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tOWICKA MLECZARNIA

LIDEREM DEUDY
Nie jest największą, ale jest tą, która w ciągu
minionych dziesięciu lat najbardziej się rozwinęła.
14 grudnia Jan Dąbrowski, prezes Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu odebrał
z rąk wiceministra rolnictwa Jerzego Plewy puchar
dla OSM jako dla „Zakładu Mleczarskiego 1O-lecia".
agrodę tę przyznano za oferowanie
konsmnentom produktów najwyższej
jakości przez lata 1991-2001. Było to najcenniejsze wyróżnienie spośród przyznanych na 1Ojuż targachMlekoexpo odbywających się w Warszawie, połączonych z jubileuszem 120-lecia spółdzielczego mleczarstwa na ziemiach polskich - ale nie było jedynym. Towarzyszyły mu, także przyznane łowickiej OSM, puchary za dziesięcio
krotne, nieprzeiwane uczestnictwo w tej
imprezie, za regularne zajmowanie miejsca
w pierwszej dziesiątce polskich mleczarni,
wreszcie medal targów za łowicką śmietan
kę UHT do kawy. Ta seria wyróżnień potwierdza miejsce zakładu z Przemysłowej
wśród największych i najbardziej dynamicznych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Sam
tytuł ,,zakładu Mleczarskiego 1O-lecia" jest
natomiast, zdaniem prezesa Dąbrowskiego,
uhonorowaniem faktu, że łowicka spółdziel
nia, wcale nie największa i nie najnowocześniejsza w Polsce u progu lat 90-tych, dokonała ogromnego skoku jakościowego, znalazła się w gronie potentatów i umieściła swa-

N

Drogi przeiezdne
dopiero po Świętach
D

wa pługi i dwie piaskarki, w tym jedna
przyczepiana do ciągnika, pracowały podczas świąt Bożego Narodzenia na
drogach w Łowiczu. Całe sz.cz.ęście, że zima
zelż.ała i śniegu na ulicach jest coraz mniej bo efekty pracy drogowców były minimalne. Podczas opadów śniegu przed 25 grudnia stan dróg w Łowiczu pog~zał się z
godziny na godzinę - podobnie zresztą
było na większości dróg wiejskich, z których część jeszcze w środę, 26 grud-

drodze robi się ona czasami jeszcze bardziej niebezpieczna z uwagi na to, że odkrywany jest lód pod spodem - próbował
tłumaczyć sytuację dyrektor zajmujące
go się odśnieżaniem w Łowiczu Zakładu
Usług Komunalnych Janusz Michalak.
Ekipa zajmująca się zimowym utrzymaniem dróg w mieście rozpoczyna pracę
około godziny 4.00 rano. Jak pada gęsty
śnieg to o godzinie siódmejjuż nie widać
efektów tego co robiliśmy - narzekał na
nia była zupełnie nieprzejezdna.
aurę dyrektor. Największym utrudnieniem
Przy ciągłych opadach śnie'gu sypanie były właśnie długotrwałe opady śniegu
piachem z soląjest bardzo mało skute_cz- i związana z tym konieczność ciągłego
ne. Po przejechaniu pługu po zaśnieżonej odśnieżanja
dok. na str. 2

Wczorai przyimowano
budiet
. na przyszły ·rok

Za tydzień
-Łowiczanin Roku 2001
Już w następnym,

pierwszym
w nowym roku numerze NŁ,
napiszemy komu w tym roku nasza
redakcja przyznała tytuł Łowiczanina
Roku 2001. Przypomnijmy,
że jest to tytuł wyłącznie honorowy,
nie wiążący się z żadnymi nagrodami
materialnymi, ale będący wyrazem
uznania i wdzięczności
ze strony redakcji za zasługi
laureata dla Łowicza i powiatu.
Nowy Łowiczanin przyznał tytuł
Łowiczanina Roku po raz pierwszy
wr. 1998, wówczas uhonorowanym
został biskup Alojzy Orszulik,
w fatach następnych Łowiczaninami
Roku zostawali: - w roku 1999
dyrektor SP3 Wacław Witwicki,
- w roku 2000 artysta malarz Andrzej
Biernacki. Łowiczanin Roku 2001
- już za tydzień.
Redakcja

je wyroby w rzędzie najbardziej poszukiwanych pu.ez klientów. Walczyliśmy o rynek, walczyliśmy o jakość - mówi prezes Bardzo nas ucieszyło to, że w skali kraju
dostrzeż.ono naszą pracę.

OSM nie spocznie jednak na laurach, pre·zes nie ustawi pucharów w gablocie, by cieszyć nimi oczy. Szóste miejsce wśród największych polskich mleczami, chugie miejsce na rynku markowego mleka UHT, pierwsza pozycja na rynku śmietany UHT - to
pozycje, których nie da się obronić bez dalszych inwestycji. I w istocie, teren spół
dzielni - choć przez całe lata dziewięćdzie
siąte i tak ciągle coś się na nim działo - dziś
szczególnie jest wielkim placem budowy.
Po ukoń=niu magazynu wysokiego skła
dowania, o którego oddaniu obszernie w NŁ
pisaliśmy, w połowie lipca kończącego się
właśnie roku przystąpiono do decydującej
rozbudowy zakładu, która ma na celu speł
nić wszelkie wymagania rządzące przerobem mleka nie tylko w Polsce, ale i w Unii
Europejskiej.
dok na str. Jl

Rektor Balcerak
Honorowym Obywatelem

Rada Miejska musiała się już po zamknięciu tego numeru NŁ, nie
do kilku wniosków możemy więc jeszcz.e z całąpewnościąpo
chwili, gdy trzymacie Państwo ten
z komisji, zmieniających pier- dać, że budżet przyjęto, ale niewiele wskazywało na to, by miało być inaczej. PI'Zede
numer NŁ w ręku wszystko jest
wotny projekt, zaproponowawszystkim nie budziły kontrowersji najważ
już jasne. Wczoraj, już JlV zamny przez zarząd miasta.
niejsze zamierzenia, jak przebudowazachocl- . knięciu numeru, Rada Miejska Łowicza
odnieść

W

Rada Miejska obradowała nad przyjęciem nitj części Zduńskiej oraz wymiana oświe
grudnia,· tlenia na wielu miejskich ulicach.Mimo to
dyskusji nad budżetem nie brakowało.
O sporach na dwóch pieiwszych komisjach,
które w tej sprawie obradowały, pisaliśmy
przed tygodniem, dziś o obradach dwóch
ostatnich'. budżetowej i gospodarczej
Obrady komisji budżetowej w dniu 20
grudnia zdominowała dyskusja nad wnioul. Powstańców 48
skiem postawionym pu.ez radnego Andrzeja
teł. (046) 830•21-47
.
R-m1'
Grabowskiego.
dok na str. 5

budżetu na rok 2002 w czwartek27

OKNA
ŁOWICZ

~

obradowała nad projektem uchwały
w sprawie nadania rektorowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły HumanistycznoPedagogicznej prof. dr. hab. Wiesławowi
Balcerakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łowicza. Chęć nadania tytułu motYwowano wybitnymi zasługami
Profesora dla rozwoju miasta. Wydaje się,
że przyznanie honorowego obywatelstwa
nie budziło kontrowersji i można ufać, że
radni taką uchwałę przyjęli.

PUNKTY PRZY.JMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO .NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMOWIEŃ GAZ.OWP.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ;• MINI-MARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A;• KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; •KIOSK LOTIO NA OS. BRATKOWICE;• BIURO KREDYTOWE „TARA", TARGOWICA MIEJSKA PAW. A,• SKLEP P. JANKOWSKIEJ
W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH • SKLEP P. BURDKI W CZATOLINIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJDY W OSTROWIE; •SKLEP P. GOJ W PARMIE; • 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 ROGOŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM •SKLEP P. SAWICKIEGO PRZY UL. KOŚCIELNEJ W BIELAWACH; •SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP P. CHARĄżKI
W ZDUNACH 1A; •SKLEP P. SZWAROCKIEJ W SIERŻNIKACH;• SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; •SKLEP P. SZUF1.IŃSKIEGO W BŁĘDOWIE;• SKLEP P. SZKOP W ARKADII; •SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; •SKLEP P.
DZIEDZIC W MYSŁAKOWIE; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM J0ZEF0W; • SKLEP P. SZVMAŃSKIEJ W WEJSCACH
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GDZIE S ZWtOKI
NASZEJ
Y?
Kilka godzin niepewności i strachu przeżyła rodzina Państwa K.
z ulicy Strzeleckiej w Łowiczu próbując odzyskać ciało
zmarłej mamy, zabrane przez łowicki zakład pogrzebowy Haron.

P

roblem zaczął się od tego, że po siła o sprawdzenie czy będą dobre. Praprzyjechali przedstawicie- cownik zakładu poszedł więc do spele innego zakładu pogrzebowego niż pla- cjalnej chłodni, w której przechowywanowała to rodzina. Dlaczego tak się sta- ne są ciała zmarłych i wtedy okazało
łó? Prawdopodobnie zaczęło się od zwy- się, że ... nie ma tam ciała i na pewno nie
kłej pomyłki w wybraniu numern tele- było takie wczoraj przyjmowane. Wła
fonu. Nieprawdopodobną, a dla rodzi- ścicielka zakładu - Bożena Słomiana
ny upokarzającą i wstrząsającą historię podpowiedziała, że może to być spraw~órka i syn zmarłej Heleny K. opowie- ka konkurencji, której ponoć już się
dzieli nam pomiędzy wizytą w Proku- zdarzało podszywać za pracowników
raturze Rejonowej w Łowiczu, w której jej zakładu.
złożyli zawiadomienie o przestępstwie
Byliśmy w szoku i od razu złapaliśmy
a załatwianiem ostatnich formalności w za telefon. Dzwonimy do Haronu i pytainnym łowickim zakładzie pogrzebo- my gdziejeśt ciało naszej mamy, żądamy
wym. Postanowiliśmy, że wyjaśnimy tę natychmiastowego oddania ciała i przysprawę do końca i będziemy nieugięci.
wiezienia go do zakładu, z którego usług
Do takich sytuacji nie można dopusz- zamierzaliśmy skorzystać. Pracownik
czać. Przecież my do tej pory tak na- przez telefon mówi nam, że ciało jest w
prawdę nie wiemy gdzie było ciało na- dob1ych warunkach w chłodni w Skierszej mamy i co się z nim działo - mówiła niewicach. My chcemy je natychmiast zooburzona córka.
baczyć, a on mówi, że tam jest otwarte
Pani Helena zmarła w środę, 19 grnd- tylko do 13. i teraz nie można odebrać
nia. Przed godziną 16. mąż zadzwonił ciała. Dzwonimy więc na komórkę do
pod numer zakładu pogrzebowego i spy- szefa zakładu, pytamy gdzie jest ciało,
tał czy to jest zakład pani Słomianej - a on mówi, że w chłodni w Sochaczeusłyszał, że tak, więc załatwiał sprawę wie... Coraz bardziej upewniamy się, że
dalej. Około godziny 17. przyjechało coś jest nie tak. Żądamy adresu chłodni,
dwóch panów i zabrali ciało. W domu żebyśmy sami mogli pojechać po ciało, a
było spore zamieszanie, więc nikt nie on nie chce nam podać, mówi, że nie
wyjrzał przez okno, żeby zobaczyć ja- nasza sprawa - opowiada dzień po zdakim przyjechali samochodem. Wszystko r-zeniach córka zmarłej. Jak to: - Nie nawyglądało dobrze - opowiada córka sza sprawa? - wybucha w pewnym
zmarłej. Kłopoty zaczęły się następne
momencie syn zmarłej - To my nie może
go dnia. Najpierw należało załatwić for- my wiedzieć co się dzieje z ciałem naszej
malności w Zakładzie Ubezpieczeń Spo- mamy? Przecież nam do głowy przychołecznych, potem najbliższa rodzina po- dziły najgorsze myśli, a może zostało
jechała do zakładu pogrzebowego Boże sprofanowane? - prawie krzyczy, mocny Słomianej, żeby odebrać rachunek za no zdenerwowany.
trumnę, wybrać odpowiednie wieńce,
W tym czasie rodzina próbuje na wła
kwiaty, dokonać ostatnich opłat itp. sną rękę sprawdzać we wszystkich okoCórka zmarłej pamiętając o tym, że mama licznych specjalistycznych chłodniach
miała przed śmiercią opuchnięte nogi do przechowywania ludzkich ciał, czy
wzięła ze sobą dodatkowe buty i poro- do nich może zostały przyjęte zwłoki:
zwłoki

Straiacy zastąpili pogotowie

Drogi przeiezdne dopiero po Świętach

P

o przejechaniu pługu przy chodnikach robiły się grube burty - zwały
śniegu, które były utrudnieniem dla pieszych chcących przejść na drngą stronę
ulicy.
Dzisiaj to dopiero się zacznie - tym od
odśnieżania popsuła się piaskarka ... usłyszeliśmy w piątek, 21 grndnia w
Wydziale Ruchu Drogowego łowickiej
Komendy Powiatowej Policji. Istotnie prawie przez całą noc pracownicy ZUK
oraz Zakładu Oczyszczania Miasta Jerzego Igielskiego, od którego wynajmowany jest samochód do zimowego utrzymania dróg naprawiali pojazd.
Nasze drogi były przejezdne wszystkie, chociaż łatwo nie było. Teraz już jest
po problemie, trzeba tylko porozpychać
śnieg zalegający na poboczach - powie-

dziano nam z kolei w Zarządzie Dróg
Krajowych w Łowiczu.
Łowicka placówka PKS wstrzymała
na dwa dni regularne kursy busów na
trasie do Skierniewic przez Stachlew i
Dzierzgów. W dzień Bożego Narodzenia PKS planowo nie prowadził kursów.
Możemy mówić o tym, że najgorsze nas
ominęło. Dzisiaj na wszystkie trasy już
wyjechaliśmy. Czy wszędzie autobusy dojadą nie jestem jeszcze w stanie jednoznacznie stwierdzić. Zobaczymy za kilka
godzin - powiedział w czwartek rano w
rozmowie z nami zastępca kierownika ło
wickiego PKS Wiesław w Żyto. Przed
samymi świętami PKS musiał zmieniać
trasy niektórych kursów, dojazd do niektórych przystan.ków wiejskich był po
prostu niemożliwy.
(mak)

Na drogach nadal ślisko
i niebezpiecznie

W

kronika .~

o kategorii przestępstw „uszkodzenie mienia" zakwalifikowane
zostanie zgłoszone po świętach
Bożego Narodzenia włamanie do biura
przy Stadninie Koni w Walewicach, przy
którym prowadzono sprzed11ż ryb. Nieznani sprawcy dostali się do wnętrza
przez okno, zniszczyli biurko i kasę fiskalną. Szukali zapewne pieniędzy ze
sprzedat)' karpi - nie znaleźli nawet jednej złotówki. Wszystki pieniądze jeszcze przed Świętami zostały zaniesione do
banku oraz do kasy pancernej w pałacu.

D

Obfite opady śniegu, które są prawdziwym utrapieniem dla kierowców
czy drogowców, z pewnością nie martwią dzieci, które wreszcie mogą
wyszaleć się na sankach. Na zdjęciu: grupa dzieci z Korabki sfotografowana przez nas 'w Wigilię tuż obok kościoła na ul. Brzozowej.

ŁOWICZANIN

dok. ze str. l

w Skierniewicach, Sochaczewie, Żyrar
dowie, Głownie, Rawie Mazowieckiej.
Nigdzie nie ma, nigdzie nie zostało przyjęte. Równolegle rodzina próbuje dzwonić na komórkę do właściciela Haronu,
ale ten twierdzi, że prowadzi samochód
w Warszawie i jest właśnie na skrzyżo
waniu, n'a którym był wypadek i nie
może na razie rozmawiać. Obiecuje natomiaŚt, że załatwi sprawę i ciało zostanie przywiezione najwcześniej za pół
torej godziny. Mija znacznie więcej czasu, a ciała nadal nie ma. Zdenerwowanie
czasie Świąt Bożego Narodzerodziny potęguje się. Wreszcie, przed
nia, na oblodzonych drogach dogodziną 18. zwłoki zostają przywiezio- szło do jednego wypadku drogowego,
ne pod zakład Bożeny Słomianej pry- w wyniku którego została ranna jedna
watnym jakimś busem. Od razu zażą osoba. 25 grndnia około godz. 4.00 na
dałem wypisania mi rachunku za przeul. Poznańskiej w Łowiczu Nissan kierochowywanie zwłok, żebym mógł im powany przez Krzysztofa S. uderzył w słup,
tem cokolwiek udowodnić, a on mówi,
a ranny w wyniku wypadku został pasaże nie ma rachunku i z taką sprawą to
żer - Ireneusz R. Przyczyną Wypadku
do szefa. Pytam gdzie jest szef „ Gdzieś
była prawdopodobnie śliska jezdnia.
w Polsce" - takie słowa dokładnie padły.
W ciągu soboty i niedzieli przed WiMówię, że nie przyjmę ciała i wezwaligilią doszło do trzech wypadków drośmy policję, ieby wszystko było jasne.
Potem przyjechalijuż służbowym samo- gowych, z których dwa niewątpliwie
chodem i przektttali ciało - opowiada spowodowane były wymuszeni~m piersyn zmarłej. Z relacji rodziny wynika, szeństwa.
W s~botę, 22 grndnia około 18.30 na
że kierowca, który przywiózł ciało przyznał, że odebrał je z Kocierzewa, z bu- skrzyżowaniu Poznańskiej i Chełmoń
dynku niedaleko kościoła. Tak napraw- skiego doszło do zderzenia dwóch cię
dę to jednak my do tej pory nie wiemy żarówek. Star kierowany przez Henrygdzie ono było.
ka K. wyjeżdżając z drogi podporząd
Prokurator Marek Kryszkiewicz po- kowanej zderzył się z TIR-em IVECO
twierdził, że istotnie pismo w takiej spra- jadącym w kierunku Warszawy, kierowie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej wanym przez Tomasza S. Ranny w
w Łowiczu: Sprawdzimy, czy bylo to dzia- wyniku wypadku został kierowca Stara
łanie świadome, czy może pomyłka. - Henryk K.
Sprawdzimy również czy spełnione zostały odpowiednie przepisy epidemiologiczne - zajmą się tym odpowiednie służby.
A szefHaronu komórki nie odbiera.
(mak)

Szukali pieniędzy
za ryby

Zalana piwnica

P

ęknięta rura wodociągowa, 25 grnd-

nia, zaburzyła świąteczny spoegoroczne święta nie dla wszystkich były straż otrzymała około godziny 17.30. Z
kójjednej z mieszkanek osiedla Tkaspokojne. Pięćdziesięciosześcioletnia jednostki natychmiast wyjechała dwuoso- czew 25 grudnia. Póżnym popołudniem,
mieszkankaŁażnikw gminie Zduny dotarła bowa, przeszkolona w ratownictwie prz~ około godziny 16.30 musiała ona wzyw pierwszy dziel} Świąt do szpitala nie medycznym załoga, dotarła do chorej i prze- wać na pomoc straż pożarną. Piwnica jej
karetką pogotowia, a wozem strażackim. wiozła ją do ambulatorium w Łowiczu, skąd jednorodzinnego domu zamieniała się po
Wszystko dlatego, że droga do Łowicza była została skierowana na jeden ze szpitalnych woli w staw. Akcja osuszania piwnicy
nieprzejezdna i pogotowie nie miało by szans oddziałów i obecnie jest hospitalizowana.
przeprowadzona przez strażaków z ło
dojechać do chorej. Nietypowe zgłoszenie
(ljs) wickiej jednostki PSP potrwała 48 minut.
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Na trasie ~r 2 doszło do poważnego
w skutkach wypadku w niedzielę, 23
grndnia około 22, 1O w miejscowości
Patoki w gminie Nieborów. Samochód
Cinquecento kierowany przez Krzysztofa Ch. wyjeżdżając z drogi podporząd
kowanej zderzył się z jadącym trasą
Oplem Cadett, kierowanym przez Tomasza S. Ranne zostały trzy osoby kiernjący Cinquecento Krzysztof Ch.
ma stłuczoną twarzoczaszkę i podejrzenie wstrząśnienia mózgu, pasażerka Grażyna Ch. doznała stłuczenia kręgosłupa i
klatki piersiowej, u pasażerki Opla - Sylwii B. podejrzewano wstrząśnienie mózgu, miała też stłuczone lewe podudzie.
Ranni trafili do łowickiego szpitala.
W niedzielę doszło też do wypadku z
udziałem rowerzysty w Zielkowicach w
gminie Łowicz. około 7.30 Ford Trasit
kierowany przez Andrzeja A. potrącił
Kazimierza K., który z podejrzeniem
wstrząśnienia mózgu został odwieziony do szpitala w Łowiczu.
(mwk)
się z umowy sprowadzerua samochodu.

• 21 grudnia na osiedlu Broniewskiego w
policja zatrzymała 17-letniego Dawida K. z Włocławka, który posiadał przy
sobie narkotyk - amfetaminę w ilości I gr.
Łowiczu

• 21 grudnia nieznani sprawcy włamali
piwnicy w bloku na osiedlu Dąbrow
skiego, skąd skradli choinkę i ozdoby na nią
o łącznej wartości 400 zł
się do

• 19 grudnia nieznani sprawcy po wyła
maniu drzwi od zaplecza sklepu w Al. Sienkiewicza w Łowiczu skradli z niego komputer z procesorem Pentium, drukarkę, telefax
oraz 18 sztuk telefonów komórkowych o
łącznej wartości 1O tysięcy złotych.
• 20 grudnia w sklepie a artykułami gospodarstwa domowego przy ulicy 3 Maja nieznani sprawcy wykorzystując nieuwagęsprze.
dawcy ukradli radiomagnetofon NC o wartości 370 zł.
• 20 grudnia z ulicy Zduńskiej w Łowiczu
skradziony został samochód osobowy marki
Audi 80, koloru czerwonego, nr rej.:
SNT6386.Wartość pojazdu oszacowano na
20 tys. zł.
• 20 grudnia w miejscowości Bobrowa w
gminie Łyszkowice nieznani sprawcy wła
mali się, otwierając podrobionym kluczem
drzwi wejściowe, do mieszkania, skąd skradli
magnetowid, wyroby ze złota oraz okolicznościowe monety o wartości 1:OOO zł.

• 22 grudnia w Jeziorku w gminie Kocierzew nieznani sprawcy ukradli 1.500 metrów
aluminiowego kabla z sieci niskiego napię
cia. Stratę w wysokości I .OOO zł poniósł Zakład Energetyczny Łódż Teren
• 25 grudnia na terenie zakładu Agros
Fortuna zmarł 39-letni pracownik firmy. Ponieważ lekarz nie wypowiedział się co do przyczyny zgonu zwłoki zabezpieczono do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Łowiczu.
Wszystko jednak wskazuje na to, że zgon
nastąpił z przyczyn naturalnych
• 25 grudnia wTrabach w gminie Bielawy
zgon 59-letniego mężczyzny. Zwło
ki zabezpieczono do dyspozycji łowickiej
prokuratury
nastąpił

• 26 gmdnia o godzinie 15.30 łowicka
policja otrzymała zgłoszenie włamania do
mieszkania w miejscowości W rzeczko w gminie Łyszkowice. Nieznani sprawcy włamali
się do mieszkania przez okno w okresie od
20 do 26 grudnia i skradli telewizor marki
Philips

• 21 grudnia KPP została powiadomiona
o oszustwie, które polegało na wyłudzeniu
pieniędzy na zaliczkę w kwocie I .OOO zł za
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
sprowadzenie samochodu osobowego Audi.
Nieznany mężczyzna podający się za Marka w mv. sprawach prosimy o osobisty lub teleH. z Lublina, wykorzystując ogłoszenie w foniczny kontakt z Komendą Powiatową Pogazecie ,,Autogiełda" doprowadził do wpła licji w Łowiczu.
cenia na jego konto zaliczki i nie wywiązał
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek
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Kontrolowali sprzedał ryb
ilka punktów w Łowiczu, w tym
na targowisku miejskim przy ulicy Starzyńskiego, prowadzących przedświąteczną sprzedaż ryb skontrolowali jeszcze przed Wigilią Bożego Narodzenia pracownicy skierniewickiej delegatury łódzkiej Inspekcji Handlowej.
W tym roku nie mieli zastrzeżeń do
obrotu rybami w Łowiczu. Sprawdza-

K

ne były przede wszystkim pozwolenia
na handel i źródło pochodzenia ryb,
oprócz tego· warunki sprzedaży. Była
to jednocześnie ostatnia większa akcja
Inspekcji Handlow.ej w 2001 roku na
terenie Łowicza. Wznowienia regularnych kontroli można sięjednak spodziewać już w pierwszych dniach stycznia.
(mak)

Kolektor zamiast podbudowy
drogi na l_(onopackiego.
olektor sanitarny o długości około
70 metrów zosta.nie wykonany
z pieniędzy tegorocznego budżetu na
ulicy Konopackiego. Inwestycja ta będzie wykonana w zamian za podbudowę drogi, której nie powinno wykonywać się przy ujemnych temperaturach.
Kolektor układany będzie wzdłuż przyszłej drogi, a ~ie pod nią, tak to od po-

K

„Fondue" próbuje dyrektor Nauczycielskiego Kolegium

Języków

czątku było planowane. O zamianie inwestycji postanowił zarząd miasta na
posiedzeniu w środę, 19 grudnia. 9znacza to, że podbudowa drogi oraz sama
droga zostanie wykonana z pieniędzy
w przyszłorocznym budżecie miasta.
Na budowę kolektora sanitarnego przeznaczono 40 tysięcy złotych.

Obcych Marek Bielecki.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Ślimaki, rillette. oraz fondue

,

S

limaki, ri/lette oraz fondue to tylko
niektóre z obcych większości z nas
przysmaków, jakie zagościły na stołach
podczas przedświątecznego spotkania
studentów sekcji języka francuskiego
w Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych w piątek, 21 grudnia. W tym
roku wyjątkowo, ze względu na dużą
liczbę studentów, trzy sekcje języko
we postanowiły spędzić kilka przedświątecznych godzin we własnych gronach. „Anglicy" i ,,Niemcy" świętowali
więc w czwartek, 20 grudnia, a „Francuzi" dzień później. Każda sekcja przygotowała potrawy charakterystyczne
dla kraju, którego języka się uczą. Pomagali w tym również lektorzy, szczególnie native speakers, którzy najlepiej
znają obyczaje i kuchnię Anglii, Niemiec i Francji. Studenci zadbali również

o oprawę muzyczną spotkań. W tle pły
nęły świąteczne melodie i kolędy. My
wybraliśmy się z wizytą do sekcji francuskiego.
Na sali unosił się wyrazisty aromat
fondue, nad którego przygotowaniem
czuwał sam dyrektor kolegium Marek
Bielecki., W glinianym naczyniu podgrzewanym płomieniami bulgotał żółty
ser zalany winem. Po chwili fondue było
już gotowe, możną było maczać w nim
kromki francuskiej bagietki osadzone na
długich, specjalnie do tego celu przeznaczonych widelcach. Trzeba przyznać, że jedzenie ze wspólnego garnka
jednoczy grupę. Ale to był dopiero początek francuskiej uczty. Z zimnych
zakąsek furorę robiły rillette i ślimaki
przyrządzone przez Andre Louchin lektora języka francuskiego w łowickim

kolegium. Rillette to rodzaj pasztetu, ale
przygotowywanego zupełnie inaczej
niż w Polsce, można by rzec, że dokładnie w odwrotnej kolejności. Mięso
było najpierw mielone, później bardzo
długo gotowane z różnego rodzaju przyprawami, a następnie zalewane tłusz
czem. Niemniej wykwintne w smaku Spotkanie rozpoczęło się od przygotowanych przez dzieci jasełek.
były ślimaki. Andre Louchin zbięrał je
latem tego roku na łowickich łąkach
i zamrażał specjalnie na tę przedświą
lisko 40 osób w podeszłym wieku szkoły w Niedźwiadzie, władze gminy
teczną okazję. Faszerowane masłem,
z Niedźwiady i okolic przybyło z wójtem Andrzejem Barylskim oraz
czQsnkiem, pietruszką i ziołami bardzo
wszystkim smakowały. Na stołach nie w środę, 19 grudnia do Szkoły Podsta- proboszcz parafii katedralnej Wiesław
zabrakło również sałatek, słodkości wowej w Niedźwiadzie na organizowa- Skonieczny przełamali się wigilijnym
i francuskiego wina. Składano sobie ne cyklicznie od kilku lat spotkanie se- opłatkiem. Seniorzy z tych okolic chęt
świąteczno - noworoczne życzenia, niorów. Tradycyjnie, jak co roku, dzie- nie korzystają z zaproszeń szkoły na tego
z magnetofonu dobiegały dźwięki kolę ci ze starszych klas przygotowały ja- typu uroczystości z uwagi na ciepłą atdy Douce La Nuit, czyli „Cicha Noc". sefka. Po blisko półgodzinnym wystę- mosferę na spotkaniach oraz możliwość
(ljs) pie zaproszeni seniorzy, nauczyciele ze spotkania się i długich rozmów. (mak)

Dzień Seniora i iasełka wNiedźwiadzie
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Uczestnicy spotkania

składali

sobie

świąteczno

- noworoczne

życzenia.

Stacja Opieki Caritas

„Wspólnota życzliwych" dzieliła się opłatkiem
iczne grono podopiecznych -głównie ludzi starszych - z opiekunami,
nadto wolontariuszy i kleryków brało
udział w opłatkowym spotkaniu, które
odbyło się w środę, 19 grudnia w łowickiej Stacji Opieki Caritas przy ul.
Długiej. Na stołach królowały wigilijne
potrawy przygotowane własnym
sumptem przez personel stacji. Spotkanie uświetnił występ dzieci z pijarskiega gimnazjum i szkoły podstawowej,
które na scenie pokazały się jako kolędnicy, nie zabrakło też dzieci ze świe-

l

Nadal trwa rozpoczęta pod koniec października wymiana instalacji c.o. i grzejników w budynkach ZOZ przy ul. Ułańskiej.
W połowie grudnia zakończono
prace w głównym budynku szpitala, do końca roku planowane
jest dokończenie prac w budynku
administracyjnym. Wykonawcą
remontu jest łol(Vicka firma „Ecotherm".

