a tylko jedno
„oczko" mniej mieli gracze Pelikana II,
którym nie wiele zabrakło, żeby na finiszu przeskoczyć jeszcze swoich klubowych kolegów.
•PELIKAN I Łowicz- PELIKAN II
Łowicz 4:0; br.: Dawid Wróbel 3 i Piotr
Dziedziela.
• MAZUR I Gostynin - MAZUR Il
Gostynin 0:0
• KASZTELAN Sierpc - STOCZNIOWIEC Płock I :2
• PELIKAN I Łowicz - MAZUR Il
Gostynin I :2; br.: Radosław Domińczak.
• PELIKAN II Łowicz - STOCZNIOWIEC Płock 4:2; br.: Dawid Sut 2,
Janus i Patryk Krzeszewski.
• MAZUR I Gostynin - KASZTELAN Sierpc 4:1
• MAZUR II Gostynin - PELIKAN
II Łowicz 5:0
• STOCZNIOWIEC Płock - MAZUR l: Gostynin 0:2
•KASZTELAN Sierpc - PELIKAN

• STOCZNIOWIEC Płock - MAZUR II Gostynin 2:1
• PELIKAN I Łowicz - MAZUR I
Gostynin 0:2
• MAZUR II Gostynin - KASZTELAN Sierpc 3:0
• PELIKAN II Łowicz - MAZUR I
Gostynin 1:1; br.: Dawid Sut.
•PELIKAN I Lowicz- STOCZNIOWIEC Płock 2:4; br.: Dawid Wróbel i
Damian Kędziora.
•KASZTELAN Sierpc- PELIKAN
II Łowicz 0:0
5 11 9:2
I. Mazur I Gostynin
5 10 11:3
2. Mazur II Gostynin
5 9 10:10
i Stoczniowiec Płock
5 6 9:8
4. Pelikan ILowicz
5 S 5:12
S. PeHkan Il Łowicz
5 I 2: 11
6. Kasztelan Sierpc
W drużynie Pelikana I Łowicz występo
wali: Maciej Malarski - Dawid Wróbel (5.
bramek w turnieju), Radosław Domińczak
(2), Damian Kędziora (I), Piotr Dziedziela
(1), Tomasz Dymek, Maciej Wawrzyniec-ki, Michał Pełczyński i Tomasz Siejka - trenerem z.espohl jest Mirosław Rutkowski.
Natomiast ekipę Pelikana II reprezentowali:
Dawid Stefaniak- Dawid Sut (3), Janus (I),
Patryk Krzeszewski ( 1), Bartosz Ciesielski, Borkowski, Piotr Pawłowski, Wawrzyn,
Janik i Michał Marcinowski - trener Artur
Paweł A. Doliński
Balik.

Gospodarze wygrali
,,drużynówkę''
impre- ków. Najlepszym okazał się Maciej
przez Po- Osówniak (UKS Łyszkowice), który
wiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły w finale pokonała Mateusza Rudaka
Sportowe w Łowiczu był Masowy Tur- 3:2, a w meczu o trzecie miejsce Krzyszniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewod- tof Placek ograł Przemysława Myczkę (wszyscy UKS Bednary) 3: 1.
niczącego Rady Powiatu Łowickiego.
Prowadzona była także klasyfikacja
Wśród kobiet najlepszą okazała się
Bogusława Zarzycka (UKS Łyszko drużynowa gmin, w której puchar za
wice), która w finale pokonała 3: I Mo· pierwsze miejsce z rąk członka Zarządu
nikę Kaźmierczak, a w meczu o trze- Powiatu Łowickiego - Ryszarda Decie miejsce Agnieszka Ambroziak lugi odebrali gospodarze.
48
także 3: I ograła Małgorzatę Fl<;>rczak 1. Gmina Nieborów
22
2. Gmina Łyszkowice
(wszystkie UKS Bednary).
2
Natomiast do rywalizacji wśród pa- 3. Gmina Bielawy
Paweł A. Doliński
nów przystąpiło siedemnastu zawodniBednary, 8 grudnia.

Kolejną

Przegrali

sław Domińczak.

stołowy

zą sp011ową zorganizowaną

- halowy
turniej z okazji 25-/ecia
OZPN Skierniewice rocznika 1990

I Łowicz 0:2; br.: Dawid Wróbel i Rado-

- Masowy Turniej o Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego
· Tenis

Piłka nożna

wmałym finale
Skierniewice, 8 grudqia. Jedyną druPelikana, która nie zdołała „przebić się" przez eliminacje w okrę
gu skierniewickim, był zespół z rocznika
żyną łowickiego

1990.
Ekipa trenera Mirosława Fiutkowskiego na boisku otwartym nie ma sobie
w rozgrywkach orlików sobie równych,
ale w hali nie poszło już tak dobrze. Ostatecznie łowiczanie zajęli dopiero czwarte
miejsce przegrywając jeszcze w ,,małym
finale" z Mazovią aż 0:4.

GRUPA/:
• WIDOK Skierniewice - LUKS
3:0
• PELIKAN Łowicz - WIDOK
Skierniewice 1:3; br.: Damian Kędzio
ra.
•LUKS Słupia - PELIKAN Łowicz
3:3; br.: Radosław Domińczak 2 i Tomasz
Dymek.
GRUPA li:
•UNIA Skierniewice - JUVENIA
Wysokienice 2:1
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka UNIA Skierniewice 3:0
• JUVENIA Wysokienice - MAZOVIA Rawa Mazowiecka 6:1
Słupia

Kacper Piorun

dziesiqty w Polsce
Olkusz, 14 grudnia. Duży sukces
w 4. Mistrzostwach Polski Juniorów w
szachach błyskawicznych odniósł w kategorii dziesięciolatków łowiczanin- Kacper Piorun. Zawodnik UKS „Pijarski
KS" zajął w silnej stawce dziesiąte miejsce w Polsce w bardzo popularnej odmianie szachów - blitzu.
W konkurencji dziewcząt do lat czternastu jego siostra - Agata zajęła bardzo
dobre czternaste miejsce wyprzedając
wszystkie rywalki z rankingiem 1600.
Należy podkreślić , iż młodzi szachiści
z Łowicza byli najlepszymi zawodnikami z woj .. łódzkiego , a w pokonanym
polu zostawili takie znane kluby , jak
„Piątka" Skierniewice , „Czarny Koń"
Olkusz czy „Na Pięterku" Poznań .

Piłka nożna

Po powrocie do Łowicza ojciec i jedtrener naszych szachistów Adam Piorun powiedział: Impreza była
zorganizowana z dużym rozmachem - na
turniej przybyło ok. 600 zawodników
z całej Polski, niektóre reprezentacje z silnym sztabem opiekunów i trenerów.
Mimo olbrzymiego talentu naszych najmłodszych szachistów oraz osiągania
przez nich coraz lepszych wyników,
w dalszym ciągu dziwi brak zainteresowania ze strony odpowiednich władz,
zwłaszcza, że szachy nie wymagają dużych nakładów finansowych. W czoło
wych klubach -finaliści Mistrzostw Polski
są otoczeni dużą opiela/. oraz wsparciem, co
umożliwia prawidłowy rozwój ich talentów.
(p)
U nas tego brakuje - dodał...
nocześnie

- halowy turniej z okazji 25-lecia OZPN
Skierniewice rocznika 1989

Finałowa poraika
Pelikaniątek

• PELIKAN Łowicz - UNIA SkierSkierniewice, 8 grudnia. Finał turnieju piłki nożnej z rocznika 1989 z oka- niewice 5:0; br.: Patryk Patos 2, Kryzji 25-lecia Okręgowego Związku Piłki stian Grochowski 2 i Dominik Myczka.
• SOKÓŁ Regnów - PELIKAN Ło
Nożnej w Skierniewicach bardzo źle się
ułożył dla wychowanków trenera Zbi· wicz 1:1; br.: Patryk Patos.
MECZ O 3. MIEJSCE:
gniewa Zająca. Gospodarze szybko traMECZ O 3. MIEJSCE:
• LUKS Słupia - SOKÓŁ Regnów
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka - fili dwukrotnie w przypadkowych sytuacjach, a później raz po raz kontrowali ekipę 2:1
PELIKAN Łowicz 4:0
MECZ O I. MIEJSCE:
Pelikana. Pomimo tej porażki łowiczanie
MECZ O 1. MIEJSCE:
•WIDOK Skierniewice- PELIKAN
•WIDOK Skierniewice - JUVENIA awansowali do finału wojewódzkiego, któWysokienice 1:1, w rzutach karnych 2:3. ry rozgrywany będzie w weekend 19-20 Łowicz 6:1; br.: Przemysław Jankowski.
4 . IO 10:3
1. Widok Skierniewice
3 4 8:4
stycznia 2002 roku w Łodzi.
I. Juvenia Wysokienice
3 4 7:7
2. Pelikan Łowicz
3 7 7:2
GRUPA/:
2. Widok Skierniewice
4 8 8:5
3 6 8:6
• WIDOK Skierniewice - LUKS 3. LUKS Słupia
3. Mazovia Rawa Maz.
3 4 3:3
4. Sokół Regnów
3 1 4: 10 Słupia 1:1
4. Pelikan Łowicz
3 4 7:6
Wysokienice
Juvenia
5.
2 3 2:4
Mazowiecka
Rawa
5. Unia Skierniewice
MAZOVIA
•
2 O 0:6
Unia Skierniewice
2 I 3:6 JUVENIA Wysokienice 1:3
LUKS Słupia
3 O 1:6
W drużynie Pelikana Łowicz wystę
• LUKS Słupia - JUVENIA Wyso- 7. Mazovia Rawa Maz.
Ekipę Pelikana w Skierniewicach repowali: Maciej Malarski - Radosław kienice 3:3
Domińczak (2. bramki w turnieju), To• WIDOK Skierniewice - MAZO- prezentowali: Rafał Zieliński - Patryk
Patos (3. bramki w turnieju), Krystian
masz Dymek (I), Damian Kędziora (1), VIA Rawa Mazowiecka 1:0
Tomasz Piechowski, Remigiusz Lesz• MAZOVIA Rawa Mazowiecka - Grochowski (2) Dominik Myczka (!"),
Przemysław Jankowski (I), Patryk Deczyński, Łukasz Fudała, Dawid Wróbel, LUKS Słupia 0:2
Maciej Wawrzyniecki, Michał Pełczyń
• JUVENIA Wysokienice - WIDOK midowicz, Tomasz Węglewski, Łukasz
Skonieczny, Dawid Skonieczny i Artur
Skierniewice 1:2
ski i Dougoruki .
Wolski - trenerem zespołu jest ZbiGRUPA li:
Ttrenerem zespołu jest Mirosław
Fiutkowski.
• UNIA Skierniewice - SOKÓŁ gniew Zając.
Paweł A. Doliński
· PawełA.Doliński RegnówO:l
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 5. kolejka I/ ligi ŁLPNP

ZAPOWIEDŹ 6. KOLEJKI I LIGI ŁLPNP

JUZ Pl~C PUNKTOW PRZEWAGI

Wsobotę mistrz zwicemistrzem

Łowicz,

15 grudnia. Mimo nienajlepszej dyspozycji ekipa Victorii wygrała pią
~ mecz w tym sezonie w H lidze i przewaga ekipy reprezentującej Zabostów
wzrosła już do pięciu punktów. Trener
Artur Balik nie był jednak zadowolony
z postawy swoich podopiecznych - ale
nie sądzi się w końcu zwycięzców ...
Na drugie miejsce powrócili „Straża
cy" z [po, a także dziesięć punktów mają
Zające. Wysoko znajduje się także ekipa
Lipcoków.
5. kolejka li ŁLPNP:
• DAMIR-ZAJĄCE 1:3 (0:1); br.:
Jacek Sochala (20)- Emil Wójcik 2 (30 i
30) i Przemysław Plichta (4).
Żółte kartki: Łukasz Dembiński (I) Damiri MirosławGiełniewski (!)-Zające.
Czerwona kartka: Dembiński (I Ominuta).
• VICTORlA Zabostów- ENERGETYK 1:0 (1:0); br.: K.rzysztofTafliński
(26).
• REEBOK - DAX Glowno 1:1
(I :O); br.: Piotr Słoma (5)- Dominik Wiśniewski (21).

Lider klasyfikacji strzelców znowu"zdo•IPO-MC-ASTRAZduny5:1 (1:0);
br.: Dariusz Rosa 2 (25 i 30), Krzysztof był gola - Krzysztof Ambroziak ([po) ma
Ambroziak ( 15), Józef Gładki (21) i Wie- już na swoim koncie dziewięć goli. Po siesław Kaiwat (23)- Paweł Jankowski (23). dem bramek strzelili: Artur Szafarowicz
Żółta kartka: Krzysztof Ambroziak (I) (Lipcoki) i Marek Sękalski (Vagat), po
6: Piotr Słoma (Reebok), Wojciech
- Tpo.
• VAGAT Domaniewice - LIPCO- Maciejak (Zające), po 5: Leszek BoKI 0:6 (0:3); br.: Artur Szafarowicz 2 (6 czek i Łukasz Zawadzki i Waldemar
i IO), Jacek Brzozowski 2 (8 i 20), Mar- Krajewski (wszyscy Naprzód), Tocin Borcuch (26) i Robert Matczak (30). masz Lenart i Dominik Wiśniewski
•NAPRZÓD Jamno- SĄSIEDZI 1: 1 (Dax), Mariusz Więcek (Sąsiedzi),
(1:1); br.: Waldemar Krajewski (3) - Ma- Marcin Borcuch (Lipcoki), Dariusz
Rosa ([po), Kamil Górski (Reebok), a
riusz Więcek ( 12).
po 4: Wojciech Masłowski (MC5 15 12:4
I. Victoria Zabostów (I)
Astra), Jan Majchrzak (Damir), Mar5 IO 23:13
2. !po (3)
5 IO 17: 12 cin Stychlerz (Sąsiedzi), Robert Kruk
3..Zające(4)
(Energetyk), Norbert Zwierz (Victoria),
5 9 16: IO
4. Lipcoki (6)
Wiesław Karwat (Ipo).
5 9 12:10
5. MC-Astra Zduny (2)
6. kolejka Tl ligi odbędzie się w sobotę
5 7 15:12
6. Dax Głowno (5)
22 grudnia, a zmierzą się wtedy: godz.
5 6 20:15
7. Naprzód Jamno (8)
5 6 12:16
12.00: Zające-Sąsiedzi, godz. 12.40: Lip8. Damir (7)
5 5 19:17
coki - Naprzód, godz. 13.20: MC-Astra 9. Reebok (9)
5 3 IO: 17 Vagat, godz. 14.00: Dax-Ipo,godz. 14.40:
IO. Energetyk (I O)
11. Va gat Domaniewice ( 11) 5 2 12:27 Energetyk- Reebok, godz. 15.20: DamirPal1'elA. Dolii'L~ki
5 2 9:24
Victoria.
12. Sąsiedzi (12)

Halowe mistrzostwa Łowicz.a - 4. kolejka IV ligi ŁLPNP _

Barsa lepsza w meczu „prawdy"
Łowicz,

16 grudnia. W 4. kolejce tv
Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej doszło do meczu „prawdy", w którym zmierzyły się dotychczasowy lider i
wicelider rozgrywek. Barsa wygrywała
już 2:0, ale później trzy kolejne gole strze!iii zawodnicy Pasiaczka II. Po trzech
minutach znów na prowadzeniu ekipa z
Kutna, ale wkrótce na tablicy świetlnej
OSiR Nr 1 kolejny remis. Ostatnie słowo
należało jednak do beniaminka ...
4. kolejka IV ŁLPNP:

MECZ KOLEJKI:
• DAGRAM-AT - ABEX sobota,
godz.18.00.
Wprawdzie Durkowie zdecydowanie prezentują się poniżej oczekiwań,
.to jednak na pewno na mecz z mistrzem
zmobilizują się_. Pokazali zresztą już w
pojedynku z Czarnymi Bednary, że na
trudne mecze potrafią wznieść się na
wyżyny swoich umiejętności. Jeśli ekpia braci Wyszogrodzkich przegra i tym
razem to może się pożeganać ze snami
o mistrzostwie.
Abex z kolei prezentuje się bardzo
solidnie. Świetnie grają skierniewiczanie, sekundują im Krzysztof Papuga
i Jarek Rachubiński. Wydaje się,
że to właśnie drużyna Marcina Borka i Artura Kacprzaka jest najpoważniejszym kandydatem do tegorocznej korony. Ale przed nimi jeszcze sporo spotkań, a „Pulpa" pokazała, że nawet mistrzowi można zabrać punkty.
Wynik jest sprawą otwartą, ale jedno
jest pewne - emocji na pewno nie za·
braknie.
Typ NŁ: 2.
Poza tym zagrają:
• OLIMPIA Chąśno - OLDBOY
godz. 16.00
Nic będzie to dla starszych Panów
spacerek, ale powinni zdobyć trzy
punkty. Olimpijczycy nie zachwycili
w ostatnich meczach, ale mając w swoich szweregach skierniewickich trzecioligowców są groźni dla każdego.
Typ NŁ: 2.
•BLICH-FORTUNA - HURTMETAL godz. 16.40
Ciekawy mecz. Zmierzą się ekipy

z młodych piłkarzy Pelikana. Bracia Plichtowie grają chimerycznie. Odbierają po~kty najlepszym,
by podarować ja słabszym. Jeśli chcą
być wysoko muszą wygrywać. Ale
„Metalowcy" łatwo skóry nie sprzedaskładające się

dzą.

Typ NŁ: 2.
• SOJAX Boczki - FC „CHlNA.
TOWN" godz. 17.20
Mecz walczących o utrzymanie.
Chińska pokazała, że potrafi zdobywać
gole i bramki. Ludzie Marka Borkowskiego też nie chcą być dostarczycielami punktów. Będzie więc bardzo emocjonująco, bo w tej lidze nikt nie chce
przegrywać

Typ NŁ: X.
•KS "STEFAN" -TURBO-CAR
Gutenów godz. 18.40.
Do bramki Stefanów wróci Robert
Nowogórski. Czy zastopuje szalejące
go „Olsena" Urbańskiego? Trudno
powiedzieć, zwłaszcza, że Stefan też
gra nierówno. Ale ostatnie dwie kolejki
miał ciężkie, więc teraz będzie się chciał
odrodzić z trzema punktami.
Typ NŁ: I.
•PĘDZĄCE TMADŁA-CZARNI

ROLMECH Bednary gGodz. 19.20.
Bardzo interesujący mecz. Imadła to
ciężki przeciwnik dla każdego. Krzysztof Skowroński czy Jarek Walczak
potrafią grać w piłkę i przekonali się o
tym nie jedni. Czami wciąż liczą na
podium a jeśli trener Fiutkowski chce
zrealizować te plany musi poprowadzić
swoją ekipę po zwycięstwo.
Typ NŁ: 2.
BoB.

Wiktor Muras (Pasiaczek H), 7 - Tomasz Flis (RTS I), po 6: Sebastian
Słupski (Kopernik), Grzegorz Cipiński (Ars Mediea) i Andrzej Rembelski (Barsa), po 4: Piotr Kubicki i Tomasz Ciastek (obaj Barsa), Piotr Bednarski (Ars Medica), Damian Żurek
(Kopernik) i Piotr Bartłoszewski (RTS
I), a po 3: Tadeusz Więcek, Krzysztot Woźniak (Mleczanka) i Mariusz
ZAPOWIEDŹ 7. KOLEJKI I LIGI ŁLPNP
Woźniak (wszyscy Mleczanka), Radosław Słomiany i Marek Gać (RTS IT) 1
Karol Kowalczyk (Amigo), Jarosław
•MLECZANKALowicz-PŁOMIEŃ
Piotrowice 3:2 (0:0); br.: Tadeusz Więcek
Byczek (Grabarze), Dawid Jackow(17), Mariusz Wożniak (27) i Marek Leski (Ars Mcdica), Zbigniew Kamiński
(Barsa), Łukasz Papuga (Bleblusie) i
wandowski (30)- Jarosław Witowski ( 17) i
Obie drużyny raczej nie będą walMECZ KOLEJKI:
Jarosław Kamiński (Pasiaczck II).
Wojciech Michalak (24). Żółta kartka: Jaro• CZARNI-ROLMECH Bednary - czył o podium. Al w składach zespo5. kolejka w IV lidze odbędzie się w
sław Witowski (I) - Płomień.
TURBO-CAR Gutenów niedziela, łów są bardzo dobrzy i znani zawodnisobotę 22 grudnia, a spotkają się wów• ARS MEDICA POWER - GRAcy. Będzie na pewno ciekawie, poniegodz. 19. 20.
BARZE 5:2 (3:0); br.: Micha! Majer 2
czas: godz. IO.OO: Pasiaczek Il - Parodia,
Dość nieoczekiwanie „samochodzia- waż na dole tabeli również nikt nie zagodz. I0.40: RTS I - Bleblusie, godz. 11.20:
(12 i 15), Grzegorz Cipiński 2 ( 13 i 20) i
rze" należą do ścisłej czołówki tabeli. mierza pasować. Zwlaszcza, że ostatni
Piotr Bednarski (22) - Łukasz Sęk (23) i
Grabarze - RTS 11, godz. 20.00: PłomieńMają na swoim koncie 9. punktów czyli weekend dla obu ekip nie był zbyt ła
Ars Medica, godz. 20.40: Kopernik - BarJarosław Byczek (30).
idealnie tyle co ich niedzielny przeciw- skawy.
sa, godz. 21 20: Amigo- Mleczanka Na• RTS II Gągolin - RTS l Gągołin
Typ NL: 2.
nik. Marcin Urbański, Dawid Łu
tomiast w niedzielę 23 gmdnia o godz.
4:2 (3:1); br. : Marek Gać 2 (7126), Radogowski i spółka wygrywają mecz za
• KS "STEFAN" - FC „CHINAsław Słomiany (IQ), Rafał Skura (13) 20.00 odbędzie s ię awansem mecz 7. komeczem, a na rozkładzie mają m.in. Da- TOWN" godz. 17. 20 .
Radosław Słomiany (8, samobójcza) i
lejki: Ars Mcdiea - RTS li.
Zdecydowanym faworytem będą
gram. To dobrze świadc zy o tym zePaweł A Doli1isk1
Piotr Bai1łoszcwski ( 16).
Stefany, które w sobot<( wyraźnie ulegli
spole.
/\le zapewne z podopiecznymi tre- Czarnym, by w niedzielę po pięknym
nera Mirosława Fiutkowskiego nic meczu zwyciężyć lidera. Ale piłkarze
Halowe mistrzostwa ŁowiCza - 4. kolejka V ligi ŁLPNP
bQdzic im łatwo. Czerbniakowie, duetu Mroczek - Białek jeszcze nie są
Krystian Bolimowski to piłkarze po- na szczycie - muszą wygrać w powtótrafiący grać w piłkę. Jeśli tylko wyj- rzonym meczu z Pędzącymi Imadłami.
dzie im mecz - nie ma nich silnych. „Chińczykom" ciężko będzie o punkty.
Typ NŁ: I.
Zwłaszcza, żę różnice w czubie tabeli
może
zespołów
z
każdy
i
minimalne
są
•BLICH-FORTUNA - OLDBOY
kolejki
4.
Mecze
grudnia.
mają:
16
Łowicz,
• GROM - CAVALIEROS Dmosin dcm goli. Po piitć bramek na koncie
V Łowickiej Ligi Pilki Nożnej Pięciooso 0:5 (0:3); br. : Bartłomiej Koszclski 2 ( 13 Łukasz Pietrzak (Hezbollah), Paweł zdobyc „majstra''. Ten kto zwycięży godz. 18.00.
Wydaje się, ze „Starsi Panowie" zła
bowej znów przyniosły spore rotacje w i 14), Lukasz Wawrzyńczak 2 ( 18 i 29) i Kusiak (Witonia) i Konrad Działak, po bQdzie miał łatwiej. Na razie nikt tego
cztery - Marcin Tomczak (Diabły) i Łu głośno nie mówi, ale Czami też marzą o pali właściwy rytm. Zwycięstwo w
układzie tabeli. W fotelu liderów znalazla Konrad Pawlak (4).
się ekipa „Diabłów Tasmat1skich", która
•MAL-KOW OIL- RODZINKA O: I kasz Wawrzyńczak, a po trzy razy tra- koronie. I trzeba przyznać, że Bednary ostatniej kolejce z Imadłami podbudofiali: Arkadiusz Król i Jakub Nowak spelniają wszelkie ku temu przesłanki. wały zespół, któ1y wciąż myśli o mico prawda ma gorszy bilans bramek niż (0:0); br.: Krzysztof Kapusta (26).
strzostwie. Ale wielkie plany mają też
Typ NL: I.
„Kawalerzyści", ale zespół z Osicka wy•HEZBOLLAH - COSA NOSTRA (wszyscy Cavalieros), Andrzej Balik i
piłkarze „Pulpy". W meczach pomię
Po::a tym zagrają:
grał jednak w bezpośrednim pojedynku 2:0 (1:0); br.: Krystian Krawczyk (15) i Wojciech Głowacki (obaj Władcy), Marobiema piątkami zawsze było godzy
HURT-METAL
DAGRAM-AT•
(obaj
cin Tomczak i Grzegorz Okraska
I:O. Za plecami liderów aż cztery druży Lukasz Pietrzak (30).
rąco. Nie inaczej będzie teraz.
4 9 I0:7
ny, które mają po siedem punktów: HeDiabły,) Krzysztof Szczęsny (Witonia), godz. 16.00.
I. Diabły Tasmatiskie (4)
Typ NŁ: 2.
Dagram gra w kratkę. Przegrywa, by
4 9 19: ł
zbollah, Witonia, Mal-Kow i Władcy.
Adrian Urbanek (Mal-Kow), Krzysztof
2. Cavalieros Dmosin (2)
• PĘDZĄCE IMADŁA - ABEX
4. kolejka V ŁLPNP:
4 7 r3:5
Kapusta (Rodzinka) i Krystian Kraw- za chwilę zdobyć 3 punkty. Jednak
3. Hezbollah (7)
mecz z młodzieżą Pelikana wcale nie godz. 19.00.
•UKS PAŁAC Nieborów-DIABŁY 4. Witonia Osiek (3)
4 7 13:7
czyk (Hezbollah).
W poprzednią sobotę byłby pewien,
4 7 9:4
TASMAŃSKIE 1:3 (0:2); br.: KrzyszKolejne mecze rozgrywane będą w nie- musi dać im zwycięstwa. Żeby poko5. Mal-Kow Oil (I)
tof Staszewski (24) - Grzegorz Okraska 6. Władcy Stefana (6)
4 7 IO: 19 dzielę23 gmdnia, a zagrają: godz. 8.40: Cosa nać Jarka Tafłińskiego i kolegów pa- że zwyciężą mistrzowie. Ale jak się oka2 (3 i 13) i Marcin Tomczak (22).
4 6 8:19 Nostra- Pałac, godz. 9.20: Rodzinka - He- nowie Durkowie muszą się wznieść zało, w tegorocznej lidze każdy może
7.Grom(5)
Żółta kartka: Paweł Pietrzak ( 1) - Diabły.
4 3 7:8
zbollah, godz. IO.OO: Cavalieros - Mal-Kow na wyżyny inaczej może ich spotkać ograć każdego. Więc choć faworytem jest
8. Pałac Nieborów (8)
Abex może dojść do kolejnej niespodzian4 3 7: 13 Oil, godz. I0.40: Władcy Stefana - Grom, przykra niespodzianka.
• WITONIA Osiek - WŁADCY 9. Rodzinka (9)
ki. Zwłaszcza, że „Skowron" i kole1
NŁ:
Typ
4 O 2:15 godz. 11.20: Diabły- Witonia. Dzień wczeSTEFANA3:3 (0:2); br.: PawełKusiak3 IO. Cosa Nostra (10)
• SOJAX Boczki - OLIMPIA Chą dzy to też nieobliczalny zespół.
(25, 29 i 30)- Wojciech Głowacki 2 (5 i 6)
Na czele klasytikacj i strzelców nadal To- śniej o godz. 9.20 rozegrany zostanie awanBoB
Typ NŁ: 2.
i Witold Goszczycki (24).
masz Zwierz (Grom), który strzelił sie- sem mecz 6. kolejki: Hezbollah-Cavalieros. śno godz. 16.40.
Łowickiej

• BLEBLUSIE Lipnice - KOPERNIK Kiernozia 2:4 (2:1); br.: Adam Pietrzak (13) i Artur Pietruszewski (13) Marcin Mika 2 (28 i 30), Damian Żurek
(3) i Sebastian Słupski (19).
• BARSA Kutno - ŁSA PASIACZEK n 5:4 (2:1); br.: Andrzej Rembelski 2 (I Oi 28), Tomasz Walczak (4), DaIiusz Dąbrowicz (23) i Tomasz Ciastek
(25) - Wiktor Muras 2 (22 i 28), Rafał
Okoniewski ( 11) i Jarosław Kamiński (21 ).
• PARODIA - AMIGO Zielkowice
0:5(w.o.)
4 12 21:6
I. Barsa Kutno (I)
4 9 14:14
2. Ars Medica Power (4)
3. RTS li Gągolin (5)
4 8 11:5
4 7 18:12
4. ŁSA Pasiaczek Jl (2)
5. Amigo Zielkowice (7)
4 7 10:5
4 7 13:12
6. Mleczanka Łowicz (6)
7. RTS I Gągolin (3)
4 6 16:1 l
8. Kopernik Kiernozia ( 1O) 4 6 13:11
9 Grabarze (8)
4 4 7:12
1O. Blcblusic Lipnice (9)
4 3 18•11
11. Plomie(1 Piotrowice ( 11) 4 o 5:18
12. Parodia.(12)
4 o 2:31
IV liga ma dwóch współliderów klasyfikacji strzelców - po dziewięć goli str7c~
Irli: Marcin Grocholewicz (Bleb!usie) i

Sporo ciekawych wydarzeń

"Kawalerzyści" z n Tasmańskimi"
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4. kolejka I Łowickiej Ligi Piłki Nożnej pięcioosobowej

CO SI~ DZIEJE Z DAGRAMEM?
•HURT-METAL- OLJMPIA Chą
4:1 (1:0); br.: Łukasz Chlebny 2 (6,
25), Jarosław Talliński (27, 29) - Rafał
Wnuk(22).
_
Hurt - Metal: Jędrzejewski - Gąsecki,
.Tafliński, Chlebny, Rembowski oraz
Olaczek i Wróbel. Olimpia: R. Gać Sopyła, Szcześniak, Koźbiał, Okraska
oraz M. Gać, Wnuk i Nowak.
Wydawało się, że Olimpia poradzi sobie z młodzieżą. Ale jak zawsze podkreślam młodość jest nieobliczalna. I tym
razem chłopcy pokazali, że potrafią grać
w piłkę bez problemu pokonując fawo:
ryzowanych olimpijczyków.
• TURBO-CAR Gutenów - DAGRAM~AT 4:3 (1:1); br.: Dawid Ługow
ski (13), Marcin Urbański (13, 22), Paśno

weł

Kowalczyk (30) - Krzysztof Durka
3 (9, 20, 24). Turbo-Car: Dymek - Strycharski, Urbański, Ługowski, Kiełbczyń
ski oraz Gajewski i Kowalczyk., Dagram:
Wódkiewicz - G. Durka, K. Diirka, Kowalski, Plichta oraz A. Durka
Ogromna sensacja! Po tej porażce tak
na prawdę Dagram przestał się liczyć
wyścigu po koronę. Emocjonujący mecz
i bramka zwycięska strzelona w ostatniej
minucie spotkania. No i oczywiście
pierwszy aktor ,,halówki" - Marcin „Olsen" Urbański.
·
•ABEX-SOJAXBOCZK.17:3 (3:1);
br.: Arkadiusz Żaglewski (10, 22),
Krzysztof Papuga (13, 26, 30), Tomasz
Gręda (14, 24) - Piotr Zapisek (19, 29),
Adam Stawicki (29).