W

budynku szpitala jako piel"Wsze
wymieniane były wykonane ze
Kolędy
Ducha.
św.
parafii
tlicy przy
śpiewała natomiast schola utworzona stali poziomy zasilające, kolejnym etaprzez kleryków i parafian z kościoła pem było wykonanie miedzianych piośw. Ducha. Dyrektor Caritas Diecezji nów i odgałęzień. Ostatni etap to wyŁowickiej ks. Krokocki składając ży miana grzejników, obecnie są już zainczenia nazwał uczestników spotkania stalowane płytowe grzejniki o podwyż
„wspólnotą życzliwych". Mówił też, szonym standardzie sanitarnym. Każ
dy z nich posiada zawór odcinający na
że nauka z wzajemnej pomocy płynie
w obie strony - młodzi uczą się szacun- wyjściu i zawór z głowicą termostatyczku dla osób starszych i chorych, a i star- ną na zasilaniu. Zawory odcinające i odsi mogą się jeszcze czegoś nauczyć od powietrzniki automatyczne są zamonswoich opiekunów.
towane w każdym z p'onów.
(mwk)
Wymagania dotyczące centralnego

ogrzewania w zakładach opieki zdrowotnej są dokładnie określone w przepisach sanitarno-epidemiologicznych
ministerstwa zdrowia. Nowe C.O. ło
wickiego szpitala będzie zgodne z tymi
zapisami, ale będą też wymierne korzyści ekonomiczne ~nikające z nowego
rozwiązania. Jak duże będą to oszczęd
ności na razie trudno określić, ponieważ inwestycja jest jeszcze w toku.
Dotychczasowe ogrzewanie szpitala
pochodziło z lat 50-tych i w żaden sposób nie było możliwe regulowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, a przecież w szpitalu jest
wiele rodzajów pomieszczeń i każde
z nich musi mieć odpowiednią temperaturę, np. na oddziale noworodkowym
musi być ona wyższa. W starej instalacji w obrębie szpitala były też wycieki
wody, których nie można było zlokali-

po 375 kW. Ten dość nowoczesny system nie współpracował z żeliwnymi
grzejnikami, w których nie była możli
wa regulacja temperatury. Niektóre
grzejniki w ogóle nie grzały, ponieważ
były zakamienione, dostępnymi środ
kami chemicznymi nie dawały się odblokować.

Instalacja i grzejniki wymieniane są
obecnie w budynku administracyjnym,
pochodzącym z lat 70-tych. Istniejący
w,tym gmachu oddział opieki doraźnej
czynny jest 24 b na dobę i dlatego zrobiono specjalny obieg tylko do tych
pomieszczeń, aby w czasie sobót, niedziel czy świąt było możliwe ograniczenie ogrzewania w pomieszczeniach
adrninistracj i.
Prace będą kontynuowane jeszcze
w styczniu, wtedy zostanie wymieniona
instalacja w skrzydle, gdzie znajduje się
laboratorium i apteka. Il etap termoizolazować.
Kotłownia olejowa, która ogrzewa cji będzie obejmował wymianę 6 okien
szpital pochodzi z 1995 roku, jest to w pracowniach Rtg i USG oraz wymianę
parowo-wo~a kotłownia posiadająca drzwi wejściowych. Prace te planowane
(mwk)
2 kotły wodne po 345 kW i 2 parowe są również na styczeń.
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Bielawy

B~DZIE SALA REHABILITACYJNA
a przełomie roku powinien nastąpić
oficjalny odbiór sali rehabilitacyjnej
przy komp1eksie szkół w Bielawach.
Obecnie w dobudowanym łączniku pomiędzy szkołą podstawową a salą gimnastyczną, na którego parterze ma mieścić
się sala rehabilitacyjna, prowadzone są
ostatnie prace wykończe11iowe. Oprócz
sali o powierzchni około 50 m2 na parterze łącznika znalazły się również łazienki
dostosowane do potrzeb osób niepełno
sprawnych. Przed obiektem wybudowatego Fiata Uno bezpłatny przegląd potraktowali jako dobry no podjazd. Całkowity koszt przedsię
wzięcia to około 150 tys. zł, z czego gmina
Bielawy wyłożyła 54 tys. zł, a PFRON 97 tys. zł. Sala rehabilitacyjna ma służyć
przede wszystkim dzieciom niepełno-

N

Właściciele

prezent.

Chcielibyśmy
wyrobić taki nawyk
Kolejna akcja policji i PZMot

sprawnym z terenu gminy Bielawy, których jest obecnie około 30. Rozpocznie
ona swą działalność od września przyszłego roku. Zajęcia z dziećmi niepełno
sprawnymi prowadzić będzie pracownik
NZOZ w Bielawach oraz posiadający
stosowne uprawnienia nauczyciele z tutejszej szkoły podstawowej. W godzinach
popołudniowych natomiast z sali będą
mogli korzystać dorośli mieszkańcy gminy. Szczegółowy ham10nogram korzystania z sali opracowany zostanie tuż przed
rozpoczęciem roku szkolnego 2002/2003.
6 gmdnia w urzędzie gminy rozstrzygnięto przetarg na sprzęt rehabilitacyjny
do nowej sali. Wygrała go jedna z łódz
kich fim1, która dostarczyła do Bielaw

sprzęt o łącznej wartości 33 tys. zt. Obecnie jest on magazynowany w szkole podstawowej. Są tam między innymi: tor do
nauki chodzenia, suchy basen, rower treningowy, bieżnia, drabinki gimnastyczne,
retory do ćwiczenia kończyn dolnych
i górnych.
Jednym z wamnków przyznania gminie Bielawy przez PFRON picnittdzy na
salę rehabilitac;jną przy szkole podstawowej i gimnazjum było utworzenie klasy integracyjnej i tak też się stanie. Od
początku nowego roku szkolnego przynajmniej pittcioro dzieci niepełnospraw
nych rozpocznie naukę ze swymi zdrowymi rówieśnikami, ale nie zdecydowa(/j.I)
no jeszcze, w którym oddziale.

Sobota

Wigilia uprze~szkolaków

W

czwartek, 20 grudnia, w przedszkolu w Sobocie zorganizowana została wigilia. Był opłatek,
śpiewanie kolttd, zimne ognie oraz tort.
Ze specjalnymi małymi opłatkami do
przedszkola zawitał miejscowy organista, tort z Mikołajem i życzeniami Wesołych Świąt dzieci otrzymały od rodzi ców. Po złożeniu sobie życzeń
przedszkolaki śpiewały kolędy, a póź
niej paliły sztuczne ognie.
(ljs)

17 samochodów spośród 55 kontro- rejestracyjnym jest aktualne. Zatrzylowanych zostało skierowanych na mywani kierowcy słyszeli już o -takich
sprawdzenie stanu technicznego w ło akcjach w Łowiczu i innych miastach
wickiej stacji Polskiego Związku Mo- i nic negowali sensu takiej kontroli. Kontorowego przy Nadbzurzm1skicj. Od- . troi owa ny przez policję jeden z łowic
bywało si<( to w ramach akcji „Sprawny kich taksówkarzy powiedział, że niesamochód - bezpieczna jazda", przy- dawno samochód przechodził badanie
gotowanej już po raz drugi przez sekcję techniczne i nie było do jego stanu żad
ruchu drogowego KPP w Łowiczu nych zastrzeżeń. Jeżeli jednak byłaby
z pomocą stacji PZM. Akcja trwała od dłuższa przerwa, to chętnie bym sko8.00 do 17.00 w miniony poniedziałek, rzysta/ - chodzi o moje bezpiecze1lstwo,
17 gmdnia. W skierowanych na badania a także pasażerów i innych osóh. PewBoczki Chełmońskie
techniczne samochodach sprawdzano na kobieta z Fiata Uno stwierdziła
zwłaszcza sprawność układu hamulco- wręcz, że możliwość bezpłatnej konwego, ustawienie świateł oraz układ troli to miły prezent na Święta. Mirowydechowy. Zatrzymano też 2 dowo- sław Kobierecki - kierownik stacji PZM
minny Ośrodek Kultury w Kody rejestracyjne z powodu nieważnych w Łowiczu twierdzi, że niekiedy zdacierzewie zakupił do swojej filii
badań technicznych, 16 kierowców uka- rzają się przypadki, że kierowcy chcą
w Boczkach Chełmońskich grę
rano mandatami. Najczęstsze uchybie- wy1ywkowo sprawdzić np. amortyzania to nie włączenie świateł mijania, to1y nie tylko dla potrzeb dowodu reje- stołową „piłkarzyki". Zakup kosztoprzekroczenie dopuszczalnej prędko stracyjnego. Kompleksowy przegląd wał I. I OO zł i był dużym obciążeniem
kosztuje 82 zł i jest to cena urzędowa. dla ośrodka, jednak nikt nie ma wątpli
ści. Zatrzymano też Fiata l 26p z barDla swoich klientów PZM wprowadził wości co do słuszności podjętej decydzo zniszczonymi oponami.
Celem tej akcji jest wyrobienie u kie- możliwość bezpłatnej wyrywkowej zji, ponieważ gra stała się prawdziwym
rowców nawyku sprawdzania stanu kontroli i regulacji świateł przy waż hitem i w godzinach otwarcia ośrodka
jest oblegana przez młodzież.
technicznego samochodów nawet wte- nym dowodzie rejestracyjnym.
{aj)
(mll'k)
dy, gdy badanie techniczne w dowodzie

„Piłkarzyki" ~ardzo

G
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Jaselka byly udanym debiutem uczniów z

Ośrodka.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Jasełka

wyrazem odwagi

okresie Bożego Narodzenia wicie tuje to bardzo dużo pracy i zacmgażowa
szkół wystawia jasełka, w Ośrod nia zarówno ze strony nauczyciel i, jak i ze
ku Szkolno-Wychowawczym przedsta- strony dzieci - twierdzi dyrektor ośrodka
wienie, które zostało zaprezen.towane Zbigniew Sitkowski. Znalazły sięjcdnak
20 gmdnia, było pierwszym tego typu nauczycielki, które odważnie zdecydowaprzedsięwzięciem. Jest to jedna z nielicz- ły się na wystawienie jasełek. Przedstanych form, której dotąd nie przygotmiy- wienie przygotowane było starannie - zawaliśmy, obawiając się, czy jest to możli równo dekoracja, jak i stroje - i udało się.
(mwk)
ll'e do zrobienia z naszymi dziećmi. Kosz-
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SCANIA SERVICE ŁÓDŹ
POSZUKUJE DO WYNAJĘCIA na terenie miasta Łowicz

OBIEKTÓW WARSZTATOWYCH

FUTRA

SKÓRY KOŻUCHY
Uwaga! Szanowni Klienci

Poszukiwane obiekty powinny spełniać następujące warunki:
• dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych
• wrota i inne wymiary warsztatu przystosowane do obsługi pojazdów ciężarowych
• minimalna powierzchnia 250 m2

od Nowego Roku zmiana
dni urzędowania zakładu
na soboty (tylko w dni parzyste)
w godz. 12.00-16.00

OFERTY PROSZĘ KIEROWAĆ DO: Scania Service Łódź, ul. Rudzka 35b, 95-030 Rzgów,
tel. (0-42) 227-87-87 lub bezpośrednio: Andrzej Granosik 0601-636-240
R-14 6

Tel. 0-602-654-184, (0-22) 667-42-83
Łowicz, ul. Warszawska 56

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

Tel. 0-603-395-359, 0-606-640.-5'17
R-1454
(0-46) 837-59-75,

no
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WCZORAJ. PRZYJMOWANO
•
BUDZET NA PRZYSZtY ROK
adny mproponował, by zarząd miasta
w budżecie finansową
pomoc dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu. Ważnajest każda pomoc, która
pozwolilabY szpitalowi przetrwać do 2003
roku. Powinniśmy to zrobić, choćby dlatego,
by w razie sprawdzenia się nąjgorszego scenariusza nie mieć moralnego kaca, że mogliśmy coś zrobić, a nie .zrobiliśmy tego argumentował Grabowski. Obecny na posiedzeniu komisji burmistrz miasta Ryszard
Budzałek stwierdził, że inicjatorem próby
ratowania ZOZ powinien być powiat jako
organ młożycielski, zaznaczył również, że
miasto reaguje na prośby ZOZ i cały czas
mu pomaga, choćby umarmjąc podatek od

R

zabezpieczył

nieruchomości. Przypomniał również, że

rozważano wariant, by poszczególne samorządy kierowały w stronę szpitala pomoc

na podstawie ilości pacjentów przyjmowanych z terenu gmin, jednak, jak zaznaczył
burmistrz, konkretnych ustaleń zmiermją
cych w kierunku wprowadzenia tego programu nadal niema Oczekujem:yodstarosty
jasno sprecyzowanego programu naprawczego ZOZ, z planem działań, z czasem realizacji, określonymi oczekiwaniami. Bez
takief inicjatywy nie możemy wyjść z pomocą
- podsumowywał burmistrz Budzałek.
Słów krytyki pod adresem władz powiatu nie szcz((dziła radna Beata Gładka, będąca
również członkinią Rady Społecznej ZOZ.
Zapewniała ona zebranych: Od dwóch lat
na posiedzeniach rady mówi się o porozumieniuz gminami, m.in. bylapropozycja, by
pomoc ustalić na podstawie liczby mieszkań
ców poszczególnych gmin, były propozycje
programów naprawczych i nic nie zrobiono, by któr4Ś z tych propozycji zrealizować.
Powiat niepotrafi się dogadać ze szpitalem i
nie potrafi wyjść z prośbą o pomoc w tef
sprawie - mówiła. Opinię tę potwierdził
Wojciech Jefimko, również członek Rady
Społecznej ZOZ.
Andrzej Grabowski umał jednak, że odkładanie decyzji o konkretnej pomocy i szukanie winnych w obecnej sytuacji to „chowanie głowy w piasek". Odmiennego zdania był radny Piotr Pikulski, który uznał, że
tragiczna sytuacja finansowa szpitala to najwyższy cms na wskazanie osób m nią odpowiedzialnych. To niejest nasz zakJad, choć
on jest dla nas. My jakn obywatele płacący
podatki mamy obowiązek żądać od osób,
które biorą za to pieniądze tego. co nam się
słusznie należy - opieki zdrowo/nef - argumentował Pikulski.
Radny Tadeusz Śliwiński m konieczne
umał określenie rzędu kwoty, którą miasto
miałoby wspomóc szpital. Czy w grę wchodzi np.100.000 zł? - zwrócił się z pytaniem
do radnego Grabowskiego. Byłaby to olbrzymia pomoc dla szpitala - usłyS:z11ł w odpowiedzi. Ostatecznie komisja mopiniowała

pozytywnie (4 głosy za, 1 przeciw) zgło w Łowiczu zakończyli swoją dyskusję nad
szony do budżetu wniosek Andrzeja Gra- projektem przyszłorocznego budżetu
bowskiego, zobowiązując zarząd do przed- w środę 19 grudnia Jednocześnie podjęli
stawienia na najbliższej sesji informacji na uchwałę, w której pozytywnie ustosunkotemat możliwości pomocy w kwocie IOO wali się do kształtu omawianego budżetu,
tys. zł, ze strony miasta dla szpitala
o ile b((dzieon uwzględniał postawione przez
nich oba wnioski.
Nie stać nas na
Wniosek dotyczący zmian w wydatkach
inwestycyjnych został postawiony oficjalfundowanie mieszkań
nie przez przewodniczącego komisji ZbiPonadto członkowie komisji budżetu gniewa Łukawskiego oraz radne Annę Biei finansów zapoznali się z wnioskami do guszewską i Renatę Balik. Był wynikiem
budżetu miasta zgłoszonymi przez pozo- wcześniejszej długiej dyskusji z burmistrzem
stałe komisje działające przy radzie. Naj- Ryszardem Budzałkiem. Nie zdołał ich on,
więcej kontrowersji wywołała propozycja ani dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
komisji mieszkaniowej i socjalnej, by prze- Janusz Michalak, ani naczelnik Wydziału
widziane w budżecie 200 tys. zł na kolejny Spraw Komunalnych Paweł Gawroński
blok komunalny przekamć na wykonanie przekonać do odstąpienia od chęci podjęcia
monitońngu w mieście. Przewodnicząca w przyszłym roku próby realimcji projekkomisji mieszkaniowej i społecznej Beata tu budowy ul. Zagórskiej na os. Górki.
Gładka stwierdziła, że ostatnio oddany do
W swoim wniosku radni z komisji proużytku blok, w dużym stopniu rozwiązuje ponują zabranie 50 tys. zł z planowanych
najpilniejsze problemy mieszkaniowe IOO tys. zł na Jarmark Łowicki, U:z11sadniaw mieście, a swym standardem przewyż jąc, że wobec recesji ogarniającej Polskę miasza niektóre bloki w spółdzielni mieszka- sto nie powinno wydawać 1OO tys. zł na
niowej. Zapewniała, że odwiedmjąc osoby imprezę trwającą dwa dni. Zastrzegli też
ubiegające się o mieszkanie w zasobach ko- formęjej realizowania, zauważając, że mimo
munalnych nie można oprzeć się wrażeniu, nazwy, mogącej kojarzyć się z folklorem,
że mogłyby one (stać je na to) we własnym mzwycmj nie ma ona zbyt wiele z nim
zakresie postarać się o lokum. W dabie oóec- wspólnego. Pięćdziesiąt tysięcy. jakie nam
nego kryzysu miasta nie stać nafandowanie zostanie, pozwoli na pewno zorganizować
tak drogich mieszkań - mówiła. Podobnego imprezę nawiązującą bezpośrednio do trazdania był radny Tadeusz Śliwiński. Jest to dycji Jarmarku bez knnieczności zapraszarozdawnictwo! Ktoś dostaje od miasta 40 nia gwiazd- powiedział Łukawski.
m1 w wysokim standardzie i mieszka tam do
We wniosku mproponowano także ,,zdję
śmierci - czy to może się nazywać mieszka- cie" 50 tys. zł z planowanej inwestycji na
niem komunalnym? Należałoby spytać na- skrzyżowaniu ulic Ułańskiej i Wojska Polszych podatni/Ww, czy zgadzają się na robie- skiego i zrezygnowanie z niej całkowicie.
nie knmuś prez.entu za ponad 50 tys. zł?! - bo Planowano tam, kierując się bezpieczeń
tyle te mieszkania są warte - mówił nie kry- stwem kierowców, założenie pulsacyjnej syjąc emocji. Wiceburmistrz Furman bronił m- gnalimcji świetlnej oraz poprawę oznakopisanych w budżecie pieniędzy na kolejny wania Łukawski uzasadnił to - W miejscu
blok komunalny, mówiąc, że dzięki powsta- tym zostały wycięte trzy topole i sytuacja się
łym już budynkom wiele rodzin poprawiło bardzo poprawiła. Nie słyszałem, by była
swoje warunki lokalowe, mpewniał on rów- tam terazjakaś stluczkn. Pozostawmy więc
nież: lepiej budować trochę drożej, ale ten temat, bo może sygnalizacja pulsacyjna
w wysokim standardzie, niż trochę taniej, wcale nie rozwiąże w tym miejscu sprawy.
Zaproponowano też, by odjąć 50 tys. zł
a w niskim.
Po zapoznaniu się z wszystkimi wnio- z 200 tys. zł, z planowanych wydatków na
skami do budżetu komisja nie odniosła wykonanie planu przestrzennego mgosposięjednak do nich. Przyjęła natomiast (4 darowania miasta Łowicza, które miano
osoby głosowały za, l była przeciw, I w przyszłym roku zlecić, wobec niewynie zajęła stanowiska) omówioną przez wiązania się poprzedniego wykonawcy
skarbnika miasta propozycję budżetu na z mwartej umowy. Ta część wniosku zo2002 rok w wersji przygotowanej przez stała podyktowana przekonaniem, że nawet przy dobrych chęciach nie można oczezarząd miasta.
kiwać od wyłonionego nowego wykonawTrwa walka o. Zagórską cy projektu, że będzie w stanie zakończyć
prace nad nim w przyszłym roku. Sprawa
Istotnymi wnioskami opowiadającymi się ta, po załatwieniu całej procedwy przetarm wprowadzeniem zmian w projekcie bu-· gowej, przeciągnie się na pewno do 2003
dżetu na 2002 roku po stronie wydatków roku, a w związku i z tym zaplata - argumeninwestycyjnych członkowie Komisji Go- tował przewodniczący komisji. Łukawski
spodarczej działającej przy Radzie Miejskiej podważył ponadto słuszność wykonywa-
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•
- klamka antywłamaniowa najnowszej generacji - SECUSTIK!
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nia nawierzchni na ulicy Iłowskiej. Pytał
naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Grzegorm Pełkę, cŻy można ująć z tej
inwestycji IO tys. zł, prosił o wyliczenia
kosztorysowe dotyczące tej inwestycji.
Pełka odpowiedział, że samo położenie nawierzchni kosztować będzie 42 tys. zł, do
tego należy dodać koszty związane z dokumentacją i nadzorem technicznym. Nie~
kluczone, że udasięzaoszczędzićjakieś środ
ki przewidziane na tę inwestycję, ale nie bę
dzie to pewnie więcej niż 3 tys. zł, aja muszę
miećjakieś środki jakn zabezpieczenie prowadzonych prac- powiedział Pełka, co przyjął do wiadomości przewodniczący komisji.
Słuszności inwestycji na Iłowskiej bronił też
sarn burmistrz, mówiąc: Stan tef ulicy nie
pozwala, by ona dalej tak wyglądała. Przy
nief mieści się przychodnia Academos i budynek Mazowieckiej "ffyższej Szknly Humanistyczno - Pedagogicznef. Na tę ulicę patrzy
więc cala Polska, która wyrabia sobie o nas
zdanie.

Robić drogę

bez
odprowadzenia wody?
W swoim wniosku Komisja Spraw Gospodarczych zaznaczyła cele, na które powinny zostać przeznaczone uzyskane poprzez przesunięcia w budżecie środki
w postaci 150 tys. zł oraz, co zaznaczono
wyraźnie, nadwyżka budżetowa Komisja
proponuje przede wszystkim rozpoczęcie
w przyszłym roku inwestycji związanej
z budową nawierzchni na ulicy Zagórskiej
na osiedlu Górki. Komisja twardo opowiada się m potrzebą podjęcia prac, ponieważ
projekt wykonania nawierzchni jestjuż sporządzony. Pieniądze na to zostały wyłożo
ne przez mieszkańców ulicy Zagórskiej,
którzy utworzyli w tym celu komitet budowy. Radna z tej dzielnicy Renata Balik przekonywała zarząd miasta: 'Zagórska jest ulicą równoległą do Łęczyckiej, wykorzystuje
ją wielu mieszkańców osiedla, którzy mieszkają nie tylkn na nief, ale także w bocznych
uliczkach oraz rozloknwane pó tej stronie
zakłady pracy i hurtownie. Zbudowanie tej
ulicyjest więc sprawą bardzo ważną.

Problem w tym,

projekt, jaki ·zlecili
w dyskusji na komisji został odrzucony przez burmistrza, dyrektora ZUK oraz naczelników Wydziału
Spraw Komunalnych Pawła Gawrońskiego
i Wydziału Inwestycji i RemontówQrzegorm Pełkę. Odrzucony został nie tylko z tego
powodu, że koszt inwestycji wyniósłby
około 430 tys. zł, ale przede wszystkim
dlatego, że projekt nie rozwiązuje problemu wód opadowych. Jest to problem
istotny bo możliwe jest, zgodnie z tym co
powiedział dyrektor ZUK Janusz Michalak, że będzie trzeba w tym rejonie nawet
wybudować przepompownię dla ich odprowadzenia Rozważana możliwość odprowadzenia wód opadowych rowem do rzeki
Uchanki mogłaby zakończyć się, zdaniem
osób odpowiedzialnych za inwestycje w
mieście, zatopieniem dzielnicy przy wysokim poziomie wód w Bzurze.
Burmistrz w czasie dyskusji o Zagórskiej
Z11Znaczyl: Każda społeczna inicjatywa jest
bardzo cenna, niemniej zanim zacznie się
czynić jakieknlwiek poważne kroki trzeba
najpierw skonsultować swoje zamiary
z Urzędem Miejskim, by mieć świadomość,
czypodjęta inicjatywa może liczyć na zrealizowanie w takim czy innym kształcie.
Radny Stanisław Bieguszewski sugerował więc, by wykonać na Zagórskiej tylko
chodnik, nawieźć na drogę szutr, a drogę budować w latach następnych.
Komisja miała też zastrzeżenia do mplanowanej na przyszły rok budowy nawierzchni na ulicach Jasna, Jastrzębia i Górna w dzielnicy Górki, ale nie wnioskowała
o zdjęcie jej z planu budżetu. Przekonał jej
członków do tego burmistrz, informując
o wykonanymjuż projekcie inwestycyjnym
dla tych trzech ulic. Radni zaproponowali
także, by część pieniędzy, których sposób
wygospodarowania wskamli, przeznaczyć
na dalsze prace poprawiające stan targowiska miejskiego oraz na wykonanie prawoskrętu z ulicy Kaliskiej w I Maja i Klickiego.
Jak wszystkie wnioski, o których pisaliśmy wyżej, zostały potraktowane przez
całą radę, napiszemy w następnym NŁ,
w relacji z sesji budżetowej.
(aj,tb)
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STAĆ CIĘ NA KREDYT BANK

MY DAMY Cl PREFERENCYJNE WARUNKI
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ACHCESZ NOWY DOM,MIESZKANIE,SAMOCHÓD!!!
• OKRES SPŁATY DO 9 LAT
- SZVBKA I FACHOWA OBSŁUGA
- ROZLICZENIA ZŁOTÓWKOWE
·KORZYŚCI PODATKOWE
·PROSTE PROCEDURY
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Biuro Plotformy otwarte
o długim oczekiwaniu sympatycy
Platformy Obywatelskiej doczekali
się otwarcia w Łowiczu biura poselskiego Cezarego Grabarczyka. Uroczyste otwarcie odbyło się w zeszły czwartek 20 grudnia o godz. 18.00, uczestniczył w nim ordynańusz diecezji łowic
kiej ks. biskup Alojzy Orszulik, który
poświęcił biuro i przy okazji podzielił się
opłatkiem z uczestnikami spotkania.
Biuro będzie działało w czwartki w
godz. 17.00-19.00,dyżurywnirnpełnić
będą członkowie zarządu Platformy Obywatelskiej powiatu łowickiego oraz wybrany tydzień temu społeczny asystent
posła Wojciech Więckowski. Sam poseł
będzie gościł w biurze w jeden z czwartków przynajmniej raz w miesiącu.
O szczegółach działalności łowickiej Platformy można się więcej dowiedzieć, dzwoniąc do biura w czwartki podnumer837-0479, oraz odwiedzając stronę internetową:
www.lowicz.platforma.org.
(tb)
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Jerzy Michalak i efekt jego 4-miesięcznej pracy: tablice granitowe
z nazwiskami żołnierzy oraz płaskorzeźba Krzyża Walecznych.

Krzyi Walecznych iui gotowy,
będzie ieszcze orzeł
d momentu, kiedy Urząd Miejski
zamówił w zakładzie „Kamieniarstwo i Rzeźba" Jerzego Michalaka przy
ul. Mostowej 5a wykonanie robót kamieniarskich na terenie kwatery mogił
zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu prawosławnym przy
ul. Listopadowej, minęły cztery miesią
ce. W efekcie spod rąk znanego skąd
inąd jako wykonawcy Pomnika Szarych
Szeregów na cmentarzu katedralnym
wyszło dziewięć granitowych tablic
o wymiarach 125 na 70 cm oraz płasko-

O

rzeźba Krzyża Walecznych. Na tablicach umieszczony został piaskowany
wykaz 320 nazwisk żołnierzy wraz z
ich stopniami wojskowymi, którzy pochowani zostali na kwaterze.
Wszystko czeka na odbiór w warsztacie przy Mostowej, co więcej, Urząd
Miejski postanowił zamówić dodatkowo płaskorzeźbę Orła Białego r6wnież
na tle cŻamej granitowej płyty. Na cmentarz przy Listopadowej płaskorzeźby
oraz tablice trafią najprawdopodobniej
wiosną.
(ljs)

Piasku i soli nie braknie
uż ponad 350 ton mieszanki pia-

J

skowo-solnej wysypał Powiatowy
Dróg podczas tegorocznych
ataków zimy. A to dopiero początek ...
Dyrektor zarządu Andrzej Stajuda zapewnia, że jest to już dwa razy więcej
niż w analogicznym okresie roku 2000,
jednak przekonuje kierowców, że mieszanki nie braknie. Na podstawie umowy z kopalnią soli w Kłodawie transporty ~oli zamawiane są i dostarczane
n~ bieżąco, piasek zaś dowożony jest
z kopalni w Czatolinie.
(aj)
Zarząd

Co będzie obok banku?
W
c'.ągu najbl~ższego miesiąca powmna zostac rozstrzygmęta sprawa zagospodarowania części wolnych
lokali w budynku banku PEKAO SA
przy ul. Nowej. Przypomnijmy, że jeszcze do 1 czerwca 1999 roku parter, pierwsze i drugie piętro lewej części budynku
wynajmował bank PKO BP, który obecnie ma swoją siedzibę u zbiegu ulic Podrzecznej i Koziej. Lokale przy Nowej
przez dłuższy czas nie były więc wykorzystywane. Początkowo bank chciał je
sprzedać, ale chętny się nie znalazł. Obec- _
nie, jak nas zapewnił dyrektor PEKAO
SA Janusz Sobotko, trwają rozmowy
w sprawie ich wydzierżawienia. Jeżeli
wszystko pójdzie dobrze, pod koniec

Ponad 4km nowęgo ósfoltu

W

minionym tygodniu Powiato-

wy Zarząd Dróg odebrał dwie

inwestycje: zakończono prace
na odcinku drogi Łowicz - Różyce Wejsce. Droga została poszerzona z 4
do 6 metrów na 1860-metrowym odcinku (Wejsce - Osiek). Koszt inwestycji wyniósł 253 tys. zł. Druga inwestycja to wyJeszcze nie wiadomo jaka firma
konanie poszerzenia i nawierzchni asfalbędzie sąsiadem PEKAO SA.
towej na drodze Złaków Kościelny - Łaź
stycznia bank wydzierżawi około 360 m' niki (wcześniej była tam nawierzchnia
na pierwszym i drugim piętrze budynku brukowa). Prace zostały przeprowadzoprzy Nowej. Na chętnego czekały będą ne na 2.403 metrowym odcinku, a kosznadal lokale na parterze.
(ljs) towały 360 tys. zł.
(aj)

ł.OWICZANIN

BEZ DYMU
akład Kamy w Łowiczu nowy sezon grzewczy rozpoczął z nową,
olejową kotłownią, mogącą być także zasilaną gazem. Wcześniej budynki zakła
du obsługiwane były przez dwie kotłow
nie (węglową i pary technologicznej)
wybudowane w połowie lat osiemdziesiątych, i tak wyeksploatowane, że nie
nadawały się do dalszego użytku oraz
emitowały do otoczenia bardzo dużą
ilość substancji szkodliwych dla środo
wiska. Przy obsłudze starych kotłowni
w sezonie grzewczym zatrudnionych
było 18 osadzonych, przy nowej nie
pracuje żaden. Starania o sfinansowanie
kotłowni dyrekcja Zakładu Karnego rozpoczęła już w 1995 roku, jednak były
one bardzo trudne do sfinalizowania ze
względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, która należała do .Polskich Kolei Państwowych, dopiero po
przekazaniu jej w fiwały zarząd Ministerstwu Sprawiedliwości ( 1 czerwca
2000 roku) uzyskanie dotacji i rozpoczęcie prac stało się możliwe. Przetarg
na wykonanie inwestycji odbył się
w maju bieżącego roku, a wygrała gó firma EKOTERM z Łowicza.

Z

Tak wygląda wnętrze zmodernizowanej kotłowni
Decyzja o nowe/kotłowni było to być
albo nie być dla naszego zakładu. Jest to
kosztowna decyzja, ale w perspektywie
na pewno opłacalna - mówi Zbigniew
Czekaj, dyrektor do spraw gospodarczych Zakładu Karnego w Łowiczu. Inwestycja kosztowała 2 mln 8 tys. zł
i była możliwa dzięki dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Inwestycja nie została jeszcze zakończona, w jej dalszych planach
jest m.in. termomodernizacja budynków
oraz docieplanie dachów.
(aj)

Pomoc bezdomnym

Ciepła

zupa i bilet do Warszawy

ilkunastu bezdomnych otrzymało
już podczas tegorocznej zimy pomoc w Łowiczu. Za każdym razem są
jednak po jednorazowej pomocy odsyłani do noclegowni w Warszawie lub
Łodzi. Łowicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który co roku prowadzi
akcję pomocy bezdomnym pod nazwą
Zima bezdomnych nastawił się, podobnie jak w ubiegłych latach, na pomoc
doraźną. W Łowiczu nie ma miejsca,
żeby zapewnić osobom bezdomnym
noclegi na dłuższy okres. Punkt Pomocy Mieszkaniowej przy ulicy Niciamianej nastawiony jest przede wszystkim
na pomoc osobom z przejściowymi kło
potami mieszkaniowymi, które pochodzą z Łowicza i praktycznie przez cały

K

czas jest zajęty. Bezdomni trafiają tam
w wyjątkowych wypadkach i tylko na
jedną noc. W ciągu dnia osoby bezdomne mają szansę na gorący posiłek w stołówce PCK oraz, jeżeli mająna to ochotę,
kąpiel w łazience Domu Samopomocy
przy ulicy 3 Maja. Na miejscu otrzymują
również czyste i ciepłe ubranie (wybrane
z rzeczy używanych). Ośrodek opłaca
też bilet kolejowy do najbliższej noclegowni, która jest w stanie przyjąć bezdomnego - z reguły jest to Warszawa
Zdarzyło sięjuż kilkakrotnie, że osoba
bezdomna została przywieziona do
Domu Samopomocy przez policję, która
patrolowała dworzec kolejowy lub otrzymała zgłoszenie, że ktoś śpi i zanieczysz(mak)
cza klatkę schodową w bloku.

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

&\.I'""' ea11e.E

eaa1•l1'ł11s•0•

RO REX

ot:&"'ot.••

• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE

: ~~~~o~~NKIEROWE

•SCHODY STRYCHOWE, OKAPY MONTAŻOWA

•KLEJE, FUGI, usTWY

PROMOCJA
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PONADTO:

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

• upusty i rabaty cenowe
• bezpieczeństwo
przy roztankowaniu
• krótki czas oczekiwania
na dostawę
• węże wydawcze do 80 m.
• wydruk wydanych litrów i atest
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WSROD ·SERDECZNYCH PRZYJACIOt
P Y TEN RYNEK ZJADtY
Historia upadku Rynku Rolnego Ziemi Łowickiej jest his_torią pomysłu,
któremu nie pozwoliły rozkwitnąć polityczne przeszkody, ludzka małość i zwykły pech.

G

dy przed ki"lkoma tygodniami Bank
Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, dając w Nowym Łowiczaninie stosowne
ogłoszenie, obwieścił o zamiarze sprzedaży linii do sortowania, mycia i pakowania warzyw, oznaczało to definitywny koniec przedsięwzięcia, które niegdyś
bardzo nagłaśniano, które było potrzebne, ale które mialo wYjątkowego wręcz
pecha, a na dodatek nie zawsze spotyka. Io się ze zrozumieniem: koniec Rynku
Rolnego Ziemi Łowickiej. Chcąc sprzedać linię technologiczną do pakowania Nevtec oraz sortownicę Gretfa, bank chce
odzyskać choć część pieniędzy, jakie
Rynkowi pożyczył w 1999 i 2000 roku
w fom1ie kredytu obrotowego - którego
te urządzenia były zabezpieczeniem.
Na razie maszyny nie znalazły nabywcy,
ale odbyły się dopiero dwa przetargi,
a są interesujący się nimi.
Nic dziwnego. Nie trzeba być specjalistą, by dostrzec, że tylko warzywa umyte, posortowane i opakowane mają szansę dobrze się sprzedawać na rynk11, na
którym zaczyna dominować klient z wymaganiami, przyzwyczajany do czystości i wygody. A w dużych centrach handlowych może zaistnieć tylko taki producent, który nie tylko ten standard zapewni, ale i dostarczy towarn na tyle dużo,
że będzie się on znajdował w ciągłej sprzedaży. r taką organizacją producencką, zdolną sprostać tym wymaganiom, miał być
Rynek Rolny Ziemi Łowickiej.
Droga do tej idei nie była jednak prosta. Pierwszy pomysł rzucił w rok11 1996
ówczesny burmistrz Łowicza Ireneusz
Jabłoilski. Rząd SLD-PSL lansował
wówczas budowę tzw. rynków wtórnych, czyli rynków hurtowych i giełd.
Wtórnych dlatego, że mających za zadanie rozbudować i ucywilizować handel produktami rolnymi już zapakowanymi, gotowymi do podania klientowi.
Idea Jabłoi'lskiego była z początk11 wła
śnie taka, by w Łowiczu stworzyć tego
typu rynek, hasłowo mówiło się wtedy o
giełdzie, lansowano pomysł jego stworzenia w oparciu o tereny szkoły rolniczej
na Blichu. Bunnistrz liczył na rządowe
pieniądze na tego typu inicjatywy, chciał
ustawić Łowicz jako pie1wszy w kolejce
po warszawskie pieniądze. A były to
kwoty niemałe: ile pieniędzy wydano na
rynki wtórne, niech pokaże przykład
warszawskiej giełdy w Broniszach, ile
utopiono, niech unaoczni przykład podłódzkiego Ksawerowa.
Kalkulacje okazały się chybione, burmistrz nic miał dostatecznej siły przebicia, bo takich jak w Łowiczu pomysłów
zgłoszono w Polsce dziesiątki, pozyskanie pieniędzy na giełdę w Łowiczu okazalo się po prostu nierealne. Zresztą może
to i lepiej, bo model tego typu giełd przechodzi już w rozwiniętych krajach do
przeszłości, ich rolę przejmują sieci hipemrnrkctów.
Pomysł nie umarł jednak z tą chwilą.
Je=eli 11ie Io, Io prób11j111ystworzyć 1ynek
pierwotny, bo 11a to nas stać - pomy.~leli
:imy - i spróhujmy nawiązać współpracę
z 1ynkami 11·tómymi - wspomina dzisiejszy starosta łowicki Cezary Dzicrżek,
czynnie zaangażowany w tworzenie
Rynku Rolnego Ziemi Łowickiej, jego

pierwszy prezes. Pierwotny, czyli organizują
cy rolników na najniż
szyn1 poziomie, po to, by
sk11pić dostatecznie dużą
ilość towarn, umyć, po-

Szlakiem
strącanych

ministrów

go, ale nie zdążył już uzyskać jego podpisu na decyzji wykonawczej, bo jego zło
żenie poprzedziła, na początku 1997 rok11,
dymisja ministra. Kolejny minister, także PSL-owski, Jarosław Kalinowski, zaczął od początku procedurę: trzeba było
wyjaśniać kto, dlaczego„. Korzystną dla
Rynk11 decyzję podpisywał w ostatnim
dniu swego urzędowania, gdy z ministerialnego fotela wymiotła go decyzja wyborców, którzy w I 997 roku przekazali
władzę centroprawicy. Znowu do fazy
wykonawczej nie doszło.
AWS-owski następca Kalinowskiego
Jacek Janiszewski zażądał kolejnych dokumentów, choć nie odwrócił się do pomysłu plecami, wicie wokół Rynku zała
twiał jego wiceminister Andrzej Łusz
czewski. Do Łowicza udało się sprowadzić wczesnąjesienią I 998 premiera Buzka, który obiecał wnieść aportem, na rzecz
umożliwienia dalszego rozwoju, działkę
sąsiadującą z "terenem wynajmowanym
przez spółkę. Działkę rzeczywiście wniesiono do spółki, ale później, gdy wszelkie myśli o inwestycjach trzeba było już
odłożyć ad acta. Pomocy w forn1ie obję
cia akcji przez Agencję Janiszewski nie
załatwił - mimo iż spółka dużym kosztem opracowała potrzebne dok11menty,
z biznesplanem, audytem prawnym i audytem finansowym i, po uporczywych
staraniach Roszewskiego, wprowadzona
została do ministerialnego planu na dofi- ·
nansowanie. Podobno minister był już

Faktem jest, że obietnic inicjatorom rynku nie szczędzo
no. Może wydawać się dziś
i móc to zaoferować hanmałostkowym zarzucanie im,
dlowcom na giełdzie czy
że w nie wierzyli, ale można
przedstawicielom sieci
też powiedzieć, że ludzie uznahandlowych. Także jedjący się za profesjonalistów
nak i w tej zmienionej
od zarządzania powinni byli
koncepcji liczono na
wiedzieć, że takich przedsię
pomoc pai'lstwa. Inicjawzięć nie zaczyna się bez gwatorzy, z burmistrzem
rancji. Skala pecha, jaki miała
Jabłoilskim, Cezarym
łowicka inicjatywa, zastanawia
Dzierżkicm oraz Roberjednak do dziś. Można nas wytem Roszewskim, póź
najmować do wyrzucania z sioniej przez dh1gi czas czło
dła kolejnych ministrów - śmie
wiekiem dźwigającym na
je się Robert Sikorski, ale jest
swych plecach cały cię
to gorzki śmiech. Historia stażar działalności Rynku,
rań o rządowe pieniądze zdaje
kilkakrotnie jeździli na
się bowiem udowadniać tezę,
spotkania do ministeriż ktokolwiek sprawę łowickie
stwa rolnictwa, by uzygo rynku popychał do przodu,
skać pomoc na rozkręce
ten w końcu żegnał się z mininie tego przedsięwzięcia
sterstwem rolnictwa. Najpierw
z Agencji Restrnkturybyła PSL-owska ekipa minizacji i Modernizacji Rolstrów Jagielińskiego i Soski. Sonictwa. Odpowiedź była
pozytywna: jeśli samo- Robert Raszewski - prezes RRZł w latach 1999-2000. ska przyjechał do Łowicza,
rozn1awiał z inicjatorami i porządy i zainteresowani Działalność w spółce kosztowa/a go wiele 'zdrowia.
twierdził, że jest to droga, którolnicy wniosą wkład w
rą trzeba iść. Wniosek zyskał akceptację
wysokości I OO tysięcy złotych, Agen- pomysh1 odbiła się czkawką gdy zaczę
ły się problemy: wiele działai'l wokół ówczesnego ministra Romana Jagielińskiecja wspomoże pomysł 900 tysiącami.
Rynku odczytać dziś można jako powodowanych podejrzliwością co do rzeczywistych powodów zaangażowania
ekipy byłego bum1istrza. Często brano
mnie za człowieka Jabł011skiego - wspoWarunek był jeden - co do tego nie
mina Robert Roszewski - Może rzeczyróżnią się w swych relacjach, skłóceni
wiście niektórzy sądzili, że to jest spólka
często na co dzień, ludzie mający do
lewych interesów? Podobnego zdania jest
czynienia z działaniem Rynku: ministerwójt gminy Kocierzew Pd. Robert Sistwo żądało, by inicjatywa miała formę korski, który tak opisuje czasy, gdy w
organizacyjną spółki akcyjnej. Umożli
2000 roku w Radzie Nadzorczej spółki
wiało to bowiem Agencji zaangażowa
zasiadł nowy burn1istrz Ryszard Budzanie w nią publicznych pieniędzy przez łek: Działalność burmistrza sprowadza/a
objęcie określonej ilości akcji. I pewnie
się do kontroli wszelkich dokumentów i
ta forma sprawdziłaby się, gdyby to tropienia cienia afe1y.
objęcie akcji nastąpiło„Stało się inaczej.
Przede wszystkim jednak taka forma
Zachęcone przez inicjatorów rady gmin
organizacyjna od początku pogrążała
decydowały się na .wykupywanie paspółkę finansowo. Mimo iż Rada Nadkietów akcji, niewielkich, po 30, 40, zorcza pracowała społecznie, ogromne
wartości 3, 4 tysięcy złotych - ale za- były koszty obsługi prawnej, księgowej,
wsze. Przykład dało miasto, wykupu- organizacji walnych zgromadzeń, itp.
jąc 250 akcji za 25 tysięcy. Do tego do- Same audyty kosztowały łącznie 70 tyszło jako akcjonariuszy wielu rolników, sięcy - mówi Roszewski. Tak, ponad 60
co oczywiste, oraz - co już oczywiste tysięcy z kapitału akcyj11ego pochlo11ęły
mniej - urzędników i osób z otoczenia różne opracowania - bez efektu - poburmistrza Jabłoilskiego. Dlaczego k11- twierdza ze swej strony burn1istrz Bupowali akcje? - To było działanie w .1fe- dzałek. Zgodność koilczy się na stwierrze mentalnej - mówi Paweł Kolas, je- dzeniu faktu, dalej różnice zdań są duże:
den z akcjonariuszy i jeden z ludzi naj- Dzięki temu wywalczyli.Vmy obietnicę obbJ iższych Jabłońskiemu, późniejszy, jęcia akcji przez Agencję za owe 900 typrzez krótki okres, wiceburmistrz - Nie sięcy - przekonuje Roszewski; Spólka
chodziło o 11asze pieniądze, 011e były tyl- akc;j11a jako bardziej wic11ygod11a poko formą deklaracji ideowej: angażując trzeb11a była nie tylko do sięg11ięcia po
je c/1cieli.fo1y udoivod11ić. że Io działa11ie pieniądze Agencji, ale i po pie11iądze z
ma sens, =e integruje region, =e przekła eiiropejskiego fimdusw Phare - dowoda się na wzrost cywilizacyjny. Nie przez dzi Paweł Kolas, podczas gdy Ryszard
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
wszystkich jako takie było ono jednak Budzałek wskazuje na popełl)ione,jego
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
odbierane. Nie brakowało obserwatorów, zdaniem, błędy: Założyciele powi11ni byli
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
którzy widzieli w tym chęć zwiększe mieć faktyczne potwierdzenie, pisem11e
Internet: http://www.winkhaus.com.pl/sib
nia własnego majątk11 przez zaangażo deklaracje, że w 1110111e11cie przeprowawanie w przedsięwzięcie, które na sze- dzenia przez Ry11ek tych a11aliz pie11ią
rokie wody wyprowadzi kapitał pai1- dze się wajdą. Tego nie było, były tylko
stwowy. Nieumiejętność „sprzedania" ustne obietnice.
sortować,

opakować

Balast
narodzin
chwili
od
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podjęcia

pozytywnej decyzji, gdy
ze stanowiska w związku
z zarzutami o nadużycia w szczecińskim
oddziale Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w czasie, gdy oddziałem tym
kierował. Jego następca, Artur Balazs ponownie wszystko wstrzymał i wkrótce
definitywnie oświadczył, że żadnych akcji w tego typu przedsięwzięciach pań
stwo obejmować nie będzie. Zresztą spół
ka przestała już wówczas spełniać kryteria uprawniające do ubiegania się
o jakiekolwiek wsparcie.
bliski

wyleciał

było się
wstrzymać?

C:zy trzeba

W sprawozdaniu zanądu spółki za rok
1998 napisano, że prawie cały kapitał zało
życielski wykorzystany został w 1997 roku
na uruchomienie zakładu produkcyjnego
i koszty jego organizacji. W czerwcu 1998
podwyższono kapitał akcyjny o 58 tys. :zł.
Dowodziło to determinacji w dążeniu do celu:
chęci uruchomienia za wszelką cenę działal
ności Rynku. I tu ponownie ocena tej determinacji może być różna Nawet Paweł Kolas, który późniejszy brak wsparcia dla
Rynku ze strony dzisiejszych władz miasta ocenia jako wyraz karygodnego niezrozumienia wagi sprawy i niezrozumienia
znaczenia, jakie dla rozwoju regionu dobrze
fimkcjonujący rynek mógł mieć, przyznaje,
że w pierwszym etapie działalności inicjatorzy stali przed zasadniczym dylematem:
czy w obliczu komplikowania się spraw
z Agencją rozpoczynać działalność produkcyjną, czy dać sobie spokój. Robert Sikorski, wiceprzewodniczący, potem przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, mówi
pod koniec długiej rozmowy z NŁ,
że najgorsze było to, że Rynek w ogóle
w 1998 roku zac7.ął działaf. Gdyby do tego
nie dos:zło, firma miałaby kapitał na lokacie,
czekałaby na pozytywne decyzje Agencji,
może by się ich nie doczekała, ale nie doży
łaby też takiej sytuacji jak dziś.

Od początku
na chorych zasadach
Starosta Cezary Dzierżekuważa, że działalność, z chwilągdy jedoak została podjęta,
od początku była prowadzona na chorych
zasadach.Miało byćjak najlepiej dla producentów, a wyszło dla producentów jak najgorzej-mówi. Zła była,jegozdaniem, przede
wszystkim zasada rozliczania się spółki z
dostawcami. Udziałowcy przeforsowali
zasadę określania ceny sprzedaży od razu
przy skupie. Rozumowali tak: skoro na Zjazdowej rolnik może dostać na rękę IOgroszy
za kilogram ziemniaka, to w Rynku powinien, skoro Rynek nie płaci od razu, lecz
po jakimś czasie, dostać groszy 14. Rynek, który podpisał umowy z dużymi

sieciami handlowymi na dostawę, wiedząc
musi zapewnić poziom tych dostaw,
albo zgadzał się na dyktatrolników, albo był
twardy i musiał dokupywać towar w innych miejscach by się wywiązać z umów tak czy tak do interesu dopłacał, tym bardziej, że przecież ponosił jeszcze koszty
mycia i pakowania warzyw. Robiła się
chora cena, to spowodowało ponad 800
tysięcy strat - mówi starosta - Ja to dostrzegałem, byłem za rozliczaniem po spnedaży towaru, ale udziałowcy twierdzili, że
byłoby to nieuczciwe, bo zbyt wiele dostaną
operatorzy, a ich zysk będzie za mały. A należało kalkulować, ile rolnik zarabia jadąc z towarem do WarszaJ>ry i z tego J>rychodzić. Zdaniem Dzierżka Rada Nadzorcza także była tego świadoma, ale jej
c:złonkowie chcieli poczekać, aż przyjdą
pieniądze z Agencji i dopiero potem dokonać zmian, by nie zniechęcić rolników.
Pieniądze nie przyszły, rolnicy coraz
trudniej i coraz póżniej wydobywali od
Rynku pieniądze, bo ich w obrocie po
prostu brakowało. Poślizgi były dość duże
- przyznaje Robert Roszewski - ale to
było konieczne, by dotrwać do lepszych
czasów. Niektórzy dostawcy przystawali
na to, by w rozliczeniu dostawać nasiona, które Roszewski sprowadzał.
Ale nikt z zaangażowanych w Rynek nie
przeczy, że i rolnicy nie są bez winy: gdy
widzieli, że w. innym miejscu są w stanie
sprzedać towar drożej, czynili to, nie patrząc na długofalowy swój i spółki interes.
Tneba się było wprost upoka1Zać w rozmowach z rolnikami, by zapewnić ciągłość dostaw do- sieci - wspomina Robert Roszewski. Nigdy spółka nie doprowadziła do takiej sytuacji, jaka jest określona w ustawie o grupach producenckich, że członek
grupy ma obowiązek spnedać towar za
jej pośrednictwem - komentuje Paweł
Kolas. Akcjonariusze mieli roszczeniowy
charakter współpracy z Rynkiem Rolnym
- ocenia burmistrz Budzałek: gdy spółka
potrzebowała, to stawiali warunki; gdy
nie mieli co zrobić z towarem - chcieli, by
go Rynek odbierał na siłę, choć nie zawsze był to towar dobrej jakości.

że

Kredyt,
który nie uratował
Roszewski był jednak niezmordowany. Skoro nie udało się otrzymać dofinansowania z Agencji, zawalczył - i to skutecznie - o pomoc z funduszu Phare: wiosną 1999 Rynek Rolny Ziemi Łowickiej
S.A. otrzymał jako darowiznę z tego funduszu dwa nowoczesne urządzenia,
wspomniane Greffę i Nevtec, warte łącz
nie ponad 460 tys. zł. Postanowiono to
wykorzystać jako szansę na pozyskanie
niezbędnego kapitału obrotowego. Mając, załatwione dzięki staraniom Dzierż-
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Dobre czasy: jesień 1999 r. Rynek wtedy
ka poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego i możliwość zabezpieczenia kredytu na nowych maszynach, 20 maja 1999
roku prezes Banku Spółdzielczego Ziemi
Łowickiej Marek Byzdra podpisał ze spół
ką illnowę na udzielenie jej 300 tysięcy :zło
tych kredytu obrotowego. W następnych
tygodniach Roszewski podpisał umowy
na dostawy towarów z sieciami Carrefour,
Globi i Makro. DostQ1'ry zaczęliśmy z no~ sezonem, wszystko zaczynało się zazę
biać - wspomina były prezes.
Dlaczego więc nie zazębiło się do koń
ca? Piasku w tryby nasypała pewna niemiecka firma, która także oferowała sy.roje maszyny w przetargu dla Rynku, a gdy
nie wygrała - złożyła protest. Rozpatrywanie protestu ciągnęło się miesiącami,
w związku z nim urządzenia nie mogły
być dla banku wystarczającym zabezpieczeniem kredytu, a w związku z tym
z kolei bank wypłacił wiosną tylko niewielką część kredytu, resztę wypłacał
później, w ratach. Wejście na wysoki poziom obrotów okazało się w tej sytuacji
niemożliwe, Rynek utracił kontrahentów
w sieciach Globi i Carrefour. Gdyby to 300
tysięcy doszło do nas na czas, można byłoby wejść na 500-600 tysięcy obrotów miesięcznie, a to gwarantowałoby samofinansowanie silę pnedsięwzięcia - uważa Roszewski. Podobnego zdania jest Robert
Sikorski, a Paweł Kolas dodaje: Z biegiem
czas~ coraz więcej pieniędzy było w ruchu, a coraz mniej do dyspozycji.

C:zy miasto
mogło pomóc?
I tu był początek końca. Przy takich
a nie innych rozliczeniach z rolnikami, wobec braku pieniędzy na obrót, nawet mając
nowoczesny sprzęt, spółka skazana była
na przynoszenie strat i rzeczywiście straty
przynosiła. Wyjątkiem były pierwsze dwa,
trzy miesiące roku 2000, kiedy to straty z
bieżącej działalności operacyjnej były niewielkie, a nawet; w lutym, spółka zanoto-

ruszał, choć

na swoje nie

wychodził.

wała niewielki zysk. Roszewski, Sikorski i
Kolas zdają się być obecnie jednomyślni co
do tego, że właśnie wówczas samorządy
lokalne, jako istotni, na dodatek prestiżowi
akcjonariusze, powinny były aktywnie działać, by Rynek podtrzymać. Gdyby wówczas władze miejskie prowadziły z Radą
Nadzorczą dialog na temat problemów Rynku i możliwych form pomocy, gdyby miasto deklarowało głośno: Tak, chcemy to robić, chcemy temu pomagać, chcemy to rozwijać, miałoby to swój oddźwięk - uważa
Paweł Kolas. -A BudzaJekz Bieguszewskim
tylko deklarowali, że będą się temu ~ażnie
przyglądać i to destabilizowałoprzedsięWzię
cie. Być może, zdaniem Kolasa, wcale nie
było potrzebne aż 300 tysięcy :złotych środ
ków obrotowych, istotne byłoby nawet 2530 tysięcy ze strony miasta w fonnie obję
cia na przykład akcji nowej emisji, bo za
tym pos:złyby pewnie gminy, a w każdym
razie byłaby to demonstracja woli samorzą
dów, istotna, bo pokazująca innym uczestnikom gry narynku rolnym, że łowicka spół
ka ma poparcie, że jest podmiotem potrzebnym, pożądanym.
Tymczasem sygnały z miasta wychodziły dokładnie odwrotne. Osobiście nie \.\jlczuwałem cienia sympatii ani dobręj woli WSP.CJmina Robert Sikorski - Wszystkim dookoła mówiło się, że Rynek to bankrut, że to
nie ma sensu, że banda nieudaczników w
nim dziala, tnu:bw więc dziwić się, żew takięj
atmosfene każdy usztywniał swoje stanowisko wobec spółki. Kolas dodaje, że w jego
przekonaniu nowy samorząd Łowicza
po prostu nie zrozumiał wyzwania przed
jakim stanął, że decydująca okazała się niechęć do tego, co rozpocz.ął burmistrz Jabłoń
ski, a nie merytoryczna ocena, że taka inicjatywa jest dla Łowicza szansą.
Czy jednak miasto rzeczywiście mogło
Rynkowi pomóc? Burmistrz Budzałek
twierdzi kategorycznie, że nie, i to z dwóch
powodów. Po pierwsze dlatego że, jego zdaniem, żadne dalsze pieniądze ze strony miasta nie gwarantowałyby dalszego rozwoju
tej spółki, że była ona na tyle chora, iż zaangażowanie w nią kolejnych miejskich

Sprzedaż detaliana:
Targowico Mleisko
wŁowiczu, pawilon 53

pieniędzy równałoby się

utopieniu kolejnych dziesiątek tysięcy złotych. Po drugie,
twierdzi burmistrz, zaangażowanie kapitałowe miasta w to przedsięwzięcie było od
samego początku błędem, a obecnie byłoby
nawet niedozwolone. Miasto realizuje tylko
zadania związane z zaspokajaniem zbioroJ>rych potrzeb wspólnoty samoną!iowej mówi burmistrz komentując zapis ustawy a w jego przekonaniu udziały w Rynku nijak się miały do potrzeb mieszkańców Ło
wicza. Należało się dobtze zastanowić w
momencie twoneniaspółki, tego typuptzedsięwzięciapowinni twolZ)IĆmocniproducenci,
a nie wielu drobnych, ro:zproszonych akcjonariuszy - dodaje. I nie Ykrywa, że upadek
spółki nie jest niczym, co go dziwi. Ogólna
sytuacja rolnictwa na to wpłynęła. Nie takie,
a o wiele większe spółki upadały.
Temu akurat nikt nie przeczy. Ceny były
takie, że usiąść i płakać - wspomina Robert
Sikorski. A zapytany, czy przychylniejszy
stosunek władz miasta do spółki wiosną roku
2000 pozwoliłby jej przetrwać, odpowiada: Pned rokiem na pewno powiedziałbym,
że lepsza atmosfera by pomogła, ale teraz,
gdy wiem o cenie cebuli... - i zawiesza głos.
Mimo to uważa, że pełna podejrzliwości
atmosfera ze strony miasta była niezrozumiała i bardzo spółce zaszkodziła. Paweł
Kolas natomiast prezentowane przez burmistrza rozumienie ustawy samorządowej
określa jako jego tylko i wyłącznie interpretację. Służby prawne unędu mogłyby znaleźć prawną drogę do zaangażowania się
miasta, to jest tylko kwestia woli i zrozumienia }ryzwania - afartka się znajdzie.

Bitwa pod Grunwaldem
się zdarzyło

potem,
przejawianych wcześniej postaw. We wspomnieniach kierownictwa spółki dzień
15 lipca 2000 zapisał się głęboko i gorzko, choć przecież tego dnia powinno się
świętować triumf Jagiełły na grunwaldzkich polach. Już na długo pned tym dniem
atmosfera była gęsta - wspornil'la SikorWszystko to, co

było już wyłącznie konsekwencją
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ski. Na zwołanym na ten dzień walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, głosami rolników,
do reprezentowania któ1ych pisemne peł
nomocnictwa miał m.in. poseł Tadeusz Gajda, nie udzielono skwitowania ani radzie
nadzorczej spółki, anijej zarządowi. W rezultacie tego rezygnację złożył Jabłoński ,
kilka tygodni później Roszewski, który już
wcześniej znalazł się w szpitalu w stanie
przedzawałowym, do rady wszedł burmistrz Budzałek, a Robert Sikorski, acz
z oporami, zdecydował się przewodniczyć
radzie, o co go usilnie prószono. Jego zdaniem trwająca potem kilka miesięcy działal
ność bez prezesa - bo pracujący w rynku
od jakiegoś czasu Marek Rybusiewicz został z pocz.ątku tylko p.o. prezesa - na pewno rynkowi nie pomogła. Na nowo powięk
szyły się straty, szybko moźna było zaponmieć o obietnicach Gajdy kierowanych do
rolników, że jeszcze mu podziękttją za zmianę władz w spółce.
Patrząc z boku moźna odnieść wrażenie,
że decydujące było to - jeśli oczywiście pominąć kluczową sprawę braku pieniędzy
w obrocie - że odszedł Roszewski, który dla
spółki się zaharowywał. On sam nie ukrywa, że niejedną niedzielę przepracował dla
spółki z dala od domu, ale przede wszystkim kładzie nacisk na to, że 15 lipca, odwołując dotychczasowe władze spółki, zaprzepaszczono szansę wprowadzenia do niej
strategicznego, dominującego, polskiego partnera, gotowego wnieść w nią brakujące kilkaset tysięcy złotych i tchnąć w nią nowe
życie. Roszewski nie ujawnia nazwy potencjalnego inwestora, twierdzi tylko, że wła
śnie efektem „bitwy pod Grunwaldem" było
jego wycofanie się z projektu.
Potem przedłużano już tylko agonię biorąc drugi kredyt, by sQlacić pierwszy, próbttjąc doczekać, aż główny odbiorca uruchomi swą platfonnę dystrybucyjną w Żabiej
Woli i nie trzeba będzie wozić ziemniaków
na dotychczasową platfom1ę pod Gdań
skiem, wreszcie chcąc dotrwać do chwili,
gdy uregtlłowana będzie sprawa przyjęcia
aportem wsponmianej działki. Pracowników
zwolniono w kwietniu 2001 , ale - zdaniem
Roszewskiego i Kolasa - bitwę o istnienie
Rynkt1 przegrano właśnie owego 15 lipca
2000. Burn1istrzowi zarzucają oni brak
zaangażowania w pracę w radzie nadzorczej spółki - ich zdaniem był na jej posiedzeniu tylko dwa razy. Twierdzą też, że w wykonaniu Budzałka i Gajdy głosowanie
za odwołaniem poprzednich władz było
-jak to fonnułuje Kolas -skokiem na plano-

z księgową spółki i z prezesem Rybusiewiczem. Przypomina, że już jako bunnistrz
starał się umieścić Rynek w kontrakcie wojewódzkim, poszukiwał, wraz ze starostą,
inwestora strategicznego, szukał możliwości restrukturyzacji długu, a także objęcia
akcji przez wierzycieli. I podkreśla, że „pod
Grunwaldem" głosował przeciwko dotychczasowym władzom spółki z pełnym przekonaniem i całkowicie świadomie: bo miał
pełnyprzeglądniedomagańspółki,zwyso-

kirhi kosztami organizacyjnymi, absurdalnie odległymi miejscami dostaw, wysokimi
kosztami pracy, słabym zabezpieczeniem
mienia, nielojalnym stosunkiem do niej jej
własnych akcjonariuszy, wielką ceną, jaką

Dziś

widoczne w tle maszyny

musiała płacić

za

wejście

ale są i tacy, którym więcej. Łączna kwota zadłużenia Rynku względem tych
dwóch grup wynosi ok. 400 tys. zł, a nie
jest to całość zadłużenia. Niektórzy z poszkodowanych zresztą nie poprzestali
na głuchej wściekłości - przed kilkoma tygodni ami grupa kilkunastu z nich złożyła
w łowickiej prokuraturze powiadomienie
o popełnieniu przestępstwa przez wła
dze spółki . Przestępstwa dopatrywać się
można prawdopodobnie w fakcie,
że ostatni zarz.ąd spółki przyjmował od
rolników towar i zlecał usługi wiedząc dobrze, że spółka jest już niewypłacalna .
Prokuraturanieudzielaszczegółowych informacji na temat wszczętego 26 listopa-

są już

z dostawami

do sieci.
A zarzut o skoku na przyszłe zyski
kwintje podaniem liczby: prawdąjest, że
w pocz.ątkach roku 2000 spółka zanotowała - chwilowo - zyski, ale prawdąjest
też, że bilans całego pierwszego półrocza
2000 był już ponownie ujemny - straty
za ten okres sięgnęły 130 tys. zł. A on
jako bunnistrz nie chciał, by jeszcze wię
cej publicznych, miejskich pieniędzy zostało na Małszyckiej utopione.