Abex: Michałowski - żaglewski, Papuga, Gręda, Rachubiński.
Sojax: Wróbel - Borkowski, Zapisek,
Stawicki, Kawecki oraz Sekuła i Fidrych.
Mecz bez historii. Zapowiadaliśmy
łatwe zwycięstwo mistrza i tak się stało.
. Podopieczni Marka Borkowskiego
obudzili się dopiero przed końcem, ale to
juz było zbyt późno. Abex pokazał, że
jest z głównych kandydatów do tegorocznej korony.
• FC „CHINATOWN'' - BLICHFORTUNA 3:3 (1:1); br.: Piotr Paliwoda (15), Sylwester Grzanka (22), Błażej
Golis (25) - Dominik Czeczko (6, 24),
Bogdan Plichta (21).
Chinatown: Boczek - Golis, Paliwoda,
Remis „Kleryków" występujących w mocno osłabionym składzie to jedŁon, Grzanka oraz Rybicki
Blich: Gospoś - B. Plichta, M. Plich- na z większych niespodzianek 4. kolejki Ili ligi.
ta, Gawlik, Czeczko oraz Janusz i Szkup.
Kolejna z niespodzianek IV kolejki.
Halowe mistnos'lwa Łowicza
Przed tygodniem ,,Pulpa" zabrał punkty
- 4. kolejka Ili ligi ŁLPNP
Abexowi by kilka dni potem podarować
je outseiderowi. Ambitna gra „Chińczy
ków" dała efekt. Gdyby w ostatniej minucie meczu Witek Łon lepiej przymierzył „Chińska" wzięłaby całą zdobycz
punktową.

•OLDBOY -PĘDZĄCE IMADLA
4:3 (1:3); br.: Dzidosław Żuberek (6,25),
Bogusław Bończak (18, 24)-Jarosław Walczak (7, 11 ), Krzysztof Skowroński (8).
Oldboy: Piorun - Haczykowski, Boń
czak, Żuberek, Hyży oraz Olko i Warchoł.
Pędzące: Niedzielski - Skowroński,
Owczarek:, Walczak, Dymek oraz Gala i
Borys.
Mecz.e tych dwóch ekip zawsze są emocjonujące. Nie inaczej było i tym razem Pę
dzące prowadziły do pa.erwy 3: I, ale druga
połowa należała do Starszych Panów. Oldboy dobija do czołówki pokazując, że bę
dzie się liczył w walce o koronę.
BoB

Komplet zwycięstw
ma iui tylko Zryw

Lowicz, 15 grudnia. Lider rozgrywek IV Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pię
cioosobowej podtrzymał znakomita
passę. Ekipa Zrywu Wygoda ograła tym
razem GOKSiR Chąśno - zespół ten jest
jedynym, który ma komplet zwycięstw
na koncie. Po raz pierwszy nie wygrali
natomiast Szaraki remisując bezbramkowo w niezłym spotkaniu z Victorią I, a .
po raz pierwszy przegrali „Społemow
W tym sezonie w łowickiej halówce naprawdę każdy z każdym .może
cy" , którzy nie wykorzystali w meczu
wygrać i przegrać.
z „Iskrą'' wielu doskonałych sytuacji.
Komisja Ligi podjęła decyzję o ukaraniu dwóch zespołów: Zrywu i „Szarych
5. kolejka I Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej
Szeregów" karami finansowymi, a Piotr
Jaska (Szare) został odsunięty od pię
ciu kolejnych spotkań. Komisja ustaliła
także, że nie odbyty mecz GOKSiR WSD „Kleryk" zostanie rozegrany w sobotę 29 grudnia 2001 roku o godz. 9.20.
4. kolejka III ŁLPNP:
• TURBO.CAR Gutenów - PĘDZĄ weekendowe mecze i już doszlusowali do liwe. Mecz tej kolejki pomiędzy Czamymi• PSS „SPOLEM" - KS „ISKRA"
CE IMADLA 4:1 (2:0); br.: Marcin Urbań czołówki. Podopiecznym Marka Bor- Rolmechem Bednary, a Oldboyem został 0:1 (0:1); br.: Radosław Marat (2).
ski (l, 23), Paweł Kowalczyk (15,30) - kowskiego przyjdzie w tym roku bronić rozegrany przed tygodniem. Zwyciężyli
Żółte kartki: Michał Szuplewski (!)Krzysztof Borys (24).
się przed degradacją.
Czarni4:3.
PSS i Mateusz Golan (I) - Iskra.
Turbo-Car: Dymek - Strycharski, Urbań
5 LO 20:12
• OLIMPIA Chąśno - BLICH FOR- I. Abex
•SZARAKI-FULL- VICTORIA I
ski, Ługowski, Kowalczyk oraz Gajewski. TUNA 1:2 (1:1); br.: Dariusz Reczulski (4) 2. Czarni Bednary
5 9 17:15
Bielawy 0:0
Pędzące: Niedzielski - Borys, Skowroń - Piotr Szkup (15), Piotr Gawlik (18).
5 9 15:13
3. Oldboy
• WSD „KLERYK'' - VICTORIA
ski, Walczak, Owczarek oraz Dymek.
Olimpia: R Gać- Koźbiał, Sopyła, Szcze5 9 15:13
Turbo-Car Gutenów
II Bielawy 2:2 (1:0); br.: Sylwester Ber,,Samochodziarze" sątuż za liderem! Gra- śniak, Reczulski oraz Okraska, Wnuk, No- 5. Hurt-Metal
5 9 ·13:13
nat (8) i Roman Sękalski (30) - Marcin
ją dobrz~, marze i sakutecznie. Wypunk- wak i M. Gać.
5 8 20:16
6. Dagram-AT
Werwiński (17) i Robert Kornacki (23).
towali Imadła, bo choć to one atakowały
Blich: Gospoś - B. Plichta, M. Plichta, 7. Blich-Fortuna
5 8 ll:LO
• ZRYW Wygoda - GOKSiR Chą
kontry Turbo-Caru ~ły zabójcze. Ko- Gawlik, Czeczko oraz Szkup i Janusz
4 7 13:13
8. KS „Stefan"
śno 4:1 (1:0); br.: Piotr Klimkiewicz (IO,
lejne dwa gole ekspresyjnego Marcina
Dobry mecz, ale przecież na parkiecie grało 9. Olimpia Chąśno
5 6 12:14
samobójcza), Radosław Lenarczyk (23),
Urbańskiego.
4 4 9:11
kilku zawodników znających murawy trze- IO. Pędzące Imadła
Sebastian Stolarczyk (25) i Dariusz Wie• FC„QIINATOWN'' -DAGRAM- ciej ligi. ,,Pulpa" wygrał i jest tuż za czołów I l.Sojax Boczki
5 3 12:18
cwrek (3Ó) - Piotr Klimkiewicz (18).
AT 2:5 (1:3); br.: Błażej Golis (5), Piotr Pa- ką. Ale i olimpijczycy nie tracą zbyt wiele 12. FC „Chinatown"
5 1 12:22
• LSA PASIACZEK I- MSM „SZAliwoda (27)- Jarosław Plichta (2, 13), Grze- do czuba tabeli. Wszystko jestjeszcz.e możBoB
RE SZEREGI" 2:3 (2:1); br.: Szymon
gorz Durka (7, 19), Andrzej Durka (25).
Wiliński (6) i Adrian Słomski (14)- MiChinatown: Boczek-Golis,Paliwoda,Łon,
Grzanka oraz Rybicki, Piaskowski, Dębow
ski. Dagram: Wudkiewicz - K. Durka, G.
DuiXa, Plichta, Kowalski oraz A. Durlca
Ekipa braci Wyszogrodzkich to wielka niewiadoma. Raz przt!grywa, raz wygry• TOMASZ DYMEK (TURBOwa Gdyby nie wygrała z ostatnią drużyną
CAR; 1. nominacja) - Bronił bardzo
ligi nie miałaby szans na koronę. A tak wciąż
dobrze w meczu Z Imadłami. Okazuje się,
je zachowuje. „Chińczykom" będzie cię-i:k:o
że w piątce kolejki mogą się znaleźć rówutrzymać pierwszoligowy status.
nież
bramkarze ,,nie zawodowi".
• HURf METAL - SOJAX 2:1 (2:0);
. • MICHAŁ ADSAMCZ\'K (STEbr.: Łukasz Chlei.j (7), Tomasz RembowFAN; !nominacja) - był zmęczony po
ski (14) - Piotr Zapisek (18).
charytatywnym meczu Gwiazdy DzieHurt-Metal: Jędrzejewski -Gąsecki, Rembowski, Chlebny, Tafliński oraz Wróbel i
ciom, ale potrafił strzelić gola mistrzowi i
Olaczek.
poprowadzić swój zespół do sensacyjSojax: Plichta- Zapisek, Borkowski, Kanego z nim, zwycięstwa.
wecki, Stawicki oraz Fidrych i Sekuła.
•PIOTR GAWLIK (BLICH-FORMłodzież, tak jak zapowiadałem, może
TUNA; 1 nominacja) - to dzięki jego
wygrać z każdym. ,,Metalowi" wygrali oba
bramce ,,Pulpa" pokonał Olimpię Chąśno.

,

,

SCISK w·CZOtOWCE

Piątka

chał

Lebioda 2 (20 i 30) i Karol Lesiak
(13).
• AGROS-FORTUNA - KLAKSON 1:1 (1:0); br.: Krzysztof Tafliń
ski (9) - Marcin Wieteska (20).
I. Zryw Wygoda (1)
4 12 23:4
2. Szaraki-Full (2)
4 LO 10:4
3. PSS „Społem" (3)
4 9 12:8
4. Klakson (4)
4 7 17:7
5. KS „Iskra" (8)
4 6 9: LO
6. Victoria II Bielawy (5)
4 5 14: 13
7. Victoria 1 Bielawy (6)
4 5 11: LO
8. WSD „Kleryk" (10)
3 4 5:12
9. ŁSA Pasiaczek I (9)
4 3 6: 13
10. GOKSiR Chąśno (7)
3 3 3:12
I I. „Szare Szeregi" (12)
4 3 5: 14
12.Agros-Fortuna(ll)
4
4:12
Lider klasyfikacji strzelców - Robert
Chojnowski (PSS), który zdobył siedem goli ma już tylko jedną bramkę przewagi nad Sebastianem Stolarczykiem i Dariuszem Wieczorkiem
(obaj Zryw), po pięć goli strzelili: Paweł Kutkowski (Szaraki) i Maciej
Markowski (Victoria II), a po cztery:
Aleksander Chojecki i Zbigniew
Konieczny (obaj Klakson), Radosław
Wróbel (Zryw) i Łukasz Zapisek
(Victoria
Kolejne mecze w III lidze odbędą się
w niedzielę 23 grudnia 200 I roku, a spotkają się wówczas: godz. 12.00: Klakson - PSS „Społem", godz. 12.40: „Szare
Szeregi" - Agrós-Fortuna, godz. 13.20:
GOKSiR-Pasiaczekl, godz. 14.00: Victońa II - Zryw, godz. 14.40: Victońa I WSD „Kleryk", godz. 15.20: KS ,,Iskra"Szaraki-Full. .
Paweł A. Doliński

n.

5. kolejki I ligi ŁLPNP
,,Kaziu" nie jest może czrodziejem techniki, ale gra solidną, dóbrąpilkę.
• GRZEGORZ DURKA (DAGRAM; 2. nominacja) - od lat wśród
najlepszych łowickiej halówki. Nawet jeśli
jego zespołowi się nie wiedzie to najmniejsza w tym ,,zasługa" popularnego ,,Koli".
•WALDEMARSZALENIEC(STEFAN; 1. nominacja) - w piątce kolejki
musiało się znaleźć dwóch zawodników
Stefana, który pokonał faworywwanego
mistrza - Abex. Duża w tym zasługa Waldka, który świetnie pilnował tyłów i sam
wpisał się na listę strzelców.
BoB
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PRZYJECHALI DLA PIOTRKA
Po meczu jego uczestnicy udali się na
restauracji „U Błażeja" gdzie
przy smacznych daniach planowano
przyszłoroczne „Gwiazdy dla dzieci" ...
Ligowcy potwierdzili, że na taki mecz
przyjadą do Łowicza nawet z Afiyki„.
Oczywiście nie było by tego spotkania gdyby nie grupa sponsorów. Chciałabym im wszystkim bardzo podzięko
wać: Sklep Agata - Jacka Kłosa, Stacja Paliw „Bracia Haczykowscy'", Firma „Koper" Marka Kopra, Bar „U Bła
żeja" Franciszka Trzoski , Firma „Im
Plus", Radio Plus „Między Łodzią a
Warszawą'', Wojciech Piorun, Piotr
Pięta, „Gumitex", „Abex" Andrzeja
Borka. Poza tym nie było by tego przedsięwzięcia gdyby nie zaangażowanie
wielu ludzi - dyrektora OSiR- ZbignieKuczyńskiego,

SPORT

•

SPORT

Piątka 4.

kolejki

IligiŁLPNP
• WOJCIECH PIORUN (OLDBOY; I. nominacja) - zastąpił w bramce Straszych Panów Kamila Sochę i choć
nie jest „zawodowym" bam1arzem po raz
drugi pomógł swojej drużynie w wywalczeniu 3. punktów. Poza tym to najstarszy piłkarz grający w łowickiej halówce.
• MARCIN URBAŃSKI (TURBOCAR; 2. nominacja)- „Olsen" to zdecydowanie najlepszy showman rozgrywek.
Ale poza tym jego drużyna z nim w skła
dzie potrafi zagrozić najlepszym. Tym
razem pokonali faworyzowany Dagram,
a Marcin strzelił dwa gole.
•KRZYSZTOF PAPUGA (ABEX;
1. nominacja) - jeśli przestaną „Leszka" trapić kontuzje będzie sporym

kolację do

wa

•

wzmocnieniem Pelikana. Na hali potrafi
wykorzystać swoją szybkość i silny
strzał z obu nóg. Tym razem ustrzelił hattricka.
• KRYSTIAN BOLIMOWSKI
(CZARNI; 2. nominacja) - początek
rozgrywek miał słabszy. Ale z meczu na
mecz się rozg1ywa i już prezentuje formę
sprzed roku. Oby ró~ież na boisku jego
losy ułożyły sięjak najlepiej.
•LUKASZ CHLEBNY (HURTMETAL; 1. nominacja)- ten niepozorny piłkarz ma serce do gry. Widać to na
zielonej murawie i widać na hali . Tym razem jego gole pomogły „metalowcom"
zdobyć trzy punkty.
·
BoB

Pawła Doliń

skiego, Krzysztofa Olko, Jurka Cipińskiego i wielu innych.
Dziękuje również dyrektorowi Radia
Plus Bogumiłowi Karpowi za opiekę
medialną oraz „Nowemu Łowiczaninowi" za to samo...
Bogusław Bmiczak

dok. ze str. 48

Trzecie mieisce
Trójka Widzewiaków: od lewej Marcin

Mecz 4. kolejki I ligi

Koń

Czarny
• CZARNI-ROLMECH Bednary KS „STEFAN'' 6:1 (1:0)
I :O - Marcin Majer (7), 2:0 - Grzegorz
Czerbniak (17), 3:0 - Marcin Majer (23),
4:0 - Krystian Bolimowski (28), 5:0 Zbigniew Czerbniak (29), 5: I - Waldemar
Szaleniec (29), 6: I - Krystian Bolimowski.
Czami: Holewiński - Majer, G. Czerbniak, Z. Czerbniak, Bolimowski oraz
Cytryński i Gala.
Stefan: T. Nowogórski - Wojtasiak,
Adamczyk, Szaleniec, Pińkowski oraz
Kowalik, Zwierz.
Łowicz, 15 grudnia. Zaskakująco dobrze w tym roku spisuje się ekipa dowodzona przez Darka Mroczka. Odbiera punkty najlepszym i jak najbardziej zasłużenie znajduje się w czubie
tabeli. Wprawdzie mecz ostatniej ko-

zając,

Szymon

Pińkowski

i Arek

Świętosławski.

ŁLPNP:

blednie·

lejki, zwycięski dla Stefanów, z Pędzą
cymi Imadłami decyzją komisji ligi zostanie powtórzony (na boisku pojawił
zawodnik, który powinien pauzować 2
minuty za żółtą kartkę), to mimo tego
Robert Wojtasiak i koledzy zebrali
zaskakująco dużo punktów. Z kolei
Czami w ostatnim swoim meczu w bardzo złym stylu przegrali z Dagramem.
Chcąc się liczyć musieli zwyciężyć.
I rzeczywiście od pierwszych minut
spotkania na bramkę zastępującego
zdyskwalifikowanego na dwa mecze za
czerwoną kartkę Roberta Nowogórskiego,jego brata Tomasza sunął atak
za atakiem. Szczególnie aktywny był
Krystian Bolimowski, który wraca
do dyspozycji sprzed roku. Pierwszy
gol padł w 7. minucie. Jego strzelcem
był Marcin Majer. Rezultatem 1:O za-

kończyła się pierwsza połowa. Druga,
to już zupełna dominacja podopiecznych Mirosława Fiutkowskiego.
Strzelone kolejno 4 gole - Grzegorza
Czerbniaka, ponownie Majera, Bolimowskiego z rzutu karnego i Zbyszka
Czerbniaka załatwiły sprawę. Stefan
zdołał odpowiedzić tylko jednym golem. W 29. minucie wypuszczoną przez
Marcina Holewińskiego piłkę sku~
tecznie dobijał Waldek Szaleniec.
Jeszcze tuż przed końcową syreną szóstego gola dla Bednar zdobył Bolimowski.
Okazało się, że Stefan chyba przestraszył się swojej szansy. Mógł piąć się w
górę tabeli a tymczasem poległ z kretesem. A już następnego dnia gra z mistrzem.
I też będzie ciężko o punkty.
BoB
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„Stefan'~
• ABEX - KS ,;STEFAN" 3:4 (1:0)
I :O - Tomasz Gręda (I O), 1: 1 - Waldemar
Szaleniec (17), 2: I - Arkadiusz ŻAglewski
9 I9), 2:2 - Michał Ądarnczyk (20), 2:3 Marcin Pińkowski (23), 3:3 - Krzysztof
Papuga (23), 3:4-Łukasza Kowalik (24).
Abex: Michałowski- Gręda, Rachubiń
ski, Papuga, Żaglewski.
Stefan: T. Nowogórski - Szaleniec,
Adamczyk, Kowalik, Wojtasiak oraz Piń
kowski, Zwierz.
Łowicz, 16 grudnia. Podczas ostatniego weekendu Stefan rozegrał dwa mecze z mocnymi ekipami. W sobotę, po
słabym meczu wyraźnie uległ Czarnym
Bednary. Po tym spotkaniu nikt nie miał
wątpliwości, że następnego dnia w meczy z Mistrzem ekipa Darka Mroczka
nie ma szans. Tymczasem w piłce nożnej

lepszy od mistrza

wszystko jest możliwe. Pojedynek kolejki był bardzo wyrównany. Pierwszy
gol padł dopiero w 1O. minucie meczu.
Ładna akcja Krzysia Papugi, który dojrzał ustawionego przed bramką Tomasza Grędę . Stefan próbował odpowiedzieć jeszcze w I połowie, ale z wyczuciem bronił Michał Michałowski.
Druga połowa rozpoczęła się od bramki wyrównującej . Bardzo dobrze grający
Waldemar Szaleniec zdecydował sit(
na uderzenie z pierwszej piłki i zaskoczony golkipera Abexu wyjmuje futbolówkę z siatki. Ale już 2 minuty później
był remis. Wyrównał Arkadiusz Ża
glewski. I kiedy wydawało się, że bramki dla chłopaków Marcina Borka są
kwestią czasu na ławkę kar powędrował
Jarek Rachubiński. Stefan bardzo

skwapliwie to wykorzystał, bo Marcin
Pińkowski strzelił 3. bramkę dla swej
dniżyny. Natychmiast odpowiedział Papuga. Piękna akcja, podanie Żaglewskiego i
znów mamy remis. Już kibice sądzili, że
mecz zakończy się sensacyjnym podziałem
ptmktów, kiedy to w 29.minucie zwycię
skiego gola zdobył Łukasz Kowalik.
Abex próbował wyrównać, ale zabrakło
czasu i chyba trochę sił.
Tak więc nie ma już tego roku drużyny
niepokonanej. Okazuje się, że z każdym
można wygrać. Nieoczekiwanie Stefan
wyrasta na jednego z głównych kandydatów do tytułu. Już byłby na szczycie tabeli gdyby nie fakt, iż zwycięski dla niego
mecz z Imadłami decyzją Komisji Ligi
zostanie powtórzony.
Bogusław Bończak

łowiczan
• UMKS KSIĘŻAK Lowicz - ROŚ
Pisz 35:60 (19:26); pkt.: Pełka 14, Rześny 6, Rokicki 5, Wyszogrodzki 3,
Świercz 2, Igielski 2, Ziemecki 2, Bogucki I, Charążka, Sudomir, Kosmowski, Pieklak.
• MTS Zambrów - SP 10 Koszalin
43:49 (15:36)
• UKMS PIOTRCOVIA Piotrków
Trybunalski - SP 10 Koszalin 31:48
(8:20)
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - MTS
Zambrów 40:21 (22:8); pkt.: Filipowicz
13, Sudomir 5, Charążka 2, Rześny 2,
Świercz 4, Wójcik 4, Igielski 4,Wyszogrodzki 2, Bogucki 2, Tomaszkiewicz 2
Pieklak i Kosmowski.
• UKS TRÓJKA Żyrardów - ROŚ
Pisz 39:29 (26:10)
• UKS TRÓJKA Żyrardów - MTS
Zambrów 80:31 (44:11)
• ROŚ Pisz - UKMS PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 76:17
(41:5)
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - SP
10 Koszalin 53:44 (39:10); pkt.:
Świercz 14, Charążka I I, Rokicki 8, Igielski 6, Filipowicz 6, Sudomir 4, Bogucki
4, Rześny, Matych, Wyszogrodzki, Ziemecki i Zagawa.
• MTS Zambrów - UKMS PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 34:45
(17:27)
• SP IO Koszalin - ROŚ Pisz 28:73
(10:43)
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz - UKS
TRÓJKA Żyrardów 30:60 (14:33);
pkt. : Świercz 12, Bogucki 6, Pełka 5,
Charążka 4, Rokicki 2, Pieklak I, Rześny, Sudomir, Wyszogrodzki, Igielski,
Kozłowski i Filipowicz.
I. Trójka Żyrardów
5 10 337:108
5 9 293:141
2. Roś Pisz
5 8 222:200
3. UMKS Księżak Łowicz
5 7 178:281
4. SP IO Koszalin
5 6 117:299
5. UMKS Piotrcovia
5 5 148:262
6. MTS Zambrów
Najlepszym zawodnikiem turnieju,
którego statuetką i nagrodą uhonorowała redakcja „Nowego Łowiczanina" został wybrany Wojciech Alicki (Roś),

-

w konkursie rzutów wolnych najlepszym okazała się łowiczanin - Jan Sudomir, a nagrody dla najlepszych zawodników poszczególnych zespołów
otrzymali: Jarosław Musz (Trójka),
Piotr Ćwirko (Roś), Dominik Charążka (Księżak), Paweł Mielnik
(Koszlin), Karol Załoga (Piotrcovia) i
Adam Sworski (Zambrów).
Wszyscy zawodnicy wyjeżdżali z
Łowicza z całą masą prezentów i nagród, których fundatorami byli: Rada
Rodziców, Urząd Miejski w Łowiczu,
UMKS „Księżak", OSiR Łowicz,
ŁZKosz, Papier-Serwis, PPHU „Krjaewski", Hurtownia zabawek „Sandy'',
OSM Łowicz, Bakoma S.A., Firma „Henko", Master Foods, „Bracia Haczykowscy", Stanisłąw Górski, Papirus, Sklpe
Agata, „Bracia Urbanek", Nowy Łowi
czanin, Jacek Sikora, Tomasz Rondoś,
„W domu i ogrodzie" oraz Radio Plus
„Między Łodzią a Warszawą''.
(p)