***

I to już wszystko. Dziś fonnalnie Rynek Rolny Ziemi Łowickiej nadal istnieje,
tyle że nie funkcjonuje, maszyny są wystawione na przetarg, a wierzyciele
- w tym rolnicy, którym nie zapłacono
za dostarczony towar oraz transportowwane sukce:,y.
cy, którzy nie doczekali się pieniędzy
Ryszard Budzałek odpiera, że jego nie- za wyświadczone przez siebie usługi obecność na aż tylu posiedzeniach rady
przeklinają. Niektórym Rynek jest wito nieprawda, ponadto, że miał kontakt nien kilka tysięcy złotych, innym mniej,

wystawione do

Czy

będq pieniądze

na zalesianie?
K

oniec roku zbliża się nieuchronnie,
a zapowiadanego rozporządzenia
wykonawczego ministra finansów, niezbędnego do wprowadzenia w życie ustawy, sejmowej o przeznaczeniu gruntów
rolnych do zalesienia wciąż nie ma. Bez
odpowiedniego rozporz.ądzenia ministra
finansów, potrzebne pieniądze nie trafią
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarl<i Wodnej oraz do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, skąd miały być przekazywane do satarosty, który w porozumieniu
z nadleśnictwem i wójtem będzie wydawał decyzje o zamianie gruntów.
Ustawa ta została przyjęta przez Sejm
w czerwcu bieżącego roku i zgodnie z
planem miała wejść w życie od I stycznia 2002 roku. Wprowadza ona możli
wość zalesienia słabych gruntów rolnych, V i VI klasy. Wszyscy właściciele

takich gruntów, którzy zdecydowaliby
na zalesianie, oprócz nieodpłatnego
otrzymania sadzonek, co miesiąc, przez
okres 20 lat, mieliby otrzymywać ekwiwalent finansowy w wysokości 150 zł
za zalesiony hektar. Powiat łowicki ma
już przygotowany program zalesiania,
według którego największe· połacie do
zalesienia są przewidziane na terenie
gminy Łyszkowice - 57% ogółu tamtejszych gruntów, gminy Nieborów - 53%,
Domaniewice - 49%, Łowicz - :i6%.
Jak na razie rokowania na znalezienie pieniędzy niezbędnych do realizacji tego programu są znikome, ponieważ jak nieoficjalnie dowiaduje się starostwo w Łowiczu pieniądze na realizację przedmiotowej ustawy najprawdopodobniej nie znajdą się w przyszło
rocznym budżecie .
się

(aj)

Koniec ·roku optymistyczny
dla oświaty

sprzedaży.

T

uż przed końcem roku powiat ło
da dochodzenia, wiadomo tyle, że postę
wicki doczekał się od ministerstwa
powanie jest w toku i prawdopodob_nie ·zwrotu części (60%) kosztów poniesiobędzie trwać długo, jako że trzeba prze- nych na wypłacenie
odpraw dla nauczysłuchać wiele osób.
cieli odchodz.ących na emeryturę oraz pieDzięki wniesionemu aportowi decydu- niędzy wypłaconych
nauczycielom przejący głos w decydowaniu o przyszłości
bywającym na urlopach dla poratowania
Rynku Rolnego Ziemi Łowickiej ma skarb zdrowia. Łącznie kwota, która wpłynęła
państwa, a nie lokalni akcjonariusze. Mi- do budżetu
2001 roku wynosi 60.950 zł .
nisterstwo skarbu państwa nie pełni jak
dotąd aktywnej roli w spółce, a Urząd
Marszałkowski w Łodzi też nie wystąpił
do ministerstwa o przekazanie mu akcji
państwa, o czym przebąkiwano. Najgorbigniew Bończak, członek i założyciel
sze jest to, że po tej porażce przez n°ąibliż
zduńskiej grupy abstynenckiej i człosze 25 lat nikt tu czegoś podobnego nie
zaryzykuje - uważa Paweł Kolas. Staro- nek Gminnej Komisji Rozwiązywania Prosta Dzierżek nie jest takim pesymistą. blemow Alkoholowych w Zdunach zdał na
Idea była dobra - twierdzi - Rolnicy mu- początku tego miesiąca egzamin końcowy
szą po wrócić do zespołowego działania na Studium Terapii Uzaleźnień w Łodzi
w grupach producenckich, istniejejuż tego uzyskując certyfikat terapeuty. Bończak
świadomość. Może gdzieś się uda na po- może · dzięki niemu prowadzić zajęcia
i spotkania terapeutyczne Ź alkoholikaziomie gminy?
Wojciech Waligórski mi,jest na terenie naszego powiatu drugą

Do powiatu dotarły również 164 tys. zł
z tytułu wzrostu, od września br, zadań edukacY.inych, w związku ze wzrostem liczby
uczniów w szkołach dla dorosłych i utworzeniem dwóch oddziałów zbiorczych dla
uczniów, którzy nie zaliczyli pierwszego
roku nauki w szkołach średnich, wzrostem zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
(aj)

Zduny maią swego terapeutę
osobą posiadającą takie uprawnienia.
Aktualnie w ramach zapłaty za sfinansowanie szkolenia dyżuruje on w siedzibie
zduńskich abstynentów w Gm innym
Ośrodku Kultury w każdy czwartek,
przez godzinę, poczynając od 17.00. Godzinę później, o 18.00 spotyka się grupa
abstynencka, na ktorej spotkaniach również można uzyskać poradę w problemach alkoholowych.
(tb)
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Poleca po atrakcyjnych cenach: KOLO

glazurę, terakotę polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
~
(Atlas, Ceresit)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•:• gipsy, gładzie, rnasy wyrównające
SANPLAsr
•!• płyty gipsowe KNAUF
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ś cierne, wyroby glazurnicze
•!• systemy kanalizacji PCV
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WODR Bratoszewice

Male zainteresowanie
konkursami w towickiem

oncern Fiat przystąpił do zdecydowanego ataku w rynkowym segmencie C - a więc na rynku samochodów
kompaktowych średniej klasy - najważ
niejsżym w Europie. Nowy model tej klasy, Fiat Stilo, dostępny jest już również
na łowickim Polmoblichu i bierze udział
w jazdach testowych. Obejrzało go w cią
gu ostatnich dwóch tygodni w Łowiczu
już ponad 1OO osób, jazdy próbne odbyło blisko 30. Trzy osoby są nim mocno
zainteresowane i prawdopodobnie zdecydują się na jego kupno, zamówienia mają
złożyć w najbliższych dniach. Do klientow samochód trafi jednak nie wcześniej
niż po oficjalnej, ogólnopolskiej prezentacji, która zaplanowana jest na początek
lutego przyszłego roku. Mocną stroną nowego samochodu jest bogate wyposażenie
seryjne. Fiat liczy, że Stilo stanie się poważ
nym konkurentem dla Volkswagena Golfa,
Opla Astry czy Forda Focusa
Fiat Stilo, który jest na łowickim Polmoblichu.
Stilo trzydrzwiowe i pięciodrzwiowe
to dwa różne samochody o tej samej na- wyposażone w aż 8 poduszek powietrz- zował, że zbliżamy się do przeszkody, nazwie, ale o różnym charakterze. Podobną nych, czterokanałowy ABS i inne najnow- t.omiasttempomat z radarem dostosuje szybinnowację koncern Fiata zastosował już szej generacji systemy kontroli trakcji po- kość jazdy do pojazdu przed nami. To tylko
przy modelu Punto. Trzydrzwiowe Stilo jazdu. Dostępna jest również znana niewielka r:zf:/>ć zalet nowego samochodu,
skierowane jest do ludzi młodych, któ- z Alfy Romeo skrzynia biegów Selespe- które są preze_nt.owane podczas jazdy próbrzy lubią sportową stylistykę. Wersja ed przełączana na kierownicy.
nej. Byłbym zapomniał o rzeczy dla wielu
pięciodrzwiowa sprawia wrażenie spoOprócz tego w samochodzie może być kierowGÓw bardzo ist.otnej: w standardzie
rego samochodu rodzinnego i faktycznie cała masa rzeczy ułatwiających życie kie- instalowany jest między innymi radiojest od trzydrzwiowej dłuższa o 7 cm i o rowcy, np. czujnik deszczu, który wie kie- odtwarzacz z sześcioma głośnikami.
5 cm wyższa. W Stilo można wybrać je- . dy włączyć wycieraczki, czujnik zmierzNajtańsza wersja Fiata Stilo kosztuje
den z czterech silników benzynowych chu, który zapali światła nie tylko wiecw- ponad 50 tys. zł. W pierwszej kolejności
(od 1.2/80 KM do 2.4/170 KM) lub rem,alerównieżnp.przywjeździedotune jednak dostęppa jest wersja Activ - czyli
dwóch wysokoprężnych. Stilo może być lu. Do tego czujnik cofunia będzie sygnali- najdroższa
(mak)

K

Łyszkowice

Koleine przeds~awienie grupy .Od ·Nowa"
łyszkowickim GOK trwają próby do kolejnego już przedstawienia grupy apostolskiej „Od- Nowa", skła
dającej się z uczniów miejscowego gimnazjum. Przedstawienie zatytułowane
„Czas Bożego Narodzenia" opracowane
jest na podstawie fragmentów ,,Jasełek ło
wickich dla Koderek" ks. Tymoteusza,
czyli ks. bp Józefa Zawitkowskiego.

W

Soboto wTeatrze Buffo

N

ie po raz pierwszy nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej w Sobocie
wspólnie
z mieszkańcami tej miejPrzedstawienie pokazywać będzie zaniscowości wybrali się do teatru. Tym rakające już zwyczaje związane z Wigilią,
wizytą duszpasterską księdza w domu zem 30 listopada 15-osobowa grupa zobaczyła wystawiany w warszawskim Teczy prezentami.
Premiera przedstawienia odbędzie się atrze Buffo musical pt. ,,Lata osiemdziew niedzielę, 6 stycznia w GOK w Łyszko siąte" złożony z najbardziej znanych piowicach o godz. 14.30, kolejne przedstawie- senek tamtego okresu. W styczniu planunie w Łyszkowicach planowane jest tydzień ją odwiedzić jeden z łódzkich teatrów.
(ljs)
później - 13 stycznia.
(mwk)

W

czwartek 13 grudnia w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach miał miejsce finał wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym,
któremu towarzyszyło rozstrzygnięcie
konkursu na stroiki bożonarodzeniowe.
Swoich sił w olimpiadzie próbowało
59 osób, w tym cztery z terenu powiatu
łowickiego: Anna Tomasik, Renata Dratkiewicz, Renata Jurga - wszystkie trzy
ze Strzebieszewa w gminie Domaniewice
oraz Genowefa Gawrońska z Mastek
w gm. Chąśno. Należy dodać, że olimpiada nie była łatwa, ponieważ należało się
wykazać wiedzą z zakresu przydomowej uprawy warzyw, racjonalnego żywie
nia rodziny, BHP i ekologii w zagroQzie,
podstawowych zagadnień z zakresu Unii

Centrum

Młodzieży

Europejskiej oraz przyzagrodowego chowu drobiu. Panie z Łowickiego co prawda nie wywalczyły głównej nagrody (600
zł, talon Provinni Polska - 600 zł, czajnik,
radiomagnetofon, robot kuchenny, stroik, Gropolis - polisa ubezpieczeniowa 100 zł), ale otrzymały drobne upominki
za udział - wazoniki, salaterki, koszulki.
W konkursie na wykonanie stroika bożonarodzeniowego wśród 26 uczestniczek startowały trzy mieszkanki naszego powiatu: Danuta Polkowska i Helena
Papiernik, obie z Bełchowa oraz Elżbie
ta Kucińska ze Stroniewic, gm. Domaniewice. Nie zdobyły głównych nagród
(I nagroda - 350 zł, żelazko, książka
„Kuchnia świata"), jednak za udział
otrzymały od organizatorów sadzonki
iglaków.
(aj)

na Korabce

Premiera nowego przedstawienia
przed Wielkim Postem

N

a Korabce trwająjuż próby do nowego przedstawienia, którego premiera
planowana jest w lutym 2002 roku. Przedstawienie zatytułowane „Mój Chrystus
połamany" będzie wystawione w 3 odsłonach. Jest to adaptacja książki pod
tym samym tytułem autorstwa Ramona Cuer Ramano. Ks. Wiesław Frelek
opowiedział nam w skrócie tę historię.
Oto zakonnik kupuje bardzo zni,szczoną figurkę Pana Jezusa, ponieważ tylko na taką go stać. Postać nie ma ani

Jasełka

rąk,

ani twarzy, zakonnik postanawia
Zanim jednak oddał ją do
warsztatu, gdzie ma to być zrobione,
słyszy głos, który mówi, że to on ma
być rękami i ustami Pana Jezusa i wprowadzać ewangelię w życie ludzi.
Jakie będą dalsze jego losy i wielu
innych postaci, które pojawią się w
przedstawieniu - będzie można zobaczyć w sali teatralnej na Korabce za kilka tygodni.

ją odnowić.

(mwk)

po niemiecku

W

miniony czwartek, 20 grudnia
uczniowie Gimnazjum nr 3 w Ło
wiczu wystawili Jasełka. Nie byłoby
w tym przedsięwzięciu nic nadzwyczajnego, ponieważ okres przedświątecz
ny to czas, kiedy przedstawienia jaseł
kowe przygotowuje niemalże każda
szkoła, ale te w „Trójce" były po niemiecku, a to już niewątpliwie rzadkość.
Pomysłodawcą i główną organizatorką

przedsięwzięcia była nauczycielka ję
zyka niemieckiego Anna Kruk. Ona
przygotowała scenariusz i czuwała nad
poprawnością słowa. Pomysł spodobał
się uczniom i nauczycielom i był dla
nich (jak zapewniali po przedstawieniu) ćwiczeniem językowym, z którym
sobie doskonale poradzili. Mo:Zna im
wierzyć, ponieważ język ten jest wiodącym w gimnazjum.
(aj)

Biblioteka Miejska

Restauracja

Depozyt książek za 9, 5tys. zł
kilkaset nowych książek z zakresu
wszystkich dziedzin wiedzy wzbogaciła się pod koniec roku czytelnia
Biblioteki Miejskiej. Było t.o możliwe dzię
ki depozyt.owi książkowemu wart.ości 9,5
tys. zł. Łowicka biblioteka otrzymała go od
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W praktyce pracownicy biblioteki
mogli wybierać książki w określonych hurt.owniach, a rachunki regulowało ministerstwo przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Zwiększenie zasobów czytelni
pozwoli na przesunięcie niektórych pozycji dostępnych czytelnikowi dotychczas tylko na miejscu do wypożyczalni.
·(ljs)
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Internet takie
wBibliotece Miejskiej

O

d nowego roku w czytelni Biblioteki Miejskiej będzie można skorzystać z Internetu. Przy nowo powstałym stanowisku komputerowym czytelnicy i nie tylko za drobną opłatą będą mogli
poszukiwać w sieci potrzebnych informacji. Na miejscu do dyspozycji będzie również drukarka i skaner. O pomoc będzie
można poprosić pracowników czytelni.
(ljs)
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tOllCKA MLECZARNIA LIDEREM DEKADY

B pory wiele

udowę dobrze widać, porńeważ do tej
było wprawdzie w zakła
dzie najnowocześniejszych urządzeń, ale
funkcjonowały one w nie odpowiadają
cych wymaganiom, za małych i nie wyposażonych w odpowiedrńe instalacje budynkach, na dodatek oddalonych od sie-•
bie. Teraz powstają więc przede wszystkim obszerne bale, choć i one zapełnią się
jeszcze nowszymi, zautomatyzowanymi urządzeniami.
Jako pierwsza.już w lutym, powinna być
gotowa hala odbioru mleka, w której jednocześnie będzie mogło być Ódbierane mleko
z czterech samochodów dostawczych a pojazdy te będą mogły być jednocześnie
myte. Oddzielona od hali odbioru będzie reszta zakładu - tzw. c?J#, czysta. zaczynająca
się w pełni automatyczną aparatownią z wirówkami i pasteryzatorami, mającąbyć ukoń
czoną w kwietniu. Obecna aparatownia nie
spełnia już obecnych, ostrych standardów.
Potem następują, także już w zasadrńczej
części wzniesione, nowe hale technologiczne, łączące jednym ciągiem, położonym na
wprost głównego wjazdu, dwa kompleksy
dotychczasowych budynków. W jednej
z nich już funkcjonuje nowa, kolejna linia
produkcyjna do mleka UHT austriackiego
producenta SIG Combiblock o wydajności
10000 litrowych opakowań na godzinę.
W innych układane są posadzki, zakładana
klimatyzacja gdy potrzebna, prowadzone
inne prace wykończeniowe.
Powstanie także centralna stacja mycia
wszystkich instalacji produkcyjnych i bateria 11 tanków do mleka o łącznej pojemności przekraczającej milion litrów. W ciągu
kilku miesięcy w pełni zautomatyzowany
i skomputeryzowany zostanie cały proces
produkcyjny, także za kilka miesięcy zacznie działać nowa solownia serów. Zakoń
czenie rozbudowy i modernizacji - bo prace
prowadzone są także w części starych budynków - zakładu na Przemysłowej umoż
liwi przeniesienie doń w przyszłym roku
i to raczej w jego pierwszej połowie, całej
produkcji z zakładu na Blichu, który zostanie ostatecznie zamknięty.
Ł-Owicka mleczarnia wierna jest od IO lat
urządzeniom fumy Combiblock, stację mycia dostarczy koncern GEA, ale inwestor
nie stroni też od polskich producentów:
wyposażenie hali odbioru zapewnia Mlekomat z Karczewa, część tanków Bartek
z Koszalina, inne tanki Altrad-Spomasz
z Białegostoku. Generalnego wykonawcy
nie ma, są nim służby techniczne spółdziel
ni, większość prac budowlanych wykonuje
skierniewicki Fambud.
Wartość inwestycji w latach 2001
i 2002 wyniesie łącznie prawie 20 mln. zł.

Spółdzielnia pokryje z własnych dochodó.w, oczywiście rozkładając płatności
w czasie, 60% tej kwoty. Co z resztą?
Zarząd OSM zdecydował się nie czekać
na obiecywane Polsce od <lawna pienią
dze z mającego nam pomóc przystosować się do wymogów Unii Europejskiej
funduszu Sapard i sięgnął po źródło inne:
kombinowaną ofertę grantu z funduszu
Phare i kredytu z Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju. Kredyt był oprocentowany na warunkach komercyjnych,
ale grant był grantem, sumarycznie więc
pieniądze te były tańsze niż normalnie
dostępne w bankach.
. W połowie przyszłego roku, po zakończeniu rozbudowy i modernizacji, ło
wicka OSM będzie w pełni przygotowana do tego, by wystąpić o - i uzyskać certyfikat upoważniający do eksportu do
krajów Unii Europejskiej. Prezes Dąbrow
ski zamierza rozpocząć ten eksport już
też w przyszłym roku. Modernizacja
pozwoli też zwiększać produkcję bez
zwiększania zatrudnienia. Spółdzielnia.
zatrudniająca obecnie 560 osób, nie zamierza nikogo specjalnie w związku z tym
zwalniać, ale na pewno nie będzie przyjmować nowych osób na miejsce odchodzących na emeryturę.
Warto było tę pracę wykonać - podsumowuje prezes dokonania ostatnich 10 Najnowsza linia UHT w jednej z wybudowanych dopiero co hal.
lat - w interesie gdspodarczym firmy oraz

o spółdzielczej formie własności także
ten czas spółdzielnia nie zalegała z wypła może się znajdować na liście 500 najwięk
tami za mleko. Jest przyrost produkcji szych polskich przedsiębiorstw i że niemleka, przyrost obrotów, przyrost udzia- koniecznie trzeba szukać kapitału zagrałów w rynku. Udowodniliśmy, że zakład nicznego, by się rozwijać.

w interesie rolników, którym ani razu przez
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Hau widocznej na wprost bramy latem jeszcze nie
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Okna PCV
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było.

Mleko
iui tylko schłodzone
Rok 2002 będzie dla Spółdzielni także
rokiem, w którym po raz pierwszy całość
mleka trafiającego do przerobu odbierana
będzie ze schładzalników. Odbiór z konwi
z drogi likwidowany jest już od l stycznia,
od czerwca 2002 nie będzie już też na terenie działania spółdzielni ani jednego, z dziś
jeszcze 27 istniejących, tradycyjnego punktu skupu mleka Już obecnie 78% mleka skupowane jest przez spółdzielnię w postaci
schłodzonej - bądź to z ok. 21 OO schładzal
ników zainstalowanych przez bogatszych,
hodujących więcej krów gospodarzy bezpośredrńo w ich gospodarstwach, bądż ze
l08 już stacji schładzania, które spółdzielnia
instalowal:a w okolicy od kwietnia roku 2000.
Z tych stacji, instalowanych zazwyczaj
u jednego z rolników i prowadzonych
przez niego na zasadzie mini działalności
gospodarczej, korzysta obecnie już ok.
2000 mniejszych dostawców, utrzymujących w gospodarstwie po 2, 3, 4 krowy. Zobowiązani są oni dostarczyć mleko do tych zbiorników najpóźniej
w 2 godziny po udoju, zanim jeszcze za-

cznie się proces szybkiego przyrostu ilości
bakterii. Do czerwca OSM zamierza zainstalować dalszych ok. I OO tego typu stacji,
które obsłużą ostatnie 2000 rolników dostarczających do spółdzielni mleko z ich gospodarstw. Jesteśmy spółdzielniq, musimy
myśleć także o

tych, kt.órzy mają mało krów

- mówi prezes Dąbrowski. Pieniądze na te
schładzalniki także wliczane są do ogólnej
kwoty wspomnianych 20 milionów przeznaczonych na inwestycje w latach 20012002. Spółdzielnia te zbiorniki nitjako więc
fimduje, ale też tym rolnikom, którzy z nieb
korzystają, płaci za mleko nieco mniej niż
tym, którzy zainwestowali we własne schła
dzalniki.
Inwestycje, o których piszemy, są
zwieńczeniem pracy spółdzielni w minionym dziesięcioleciu. O jej efektach - a także
o skali przemian, jakie dokonują sięjednak
na polskiej wsi, niech powiedzą liczby:
w roku 1989 OSM Ł-Owicz miała 11 tysięcy
członków, od których skupowała I02 miliony litrów mleka. W roku 2001 ma człon
ków 6150, a skupi rekordową ilość ponad
130 milionów litrów. I przerobi je na produkty o jakości zupełnie nieporównywalnej z tym co było dawniej.
Wojciech Waligórski

99-400 Łowicz, ul. Chełmońskiego 2, tel. (0-46) 837-36-59;
tel./fax 837-41-54 www.ekocentr.pl
eko1@ekocentr.pl
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Dlaczego nie
u nas, w Łowiczu?
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NIE WDY B~DZIE BALOWAł
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rzekły mnie szopki we Wio- jewski wpadł na pomysł, by na święta
szech. Kilka dni w przed - Adam Małysz z kolegami zaśpiewali dla
świątecznym tygodniu spę- wszystkich w Polsce kolędę. Pomyśladziłem we włoskich Dolomitach Iem więc: a dlaczego nie przed taką
w związku z kolejnymi występami na- szopką. Wymyśliliśmy wszystko pięk
szych skoczków narciarskich. Val di nie, zrobiliśmy tak zwaną dokumentaFiemme czyli dolina Fiemme, długa na cję, zabrakło tylko jednego: zgody zajakieś 30 kilometrów, to chyba najbar- wodników. Już nawet była blisko, widziej znane we Włoszech tereny nar- działem jak się wahają, czy jednak nie
ciarskie. Predazzo i Cavalese to z ko- zadośćuczynić naszej prośbie. W aklei najbardziej znane miejscowości cję wkroczył jednak „car i bóg" polskiej
w tej dolinie, ale małych miasteczek ekipy, jak się kolejny raz potwierdziło,
rozrzuconych dosłownie co 3 - 4 kilo- Austriak Edi Federer. Nie zgadzam się metry jest tam znacznie więcej. Ozie- stwierdził stanowczo, co kierownictwo
„1.ątki· hote1·1 czekaJ·ą na gos' c·i, choc· polskiego zespołu przyjęło tylko do wia...
w momencie mojego przyjazdu do Val domości. To będzie kicz - powiedział
di Fiemme wiele było jeszcze zamknię- Federer ~ który może niekorzystnie
tych. Sezon rozpoczynał się dopiero wpłynąć na wizerunek firmy. Chodziło
w przedświąteczną sobotę, 22 grud- mu oczywiście o Red Bulla, którego renia. Wówczas w większości pensjo- prezentuje, po przecież nie o to, że
natów i hoteli brakowało już miejsc, w Polsce będą się naigrawać jak Machoć początek tej zimy w Val di Fiem- łysz z kolegami fałszują„Wśród nocnej
me, w co aż trudno uwierzyć, był cal- ciszy" albo „Oj, maluśki, maluśki".
kowicie bezśnieżny. Działały tylko nieZostawmy jednak w spokoju, przyliczne stoki, wyposażone w urząd ze- najmniej na razie, austriackiego menenia do produkcji sztucznego śniegu. Te dżera. Oglądając szopki w Val di Fiemoczywiście roiły się od narciarzy.
me przyszło mi do głowy: a dlaczego
A teraz o szopkach. Będąc kilka dni nie u nas, w Łowiczu, na Starym Rynw Dolomitach i mając do dyspozycji ku, przed naszą przepiękną katedrą,
samochód chcieliśmy (byli ze mną tak- pomiędzy pomnikiem Ojca Świętego
że operator kamery, Jerzy Żukowski i magistratemniemożestanąćtakaszopi reporter telewizyjny, Maciej Kurzaj ew- ka. A może nawet urządzić konkurs boski) jak najwięcej zobaczyć i sfilmo- żonarodzeniowych szopek? Nie sądzę,
wać choćby dlatego, że za rok wła- by takiej szopki nie chciał urządzić Julian
śnie w Val di Fiemme odbędą się nar- Brzozowski promując zarazem swoje luciarskie mistrzostwa świata. Byliśmy dowe muzeum w Sromowie. Mamy na
więc w kilkunastu urokliwych, górskich Ziemi Łowickiej także innych rzeźbiarzy i
miasteczkach. Co nas najbardziej ludowych artystów, więc może chętnych
w nich zachwyciło - to szopki. W każ.- do swoistego konkursu szopek by nie
dym miasteczku ustawione w najbar- zabrakło. Może warto 0 tym pomyśleć.
dziej eksponowanym miejscu, na ogół Na te Święta już za późno, ale może w
na ryneczku w pobliżu kościoła. Szop- przyszłym roku? Ma swój konkurs szoki duże, oczywiście zadaszone, z fi- pek Kraków, dlaczego ma nie miećŁogurami naturalnej wielkości, wieczo- wicz? Z pewnością byłaby to wielka
rami pięknie podświetlone. Wielka atrak- atrakcja nie tylko dla nas, ale i dla pocja nie tylko dla dzieci. Maciek Kurza- tencjalnych turystów.

Większość znanych łowiczan,

U

pytanych przez ·nas, jak będą
spędzali wieczór sylwestrowy, wybrała wieczór w gronie najbliższych
członków rodziny lub przyjaciół oraz domowe zacisze
Jak postąpi m.in. komendant Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu
Adam Ruta. Dlaczego? Chcę spokojnie spędzić ten wieczór, jest to już u mnie
tradycja. Z doświadczenia w(em, że
w innym gronie męczyli by mnie pytaniami - „Dlaczego dostałem mandat?
Czy taka czy inna sytuacja jest możliwa
z punktu widzenia prawa?" i tlumaczylbym przez całą noc przepisy prawa karnego. nie mogąc się normalnie pobawić. Dlatego przyjdą do nas do domu
zaprzyjaźnione 3 - 4 rodziny, które wraz
z moją będą świętować Nowy Rok - powiedział nam komendant.
Podobnie postąpi znany łowicki fotograf Jerzy Borecki, który powiedział nam: w ostatnim czasie oboje
z żoną byliśmy w rozjazdach, nie mieliśmy zbyt wiele czasu dla siebie, dlatego
Sylwester postanowiliśmy spędzić razem
w domu. Po za tym przyjdzie do nas
kilku bliskich znajomych, w których towarzystwie czujemy się dobrze i dobrze
się bawimy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Beata Stabryła w tym roku idzie
z mężem i dwoma synami także na prywatkę u znajomych. W jednym pokoju
będą bawiły się cz tefy pa1y dprosłych,
w drugim pokoju dzieci i młodzież.
Wspólnie udekorujemy wjakiśfantazyj
ny sposób te pokoje, przygotujemy Jedzenie i będzie na pewno świetna zabawa, naszą atrakcją będzie wyjście przed
północą na Stary Rynek. Pani Beata
w tym roku wybrała prywatkę, mimo
że zazwyczaj Sylwestra spędzała na <lużych balach, bo - Na prywatce jest zupelnie inna atmosfera, sami znajomi,
a oprócz tego dostaliśmy wcześnie zaproszenie od znajomych u których bę-

~---------------------------~ dziemy się bawić.
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Scenic od 42

wgtce, teraz na balu. Co roku jest inaczej, nie lubię wpadać w schemat.
Nie wybiera się na bal sylwestrowy
znany łowicki piłkarz Robert Wilk.
Mam dwójkę małych, rozkosznych dzieci
i nie możemy ich z żoną zostawić bez
opieki - wyjaśniał - To jednak nie przeszkodzi nam uczcić o północy Nowego
Roku w domu. Może odwiedzi nas jakiś
znajomy? O balach i prywatkach, na jakich kiedyś z chęcią bywał, może zapomnieć, przynajmniej do czasu, gdy
dzieci będą większe.
Inaczej wieczór sylwestrowy spędzi
starosta powiatu łowickiego Cezary
Dzierżek. Wraz z żoną i mdzinami kilku
członków zarządu i rady powiatu będę się
bawił na balu w gminie Domaniewice.
Postanowiliśm)\ że będzie to świetna okazja do spotkania się na stopie prywatnej
i spędzenia czarn na wspólnej zabawie.
Starosta uczestniczył już w życiu w wielu balach, zawsze były one organizowane
na terenie powiatu, ale w rożnych miejscach. Nie unikał też prywatek w zamknię
tym gronie znajomych i chyba jednak te
cem najbardziej.
Modląc się w kaplicy w swojej ło
wickiej rezydencji Nowy Rok przywita natomiast ordynariusz naszej diecezji ks. bp Alojzy Orszulik. Wcze.foie}
wezmę udział we mszy .fwiętej odprawionej w bazylice katedralnej, a o pół
nocy udam się na modlitwę w intencji
pomyślnofri nadchodzącego roku. Modlitwa ta będzie tym bardziej gorąca, że
zamyka się rok, w którym wydarzyło
się wiele dramatów, chociażby fala terrorystyczna w Ameryce. Modlitwą
o Boże Błogosławieństwo rozpocznie
Nowy Rok nie tylko biskup, ale także
księża na terenie całej diecezji.
Tomasz Bartos

STRA°~ciiKNA~

tJl'muła RENAULT

Ostatni

Julian Nowak, przewodniczący
Rady Powiatu Łowickiego, też nigdzie
się nie wybiera. Zostaję w domu z rodziną, świętować specjalnie tego wieczoru raczej nie będę, wypijemy lampkę
szampana i to wszystko - powiedział
nam.
Zupełnie inaczej sylwestrową noc
spędzi dyrektor Łowickiego Ośrodka
Kultury Maciej Malangiewicz. Planuje on wyjazd do Warszawy na Plac
Zamkowy, gdzie nadejście Nowego
Roku witał dwa lata temu. Jeszcze jednak nie jestem pewien, czy pojadę„do
chodzą do mnie słuchy, że zrezygnowa-·
no tam z organizacji Sylwestra, dlatego
nie wykluczam, że przywitam Nowy Rok
na Starym Rynku w Łowiczu. Wjednym
jak i w drugim przypadku wieczór k01iczylbym wśród dobrych znajomych na
prywatce. Przyznał nam, że uczestniczenie w organizowanych balach sylwestrowych jest nie dla niego, nigdy na
żadnym nie był i pozostawia to sobie
na lata, gdy będzie już starszy.
Jeśli Malangiewicz nie pojedzie do
Warszawy, to pewnie spotka się na Starym Rynku z burmistrzem Ryszardem Budzałkiem, który zapowiedział, że będzie witał Nowy Rok wraz
z mieszkańcami Łowicza, reprezentując władze miasta. Co do reszty w_ieczoru, to nie mam sprecyzowanych planów,
najprawdopodobniej wrócę do domu do
najbliższych, choć końcową decyzję pozostawiam małżonce - mówi burmistrz.
Anna Leszczyńska, właścicielka
Kancelarii Podatkowej Aneks, znana
z łamów NŁ z rubryki poświęconej podatkom zamierza spędzić Sylwestra
w restauracji Zacisze na balu, na którym pojawi się wielu jej bliskich znajomych. Rok temu bawiłam się na pry-
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SYLWESTROWE ZABAWY • JAKIE BD
W kilku znanych z eksklu- nych do wzięcia udziału nie bra6 rano trzeba zapłacić 250 zł.
W cenę wliczone zostały trzy zywnych spotkań towarzyskich kowało. Lista gości była już zaciepłe posiłki, zakąski, zimne miejscach, sylwestrowe impre- mknięta w pierwszych dniach
i ciepłe napoje oraz butelka zy będą miały w tym roku cha- grudnia. Grzegorz Bogucki przyszampana na dwie pary. Do tań rakter zamknięty. Prywatne gro- znaje, że większość gości bawić
ca przygrywać będzie zespół no przyjaciół i znajomych ba- się będzie w Kiernozi nie po raz
wić się będzie na przykład w re- pierwszy. Atrakcji na tym balu
z Sochaczewa.
Inaczej niż wszędzie, ale i dwa stauracji Zacisze w Łowiczu, nie zabraknie - będzie bardzo
razy drożej, bawić będzie się zamknięty charakter będzie miał dużo dań, atrakcją dla gości jest
by, co w ubiegłym roku - z Do- można w Ośrodku Wypo- też bal w pałacu w Walewi- zwłaszcza pieczony prosiak
i tort w kształcie pałacu. Jak zamaniewic, Łyszkowic, Głowna czynkowym Polskiego Ra- cach.
zapooprawę muzyczną zapewwsze
wcześniejszych
Mimo
MogiJoachimowie
w
dia
balu
i Łowicza. Dla uczestników
przygotowanych będzie 6 gorą łach. Organizatorzy zapraszają wiedzi .Sylwester nie odbędzie nią dwa zespoły - kapela ludocych dań tradycyjnej kuchni na bal sylwestrowy połączony się w restauracji Faraon. Na wa z Kiernozi i zespół „Pędzące
polskiej. Po północy będzie teź ze świętowaniem Nowego Roku. zabawę sylwestrową nie zdecy- jaguary" z Sochaczewa. Będzie
pokaz fajerwerków. Do tańca Na balu serwowane będą trzy dował się również Zajazd Ło też pokaz sztucznych ogni,
wybór króla i królowej balu oraz
grać będzie profesjonalny zespół dania gorące, zakąski, napoje wicki.
sylwestrowe
walczyk kotylionowy.
imprezy
Liczne
poprowadzi
Zabawę
alkohol.
i
„Maestro" z Łodzi.
W pałacowej kawiarence bę
W Szkole Podstawowej DJ jednej z warszawskich dys- odbędą się w gminie Kiernozia.
natomiast dyskoteka, na
dzie
już
organizują
bal
Tradycyjny
zaplanowapółnocy
Po
kotek.
w Kocierzewie bal organizuje
Rada Rodziców, dochód z niego no pokaz sztucznych ogni. Na- po raz piąty strażacy z OSP której bawić się będzie mło
ma być przeznaczony na cele tomiast w Nowy Rok po uro- Kiernozia. Przyznają, że robią dzież. Imprezę organizują we
to bardziej dla tradycji niż z na- własnym zakresie.
szkoły. Zaproszenie dla 2 osób czystym obiedzie, jeżeli tylko
Sylwestrowe bale odbędą się
stawieniem na zysk. Na sali mozorganizowany
aura,
dopisze
wolne
sąjeszcze
i
zł
kosztuje 250
głoby się bawić 65 par, a chęt też w Stępowie - organizowapiei
ognisko
oraz
kulig
zostanie
miejsca. Planowane są dodatkowe
i w Teresewie
atrakcje - np. kosz szczęścia, ale czenie kiełbasek. Jeżeli ktoś zde- nych zgłosiło się około 40 par. ny przez straż
na uczestniczenie tyl- Robimy to po kosztach własnych, - przez osobę prywatną.
zaleźeć to będzie przede wszyst- cyduje się
Zainteresowanie balem w Stę
kim od liczby uczestników impre- ko w balu, to zapłaci za niego aby utrzymać tradycję. Ponieważ
zł od osoby, jeżeli nato- robi to straż, to strażacy mają powie było mniejsze niż w latach
250
' zy. Zapisy będą przyjmowane
miast zechce zostać dłużej to bę pewne upusty- mówi Janusz Ko- poprzednich. W tym roku zapinawet do 30 grudnia.
sało się około 40 par, 2 lata temu
go to kosztować 300 zł. Dla złowski.
dzie
Kameralna impreza sylweorganizowabyło 90 par. Zgłoszenia chętnych
bal
lat
kilku
Od
powyżej
zorganizowanych
grup
strowa dla około 50 osób odbę
ny jest również w pałacu Łą przyjmowane były do świąt.
dzie się teź w barze Saba 1Oosób ośrodek proponuje 10%
(mwk,ljs)
czyńskich w Kiernozi, chętrabatu.
w Popowie. Właścicielka Emilia
Zagawa zapowiada raczej tradycyjne dania, ale urozmaicone:
Mamy dobrą kucharkę, postaramy się, aby dania były atrakcyj~
ne. Nad muzyką z płyt czuwać
będzie disc jockey. Udział
2 osób w zabawie kosztuje 230
zł i sąjeszcze wolne miejsca.
W przeciwieństwie do latubie-

Po raz drugi bal Sylwestrowy
Po dwóch poprzednich, niezwykłych, bo organizuje restauracja U Pana
przypadających na przełom tysiącleci Sylwe- Tadeusza w Domaniewicach,
strach, podczas których wiele osób zdecydo- przewidziano miejsca dla I OO
wało się iść na bal, zainteresowanie tegorocz- osób i jest jeszcze kilka wolnych
Zainteresowanie jest ponymi balami jest nieco mniejsze. Oczywiście miejsc.
dobne jak w ubiegłym roku - oceod tej reguły też są wyjątki i nie wszyscy orga- nia właściciel Andrzej Gajda nizatorzy narzekają na brak chętnych.
W więkśzości są to te same oso-

B

alu Sylwestrowego z pewnością nie będzie w hali
OSiR, już w ubiegłym roku bal
odwołano tam ze względu na
zbyt małą liczbę zgłoszeń. Nie
zabrakło natomiast chętnych na
bal organizowany przez dworek Eden na Korabce. Przyjęto
zgłoszenia od 70 par, a lista gości była zamknięta już w ostatnich dniach listopada. Bal w tym
domu weselnym organizowany
będzie po raz drugi, jednak
w tym roku chętnych było znacznie więcej niż poprzednio. Marianna Sierota, właścicielka, zapewnia, że impreza będzie peł
na atrakcji - na pewno będzie loteria fantowa, losy będą kosztować prawdopodobnie około l O
zł, a wartość zakupionych fantów będzie taka sama jak planowany utarg ze sprzedaży losów.
Przewidziane są też konkursy na króla i królową balu oraz konkurs tańca. Po noworocznych
życzeruach organizatorzy przewidują około 15 minutowy pokaz ogni sztucznych. Bal będzie
trwać od godziny 20.00 do białego rana, dokładna godzina nie
została ustalona. Zespół „Salvador" będzie grać tak długo, dopóki ludzie będą się bawić. Dań
będzie bardzo dużo, przeważać
będą lekkie dania z drobiu - mówi
Marianna Sierota -Na Sylwestra
przygotujemy też specjalną dekorację i częściowo nowy wystrój, żeby było bardziej nastrojowo.
W restauracji Polonia bawić się będzie około 40 par,
z których około połowę stano-

stali goście z Łowicza, którzy przychodzili tu witać Nowy
Rok w poprzednich latach. Kilka wolnych miejsc jeszcze powinno się znaleźć. Zaproszenie
dla 2 osób kosztuje 280 zł, a bal
będzie trwać podobnie jak w innych miejscach - od godz. 20.00
do 6.00.
W pobliskim Klewkowie
Sylwester organizowany jest
w sali OSP juź po raz trzeci, ale
zainteresowanie tegorocznym
balem jest mniejsze niż oczek.iwali organizatorzy. Lista gości
nie jest jeszcze zamknięta, jest
jeszcze miejsce dla I Opar, udział
w tym balu kosztuje 260 zł od
pary.
Niemały bal Sylwestrowy zapowiada się w szkole na Blichu. Organizatorami są nauczyciele szkoły, którzy spodziewają się udziału około 200 osób.
Lista gości była już zamknięta
w połowie grudnia, jest na niej
wiele nazwisk stałych gości, bale
są już w tej szkole organizowane od 5 lat. O północy planowana jest niespodzianka.
Wolne miejsca są też na bal organizowany w Sobocie przez
Koło Łowieckie „Gospodarz"
z Borowa. Bale organizowane są
już od IO lat i zawsze był kompiet gości - około 130 osób,
w tym roku zainteresowanie baIem jest dużo mniejsze. Tradycją balu jest loteria fantowa, na
której można wygrać dziczyznę,
wią

- najlepszy produkt
finansowy
· dla przedsiębiorstw

głych zabawę

sylwestrową

w Bolimowie zorganizuje nie

GOK ale LZS „Iskra". Około 60
par bawić się będzie w Domu
Ludowym w centrum miasta.
Będą to przede wszystkim
mieszkańcy gminy Bolimów, ale
główną nagrodąjest zamrożony nie zabraknie również osób
dzik, ale będą też np. zające. Je- z Warszawy. Za Sylwestra spę
den los w tej loterii będzie moż- dzonego w takim gronie w gadzinach od-20 wieczorem do
na kupić za 5 zł.
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• rachunek bieżący i pomocniczy
•karta płatnicza Integrum Maestro Business
• debet dopuszczalny w rachunku bieżącym
•rachunki lokat terminowych
• usługa na telefon
• stałe zlecenia
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Najstarsze zabytki sztuki ludowej z naszego rejonu przedstawia i historię ich ratowania przypomina Anna Świątkowska
egion łowicki należy do tych nie
licz-nych regionów w Polsce, gdzie
sztuka ludowa wspaniale się rozwijała,
zwłaszcza w wieku XIX i w pierwszej
połowie XX wieku. Nie znaczy to, że
w wiekach wcześniejszych nie było
sztuki ludowej. Była na pewno, ale warstwy oświecone nie interesowały się artystyczną twórczością wsi. Nie było
kolekcjonerów tej działalności, a nietrwałość materiałów, z którego były robi.one sprawiła, że te dzieła sztuki do
naszych czasów nie przetrwały. O istnieniu tej działalności na naszych ziemiach mówią jednak na przykład wykopaliska archeologiczne w Wólce Ła
sieckiej niedaleko Nieborowa. Odkryta
tam została osada i cmentarzysko z trzeciego wieku naszej ery. Wykopaliska z
tej osady zawierały: przęśliki tkackie,
nożyce, nożyk, szczypczki oraz naczynie gliniane. Te wykopaliska mówią
nam o istnieniu już w tym czasie tkactwa i garncarstwa na naszych ziemiach.
Niestety, żadne tkaniny do naszych
czasów nie dotrwały. Natomiast dotrwały naczynia gliniane z grobów ciałopal
nych.
Do najstarszych zabytków należą też
rzeźby czy resztki rzeźb umieszczane
w kapliczkach czy na krzyżach przydrożnych. Jedną z najstarszych jest
rzeźba przedstawiająca postać Chrystusa, upadającego pod ciężarem krzyża umieszczona na drewnianej kolumnie we wsi Sromów. Według tradycji
ustnej rzeźbę wykonał pastuch owiec
w drugiej połowie XVII wieku.
Stan zachowania tej rzeźby w poło
wie XX wieku był fatalny. Zwalona z
kolumny postać Chrystusa leżała w rowie w wodzie a w stojącej, drewnianej
również, kolumnie mieścił się rój psz-

R

wił

jednak warunek: rzeźba musi być
zakonserwowana a koszty konserwacji
musi pokryć wieś. Prace konserwatorskie trwały cały rok.
Niestety, rzeźba nie mogła wrócić na
dawne miejsce. Rzeźba po konserwacji
nie może stać w plenerze. _Ciągle zmieniające się warunki atmosferyczne w
szybkich czasie Zf!ÓW spowodowały jej
zniszczenie. Zamiast w plenerze
umieszczona została w kościele w Kompinie i ciągle świadczy o artystycznej
twórczości naszej wsi.
Wiele rzeźb ludowych zachowało się
do dnia dzisiejszego, zwłaszcza z XIX
wieku i z pierwszej połowy XX wieku,
tych które umieszczone były w kapliczkach czy na krzyżach przydrożnych.
Przykładem tego może być rzeźba z Zabostowa Małego również przedstawiająca Chrystusa, umieszczona tez na
krzyżu przydrożnym, wykonana w
XVIII wieku. Ta rzeźba rozpoczyna
wystawę etnograficzną w muzeum na
drugim piętrze.
Rzeźba ocalała tylko dlatego, że została zabrana do muzeum razem z krzyżem. Trudno było zabrać wszystkie
ocalałe krzyże i kapliczki przydrożne
ze znajdującymi się na nich dziełami
sztuki. Mgr Henryk Świątkowki - kierownik muzeum znalazł sposób. Wykonał fotografie wszystkich spotykanych w terenie naszego regionu rzeźb.
Po jego śmierci te fotografie złożone
zostały w Archiwum Państwowym w
ŁowiO'ZU. Taka była jego wola.
Twórczością artystyczną wsi zainteresowano się dopiero w okresie oświe
cenia, czyli w drugiej połowie XVIII
wieku.

czół.

A iak przedstawiaią się
naistarsze zabytki
z innych dziedzin
twórczości ludowei?

kowe i stębnówkowo-łańcuszkowe z
Ważną rolę w tym procesie spełniała
pierwszej połowy XIX wieku.
tzw. „Cepelia" (Centrala Rękodzieła LuA z których lat pochodzą najstarsze dowego i Artystycznego) przez orgawycinanki?
niz.owanie zbytu wytwórców sztuki luW tym miejscu należy przedstawić dowej, przez organizowanie konkurgenezę łowickiej wycinanki. Najstarsze sów, wystaw, wyjazdów twórców luwycinanki mogą pochodzić z 1857 roku. dowych za granicę itp.
Dlaczego nie mogą być starsze? Bo
W Łowiczu została wówczas zało
wcześniej nie było kolorowego papieru żona Spółdzielnia „Sztuka Łowicka",
która zatrudniała s·etki artystów ludoglansowanego.
W roku 1857 w papierni w Jeziornej wych: wycinankarki, hafciarki, tkaczz prasy zszedł pierwszy kolorowy pa- ki, kwiaciarki.
pier glansowany. Wędrowni handlarze
zaczęli dostarczać go na wieś - wtedy
powstają wycinanki. Dotychczasowe
zdobienie chałup to były malowane na
ścianach zewnętrznych i wewnętrznych
drzewka z kwiatami oraz szlaki z elementów geometrycznych i roślinnych.
Gdy do rąk kobiet dotarł papier kolorowy glansowany, kobiety i dziewczę
ta zamiast malować drzewka i kwiaty
na ścianach chałup zaczęły je wycinać
z papieru kolorowego glansowanego.
Taka jest geneza łowickiej wycinanki.
Ta dziedzina twórczości artystycznej
ludowej nie ma odpowiednika w twórczości profesjonalnej. Wycinankami nie
były zdobione zamki, pałace, dwory,
domy bogatych mieszczan. Jedynie kobiety i dziewczęta na wsi wycinankami
dekorowały wnętrza swoich chałup. Była
to sztuka powszechnie uprawiana niemal
przez wszystkie dziewczęta i kobiety.
Twórcą i odbiorcą był ten sam człowiek.
Tak było w XIX wieku i w pierwszych
dziesiątkach XX wieku. W latach trzydziestych XX wieku wycinanka powoli
znika z wnętrza chałup na wsi. Na wieś
dociera kolorowa tapeta. Wycinanki zdobiąjeszcze belki sufitu a coraz mniej ich
jest na ścianach chałup pomiędzy obra-

nego kompozytora polskiego. Jak duży
to ruch w dziedzinie twórczości artystycznej ludowej niech świadczą dane
liczbowe z 1-985 r. W tym roku Spółdzielnia zatrudniała 96 wycinankarek,
72 hafciarek, ponad dwadzieścia tkaczek, 15 twórców gobelinów. Gdybyśmy dzisiaj policzyli wszystkie kobiety i dziewczęta, które robią wycinanki
do dekoracji chałup, pasiaki na strój ludowy, sztuczne kwiaty, hafty do dekoracji stroju, naliczylibyśmy najwyżej
był

zami.

W latach pięćdziesiątych wycinanki
Aby uratować ten najstarszy zabynadal są wykonywane przez wieś, ale Nożyce kowalskie do strzyżenia owiec, które służyły również do robietek sztuki ludowej ówczesny kierowpojawia się nowy ich odbiorca. Twórcy nia wycinanek
nik muzeum w Łowiczu, mgr Henryk
są na wsi a odbiorcy coraz częściej w mieŚwiątkowski, postanowił zabrać ją do
Spółdzielnia ta w swoich warsztatach kilkanaście. Wniosek z tego jest oczyNajstarsze zabytki tkackie w mu- ście. Pojawia się też jeszcze nowy ich
muzeum i poddać zabiegom konserwa- zeum pochodzą z XIX wieku - z po- odbiorca. Jest nim coraz częściej turysta. wykonywała nawet gobeliny, których wisty - sztuka ludowa w naszym retorskim. Gdy rzeźba była już na samo- czątku tego stulecia. Było to tkactwo
Wycinanka odepchnięta przez własne tematyka łączyła się z Ziemią Łowic gionie, tak jak i w innych regionach,
chodzie zbiegła się cała wieś i powie- jednobarwne. Tkactwo dwubarwne w środowisko wędruje do miast i poza gra- ką.
powoli zamiera.
Największym powodzeniem cieszydziała „nie". Tyle czasu ta rzeźba opie- muzeum posiadamy z 1848 roku, a nice kraju. Uczestniczy w międzynaro
Dlatego tym większą troską winnikowała się wsią i nadal winna tu pozo- tkactwo wielobarwne pojawia się na po- dowych wystawach sztuki ludowej, roz- ły się gobeliny o tematyce Żelazowej
śmy otaczać wszystkie zabytki, które
stać. Sprawa oparła się o biskupa. Bi- czątku drugiej połowy XIX wieku. sławiając szeroko po świecie imię Pol- Woli, czyli miejscu urodzenia Frydery- w naszym regionie ocalały.
·
ka Chopina, najwspanialszego muzyczskup poparł stanowisko wsi - posta- Najstarsze hafty to są hafty stębnów- ski.
Anna Świątkowska
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• węże wydawnicze 50 m
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• bramy garażowe
99-400 Łowicz, ul. Jana

•do 31 grudnia 2001

9PRZEDAŻ
Łowicz, ul.

• okna i drzwi PCV

·

Pawła

ff 123,

tel./fax (0-46) 837-06-20, kom. 0502-58-85-72

)al! AUTO-KOMIS
Blacharstwo i naprawa pojazdów
Jakubowski Sławomir
.
99-400 Łowicz, ul. Południowa 16
~ tel./fax (0-46) 830-31-95
~i'itlP' tel. kom. O602-38-06-61
R-1349

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 dodatkovłym atutem.
Osoby zainteresowane proszę o wysłanie zgłoszenia
pod adres: Meggy Europe sp. z o.o. 43-400 Cieszyn,
ul. Wesoła 1612, tel. 0600-413-095

R-1456
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SAMOCHODOWE
Uno I ,O, 1994 r., 5-drzwiowy ' sprzedam.
Tel. 0421719-44-59.
Fiat I 26p, 1981 r., stan dobry - pilnie sprzedam. Tel. 046/837-13-99.
VW Golf Ili, 1994 r., I ,9D - sprzedam.
Tel. 046/838-15-13, 0601-297-780 po
20.00.
Astra Classic 1.4, 1999 r. - sprzedam.
Tel. 0501-380-643.
Polonez, 1994 r., gaz - sprzedam.
Tel. 046/855-08-93.
Seicento 900, 1990 r., wiśniowy metalik sprzedam. Tel. 0602-615-399.
VW Passat 1.8, 1997 r. gaz - sprzedam.
Tel. 0608-369-685.
I 26p, 1999 r. - sprzedam.
Tel. 0691-145-715.
VW Polo Clasic 1.6, 1998 rok, kupiony
w salonie - sprzedam.
Tel. 046/838-56-47, 0692-415-637.
Żuk A-13 po remoncie sprzedam.

Cinquecento, 1994 rok, zielony metalik sprzedam. Tel. 0601-30-38- 71.

Sprzedam dom na wsi, 15 km od
Tel. 0501-851-747.

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

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

Mieszkanie 62 m' tanio sprzedam.
Tel. 046/837-85-87.

Opel Vectra combi 2.0 diesel, 1997 rok sprzedam. Tel. 0607-172-755.

Sprzedam działkc; budowlaną, Głowno, ul.
Świerkowa. Tel. 042/719-48-40 po 20.00.

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

Sprzedam działkc; budowlaną, Głowno, ul.
róg Dąbowcj.
Tel. 042/719-48-40 po 20.00.

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, 1,9 TDf, 1992 rok - sprzedam. Tel. 0606-161-383.
Fiat I 26p; 1995 r„ kolor zielony - sprzedam. Tel. 0604-609-628.
Ford Orion I ,6D, 1985 r., 4.500 zl. - sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.
Hyunday Pony 1,5, 1991 r., 6.500
sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.

zł

-

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

zł

Wartburg 1,3, 1990 r., cena 3 tys.
sprzedam. Tel. 046/831-06-67.

zł

-

Opel Kadet 1,6, 1983 r., cena 2. 900
sprzedam. Tel. 046/831-06-67.

zł

-

-

Tel. 0501-851-747.
Dacia, 1991 rok, w całości lub na czc;ści sprzedam.
Tel. 046/838-89-31, 0602-824-083.

Ford Escort l.6D, po wypadku, 1994 r.,
- sprzedam. Łowicz, ul. Jastrzc;bska I o, tel. 046/837-11-46.

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

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

Mazda 323F 1,6, 1993 rok, stan bdb
- tanio sprzedam.
Tel. 046/830-20-41, 0604-053-860.

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

cic;żarowy.

Star 29, 1981 rok, silnik Lcilanda po remoncie sprzedam w całości lub na czc;ści,
oddam gmz za darmo z możliwością transportu odpłatnie. Tel. 046/837-55-98.
Fiat l 25p - sprzedam.
Tel. 046/837-58-49 po 20.00.
Fiat Punto, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-71-55, 0604-457- 742.

składak

Opel Vectra 1,6, 1991 r.,
stan idealny - sprzedam.
Tel. 046/838-12-03.

wiśnia

metalik,

Skoda Forman, 1992 r., picrwsży właści
ciel, oryginalny lakier - sprzedam.
Tel. 046/831-81-22, 0502-571-035.
Renault R 19 1,4, 1993/94 r., pierwszy wła
bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/831-81-2.2, 0502-571-035.
ściciel.

Polonez 1500. 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-18-53.

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

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

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

żuk

skrzyniowy, stan dobry sprzedam.
Tel. 0603-993-060.
Syrena Bosto - sprzedam.
Tel. 046/837-73-04 wieczorem.
Peugeot 306 1,9 Turbo Diesel, 1994 r. sprzedam. Tel. 046/831-85-71.

Komis kupi samochody powypadkowe oraz całe - gotówka.
Tel. 0602-705-876.
KAŻDY CAŁY, POWYPADKOWY, NIEPEŁNOSPRAWNY - ZDECYDOWANIE
KUPIĘ. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ! NAJKORZYSTNIEJSZE CENY!
Tel. 0606-854-452.

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

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

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

Żuk, stan dobry, czc;ści do Żuka i Nysy -

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

Fiat I 26p. 1990 r. - sprzedam.
Tel. 046/ 837-44-27, 0608-064-544.

Fiat Seicento, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 0604-313-64 7.
VW Passat lóOO, 1978 r., cena 2.000
sprzedam.
Tel. 046/838-57-26.

zł

-

Fiat I 26p, 1997 rok, stan idealny - sprzedam. Tel. 024/28-55-202.
Fiat I 26p combi, 1988 rok, silnik Poloneza, skrzynia 5, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0609-446-981.

na czc;ści. Tel. 0502-751-140.

Ford Escort CL, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/ 83 7-19-61, 0602-491-325.
I 26p, 1986 rok, cena 550 zł. - sprzedam.

Audi 80 84, 1991 rok, pojemność 2000 benzyna, tydzic1\ w kraju oraz VW Golf 1,6
Diesel, 1986 rok. Tel. 0604,0J8-564.

Tel. 046/839-11-39, 0609-541-377.
Uno I .O, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/ 837-84-63 . .

Sprzedam Żuk izoterma 88 w całości lub

Sprzedam M-3, 50 m2, os. Bratkowice,
parter, blok 18. Tel. 046/837-71-23.
Sprzedam M-4, os.Bratkowice bi. 28.
Tel. 046/837-72-59, 0606-21-35-51.

Sprzedam działkę budowlaną 2000
m2 . Łowicz, ul. Małszycka.
Tel. 046/837-62-54.
Atrakcyjne M-5, os. Bratkowice.
Tel. 04618 3 7 _ _60. •
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Sprzedam M-4, 72,5 m', parter, na os. Bratkowice.
Tel. 0603-395-358, 046/837-72-14.
Sprzedam działką z domkiem w Chąśnie
II. Tel. 0421716-08-67, 0501-254-926.
M-3, Sikorskiego, Głowno, 36 m' sprzedam lub zamieni<; na wiąksze (50 m2).
Tel. 0600-855-880.
M-3, 40 m', Stryków sprzedam lub zamieni<; na Głowno. Tel. 0600-855-880.
Sprzedam drewniany dom na działce
2000 m w Głownie, Zakopiańska 2.°
Tel. 0421719-11-80.
Sprzedam dzialkc; budowlaną w Mysłako
wic. Tel. 046/838-65-70 po 16.00.
Sprzedam lub zamieni<; na mniejsze M-4,
72 m2, I pic;tro, os. Bratkowice.
Tel. 046/83 7-74-35, 83 7-64-92.
Sprzedam mieszkanie 39 m', III pic;tro,
os. Tkaczcw.
Tel. 046/837-85-53, 0600-626-719.