Janek Sudomir wygrał konkurencję rzutów wolnych . -

•
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• REPREZENTACJA ŁLPNP Ło
wicz - REPREZENTACJA SLPNH
Skierniewice 3:1 (0:0)
1:0 - Robert Hyży (17), 2:0 - Jarek
Rachubiński (24), 2: 1 - Tomasz Gręda
(25), 3:1 - Grzegorz Durka (28).
Łowicz: Holewiński - Hyży, Papuga,
· Czerbniak, Rachubiński oraz Bolimowski i Durka.
Skierniewice: Surlit - Warchoł, Gręda,
Żaglewski, Janeczek oraz Lewandowski,
Janik, Sopyła, Maciejak, Kuczyński, Krulik.
•PELIKAN Lowicz-GWIAZDY3:7
(0:0, 0:2, 0:2, 3:3).
O: 1 - Sławomir Gula (13), 0:2 - Sławo
mir Gula (14), 0:3 - Marcin Zając (22),
0:4 - Szymon Pińkowski (23), l :4 - Michał Adamczyk (32), 1:5 - Sławomir Gula Gwiazdy polskiej piłki nożnej znów ściągnęły do hali łowickiego
(32), 2;5 - Robert Wilk (33), 2:6 - Dzido- OSiR-u sporą rzeszę kibiców.
sław Zuberek (34), 2:7 - Dzidosław Żu
berek (37), 3:7 - Robert Nowogórski (39). tyka się z taką postawą na prawdę chce łowiccy „łodzianie" - Arek Gondzia,
Pelikan: Nowogórski - Skowroński, się wierzyć, że jednak są wśród nas lu- Arek Swiętosławski i Szymon Piń
Walczak, Adamczyk, Wilk oraz Owcza- dzie szlachetni.
kowski. Grano 4 razy 10 minut, ale tak
rek, Gawlik i Gospoś.
Wcześniej, przed meczem Gwiazd z naprawdę;;., tym meczu nie chodziło wyGwiazdy: Krzyształowicz - Żuberek, łowickim Pelikanem zagrali najlepsi pił nik. Bo szło o pieniądze, a właściwie o
Saganowski, Zając, Gula oraz Pińkowski, karze łowickiej i skierniewickiej halówki. zebranie ich jak najwięcej. W tym roku
Świętosławski i Gondzia.
Skierniewiczanie w swoich szeregach mecz odbył się na rzecz chorego na poraŁowicz, 15 grudnia. To już po raz mieli kilku zawodników grających rów- żenie mózgowe Piotrka Sieradziń
trzeci w łowickiej hali OSiR doszło do nież w łowickiej lidze. Leszek War- skiego. Pisząc te słowa nie znam docharytatywnego meczu „Gwiazdy dla choł, Tomasz Gręda, Arkadiusz ża kładnej sumy którą zebraliśmy, ale bę
Dzieci. .. ". Inicjatywa powstała dwa lata glewski to znani piłkarze. Na przeciw dzie. ona niemała. W przerwie między
temu. Wtedy gościliśmy w Łowiczu ta- nim m.in. Robert Hyży, Zbyszek kwartami licytowane były oryginalne
kich piłkarzy jak: Dzidek Żuberek, Czerbniak, Krystian Bolimowski. koszulki reprezentacji Polski, podaroAndrzej Krzyształowicz czy Marcin Przyznam, że obawiałem się o wynik tej wane organizatorom przez trenera PeliZając. Przed rokiem również udało nam potyczki, zwłaszcza, że Grzesiek Dur- kana - Mariusza Łaskiego. Były losię zorganizować tę imprezę, a wśród gra- ka grał z gorączką. Ale łowiczanie poka- sowane nagrody, był pokaz taneczny i
jących był Marek Saganowski i Ra- zali charakter i pokonali sąsiadów 3:1. karate. Andrzej Krzyształowicz przyfał Niżnik. Teraz też udało się doprowa- Bramki dla nas strzelali Jarek Rachu- wiózł mnóstwo zdjęć warszawskiej Podzić do tego meczu. Dzięki pomocy Ro- biński, Hyży i Durka. Honorowe trafie- lonii, które otrzymali najmłodsi kibice.
berta Wilka i Żuberka zaprosiliśmy na nie dla skierniewiczan było autorstwa Każdy chętny mógł również (za odpła
występ w Łowiczu Krzyształowicza, Sa- Tomka Grędy. Po świętach rewanż w tą) zrobić sobie zdjęcie z gwiazdą. Są
ganowskiego, Zająca i Sławomira Gulę. Skierniewicach. Zagramy w ramach Wiel- dzę, że fajnie jest gościć czasami w Ło
Piłkarze pr.zyjechali nad Bzurę bardzo chęt kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
wiczu dobrych piłkarzy. Ludzie dobrze
nie, a Krzyształowicz sam dzwonił do
Potem, w świetle reflektorów na par- się bawią i jeszcze ktoś przy tym uzyniżej podpisanego kilka dni wcześniej kiet wyszli piłkarze Pelikana i Gwiazdy. ska wsparcie finansowe.
potwierdzając swój występ. Kiedy spo- W tej drugiej ekipie wystąpili również
dok na str. 47

Łowicki

informator

sportowy
Czwartek. 20 wvłnia·
e· 18.00 - Pub „Krokody-LEG",
ul. Baczyńskiego 9; 8. turniej V edycji Grand
Prix Łowicza w darcie 501 do.;

PWek- 21 fID!dnia:
.

„.

•

• 9.00-19.00-halasportowaOSiRNr 1
w Łowi~ ul. JanaPawlaII3; turniej halowej
piłki nożnej rocznika 1987;
• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; 8. kolejka I ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce
siatkowej: ZNP Belferek- Dzi-koś-ć i TKKF
BS Głowno - Rzemiosło Głowno;
• 18.30-halaOSiRNr2;zaległymeczl.
kolejki II ligi Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w piłce siatkowej: Gimnazjum Nr
2 Łowicz - UKS Blich;
Sj>bota. 22 gnułnisr
• 9 .20-10.00- hala OSiR Nr l; awansem
mecz 6. kolejki V ligi ŁLPNP: Hezbollah Cavalieros;
• 10.00-12.00-halaOSiRNr 1;4.kolejka
IV ligi ŁLPNP: godz. 10.00: Pasiaczek II Parodia, godz. 10.40: RfS I- Bleblusie, godz.
11.20: Grabarze - RfS II;
• 12.00-16.00- hala OSiRNr I; 6. kolejka
U ligi ŁLPNP: godz. 12.00: Zająci:- Sąsiedzi,

Ninlftrłą 23 gnMłnip;
godz.12.40: Lipcoki-Napl7.Ód,godz.13.20:
MC-Astra- Vagat, godz. 14.00: Dax- Ipo,
e 8.40-12.00-halaOSiRNr I; 4. kolejka
godz 14.40:.Energetyk-Reebok,godz 15.20: V ligi ŁLPNP: godz. 8.40: Cosa Nostra.Damir- Victoria
Pałac, godz. 9.20: Rodzinka - Hezbollah,
e 15.00 - hala OSiR Nr 2; cd. 8. kolejki I godz.10.00:Cavalieros-Mal-KowOil,godz
ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza w 10.40: Władcy Stefana- Grom, godz. 11.20:
piłce siatkowej: godz. 15.00: TKKF Diabły - Witonia;
,,Księżak" - Przyszłość, godz. 16.00: LZS
• 12.00-16.00-halaOSiRNr 1;5.koleJ"ka
Retki - Olimp Bedlno;
III ligi ŁLPNP: godz. 12.00: Klakson - PSS
e 15.00- hala OSiR Nr 2; 8. kolejka II ligi ,,Społem", godz. 12.40: ,,Szare Szeregi" Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce Agros-Fortuna, godz. 13.20: GOKSiR siatkowej: godz. 15.00: UKS Blich - Pasiaczek I, godz. 14.00: Victoria II - ilyw,
Gimnazjum Nr 2 Łowicz, Gimnazjum godz.14.40:Victorial-WSD,,Kleryk",godz
Kompina - ŁSM Łowicz, godz. 16.00: 15.20: KS ,,Iskra"- Szaraki-Full;
Sepuku - Tadeo z Merza, GOK Zduny • 16.00-20.00 - hala OSiR Nr 1; 7.
Technikum Zduńska Dąbrowa;
kolejka I ligi ŁLPNP: godz. 16.00:
e 16.00-20.00 - hala OSiR Nr 1; 6. Dagram-AT - Hurt-Metal, godz. 16.40:
kolejka I ligi ŁLPNP: godz. 16.00: Sojax Boczki - Olimpia Chąśno, godz.
Olimpia Chąśno - Oldboy, godz. 16.40: 17.20: KS ,,Stefan" - FC „Chinatown",
Blich-Fortuna- Hurt-Metal, godz.17.20: godz. 18.00: Blich-Fortuna - Oldboy,
Sojax Boczki - FC „Chinatown", godz. godz.18.40: Pęchącelmadła-Abex, godz.
18.00: Dagram-AT - Abex, godz. 18.40: 19.20: Rolmech-Ci.arni Bedoary-TurboKS ,,Stefan" - Turbo-Car Gutenów, godz. Car Gutenów;
19.20: Pęchące Imadła- Rolmech-Ci.ami
• 20.00-20.40-hala OSiRNr 1; awansem
Bednary;
mecz 7. kolejki IV ligi ŁLPNP: Ars Medica
• 17.00-hałaOSiRNr2;zaległymecz7. Power - RTS II;
kolejki I ligi Amatorskich Mistrzostw
Czwartek. 'll gnMfnią;
Łowicza w piłce siatkowej: ZNP Belferek• 9.00 - hala OSiR Nr 1; halowy turniej
Przyszłość;
piłki nożnej rocznika 1990;
e 20.00-22.00 - hala OSiR Nr l; cd. 5.
Piafek. 28 pnią;
kolejki IV ligi ŁLPNP: godz. 20.00: Płomień
e 9.00 - hala OSiR Nr I; halowy turniej
-Ars Medica, godz. 20.40: Kopernik- Barsa,
piłki nożnej rocznika 1988.
(p)
godz. 21.20: Amigo - Mleczanka;

2. Ogólnopolski Turniej Gwiazdkowy
Mini-Koszykówki rocznik 1990

Trzecie mieisce.lowiczan
Łowicz, 14-16 grudnia. Przez trzy
dni w hali sportowej OSiR Nr 2 w Ło
wie~ rozgrywany był 2 . . Ogólnopolski Turniej Gwiazdkowy Mini-Koszykówki z rocznika 1990, a puchar za
pierwsze miejsce ufundowany przez
Przewodniczącego NSZZ „Solidarność"
Ziemi Łowickiej - Jacka Sikorę zdobyli młodzi koszykarze UKS „Trójka"
Żyrardów, drugie miejsce dla silnej drużyny Rosia Pisz (puchar prezesa
UMKS Księżak - Wojciecha Jefimko), a gospodarze - podopieczni trenera Roberta Kucharka zajęli miejsce
trzecie zdobywając tym samym puchar
Prezesa Łódzkiego Związku Koszy-

kówki, a wręczył go sekretarz związku
- Paweł Doliński.
• UMKS KSIĘŻAK Łowicz UKMS PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 64:15 (43:4); pkt.: Marcin
Pełka 17, Igielski 8, Damian Rokicki 8,
Bogucki 8, Świercz 8, Rześny 6, Sudomir 4, Charążka 3, Pieklak 2, Wyszogrodzki 2, Ziemecki i Kosmowski.
•MISZambrów-ROŚPm22:55(9:37)
• UKS TRÓJKA Żyrardów - SP
10 Koszalin 81:9 (46:3)
• UKS TRÓJKA Żyrardów UKMS PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 77:9 (49:3)

dok. na str. 47
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DŁUGIE

ŚWIECĄCE TOPY

SUKNIE

2 różne fasony
3 kolory

czarne ze srebrem

259,•

i złotem

~zarne ze srebrem

199 •
'

1 złotem

SPÓDNICE
wkratkę 99 •
przed Jd:'·
KURTKI

309 •

dwustron,11e
bardzo ciepłe

'

Sklep będzie czynny.
także

w niedzielę

przed świętami
od 10.00 do 14.00.
R-118

199 •
'

TUNIKI czarne
ze srebrem 129 •
i złotem

„

'

DŁUGIE SPÓDNICE

KRÓTKIE SUKIENKI
czerwone i czarne
przed4S(-

129 •

'

SPODNIE49
przed;d;-

SUKIENKI
przedJef,-

129 ,

,•

•

Dla 5 klientek, które kupią za 200 zł
mamy ptezent niespodziankę.
Dla 5 klientek, które kupią za 100 zł
mamy prezent o wartości 69 zł
Tylko w poniedziałek 24.12.2001 r.

BRANDTEX ŁOWICZ
ul. Zduńska 43
tel. (G-46) 837-34-57
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• CZWARTEK
Oi'f~
OWICZ
Sporo chmur z niewielkimi przeiasrnemami i przelotnymi opadami
Grubej siostrze nie kładzie się
~
~
deszczu u deszczu ze śniegiem. Podczas opadów drogi śliskie!
pod choinkę abonamentu do fit'----v'
'---V
Wiatr zachodni i północno - zachodni, umiarkowany 4 - 8 mis.
5 ness klubu czy pasa wyszczul
4
Ćj
Temperatura minimalna O - (-2) st. C. Temperatura maksymalna (••
••
••
3) - (-2) st. C. Spadek ciśnienia.
plającego,jeśli wyraźnie nie móŁ · d·
.
• PIĄTEK
•.•.• -Ó wiła, że to jej gwiazdkowe ma• •••
o.o!ł
O Z
Od rana dość pogodnie, w ciągu dnia będzie się chmurzyć i po
•
rzenie. Każdy prezent powinien
południu wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Podczas
=i>
opadów drogi śliskie! Wiatr południowo.-zacho.dni izachodni, umiarkobyć pięknie opakowany w
wany i dość silny 5 - 1O mis., okresami porywisty do 15 mis. Tempenowy, kolorowy papier. Wska-3 00
ratura minimalna (-8) - (-10) st. C. Temperatura maksymalna (-B)
00
-6 zane są kokardki, starannie doQ
- (-3) st. C. Spadek ciśnienia.
• -8 brane przywieszki, na których
ouo -8 • • • -2
.. .
•SOBOTA
••••
••
•o•
Płock
Sporo chmur z przelotnymi opadami srneg~. Podczas opadów
:?:/
drogi śliskie, miejscami gołoledź! Wiatr zachodni, umiarkowany i dość
poza imieniem napiszemy kilka
=;>
~·
=i>
silny 5 -10 mis. Temperatura minimalna (-2). -.(4.) st. C. Tempera- I
miłych słów. Jeśli nas na to stać,
tura maksymalna (-3) - (-1) st. C. Wzrost c1srnema.
możemy kupić gotowe, koloro• NIEDZIELA
-8 we pudełka, można też każdy
Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu.
Podczas opadów drogi śliskie! Wiatr północno - zachodni, slaby i
-9 prezent ozdobić np. kawałecz
o•O
O
!Warszawa
umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna (-6) - (-9) st. c.
Temperatura maksymalna (-8) - (-5) st. C. Wzrost ciśnienia.
kami jedliny, bombkami, anioł
• PONIEDZIAŁEK
kami, szyszkami, dzwonkami
Dość pogodnie, okresami więcej chmur i lokalnie możliwy śnieg.
słodyczami. Możliwości jest
czy
Podczas opadów jezdnie i chodniki miejscami śliskie! Wiatr połuLegenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Oak na
dniowo - zachodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura
a pomysły zrodzą się
mnóstwo,
minimalna (-11) - (-14) st. C. Temperatura maksymalna (-10) - (-8) mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w
same. Wigilijne podarki' rządzą
st. C. Spadek ciśnienia.
dzień, liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
się swoimi prawami. Wiąże się z
•WTOREK
Dość pogodnie i bez opadów. Wiatr południowy, słaby i umiarkowanimi trochę pn:csądów. Jeśli dany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna (-B) - (-9) st. C.Temperatura
jemy portmonetkę, musi mieć w
maksymalna (-9) - (-7) st. C. Spadek ciśnienia.
•SRODA
środku przynajmniej jeden groPoczątkowo dość pogodnie, w ciągu dnia wzrost zachmurzenia. aż
sik - w pn:eciwnym wypadku
do wystąpienia opadów śniegu. Wiatr południowo -zachodni, umiarkoprzyniesie obdarowanemu kło
wany 4 - 8 mis., okresami do 15 mis. Temperatura minimalna (-14)
- (-11) st. C.Temperatura maksymalna (-12) - (-8) st. C.
poty finansowe. Problemy przyWahania ciśnienia.
noszą podobno broszki, a placz
zapowiada dawanie chusteczek.
Ludzie kochający się nic powinni dawać sobie książek, bo wróżą. .. nudę w związku. Rękawicz
ki, nawet najpiękniejsze, zapoOUlAMDiOASIE!RIU
P-ODSllWAP-ODRlYMUIĄCA
GÓRHllZ~{TUlOWll
wxrnxw
lilllYHI
wiadają koniec miłości. G_ustowiDIUIUD~OAIAYM
WlAiCICIElDOIOŻll
ną bieliznę daje sięuk\)Chanej na
IOIWllU
ZllOGI WIOllAllU
osobności, oficjalnie wypada ją
MODEL
DWÓJKOWEWaDmio
OPlA
dać żonie lub nan:eqzonej, nato5
a~c
miast dane dziewczynie rajstoWS~Pll~
AJER
WPROWA·
py czy właśnie bielizna będzie
17
11
4
DZIKI!
3
101
zapewne odebrana pn:ez osoby
PRZEITARIA·
starej daty jako zapowiedź ryL[:lfl!YT
chłego ślubu. Ostre pn:edmioty
13
6
23
H061fll
ZAUWAW
POllKAPIBH
powinny być „opłacone", by nie
HIHYKALHA
PllBilllllCH
Hl[
PITRIOIYCZHA DO SLÓW
LEHHIK
iWIĘIOSC DBSADZDHE
lllASUOI
doprowadziły do kłótni. WieczMIRllKDMDPHICKIU
SIAHOWISKO
Glll!IZ
ną miłość gwarantują podobno
ŚLĄSKI
WlOĄ~Ell
llNIEC
Dól
KIO
wieczne pióra, a także szale i duże
GAP
WGL(BIEHIE
LUDOWY
PIUMISllUI
18
chusty. Poza broszkami mile
CZ(S{
widziana jest każda biżuteria,
I KOiCIDŁA
211
I
I
byle nie były to tandetne świeci
1 20
PIAI
RYBA
dełka. A plamień miłości i przyOWUGIM
WYGIĘTYM
AKWARIOWA
podtn:yrrntją lampy, a najaźni
I DllOBll I
191
I
2
BI 161
wet - małe lampki oliwne.
BRAKIEM
POTOCZNIE:
WRAŻEŃ,
WIĘZIENIE
Oby każdy miał pod choinką
IMDHOIOHIA I
121
I UtOI(
I
I
mnóstwo prezentów, a dla każ
CHUSTKI HA
!IOlDIUSll
dej rodziny znalazła się choćby
ZRDZNORDD
SlYI
!YOIUEio I
71
221
najskromniejsza lampka oliwna.
I niech pn:ebaczenie i zgoda nie
będą chociaż w Wigi łię towarem
2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I a I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 11
deficytowym. Poza prezentami
warto podarować bliskim ciepło,
uśmiech i życzliwość. Bez nich
nawet góra prezentów nic ma
Stella Sawajner
znaczenia.

powietrze.

. Ogólny opis pogody: Wnadcho.dzących dniach pogodę w regio- I
nie początkowo będzie kształtował rnz. następnie wyż znad wschodniej
Europy. Napływać będzie początkowo dość ciepłe, następnie zimne

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza 20.12.-26.12.2001 r.

Dorota Narnszcwicz nie kryje żalu
o to, że na każdym krok.li bywa utoż
samiana z serialową Beatą. Spotykani
przez nią ludzie często nawet nie wiedzą, jakie jest jej prawdziwe imię i
nazwisko. Zwracają się do niej: „Pani
Beato". Tak robiąjcdnak tylko ci. którzy nie odróżniają serialowej fikcji od
prawdziwego życia.
Dorota Narnszewicz gra w „Klanie"
już od ponad trzech lat. W 1997 roku

wzięła udział w zdjęciach próbnych
do roli Beaty i wygrała je. Nawet w
najśmielszych oczekiwaniach nie
przypuszczała, że zabawa w telenowelę będzie trwała tak długo.
Serialowa Beata jest studentką farmacji. Kontynuuje zawodowe tradycje rodzinne. W przyszłości ma objąć
„Aptekę pod Modrzewiem", która
najpierw należała do jej babci Maiysi ,
a obecnie kiernje nią mama Beaty, Elż-

najpiękniejsze kolędy

godz. 16.55; TVP2;
CO NAM
W DUSZY GRA:
WIGILIA
Przy wigilijnym stole
Dwójki spotkają się
znani aktorzy.
W ich wykonaniu

poniedziałek,

24 grudnia,

bieta (w tej roli Barbara Bursztyno- i pastorałki.
wicz). Na razie jednak nie w głowic jej
zawodowa kariera. Najpierw musi 26 grudnia, środa,
uporać się z kłopotami w życiu oso- godz. 20.00;
bistym.
DISCOVERY HANELL;
Widzowie poznali Beatę Chojnic- PRAWDZIWY ŚWIAT
HARRY' EGO
ką, kiedy była narzeczoną sympatycznego Jacka (Tomasz Bednarek), POTTERA
tak jak i ona studenta. Któregoś dnia Film oparty
jednak przez przypadek wpadla na na bestsellerowych
rower, którymjechal niejaki Piotr Ra- powieściach Joanne K.
Rowling. Autorzy
falski (Jacek Borkowski). Okazuje się,
opowiadają w nim
że jest on wziętym psychoterapeutą, o miejscach
a jednocześnie wykładowcą psycho- i ludziach, którzy stali się
logii na Uniwersytecie Warszawskim. inspiraĆją do napisania
Zaczynają się spotykać.
powieściowego cyklu
dok. 1w sli: 5 o Harrym Potterze.

NAIWNĄ BEATĄ

Beata Chojnicka z telenoweli „Klan" i grająca ją Dorota
Naruszewicz to postaci z dwóch zupełnie różnych bajek.
Aktorka jest realistką i twardo stąpa po ziemi. Natomiast
jej bohaterka do perfekcji posiadła umiejętność komplikowania sobie życia i wpadania co rusz w nowe tarapaty.

NIE. JEST

Dorota Naruszewicz, gwiazda „Klanu"

„Pan Tadeusz" - film fabularny prod. polskiej - reż. Andrzej Wajda, wyk. Micha/ Żebrowski,
Olbrychski; Bogusław Linda i inni. Emisja: wtorek, 25 grudnia, TVP 1, godz. 20.05.

wydarzeń.

się osią różnych

Po wyjściu z więzienia
Percy trafia do
miasteczka i zaprzyjaź
nia się z Hannah.
Ich skromny bar staje

PRZESZŁOŚCI

23grudnia, niedziela
godz. 22.00; POLSAT;
W CIENIU

22 grudnia, sobota,
godz. 12.20; TVP2
TAK, VIRGINIO
- ŚWIĘTY MIKOŁAJ
ISTNIEJE
Nowy Jork z początku
XX wieku mieni się
blaskiem bożonarodze
niowych światełek.
Pięknie udekorowane
i oświetlone wystawy
sklepowe przyciągają
uwagę przechodniów,
którzy robią jeszcze
ostatnie zakupy.

~:

w~~

2001 roku

cą Ani pilnie się uczy.
17.50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
• teleturniej
19.30 Małe ojczyzny
-film dokumentalny
20.00 Mjak miłość
-serial TVP
,Hanka bezskutecznie szuka pracy. Janek przypomina dziewczynie, że jest wła
ści.cielką sadu Mostowiaków i w dramatycznej sy·
tuacji powinna zrobić z
tego użytek . Zduńscy dowiadują się o wyczynach Pawpomoc w zasynowi nowej

wieść

zawiera

Porównież wą-

najnowszą książkę.

21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
2115 Pogoda
21.30 Powodzianie
·film dokumentalny
22.00 997 -magazyn
krymnalny
22.40 Z archiwum X
· serial prod. USA
Agent Fox Mulder ma nowego sąsiada, Phillipa Padgetta. Młody pisarz jest zakochany w agentce Sculły, której poświęcił swoją

szkoły.

łatwieniu

ła. Deklarują

13.50 Tętno pierwotnej
puszczy· nie tylko·
kły I pazury
-film dokumentalny
1415 Gotowanie
na ekranie
·wydanie ~ąteczne
14.40 Ja i moje życie: Sam
w rodzinie, czyli
osierocone
pokolenie
15.00 Wiadomości
15.10 Babiniec
15.35 Euroexpress
16.00 Rower Błażeja
16.30 Mo~a na sukces
·serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Plebania • se.rial TVP
18.05 Decyzja należy
do ciebie
19.00 Wieczorynka:
Fraglesy
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Viper· serial prod. USA
Tajni agenci walczący z
szerzącą się w mieście
przestępczością nigdy nie
narzekają na brak pracy i
trudnych akcji. Tym razem
zajmują się sprawą jednego z szefów kartelu narka-

Czwartek

Przedmieście 27

Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy

[Tfv!PD
6.00
7.30
8.00
8.12
8.15
8.25
8.45

9.10
9.35

Kawa czy herbata
Pippi- serial
animowany prod.
szwedzko-kanadyjskiej
Budzik
-program dla dzieci
Kino Malucha:
Makowy chłopaczek,
Przygody

ŚWierszczyka

10.00 Okruchy życia:
Prosto z serca
- film fab. prod. USA
1115 Unterwegs mit
Susanne ·nauka
języka niemieckiego
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
·rolniczy program
informacyjny
1215 Horyzonty
12.45 Klan· telenowela TVP
13.10 ZUS radzi
13.20 Unterwegs mit
Susanne ·nauka
języka niemieckiego
13.35 Telezakupy

TVP8
6.55

7.50
8.00
8.30
9.00

austriacko-włoskiej

Duchy błękitnych
wód· film dok.
prod.USA
Studio urody
Program lokalny
W labiryncie
· telenowela TVP
Doktor z alpejskiej
wioski
· serial prod. niemiecko-

9.50 Film fabularny
11.30 Zawód weterynarz
·serial dokumentalny
12.00 Głębia - film dok.
prod. angielskiej
13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro
-serial prod. USA
13.55 Ponad czasem
·serial prod. australijskiej
14.20 Ale para
Felek i Klara
14A5 Matki, żony
i kochanki · serial TVP
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
1611 Pogoda
16.30 Daleko od szosy
·serial TVP
Pobyt Leszka w wojsku i
długa rozłąka nie osłabiają
uczuć obojga młodych. Po
odbyciu służby chłopak przyjeżdża do Łodzi , kończy
kurs dTa kierowców autobu·
sowych, pracuje i z porno-

8.30 Jeździectwo 9.30 Magazyn sportów motorowych
1O.OO Żeglarstwo 11.00
Biathlon 13.30 Żeglarstwo
14.00 Narciarstwo alpejskie 15.00 Piłka nożna 16.30
Biathlon 17 .30 Skeleton
19.30 Piłka nożna 22.00
Jeździectwo 23.00 Wiadomości 23.15 Piłka nożna
0.15 Sumo 1.15 Wiadomo·
ści 1.30 Zakończenie pro·
gram u

/lJ/flfJ>PUT
„....__ „-

„„ ...,,..;

9.00 Shark Gordon: Lis
morski 9.25 Fenomeny pogody: Klimatyczna maszyna 9.55 Piloci testowi 10.50
Wyczarowane z drewna:
Altanka 11 .15 $więto smakoszy - przez Kanadę z
Gregiem i Maxem 11.45
Oblicza natury 12.40 Zaginione skarby starożytności
13.30 Super statek 14.25
Największe kasyno na świe
cie 15.15 Tajemnice Inków
16.10 $więto smakoszy:
przez Kanadę z Gregiem i
Maxem 16.35 Wielka wy·
prawa: Hiszpania 17.05
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Terra X: Duch
gór diamentowych 18.00
Nazizm - ostrzeżenie z
przeszłości 19.00 Dzika
Azja - Himalaje 20.00 Niebezpieczne kontakty 20.30
Fenomeny pogody 21.00
Medycyna sądowa 22.00
Akta FBI 23.00 Detektywi
sądowi O.OO Wojenne opo·
wieści 0.30 Wojenne miesiące 1.00 Wyprawy w cza·
sie 2.00 Narzędzia wojny
3.00 Zakończenie programu

~;'1'!~

2

TV

7.00 Przygody Oggy'ego
7.30 Witaj Franklin 8.00 Telewizyjny numęr warszawski 8.02 Kurier mazowiecki
8.15 Architektura War~za
wy 8.30 Za wszelką cenę
9.30 Piknik - język francuski dla początkuj'ących
1O.OO Słoneczny patrol film fab. 10.45 Telekurier
11.15 Jankesi i konfederaci • serial fab. 12.00 To jest
temat 12.15 Malowanie obrazów - to proste 12.45 Kowals ki i Szmidt 13.1 O Kostek - serial fab. 13.35 Familiada 14.05 Klan 15.00
Zwariowana podróż - serial
przyg. 15.25 Wiadomości
kuriera 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
17.50 Wiadomości Telewizyinego Kuriera Mazowieckiego 18.00 Kurier 18.20
Album Mazowsza 18.40 Auto
kurier 19.00 Królowa Bona
20.00 Kalejdoskop regionalny 20.15 Szczęśliwej
podróży 20.35 Telekurier
21.00 Parada humoru 21 .30
Kurier 21.45 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.15
Trees Loungue 23.50 Boyzone 0.20 Program na jutro

WOT

ZAPRASZA

_ ŁOWICZ

TELEWIZJA

7.00 Przygody Oggy'ego serial animowany dla dzieci 7.30 Witaj Franklin serial animowany dla dzieci 8.00 Budżet nie tylko
domowy 8.30 Za. wszelką
i;enę · serial fabularny 9.25
Książki z górnej półki - prezentacje 9.30 Piknik - nauka języka francuskiego
10.00 Słoneczny patrol 10.45
Telekurier 11.15 Kino w południe 12.00 To jest temat
12.15 Malowanie obrazów to proste 12.45 Kowalski i
Szmidt 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 suplement 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 Kalejdoskop regionalny 20.15
Szczęśliwej podróży 20.35
Telekurier 21.00 Sitcom
21.30 ŁWD - wydanie wieczorne 22.00 To jest temat cykl reportażu krajowego
22.15 Trees Lougue - film
(ab. 23.50 Boyzone - koncert słynnego boysbandu
0.20 Program na jutro

Łódź

\...'L'"L
„Kupione szczęście" - film fabulamy prod. szwajcarskiej - reż. Urs
Odermatt, wyk. Wolfram Berger, Arunotai Jeetekan, Werner Herzog
i inni. Emisja: czwartek, 20 grudnia, TVP 2, godz. 23. 25.