Łada Samara, 1992 rok, wersja belgijska sprzedam lub zamieni<; na I 26p.
Tel. 0501-373-043.

ści

I 26p, z alternatorem - sprzedam w cało
lub na czc;ści. Tel. 0608-473-169.

Sprzedam dom, 220 m',
Tel. 0604-335-235.

Scat Ibiza I .O. 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0502-713-288, 046/837-96-34.

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

Fiat I 26p, 1992 rok, przebieg 70 tys. km,
czerwony, w dobrym stanic, nadkola, garażowany - sprzedam.
Tel. 046/837-82-83, 0502-162-585.

Zamienic; lokatorskie M-5 na Bratkowicach na M-3 w ccntmm.
Tel. 046/837-75-87, po 19,00.

działka

3.500 m2 .

Golf diesel 1.6. Xll 1990 rok, 2-drzwiowy, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0607- 73-85-04.

Sprzedam dom w stanic surowym, z dział
ką 5600 m2 w miejscowości Golcilsko, przy
trasie Łowicz-Płock.
Tel. 046/837-79-21 wieczorem.

Avia A-31, 1987 rok, stan dobry - sprzcdam. Tel. 046/838-49-50, 0600-215-536.

Sprzedam dom w Stachlcwic.
Tel. 0501-647-984.
Sprzedam działki budowlane mic;dzy ulicami Sowillskicgo a Łowicką w Głownie,
wszystkie media w ulicy.
Tel. 042/719-10-55.

Sprzedam garaż blaszany 3x5.
Łowicz, Jastrzc;bia 27.
Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 0604-603-635.
do

wynającia,

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

Fiat 126 ELX, 1997 r„ pierwszy właści
ciel - sprzedam.
Tel. 024/277-91-39.

Sprzedam mieszkanie 48 m', na ul. Armii
Krajowej (I pic;tro, cegła, środkowy układ,
glazura, terakota, parkiet), cena 60.000 zł.
Tel. 046/837-49-73 po 18.00.

Sprzedam działką rolno-budowlaną o pow.
2,85 ha, Łowicz - Czajki.
Tel. 046/838-70-93.

Sprzedam działkc; budowlaną przy trasie
Sprzedam gospodarstwo o powierzchni I O Łowicz-Bielawy.
h oraz budynki, co, telefon, wodociąg, ster- Oto lice I O, tel. 046/837-15-38.
townik, kosiarka „osa", dmuchawą do
Sprzedam lub wynajmc; dom przy trasie
siana.
Łowicz-Łódź. Tel. 046/838-90-60.
T.:I. 024/28-221-85 po 19.00,
0602- 77-97-90.

Rover 414 SL!, 1995 rok - tanio sprzedam. Tel. 046/837-03-22, 046/830-22-39,
0607-343-336.

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

czc;ści.

Tanio sprzedam mieszkanie 48,8 m'
w Borowic. Tel. 046/839-20-29.

Żuk, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 024/277-93-47.

Garaż

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

Sprzedam M-4, 60,54 m', Ili pic;tro, blok
I O i garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-79-53 po 18.00,
0608-527-872.

Sprzedam lub zamieni<; mieszkanie 76 m',
I pic;tro, środkowe. Łowicz, ul. Bolimowska. Tel. 046/837-63-29 po 16.00.

Garaż do wynajc;cia, ul. Nowy Rynek 17.
Tel. 046/83 7-39-73.

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

Sprzedam M-3, II pic;tro, os. Dąbrowskiego. Tel. 0603-652-996, 046/837-57-35.

Sprzedam działką 641 m2, Łowicz, ul. Dziewiarska. Tel. 046/83 7-10-21.

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

Zabrzcźniańska

Fiat 126p, 1991 rok oraz stół bilardowy
"8" z wyposażeniem - sprzedam.
Tel. 0606-81-82-88.

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

VW Golf Il 1.8, 1988 r. - sprzedam tanio.
Tel. 046/838-33-58.

Awia A-31. 1989 rok, stan bardzo dobry sprzedam.
Tel. 046/ 838-47-56, 0606-134-70 I.

Volkswagen Golf!, 1979 r., w dobrym stanic, cztery lampy z przodu, z tyh1 - szeroki zderzak, alufelgi 15, 4.200 zł - sprzedam. Tel. 0609-866-912.

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

KUPIĘ SAMOCHODY POWYPADKOWE,
USZKODZONE, OSOBOWE, DOSTAWCZE; NAJCHĘTNIEJ MŁODE ROCZNIKI. GOTÓWKA, NAJKORZYSTNIEJSZE
CENY. TEL. 0504-578-939.

Star A200, 1988 r., cena do uzgodnienia sprzedam.
Tel. 046/874-73-98, 0606-312-924.

Fiat I 26p EL, 1995 r., zielony, bogate
wyposażenie, przebieg 78.000 km - sprzedam. Tel. 0421719-34-99, 0606-343-033.

GARAŻE

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

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

Żuk, może być do remontu, powyżej 1990
roku - kupie;.
Tel. 046/856-83-50, 0603- 791-589.

Fiat l 26p, 1991 rok, garażowany, II wła
ściciel - sprzedam.
Tel. 046/838-92-93, 0692-307-591.

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

sprzedam. Tel. 046/ 838-48-32.

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

Star 200 sprzedam. Tel. 046838-11-58.

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

Sprzedam samochód
Tel. 0692-206-397.

Łowicza.

Fiat Uno I .O, 1996 r. - sprzedam.
Tel. 0421719-18-23, 0604-392-876.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Sprzedam działki budowlane lub w całości
w Łowiczu przy ul. Poznailskicj.
Łowicz, ul. Warszawska 73 ,
tel. 046/83 7-48-06, 046/83 7-61-51.
Trzypokojowe po remoncie, li piątro,
os. M. Konopnickiej, 1550 zł/m 2 sprzedam. Tel. 0691-333-346 lub wieczorem
046/837-46-18.
Zamieni<; lokatorskie M-3, Bratkowice na
wic;kszc. Tel. 046/837-73-29.
Sprzedam działkc; budowlaną 4.1 OO m2 (od
ul. Fabrycznej, Głowno - Osiny).
Tel. 0421710-89-85.
Zamienią 60 arów
mią Domaniewice

lasu Czatolin na zie- Głowno, klasa 111-V,
50 arów. Tel. 046/838-80-68.
Sprzedam M:4 w Głownie na Kopernika.
Tel. 0421710-70-92, 719-33-32.

Sprzedam dom na ul. Westerplatte lub zamieni<; na M-2. Tel. 0502-517-428.

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe
na os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-66-24„
Sprzedam ładnie położony dom murowany o pow. użytkowej 200 m', wysokie
podpiwniczenie wraz z budynkiem gospodarczym przystosowanym na działalność
gospodarczą (wszystkie media) z działką o
pow. 1,26 ha. Tel. 0421719-28-46.
Głowno,

M-4, I pic;tro sprzedam.
Tel. 042/719-18-23, 0604-392-876.
Sprzedam lub zamicnic; M-4, 50 m2 wła
snościowe na mniejsze, os. Tkaczew.
Tel. 046/837-42-92
Sprzedam lub zamieni<; mieszkanie własno
49 m2 , li pic;tro, na os. Bratkowice
29/16. Wiadomość na miejscu.
ściowe

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

Łowiczu.

Kupie; M-4, os. M. Konopnickiej.
Tel. 046/837-46-26.
Kupie; kawalcrkc; w Łowiczu.
Tel. 0604-247-131.
Kupie; budynek z kamienia do rozbiórki.
Tel. 0603-395-350.
Kupie; dom w Łowiczu lub zamieni<; na M2, 39 m2 os.Broniewskiego.
Tel. 046/837-22-05.
Kupie; M-4, 50 m2 w
Tel. 0600-855-880.

Głownie.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Do wynajc;cia z przeznaczeniem na dzia(biura, hurtownie;, produkcje;,
inne) budynek o pow. 130 m 2 w całości
lub w czc;ści. Wszystkie media. Teren
ogrodzony.
Tel. 046/837-63-47, 837-83-28 po 20.00.
łalność

M-4 do wynajc;cia.
Tel. 042/635-39-36 (9.00-17.00).
Do wynajc;cia mieszkanie rodzinie lub studentom w Łowiczu (blisko dworca).
Tel. 0692-206-397.

Do wynajęcia pomieszczenie sklepowe 250 m2 w sklepie samoobsłu
gowym w Łowiczu.
Tel. 046/837-46-46 po 18.00.
Lokal do wynającia w centrum Łowicza o
pow. 40 m2 • Tel. 046/837-87-23.
Do wynajc;cia lokal w centrum
Tel. 0221798-02-32.

Sprzedam działkc; 4000 m2 przy obwodnicy. Tel. 0604-33-67-65.
Sprzedam M-4, 60 m', li piątro, Głowno,
os. Kopernika. Tel. 042/719-35-93.
Sprzedam M-3, 44m', IV pic;tro, os. Sikorskiego. Tel. 0421710-86-37.
Sprzedam dzialkc; na Mysiakowie o pow.
998 m2 wraz z budynkiem w stanic surowym. Tel. 046/837-52-41.
Pilnie i tanio sprzedam mieszkanie w
dzi, 33 . m'. Tel. 042/633-36- 72 .

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

Ło

Łowicza.

Wynajmc; 2 pokoje z kuchnią od stycznia
2002 r. - umeblowane, telefon, os. Bratkowice. Tel. 046/837-36-70.
Do wynajc;cia mieszkanie M-2, 39 m 2 ,
os. Bratkowice.
Tel. 024/285-27-29 po 16.00.

dwa pomieszczenia o
pow. 17 m2 i 50 m2 (osobne wejścia,
wszystkie media) w budynku Ośrod
ka Zdrowia w Chąśnie do prowadzenia działalności gospodarczej.
Tel. 046/838-14-88, 0603-741-496.
Wynajmę

Sprzedam dom murowany, plac 4.800, staw
zarybiony, Radziejowice.
Tel. 046/ 857-70-89.

Do wynajc;cia plac przy targowisku (Głow
no). Tel. 042n 19-46-61, 0606-322-709.

Sprzedam dom murowany, trzy budynki
gospodarcze i I ha ziemi Bąków Górny.
Tel. 046/838-79-55.

Sprzedam M-5 , 72 m', I pic;tro, os. Bratkowice. Tel. 046/ 837-70-95.

Do wynajc;cia dwa pokoje z kuchnią (Głow
no). Tel. 046/874-74-31, wieczorem.

Głowno, działki 2xl200 m2 (22-25 złlm')
sprzcdam. Tel. 042/642-55-42.

Wynajmą mieszkanie, osiedle Huta Józcfów. Tel. 0607-974-219 , 0604-475-595.

Sprzedam mieszkanie, 3? m', os. Starzyń
skiego, IV pic;tro. Tel. 046/837-48-79.

60 m2 w cegle, nowe sprzedam.
Tel. 0608-352-011.

Do wynającia 38 m 2 , pokój z kuchnią,
os. Tkaczcw. Tel. 0502-775-40 I.

Sprzedam drewniany dom na
2.000 m 2 . Tel. 0421719-11-80 .

działce
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Usługi

Wynajm<( pokój.
Tel. 0600-720-000 po 16.00.

Sprzedam akordeon 120.
Jackowicc 98 m I.

Wynajm<( 30 i wi<(ccj miejsc noclegowych,
pomieszczenia na sklep, zakład, pracowni<( (Plac Przyrynek 11) oraz nowy pawilon na Targowicy nr 14.
Tel. 046/837-99-16.

Diora + 2 kolumny Mildton 80 W
- tanio sprzedam. Tel. 046/837-71-81.

KUPNO - RÓŻNE
Skup metali kolorowych. Łowicz, ul. Klickiego 66. Tel. 046/837-61-09.
Kupi<( wi<(kszą ilość kamieni.
Tel. 046/ 838-11-40.
Kupi<( olch<(. Tel. 046/838-80-93.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Sprzedam nagłośnienie 2x300W.
Tel. 046/ 83 7-72-41.
Sprzedam lady chłodnicze, sklepowe.
Tel. 042/719-15-73 .
Sprzedam keyboard TS 168, stereo elektronie Thomsona. Tel. 0608-703-017.
Kotły c.o. na miał z Pleszewa, węglowe z
Olsztyna, wysoka wydajność, niska cena.
Nowość - tcrmokominki z Po.znania. Ło
wicz, ul. Klickiego 66 (obok punktu skupu
metali kolorowych).

Regulatory temperatury i dmuchawy do
kotłów miałowych i węglowych w stałej
sprzedaży. Łowicz, ul.Klickiego 66 (obok
punktu skupu metali kolorowych).
PPHU Drewno-Trak sprzedaż desek, łat,
krokwi, kantówki. Tel. 046/838-80-93.
Sprzedam skrzynki uniwersalne.
Tel. 046/838-13-62.
Sprzedam kabel 4x 16 mm2, I O zł/mb
(100 m). Tel. 046/837-69-57.
Sprzedam plandek<( do Stara.
Tel. 046/838-73-51.
Firma Proste! Car oferuje akumulatory
do samochodów osobowych i ci<(żaro
wych oraz ciągników firm Centra, Exidc, Dublet.
Zapraszamy do naszej siedziby - Łowicz,
os. Górki, ul. Podgórna 23 (kierunek Bielawy, Ł<(czyca).
Monety kolekcjonerskie NBP - rok 1999,
2000, 200 I oraz Roland E-16.
Tel. 046/837-48-31 po 18.00.
Sprzedam segment czarny.
Tel. 0603-061-841.
Sprzedam dużą ilość suchych wysłodków,
Granulat, Lekkie. Tel. 024/356-24-71.

Wież<(

Sprzedam: sofę 2-osobową, dywan
2,4x3,40 m. Tel. 046/837-94-96.
Sklep hydrauliczny „Instalator" prowadzi
tanich pieców miałowych i W<(glowych, grzejników stalowych i aluminiowych, urządzeń sanitarnych, rur stalowych i PCV oraz kształtek.
Zduny 9, tel. 046/838-75-53.
sprzedaż

Druty średnicy 4, 5, 6, prostowane i ci<(tc
na wymiar lub w kręgach.
Tel. 046/838-88-71, 0608-689-250.
Sprzedam przyczep<( campingową, 1988
rok, w dobfY1!1 stanic.
Tel. 046/837-55-90.
Sprzedam krajzcg<(. Tel. 0606-988-70 I.

Sprzedam tanio dwie wędki Jaxona federy oraz sprzedam telefony:
ericsson R320s lub alcatel wiew.
Tel. 0606-853-919 wieczorem.
Sprzedam telewizor Sony 29".
Tel. 046/837-64-83 po Vi.00 .
Sprzedam pianino Calisia, stan bardzo dobry. Tel. 046/837-37-36.
Sprzedam chłodziarko-zarnrażark<( 80 I.
Tel. 046/ 838-85-75.
Sprzedam radioodtwarzacz samochodowy
Blaupunkt Frciburg RCM 148 .
Tel. 0503-661-147.
Sprzedam wiat<( stalową, cłcktrowciąg suwnicy dużej , agregat prądotwórczy 18 kW.
Tel. 046/874-73-25 po 20.00 .
Sprzedam stare szafy.
Tel. 04217 19-23-42.

WIDEO

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

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/83 7-3 I -73.

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

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

Sprzedam parnik elektryczny I OO I i topole na pniu. Tel. 046/839-68-03.

Wideofilmowanie Studio Mewa - montaż
cyfrowy, obróbka komputerowa, płyta
weselna.
Tel. 046/837-77-75, 0604-562-005.

Remonty łazienek.
Tel. 046/837-19-29.

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

Gotówka od zaraz! Za stare obrazy, srebra, meble, zegary, porcelan<( i inne starocie. Tel. 042/719-28-67.

Videofilmowanic. Tanio, solidnie.
Tel. 0601-995-147.

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

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

Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy. Montaż, naprawa.
Tel. 046/837-72-12, 0603-245-:>24.

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

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

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

Sprzedam kuchni<( gazową.
Tel. 046/83 7-36-04.

Sprzedam niedrogo piec Kamino I, I O m
nowy. Tel. 0600-911-512.
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Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079.

Sprzedam drewno opałowe, grubsze i drobniejsze oraz drewno kominkowe, skrzynki jedynki oraz komplety.
Tel. 046/838-15-27 po 20.00.

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

Ekspres ciśnieniowy Krupsa, frytkownic<(, wypoczynek włoski 2,3 I, I.
Tel. 0608-352-011.

Wideofilmowanie Studio ROMA - montaż cyfrowy, płyta weselna CD.
Tel. 046/837-50-64, 046/837-79-78,
0606-605-698.

Tanio komputer Intel Celeron 800 MHz,
128 MB Ram. Grafika SvgaForce 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.
Stare, stylowe

żyrandole,

kinkiety

włoskie,

kryształ, brąz

i mosiądz.
Tel. 046/838-58-65.

Stół stylowy, owalny i okrągły, witryna,
krzesła, komody. Tel. 046/838-58-65.

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

Wideofilmowanie, VHS i cyfrowe.
Tel. 046/83 7-40-11.

Usługi

Przyłącza,

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

Wideofilmowanie, cyfra, 2 kamery - „Super-Video". Tel. 046/838-35-38.

Hydraulika, c.o. woda,
Tel. 0608-810-953.

Naprawa sprz<(tu 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.

Nagrania cyfrowe, analogowe - profesjonalnie, tanio. Tel. 046/837-52-23.

Remonty i wykończenia wn<(trz.
Tel. 0692-204-119.
Usługi hydrauliczne Tel. 0609-158- 772.

miedź

pełen

i plastik.

Zespół

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

Sprzedam

ładny

wypoczynek (kanapa

Wesele na DVD. Wideofilmowanie.
Tel. 046/837-06-87.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

Sprzedam komputer. Tel. 046/837-72-67.
Saksofon tenorowy Wcitlang - sprzedam.
Tel. 046/837-56-50.
Sprzedam grzejnik elektryczny.
ul. Zduńska 32/3 .

Łowicz,

Sprzedam żuka, I O-letni, w idealnym stanic i trcgry 12 m dwunastki.
Tel. 046/838- 71-12, 839-13-70.

PRACA
Młoda, technik ekonomista ze stażem
podejmie prac<(. Tel. 046/837-72-87.

Zatrudni<( lub nawiąże współprac<( z osobą
posiadającą liccncj<( pracownika zabezpieczenia technicznego.
Tel. 046/ 837-71-12, 0606-949-573 .
Zostań

konsultantem firmy AVON
Tel. 046/837-81-11.
Praca - Niemcy, Anglia.
Tel. 0600-216-865.
Pracowałeś

- Niemcy, Europa Zachodnia.
Odzyskujemy podatek.
Tel. 071/385-20-18.
Szukam pracy - kierowca BC, świadectwo
kwalifikacyjne ADR, minimum socjalne.
Tel. 042/710-85-54.

Apteka pilnie poszukuje magistra
po stażu. Tei. 0603-846-369.
Mała

firma poszukuje młodego pracownika, wykształcenie minimum średnic - matura. Tel./Fax. 042/689-89-18 po 20.00.
Studentka podejmie prac<( w charakterze
opiekunki. Tel. 046/837-73-78.
AVON - zatrudni konsultantki.
Tel. 042/719-44-47, 0608-256-691.
AVON - zatrudni konsultantki.
Tel. 0421719-44-47, 0608-256-691.
Firma zatrudni frezerów.
Tel. 046/ 83 8-88-70.
Firma zatrudni ksi<(gową.
Tel. 046/ 83 8-89-76.
Zatrudni<( kierownika i maj stra do budowy
domu jednorodzinnego.
Tel. 0600-626- 712 .

Serwis pogwarancyjny drzwi, okien, konstrukcji aluminiowych i PCV. Firma Jantar. Tel. 0609-688-506.

Kompleksowe wykończenia wnętrz
oraz budowa kominków tradycyjnych. Tel. 046/838-12-00.
Kotły kominkowe z płaszczem wodnym.
Nowość na polskim rynku. Moc urządze

nia 19 kW - ogrzewa 120 m 2 powierzchni
mieszkalnej. Pracuje dwuczynnościowo kominek i kocioł ogrzewający cały dom
poprzez grzejniki. Niska cena. Dystrybutor: PHU Domitcch - pawilon handlowy
Mysłaków, tel. 046/837-61-09.
Gładź, płyta gipsowa, sufity podwieszane,
malowanie, boazeria, glazura, terakota,
podłogi, parkiety, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.

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

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

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.
Adaptacja poddaszy, ściany, sufity z płyt
G/K, gładź, malowanie, glazura, terakota.
Tel. 0606-737-576, 046/837-21-55.
Układanie

glazury, terakoty, tapetowanie,
inne wykończeniowe.
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760.
Domofony, alarmy, bramy i drzwi garażo
we, montaż nap<(dów (sterowane z pilota). Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316.
hydrauliczne, naprawy drobne.
Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722.
Usługi

ogólnobudowlane od piwnicy po
dach.
Tel. 0692-413-403,
046/837-28-57 wieczorem.
hydrauliczne. Tel. 046/838-67-41.

Wykończenia wnętrz.

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

Wykonuj<( remonty mieszkań: glazura,
terakota, gładzic gipsowe, panele, płyty
GIK, malowanie, F. VAT.
Tel. 046/830-20-0 I, 0606-148-466.

Hydraulika, c.o., woda, kanalU!acja, miedź,
plastik, tradycyjne, 80 zł. punkt.
Tel. 046/837-11-75, 0602-832-738.
Montaż paneli podłogowych
płyty K/G, gładź, poddasza

Tel. 0600-225-256.

Gips, ocieplania poddaszy, sufity
podwieszane, boazerie.
Tel. 046/863-31-74, 0604-645-981,
0502-228-972.

i ściennych,
- aranźacje
i zagospodarowanie, pokrycia dachowe.
Tel. 060 I- 703-244.

Glazura, terakota, panele podłogowe,
ścienne, sufity podwieszane.
Tel. 046/837-91-41, 0607-728-362.

Profesjonalny montaż paneli ściennych
i podłogowych. Tel. 046/837-01-85 wicczorcm, 0602-513-558, 0502-748-126.

INNE USŁUGI

Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele.
Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy,
ścianki z płyt gipsowych, gładź.
Tel. 0603-787-353.
Układanie glazury, terakoty, tapetowanie.
Tel. 046/ 83 8-20-56.

Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki, paneli. Tel. 046/837-07-90.
Pawilon Hydrauliczny.
Łowicz, Górki, ul. Zofii Nałkowskiej 4.

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

Dywany, wykładziny, tapicerki samochodowe pior<( u klienta i u siebie.
Tel. 0504-275-242 po 16.00.
Przyjmę reklamę

na

działk<(,

przy trasie

Warszawa-Poznań.

Tel. 046/839-11-40, 0600-972-227.
Kuśnierz - szycie i przerabianie futer. Skierniewice ul. Północna 59.
Tel. 046/833-95-13.
Renowacja mebli.
Tel. 046/838-04-34.

AVON poszukuje konsultantek.
Tel. 046/862-59-62, 0502-650-304.
Dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja, fumigacja.
Tel. 046/83 7-80-78, 0608-574-762.
Tanio obalanie i ci<(cie drzewa.
Tel. 46/839-14-52, 0501-036-953.

Usługi

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

Remonty, wykończenia wn<(trz.
Tel. 024/285-86-04 po 16.00.

muzyczny - bale, wesela, imprezy

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

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

Usługi

poręczy

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

zakres.

Studniówki - tanio. Tel. 0606-312-048.
Wideofilmowanie „MaJa".
Tel. 046/838-85-16, 0601-292-287.

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

okolicznościowe.

Sprzedam okna z demontażu, grzejniki
33 szt„ żaluzje do okien.
Tel. 046/838-45-05.

+ 2 fotele). Tel. 046/837-25-96 po 16.00.

Profesjonalna fotografia na uroczystoTel. 0604-181-239.

Panele, szafy, zabudowy.
Tel. 0608-810-953.

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

mahoń.

zadzwoń.

Wil:leofilmowanic Kasia, kamera cyfrowa,
CD-ROM, tanio, solidnie.
Tel. 046/837-87-68, 0606-662-878.

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

Sprzedam segment pokojowy,
Tel. 046/83 8-68-58.

Chwilowo brak Ci gotówki •
Tel. 046/839-20-13.

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

Sprzedam kuchnie węglową z W<(żownicą,
obudowana, brązowa. Tel. 046/837-50-79.

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

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

ściach.

Wideofilmowanie. Radosław Pawelec.
Tel. 046/838-49-38.

żeliwne

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

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

Sprzedam tokark<(. Tel. 0602-774-365.

Sprzedam kiosk na targowicy.
Tel. 046/837-63-79.
Sprzedam 150 kg orzechów włoskich.
Tel. 0609-1O1-922.

USŁUGI

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

KOMPUTERO
- PISANIE
Komputcropisanic, pisanie programów.
Tel. 046/839-20-37.
Komputerowe przepisywanie - szybko,
solidnie. Tel. 046/837-46-85.
Komputcropisanic - tanio, szybko.
Tel. 046/830-35-19, 0501-021-591.
Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, solidnie.
Tel. 046/837-78-71 lub 0-604-182-776.
Komputcropisanic, solidnie.
Tel. 046/837-55-36.
Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, solidnie.
Tel. 046/837-92-27, 0504-493-049.
Komputerowe przepisywanie prac - szybko, tanio, solidnie.
Tel. 046/837-31-83 po 14.00.

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

Komputcropisanie - szybko, tanio.
Tel. 046/837-53-91, 0503-018-128.

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

Przewozy krajowe - Mercedes Sprinter, 15 osób.
Tel. 046/837-02-57, 0606-634-482.
Ci<(cic drzew piłą spalinową.
zury i terakoty - tanio .
Tel. 046/839-11-62.

Układanie

gla-

Fryzury i makijaż wieczorowy w domu
klientki. Tel. 046/837-78-92.

NAUKA
Biologia, chemia - korepetycje.
Tel. 0504-93-77-67.
Studentka korepetycje z matematyki .
Tel. 0609-135-461.
Chemia - korepetycje.
Tel. 046/ 837-61-22.
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Nauka gry na gitarze.
Tel. 046/83 7-32-98.

Sprzedam śrutownik bijakowy.
Tel. 046/83 8-46-19.

Język

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow.
15 ha w okolicach Łowicza z murowanymi budynkami lub same budynki. W
dniach 20-30.XII br. pod nr tel. 046/83877-65, a w dniach 31.XJI - 20.l.2002 pod
nr tel. 058/672-02-96.

polski - korepetycje, wypracowania, tanio. Tel. 0607-328-038.

Biologia - korepetycje.
Tel. 046/837-61-22.
Mgr matematyki udziela lekcji w zakresie
szkoły podstawowej, średniej, wyższej.
Tel. 046/837-53-15.
Chemia. Tel. 046/837-26-09.

Sprzedam

ciągnik

Dąbkowice

C-360.
Górne 14.

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

Korepetycje - matematyka (od podstawówki do studiów) tanio.
Tel. 0421719-42-55.

Sprzcdam ciągnik rolniczy MTZ 82, 1993
r., liczba motogodzin 1700, stan bardzo
dobry. Tel. 024/28-55-265 .

Korepetycje z fizyki - student.
Tel. 046/83 7-56-86.

Sprzedam pras<( Z-224.
Tel. 046/838-88-79.

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

Sprzedam pszenżyto, kukurydz<(, ciągnik
C-360 , wózek widłowy GPW 2,5 tony
udźwig. Tel. 046/838-05-94.

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

J<(zyk niemiecki - korepetycje.
Tel. 046/837-53-01.

ciągnik

Pszenicę, pszcnźyto, wi<(kszą ilość

sprze-

dam. Tel. 042/648-41-06.

Wypracowania. Tel. 830-20-50.
J<(zyk polski - korepetycje, wypracowania. Tel. 0601-091 -963 .
JQzyk niemiecki - korepetycje, wypracowania. Tel. 0607-152-767.
Angielski - korepetycje, wypracowania.
Tel. 0603-097-087 .

ROLNICZE

Sprzedam kombajn zbożowy 056, 1986 r.,
C-360, C-363P, C-330.
Tel. 0607-930-261, 046/838-91- 76.
Sprzedam zboże .
Tel. 0604-526-273 po 18.00.

Sprzedam C-360, 1981 rok, Zetor 7211 ,
1988 rok . Tel. 0608-708-991.
Sprzedam opryskiwacz ślc<za i rozrzutnik
obornika. Tel. 046/ 838-92-69.
Kupi<( silnik SW 400 do C-360.
Tel. 046/838-92-69.
Sprzedam śrutownik bijakowy ssąco-tło
7,5 KW, na worki 5,5 KW, żmijki
do zboża, dmuchawę do zboża.
Tel. 046/838-64-59.
Sprzedam Cyklopa.
Tel. 024/277-90-65 wieczorem.

Sprzedam jałówki( na samym wycieleniu.
Tel. 046/838-67-49, 0600-539-114.

Sprzedam Orkana, rozrzutnik jednoosiowy. Dąbkowice Górne 12.

Pomyślności

Sprzedam ciągnik C-330, C-360, stan bardzo dobry, Jelcz 325 wywrot, przyczep«
HL wywrot 8,5 tony, skrzynię ładunkową
od Mana, przyczepę 4,5 tony wywrot,
kultywator „18" z wałem sztucznym.
Tel. 0600-365-320.

radości,

wN owym Roku 2002

oytymizmu i nadziei
na leysze jutro
Mieszkańcom Głowna, Strykowa i okolic

Kombajn Bolek, 1996 r., stan bardzo dobry - sprzedam.
Chlebowice 13 gm. Głowno,

życzy Józef Dztemdztela
sena.tor RP

Sprzedam opryskiwacz 300 I.
Tel. 0600-911-512.
Sprzedam pług dwuskibowy, cena 300
Tel. 046/83 8-70-98.

zł .

Sieczkarnia Forshnit, Orkan, beczka
6000 I, waga 50 ton - sprzedam.
Tel. 024/356-24-71.

Sprzedam dmuchaw« do zboża, śrutownik
bijakowy z wydmuchem, żmijka 5 m, dojarki( przewodową.
Tel. .046/838-48-18.
Sprzedam C-360, 1993 rok.
li 29.

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

Sprzedam krow<( wysokociclną.
Tel. 046/838-13-62.
suchych wysłodków granulowanych, wc<gla kamiennego, brunatnego i

Sprzedaż
miału.

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

Sprzedam jałówk<( wysokocielną.
Chruślc 43, gm. Kiernozia.

· spefnienia marmi i samych pofJOdnycfl dn~
CJW<# <l\fjdfc~.

Biuro obrotu
Głowno,

nieruchomościami

ul. Wojska Polskiego 8,tel. o-42 719-05-04, 0-601 32 49 09

'ii.

WYBRANE OFERTY:

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

Tel. 046/ 838-79-42, 0606-984-095.

fti
• Łowicz - okolice - gospodarstwo rolne, 5 ha
...
~
• Kutno - okolice - gospodarstwo rolne, 7 ha
.„
• Głowno - okolice - gospodarstwo rolne, 6,55 ha
ą>
• Głowno - okolice - gospodarstwo rolne, 2,5 ha
• Głowno - okolice - grunt, 1,07 ha nad rzeką (nieczynny staw rybny)
S
• Łowicz - okolice - posiadłość wiejska, 5 ha, staw
C
•Głowno M4 - 58 m 2, lp +garaż
~
•Łowicz MS - 72 m 2, li:>
•Głowno - dom 108 m 2 , działka 1400 m2
• Głowno - okol. baza obrotu rolnego 1,5 ha, pow. mag. ok. 2000 m 2
GR-166
• Głowno - okolice - grunt rolny 2,6 ha z działką siedliskową

I

Sprzedam bardzo tanio dmuchawę pionową, średnica 50 cm, kuchenkę gazową 4 palnikową i pomp« elektryczną
do studni.
Tel. 046/838-72-52.

ZWIERZĘTA
Sprzedam 4-micsic<cznc szczcnic<ta jamniki. Tel. 046/837-92-36.

Chąśno

Il 43, Łowicz os. Górki, ul. Jasna
18 po 14.00.
Tel. 046/837-12-02, 0602-235-159.

Sprzedam siano belkowane lub zamieni«
na zboże.
Tel. 046/837-47-40 wieczorem.

Sprzedam szczcni<(ta jamniki, kolor czarny. Tel. 0603-99-30-32.

Rozrusznik obornika 6 ton sprzedam.
Tel. 046/83 8-11-58.

Sprzedam tanio biclarkc< ciągnikową i widlak 2,5 tony·podnoszcnia.

Shar-pei. Tel. 0503-762-041.

Tel. 046/838-90-60.

Bulldog angielski. Tel. 0421712-58-12.

Sprzedam prasę rolującą Sipma.
Tel. 0602-709-962.

Owczarka niemieckiego, suczkę sprzedam.
Tel. 046/830-24-78.

Kupi« kombajn Bizon oraz sieczkami« do
kukurydzy Z350 w bardzo dobrym stanic.
Tel. 046/838-25-48.

Sprzedam yaktericry 7-tyg.. Tel. 839-61-66.

KREDYTY LEASING

~Kormoran

~ 'Tani f(retfyt

~ tffa f(ażtfegol
OD 0,5%

-

SPR.?=F.I>.AZ,

SER.~S

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

R-1353

„
RATY

STANLEY
Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE

MEBLE KUCHENNE
I OKNA PCV
Łowicz,

Nowy Rynek 16,

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

•LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla

młodzieży

-

Chąśno

Sprzedam krowc< wysokociclną.
Chruślc 43, gm. Kiernozia.

paszową.

·

GwiasdecE:ko;

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

Sprzedam ziarno kukurydzy paszowej.
Tel. 046/838-95-56.

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

Sprzedam wyciąg linowy obornika.
Tel. 046/838-79-88.

~Ci ~ja ~chana

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

Białkowski Jarosław.

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

czący

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.

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

Sprzedam kopaczk<( ciągnikową,
C-330, mało używany.
Tel. 0604-580-470.

cwcn niu (fwoicft 19~tycft urodsin :

Sprzedam 120 sztuk eternitu drobnofalistcgo. Małszyce 4.

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

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

••4' •.•

Sprzedam przyczep<( D-732, 4t, wywrotka niska; wagę samochodową I 5t.
Tel. 046/838-43-06, 0603-061-820.

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

J<(zyk polski - korepetycje.
Tel. 0501-648-919.

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

i

dorosłych

• POLICEALNE STUDIUM
KOMPUTEROWE

PRZY GIMNAZJUM
W ŁYSZKOWICACH
Tel. (0-46) 838-89-65

R-1373

i inni producenci
GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE, OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE NAPĘDY,
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
I INNE SZLABANY I MARKIZV TARASOWE
Dostawa pot! wskazany adres.montaż,
Napędy do bram garażowych .

MIESIĘCZNIE

• GOTÓWKA BEZ PORĘCZVCIELI
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

LEWllATAN
MARKET
przy ul.

BRAMY HORMANN
serwis

ul. Kubusia Puchatka 8, 96-100 Skierniewice
R· 1<-05
tel. (0-46) 833-56-51

-

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:

• SZEROKIASORIJMENT
• ATUKCYJNE CENY

-

18

REKLAMA

28. 12.2001 r.

CtNTRVM

MftlVCV~V

NATVRAlNfJ w»itW"
POLECA:
../ BIOENERGOTERAPIĘ
../ PSYCHOBIOTERĄPIĘ
../ KRĘGARSTWO, MASAŻE KRĘGOSŁUPA
../ MASAŻE (polinezyjski Ma-Uri, dalekowschodni)
../AKUPUNKTURĘ, AKUPRESURĘ,

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

•
·wR ZKA
otGA· TAllOT. KARTYZ KWYCZHE.
NVMtllOlOGJA
•

t

WRóżEN!i llĘKL

RAZ W MIESIĄCU PRZYJMUJEMY GRATIS
PRZYJĘCIA PACJENTÓW:
Łowicz,

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
.!eden z 5 POLAKÓW posiadających tytuł UNOdowf i międzynarodowe
uprawnienia. Stosuje tzw.•miękkie", bezpieczne i praktycznie bezbolesne
techniki manualne w przypadkach bólów i zaburzeń ruchowych kręgosłupa,
odkręgosłupowych bólów glaNy i skrzywień kręgosłupa u mlodziefy.

MARCIN FAFLIK
specjalista
chirurg ·onkolog

Lek. med.

st. asystent Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób
Piersi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Academos,

Iłowska

113, tel. 837-38-30
poniedziałek, godz. 15.30 R- 1010

GAllNEI'

'\ fY)

~iPsrOMATOLOC;IC.lNY

lek.stom.HannaHaczykowska
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

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE
Łowicz,

Plac Koński Targ 7
tel. 837-38-86

EKOTERM PLUS

GINEKOLOG
Dr n. med. Wojciech Kazimierak
wtorek 16.00-18.00

OKULISTA

Małgorzata

e
_

u

Mazurkiewicz-Kazimierak

10.00-14.30, środa 14.30 -18.30
czwartek 8.00-10.30

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
R-1441

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

ORGANIZUJE KURSY:

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

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

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

../kroju, modelowania i szycia

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

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

Gabinet Lekarski

WIESŁAW BIBLECKI
wewnętrznych

../dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
•
../dla pracowników administracji i kadry
inżynieryjno-technicznej

../dla osób

Tel. 0-603-890-697
Stary Rynek 8
Wizyty w domu chorego

DRBNNO
ALUMINIJM

producenci
Nainiższe ceny

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17 .OO
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12

OKNA ZPCV

Naiwięksi

../kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
../elektromonterów (grupa SĘP)
../pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
../obsługi komputerów
../ uprawnie1Jia budowlane

.JOLANTA
PIETRZAK

kierujących

pracownikami

PROMOCJA
OKNO O34 R/RU

Zapraszamy

R-101

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06
Głowno, Plac Wolności 10

m~
WÓDKI, WINA

mlrm(mrl
•

SZAMPANY JUZ OD 5,70
Sklep całodobowy
ul. Mostowa 28

Łowicz,

CZVNNY WE WSZVSTKIE ŚWlłTA!

„

;;:~

BIURO

Godziny przyjęć:
poniedzialki, środy;

-

piątki

15.00 - 17.00

R·1458

lO&OPEDA
mgr Elżbieta k'owafik

USUWANIE WAD

WYMOWY~

..._ Łowicz, os. M. Konopnickiej 6125, tel. (0-46) 837-46-65 ~

DIAGNOZA I TERAPIA
WAD WYMOWY
!!l
~
~ 837 24 64, o608 378 697
Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

ORT ~~~%P~;c~~c~ ~=~~~~~o~~~~~~~~Z

Salott Łowicz, ul. Krakowska 4, tel. (046) 830-21-13
e obuwie zdrowotne
?'lfjj ~?'lfj)Q)
dla dzieci w systemie ./Li> Jl 1L i> li
•parapodium• stabilizatory i ortezy

: ~':.~:t:;~~~u;~:'ik., wózki

ZATRUDNIĘ
STOMATOLOGÓW
Tel. 0-608-584-238

R-l4S7

BIURO RACHUNKOWE

PODATEK''
''
--

.
99-400 Łowicz
ul. Browarna 10a

ZAPRASZAMY!-

R-1453

':\.~

,o

Łowicz,

6.INNE

Łowicz,

Leczenie homeopatycznie,
oznaczanie cholesterolu,
trójglicerydów oraz cukru we krwi

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

Dr nauk medycznych

lekarz' chorób

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

~

poniedziałek

wtorki 14.30-16.00

OLEJ OPAŁOWY

Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH ,
WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE - KAS CHORYCH

r--------------::-1

RoLETY
../ zewnętrzne - aluminium
../ wewnętrzne - tekstylne

./ pokrycia dachowe
./ materiały budowlane
i wykończeniowe
./ cegły klinkierowe
./ płytki elewacyjne
./pigmenty
./ wyroby hutnicze
./ materiały dociepleniowe
./ i inne
Dowóz i rozładunek „HDS"
Bąków Górny 33
tel. (046) 838-79-12, 0-604-284-079
R-1370

ŻALUZJE DEDYT DO !ę.~O zł

.
.
./ p10nowe - matenałowe, PCV
./poziome - aluminiowe
i drewniane

siatki przeciw owadom
·. • moskidery·

bez poręczyc1eli
ubezpieczeniem
na życie kredytobiorcy
1
Tel. 0-501-709-535

13 50
"-'R·.....,
='------------~

BIURO RACHUNKOWE

Producent Vesal
______________
.... w®U'®IB~~w
g[
Łowicz, ul. Ikara 1O, tel. 837-44-25 ~I

99-400 Łowicz,
ul. Bolimowska 63
tel. (046) 837-42-46,'"
0-605-578-502
~

RACHUnHOWE
• podatkowa Księga
Przychodów i Rozchodów
•VAT
•deklaracje podatkowe, PIT-y
•płace

• rozliczenia ZUS - przekaz
elektroniczny
• rozliczenia roczne
Stryków, Sowińskiego 2
tel. (042) 719-87-67 GR-161

PIOTR CZYZ•
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

USŁUGI FRYZJERSKIE
•

WIZA Z
~

LW IBITJ]]m~

11f838-68-58

R-1461

19
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

MIECZYStAW PERZYNA

(1914·2001)

Z gdy córka

asnął snem wiecznym w samochodzie,
wiozła go na cmentarz do
grobu żon. Pierwsza żona, Jadwiga z domu
Ignatowicz, pochodząca z Wilna, poniosła śmierć w powstaniu warszawskim,
a grób dla niej na cmentarzu „Doły"
w Łodzi jest symboliczny. W 1995 r. do
tego grobu zostało złożone ciało drugiej
żony, [reny z domu Żółcińskiej, pochodzącej z Częstochowy. Obydwie były
nauczycielkami. Zgodnie z wolą zmarłe
go jego zwłoki zostały poddane kremacji
w Poznaniu, a następnie podczas ceremonii pogrzebowej w dniu 19 listopada
urna z jego prochami została złożona
w grobowcu jego żon. Podczas pogrzebu
żegnali go przedstawiciele ZboWiD-u,
sekcji emerytów ZNP i Liceum Pedagogicznego w Zduńskiej Woli.
Śmierć jego pierwszej żony była dla
niego strasznym przeżyciem , gdyż na
spotkanie z nią czekał w jenieckim obozie blisko sześć lat. Koledzy, którzy powróci Ii z nim z obozu dla oficerów
w Woldenbergu, dzisiejszy Dobiegniew,
mieli miłe spotkania z żonami i dziećmi ,
a on mimo powrotu z niewoli nie miał
powodu do wielkiej radości. Z pierwszą
żoną dzieci nie miał. Do niewoli, później
do obozu, dostał siępo kilku dniach cięż
kiej walki, jaką toczył z Niemcami w 1939
r. podczas obrony Warszawy, dowodząc
plutonem.
Mieczysław Perzyna urodził się
wNiedżwiadzie 19sierpnia 1914r.,czyli
w miesiącu wypowiedzenia wojny Rosji

lr ODESZLI OD NAS (15.12-21.12)
15 grudnia: Zofia Wielemborek, 1.88, Jackowice. 18 grudnia: Janina Kret,
1.80, Łowicz ; Barbara Romualda Czupryniak, 1.61, Łowicz . 19 grudnia:
Jan Szafarowicz, 1.62, Łowicz; Helena Krystyjanik, 1.67, Łowicz; Stanisła
wa Prejżner, 1.92, Nieborów; Mieczysław Dąbrowski, 1.78, Łyszkowice.
20 grudnia: Zofia Menes, 1.82, Helin; Stanisława Wróblewska, 1.65, Łysz
kowice; Jan Pająk, 1.81, Strzebieszew; Jan Panek, 1.67, Grudze Stare.
21 grudnia: Janina Grocholewicz, 1.87, Łowicz.

Wigilie dla naibardziei
potrzebuiqcych

W

Jadwiga i

Mieczysław

Perzyno wie,

skok o tyczce przeskakując bardzo wysoki płot i na zbiórkę się nie spóźnił. Za
tyczkę posłużyła mu kluczka, czyli długi
drążek drewniany, do którego zaczepiało
się wiadro, żeby móc wyciągnąć wodę ze
studni. Później grzecznie ciocię przepraszał.

W Seminarium Nauczycielskim w Łowiczu oprócz stopni i sprawności harcerskich zdobywał sprawność orgapizatorską. Jako drużynowy organizował
wycieczki krajoznawcze, piesze i rowerowe, a nawet pociągiem do Wilna, gdzie
noclegi jego drużynie zapewniała tamtej-

igilia dla osób samotnych, bez- żywnościowe do domu, przygotowadomnych i najbardziej potrzebu- no też I O paczek dla dziel: i, które z rojących jest już tradycją w parafii kate- dzicami przyszły na to spotkanie. .
dralnej w Łowiczu. W tym roku przy
Tego samego dnia Wigilię dla samotwigilijnym stole spotkało się w sobotę, nych zorganizowano też w parafii Matki
22 grudnia ponad 70 osób - to pokazu- Bożej Nieustającej Pomocy na Korabje, jak duża jest potrzeba robienia ta- ce. W przygotowaniach do spotkania,
kich spotkań. W ubiegłym roku w spo- w którym uczestniczyło około 50 osób
tkaniu uczestniczyło o I O osób mniej. zaangażowana była rada parafialna oraz
Wigilię organizowała wspólnota neo- samorząd osiedla nr I . Stoły były suto
katechumenalna z parafii katedralnej z zastawione, kolędy grał zespól młodzie
pomocą Sióstr Miłosierdzia i młodzieżo ży z parafii - mówi wdzięczny organilipiec 1939 r.
wego wolontariatu z Caritasu, oprawę zatorom za zaangażowanie ks. Wiesław
Zbyt długa byłaby wyliczanka wszyst- muzyczną przygotowała natomiast mło Frelek. Spotkanie takie w kościele na
kich jego prac społecznych . W Łowiczu dzież z ZSZ nr 2 w Łowiczu . Wszyscy Korabce organizowane było już po raz
był kierownikiem internatu i nauczycieuczestnicy spotkania otrzymali paczki trzeci.
(mwk)
lem matematyki w Liceum Pedagogicznym, radnym powiatowym i od 1954 r.
ZSR Zduńska Difbrowa
kierownikiem Wydziału Oświaty i Kultury.
Od 1957 r. był dyrektorem Liceum
Pedagogicznego w Zduńskiej Woli. Tamo Betlejem nie jest daleko - taki ty- oraz opiekuna w internacie Anetę Matejsi uczniowie znając jego tęsknotę za
tuł nosiło widowisko liryczno - mu- zurkiewicz. Po programie artystycznym
. Łowiczem przy wielu okazjach grali
i śpiewali mu piosenki łowickie. Zawsze zyczne zaprezentowane przez uczniów goście spotkania, proboszcz parafii w
w takich sytuacjach trudno mu było ukryć Zespołu Szkół Rolniczych w Zduńskiej Zdunach ks. prałat Bolesław Sto.kłosa
wzruszenie. Jego nazwisko figuruje Dąbrowie na dziewiątym już wieczo- oraz przedstawiciel starostwa łowickie
w księdze Zasłużonych Obywateli Mia- rze wigilijnym który odbył się w czwar- go Paweł Lisowski, a także uczniowie,
sta Zduńska Wola
tek 20 grudnia na świetlicy szkoły. Wy- rada pedagogiczna oraz dyrekcja szkoły
Po przejściu na emeryturę przeniósł stęp został przygotowany przez: Alicję podzielili się opłatkiem i zasiedli przy
się do Łodzi, gdzie pełnił funkcję wice- Budzyńską kierownika internatu, Alek- wspólnym stole, na którym znalazły się
prezesa koła numer cztery Związku Bo- sandrę Frankiewicz nauczycielkę religii, . tradycyjne wigilijne potrawy.
(tb)
jowników o Wolność i Demokrację, był
przewodniczącym komisji współpracy
z młodzieżą oraz prezesem Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Za swoją działalność otrzymał Ho~
norową Odznakę Miasta Łodzi.
Dziękuję Redakcji „Nowego Łowiczanina"
Mieczysław Perzyna był człowie
kiem pogodnego usposobienia. Był bara w ·szczególności Redaktorowi Naczelnemu
dzo lubianym przez współpracowni
· Panu Wojciechowi Waligórskiemu
ków i uczniów wszystkich szkół,
w których pracował. Dawni uczniowie
i Redaktorowi Panu Tomaszowi Bartosowi
z Plecki ej Dąbrowy potrafili jeszcze kilza umieszczenie wspomnień o moim
ka lat przed jego śmiercią odszukać go
nieżyjącym już Mężu w Łodzi, żeby powiedzieć, że ciągle go
kochają. To było dla niego największą

Opłatek

w szkole

D

PODZIĘKOWANIE

Irena i

Mieczysław

Perzynowie, lipiec 1982 r.

przez Niemcy. Pod koniec 1914 r. Niemcy spalili całą wieś Niedżwiadę. Gdy rodzice Miecia zostali pozbawieni dachu nad
głową, to nawet kołyski nie było gdzie
postawić, bo i pod skleconym szałasem
ugrzęzłaby w błocie . Zawieszono więc
dla niego kołyskę u drewnianej belki.
Wcześnie musiał opuścić rodzinny dom,
bo od klasy piątej szkoły powszechnej
mógł się uczyć tylko w ł;owiczu. Zawsze
był bardzo dobrym uczniem. Jego pasją
stało się harcerstwo. Szybko awansował
zdobywając kolejne stopnie harcerskie:
młodzika, wywiadowcy, ćwika , czyli doświadczonego harcerza, i harcerza orlego. Pozostał mu do zdobycia tylko stopień harcerza Rzeczypospolitej.
Nim zdobył prawo noszenia krzyża
harcerskiego, musiał złożyć uroczyste
przyrzeczenie wiernego służenia Ojczyźnie i przestrzegania prawa harcerskiego. Tego przyrzeczenia dochował
do końca życia. Kiedyś groziło mu pobicie przez dużo większych od niego
chłopców. Zdążył wbiec na podwórko
cioci, u której wówczas mieszkał i. zatrzasnąć za sobą furtkę. Ciocia zamknęła
ją na klucz. Pech chciał, że w tym dniu
miał zbiórkę, a ciocia Rutkowska bała
się go wypuścić . Był on wówczas bardzo sprawny fizycznie . Wykonał więc

sza drużyna „Czarna Trzynastka"
w swojej harcówce. Jako przewodniczą
cy koła prac społecznych organizował naukę czytania i pisania dla żołnierzy analfabetów I O Pułku Piechoty. w Łowiczu.
W 1933 r. w wyniku konkursu, którego
jury stanowili wszyscy uczniowie (każ
dy wrzucał do urny kartkę z nazwiskiem)
zdobył miano najbardziej uspołecznione
go seminarzysty.
Od tej pory społecznikiem był już
przez cale życie . W 1934 r rozpoczął pracę
w Szkole Powszechnej w Pleckiej Dąbro
wie. Tu zorganizował drużynę harcerską
i prowadził ją, pełnił funkcję komendanta
gminnego organizacji wojskowej „Strzelec" i pomagał w prowadzeniu chóru koła
Związku Młodzieży Wiejskiej specjaliście w tej dziedzinie przyjeżdżającemu
z Warszawy.
Po powrocie z oflagu w Woldenbergu
przez rok pracował w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie. Wówczas zorganizował z dziećmi długie przedstawienie
teatralne o treści patriotycznej, które zostało wystawione w stodole Marcina
Perzyny: Mali „aktorzy" mówiący gwarą różnych regionów Polski i śpiewający
piosenki przy akompaniamencie skrzypiec, na których grał kierownik szkoły
Józef Gałaj, zebrali wiele braw.

,

nagrodą.

Oprócz córki mgr Grażyny Połubiń
skiej, która jest nauczycielką w Łodzi,
pozostawił syna, doktora Marka Perzynę, który jest pracownikiem Politechniki
w Bielsku Białej i pięcioro wnucząt,
w tym dwoje w Australii. Do końca ży
cia zachował sprawność umysłową. Waż
niejsze jego wyróżnienia to Srebrny Medal „Zasłużonym na Polu Chwały",
Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz tytuł „Zasłużony Nauczyciel".
Kazimierz Perzyna

,

JOZEFIE KRUPINSKIM
Dziękuję

WSZVSTKIM OSOBOM, które tak ciepło
i życzliwie zechciały przywołać Jego pamięć.
Jest to dla mnie ogromnie istotne
- bo w moim życiu był ON
kimś bardzo ważnym i wyjątkowym
Serdecznie dziękuję
Alina Krupińska

R-1496

Firma H. Skrzydlewska
różne

GŁOWNO,

kolory i wzory

GRANIT·
lASTRYKO
PIWNICE
tel. (0-42) 719-14-03,
0-601-263-599

·
tel.

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

„

---

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

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
•
NA NAJWYZSIYM
POZIOMIE
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NIE MOGLI SI ROZSTAC na kaidych targach
Burmistrz Łowicza wyjaśnia dlaczego Łowicz
nie miał swego stoiska na targach lnvestcity.

60 paczek z żywnością, zabawkami, przyborami szkolnymi
i odzieżą oraz progra"'1 artystyczny
· złożony z kolęd zawiozła młodzież
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
Rrzy ulicy Armii Krajowej jako świą
teczny upominek do Domu Dziecka
w Kutnie.
środę 19 grudnia pojechało tam
autokarem blisko 50 uczniów
dwóch klas: Ub Liceum Ogólnokształcą
cego i IV technikum technologii żywno
ści, najbardziej zaangażowanych w przygotowanie wyjazdu. Łowicka młodzież
na miejscu została bardzo miło przywitana. Byliśmy zaskoczeni, spodziewaliśmy
się smutnych min, kłopotów w nawiąza
niu jakiegokolwiek kontaktu, nawet tego
się baliśmy, a spotkaliśmy dzieci, które
tylko czekały, by z kimś się pobawić, porozmawiać, pośmiać i nie miały najmniejszych oporów by do nas podejść - opowiada jedna z opiekunek samorządu
uczniowskiego Milena Wojda - Wróbel,
nauczycielka języka niemieckiego.
Dzieci otrzymały paczki z upominkami, które rozdawał oczywiście święty
Mikołaj, w którego wcielił się Michał
Grzelak z kl Ilb, potem wspólnie
z uczniami łowickiej szkoły świetnie się
bawiły śpiewając kolędy. Uczniowie klasy llb Agnieszka Kuza i Krzysztof Gajda zabrali ze sobą gitary, a Aleksandra
Wiernikowska - syntezator. Potem przyszedł czas na zabawę w małych grupkach,
które bardzo szybko powstały. Od samego początku towarzyszyło uczniom
wzruszenie. Pierwsze były oczywiście
dziewczęta, ale potem i chłopcy, nawet ci,
mogloby się wydawać, najwięksi twardziele, mocno to przeżyli. W rezultacie trudno
było nam wyjść, opuścić te dzieci. One nie
chciały nas wypuścić, a nasza młodzież
nie chciała ich zostawić - opowiada druga
opiekunka samorządu Aneta Wojda, nauczycielka języka angielskiego. Wyjazd
do Kutna w ocenie nauczycieli szkoły
okazał się bardzo dobrym pomysłem,
zwłaszcza pod względem wychowawczym.

Szanowny Pan
Wojciech Waligórski
Redaktor Naczelny
Nowego Łowiczanina

związku z ukazaniem się
w Pana gazecie artykułu autorstwa Bogumiła Urbanka pod tytułem ,,INVESTCITY 2001 BEZ ŁO
WI CZA", proszę o wydrukowanie
mojego wyjaśnienia, gdyż przedstawione w artykule refleksje świadczą
o niedoinformowaniu i mogą spowodować błędne interpretowanie polityki promocyjnej obecnych władz
miasta.
Nieobecność Łowicza na Targach
Inwestycyjnych Miast Polskich
w Poznaniu wynikała z planowych
działań, związanych z programem
prezentowania Miasta na targach inwestycyjnych. Podejście pana Bogumiła Urbanka jest teoretyczne
i wynika z jego poznańskich powią
zań - trudno nie preferować przedsięwzięć organizowanych przez miasto, w którym się kształci i mieszka.
Nas jednak obowiązuje zasada dokonywania wyboru takich ofert, które będą zawierały jak największe
prawdopodobieństwo zdobycia inwestora dla Łowicza. Jesteśmy dysponentami środków publicznych,
więc nie możemy przyjąć zasady
bywania na wszystkich targach, które
są prestiżowe - musimy wybrać te,
na których Łowicz ma szansę być
zauważonym. W tym samym czasie, za o wiele mniejsze pieniądze,
prezentowaliśmy nasze miasto na
I Forum Inwestycji Turystycznych
w Warszawie, gdzie poza prezentacją ofert mogliśmy rozdać zaproszenia na spotkanie inwestorów w Nieborowie, które będziemy organizowali w maju 2002 roku. Była to według nas o tyle słuszna decyzja, że
przyszłość Łowicza to właśnie tu-
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Wyjazd, jak

Radość

podkreśla

dzieci z kutnowskiego Domu Dziecka

dyrektor szko-

ły Łukasz Kazłowski, nie byłby możli

wy, gdyby nie zaangażowanie w jego
przygotowanie uczniów szkoły i opiekunek samorządu uczniowskiego, w tym
także Olgi Kwapisz - Wojda, nauczycielki przedmiotu analiza żywności, trzeciej
opiekunki samorządu. Paczki udało się
zapełnić dzięki 3 tys. zł., które wpłynę
ły od uczniów w czasie zbiórek pienię
dzy w klasach i kwesty przeprowadzonej na ulicach miasta przy pomocy ło
wickiego oddziału Polskiego Czerwone-

była

wielka.

go Krzyża, a także dochodu z dyskoteki
andrzejkowej zorganizowanej w szkole.
W kwocie tej, większość udziału to jednak wartość darów przekazanych od ło
wickich sponsorów: ZPOW Agros Fortuna, Okręgową SpółQzielnię Mleczarską, PSS
Społem, hurtownię zabawek SANDY, sklep
odzieżowy Max. Dzięki ich ofiarności kuchnia kutnowskiego domu dziecka została
dodatkowo doposażona w zapas mleka,
i innych produktów spożywczych, dyrekcji domu przekazano też do podziału sporą
ilość ubrań dla dzieci.
(tb)

STUDIO Mf8LI
KUCHENNYCH
96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom), tel.lfax (046) 832-53-32, 0-601-937·622

MONTAŻ

rystyka i w tym kierunku należy
zabiegów.
Wbrew sugestiom autora nie zignorowaliśmy targów poznańskich - Ło
wicz zaistniał w prezentowanym na
nich Katalogu Ofert Inwestycyjnych
Polskich Miast i Gmin - nasze oferty są tam prezentowane między ofertami Łańcuta i Łodzi, jest więc szansa na zwrócenie uwagi inwestorów.
Trudno w kilku zdaniach przedstawić cały program działań promocyjnych - autora artykułu zapraszam
do Wydziału Analiz i Promocji, gdzie
będzie mógł szerzej podyskutować
o naszych przedsięwzięciach, zaś do
Państwa dziennikarzy zwracam się
z serdeczną prośbą o konfrontowanie przedstawianych faktów i troskę
o rzetelność informacji publikowanych na łamach Państwa gazet. Artykuły takiej treści, jak wspomniany powyżej przynoszą szkodę
przede wszystkim miastu i degradują je w oczach potencjalnych inwestorów, a przecież wszyscy jesteśmy otwarci na "::szelkie przejawy
chęci inwestowania w Łowiczu i jego
pięknych okolicach i każdy inwestor
może liczyć na wielostronną przyczynić jak najwięcej

chylność.

Prawdziwa wiedza i dobrze przyswojona teoria to ~ka, która odnosi
zwycięstwo w konfrontacji z realiami codziennego życia, która daje konkretne efekty - zachęcam więc, żeby
zamiast szukać na siłę uchybień, tam
gdzie ich nie ma, pomóżmy naszemu
miastu i zróbmy wszystko, aby wizerunek Łowicza i żyjących w nim
ludzi był jak najlepszy, aby nikt nie
miał wątpliwości, że właśnie tu, mię
dzy nami dobrze się żyje i można
zrealizować swoje najlepsze, życio
we plany.
z poważaniem
Ryszard Budzalek
Burmistrz Miasta Łowicza
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WYCHOWANKOWIE WSUTANNACH
O księżach, wychowankach łowickiego gimnazjum z okresu do 1939 r. pisze Jan Kołaczyński

latach międzywojennych dość dużo

W

młodzieży gimnazjalnej po otrzyma-

6. Durka Jan - 1938 r.
7. FoksFranciszek-1941 r.*
8. Jachimek Jan - 1930 r.
9. Jachimek Tadeusz - 1926 r.
IO. Kochaniak Franciszek- Łódź
11. Kotlarski Feliks - 1938 r.
12. Kozłowski Józef - 1918 r.
13. Kmpiński Józef - 1939 r.
14. Kurczak Antoni - 1929 r.
15. Kuszewski Józef- 1916 r.
16. Kuydowicz (Kuyda) Jan - 1929 r.
17. Kwieciński Antoni- 1918 r.
18. Liberski Walenty - Łódź
19. Madanowski Józef - 1939 r. Maturę po
francusku zdobył we Francji, po otrzy-

maniu święceń kapłańskich wstąpił do zakonu O.O. Redemptorystów.
20. Mączka Stanisław - 1934 r.
21. Mielczarski "I:eofil - Łódź
22. Mika Jan - 1938 r., wstąpił do zakonu
O.O. Zmartwychwstańców. Pracuje wm.
Mentorella we Włoszech.
23. Miziołek Władysław bp - 1940 r.
24. Niedzielski Zygmunt- 1939 r. Po wojnie
wyjechał do USA i tam pracuje.
25. Olszyński Mieczysław - Łódź
26. Pawlina Leon - 1928 r.
27. Piechowski Stanisław - 1936 r.
28. Pieniążek Piotr - 1931 r.
29. Rzazek Franciszek - Łódź

30. Sałuda Jan - 1943 r.
31. Siekiera Stanisław- 1930 r.
32. Skrzeszewski Stanisław - 1926 r.
33. Stajuda Antoni - Łódź
34. Śmiałek Bolesław - 1936 r.
35. UrbanekStefan-1942r.
36. Waśkiewicz Maksymilian - 1936 r.