20 grudnia 2001 r.

łykowego, który ginie w zamachu bombowym. Okazuje się, że w Metro nadal
mieszka była żona mafiosa, Vivence.

21.05 Sprawa
dla reportera
21.40 Tygodnik
polityczny Jedynki
22.30 Monitor
Wiadomości

22.55 Sportowy flesz
23.05 Pegaz
23.35 Piękne lato - film
fab. prod. francuskiej
Do zamku hrabiego_Pascala de Sainteville przyjeżdżają na wakacje jego
krewni: siostrzenica Paulette Mercadier z mężem
Pierre'em, bogatym rentie·
rem i dyletanckim nauczycielem historii, oraz dzieć
mi, z których najstarszy
Gabriel skończy! już 12 łat.
115 Zakończenie
programu

tek makabryczny. Jeden z
głównych bohaterów posia·
da zdolności psychochirurgiczne, które wykorzystuje
do okrutnych celów. Jego
ofiarami są młodzi kochankowie, którym wyrywa serca.
2315 Kupione szczęście
·film fabularny
prod. szwajcarskiej
Historia samotnego rolnika ze szwajcarskich Alp,
który mając dość starokawalerstwa i nie mogąc zna·
leźć sobie żony wśród miejscowych kobiet decyduje
się sprowadzić za pienią
dze dziewczynę z Tajlandii.
Ten krok wywołuje gniew i
oburzenie całej wioskowej
społeczności i doprowadza
ostatecznie do tragedii.

1.10 Zapach wroga
-film dok.
prod. niemieckiej
2.00 śmierćwbiały
dzień· film fab.
prod. niemieckiej
3.25 Zakończenie

[pl@lb@ffe;ijj'

15

0
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon -serialanim.
7.25 Power Rangers
· serial dla młodzieży
7.50 Apetyt na miłość
8.20 20tysięcymil
podmorskiej
żeglugi

• film przygodowy
prod.USA
10.00 Gwiazdka z Hugo
• program dla dzieci
11.00 Ania z Zielonego
Wzgórza,
dalsze losy, cz. 2
· film prod. kanadyjskiej
12.45 Miodowe lata
·serial komediowy
12.30 Rodzina zastępcza
·serial komediowy

at

r@..
9.00 Kacper i przyjaciele
·serial animowany
9.30 Baśnie braci Grimm
-serial animowany
10.00 Dotyk anioła
· serial obyczajowy
11.10 Dziesięć przykazań
• film historyczny
prod.USA
12.50 Czarna magia
na Manhattanie
·komedia prod. USA
14.55 Kolędowanie
z Janem
Pospieszalskim
16.05 Dziesięć przykazań

14.00 13 posterunek
. serial komediowy
14.40 Pokój na czarno
· serial komediowy

nie przyjeżdża do Beverly
Hills, by pomóc unieszkobandytów, odpowiedzialnych za ciężkie zra-

dliwić

Zakończenie

J.t

dok. ze st1: 11
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Najwspanialsza kolacja wroku

D

•

Foley zarrlierza wyjaśnić o ładnym kolorze wróżyło rok pięk
Wigilia mija, ale jej ciepło zostaje
zagadkową śmierć
swego
ny,
dobre zdrowie i powodzenie w na dh.1żej w naszych sercach. Spróprzyjaciela, który został
interesach, natomiast rozdwojone bujmy nie tylko w Boże Narodzezamordowany w jego
domu. Przełożeni odbiera- było symbolem życia ciekawego, nie być dla siebie bardziej ludzcy.
Gdy więcej dobroci, radości i wzapełnego różnych niespodzianek.
ją mu jednak tę sprawę.
Po wieczerzy śpiewamy kolędy, jemnej życzliwości przetnva czas
Jedynym wyjściem pozostaje poprowadzenie śledz szykujemy się do pasterki, dzieli- świąt, świat będzie piękniejszy.
twa na własną rękę. my opłatkiem ze zwierzętami doStella Sa1rnj11er
Wbrew zakazowi szefa,
Axel wyjeżdża do Kaliforwali się w miłości i przy- nowana ekspedycja do
nii, gdzie wynajmuje lukkrainy Maorysów przerojaźni w dorosłym życiu
susowy apartament„
dzi się wkrótce w fascystają się wrogami. 12.45
O.OO Czarna magia
8.00 Inspektor Gadget - Trafiony zatopiony - wy- nującą podróż do wnętrza ·; :·•·
na Manhattanie
- komedia prod. USA serial animowany dla dzie- danie specjalne 13.45 Ziemi. 15.25 Rio Bravo ci 8.25 Mini Playback Wyprawa do wnętrza Zie- western prod. USA 18.00
1.10 Zakończenie
Show - program rozrywko- mi - film przygodowy prod. Big Brother - Pojedyne~
programu
wy 9.35 $wiąteczne ży USA. Geolog Theodore cz. li 19.00 TVN Fakty
czenie - 'film obyczajowy Lytton . gorący zwolennik 19.20 Sport 19.25 Pogoprod. USA 11.05 Książę teorii ewolucji, ma proble- da 19.35 Milionerzy - wyEgiptu - film animowany my z zebraniem funduszy danie świąteczne 20.35
niespodzianka
prod. USA. Mojżesz, przy- na naukową ekspedycję. Wielka
ale kino!
8.00 Dokument: Magia brany syn faraona, gdy Z kłopotów finansowych Klaudiusza - program rozkina - Marionetki na wol- dorasta dowiaduje się, że wybawia go mloda kobie- rywkowy 21.20 Commanjest żydem. Z woli Boga ta, Alice, która oferuje mu do - film akcji prod. USA
ności 8.25 Smak wiśni film obyczajowy prod. irań zostaje przywódcą żydów. sporą sumę pieniędzy w 23.05 Żołnierz przyszłośĆi
skiej 10.05 Krwawa sobo- Mojżesz ma wyprowadzić zamian za zorganizowanie - film science-fiction prod.
ta - film kryminalny prod. . swoich poddanych z Egip- wyprawy mającej na celu USA O.SO Ucieczka z AraUSA 11 .35 Życie jest słod tu, lecz przeciwstawia się odnalezienie jej męża, któ- bii - film obyczajowy prod.
kie - komedia prod. angiel- temu jego brat Ramzes. ry zaginął, poszukując zla- USA 2.40 Nic straconego
skiej 13.15 Susza - film Bracia, którzy wychowy- ta w Nowej Zelandii. Pia- · powtórki programów
familijny p(od. australijfilm kryminalny prod. USA 20.00 Nowa opowieść Wisko-angielskiej 14.45 Ru16.20 Różowa pantera - gilijna - film fabvlarny prod.
chomy cel - film krymipastisi filmów kryminal- USA 21.45 $wiadek konalny prod. USA 16.45
ż,c1e to długa spokojna
5.1 O Muzyczny VIP - ma- nych. Kilkoro złodziei - ronny - thriller prod. USA.
rzeka - komedia prod. fran- gazyn muzyczny 5.40 dżentelmenów poluje na Trwa proces gangstera De·
cuskiej 18.20 Kapitan TV4 Kropka pl. 6.1O Mu- bezcenny diament ze ska- Salvo, oparty na zeznaJack - film przygodowy zyczne listy - magazyn zą w kształcie różowej pan- niach świadków koronprod. angielskiej 20.00 muzyczny 7.00 $niegi Ki- tery. Powstrzymać ma ich nych . Egzekutor mafii
Susza - film familijny limandżaro - film przygo- inspektor Clouseau . 18.35 Caleek myli adres i zaprod. USA 21.40 Uciecz- dowy prod. USA 9.1 O Znak Zorro · film przygo- miast syna świadka pory- ,, 1
ka z Nowego Jorku - film Gwiazdka na prerii - film dowy prod. USA. Film wa syna spokojnego oby- - , ,;
science-fiction prod. US.ł. przygodowy prod. USA wedlug klasycznej opowie- watel.a. 23.30 Mucha 2 - •. ·
23.20 Kobieca sprawa - 10.55 Winnetou na szlaku ści o zamaskowanym ry- horror fantastyczny 'prod.
film obyczajowy prod. straceńców - western cerzu - mścicielu, samym USA 1.30 Muzyczne listy':u>~,
francuskiej 1.05 Kwiaty jego 12.AO Podróże Gullivera - imieniem "Zorro" budzą - magazyn muzyczny 2.20
życia - film obyczajowy
film przygodowy prod. cym strach i wściekłość Strefa P - magazyn mu- 1".:~.
prod. australijskiej 2.35 amerykańsko-angielskiej na dworze hiszpańskiego zyczny 2.55 Zakończenie ""'
programu
Kalifornii . programu
14.30 Żegnaj laleczko - guberDatora

Chętnie jedzono soczewicę i mak, mowymi. Lepiej nie słuchać, co
nienie przyjaciela, kapita15.05 Podaruj
by zapewnić sobie dostatek i - za powiedzą nasze zwierzaki - ponoć
na Bogomiła .
dzieciom słońce
sprawą słodkiego malcu - szczęście wprawdzie gadają w noc wigilijną,
21.30 Losowanie LOTIO
15.10 Czas na kabaret
22.00 WC Gadzina
·Jan Pietrzak
w małżeństwie. Przy deserze wró- ale bezkarnie słuchać ich mowy
• program sałyryczny
16.00 Piłkarski rok 2001
żono sobie ze ździebełek siana, może tylko człowiek absolutnie
22.30 Excalibur
17.00 Muskularny
wyciąganych spod obrusa. Ludzie uczciwy. Mniej uczciwy, choćby
-film prod. angielskiej
święty Mikołaj
wolni sprawdzali, kiedy staną na tylko jeździł na gapę czy wyniósł
Kolejna wersja legendy o
-komedia prod. USA
Królu Arturze i Rycerzach ślubnym kobiercu. Zielone sianko z pracy spinacze, może zginąć przy
oznaczało rychłe znalezienie part- próbie przejrzenia zwierzęcych seOkrągłego Stołu, poszu18.45 Informacje
kujących świętego Graala.
18.55 Prognoza pogody
nera, żółte - trochę dłuższe czeka- kretów. Więc lepiej iść na pasterkę_
19.00 Zalnekczarodzięjów Istotną część legendy
nie,
poszarzałe lub czarne wróżyło nie podsłuchując, co tam pies, kot.stanowi magiczny miecz
20.00 Gliniarz
konieczność odłożenia zamęścia ka czy króliczek mówią. A zanim
Excalibur - symbol prawoz Beverly Hills 2
przynajmniej na rok. Siano losowa- wyjdziemy, gasimy świece i patrzywitej władzy.
·komedia prod. USA
no także z innych powodów - by my, ce robi dym. Jeśli szybko zmie0.55 Muzyka na bis
Alex Fołey, nieobliczalny
poznać, jak będzie się wiodło rza w kienmku drzwi, nie wróży to
5.00 Pożegnanie
detektyw z Detroit, ponoww nadchodzącym roku. Źdźbło krn- najlepiej naszej kondycji w rntstę_p
che, powiędnięte, brzydkie oznacza- nym roku. Jeśli snuje się po pokoło wiele problemów, źdźbło mocne, ju, zapowiada dobry rok.

17.40 Wizyta w domu
18.10 Tajemniczy
element
-serial sensacyjny
19.05 Dotyk anioła
· serial otYtcz.ajowy
20.00 Wydarzenia
20.20 Sport
2015 Pogoda
20.30 Detektyw
w sutannie
-serial sensacyjny
21.30 Wizyta w domu
22.00 Gliniarz
z Beverly Hills
-komedia sensacyjna
prod.USA
Policjant z Detroit, Axel

c:nnc.:

• film histo,Yczny
prod.USA

l~

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci
9.40 $miej się razem z
nami - program rozrywkowy 10.10 Feniks i czarodziejski dywan - film przygodowy prod. angielskiej
11.45 Niedźwiedź i ja film familijny prod. USA
13.25 Spacer po plaży dramat prod. USA 15.05
Akwanauci · serial dokum en ta 1no-przygodowy
15.35 Odjazdowe kreskówki • seriale animowane dla
dzieci 18.05 Księga dżun
gli - film przygodowy prod.
USA 20.00 Orzeł wylądo·
wal - film wojenny prod.
angielskiej 22.30 Poznaj
tatusia - komediodramat
prod. USA 0.05 Orzel wylądował - film wojenny
prod. angielskiej 2.25 Spacer po· plaży · dramat
prod . USA 4.00 Poznaj
tatusia - komediodramat
prod. USA

•

TV POLONIA
6.00 C.K. Dezerterzy - komedia 7.05 Adam Małysz
- potęga skoku 7.55 Spotkania z tradycją 8.15 Polskie smaki 8.45 Fortuna film fab. prod. polskiej 9.40
Koncert UNICEFU 10.05
Noddy 11.05 Zdzisław Maklakiewicz 11.50 Niespotykanie spokojny człowiek komedia 12.45 Arka Noego
i przyjaciele śpiewają, pio·
senki i kolędy 13.35 Adam
Małysz - potęga skoku 14.30
Sto minut wakacji - film
fabularny 16.05 Ogniem i
mieczem - serial 17.00 Teleexpres 17 .20 $więta z
komedią 18.05 Koncert Urszuli Dudziak 1 Grażyny
Auguścik 19.00 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Złoto dezerterów komedia prod. polskiej
22.00 Panorama 22.20
Sport - telegram 22.30
Pani Irena - Kobieta pracująca 23.20 Gala operowa we Lwowie 0.05 Sztuka dokumentu 1.00 Powtórki programów

keja .Kleopatry"1ozpoyna się od klęski Pom·
jusza, kórego wojowny zostają pokonani przez
giony Juliusza Cezara.
rzybywa Marek Antousz z wieścią, że Pom'jusz z garstką żolnierzy
iekł do Egiptu. Cezar nie
raca do Rzymu, postania ruszyć za nim do

Kleopatra, cz. 1
·film fab. prod. USA

uKrawczyków

śwwita

Program lokalny
Drugi dzień świąt
·komedia p!OO. USA
Kolęda w Kosowie

p!OO.USA

czyli najwspanialsze
Boże Narodzenie
·film animowany

Aniołki w akcji,

Ali Baba
i 40 Rozbójników
•kooiedia prOO.lranruskiej
Tajemnice przyrody
·film dokumentalny
Duch z Cantervllle

7110 CharleyChase
uderza w konkury
• b.Jneska prod. USA
Klan
-telenowela lVP
Znów się rodzi
·kolędy Arki Noego
8.45 Ciemny kryształ '
·baśń prod. angielskiej

Wiadomości

18.00
1821
18.30
18.55

14.50
15.45

14.20

fortepiany
·teleturniej muzyczny

Śpiewające

Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

bożonarodzeniowy

·telenowela lVP
Szansa na sukces
Kleopatra, cz. 2
-film fab. prod. USA
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Koncert

Złotopolscy

król Ptolemeusz i jego siostra Kleopatra, którzy
prowadzą ze sobą wojnę.
13.45 Familiada
-teleturniej

sparzają również młody

Aleksandrii, dążąc do decydującego z nim starcia.
Trosk Rzymowi przy-

·film fabularny prod. USA

19.56 Pogoda
20.05 Doktor Quinn

19.52 Sport

19.30

19.00

18.40

17.00
17.20

16.30

·wydanie świąteczne
Klan
· telenowela lVP
Teleexpress
Kochany urwis
·film fabularny prod. USA
Robbie Williams
przed koncertem
Wieczorynka:
W jeżynowym
grodzie

15.45 Graj z Kuroniem

p!OO.USA

Virginia, nastoletnia Amerykanka, przybywa do
Anglii wraz z rodzicami i
dwoma młodszymi brać·
mi. Jej ojciec, wybitny fizyk, ma przeprowadzić badania na jednym z angielskich uniwersytetów. Cała
rodzina zatrzymuje się w
kryjącym mroczną tajemnicę zamku Canterville.
Zarówno jego właściciel,
lord Canterville, jak i tutejsza służba twierdzi, że
dzieją się tu dziwne rzeczy.
14.20 Zwierzaki na plan
·film dokumentalny

Zresztą

Przeklęty

205

się

programu

Zakończenie

i sprzeniewierzanie
wu.

pra-

sprawiedliwości, korupcję

·film fab. prod. USA
Bohaterem opowieści jest
prawnik, cierpiący na nadwagę z powodu skłonno
ści do obżarstwa. Na tle
perypetii prawnika twórcy
filmu odsłaniają nieprawosc1 małomiasteczkowej

0.35

Aleks nie potrzebuje już.
matczynej opieki, sam
jest gościem w domu. Krą
ży po mieście obserwując znańego biznesmena,
o którym wiadomo, że prowadzi brudne interesy.
23.05 Otwarte kraty
· film fab. prod. USA

płatną posadę.

21.30 Fuks- film fabularny
prod. polskiej
Bohater .Fuksa", Aleks,
obchodzi 18. urodziny.
Właśnie w tym dniu postanawia wyrównać rachunki z człowiekiem, którego nienawidzi. Chłopaka
samotnie wychowuje matka, bardzo gb kocha, ale
ma dla niego czasu . Musi
podnosić kwalifikacje zawodowe, by zdobyć lepiej

1.40 Zakończenie

chaela Quinn miała chwile
zwątpienia, nosiła się z
zamiarem powrotu do rodzinnego Bostonu. Nadal
jednak mieszka w Colora·
do Springs, wciąż prowadzi tu praktykę lekarską
21.40 Robbie Williams
w Royal Albert Hall
22.30 Uciec, ale dokąd?
-film fabularny prod. USA
0.10 Na linii wroga
·film sensa<.)'jny p!OO. USA

14

8.30 Sporty ekstremalne
9.00 Przygoda 1 O.OO Magazyn olimpijski 11.00 Magazyn Watts 11.30 Magazyn olimpijski 12.00 Magazyn tenisowy 12.30
Skoki narciarskie 14.30
P iłk a nożna 15.30 Skoki
narciarskie 17.00 Piłka
nożna 18.30 Piłka nożna
21.00 żeglarstwo 22.30
Jeżdziectwo 0.30 Magazyn
Watts 1.30 Zakończenie

,..„,..

.,,.a;,
•_.„.,..*

9.00 Niebezpieczne kontakty 9.25 Fenomeny pogody: Walka z pogodą
9.55 Wielcy wodzowie:
Napoleon 10.50 Wielka
Hiszpania
wyprawa
11.15 Plac Kingsbury
11.45 Podróż nosorożca
12.40 Kroniki stacji kosmicznej MIR - życie w
kosmosie 13.30 Wspomnienia z kasyna: Druga szansa 14.25 Mordercza ziemia
15.15 Broń Bogów 16.10
Plac Kingsbury 16.35 Antony'ego Henna opowieści
o roślinach 17 .05 Węd kar·
skie przygody Rexa Hunta 17 .30 Punkty zwrotne
historii 18.00· Zaginione
skarby starożytności 19.00
Oblicza natury 20.00 Prawdziwy świat Harry'ego
Pottera 21.00 Rejs 22.00
kamuflażu
Mistrzowie
23 .00 lajemnice Inków
O.OO Siły uderzeniowe 1.00
Wyprawy w czasie: Forteca na jeziorze 2.00 Wyścig o superbombę 3.00 Zakończenie programu

!~
Łódź
7 .OO Muppety na kółkach
7.30 Babar - film animowany 8.00 Kolędy spod
białego obrusa - program
muzyczny 8.20 Boże Narodzenie w społeczności
chrześcijańskiej 8.45 Warszawskie szopki 9.00 Tom
i Huck - film fabularny
10.35 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi - serial fantastyczno - przygodowy
prod. USA 11 .25 Kolęda,
kolęda 11.35 Missisippi rozśpiewana rzeka - film
fabularny 12.30 Maruszka i książe - film fabularny prod. słowackiej 14.00
Marzenie choinki - film
animowany 15.00 Tajemnicze Archiwum Shelby
Woo 15.30 Vabank li czyli riposta - film fabularny
17 .10' Katarzyna Skrzynecka · oszaleli anieli
· 1s.oo Kurier 18.25 święty związek - film fabularny prod. USA 20.00 Koncert świąteczny Luciano
Pavarottiego 21.00 Świą
teczny program z krainy
21.30 Kurier
Mikołaja
21.40 Świąteczny czas
kolęd 22.00 Mężczyzna na
poddaszu · film fabularny
prod. USA 23.35 Żar pustyni - film obyczajowy
0.30 Zakończenie programu

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.00 Muppety na kółkach:
Kermit wraz z przyjaciółmi
i grupą dzieci omawiają
różne maszyny jeżdżące
na kółkach jak: samochody, parowozy, rowery i
inne. Film przeplatany jest
licznymi piosenkami. 7.30
Babar - film animowany
8.00 Andrzej Poniedzielski
i przyjaciele 9.00 Niedźwiadek Masza 10.35 20
tysięcy mil podwodnej że
glug i - serial fantastyczno - przygodowy prod.
USA 11.35 Missisippi - rozśpiewana rzeka - film fabularny 12.30 Salt Prince
14.00 Marzenie choinki film animowany 1°5.00 Tajemnicze Archiwum Shel-.
by Woo 15.30 Vabank li
czyli riposta - film fabularny 17 .1 O Katarzyna
Skrzynecka - oszaleli anieli
- koncert, który odbył się
w FilharmQni Szczecińskiej
18.00 Łódzkie WiadomoDnia 18.20 lnfości
express 18.25 Holy Matrimony 20.00 Koncert
świąteczny Luciano Pavarottiego 21.00 Andrzej Poniedzielski i przyjaciele
22.00 Mężczyzna na poddaszu - film fabularny
prod . USA 23.35 Żar pustyni · •film obyczajowy
0.30 Program na jutro

TV

„Fuks" - film fabularny prod. polskiej - reż. Maciej Dutkiewicz, wyk .
Agnieszka Krukówna, Maciej Sthur, Janusz Gajos i inni. Emisja:
środa, 26 grudnia, TVP 1, godz. 21.30.

26 grudnia 2001 r.

6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.40 Złotopol·
scy 9.05 Papierowy teatrzyk
9.20 Krecik 9.35 Noddy
10.05 Polonica 12.00 Wia·
domości 12.1O Ogród sztuk
12.35 360 stopni dookoła
ciała 12.55 Dwie strony
obrazu 13.10 •Złotopolscy
13.35 Unia specjalna 14.25
Święta Góra 14.40 Laureaci nowej tradycji 15.00
Wiadomości 15.1 O Ludzie
listy piczą 15.30 Ili Mazurska Biesiada Kabaretowa
16.30 Kwadrat 17.00 Teleexpress 17 .20 Gość Jedynki 17 .30 Papierowy teatrzyk 17 .45 Słoneczna włócz
nia 18.1 OEuroexpress 18.35
Złotopolscy 19.00 Polskie
smaki 19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości 20 .00
Teatr na wesoło 21.30 W
krainie uśmiechu 22.30 Panorama 22 .50 Sport-telegram 22.55 Ze sztuką na
ty 23.45 Tygodnik polityczny Jedynki 0.30 Monitor wiadomości 0.50 Film anim.
dla dorosłych 1.00 Powtórki

1250

1200

11.10

10.15

9.45

9.20

8.55

7.35
8.05

· magazyn ekonomiczny
Telesklep
Remington Steele
·serial sensacyjny
Kacper i przyjaciele
• selial animowany
Baśnie braci Grimm
. serial animowany
Byli sobie odkrywcy
- serial animowany
Domek na prerii
·serial przygodowy
Dotyk anioła
-selial obyczajowy
Zdarzyło się jutro
·serial sensacyjny
Telesklep

7.30 Biznes Info

1,.,~ti

r@

1230
13.25
14.20

1200

• selial obyczajowy
Czułość I kłamstwa
·telenowela
Idź na całość
Disco Polo Live
Graczykowie,
czyli buła I spóła

11.30 Adam i Ewa

-telen<meła

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

6.00 Piosenka

®[P)@~~ii'

3

Adam i Ewa
• serial obyczajowy
13 Posterunek
·serial komediowy

·telen<1Nllla

Graffiti
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Dziki księżyc

·teleoo.veia

7.00 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 Em ilia telenowela 14.1 0 Nie z tego
świata - serial komediowy
14.35 Czy boisz się ciemności? · serial dla młodzie
ży 15.05 Akwanauci · serial dokumentalne-przygodowy 15.35 Odjazdowe kre·
skówki - seriale dla dzieci
18.00 Czy boisz się ciemności? - serial dla młodzieży
18.30 Komando małolat ·
serial policyjny 19.30 Nie z
tego świata · serial komediowy 20.00 Columbo - serial kryminalny 21.30 Prokurator - film akcji, reż . Patrick Crabtree 23.05 Komando Małolat - serial policyjny O.OO Columbo - serial kryminalny 1.15 Prokurator - film akcji 2.45 Teleshopping

c.ai:i:..f',,,..

Remington Steele
· serial prod. USA
14.45 Cudowne lata
· senal obyczajowy
15.15 Bill Cosby Show
- seńal komediowy
15.40 Kacper I przyjaciele
• seńal animowany
16.05 Baśnie braci Grimm
-serial anmowany
16.35 Byli sobie odkrywcy
·serial anmowany
17.05 Domek na prerii
· serial przygodowy
18.00 Cudowne lata
·serial obyczajowy
18.30 Bill Cosby Show
·serial komediowy

13.55

20.35

20.05

18.30
18.45
19.00
19.05
19.10

17.35

17.05

15.15
15.40
15.45
16.10

· serial dla młodzieży
Pokemon- serial anim.
Fundacja Polsat
Informacje
Słoneczny patrol
. serial przygodowy
Czułość I kłamstwa
-lelenowela
Cud miłości

14.50 Power Rangers

Muzyka na bis
Pożegnanie

~łllily

Skowrońskiego

8.00 Zbrodnia nie ukarana
- komedia prod. UK/USA,
reż . Hervey Miller, obsada: Dan Aykroyd, Jack
Lemmon i inni 9.35 Smak
wiśni - film obyczajowy
11.15 Noc amerykańska film obyczajowy 13.1O Dokument: Za drzwiami Actors Studio, szkoły teatralnej i filmowej 14.05 Lata jak
sandwiche - film obyczajowy 15.50 Sila uczuć - film
przygodowy 17.40 Film krótkometrażowy: Skrzydlate
rozmowy 17.50 Kapitan
Jack- film przygodowy 19.30
Dokument: Magia kina Sięgając do archiwów 20.00
Mocne Ale! Kosiarz umysłów - film science-fcition
21 .50 Film krótkometrażo
wy: Romans mojej duszy
22.00 Cena oddechu - thriller prod. USA 23.30 Kwiaty jego życia · film obycz.
1.00 Zakończenie programu

l·t

programu

Zakończenie

- komedia prod. USA

Czułe słówka

Wydarzenia
Sport
Pogoda
Czute stówka
• film obyczajowy
prod. USA,
reż. James L Brooks
Studio otwarte
Wydarzenia
Biznes Info

.aitk.łtto!

215

22.50
23.50
O.OO
O.OS

20.00
20.20
20.25
20.30

19.45 Pytania Krzysztofa

• seńal obyczajowy

19.00 Dotyk anioła

2.35
5.00

0.30

23.30
23.35
23.45
O.OO

23.10
23.15

Biuro Śledcze
Era blznesp
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Puls biznesu
Przyjaciele
·serial komediowy
Devlin
• filmprod. USA,
reż. Rick Rosenlhal,
w.fr.. Bryan Brown, Roma
Downey, Lloyd Bridges,

21.30 Losowanie LOTIO
22.10 Nagi patrol - film USA
22.40 Telewizyjne

·film prod. USA

21.10 Ally McBeal

ŁOWICZANIN

Głowna i Strykowa

nowy
z

6.00 Strefa P • magazyn
muzyczny 6.30 Supergol magazyn piłkarski 7.OO Muzyczne listy- magazyn muzyczny 7.50 Hoboczaki - serial animowany dla dzieci
8.20 Alvaro - serial obyczajowy 9.20 Łysi i blondynki 10.20 Stan wyjątko
wy - serial sensacyjny 11.20
Oni, ona i pizzeria - serial
komediowy prod. USA 11.50
Kolorowy dom 2 - serial komediowy prod. USA 12.20
Star Trek: Voyager - serial
fantastyczny prod . USA

a

kańska

- telenowela meksy7.50 Inspektor Gadget - serial animowany dla
dzieci 8.15 Animanlacy serial animowany dla dzieci 8.40 Tajne akta psiej
agencji li - serial animowany dla dzieci 9.05 Denis
rozrabiaka - serial animowany dla dzieci 9.30 Telesklep 10.30 Big B,rother
12.00 R_ozmowy w toku
13.00 Nie do wiary 13.30

ści

5.45 Kropka nad i 6.00 Miłość i przeznaczenie - telenowela meksykańska 6.45
Telesklep 7.00 Cena miło

•

nia i plotki - rriagazyn ciekawostek i sensacji 22 .15
Łysi i Blondynki · reality
show 23.15 Randka marzeń - komediodramat prod.
Niemcy-USA. Louise jest
samotną matką dwojga
dzieci , gotową podjąć się
każdej pracy. Wygrana w
telewizyjnej randkę w ciemno daje jej tydzień luksus
w towarzystwie mężczyzny
jak z bajki. Ale dzieci nie

13.15 TV 4 Kropka pl 13.45
Strefa P - magazyn muzyczny 14.20 Hoboczaki - serial dla dzieci 14.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 15.35 Hotel - serial komediowy 16.00 Alvaro - serial obyczajowy prod.
brazylijskiej 17 .OO Kolorowy dom 2 - serial komediowy 17.30 HOT CHAT
2001 17.45 Dziennik 18.00
Łysi i blondynki - reality
show 19.00 Stan wyjątko
wy - serial sensacyjny
20.00 Rocky IV - dramat
sensacyjny 21.50 Dziennik 22.02 Informacje spor·
towe 22.05 VIP - wydarze-

uczucia. 1.05 X Laski 1.35
Muzyczne listy - program
muzyczny 2.35 Muzyczny
VIP - magazyn muzyczny
3.1 O Zakończenie programu

akceptują rodzącego się

Saxen, idealnej córki i dobrej uczennicy, zmienia się
diamentalnie, kiedy jej chło
pak wprowadza ją w towarzystwo narkomanów. Alex
zaczyna eksperymentować
z narkotykami i wkrótce popada w nałóg. Trafia do
ośrodka uzależnień , gdzie
stacza ciężką walkę ze swoim uzależnieniem. 22.35 Granice - serial fabularno-dokumentalny 23.05 TVN Fakty 23.15 Urzekła mnie
Twoja historia - talk show
23.45 Big Brother - Extra
0.30 Taniec z nieznajomym
- film obycz. prod. Wielka
Brytania 2.20 Nic straconego · powtórki programów

-

lenie błony śluzowej) ponieważ nie
tych narządów jak to
c;zynią inne chemiczne leki przeciwzapalne. Kompleks substancji
wchodzących w skład preparatu
zawiera związki o działaniu przeciwbólowym, przeciwobrzęko
wym i przeciwzapalnym oraz spozmol itycznym. Zawarty między
innymi w preparacie korzeni lukrecji ma zastosowanie w procesie
przyśpieszenia gojenia podrażnień
przewodu pokarmowego, powstałych na wskutek długotrwałego stosowania niesterydowych leków
przeciwzapalnych. dok. na s/1: 9
podrażnia

Tajne akta psiej agencji li serial animowany dla dzieci 13.55 Denis rozrabiaka
- serial animowany 14.20
Beverly Hills 9021 O - serial obyczajowy 15.15 Milionerzy 16.00 TVN Fakty,
pogoda 16.20 Virginia · telenowela 17.15 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 20.45 Prawdziwe
historie: Ostatnia szansa
Alex - film obyczajowy prod.
USA, reż. Richard A. Colla, wyk. Kellie Martin, Patti
LuPone , Jonathan Bran·
dis. Życie nastolatki Alex

Reumpapai to lek wyłącznie rooparty na tradycji dalekowschodniej medycyny, o unikatowym składzie, produkowany wg
najnowszych technologii. Ze wzglę
du na swój skład Reumpapai jest
szczególnie zalecany pacjento.m, u
których obserwuje się nadwrażli
wość na niesterydowe leki przeciwzapalne. Preparat może być również stosowany u osób z zespołem
jelita drażliwego. Lek jest szczególnie wskazany u pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi, u
osób obciążonych chorobami wą
troby, żołądka (owrzodzenie, za paślinny,

pisze Jerzy Stobnicki ze sklepu zielarskiego
przy ulicy Zduńskiej

· alternatywna dla niesterydowych
leków przeciwzapalnych

REUMPAPAI

i WiEŚCi

Piątek
[T]VJPD
6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
8.00 Wiadomości
8.12
8.15
8.25
8.45

9.10
9.40
9.45
9.55
10.45
11.05

Pogoda
Krakowskie
Przedmieście 27
Kawa czy herbata
Witaj, Franklin
-film anim
prod. kanadyjsk1ei
Jedyneczka
,
Bajeczki Jedyneczki
Mysia - seńal anim.
prod. angielskiej
Życie jak muzyka
-telenowela
Telezakupy
Mupppetshow,
czyli rewia gwiazd
- seńal prod. USA

12.00 Wiadomości
12.10

12.25
12.45
13.40
13.55

Agrobiznes
- rolniczy program
informacyjny
Czas relaksu
Plebania - serial TVP
Telezakupy
Tętno pierwotnej
puszczy· film dok.

TVP8
6.55 Zrozumieć: Oceany
-film dok. prod. USA
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
- telenowela TVP
9.00 lch·pięcioro
-seńal prod. USA
10.00 Doktor
z alpejskiej wioski
11.30 Zawód weterynarz
- seńal dokumentalny
12.00 Tadeusza nikt nie
rusza czyli 30 lat
w służbie telewizji
13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro
-seńal prod. USA
13.55 Ponad c;zasem
14.20 Mogą wszystko
14.40 Matki, żony
i kochanki- serial TVP
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.10 Nowy Jork,
czwarta rano
·komedia prod. polskiej.
reż. Krzysztof Krauze
Więzienne mury opuszcza
Józek i swoje pierwsze kroki kieruje wlaśnie do „Blysku". Jest bowiem po uszy
zakochany w Agnieszce od dawna obserwował ją z
okna celi. Początkowo daremnie usiłuje ją poderwać.
Dopiero gdy opowiada jej,

14.25 Minotaur
czyli Sfinks
-program edukacyjny
dla mlodzieży prowadzi
Tomasz Drozdowicz
15.00 Wiadomości
15.10 Widziałam
15.40 Raj
- program dla młodzieży
16.05 Plebania - seńal TVP
16.35 Teleexpress
16.55 Studio sport:
Puchar świata
wskokach
narciarskich
19.00 Wieczorynka:
Mały pingwin
Pik-Pok
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.03 Pogoda
20.10 Marzenia
do spełnienia
- serial TVP
21.00 Graj z Kuroniem
21.35 Na żywo -widowisko
putJicystyczne
22.15 Wrzuć Jedynkę
22.30 Monitor
Wiadomości

22.55 Sportowy flesz
23.00 Wieczór
kawalerski:
Mroczne dziedzictwo
-serial prod. USA
Eugene Kadar jest bardzo

milicyjna furgonetka

będzie niedługo przewoziła

że

ogromną ilość pieniędzy,

Dorosłego

Agnieszka okazuje zainteresowanie Józkiem - a raczej tym, co mówi.
17.50 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Cz1~rej parrcerni
i pies - serial TVP
19.55 Śpiewające
fortepiany
- teleturniej muzyczny
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
2125 Prognoza pogody
21.30 Wieczór
z Jagielskim
·wiOOwisko
22.20 Wideoteka
Człowieka

22.55 Wrogie przejęcie
· film fab. prod. USA
Trzymająca w napięciu
opowieść o młodych i ambitnych szeregowych pracownikach dużej firmy, którzy mimo znakomitych
osiągnięć i całkowitego
zaangażowania w sprawy
zawodowe są pomijani przy
kolejnych awansach. Kiedy przypadkowo wpadają
na trop kryminalnej afery.
w którą zamieszani są ich

9.00 Niebezpieczne kontakty 9.25 Fenomeny pogody:
mordercza pogoda 9.55
Wojenne opowieści 10.20
Wojenne miesiące 10.50
Plac Kingsbury 11.15 Antony'ego Henna opowieści
o roślinach· japońskie
ogrody 11.45 Dzika Azja
12.40 Nazizm 13.30 Planeta żywiołów 14.25 Tornado: dotyk 15.15 Podróże
do krańców ziemi 16.1 O Antony' ego Henna opowieści
o roślinach 16.35 Wyczarowane z drewna. altanka
17 .05 Wędkarskie przygo·
dy Rexa Hunta 17 .30 Terra X: Tajemnice Majorki
18.00 Tajemnice wschodu
19.00 Zagadka Rai 20.00
Niebezpieczne kontak(ł' 20.30
Fenomeny pogody: Niebezpieczne igraszki 21.00
Spotkania z rekinami 22.00
Łowca krokodyli: zwierzęce
maleństwa 23.00 Samotna planeta O.OO Dolina
Tyranozaura 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Stulecie
ludzi: 1948 3.00
programu

.. -

8.30 Magazyn sportów motorowych 9.00 Magazyn olimpijski 10.00 Biathlon 11.15
Snowboard 11.45 Narciarstwo alpejskie 13.00 Biathlon 14.45 Narciarstwo
alpejskie 17.00 Skoki narciarskie 18.45 Biathlon
20.00 Piłka nożna 22.00
Jeżdziectwo 23.00 Wiadomości 23.15 Przygoda 0.15
Sumo 1.15 Wiadomości 1.30
programu
Zakończenie

~„r:;·~r

...

Zakończenie

zwykłych

~~j~~r~
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TV

7 .OO Babar - serial animowany dla dzieci 7 .30 Wyprawa na Zachód - serial
animowany dla dzieci 8.00
Telewizyjny Numer Warszawski 8.15 Architektura
Warszawy 8.30 Za wszelką
cenę 9.30 Historia kołem
się toczy 1O.OO Słoneczny
patrol - serial fabularny
prod. USA 10.45 Telekurier 11.15 Czarne chmury
- serial fabularny 12.00 To
jest temat 12.15 Swiat ogrodów 12.45 U siebie 13.1O
Kostek 13.35 Familiada teleturniej 14.00 Klan 15.00
Eugenia Sandler - serial dla
młodzieży 15.25 Wiadomości Kuriera 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
17.50 Kurier 18.20 Muzyka
łączy pokolenia 18.40 Studio reportażu 19.00 Polska
liga siatkówki 21 .00 Parada humoru - serial komediowy prod. angielskiej
21.30 Kurier 21.45 Rozmowa dnia 22.00 To jest temat - cykl reportażu 22.15
Królowa serc - fJlm fabularny prod. angielskiej 0.05
Zakończenie programu

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7 .OO Ba bar - serial animowany dla dzieci 7.30 Wyprawa na Zachód - serial
animowany dla dzieci 8.00
Depozyt wiary 8.30 Za
wszelką cenę - serial fabularny 9.25 Książki z górnej
półki - prezentacje 9.30
Smakując życie z Krzysztofem Kowalewskim 9.45
Język filmu 10.00 Słonecz
ny patrol - serial fabularny
10.45Telekurier11.15 Czarne chmury 12.00 To jest
temat 12.15 świat ogrodów
12.45 U siebie - program
etniczny 13.1 O Kostek senal fabularny 13.35 Familiada - teleturniej 14.05
Klan - telenowela TVP 15.00
Kino familijne: Eugenia
Sandler - serial fabularny
15.40 ŁWD 16.00 Male conieco 16.10 Moda jak pogoda 16.30 Ponad czasem
- serial fabularny 17 .15 Na
sygnale 17.30 ŁWD - 100
sekund, region 17.50 Rozmowa dnia 17.55 ŁWD ioo sekund 18.00 Łódzkie
Wiadomości Dnia 18.20
Wieczór w Grand Hotelu
19.00 Polska liga siatkówki
21.00 Sitcom 21.30 ŁWD
22.00 To jest lemat 22.15
Królowa serc - film fabularny O.OO Program na jutro

Łódź

„ Należysz do rodziny" - film fabularny prod. angielsko-USA - reż. David Madden, wyk. Robert Carradine, Elizabeth Ar/en, Shirley Knight
i inni. Emisja: piątek, 21 grudnia, TVP 2, godz. 2.10.

21 grudnia 2001 r.

zdolnym pianistą, mimo
młodego wieku zyskał już
sławę wirtuoza. Od śmier
ci rodziców wychowaniem i
kształceniem chłopaka zajmował się jego wuj, Milos
Kadar. Niestety, mężczy
zna umiera niespodziewanie na zawał, choć wcześniej nie uskarżał się na
kłopoty z sercem. Opiekę
nad Eugene'em przejmuje
jego agent, Lee Noir, który traktuje go bardzo surowo, zmusza do bezustannej pracy i ingeruje w jego
życie osobiste.
23.45 Lano i Woodley
rozrabiają
·
- senal ang.-australijski
Kolejne niesamowite przygody Colin i Frank przeży
wają w szpitalu położni
czym. Mają fotografować
dzieci, które właśnie przyszły na świat. Wynika z
tego mnóstwo nieprzewidzianych i żabawnych sytuacji. Na dodatek gamoniowaci przyjaciele nieświa
domie zamieniają noworodki.
0.10 żądze
-serial prod. USA
0.40 Zakończenie
programu

przełożeni, postanawiaj<{
zdemaskować sprawców i
ostatecznie zadbać o wła
sne inte resy.
0.35 Cięcie
- film fab. prod. USA.
reż. Paul Raimondi
Martin Niecni urodził się w
Nowym Jorku, tu dorastał
1 związał się ze światem
przestępczym. Całe jego
życie to rozboje z bronią w
ręku, kradzieże, narkotyki i
łatwe kobiety, z którymi nigdy nie wiąże się na dłu
żej. Pewnego razu podczas
awantury w barze, wywoła
nej przez syna potężnego
mafiosa Tarantino, dochodzi do strzelaniny. Na
oczach klientów lokalu Martin zabija wymachującego
pistoletem rozwścieczonego
chłopaka. Chociaż strzelał w
obronie własnej i przyjaciela, w obawie przed zemstą
mafii musi się ukrywać.
Za radą starego przyjaciel a ojca opuszcza Nowy
Jork, by poszukać bezpiecznej kryjówki na prowincji.
2.10 Należszysz

angielsk(}amerykańskiej

do rodziny
· film fab. prod.
3.40 Zakończenie
programu

13
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6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
- serial animowany
7.25 Power Rangers
· senal dla mlodzieży
7.fil Mały dzielny toster
-komedia animowana
9.25 Flinstonowie
·komedia prod. USA
11.00 Ania z Zielonego
Wzgórza:
dalsze losy, cz. I
-film prod. kanadyjskiej
12.35 20 tysięcy mil
podmorskiej
żeglugi

- serial prod. polskiej
14.20 David Copperfield
15.10 Podaruj
dzieciom słońce

9.00

9.20

10.00

11.00

12.50

14.30

Kacper i przyjaciele
- serial animowany
prod.USA
Baśnie Braci
Grimm
- serial animowany
Dotyk ani/a
- serial obyczajowy
prod.USA
Dzieje Jakuba
i Józefa
- film historyczny
prod.USA
Wigilijny romans
- dramat obyczajowy
prod.USA
M Kwadrat
-talk show
Manna i Matemy

TV POLONIA
6.00 CK Dezerterzy · komedia prod. polskiej 7.25
Pastorałki 7 .50 Homilia
Prymasa Polski 8.00 Tatrzańskie sacrum 8.25 Kolędy 8.50 Wniebowzięci film fabularny prod polskiej 9.35 Swiąteczna pod·
róż 9.55 Biblioteka rodzinna 10.40 Wiech moja miłość 11.35 Kolędy 11.55
Urbi el Orbi - transmisja
błogosławieństwa z Watykanu 12.45 Kolędy dla Papieża 13.05 Przy polskim
stole 13.35 Adam Małysz
- potęga skoku 14.30 Nieznana opowieść Wigilijna •
fiilm fabularny prod. polskiej 16.05 Ogniem i mieczem - serial 17.00 Teleexpress 17.15 Swięta z komedią 18.40 Polskie smaki 19.10 Dobranocka 19.30
Wiadomości 20.05 Amok
- dramat prod. polskiej 22.00
Panorama 22.20 Sport 22.30
Pani Irena 23.15 CK Dezerterzy 0.25 Powtórki

15.20 Naga broń
·komedia prod. USA
·16.55 Śnięty Mikołaj
-baśń wigilijna prod. USA
Chcąc udowodnić synkowi, że św. Mikołaj istnieje
Scat Calvin powoduje
śmierć prawdziewgo Mikołaja.

18.45 Informacje
18.55 Prognoza pogody
19.00 Karel Gott
-wydanie specjalne
,Na każdy lemat'
19.35 Rodzina zastępcza
- seńal obyczajowy
20.05 Miodowe lata
- seńal komediowy
20.55 Junior
-.komedia prod. USA
Genetyk dr Hess ma zo-

z Janem
Pospieszalskim
Dotyk anioła
· seńal obyczajowy
prod.USA
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Tajemniczy
element
- serial sensacyjny
prod.USA

15.05 Zdarzyło się jutro
· serial sensacyjny
prod.USA
15.55 Dziesięć przykazań
- film historyczny
prod.USA
18.05 Kolędowanie

19.05

20.00
2020
20.25
20.30

m
7.00 Teledyski 8.00 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane 10.25 Smiej się
razem z nami - program
rollywkowy 10.55 Tajemniczy
Mikołaj - film familijny prod.
USA 12.25 Merlin - świat
magii - film przygodowy
prod kanadyjsko - amerykańskiej 14.00 Feniks 1czarodziejski dywan - film przygodowy prod. angielskiej
15.30 Akwanauci - serial dokumentalna - przygodowy
15.55 Odjazdowe kreskówki seriale animowane 18.15
Niedżw1edż 1ja - film fam11jny prod USA. Emilf gubi
się w lesie, kiedy próbuje
dolączyć do protestu ekoog1cznego. Z pomocą
przychodzi Jej Masha - niedżwiedzica„. 20.00 Wyprawa do raju - film akcji 22.30
Weekend u Berniego - komedia prod. USA 0.15 Wyprawa do raju - film akcji
2.35 Weekend u Berniego
- komedia prod. USA

stać matką. Zmuszony
przerwać eksperyment z
ochroną genetyczną ratuje hodowanego „in vitro"
embriona wszczepując go
sobie. Dzielnie znosi cią
żę, wspomagany przez
asystentów.
21.30 Losowanie LOTIO
23.00 Szklana pułapka
- film akcji prod. USA
Detektyw McCJane z LA,
dość przypadkowo ratuje
miasto przed bandą terrorystów grożących wysadzeniem .szklanego wie-

żowca".

0.20 Zatrute wody
- film akcji prod. USA
2.fil Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

21.25 Fisher King
- film obyczajowy
prod.USA
Młody i cyniczny prezenter radiowy - Jack Lucas mimowolnie przyczynia się
do tragedii. _Nierozważną
wypowiedzią w trakcie trwania audycji, prowokuje słu
chacza - szaleńca do zastrzelenia
kilkunastu
osób w restauracji.
23.50 M Kwadrat
·talk show
Manna i Matemy
0.25 Fisher King
- film obyczajowy
prod.USA
2.50 Zakończenie

0

alt- 'i ino.'

8.00 Dokument: Magia kina
- sięgając do archiwów 8.30
Przygoda noworoczna film obyczajowy prod. polskiej 9.45 Lata jak sandwiche - film obyczajowy pro~.
francuskiej 11.30 Dokument: Whoopi Goldberg
12.40 Monturi - film wojenny prod. USA 14.30 Karcer - dramat prod. USA
16.10 Sekrety 1 kłamstwa film obyczajowy prod. angielsko - francuskiej 18.30
Zbrodnia nie ukarana - komedia prod. angielskoamerykańskiej 20.00 Smierć
na Nilu - film kryminalny
prod. angielskiej 22.20 Kosiarz umysłów - film sc1ence-ficllon prod. angielsko
- amerykańskiej, reż . Brett
Leonard , wyk. Jeff Fahey,
Pierce Brosnan 0.1 O Halloween - horror prod. USA
1.50 Cena oddechu - thriller prod. UŚA 2.35 Zakoń
czenie programu

•

8.00 Inspektor Gadge\ serial animowany dla dzieci 8.25 Mini Playback Show
- program rozrywkowy 9.25
Opowieść wigilijna - film rodzin ny prod. USA 11.00
Cudowne święta - film obyczajowy prod USA 12.45
Droga do gwiazd - wydanie
specjalne 13.45 Wyprawa
do wnętrza Ziemi cz. I film przygodowy prod. USA
15.25 Maraton uśmiechu program rozrywkowy 16.25
Książe Egiptu - film animowany prod. USA 18.00
Big Brother - Pojedynek
19.00 TVN Fakty 19.20
Sport 19.25 Pogoda 19.35
Milionerzy - wydanie świą
teczne 20.35 13 Posterunek - serial komediowy
prod. polskiej 21.10 Ace
Ventura, psi detektyw - komedia prod. USA 22.50 Miłość jak narkotyk - komedia prod. USA 0.30 Tenbil.pl 0.40 Niezwykła odwaga - film sensacyjny prod.
USA 2.25 Nic straconego
- powtórki

dok. :::e
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SZALIK ZMIŁOSCIĄ„.

Prezent powinien być nowy - to oczywi-

ste. Jeśli bratowa marzyła o naszym swetrze,

to jej go oddajmy bez okazji, a nie wkładajmy

prawdziwych antyków - obraz czy posążek,

pod choinkę. Jedyny wyjątek robimy dla

kupione w Desie czy na aukcji, nie musi być

„przechodnich'' - jeśli dostajemy koszmarny

nowy. Należy unikać robienia prezentów

krawat czy kapcie, nic dawajmy ich za czas

spodobają i może dojść do zupetnej klęski,

ja~iś komuś innemu. Jemu pewnie też sic;, nic

po zatoczeniu kółka do pierwotnego ofiaro-

gdy chusta w charakterystyczny wzorek wróci

puściliśmy ją w obieg„. Trndno - trzeba i taki

dawcy. Od razu bc;,dzic wiedzial, że to my

prezent zostawić dla siebie, a nawet czasem

towny podarek, gdy nasza sytuacja material-

go założyć. Nie wypada wysilać się na kosz-

wanego. Nic daje sic;, pod choinkę rzeczy, wią

na jest znacząco gorsza, niż syniacja obdaro-

żąc.ych sic;, z chorobą - baniek, leków itp. Nic

jest te? w dobrym tonie kupowanie czegoś za

to być za dwa razy więcej. Nie wolno kupo-

30 zł, gdy z rodziną ustaliliśmy, że powinno

finanse nam nic dopisują. Za małe pieniądze

wać byle czego, na odczepnego, nawet gdy

żolądck trafia do serca narzeczonego.

wa tajemnice egzotycznych kuchni i nieustan.
- .
.
.
.
nic eksperymentuje z nowymi dan1am1. Przez

D

5.25 Strefa P - magazyn
muzyczny 5.55 Supergol magazyn piłkarski 6.25 Muzyczne listy - program
muzyczny 7 .15 Hoboczaki - serial dla dzieci 7 .45
Czarny Królewicz - serial
przygodowy 8.15 Biały Kieł
- serial przygodowy 8.45
Winnetou i skarb Błękit
nych Gór - western oparty
na powieści Karola Maya
10.30 Snieg1 Kilimandżaro
- film przygodowy 12.40
Gwiazdka na prerii - film
przygodowy 14.25 Gorzka
czekolada - komediodramat prod. USA 16.25 Podróże Gullivera - fJlm przygodowy prod. angielsko amerykańskiej. Ekranizacja
XVIII w. fantastycznej powieści angielskiego pisarza
Jonathana Swifta 18.15
. f b
odl atowcy - f11m a u1arny
prod. USA 20.00 Różowa

dok. na sf/: 16

Dorota szczyci sic;, tym ,

że

uo:'

brze gotuje. Z wielką przyjemnością odkry-

skliwością.

doniczkowych, które hodują z ogromną tro-

na temat najróżniejszych odmian kwiatów

Wspólnie zbierają specjalistyczne książki

NIE JEST NAIWNĄ BEATĄ

dok. :::es/I: 5

poniżony czy wychowywany.

cieszyć się z prezentu, a nic - poczuć się nim

odbiorcy, a nic z naszym. Czlowiek powinien

Dar powinien być zgodny z gustem jego

się trochc;, potrudzić.

- i choć to rzeczywiście duża sznika, warto

też można kupić rzeczy ładne, radujące serce

pantera - pastisz filmów

c·

. .

laby sic;, skoncentrować na pracy w teatrze.

była Ewą Stolnikówną. W przyszłości chcia-

s

kryminalnych 22.15 Term1Na razie ani Beata, ani Tomek nic mówią o
nator - thriller prod. USA, ślubie czy dziecku. Jest im dobrze tak. jak
reż. James Cameron wyk.
O
· k· " d
·
I·
A
Id
h
·
teraz.
na marzy o Ja JCJS ramatyczneJ ro 1.
rno
c wartzenegger.
l
. . ~ . lk .
. cl
Jeden z najlepszych w dzie1cszy sic;,, ze mog a zagrac mewie ' t ep1zo
jach Hollywood futury- • w „Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy, gdzie

Mucha - horror fantastycz-

Anna Markietl'ic:::

Zagrała jedną z glównych ról w przcdstawic·
p
,,
k.
T
n1u „ o naszemu \\' warszaws · 1111 eatrzc
.
.
Powszechnym . Nie chce byc tylko Beatą„.

stycznych thrillerów . 0.30

3.45 Zakończenie

ny prod. USA 2.20 Muzycz.ne
listy
magazyn
muzyczny 3.10 Muzyczny
VIP. magazym muzytżny

zaręczynowy pierścio

10.45 Świąteczne
spotkanie
z piłkarską
kadrą Polski
,11.20 Tarzan ·
na Manhattanie
·film fabularny prod. USA
Pewnego dnia w dżungli
pojawia się grupa białych
myśliwych, polujących na
egzotyczne zwierzęta. Za·
bijają Kęlę. potężną gor

7.00 Życzenie Anabelli
· fdm animowany
prod.USA
7.flJ Homilia
Pramasa Polski
8.00 Program lokalny
9.00 Powitanie
9.00 Dzwonnik
z Notre Dame

TVP8

nek. W tej samej chwili
dzwoni jego szef, który
każe mu umówić się na
kolację z najlepszym
klientem firmy. Szef podaje mu również telefony
kobiet, które moglyby zabawiać klienta podczas
tego spotkania. Rozmowie
przysłuchuje się narzeczona 1 żąda, aby ukochany
zabrał ją ze sobą.
7.30 Klan
-telenowela 1VP
7,55 Imperium oceanu
-film dokumentalny
prod. australijskiej
8.45 Budzik
9.20 Kometa nad Doliną
Muminków
-film animowany
prod. niemieckiej
10.30 Wesołych Świąt
-film animowany
prod.USA
Mieszkańcy niewielkiego
miasteczka
Harmony
przygotowują się do świąt
Bożego Narodzenia. Wielu przekazalo już prezenty

lei

bklgosła\lieństwa

poszukiwanie.
12.55 Bezludna wyspa
13.flJ Familiada
· teleturniej
14.25 Złotopolscy
·telenowela TVP
14.flJ Spartakus
-film fabularny prod. USA

licę, która wychowala Tarzana zastępując mu mat·
kę i zabierają ze sobą małą
Cheetę. Nie mogąc już
pomóc Kali, Tarzan postanawia ratować swą malpią
przyjaciółkę i rusza na jej

zWatykalu
12.55 Gwiazda wigilijna
· komedia prod. USA
14.30 Tajemnice przyrody
·film dokumentalny
prod. angiełskiej
15.20 Śmiechu warte
15.45 Jaka to melodia?
-quiz muzyczny
16.30 Klan
· telenowela TVP
Jerzy, w świetnym humorze, wspomina wczorajszy
wieczór. Elżbieta proponuje, aby zaprosić rodziców
Kingi jutro na obiad.
17.00 Teleexpress
17.20 Asterix i Obelix
kontra Cezar
-komedia prod.ftan<;uskiej
19.00 Wieczorynka:
Kacper; Miś Poldek
19.30 Wiadomości
19.52 Sport

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Brittanic
·film fab. prod. angietskej

Akcja filmu rozgrywa się
w czasie pierwszej wojny
światowej. Szpiegowska
opowieść z wątkiem milosnym nawiązująca do wydarzeń, jakie rozegrały się
w 1916 roku na brytyjskim
statku pasażerskim ,Britannic', wybudowanym po
zatonięciu • Titanica" w
1912 roku.
20.30 Święta wojna
-serial TVP
21.00 Panorama
21.20 Sport - telegram
21.25 Pogoda
21.30 Ja Cię kocham,
a ty śpisz
·film fabularny procl.USA
23.15 Snajper
·film fab. prod.angielskiej
0.25 W napięciu
·film fabularny proc!. USA
2.05 Zakończenie

18.00
18.21
18.30
18.flJ

prawa i Eddie padają martwi
0.30 Strzelec
·western prod. USA
2.05 Zakończenie
programu

legają się strzały. Stróż

29.58 Pogoda
20.05 Pan Tadeusz
·film fabularny
prod. polskiej
reż. Andrzej Wajda
wyk. Michał Żebrowski,
Alicja Bachleda-Curuś
22.45 Drzewo Jezuego
·film fabularny prod. USA
Santee podróżuje ze
swym czarnoskórym przyjacielem Eddiem ogromną
ciężarówką. w której przewożą trefny towar. W czasie kontroli drogowej na
odludziu dochodzi do tragedii. Kiedy kierowca wysiada na polecenie policjanta, z samochodu roz-

TV
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WOT

8.30 Sporty ekstremalne
9.00 Przygoda 1O.OO Kolarstwo 11.00 Magazyn
Watts 11.30 Magazyn
olimpijski 12.00 Lekka atletyka
13.00 Magazyn
Watts 13.30 Piłka nożna
15.30 Skoki narciarskie
17.00 Taniec 18.30 Piłka
nożna 21.00 Sumo 23.00
Skoki narciarskie 1.00 Magazyn Watts 1.30 Zakoń
czenie
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9.00 Niebezpieczne kontakty 9.25 Fenomeny pogody 9.55 Pojazdy specjalnego przeznaczenia
10.20 Saperzy 10.50 Stulecie zwykłych ludzi 11.45
SABC - spotkania ze zwierzętami 12.40 Wyspy rozkoszy 13.30 Samotna pia·
neta 14.25 Jezus 15.15 Na
szlakach Nowego Testa·
mentu 16.1 O Wyczarowane z drewna: Mnisia lawa
16.35 Święto smakoszy ·
przez Kanadę z Gregiem i
Maxem. 17.05 Wędkarskie
przygody Rexa Hunta
17.30 Terra X 18.00 Kroni·
ki stacji kosmicznej MIR życie w kosmosie 19.00
Podróż nosorożca 20.00
Niebezpieczne kontakty
20.30 Fenomeny pogody:
Walka z pogodą 21.00
Wspomnienia z kasyna
22.00 Rozdwojenie jaźni
23.00 Fałszywe wspomnienia O.OO Wojna Stalina z Niemcami 1.00 Wyprawa w czasie 2.00 Titanic 3.00 Zakończenie programu

~~~·
7.OO Anatol • serial animowany dla dzieci 7.30 Przygody Oggy'ego • serial animąwany dla dzieci 8.00
Śląsk 8.35 Kolędnicy Herody 9.00 Matuzalem film przygodowy dla mlodych widzów 10.40 20 tysięcy mil podwodnej że
glugi - serial fantastyczno
przygodowy 11.45 Missisippi - rozśpiewana rzeka film fabularny 12.40 Bingo - film fabularny prod.
USA 14.05 Mand~rynko
wy miś - film fabularny
prod. USA 15.05 Wigilia w
Pałacu
Prezydenckim
15.25 Wiadomości Kuriera 15.30 Architektura Warszawy 15.40 Vabank - film
fabularny prod. pelskiej
17.20 Szczęśliwej podróży - poradnik turystyczny
17.40 Kolędowanie z
Gwiazdami 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski
18.25 Powrót Muszkieterów • film fabularny 20.00
Koncert świąteczny B.
Hendrix 21.00 Rockowe
kolędowanie 21.35 Kurier
21.45 Warszawskie szopki 22.00 Ucieczka - film
fabularny prod. francuskiej 23.35 Żar pustynie film obyczajowy 0.30 Zakończenie programu

l

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Anatol - serial animowany dla dzieci 7.30 Przygody Oggy'ego - serial
animowany dla dzieci 8.00
Andrzej Poniedzielski i
przyjaciele 9.00 MatuzaIem - film przygodowy dla
mlodych widzów 10.40 20
tysięcy mil podwodnej żeglugi - serial fantastyczno przygodowy 11.45 Missisippi - rozśpiewana rzeka • film fabularny 12.40
Bingo - film fabularny
prod. USA 14.05 Mandarynkowy miś - film fabularny prod. USA 15.05
Tajemnicze archiwum Shelby Woo - amerykański
serial fabularny 15.40 Vabank - film fabularny pro<j.
polskiej 17.20 Szczęśliwej
podróży - poradnik turystyczny 17 .40 Reportaż
z koncertu - prezentacja
zespołu Blue Cale 18.00
Wigilijny dworek 18.20 Infoexpress 18.25 Powrót
Muszkieterów - fili'(! fabularny z typu płaszcza i
szpady 20.00 Koncert
świąteczny B. Hendrix
21.00 Andrzej Poniedzielski i przyjaciele 22.00 Mężczyzny kobieta i dziecko
23.35 żar pustynie - film
obyczajowy 0.30 Program
na jutro

Nasz przyjaciel 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Plebania 20.25 Muppet
show 20.50 Hity satelity 21.05
Koncert 22.00 Dziewięć fi·
nalów 22.30 Panorama 22.50
Sport 23.00 Porozmawiajmy O.OO Powtórki

200018.35Złotopolscy19.00

Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata 8.00
8.40 Złotopolscy
9.05 Wierszowanki 9.1 OTę
czowa bajeczka 9.20 Krecik 9.35 Słoneczna włócz
nia 10.00 Wspomnień czar
11.10 Wieczór z Jagielskim
12.00 Wiadomości 11.50 Film
animowany 12.00 Wiadomości 12.10 Gościniec 12.40
Historia obyczaju 13.00 Film
animowany 13.10 Złotopolscy
13.35 Tygodnik polityczny
Jedynki 14.20 Wadaw Kondek 14.50 Film animowany dla dorosłych 15.00 Wiadomości 15.1 O Nie tylko dla
komandosów 15.35 Rząd Polski 16.30 Pegaz 17.00 Teleexpres 17.15 Wierszowanki 17.20 Tęczowa bajeczka
17.30 Bajka 18.10 Sydney

TV POLONIA

7.30 Biznes Info
·magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Remington Steel
·serial sensacyjny USA
8.55 'Kacper I przyjaciele
- serial animowany
9.20 Baśnie Braci
Grimm
- serial animowany
9.45 Był sobie człowiek
• serial animowany
10.15 Domek na prerii
·serial przygodowy
11.10 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
12.00 Wizyta w domu
12.30 M Kwadrat
12.flJ Telesklep
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6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
·serial animowany
7.25 Power Rangers
·serial dla mtodzieży
7.00 Słoneczny patrol
·serial prod. USA
8.45 Ally McBeal
· serial prod. USA
9.35 Cud miłości
·telenowela
10.30 Po prostu miłość
·telenowela
11.25 Adam i Ewa
-serial obyczajowy
11.55 Czułość i kłamstwa
·serial prod. polskiej
12.25 Życiowa szansa
13.15 Disco Relax
14.15 Kocham Klarę

dla dzieci z sierocińca.
Dzieciaki zastanawiają
się, co mogą dać mieszkańcom miasteczka w zamian. Podczas przedświą
tecznych porządków znalazły na stryQhu swego
domu stare nuty.
11.25 Wybierzteledysk
11.55 Urbi et Orbi
-transmisja

7.05 ChaHey Chase
zbawia klienta
-burleska prod. USA
Charley Chase oświadcza
się narzeczonej i wręcza
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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 Sila 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 O.OS Rób, co należy
- komediodramat prod.
USA 2.05 Kobieca sprawa
- film obyczajowy prod.
francuskiej 2.45 Zakończe
nie programu

·""'
6.00 Teledyski 7 .15 Od·

jazdowe kreskówki • seriale
ani-mowane dla dzieci 9.35
Teleshopping 10.10 Maria
Emilia - telenowela 11.00
Izabella - 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 Akwanauci - serial dokumentalna-przygodowy 15.35 Odjazdowe kreskówki 18.00
Czy boisz się ciemności?
serial dla młodzieży
18.30 Komando Małolat serial policyjny 19.30 Nie
z tego świata - serial komediowy 20.00 Dziennik
mordercy - film akcji prod.
USA 21.45 Strefa - film
akcji 23.30 Komando Małolat - serial policyjny 0.25
Dziennik mordercy - film
akcji 1.55 Strefa - film akcji
prod. USA 3.25 Teleshopping

23.00

22.15
22.45
22.55

2125

20.00
20.20
2025
20.30

·program publicystyczny
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Tajemniczy element
· serial sensacyjny
Pogotowie lotnicze
-serial sensacyjny
Wizyta
Wydarzenia
Biznes Info
·magazyn ekonomiczny
Simon i Dalila
·film historyczny

Skowrońskiego

1.25 Zakończenie

19.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
19.45 Pytania Krzysztofa

21.00 Devlin
. serial prod. polskiej,
reż. Rick Rosenthal,
wyk. Bryan Brown,
RomaDowney, IJirj
Bridges, Whip Hubley,
Lisa Eid1hom
21.30 Losowanie LOTTO
23.20 Era biznesu
23.25 Informacje
23.40 Sport
23.45 Prognoza pogody
23.55 Puls biznesu
0.15 Dzieci kukurydzy
. film prod. USA.
reż. Fritz Kiersch,
wyk. Peter Honon,
Linda Harrnilton
1.55 Playboy
2.25 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

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 Był sobie człowiek
-serial animowany
17.05 Domek na prerii
·serial przygodowy
18.00 Cudowne lata
·serial obyczajowy
18.30 Bill Cosby Show
·serial komediowy

20.00 Życiowa szansa

•teleoowela

• serial komediowy
14.50 PowerRangers
- serial dla mlodzieży
15.15 Pokemon
·serial animowany
15.40 Fundacja
Polsat
15.45 Informacje
16.10 Air America
·serial sensacyjny
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 księżyc

NAIWNĄ BEATĄ

NIE JEST

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

plotki 7.OO Muzyczne listy
7.50 Hoboczaki 8.20 Alvaro - serial obyczajowy 9.20
Łysi i Blondynki - reality
show 10.20 Stan wyjątko·
wy - serial sensacyjny 11.1 O
Dotyk anioła · serial obyczajowy 12.00 Wizyta w
domu Jacka Zielińskiego
12.30 M Kwadrat • talk
show 13.15 Obieżyświat
Dr Witt - program turystyczno-podróżniczy 13.45 Muzyczny VIP 14.20 Hoboczaki 14.45 Muzyczne listy
15.35 M.A.S.H . serial ko·
mediowy 16.ÓO Alvaro serial obycz. 17 .OO Oni, ona
i pizzeraia • serial korne·
diowy 17.30 HOT CHAT
2001 17.45 Dziennik 18.00
Łysi i Blondynki - reality
show 19.00 Retransmisja
meczu siatkówki 20.00' Kolor sprawiedliwość - dramat 21.50 Dziennik 22.02
Informacje sportowe 22.15
Łysi i Blondynki 23.15 O
czym mówi gwiazdy 0.15
X. Laski 0.45 Muzyczne listy 1.45 Muzyczny VIP
2.20 zakońc)8nie

a

Myślę, że

Dorota
dojrzała

J

od początku byłam bardziej
i odpowiedzialna od Beaty- powiada
Dorota Naruszewicz. - Okres fascynacji starszymi panami już dawno mam za sobą, toteż
czasem drażni mnie naiwność Beaty.
Aktorka - w przeciwieństwie do serialowej
Beaty - nie jest jeszcze mężatką. Nie ma również dziecka. Natomiast od kilku lat związana
jest z młodym, obiecującym prawnikiem, który
pracuje w prestiżowej amerykańskiej kancelarii prawniczej w Warszawie.
- Tomek jest mężczyzną, z którym dobrze
się czuję - ujawnia Dorota Naruszewicz. - On
jest Skorpionem, a ja Rybą. Ma bardzo silną
osobowość:, co jednak wcale nie oznacza, ze
kieruje moim postępowaniem. Jest opiekuń
czy, troskliwy, opanowany i trochę zazdrosny o mnie.
Dorota i Tomek mają wspólne pasje i zainteresowania. Obydwoje uwielbiają podróżo
wać. Kilka miesięcy spędzili w Stanach Zjednoczonych, gdl!ie on odbywał staż, a ona pracowała na festiwalu szekspirowskim. Postanowili jednak wrócić do Polski.
dok. na str. 13
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miętna miłość.

Niespodziewanie rodzi się między nimi naJest to tzw. trudny związek,
bo wychodzi na jaw, że Rafalski ma żonę i
dorastającą córkę Karolinę. Mami Beatę opowieściami o rozwodzie i o tym, że jego mał
żeństwo właściwie zawsze było nieudane .
Ona początkowo wierzy jego słowom. Odsuwa od siebie Jacka, a wkrótce po tym okazuje
się, że spodziewa się dziecka.
Całą prawdę o Piotrze Rafalskim poznaje
w momencie, kiedy mówi mu o ciąży. On absolutnie nie chce zgodzić się na dziecko i namawiąją do aborcji. Beata postanawia jednak
za wszelką cenę urodzić. Rozstaje się z Rafalskim. Kiedy znów wiąże się z Jackiem, Piotr
robi jej nieustanne problemy. Po urodzeniu
Jasia Beata niemal nie wychodzi z sądu. Rafalski wciąż wplątuje ją w coraz to nowe procesy.
Sytuacja zmienia się, kiedy okazuje się, że
Jasio ma chorą nerkę i jedynym ratunkiem dla
niego jest przeszczep. Rafalski deklaruje wtedy swoją pomoc. Zostaje dawcą nerki. Tymczasem w małżeństwie Beaty i Jacka nie ukła
da się najlepiej. Jacek staje się coraz bardziej
zazdrosny. Czy dojdzie do ich rozwodu? I
6.00 Muzyczne listy 6.30 czy Beata wróci do Piotra Rafalskiego? - tego
Super VIP · wydarzenia i dowiemy się z kolejnych odcinków „Klanu".

5.45 Kropka nad i 6.00 Mii przeznaczenie 6.45
Telesklep 7.OO Cena miłości 7.50 Inspektor Gadget 8.1 S Animaniacy • serial animowany 8.40 Tajne
akta psiej agencji • serial
dla dzieci 9.05 Denis rozrabiaka - serial animowany 9.30 Telesklep 10.30
Big Brother 11.15 Rozmowy w toku 12.1 O Urzekła
mnie Twoja historia - talk
show 12.40 Inspektor Gadget - serial dla dzieci 13.05
Animaniacy - serial animowany dla dzieci 13.30 Tajne akta psiej agencji . serial dla dzieci 13.55 Denis
rozrabiaka • serial animowany dla dzieci 14.20 Beverly Hills 90210 . serial obyczajowy 15.15 Milionerzy
16.00 TVN Fakty, pogoda
16.20 Virginia . telenowela
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
- rodzina i przyjaciele 20.45
Władza absolutna 23.05
Big Brother 23.50 Wyspa
grozy - horror 1.35 Płoną·
ca laguna - film sensacyjny :i.35 Nic straconego
łość

•
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Pogoda
Przygody

Wiadomości

6.30 Wszystko o działce
I ogrodzie
Agrollnla
7.00
8.00
8.12
8.15

szwajcarskiej
.
rodziny
Robinsonów
· serial prod. USA
BAS Ziarno· piogram
redakcji katolickiej
dla dzieci I rodziców
9.10 Cybennanla
9.40 Walt Disney
przedstawia~

Sabrina
· se~al anim. prod. USA
10.05 Walt Disney
przedstawia:
Kochanle
zmniejszyłem

dzieciaki
·serial prod. USA
11.00 Poszukiwacze
skarbów· teleturniej
11.30 Lista przebojów
12.00 Z kamerę
wśród zwierząt
12.25 Sekrety zdrowia
12A5 ŚwlętazJedynką
13.00 Wiadomości
13.10 Dwadzleśclajeden
·teleturniej
13.45 Słoneczny patrol
·serial prod. USA

8
7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy razem
·magazyn
dla niepełrosprawny
8.00 Program lokalny
9.00 Doogle Howser,

lekarz medycyny
• seńal prod. USA
. 9.25 Psi świat
·serial prod. kanadyjs!Qej
9.50 Rozrywka
10.15 Kręcloła
10.35 Zwierzaki • dziwaki

14.35 Zwierzęta świata;
Morski stwory
·filmdoł<.
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prod. angielskiej
15.05 Co Pani na to?
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15.35 Moda na sukces
·serial prod. USA
16.00 Plebania ·serial TVP
16.35 'Teleexpress
16.55 Studio sport:
PucharŚWlała

pocałunek

Sport
Pogoda
Francuski

Tęczowe rybki
Wiadomości

wskokach
narciarskich
19.00 Wieczorynka:
19.30
19.52
19.58
20.05
• kQmedia romantyczna
prod.USA,
~Lawrence

Kasdan, wyk. Meg Ryan,
KM1Kiie
Toronto. Narzeczony Kate
(Meg Ryan) wybiera się w
do Pary·
Ona nie chce mu to·
ża.

slużhową podróż

gę przec;hodniów, którzy
robią jeszcze ostatnie zakupy i jut spieszą do do·
mów, na wigilijną wlecze·
rzę. Z ciężkim sercem ob·
serwuje tę radosną krząta
ninę Janies O'Hanion, ojciec trojga dzieci.

17.30
18.00
18.21
18.30
19.00

Kolęda wKosowie

14.00 Famlllada ·teleturniej
~1.05 Pomóż dzieciom
przetrwać· koncert 14.30 Złotopolscy
11.30 Kino bez rodziców:
-telenowela lVP
15.00 Wielka gra
życzenie Anabelll
•serial animowany
·teleturniej
16.00 Śpjewaj;\ce
12.20 Tak, Virginio
Fo1teplany
·święty Mikołaj
I
·teleturniej roorpil'J
Istnieje· fllm fab.
I
17.00 30 toni· lista, lista
prod. USA
Nowy Jork z początku XX
·list.a przebojów
Jazda kulturalna
wieku mieni się blaskiem
Program lokalny
bożonarodzeniowych świa·
Pogoda
PahOrama
lelek. Pięknie udekorowa·
ne i oświetlone wystawy
sklepowe przyciągają uwa-

Łódź
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7.00 Czerwony pies Clif· . '7.00 Ropuszy zwiad ·film
furd • serial animowany dla ' animowany 7.30 CzerwoJ
dzieci 7.30 Toad patrol • ny pies Clifford - serial anb
serial animowany dla dzie- mowany dla dzleei 8.00 Tael 8.00 Przygody kota Fi· ' lewizyjny Kurier Mazowieclemona 8.10 Hity i bity 9.00 ki 8.20 Album Mazowsza
Święty • serial fabularny 8.40 Mieszkaj lepiej 9.00
10.00 Teleturniej 3 na 6 święty • serial prod. an10.30 Łza się w oku kręci: ' gielskiej 10.00 Teleturniej 3
Śluby ulańskie • film tabu· na 6 10.30 Łza się w oku
Jamy 12.00 Cel podróty kręci • Śluby ułańskie • film
13.00 Skarbiec • magazyn fabularny prod. polskiej
kulturalny 13.25 Genialne 12.00 Cel podróty • film
zwierzaki 13.55 Serial do· dokumentalny 13.00 Skar·
kumentalny 14.25 Gości· , biec • magazyn kulturalny:
'nlec 15.00 Tajemnicze ar· 13.25 Genialne zwierzaki.
chlwum Shelby Woo • 13.55 Serial dokumentalamerykański serial fabular- ny 14.25 Gościniec • many 15.25 Koncert na 4+ ' gazyn kulturalny 15.00 Ta18.15 Szczęśliwej podróty jamnicze archiwum Shel~
16.35 Tropiciel 17.00 By· · by Woo • serial fabularny
walec 17.15 Magazyn kul· 15.25 Koncert na 4+ 18.15
turalny 17.45 Katolicki ty· Szczęśliwej podróży 16.35
godnik informacyjny 18.00 Tropiciel 17.00 Z archiWum
ŁWD 18.20 Łódt. 3 propo· · Kuriera 1'7.10 Muzyka 17.30
nuje 18.30 Firma oraz SU· I Przygody Robin Hooda
plement • cykl dokumen· , 18.00 Kurier 18.20 Są ta,
talny 19.00 Teatr w TVP 3 1 kle miejsca„. 18.40 Oawi
·regionalnej 20.35 Telekurier na Warszawa 19.00 Teatr
bis • przegląd najciekaw· , w TV 3 regionalnej 20.40
\izych tematów z tygodnia Telekurier BIS 21.00 Z ar~
WTelekurierze 21.05 Jubi· I chiWum kuriera 21.10 Dzle"
leusz 45·1ecia OTV Łódź ' je Warszawy 21.30 Kurier,
na bis 21.45 Nie tylko 21.40 Ludzie lodu· repor;
1Nawel: O duszy starych ' lat 22.00 Xiu, Xiu ·film fa·
zegarów 23.35 Muzyka w bUISrny 23.35 Mali proro·
filmie 0.20 Program na jU· , cy • film fabularny prod!
USA 1.30 Zakończenie '
tro

TV

Kino bez rodziców • nŻyczenia Anabeli" - film animowany prod.
USA. Emisja: sobota, 22 grudnia, TVP 2,.godz. 11.30.
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warzyszyć, bo nle znosi
Francuzów, a poza tym boi
samolotem.
latać
się
Tymczasem Charlie (Ti·
mothy Hutton) w słynnym
mieście nad Sekwaną Wda·
je się w romans ze śliczną
i zalotną Juliette (Susan
Anbeh), w której zakochu·
je się bez pamięci, i po·
stanawia zostać tu na sta•
le. Zdeterminowana Kate
wyrusza za ocean, aby ra·
tQwać swój ZW1ązek.
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motoryzacyjny

22.00 Magazyn

22.25

MOC
Gotti
·film fab. prod. USA

~
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8.30 Narciarstwo biegowe:
Zawody pucharu świata w
Ramsau 10.00 Sporty ekstremalne 10.30 Narciarstwo
biegowe: Zawody pucharu
świata w Ramsau 11.15
Narciarstwo alpejskie 14.15
Biathlon 15.30 Skoki nar·
ciarskie 18.45 Biathlon 20.00
Jeździectwo 22.00 Wiadomości 0.15 Biathlon: zawody pucharu świata 1.15
Sporty ekstremalne 1.45
Wiadomości 2.00 Zakończenie programu
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9.00 Niebezpieczne koniak·
~„
ty 9.25 Fenomeny pogody
9.55 Kids @ Discovery
10.50 Święto smakoszy:
przez Kanadę z Gregiem i
0.25 Zimnokrwisty
Maxem 11.15 Wielka wy• film fab. prod. USA
prawa • Hiszpania 11.45 Za1.55 Zakończenie
gadka Rai 12.40 Tajemni·
programu
ce wschodu 13.30 Pojazdy specjalnego przeznaczenia 14.00 Saperzy: Pra19.55 Marzenia Marcina ·
ga 14.25 Wygnańcy • tyDańca
jąc z trądem 15.15 Na diecie 16.10 Wojenne opowieści 16.35 Wojenne miesią
ce 17.05 Narzędzia wojny
18.00 Amerykańcy muzulmanie 19.00 Wysypisko: Ra·
kiety 20.00 Największe kasyno na świecie 21.00 Wspomnienia z kasyna 22.00
Moje kambodtańskie serce O.OO Amerykańscy prawnicy 1.00 Medycyna są
dowa 2.00 Pociągi poza
kontrolą 3.00 Zakończenie
programu
20.50 Słowo na nledzlelę
·
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.28 Prognoza pogody
21.35 Pan Przeznaczenie
·komedia prod. USA,
reż.James On
Larry Burrows jest niepo·
prawnym malkontentem,
ciągle narzeka na swój
marny los, choć ma nie·
źle płatną posadę, przytul·
ny dom, kochającą i plęk·
ną tonę Ellen (Linda Ha·
mllton) I oddanego przyja·
ciele z lat szkolnych, Cli•
pa (Jon Lowitz).
mężczyznę,

23.25 Jak upolować
czyli seks

wwielkim mieście
·serial USA
23.50 Ekspert
·film fab. prod. USA
1.25 Amazlng Grace
I Chuck
·filmfabulamyprod. USA

3.15 Zakończenie
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7.00
·serial animowany
7.25 Power Rangers
-serial dla mbdzieży
7.50 Air Amerlca
• serial sensacyjny

8.40 Asy zklasy
•teleooNela

·serial dla mlodzieży
9.30 Cud miłości

-serial~

10.25 Po prostu miłość
• telenowela
~1.20 Bal Fun~acjl Polsat
11.50 Czułość I kłamstwa

zwierzęta świata

12.20 życiowa szansa
• teleturniej
13.15 Najzabawniejsza

Rodzina zastępcza
-serial~

zwierzęta świata

14.15 Twój lekarz
. rńagazyn medyczny
14.45 Podaruj
dzieciom słońce
14.50 Mall tropiciele
·film przygodowy
prod.USA
16.30 Miłość pod choinkę
•komeda romantyczna
prod. kanad)jskiej
18.15 Najzabawniejsze

18.45 Informacje
18.55 Prognoza pogody
19.00 Fllnstonowle
•komecla prod. USA
Naga broń
·komedia prod. USA
Porucznik brygady specjal·

'{/

nej Frank Drabin ma
ochraniać królową Eltble·
tę li w czasie jej wizyty w
USA. Odwatny detektyw
robi to z wdziękiem lnspektora Clouseau z .R~żowej
Pantery" doprow~J~~ do
zabawnych komphkaq1.
21.l> Losowanie LOTTO
22.20 Józef z Nazaretu
• film fab. prod. włoskiej
Bohaterem jest człowiek,
który z pokorą wypeln~ swą
~isję'. opiekując się swym
niepo1ętym Synem, który cl
b~ w Istocie Synem Boga.
0.10 Koncertzokaz)I
10Q.lecla Pokojowe)
Nagrody Nobla
1.10 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

111no1

' k0

.,e

8.00 Dokument: Kino na
świecie. Wichrzyciele w
królestwie 9.00 Trzy oblicza Ewy • dramat prod.
USA 10.35 Piraci z Penzance • musical prod„USA
12.25 Dokument: Kino na

świecie 13.20 Droga Bri-

1

7.00 Teledyski 8.00 Odjaz- ,
dowe kreskówki • seriale
animowane dla dzieci 10.15
Śmiej się razem z nami •
program rozrywkowy 10.45
Serce lasu - film obyczajowy prod. USA 12.20 Więzy krwi • dramat prod. USA
13.55 Tajemniczy Mikołaj.

I

film familijny prod. USA gitte ·komedia prod. USA
15.30 Akwanauci • serial 15.00 Amy • film obyczadokumentalno • przygodo- jowy prod. australijskiej
wy 16.00 Odjazdowe kre- 16.40 Letnia opowieść •
skówki • seriale animowa- filr11 obyczajowy prod. anne dla dzieci 18.25 Mer1in • gielskiej 18.15 Film król·
kometratowy: Adam 18.25
świat magii • film przygodowy prod. amerykańsko- Detektyw aż nadto prywatkanadyjskiej 20.00 Co gry- ny • komedia prod. angielzie Gilberta Grape'a • ko- sklej 20.00 Wszyscy mómediodramat prod. USA, wią: kocham cię • musical
reż. Lasse Hollstrom, wyk. prod. USA 21.40 Hrabina
Johnny Depp 22.00 Suita- Cosel • film historyczny
ni westernu • komedia prod. polskiej, ret. Jerzy
prod. USA O.OO Co gryzie Antczak, wyk. Jadwiga BaGilberta Grape'a • korne- rańska 0.05 Jeden przediodramat prod. USA 1.55 ciwko mafii • thriller prod.
USA 1.45 Upadle anioły·.
Więzy krwi • dramat prod.
USA 3.30 Sultani wester- film oby~zajowy 3.20 Za·
nu • komedia prod. USA , kończenie programu

iWi6SCi

Wigilia: czar wróżb i wdzięk tradycji

Najwspanialsza kolacja w·roku

ochronę.

23.55 Ballada o Cable'u
Hogue'u • western prod .
USA 2.00 Przypadkowy turysta • film obyczajowy
prod. USA 4.05 Nic straconego • powtórki

profesjonalną

lach Zoya ponownie wyszła
za mąż. I znów los obszedł
się z nią okrutnie. 10.30
Rozmowy w toku - talk
show 11.20 Zoya cz. li •
film obyczajowy prod. USA
12.55 Big Brother - Piknik
14.05 Biblia: Od Abrahama do Mojżesza cz. I • film
kostiumowy prod. USA.
Ekranizacja wątków Starego Testamentu, opowiada·
jąca o losach hebrajskiego patriarchy Abrahama i
jego rodu. 15.20 Milionerzy ·teleturniej 16.20 Biblia: Od Abrahama do Mojżesza cz. li • film kostiumowy prod. USA 18.00
Rozmowy w toku • talk
show 19.00 TVN Fakty

Terminator • thriller prod.
USA, reż. James Carne·
ron , wyk. Arnold Schwartzenegger, Linda Hamilton.
Jeden z najlepszych w cizie.
jach Hollywood futurystycznych thrillerów. W balansującej na krawędzi zaglady Los Angeles Sarah
Connor usiłuje ocalić swego nienarodzonego jeszcze
syna, który w ćwierć wieku
pótniej poprowadzi ludzi do
zwycięskiej bitwy z inteli·
gentnymi robotami. 2:00
Muzyczne listy • magazyn
muzyczny 3.00 Strefa P •
magazyn muzyczny .3.25
i;irogramu

19.20 Sport 19.25 Pogoda
19.„Milionerzy -·wydanie
świąteczne cz. I 20.35 Droga do gwiazd • wydanie
specjalne 21.30 Bodyguard • film sensacyjny prod.
USA. Rachel Marron jest
aktorką i piosenkarką, jedną z największych gwiazd
Hollywood. Od pewnego
czasu ktoś wysyła anonimy z pogróżkami pod adresem Rachel. Jej najbliż
si postanawiają wynająć jej

Wysprzątane i pięknie ozdobio- nie wdajemy się w żadne dyskusje
ne domy i mieszkania, odświętnie spory, a już zupełnie wykluczon
ubrani ludzie. Na stołach 12 pottaw jest robienie awantur! W niektóryc
b
oł ,
•,
• na czesc apost ow 1u 13 - na rodzinach wierzy się, że dla szczę
szczęście. Zapach świerku miesza ścia domu należy zadbać o to, b
się z zapachem pysznego, choć po- pierwszą osobą, która zapuka d
stnego jadła. Za chwilę rozpocznie naszych drzwi w tym dniu, by
się najważniejsza wieczerza w roku. mężczyzna. Nawet najlepszej są-'
Nawet osoby zupełnie niewrażliwe siadce nie wolno niczego pożyczać,
otwierają się na magię Wigilii. A to a już nie daj Boże pieniędzy.
dn'
d.z' , b
.
b dz
Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazd1en, o - zgo 1e
ar o wazny
ze starymi przesądami -jaka będzie ka - ten, kto ją wypatrzy, ma zaWigilia Bożego Narodzenia, tak uło- gwarantowane szczęście - łamiemy1
się opłatkiem i skłatlamy sobie ży
ży się cały rok.
Zaczynamy od poranka - wstaje- czenia. Potem zaczyna się ucztomy chętnie, wcześnie, z zapałem i wanie - należy jeść do syta i skoszbez ociągania się - a tak będzie się tować wszystkich potraw, by w
nam wstawało przez cały następny kolejnym roku nie zabrakło jedzerok. Myjemy się w zimnej wodzie, nia. Gospodyni odkładała łuski z
w której zatopiono złoty pieniążek wigilijnego karpia, by każdy, kto
- może wystarczyć położenie na zechce, mógł wziąć jedną i umieścić
dnie umywalki „złotopodobnej" w portmonetce - wtedy pieniądze
monety. To ma zapewnić zdrowie, będą się nas trzymały przez cały
a także opływanie w dostatki. Z rok.
domownikami - i nie tylko z nimi -

•

6.10 Kropka nad i 6.25 Miłość i przeznaczenie • telenowela meksykańska
7.15 Cena milości - tele·
nowela meksykańska 7.55
proShow
Mini Playback
9.00•Zoya
rozrywkowy
gram

cz. I • film obyczajowy
prod. USA. Zoya to rosyjska arystokratka, która po
rewolucji znalazla się na
emigracji w Paryżu . Tam
poznała swego pierwszego
męża Claytona Andrewsa.
Wielka milość nie uchro.
. .
nita ich od nieszczęścia.
Clayt.on zmarł w czasie
wielkiego kryzysu. Po la·

Hoboczaki - serial dla dzieci 14.45 Muzyczne listy •
magazyn muzyczny 15.35
M.A.S.H. • serial komediowy prod. USA 16.00 Winnetou i skarb Blękitnych
Gór · western 17.50 Gorzka czekolada • komediodramat 20.00 Odlotowcy • film
fabularny prod. USA. Nie·
zbyt udane trio rockowe •
Chazz, Rex i Pip • nie
mogąc przebić się do radia, opanowuje lokal małej
rozgłośni .alternatywnej'.
Niestety, jej wyposażenie
okazuje się nic nie warte.
21.50 Żegnaj laleczko · film
~ryminalny prod. USA 23.40 ł

li

6.00 Strefa P • magazyn
muzyczny 6.30 KINOmaniaK • odjazdowy magazyn
filmowy 7.00 Muzyczne li·
sty • magazyn muzyczny
7.50 Hoboczaki • serial animowany dla dzieci 8.20
Przygody Sindbada Żegla·
rza • serial przygodo~y
9.20 Zwariowany piątek •
komedia 11.10 Na preriach Dakoty • film przygodowy prod. USA 13.15
V Max • magazyn motoryzacyjny 13.45 Strefa P •
magazyn muzyczny 14.20

Zakończenie

•-------------------------!

I

21.25 Wlgllijny romans
15.00 BlllCosbyShow
8.30 Polak, katolik,
·dramat obyczajowy
• serial kome<iO\\;'
obywatel· magazyn
prod.USA
9.00 Kacper I przyjaciele 15.30 Domek na prerii
Julia, po śmierci męta I
·serial przygodowy
·serial arimowany
utracie pracy, z trudem
9.30 Baśnie braci Grimm 16.35 Dzieje Jakuba
radzi sobie z wychowaniem
. serial animowany
IJ6zefa
dwóch córeczek. TUż przed
·film histoiyczny
10.00 Domek na prerii
Botym Narodzeniem zja·
•serial przygodowy
prod.USA
wja się na jej farmie wice11.00 Detektywwsutannle 18.15 Studio otwarte
prezes lokalnego banku i
Cybernetyki 7
·serial sensacyjny
• program publicystyc:zny oświadcza, te dom zosta12.00 Arsena Lupin
nie wkrótce zajęty...
19.00 Dotyk anioła
·serial sensacyjny
23.05 Studio otwarte
·serial obyczajowy
13.00 MKwadrat
Cybemetykl 7
13.30 Kacper I przyjaciele 20.00 Wydarzenia
•program plblicystyc:zny
20.20 Sport
·serial arimowany
O.Oó Pasterka
14.00 Baśnie braci Grimm 20.25 Pogoda
• transmisja mszy
• serial animowany
20.30 Zdarzyło się jutro
świętej zWatykanu
·serial sensacyjny
~4.30 Był sobie człowiek
2.00 Zakończenie
prod.USA
·serial animowany
___________________________

6.00 Nad naszym domem
ja~ność 6.45 Po kolędzie
7.15 Polskie smaki 7.30
Podlazy 8.00 Wiadomości
8.15 Skarbiec 8.<45 Bóg się
rodzi„. 9.15 Na polską nutę
9.45 Dzieci śpiewają kolę
dy 10.00 Biblioteka rodzinna 10.45 Kolędy 11.00 Wacuś • komedia 12.00 Kolę·
dy 12.30 Przy polskim stole 13.00 Biografie 14.00 Kochamy polskie seriale 14.30
Gdzie jesteś św. Mikolaju
15.15 Nad naszym domem
jasność 16.05 Ogniem i
mieczem 17.00 Teleexpress
17.15 Bóg się rodzi.„ 17.40
Kazimierz Kowalski zaprasza 18.10 Przy wigilijnym
stole 18.45 Kolędy 19.00
Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55 Homilia Prymasa Polski 20.05 Odwiedź
mnie we śnie 21.15 Pani
Irena 22.00 Panorama 22.25
C.K. Dezerterzy • komedia 23.55 Transmisja Pasterki z Watykanu 1.45 Powtórki

\

Wiadomości

Przybieżeli

-film fab.
prod. rosyjskiej

kolędowanie
1245 Kazańska sierota

8.15 Gwiazdkowy aniołek
-film anim.
prod. kanadyjskiei
9.00 Jedyneczka
9.35 Królowa Śniegu
- film fab. prod. USA
11.05 Lednica 2001
Imperium oceanu
-nim dok. prod.
australijskiej
1225 świąteczne

aoo

7.30 Plebania

7.10 Charley Chase, idzie
na randkę
-film prod. USA

[T\V\PD

zabawek

7.10 Cud w krainie

TVP l:1

0

-reportaż

.. ,

~

- film anim prod. USA
8.00 Program lokalny
9.00 Na dobre i na złe
-serial prod. polskiej
9.55 Złotopolscy
-telenowela
10.45 Chór kościoła
ewangelicko
·reformowanego
11.00 Drzewo miłości
- film fab. prod. USA
1235 Patyki -widowisko
dla dzieci
13.15 Kolęda w Kosowie
14.00 Złotopolscy
-telenowela
, 1425 Szansa
na sukces
Świąteczne wydan ie popularnego programu z udziałem znanych artystów.
Goście specjalni - gwiazdy polskiej piosenki: Ewa
Bem , Beata Kozidrak, Robert Janowski, Andrzej Sikorow~ki , Henryk M iś kie 
wicz, Grzegorz Markowski i
Kasia Stankiewicz wspierani przez rodziny wykonują
najpiękniejsze kolędy. Na
kanapie w charakterze jurora zasiada Jerzy Owsiak
ze swoim dzieckiem. Gosp~darzem progfamu·jest
tra<fycyjnie Wojciecn Mrann.

u2~:...~

:11·:„-,. ,

do Betlejem
-polskie kolędy
~
14.3°' Opowieść wigilijna
·,. ··' ·
-komedia
prod. angielsko
- amerykańskiej
Ja nie umieram

1

'

W latach 1455-85 toczyła
się w Anglii wojna domowa
zwana Wojną Dwóch Róż.
Starły si ę w niej dwie linie
dynastii Plantagenetów:
popierani przez arystokrację Lancasterowie mający
czerwoną różę w herbie i
Yorkowie , których herb
zdobiła biała róża i mieli
zwolenników w kręgach
drobnej szlachty, mieszczan i chi opów.
16.55 Conam
w duszy gJa: Wigilia

15.20 Czarna strzała
- film kostiumowy

17.OO Teleexpress
17.15 Klan -telenowela TVP
17.45 Szept
prowincjonalny
18.05 Znów.się rodzi
: kolędy Arki Noego
19.00 Wieczorynka:
Stąd do
ratuszowej wieży
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.53 Pogoda
19.55 Homilia
Prymasa Polski
20.05 I kto to mówi
- film fab. prod. USA
Ja.mes i Mollie Ubriacco
są rodzicami dwójki uroczych szkrabów, Mukeya i
Julle, które już znacznie
podrosły. Małżonkowie nadal jednak borykają się z
rozmaitymi życiowymi problemami. Na dodatek teraz mają pod opieką psy Rocksa i Daphne. On, cwany
spryciarz, jest zwykłym
kundlem . Ona, nieznośna
i rozpieszczona suczka,
rasowym pudelkiem. I tym
razem to właśnie psy .mówią", wygłaszając zabawne
komentarze na temat ży
cia, a głosów użyczają im
znani aktorzi Danny DeVito i Diane Keaton.

oniedzialek
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Przy wigilijnym stole Dwójki na wspólnym kolędowa
niu spotkają się znani artyści: Beata Kozidrak, Katarzyna Jamróz, Beata Rybotycka, Grażyna Łoba
szewska, Katarzyna Skrzynecka , Majka Jeżowska,
Hanna Śleszyńska, Piotr
Gąsowski, Robert Roz' mus', Wojciech KaJeta,
Krzysztof Tyniec, Mieczysław Szcześniak, Jacek
Wójcicki, Zbigniew Wodecki, Bogusław Mec, Gang
Marcela, grupa Vox i Kwartet Rampa . W ich wykonaniu najpiękniejsze kolę
dy i pastorałki.
18.00 Program lokalny
18.20 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Kolędowanie bez
barier-Wigilia
w Pałacu
Prezydenckim
19.40 Znaki czasu
20.00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21.00 Panorama
21.35 Złote dezerterów
-komedia prod. polskiej
23.30 Góry księżycowe
- film fab. prod. USA
1.40 Naciągacze
- film fab. prod. USA
315 Zakończenie

23.45 Gwiazdki blask
• kolędy i pastorałki
23.55 Transmisja Pasterki
z Bazyliki św. Piotra
z udziałem
Ojca Świętego
1.50 Weekend
Ostermana
-film fab. prod. USA
Zostaje zamordowana żona
agenta CIA itawrence'a
Fassetta (John Hurt). W
sprawę jest zamieszany
szef agencji wywiadowczej,
Maxwell Danforth (Burt
Lancaster), który nawiązał
tajny układ z KGB, godząc
się na wyeliminowanie
szyfrantki polskiej ambasady. Próbując znaleźć
winnych śmierci swojej
żony, Lawrence trafia na
pewien trop.
3.30 Zakończenie
programu

••
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21.35 Człowiek w żelaznej
masce-film fab.
prod USA

10

~

8.30 Sporty ekstremalne
9.00 Przygoda 10.00 Magazyn olimpijsKi 11.00 Magazyn Watts 12.00 Tenis
14.00 Magazyn Watts
14.30 Piłka nożna 15.30
Skoki narciarskie: Puchar
Świ ata 17.00 Taniec 18.00
P i łka nożna: Klasyka Ligi
Mistrzów 19.30 Piłka noż
na : Legendy Mistrzostw
świata - program przedstawiający reprezentację Brazylii 20.00 Łyżwi arstwo fi gurowe 21.30 Magazyn tenisowy 22.00 Piłka nożna
O.OO Sumo 1.00 Magazyn
Watts 1.30 Zakończenie
programu

..
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9.00 Planeta żywiołów :
Ogier\ 9.55 Tornado : Dotyk 10.50 Podróże do krań
ców ziemi 11.45 Łowca
krokodyli 12.40 Zdradliwe
miejsca: powietrze, ziemia,
woda 15.15 Spotkania z
rekinami 16.10 Wielka wyprawa - Hiszpania 16.35
Plac ·Kingsbury 17 .05
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Terra X 18.00
Wyspy rozkoszy 19.00
SABC - spotkania ze zwierzętami 20.00 Niebezpieczne kontakty 20.30 Fenomeny pogody: pogoda na
biegunie 21.00 Samotna
planeta: Rosja 22.00 Jezus 23.00 Na szlakach
Nowego Testamentu O.OO
Pojazdy specjalnego przeznaczenia : ogier\ 0.30 Saperzy 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Skrzydła 3.00 Zakończenie programu

~~~tlł
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7.00 Mały Miś - serial animowany 7.30 Baranek z
Betlejem - film animowany 8.00 A gdy przyjdzie
pora Wigilii 8.20 Wieczerza Wigilijna • Pośniak 8.40
Leśna Wigilia 9.00 Świą
teczna opowieść - film animowany 10.35 20 tysięcy
mil podwodnej żeglugi serial fantastyczno-przygodowy prod. USA '11.20
Poznańscy artyści z kolę
dą 11.35 Eden na Saharze
12.30 Powrót nieustraszonych zabójców. pomidorów
14.00 Klan - telenowela
15.00 Minty - serial fabularny 15.25 Wiadomości
kuriera 15.30 Deja vu - film
fabularny prod. polskiej
17.15 Kazimierz Kowalski
zaprasza - magazyn 17.45
Kalejdoskop regionalny magazyn filmowy 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski i Pogoda 18.25 Czło
wiek w kostiumie Świętego
Mikołaja - film fabularny
19.55 Sabina - film fabularny prod. polskiej 21.00
Wspomnienie Wigilijne
21.30 Wiadómości Kuriera 21.35 Powiat świątecz
ny 22.00 Jakoś leci - film
fabularny 23.35 Żar pustyni - film obyczajowy 0.30
Zakończenie programu

WOT

ZAPRASZA.

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Mały Miś - serial animowany prod. kanadyjskiej
7 .30 Baranek z Betlejem
8.00 Wigilia Vipów 8.30
Klasztory polskie 9.00
Świątecz~a opowieść - film
animowany 10.35 20 tysię
cy mil podwodnej żeglugi serial fantastyGzno-przygodowy prod. USA 11.35
Film dokumentalny 12.30
Powrót nieustraszonych
zabójców pomidorów - film
fabularny 14.00 Klan - telenowela 15.00 Kino familijne: Minty - serial fabularny dla młodzieży 15.30
Deja vu - film fabularny
prod. polskiej, reż. Juliusz
Machulski, wyk. Jerzy
Stuhr 17.15 Kazimierz Kowalski zaprasza - magazyn
17.45 Kalejdoskop regionalny - magazyn filmowy
18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia 18.25 Człowiek w
kostiumie Świętego Mikołaja - fillJl fabularny 20.00
Sabtna - film fabularny
prod. polskiej, reż. Kazimierz Tarnas, wyk. Zofia
Kucówna, Karina Seweryn,
Sławomira Łozińska 21.00
Kolędowanie z gwiazdami
21.30 Wigilia Vipów 22.00
Stili Breathing 23.35 żar
pustyni - film obyczajowy
0.30 Program na jutro

TV

„Góry księżycowe " - film fabularny prod: USA - reż. Bob Rafelson,
wyk. Patrick Bergin, lain Glen, Fiona Shaw i inni. Emisja : pon~edzia/ek,
4 grudnia, TVP 2, godz. 23.30

24 grudnia 2001 r.

Disco Relax
Twój lekclrz
Wystarczy chcieć
Magazyn redakcji
prog. religijnych
Normalny Norman
-serial animowany
Kosmiczne wojny
-serial animowany
Tajemniczy rycerze
Power Rangerś
Disco Polo Live
Święta w buszu
-film prod. australijskiej
Pożegnalny walc
- film prod. USA
Benny Hill
półkruche

i ducha

,

a

'

6.1S Telesklep 7.45 Punky
Brewster - serial komediowy prod. USA 8.10 Inspektor Gadget - serial animowany dla dzieci 8.35 Animaniacy - serial animowany dla dzieci 9.00 Tajne akta
psiej agencji li - serial animowany dla dzieci 9.25 Denis rozrabiaka - serial animowany dla dzieci 9.50
Uczniowskie manewry serial komediowy prod.
USA 10.15 Automaniak magazyn motoryzacyjny

•

- serial przygodowy prod .
USA 13.00 TV4 Kropka pl
13.30 V Max - program motoryzacyjny 14.00 Strzał w
ciemności - komedia kryminalna. Kontedia kry'minałny, która zapoczątkowa
ła wieloczęściowy cykl komedii o diamencie Różo
wa Pantera i inspektorze
Clouseau, największym pechowcu i gamonitu francu-

afrykańskiego pamiętnika

pa za jeden uśmiech - teleturniej. Progra·m realizowany jest pod patronetem
Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej . 11.15 Z

sk iej pol icji. 16.00 Łysi i
Blondynki - real ity show
16.50 Niewiarygodne , ale
prawdziwe 2 - serial dokumentalny 17.45 Dziennik
17.58 Informacje spor?owe 18.05 Pierścień i róża baśń filmowy 20.00 Łysi i
Blondynki - real ity show
20.55 Król Cyganów - dramat obyczajowy 23.1 O
An ioł ci emności 2 - serial
dramatyczne-sensacyjny
0.05 Drogówka 0.35 Akt
zdrady - thriller prod . USA
2.25 Muzyczny VIP - ma gazyn muzyczny 3.00 Zakończen i e programu

- serial komediowy prod .
polskiej 18.30 Ale plama program rozrywkowy 19.00 •
TVN Fakty 19.20 Sport
19.25 Pogoda 19.35 Milionerzy - teleturniej 20.25 Big
Brother - rodzina i przyjaciele 21.1 O Droga do
gwiazd - program ror.rywkowy 22.1 O Fakty i akty komedia prod. USA, reż.
Barry Levinson, wyk . Dustin Hoffman 0.05 Operacja Wieczność - serial
sensacyjny prod . USA
1.05 Po północy - film sensacyjny prod. USA 2.55 Nic
straconego

delcem, by zapobiec tworzeniu się
na nim wybrzuszeń. Ciasto kruche pieczemy w temperaturze
220(C; drobne ciasteczka przez
8-15 minut, placki z masami 3545 minut.
Do ciasta półkruchego używa
my mniej tłuszczu , który częścio
wo możemy zastąpić śmietaną
albo mlekiem. Obowiązkowo dodajemy do ni~go środek spulchniający (charakterystyczny alkaiczny posmak proszku do pieczenia usuwa odrobina soku z cytryny). Ciasto półkruche należy piec
w temperaturze 200(C, z wyjąt
kiem placków z nadziemnicm, dla
których idealna będzie temperatura I 80(C.
Ciasto krucho-drożdzowe przygotowujemy z takich samych skład
ników jak półkmche , przy czym
zamiast proszku do pieczenia uży
wamy drożdzy (5 dag drożdzy na
25 dag mąki). Właściwą konsystencję ciastu zapewni dodatek kwaśnej
śmietany.
(PAI)
10.45 VIVA Polska! - program muzyczny 12.30 Big
Brother - rodzina i przyjaciele 13.15 Regaty Sydney - Hobart 13.30 Przygody Supermana - serial
przygodowy prod. USA
14.25 Maraton uśmiechu program rozrywkowy 14.55
Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy 16.00
Dom pełen pomysłów magazyn 16.30 Wielka
niespodzianka Klaudiusza
- program rozrywkowy
17 .OO Kochane kłopoty serial obyczajowy prod .
USA 17.55 13 Posterunek

wykonanie może pokusić się_ nawet amator w sztuce kulinarnej.
Wykonanie ciasta kruchego rozpoczynamy od bardzo dokładne
go posiekania mąki i tłuszczu Uego
rodzaj nie odgrywa większej roli,
choć smakosze najbardziej cenią
sobie masło) w proporcjach 3:2,
następnie łączymy z żółtkami (I
żółtko na 25 dag mąki) i znowu
siekamy. dó ciasta słodkiego dodajemy jeszcze cukier puder i aromaty (skórkę_ pomarańczową, cytrynową, wanilię_) , do słonego przyprawy: sól, kminek, ewentualnie mieloną paprykę_.
Udane ciasto kruche to ciasto
szybko, ale dokładnie wyrobione
w pomieszczeniu, w którym temperatura nie przekracza 25(C. Następnie schładzamy je (w temperaturze poniżej 15( C można je
przechowywać do 5 dni), po uło
żeniu na blasze nakh1wamy wi-

7.00 Teleshoping a.oo Od- •I~ klńO!
jazdowe kreskówki - seriale a.oo Wilcze echa - film
animowane dla dzieci 10.15 przygodowy, reż. AleksanTełeshopping 10.45 Trzej der Ścibor-Rylski, obsada:
muszkatelowie · film oby- Irena Karel, Marek Pereczajowy 12.25 Hotel - se- peczko 9.40 Kim Jest tarial obyczajowy 13.15 Te- tuś? - komedia prod . UK
leshopping 13.45 Akwanau- 11.25 Dokument: Magia
ci • serial dokumentalna- kina 2: Czarodzieje animaprzygodcmy 14.15Jack Demp- cji 11.50 Krwawa sobota sey - droga do sławy - dra- film kryminalny 13.20 Kama! prod. USA 16.10 Nie- pitan Jack - film przygosamowite maszyny - film dewy 15.00 Dokument: Madokumentalny 17.05 Czyn- gia kina - Martonetki na wolnik PSI Ili - serial fanta- naści 15.30 Życie jest słod- 6.00 Biały Kieł - serial przystycznonaukowy 18.00 Sio- kie - komedia prod. UK godowy 6.30 Czarny Króneczny patrol - serial przy- 17.15 Piraci z Penzance - lewicz - serial przygodowy
godowy 19.00 Koncert Celi- musical 19.05 Dokument: dla młodzieży 7.00 V Max ne Dion 20.00 Cienie prze- Stulecie filmu science-fic- magazyn motoryzacyjny
szłości - film prod. USA,
tion 20.00 Przygoda nowo- 7.30 Głębia - mieszka(lcy
reż . Terry L. Benedict, wyk.
roczna - film obyczajowy otchłani - film dokumenPeter Fonda, Brent Ander- 21.15 Płonne nadzieje - film talny 8.30 Hoboczaki - seson 21 .55 Bulwar - thriller . obyczajowy 23.00 Kobieca rial animowany dla dzieci
prod . USA 23.40 C i ało r.ia sprawa - film obyczajowy 9.00 Czarny Królewicz sprzedaż - film erotyczny
0.55 Halloween - horror serial przygodowy dla mło
prod . USA 1.25 Koncert prod. USA, reż . John Car- dzieży 9.30 Biały Kieł Celine Dion 2.15 Cienie penter, wyk . Jamie Lee Cur- serial przygod.owy 1 O.OO
przeszłości • film prod .
tis, Donald Pleasence 2.30 • Dzieciaki z mgławicy - serial dla dzieci 10.30 EuroUSA 4.00 Telyhopping
Zakończenie programu

l

i kru-

pracochłonnych wypieków. O ich

6.00 Noc świętego Mikoła
ja 7.oo Echa tygodnia 7.30
Brathanki 8.00 Wiadomości 8.15 Panna Piggy w
Hollywood 8.45 Ziarno 9.10
Budzik 9.40 Plebania 10.05
Muppet show, czyli rewia
gwiazd 11.05 Klan 12.25
Kultura duchowa narodu
13.10 Podróże kul inarne
13.35 Mapeciątka 14.00
Skarbiec 14.30 Piraci 15.00
Jest jak jest 15.30 Dialogi
z przeszłością 16.00 Chrząszcz
brzmi w trzcinie 16.30 Reportaż 17.00 Teleexpres
17.30 Verius Manx 18.00
Na dobre i na złe 18.50
Zaproszenie 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Dama Kameliowa
21.45 Witaj gwiazdo złota
22.30 Panorama 22.50 Sporttelegram 23.00 Benefis
Grażyny Barszczewskiej
0.10 Film animowany dla
dorosłych 0.20 Na dobre i
na zie 1.15 Powtórki programów

r.

ciała

cho-drożdzowe należą do najmniej

Ciasto kruche,

r:nc:A.•../

[_.0

Dla

ŁOWICZANIN

KRUCHE CIASTO

TV POLONIA

20.30 Zdarzyło się jutro
. serial sensacyjny
2125 Pan wzywał
Milordzie?
-serial komediowy
produkcji angielskiej
22.20 Okręt głupców
- komedia prod. USA
reż. Richard Murphy,
wyk. Jack Lemmon,
Rid<y Nelson,
Johnlurd,
ChipsRafferty
0.10 Panwrywał
Milordzie?
- seńal komediowy
produkcji angielskiej
1.10 Zakończenie
programu

21.10 Kevin sam
wNowymJorilu
-komedia prod. USA
21.30 Losowanie LOTIO
23.30 Dzień ojca
- film prod. USA
Film opowiada o zemście
gangstera Johnego Crowna, opuszczającego więzienie po 7 latach i przystępującego do eksterminacji winnych ciężkiego
okaleczenia jego ojca. Nie
może jednak zabić najbardziej znienawidzonego Franka, gdyż nie ma dowodów.
1.15 Pożegnalnywalc
-film prod. USA
re. Mervyn LeRoy
3.05 Muzyka na bis
5,00 Pożegnanie

13.30 Remington Steele
- seńal sensacyjny
14.30 Sfinks: Cudowne
podróże Marco
Polo - film dok.
15.30 Jak się robi...?
• reportaż
16.00 Psia opowieść
- film obyczajowy
reż. Craig Clyde,
wyk. Gordon Jump,
DavidBcme,
Anne L-OCkhart
17.35 Samson i Dalila
-film historyczny
ret.Cecil B. DeMille
20.00 Wydarzenia
20.20 Sport
2025 Pogoda

20.00 świat według
Kiepskich
-polski serial komediowy
20.30 Kocham Klarę
-serial komediowy

Piłka Nożna

15.40 Prognoza
pogody
15.45 Najzabawniejsze
zwierzęta świata
16.15 Apely1 na miłość
19.45 Roswell:
Wkręgu tajemnic
-serial prod. USA
17.35 Asy z klasy
-serial dla młodzieży
18.30 Informacje
18.50 Sport
18.55 Prognoza pogody
19.05 Piłkarz Roku • Gala
Tygodnika

.

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 sensacyjny
1200 M Kwadrat
-talk show Manna
i Matemy
12.30 Potęga smaku
·rzecz o Zbigniewie
Herbercie

:~l··t

®

1425
14.!iO 4x4
15.20 Podaruje
dzieciom słońce
15.30 Informacja

1225

9.00
915
9.!iO
10.45

8.30

8.00

6.00
7.00
7.15
7.30

7

nowy
; Wi6ŚCi z Głowna i Strykowa
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Niedziela
ttJvJPD

świąteczny

17.00 Święta wojna
-serial TVP
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
1812 Pogoda
18.30 Panorama
19.00 Ostatni dzień życia
Marilyn Monroe
-film dok.
prod. angielskiej
19.55 Gwiazdka
na plebanii czyli

bę

dynie władać szpadą, lecz
żądny dworskiej kariery,
wyrusza do Paryża, mając
przy sobie listy polecają
ce do pana de Treville,
sprawującego pieczę nad
krótewsk1m1 muszkieterami.
Podczas zwady w oberży
mlodzieniec zostaje pako·
nany przez mężczyznę z
opaską na oku.
14.00 Familiada ·teleturniej
14.30 Złotopolscy
· telenowela TVP
15.00 Szansa na sukces
16.00 Na dobre i na złe
·serial prod. polskiej
Już wkrótce AITTelka ma
przyjść na świat. Zosia i
Jakub z nadzieją 1optymizmem oczekują tej chwili.
Jednak po raz kolejny będą
wystawieni na trudną pró·

6.30 Proszę o odpowiedź tern ogląda ozdoby choin·
6.45 Przystanek Unia
kowe 1zabawki, przechowy·
7.40 Zwierzęta świata
wane w starym domu od
czasów.
-film dokumentalny
niepamiętnych
8.10 Llllu Show
Jest oczarowany zwłaszcza
·serial animowany
figurką Świętego Mikołaja,
prod. angielskiej
dziadek opowiada więc
8.35 Teleranek
wnukowi legendę o bisku·
9.00 Niedźwiadek Masza pie, który bardzo kochał
- film fab. prod. USA
dziec1.
10.00 Tydzień
15.20 Bezpieczna Jedynka
10.35 Więzy krwi
15.40 Konkurs
dla abonentów
·serial prod. TVP
16.10 Wybierz teledysk
11.20 Od przedszkola
16.30 Za kulisami
do Opola
17.00 Teleexpress
· piosenki z seriali
17.20 Dziennik telewizyjny
12.00 Anioł Pański
-program
·transmisja modlitwy
Jacka Fedorowicza
12.10 Czasy· katolicki
17.35 Lokatorzy·
magazyn informacyjny
-serial TVP
1215 Otwarte drzwi
, 18.05 Śmiechu warte
13.00 Wiadomości
18.30 Jaka to melodia?
13.10 Dwadzieścia jeden
-quiz muzyczny
· teleturniej
13.45 Święty Mikołaj i Pete 19.00 Wieczorynka:
Przygody Myszki
- film fab. prod. USA
Miki i Kaczora
Maly Terence z rodzicami
Donalda
przyjeżdża na święta do
dziadka. To szczególne 19.30" Wiadomości
19.52 Sport
Boże Narodzenie dla calej
rodziny · pierwsze spędza. 19.58 Pogoda
ne bez babci. Radosne, jak 20.05 Odpowie
ci morze cz. Ił
każe tradycja, a zarazem
· serial prod. USA
trochę smutne, pelne tę
sknoty i tkliwych wspo- Rozpoczyna się proces
z zachwy- Bucka Walkera. Vince i
mnień. Chłopiec

TVP8.
6.55 Film
dla niesłyszących:
Pogranicze wogniu
·serial TVP
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Doogie Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. USA
Vinn1e jest oburzony, gdy
bank odmawia mu wyda-.
nia karty kredytowej. Na
znak protestu postanawia
zlikwidować konto, na któ·
rym znajduje się 27 dola·
rów 1 17 centów. Wskutek
pomylki komputerowej okazuje się, że ma ponad 16
tysięcy dolarów. Vinnie
pobiera calą sumę, ale
zaczynają dręczyć go koszmary. Wydaje mu się, że
jest ścigany przez policję
9.25 Ona, ja, ty
9.50 Na maksa· teleturniej
10.30 Raj na ziemi
-serial dokumentalny
prod. USA
11.25 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza:
Wigilijny smak
12.05 Trzej
muszkieterowie
- komedia przygodowa
prod.USA
Miody 1 ubogi Gaskończyk
D'Artagnan, nauczony je-

Dt.~
..i;

ueru

kończenie

8.30 Przygoda 9.30 Maga·
zyn sportów motorowych
1O.OO Podsumowanie sezonu w sportach motoro·
wych 11.00 Magazyn Watts
11.30 Piłka nożna 13.00
Magazyn Watts 13.30 Skoki narciarskie: Zawody pu·
charu świata 16.30 Maga·
zyn tenisowy 17.00 Łyż.
w1arstwo figurowe 18.30
Magazyn Watts 19.00 Skoki narciarskie 21.00 Maga·
zyn Watts 21.30 Jeździec
two 22.45 Wiadomości 23.15
Magazyn Watts: Wydanie
poświęcone sportom mo·
torowym n.45 BiathlonZawody pucharu świata
1.00 Wiadomości 1.30 Zaprogramu

/J!ft!ls;-!7;'
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9.00 Największe kasyno na
świecie 9.55 Kids @ disco·
very: pazury, żywność 10.50
Antony'ego Henną opÓwieści o roślinach 11.15
Wyczarowane z drewna
11.45 Super statek: Pod·
róż 12.40 Wyścig o superbombę 13.30 Pociągi poza
kontrolą 14.25 Pasożyty
bliskie naszemu ciału
15.15 Na diecie 16.10 Spa·
tkanie z rekinami 17.05 Piloci testowi 18.00 Niesamowite maszyny 19.00
Łowca krokodyli 20.00 Tajemnice Inków 21.00 Zdra·
dliwe miejsca O.OO NASA
sięga pod lód 1.00 Kosmiczne kolonie 2.00 Pod·
róże do .krańców z1em1:
Ostatnie dni Butcha i Sun·
dance'a 3.00 Zakończenie
programu

C.nA.Nf'.łU.
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TV

7.00 Madeline - serial animowany dla dzieci 7.30 Tę·
czowy domek · serial animowany dla dzieci 8.00 Wie·
rzę, wątpię, szukam 8.25
Są takie miejsca - maga·
zyn kulturalny 8.50 Chleb
miłości i pokoju 9.00 Świę
ty - serial fabularny 1 O.OO
Male ojczyzny 10.30 20
tysięcy mil podwodnej że
glugi . serial fantastycznoprzygodowy 11.30 Wojny,
bitwy, żołnierze 12.30 Mój
pie~ i inne zwierzaki - ma·
gazyn dla posiadaczy i mi·
!ośników zwierząt 12.40 Auto
kurier 13.00 Msza święta
14.00 z archiwum kuriera
14.10 Gość WOT 14.30
Człowiek i przyroda · serial przyrodniczy 15.30
Klasztory polskie 16.00
Bob Morrison - serial farni·
lijny 16.45 Gwiazda w .Syrenie" 17.35 Boże Narodzenie w Europie 18.00 Kurier
18.10 Kościół i świat 18.20
To jest temat 18.35 Mr.
Smith jedzie do Waszyngtonu - film fabularny 20.05
Sport 21.00 Kościół i świat
21.1 O Rovaniemi miasteczko Mikołaja 21.30 Wiado·
mości kuriera 21.35 Wierzę , wątpię, szukam 22.00
Złoto na ulicy - dramat
23.35 Jazz nocą 0.25 Za·
programu

WOT

i

l

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

kończenie

7.00 Ma.deline - film animowany dla dzieci 7.30 Tę
czowy domek - serial animowany dla dzieci 8.00
Koncert "Trójki" 8.35 Impresje 8.50 Łódź 3 proponuje 9.00 Święty - serial
fabularny prod. ang1elsk1ej
1O.OO Male ojczyzny - reportaż 10.30 20 tysięcy mil
podwodnej żeglugi - serial
fantastyczno-przygodowy
11.30 Wojny, bitwy, żołnie·
rze · serial dokumentalny
12.35 Moda jak pogoda
12.45 Podaj cegłę 13.15
Pacjent w labiryncie czyli
co słychać (loktorku? 13.30
Male conieco 13.45 Reportaż 14.00 Depozyt wiary
14.30 Czlówiek i przyroda serial dokumentalny 15.30
Klasztory polskie 16.00 Bob
Morrison - serial fabularny
16.45 Gwiazda w "Syrenie"
- Edward Dziewoński i jego
goście - publicystyka kulturalna 17.35 Wakat 18.00
ŁWD 18.10 Wiadomości
sportowe 18.20 Łódź 3 proponuje 18.35 Mr. Smith jedzie do Waszyngtonu - film
fabularny 20.05 Sport
21.00 Magazyn sportowy
21.25 Bywalec 21.40 Filmowa encyklopedia Łodzi
22.00 Złoto na ulicy · dra·
mat 23.35 Jazz nocą 0.25
Prograrn na jutro

Łódź

Uczta kinomana ,,P0cztówki znad krawędzi"- film fabularny prod. USA
- reż. Mike Nichols, wyk. Meryl Streep, Denis Quaid (na zdjęciu),
Shirley MacLaine i inni. Emisja: niedziela, 23 grudnia, TVP1, godz. 22.10.

23 grudnia 2001 r.

Lane, adwokaci Jennifer,
z uwagą obserwują przebieg
rozprawy, chcąc na tej
podstawie wywnioskować,
co czeka ich klientkę. Poza
salą rozpraw Bugliosi kon·
tynuuje rozmowy z Jennifer. która opowiada mu o
swej wyprawie z Buckiem
na Palmyrę. Oboje dotarli
na wyspę po 18 dniach że
glugi. Palmyra okazała się
nie całkiem bezludna.

21.10 Muzykałączy
pokolenia
22.10 Uczta kinomana:
Pocztówki
znad krawędzi
- film fabularny
23.50 Sportowa Jedynka
1.15 Zakończenie
programu

przekła-Daniec

21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
•
21.27 Prognoza
pogody
21.35 Boża podszewka
-serial TVP
22.35 Zwierzenia
kontrolowane
23.05 Rewelacja miesiąca:
Cztery pory roku
O.OS Pani Parker
i krąg jej przyjaciół
. film biograficzny
Nieszczęśliwa z mężem
Eddiem, uzależnionym od
alkoholu i morfiny, Dorothy szuka ucieczki od
swych problemów. Coraz
chętniej towarzyszy grupie
nowojorskich krytyków i pisarzy, którzy codziennie
spotykają się w porze lunchu w hotelu Algonquin.
Swym poczuciem humoru
i ciętym dowcipem błysko·
tliwa i ekscentryczna kobieta szybko zdobywa
uznanie współbiesiadników,
stając się duszą towarzy·
stwa. Kiedy poznaje czarującego ch1cagowsk1ego
dziennikarza Charlesa Ma·
cArthura, wdaje się z nim
w żarliwy romans.
2.05 Zakończenie
programu

'

9

o
6.00
7.00
7.30

8.00
8.30
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30

!PJ@i],,@ffe\if'
Disco Polo Live
4x4-magazyn
motoryzacyjny
Magazyn redakcji
programów
religijnych
Normalny Norman
· senal animowany
Kosmiczne wojny
·serial animowany
Hugo
· program dla dzieci
Power Rangers
· serial dla mlodzieży
Disco Relax
Dharma i Greg
-serial komediowy
Sabrina
·nastoletnia
czarownica
- serial komediowy

7.20 Potęga smaku
·film dokumentalny
8.10 Sfinks: Cudowne
podróże Marco Polo
·film dokumentalny
9.00 Karolina
i przyjaciele
·serial animowany
9.30 Historie biblijne
·serial animowany
1O.OO Psia opowieść
· film obyczajowy
12.00 Anioł Pański
· transmisja zWatykanu
12.20 Życie Jezusa według
św. Mateusza
·serial historyczny
12.45 Polak, katolik,
obywatel· magazyn

lVPOLONIA

Niepełnosprawnych

Twórczości Artystów

12.00 TomekSawyer
i Huckleberry Finn
z powrotem
w Hannibal!
· film przygodowy
prod.USA
13.40 Podwójna akcja 2
· serial sensacyjny
14.35 Benny Hill
• serial komediowy
15.00 OPTAN 2001
• Przegląd

15.20
15.30
15.40
15.45
16.00

Fundacja Polsat
Informacje
Prognoza pogody
Klub Polsatu
Kevin sam
w Nowym Jorku
-komedia prod. USA

13.20 Ukryty świat
· film dokumentalny
prod. angielskiej
14.20 M Kwadrat-talk show
Manna i Matemy
14.50 Arsene Lupin
· serial sensacyjny
15.50 Covington Cross
· serial kostiumowy
16.45 Zdarzyło się jutro
· senal sensacyjny
17.40 Wizyta w domu
18.10 Okręt głupców
20.00
20.20
2015
20.30

-komedia prod. USA
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Detektywwsutannie
-serial sensacyjny

c:a:::ii..
6.15 Na dobre 1na zie 7.05 7.00 Teleshopping 8.00 OdSłowo na niedzielę 7.1 O jazdowe kreskówki - seriale
Tam gdzie jesteśmy 7.40 animowane dla dzieci 10.35
Spotkania z tradycją 8.05 Teleshopping 11.35 Czyn·
Bajarz 8.30 Świat dźwię nik PSI Ili - serial fanta·
kiem opisany 8.55 Spotka· styczna · naukowy 12.1 O
nie z literaturą 9.35 Złoto· Jack Dempsey - droga do
polscy 10.25 Wspomnieli sławy · dramat prod. USA
czar 12.00 Anioł Pański 14.00 Teleshopping 14.30
12.1 O Czasy 12.25 Otwar- Słoneczny patrol · serial
te drzwi 13.00 Msza Świę· przygodowy prod. USA
ta 14.05 Spotkanie z Bal- 15.25 Ostatnie goryle - do·
ladą 15.05 Biografie 16.05
kument przyrodniczy 16.20
Ogniem 1 mieczem 17.00 Awaryjne lądowanie - draTeleexpress 17 .15 M jak mat prod. USA 18.00
miłość 17.55 Ili Mazurska
Puma - szkoła męstwa Biesiada Kabaretowa 18.15 serial sensacyjny 19.00
Teatr dla Dzieci 19.15 Do- Bez fikcji: Wojna o dzieci branocka 19.30 Wiadomo· film dokumentalny 20.00
Więż - thriller prod. USA,
ści 20.00 Rozmowy kon·
!rolowane ·.komedia prod. reż. Andy Wachowski
polskiej 21.35 Koncert bo- 21 .55 Osiedle strachu ·
żonarodzeniowy WOŚP thriller prod. USA 23.35
Ciało na sprzedaż - film
erotyczny prod. USA 1.05
Puma - szkoła męstwa serial sensacyjny 2.05
Więź · thriller prod. USA
3.50 Teleshopping
22.30 Panorama 22.55
Sport - telegram 23.00 Pól
serio - komedia prod. polskiej 0.25 Sportowa Jedynka O.45 Paderewski 1.15
Powtórki

l

18.15

18.30
18.50
18.55
19.05

20.00
20.55
21.30
22.00

przeszłości

Świąteczne hity
Polsatu
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Rozbitkowie
" serial przygodowy
Życiowa szansa
Zerwane więzi
Losowanie LOTIO
W cieniu

·dramat obyczajowy
Po wyjściu z więzienia Percy trafia do miasteczka i
~aprzyjażnia się Hannah.
Ich skromny bar staje się

osią różnych wydarzeń.

0.10 Magazyn sportowy
2.45 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

21.25 Piątka u Semki
· program publicystyczny
22.00 Widzialne
I niewidzialne
-magazyn
zjawisk niezwyklych
22.30 Studio otwarte
·Cybernetyki 7
·program publicystyczny
23.30 Ukryty świat
· film dokumentalny
prod. angielskiej
0.30 Życie Jezusa

według

programu

ś,w. Mateusza
· serial historyczny
prod. USA
0.55 Zakończenie

0

ale- kino!

8.00 Do~unient: Harrison
Ford 9.00 Szkoda twoich
lez · film obyczajowy prod.
polskiej 10.30 Dokument:
Magia kina - Mistrzowie
dźwięku 11.00 Smak wiśni
- film obyczajowy prod.
1ratiskiej 12.40 Z własnej
kieszeni - western prod
USA 14.20 Film krótkometrażowy: Koncert fortepianowy 14.30 Dokument: Whoopi Goldberg 15.25 Zbrodnia nie ukarana - komedia
16.55 Lata jak sandwiche film obyczajowy prod. francuskiej 18.40 Kopalnie króla Salomona · film przygodowy prod. angielskiej 20.00
Trzy życia, jedna śmierć kWTiedia 22.05 Rób co należy - komediodramat prod.
USA 23.20 Kwiaty jego ży·
cia - film obyczajowy prod.
australijskiej 0.05 Ucieczka z Nowego Jorku - film
s·f prod. USA 1.45 Zakoń·
czenie programu

•

6.20 Telesklep 7.50 lnspek·
tor Gadget - serial animowa·
ny 8.15 Animaniacy - se·
rial animowany 8.40 Tajne
akta psiej agencji li · serial animowany 9.00 Przeminęło z wiatrem cz I film kostiumowy 10.50 Droga do gwiazd · program
rozrywkowy 11.50 Przeminęlo z wiatrem - film ko·
st1umowy 14.00 Przygody
Supermana - serial przy·
godowy prod. USA 14.55
Co za tydzieti - magazyn
15.20 Jack Frost - film rodzinny prod. USA 17.15
Nauka jazdy - serial tabu·
lamo-dokumentalny 17 .45
Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy 19.00
TVN Fakty 19.20 Sport
19.25 Pogoda 19.35 Milionerzy 20.25 Big Brother ·
Ring 21.40 Pod napięciem
- talk show 22.10 Superwi·
zjer 22.40 Nie do wiary
23.1 O Rajd Paryż · Dakar
23.30 Noktowizjer 0.05 Ale
plama 0.35 Honkytonk Man
· film obyczajowy prod.
USA 2.45 Nic straconego

D

6.1 O Biały Kieł · serial przy.
godowy 6.40 Czarny Królewicz - serial przygodowy
7.10 Na preriach Dakoty film przygodowy 9.00 Czar·
ny Królewicz · serial przygodowy dla młodzieży 9.30
Biały Kieł - serial przygo·
dowy 1 O.OO Strzal w ciemności · komedia kryminalna
12.00 KINOmaniaK 12.30
INFORmator prawny 12.45
INFORmator gospodarczy
13.00 Super VIP · wydarzenia 1 plotki 13.30 Obieży
•świat Dr Witt - program tu·
rystyczno-podróżniczy 14.00
Zwariowany piątek - korne·
dia prod. USA 15.50 Łysi 1
Blondynki· reality show 16„50
Bill Cosby i straszne dzie·
c1aki - serial komediowy
17 .20 Szczypta smaku serial komediowy 17 .45 Dzien·
nik 17.58 Informacje spor·
towe 18.05 Jej caly świat serial komediowy 18.35
Niewiarygodne ale prawdziwe · serial dokumentalny
19.30 Hoboczaki 20.00 Łysi i
Blondynki · reality show
20.55 Drogówka 21.25 Wo·
kanda - program dokumen·
talny 21.55 Supergol 22.30
AniQI ciemności 2 · serial
dramatyczna-sensacyjny
23.25 Chińskie duchy 3
1.30 Super VIP 2.00 Strefa P 2.35 Zakończenie

i
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Prezent jak marzenie

'

SZALIK ZMIŁOSCIĄ,

BROSZKA ZTROSKĄ

Zanim jednak prezenty znajdą się pod cho-

Nie tylko dzieciom Wigilia Bożego
Narodzenia kojarzy się przede
wszystkim z pięknie ubraną choinką,
pod którą znajduje się cała masa kolorowych pakunków i pakuneczków z
prezentami.

inką, święty Mikołaj ma nic lada problem, co

komu kupić. Są przesądy. związane z różny

co sprawi obdarowanemu przyjemność. Nie

mi prezentami. nic wszystko też wszystkim
wypada ofiarować. Co kupić'7 Oczywiście to,

zawsze jednak wiemy, czy wujek chciałby

dać żelazko, czy bardziej ucieszy się z kosz-

fajkę, czy raczej encyklopedie; morza, czy babci

ale

przyda sic; przed

przyszłą

townej bluzki . Dziś już trochc; późno na tę

Gwiazdką - otóż warto uważnie słuchać bli-

dobrą rad~,

skich nam ludzi , bo niejednokrotnie wyrywa

nie notowane, przydadzą sic; w odpowiednim

im sic; w różnych okolicznościach okrzyk
„ach, to chce; mieć". Takie informacje, skrzęt

momencie. Wystarczy tylko dyskretnie
sprawdzić, czy narzeczona nadal marzy o fu-

st1:

9

dok. na

Sii'.

J3

trze z norek i prezent gotowy. Jeśli jednak
owych wiadomości nie mamy, pozostaje nam
poleganie na własnej intuicji.

dok. na

REUMPAPAI

· alternatywna dla niesterydowych
leków przeciwzapalnych

Wskazania do stosowania Reurnpapai są bóle

szowa), n.va ramienia. w przebiegu zapalenie ko-

stawów, bóle mic;śniowe. nerwobóle (rwa kul-

ruchu w chorobie zwyrodnieniowej, stawów. W

rzonków ncr\\'owych, dolegliwościach narządu

przeprowadzonych badaniach trwających prze-

legliwości bólowych i objawów niedowładu mic;-

cic;tnie I .5 miesiąca stwierdzono ustąpienie do-

śniowego u pacjentów z rozpoznaną dyskopa-

Stwierdzono. iż już po 2 tygodniach od rozpo-

tią, dolnego odcinka krc;gostupa lc;dźwiowego.

lub odstawić syntetyczne niesterydowe leki prze-

częcia kuracji można było zminimalizować dawki

ciwzapalne. W czasie kuracji jak i po jej zakoń

czeniu nic stwierdzono zmian w badaniach knvi
i moczu. Nie stwierdzono żadnych działań nic-

I

pożąda~ych.