37. Wolski Stanisław - 1944 r.
38. Wysocki Stefan - 1954 r.
39. Zakrzewski Franciszek - 1930 r.
Informacje zebrał
Jan Kołaczyński.
* Ukończył Seminarium Nauczycielskie
w Łowiczu

niu świadectwa dojrzałości wstępowało do
Seminarium Duchownego lub do Zawodowej Szkoły Podchorążych. Byli to chłopcy,
którzy wybierali ten zawód przeważnie
z powołania, ale czasem i z innych powodów. Uczelnie te miały bowiem wiele zalet.
Przede wszystkim kandydaci byli przyjmowani bez egzaminów, a do roku 1927
przyjmowano nawet uczniów, którzy ukoń
czyli VI klasę gimnazjalną Po ukończeniu
Seminarium Duchownego otrzymywali świę
cenia kapłańskie, zawód i przy"dział do parafii, a po Podchorążówce- tytuł oficera podpomcznika, zawód i przydział do pułku
oodpowiedniej formacji wojskowej (piechota, artyleria, kawaleria, lotnictwo, wojska inżynieryjne) w zależności od tego, jakiego
rodzaju szkołę podchorążych kończyli.
I jeszcze jedna bardzo znacząca zaleta tych
uczelni: nauczanie w nich było bezpłatne dlatego też wstępowało do nich dużo mło
dzieży z rodzin ubogich.
Tak więc po ukończeniu tych uczelni
uzyskiwali tytuł, zawód i pracę, o co w tamtych latach było również bardzo tmdno.
Poniżej podaję listę (tylko księży), którzy otrzymali święcenia kapłańskie i datę
ich otrzymania. Niestety, nie udało mi się
ustalić dat święceń kapłańskich kilku księ
ży, ponieważ Seminarium Duchowne koń
czyli w innych miastach (poza Warszawą)
i tam byli przydzieleni do parafii. A oto lista
księży, wychowanków łowickiego gimnazjum:
I. Balik Tadeusz - 1939 r.
2. Bartosiewicz Jan - 1944 r.
3. Boczek Konstatny - 1946 r.
Ks. Jan Durka i Stanisław Kutkowski, jego kolega maturalny z murarzami na Prezes Zarządu Jan Kołaczyński w przyjacielskiej rozmowie z ks. Ste4. Burzyński Tadeusz - Łódź
5. Czerwiński Wincenty - 1929 r.
placu budowy plebanii w Brwinowie, w 1978 r. Fot J Kołaczyński.
fanem Wysockim w czasie X Zjazdu Koleżeńskiego w 1977 r.

Lekkomyślna panna Pola
Ciekawą historię

dziewczyny z

za
. sy współczesne obfiti.1ją w rozmaite skandale i afery. Takie wrażenie
można by odnieść z lektury prasy,
w której odnajdttjcmy całe pokłady tzw.
historii z życia wziętych, okraszanych dodatkowo prżez dziennikarzy pikanterią.
Opowieści o ludzkich przypadłościach
i moralnych upadkach w dawnych wiekach pojawiają się natomiast w publikatorach wyjątkowo rzadko, co mogłoby sugerować, że w przeszłości żyło się ludziom
jeśli nie lepiej, to przynajmniej o wiele spokojniej. Problem w tym, iż relacji o obyczajowej stronie życia naszych przodków
zachowało się niewiele, a i te nieliczne grzeszą licznymi brakami, wynikającymi głów
nie z dokumentacyjnego charaktem zachowanych źródeł. Na ślad jednej z takich historii, mającej posmak obyczajowego skandalu, historii, która mogłaby dziś posłu
żyć za kanwę filmowej opowieści, natrafiłem przed pam laty w łowickim archiwum. Pragnąc zachować autentyczność
przedstawianej histo1ii, zachowuję w niezmienionym kształcie nazwiska jej bohaterów, przepraszając jednocześnie ewentualnych ich antenatów. Myślę, że się nie ob(

rażą

Było to w czasach, gdy ziemie polskie
po raz pierwszy stały się obiektem zabom
obcych mocarstw. Choć już prawie wygasły ogniska walk konfederacji barskiej, Ło
wicz i okolice nadal okupowały wojska rosyjskie. W czerwcu 1772 r. opuszczony
przez prymasa Podoskiego zamek łowicki
zajął na kwaterę słynny siepacz i okmtnik,
pułkownik Iwan Drewicz. Na miasto spa-

Łowicza

uwiedzionej przez moskiewskiego huzara opowiada Marek Wojtylak

dły wszystkie nieszczęścia związane z pobytem obcych wojsk: gwałty i morderstwa,
grabieże i kontrybucje mienia. Szczególnie
dotkliwe dla mieszczan łowickich było jednak kwaterowanie po domach huzarów
moskiewskich Drewicza. Wymuszona siłą
gościna skazywała bowiem mieszczan nie
tylko na zabór wszelkich zapasów żywno
ści, ale też utratę majątku, a często i honom.
Tak się zdarzyło w domu Jadwigi i Antoniego Sokołowskich przy ulicy Zduńskiej,
gdzie jeden z kwatemjących żołnierzy
uwiódł, a następnie uprowadził ze sobą
małoletniąjeszcze ich córkę Apolonię. Nie
znajdując na miejscu pomocy, zrozpaczona
matka dziewczyny udała się po ratunek do
brata w Warszawie, zamożnego kupca Szymona Grzegorzewskiego. Ten odniósł się do
nieszczęścia siostry Jadwigi bardzo rzeczowo. Obiecał wyłożyć na siostrzenicę dwieście czerwonych złotych, pod warunkiem
jednak, iż rychło znajdą dla niej odpowiedniego kandydata na męża. Jedną połowę tej
sumy przeznaczył Grzegorzewski na posag dla Apolonii, dmgąnatomiast na koszty
unieważnienia małżeństwa z huz.arem.
Po powrocie ze stolicy rozpoczęła Jadwiga Sokołowska intensywne poszukiwania kandydata do ręki córki. Wybór jej padł
na Kajetana Kierkurowicza, wdowca z są
siedztwa, mieszkającego tuż przy wąskiej
uliczce prowadzącej do klasztom sióstr bernardynek. Kandydat jej, sądząc po nazwislrn, Onnianin z pochodzenia, był majstrem
profesji mieczniczej (zajmował się wyrobem
mieczy - przyp. aut.) i należał do statecznych obywateli miasta. Naturęmiałspokoj-

ną i prostą, ale od śmierci żony, która zmarła

przy połogu, nie powodziło mu się najlepiej. Czasy były niespokojne, zamówień na
broń mało, na dodatek zaś obciążony licznymi długami dom wymagał pilnego remontu. Pomimo, iż nie czuł się jeszcze staro,
propozycją małżeństwa z młodszą o kilkanaście lat córką Sokołowskich był zupełnie
zaskoczony. Wprawdzie bardzo ubolewał
nad losem dziewczyny, co innego jednak są
siedzkie współczucie, co innego zaś rola kandydata na męża panny o wiadomej już powszechnie reputacji.
Tymczasem Sokołowska nie ustawała
w wysiłkach, by nakłonić wdowca do mał
źeństwa. Przekonywała o nieważności
w świetle przepisów prawa kościelnego sekretnego ślubu córki z huzarem, deklarowała swą wdzięczność i szacunek aż do śmier
ci, obiecywała wreszcie bogaty posag i hojną wyprawę dla Apolonii, a także zwrot
wydatków związanych z rozwodem. Jej
długie nalegania i perswazje odniosły w koń
cu skutek. Kierkurowicz przyrzekł odszukać porwaną przed rokiem dziewczynę. Niemało trudu kosztowało go odnalezienie Apolonii i uwolnienie z rąk huzara. Kilka dukatów, które wręczył rosyjskiemu żołnierzo
wi w gospodzie „Manes" pod zamkiem,
w zupełności zdaje się wystarczyło, by ten
puścił pannę wolno. Dzięki znajomości
z księdzem kanonikiem Jaśkiewiczem wyjednał też zgodę proboszcza kolegiaty na
unieważnienie poprzedniego małżeństwa
jako wymuszonego siłą i zawarcie nowego
związku. Niestety, płonne okazały sięjego
nadzieje na obiecywany tak gorliwie posag i

wyprawę.

KilkakrotJ:lie po ślubie z Apolomistrz Kierkurowicz do domu
teściów, aby przypomnieć o danych mu
wcześniej przyrzeczeniach. Cóż z tego. Tiekroć pytał teścia o posag, ten niezmiennie
odpowiadał: Po śmierci mojej, panie zięciu,

nią zaglądał

będziesz miał wiadomość rozporządzenia

substancyi mojej. Czekaj cierpliwie, będzie i
dla ciebie. W 1782 r. zmarł krawiec Antoni
Sokołowski. Kierkurowicz oczekiwał z niecierpliwością na otwarcie testamentu, tymczasem okazało się, iż nie został on wcale
sporządzony. Pozostawała jeszcze nadzieja na otrzymanie części majątku teścia z
podziału mchomości po urzędowym spisie
całego inwentarz.a. Z tym wszakże, pomimo jego nalegań i próśb, zwlekała wciąż Sokołowska. Tuż przed Wigilią Świąt Bożego
Narodzenia uznał Kierkurowicz, że dość już
ma czekania. Pełen żalu i goryczy wniósł do
Urzędu Starościńskiego na zamku w Łowi
czu skargę na matkę swej małżonki.
Jaki był wyrok sądu w tej sprawie?
O tym milczą niestety źródła. Można co
najwyżej przypuszczać, iż z mchomości
po zmarłym teściu wydzielono ostatecznie
dla skarżącego tak długo oczekiwaną część
posagową. Niewykluczone również, że niechlubne doświadczenia panny Poli zaważyły w pewien sposób na jej póżniejszych
losach. Małżeństwo Kierkurowiczów okazało się bowiem ze wszech miar udane. Oboje
doczekali się trójki dzieci: dwóch synów
i córki. Pomimo też niezbyt sprzyjających
do robienia interesów czasów, wiodło im się
chyba nie najgorzej. W 1792 r. kupili wspólnie od Zofii Wesołowskiej i Julianhy Jar-

muziewiczowej dom z ogrodem przy
Nowym Rynku, a w dwa lata później
od małżeństwa Kołakowskich plac z
ogrodem przy ul. Długiej . Po śmierci
Kierkurowicza dokonana została w 180 I
r. przed urzędującym burmistrzem miasta wycena pozostawionego majątku.
Oszacowano go z iście pmską pedanterią na sumę 422 talarów pruskich i 11
groszy, które przeznaczono do rodzinnego podziału. Część pieniędzy ze schedy rodzicielskiej otrzymał najpierw najstarszy syn Józef, zamieszkały w Puła
wach, następnie młodszy - Ignacy Kajetan, mieszkaniec Lublina. Ostateczny
jednak rozdział majątku Kierkurowiczów nastąpił dopiero w 1820 r., już
po śmierci Apolonii, która kilka lat
wcześniej wyszła powtórnie za mąż
za łowickiego kupca, Karola Kotowicza. Fakt, iż mieszkająca w sąsiedniej
kamienicy Kierkurowiczowa była już
jego kolejną, trzecią żoną, każe się domyślać czysto handlowego charaktem
tego małżeństwa.
W domu przy ul. Zduńskiej pod numerem policyjnym 24, należącym do
Jana i Agnieszki Helwichów, 24 kwietnia 1820 r. spisany został przed Józefem Sapińskim, pisarzem aktowym powiatu sochaczewskiego, urzędowy akt
podziału schedy po Kajetanie i Apolonii Kierkurowiczach. Obecni przy sporządzaniu tego aktu: Józef, Ignacy i Kajetan Kierkurowiczowie oraz Agnieszka
Helwich z domu Kierkurowicz otrzymali po równo dokładnie obliczoną
z oszacowanego całego majątku po rodzicach kwotę3890 zł i 27,5 gr. Od przekazanych obu Kierkurowiczom pienię
dzy potrącono pobrane wcześniej przez
nich zaliczki. Dom z ogrodem przy Nowym Rynku otrzymała Agnieszka Helwich, natomiast pozostała kwota pienię
dzy w wysokości 7696 zł przypadła Kotowiczowi,jako suma powstała w małżeń
stwie zawartym przez ich matkę.
Marek Wojtylak

-

22

REKLAMA

28.12.200 I r.

Od dziewczyny do domu,
z domu do pracy,
dzieci do szkoły, a nawet teściową na dworzec (by się nie

zawiozą

spóźniła)

niezawodnie zawsre Twoje i zawsze do usług
t

I
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LABORATORIUM

PROTETYCZNE
Halina Makoś
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

•t.."'lwozy
1nuteri:1ły

h11do-wlane

w~~iel

f.raus1.orf <·.i~ź:arowy

PROMO CJA
POI,IFOSKA 6
800

zł/t

./protezy
natychmiastowe
./ protezy szkieletowe
./ naprawa protez
-1 godzina
./ korony, mosty - ak
./ korony, mosty - porcelana

Slrytlóll( uL Rolnicza 6Ą lel. 0421719-IJ3-fi3, lei.Ja: 0421719-93-64

PCV

OKNA

WMKIWma'.COntpl; Hnait: blUro@llfllliJj(.COfllpl

ALUMINIUM
DREWNO

WYPRZEDAŻ

~

OKIEN PCV

Prawna

DZIENNIK PRAWNO·GOSPODARCZY
Już dziś

zamów prenumeratę

Gazety Prawnej
na I kwartał 2002 r.

22 24

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

i#<'-PROMOCJA1
(1465x 1435) od 565zł -GWARANCJA 10 LATI

zamówienia na

prenumeratę przyJmuJą:

• Jednostki kolportażowe RUCH S.A.,
•prywatne firmy kolporterskie,
•urzędy pocztowe.

o600 820 265

wgodz. od 10.00 do 18.00
Łowicz. ul. Batalionów Chłopskich 8
tel. (046) 837-83-89

:oKNAPcv:

o

DO KOŃCA "'
GRUDNIA 2001 R .
JESZCZE VAT 7°/o
NOWY RYNEK 29

~k

--

~ Gazeta

.

~

!!:::!. f"QR

lntormac1e o prenumeracie C0.22) 76 I 3

r
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1OKNA NIETYPOWE BHZ DOPŁAT
I DORADZTWO. POMIARY- TRANSPORT. GRATIS! I
AUTORYWWANYMONfAż zUPUSTBM. 50 %
I
I ATESTHIGIENICZNY,ATESTNIEZAPALNoSCI,
I APROBATA TBCHNICZNA
I
1•ROLETY•tALUZJE• VERTICALE•SIATKI I
I ZAPRASZAMY Tenno FASADA
I
Łowicz, ul. Wojska Polskiego 1 (róg Stanisławskiego)
I tel.Jfax. (0-46) 830-22-39, Q.607-343-336
R-10131

-----------

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

SZYLDY reklamy

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

•NAJTANSZE
NAWOZY
•DESKI
•KROKWIE
•OTRĘBY:

PSZENNE, ŻYTNIE, •
JĘCZMIENNE

•STAL
Dąbkowice

Górne 44, (046) 838-90-46
SKR Płaskocin, (0,46) 838-46-76
SKR Kocierzew Płn., 046 838-48-28

M11:8Zl<•J
--·1)~11:

Łowicz

* Bogaty wybór tanich paneli
ściennych

i podłogowych
* Najmodniejsze wzory karniszy

ZAPRASZA
Hurtownia w

Mysłakowie

Dobry dojazd przy trasie

Łowicz-Skierniewice
R-1401

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

Górą)

WYROBY HUTNICZE
MATEllIAtY
BUDOWIANE
GAZY TECBNił~ZNE
. OPAt, NAWOZV !
NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

OFERUJE PAŃSTWU
• stropy teriva
-----------:,,· • kręgi, przepusty
,.•
• kostkę brukową
]IZJ EJ
E • bloczki betonowe
JIZ7. 0
• pustaki zasypowe
•nadproża
galanterię betonową
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
internet: http://www.winkhaus.com.pl/sib -0

•

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

"'-;I_
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Mimo wszystko
lubimy zimę ·
tym roku zima nie poską

W

Faktycznie, zasypało nas trochę,
ani mrozu. ale to jeszcze nie jest to kiedyś.
Nawet w mieście dało się odczuć, Mam prawie 60 lat i teraz mieszszczególnie tuż przed i w czasie kam w Łowiczu, ale wychowałem
świąt zimowy klimat. W ruch po- się na wsi w Sierzchowie i w{em co
szły szufle do odśnieżania. Zdaje to są prawdziwe zimy. Pamiętam,
się, że największą frajdę mają dzie- jak jako kilkunastoletni chłopak
ci, ale czy tylko one? Gdy w wigi- wraz z ojcem musieliśmy kopać
lijne przedpołudnie rozmawiali- tunele w śniegu, aby przejść z
śmy z mieszkańcami, nikt nie krył domu do domu, a o chodzeniu do
radości, że nareszcie zima jest taka, szkoły nie było mowy. Teraz napada śniegu przez kilka dni, trochę
jaka być powinna.
Bardzofajnie, że jest tyle śnie ściśnie mróz i wszyscy myślą, ze
gu! Nie trzeba siedzieć w domu, wielka zima - opowiada z uśmie
można iść na sanki, już urabiamy chem na ustach i futrzanej czapce
tatę, aby zrobił nam w Święta ku- na głowie pan Henryk Zawada
lig, a jak nie w Święta to na pewno stojąc cierpliwie w kolejce po karpo Świętach będzie zorganizowa- pia u zbiegu ulic Kurkowej i Stany ze szkoły. Nie szkodzi, że jest nisławskiego.
zimno. Trzeba się tylko dobrze
Mnie taka zima nie przeszkaubrać. Nie lubimy tylko.jak mama dza - twierdziła pani Lucyna Ankaże smarować nam twarze tłu drysiak. Na reszcie mogłam wystym kremem, alejak chcemy wyjść ciągnąć z szafy kożuch, który kumusimy to zrobić - powiedziały piłam sobie trzy lata temu, a nie
nam Anna i Daria Stokowskie, było takich mrozów, żeby go znoktóre spotkałyśmy na ul. Po- sić. Poza tym dla dzieci taki śnieg
drzecznej.
to wielkafrajda,już kiedy pojawił
Od tego roku chyba zacznę lu- się pierwszy większy śnieg lepiły
bić zimę, bo dotąd wcale za nią nie bałwana - choć śnieg nie chciał się
przepadałam. Zima kojarzyła mi kleić. Syn namówił mnie nawet,
się raczej z brudną chlapą na uli- żebym na gwiazdkę kupiła mu
cach i chodnikach oraz z bajecz- modne teraz, plastikowe sanki do
nymi obrazami zasypanych śnie zjeżdżania.
giem gór pokazywanymi przez teDla mnie najważniejsze, że jest •
lewizję. Teraz też na ulicach jest śnieg na święta. Całą zimę może
nieciekawie, ale za to nawet w mie- go nie być, ale na święta musi być.
ście jest wiele miejsc całkowicie Bez śniegu nawet wigilijne potraobsypanych bielutkim śniegiem. To wy jakoś inaczej smakują - przybędą prawdziwe białe święta Bo- znał Andrzej Zirnulski, który odżego Narodzenia. Wraz z moim śnieżał chodnik przed swoją pochłopakiem wybiorę się więc na sesją na ul. Podrzecznej.
·
spacer, tym bardziej, ze obiecał,
Jak widać, jego życzenie się
ze zrobi orła na śniegu - snuła pla- spełniło. Czy jednak biała pierzyny Aneta Dębińska spotkana na utrzyma się dłużej? Odwilż
przez nas na Starym Rynku.
przyszła szybko ...
(ljs)
piła

W

kościele

Matki BoPomocy
na Korabce w Łowiczu
już po raz drugi urządzo
na jest szopka z żywymi
żej Nieustającej

zwierzętami, którą bę

dzie można zobaczyć
jeszcze do 6 stycznia.
W tym roku zwierząt jest
jeszcze więcej niż poprzednio. W zagrodzie
znajdują się dwie lamy,
konik, osioł, owce, trzy
kozy alpejskie, bażanty,
kurki „japonki", gęsi,
króliki. Zwierzęta zostały przywiezione na Korabkę przez parafian, a pochodzą częściowo z prywatnych hodowli, częścio
wo z cyrku. Szopka ze
zwierzętami cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem łowiczan, już od
niedzieli 23 grudnia przez
cały dzień przyjeżdżało na
Brzozową wiele osób zainteresowanych tą żywą
scenografią.

Wewnątrz kościoła jest
też

której w tym roku widnieje hasło „Daj Ziemi Pokój".
Inne szopki w łowic
kich kościołach były bardziej tradycyjne, jedynie
w kościele pijarskim pojawiła się żaglówka, w
nawiązaniu do głośnego
w mijającym roku wezwania do wypłynięcia na głę
bię.

druga szopka, przy

ani

śniegu

Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza

Pomogli
D

bliźnim

obro czyń sercem - pod takim hasłem przez cały czas
Adwentu prowadzona była w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza
w Łowiczu akcja charytatywna
działającego przy niej oddziału Caritas. Po raz trzeci już w jej ramach parafianie byli zachęcani do
przynoszenia do świątyni produktów spożywczych przeznaczanych dla najbardziej potrzebują-

cych pomocy osób mieszkających
na terenie parafii. Z zebranych
darów udało się przygotowaćl5
dużych paczek, które przed wigilią trafiły w ręce potrzebujących.
Znalazły się w nich proste dary w
postaci mąki, cukru, soków, sło
dyczy, owoców i masła. Nad przebiegiem akcji cały czas czuwał proboszcz parafii ks. Wiesław Wronka.
(tb)

Łowicz, Plac Przyrynek 2
(budynek Cechu Rzemiosł Różnych)
tel. (046) 837-18-38

Zapraszamy

R-1495

oferuje
dystrybutor PKN ORLEN S.A.
Szopka w katedrze jest ruchoma: figurki ruszają
się: pracują i oddają hołd. Mechanizm wykonała
"edna z toruńskich firm, resztą zajęli się pracowicy parafii katedralnej.

Firma „TAR-POL"

llUI OCIOllłłCll

2 sez. już od 350 zł brutto
• SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
• NAWOZV OGRODNICZE
• PODŁOŻA OGRODNICZE
@&IW~~

R·14D7

oferuje EKO-FOL

Rząśno

R·100

25 tel. (046) 838 74 36
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Pogotowia:

INFORMATOR

Pogotowie ratunkowe 999
998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy (dla osób
mających problem alkoholowy) 837-66-92,
codziennie w godz.16.00-22.00,
poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00

ŁOWICKI

Straż pożarna

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-0 I
Taxi bagażowe 837-35·28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-11
Urząd Miejski - Sekretariat 830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17.00;
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00
dnia następnego;
Urząd Skarbowy 837-65-05
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP nr 4), tel.
837-«i-92, czynny: codziennie 15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 ), czynny: pn„ czw„
pt. w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba
GOK) - spotkania w czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kabi.et z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka
837-37-07, czynny w poniedziałek od IJ.00
do 15.00, w czwartek od 15.00 do 17.00

Pogo.towie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74,
837-66-08, 837-41-02, 837-30-30,
837-42-40, 837-72-72, 837-20-37,
837-47-77, 837-44-44

Informacje:
Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
lnfonnacja o numerach; tel. międzynarodowa 93 IO
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu,
usługach, produkcji i wyższej użyteczności
publicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w
Filia Powiatowego

Głownie:

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

Informacje w Głownie:
Informacja PKP 719-10-17
Informacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Urzędu

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

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

Filia Powiatowego

Ceny

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne:
w dni robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele
i święta od 8 (przez 24 h)
- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach fon!<cjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej,
ul. Ułańska 2; czynne: przyjęcia ~eci do 3 r.ż.
- w dni pow. w godz. 16-8; przyjęcia dzieci
do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta przez
24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
fonkcjonowania powyższych zakładów.
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
tel. 8'37-36-51

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

Apteki:

Warsztat konserwa!. 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

Lowicz - dyżury nocne:
pt. 28.12. Bonif~aterska 2
tel.· 83 7-45-55
sb. 29.12. Kostka I
tel. 837-51-32
ndz. 30.12. Stary Rynek.17 • tel. 837-42-93
pon. 31.12. Nowy Rynek 36
tel. 837-45-36
11t
I.Ot. 3Maja15
tel.0-601-781-708
śr.
2.01. Stary Rynek 14
tel. 837-40-91
czw. 3.01. Bonifraterska 2
tel. 837-45-55
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
stały dyżur: od pon. do sb . w godz. 8.0022.00, w niedziele w godz. 9.00-15.00
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00- 15.00, niedzie l ę w godz. 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. od 8.00 do 20.00
Apteka „Malwa", ul. Nowy Rynek 36,
czynna w sobotę 8.00-20.00,
niedzielę 8.00-14.00.
Apteka „Bonifraterska" ul. Bonifraterska 2
czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00,
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
cźW. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
soboty 8.00-12.00.
Domaniewice: pn. 10-17, wt. -pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00

Pogotowia w Strykowie:

Głownie:

Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alannowy
Straż pożarna 719-10-08; 998 alannowy
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

żywności:

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

przychodni
w Strykowie:

ul.

Kościuszki

27, 719-80-34,

(dane z 21 grudnia) w

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

Kino Bzura:
Piątek

- niedziela. 28- 30 i:rudnja:

•godz. 16.30- „Wiedżmin" - film prod. polskiej.
Film oddaje niepowtarzalny klimat książek i
opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. Tytułowy bohater poddany specjalnym mutacjom genetycznym
jest mistrzem wszelkiej broni, ale także zna podstawy magii i potrafi walczyć z każdym przeciwnikiem.
• godz. 19.00 - ,,American Pie 2" - komedia
USA .
Po roku od licealnych miłosno-seksualnych
szaleństw bohaterowie już jako studenci, postanawiają wspólnie spędzić wakacje w rodzinnym
miasteczku. Chłopakom marzą się niezapomniane wyczyny, lecz szanse na to nie są za duże. Jim
ciągle nie radzi sobie z nieśmiałością wobec kobiet. Oz nie jest w najlepszej formie po tym, jak
jego dziewczyna postanowiła wyjechać na wakacje bez niego. W jaki sposób panowie sobie poradzą? -to trzeba koniecznie zobaczyć.
Poniedziałek. 31 grudnia:
• kino nieczynne
Wtorek- środa. I -2 stycznia:
•godz. 16.30 - „Wiedżmin" - film prod. pÓiskiej
•godz. 19.00 ,,American P.ie 2" - komedia USA

Koncerty:
•

„Łowickie kolędowanie" - w kościele oo. Pija-

o godz. 12.30 wystąpią:
Dziecięcy Zespół „Koderki'', „Boczki Cheł
mońskie", „Blichowiacy", Kapela Ludowa Andrzeja Szymańskiego.
rów na mszy

św.

soboty 8.00-12.00
przyjęć w szpitalu w

aptek w

Głownie

Głownie:

28.12. ul. Swoboda 17/19 tel. 719-44-66
29.12. ul. Swoboda 17/19 tel. 719-44-66
30.12. ul. Swoboda 17/19 . tel. 719-44-66
31.12. ul. Swoboda 17/19 tel. 719-44-66
1.01. ul. Swoboda 17/ 19 tel. 719-44-66
śr.
2.01. ul. Swoboda 17/19 tel. 719-44-66
czw. 3.01. ul. Swoboda 17/ 19 tel. 719-44-66
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
nasto;pnego; w niedzielę od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego

Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedzialku do soboty wgodz. 8.00-14.00
Apteki w Strykowie
czynne: ul. Kolejowa I I : pn. - pt. 9.00-17.00,
ul. Targowa ~4:
pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

ASORTYMENT

cukier
mąka

szymanowska

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

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki ·
kaszanka
słonina

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

2,49
1,90
,50
1,40
1,00
14,00
14,40
10,90
12,10
22,20
7,30
7,70
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

2,70

2.45

i,60

2,39
2,05

2,39
1,85

2,39
2,05

2,49
1,90

2,30
• 1,90
1,35
0,60

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

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

15,00
19,50
15,50
11,00
22,50
10,00
8,00
12,20
8,20
6,90
4,00
5,80
14,50

2,40
0,3-0,4

7,50
9,00
13,00
7,50
5,00

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

19,00
13,70

14,10

12.40
17,90
8,20
8,50

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
10.00
8,20
5,80
3.80
4,90
15,50
9,50

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

14,99
14,78
8,29
10,90
18,90
8,90
12,50
7,480
6,00
3,50
4,90

2,29
1,89
1,20

1,29
2,27

10,60
1,29
2,15

1,29
2,15

2,60

2,10

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

1,72
4,47
0,42
7,99

1,61
4,04
0,42
'8,60

1,63
3,00
0,37
7,72

1,65
3,50
0,35

1.35

7,90

2,30
1,80

2,40
1,90

2,40
1,80

850
9,20
12,20
7,80
4,90

13,30
899
1,30
2,15
2,25
1,59
3,28
0,30
8,90

19,49
12,59

13,00
12,00

13,49
20,85
4,25
7,85
16.09
5,09
3,75
3,69
4,37
6,75
10,55

9,00
17,00
8,00

1.35

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

1,15
2,65
1,59
2.89
0,17
8,75

8,10
7,60
3,60
5,80
14,40

2,40
1,90
0,60
0,80

0,65

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

2,19
1,85

KRONIKA,
WYPADKOW
MILO&NYCH

•

urodzili się
w Łowiczu
i w <jEownie:

~

CÓRECZKI
- państwu Śmigielskim z Nieborowa
- państwu Bryłom z Niedźwiady
- państwu Wojciechowskim z Bielaw
- państwu Kochankom z Łowicza
- państwu Majerom z Łowicza
- państwu Skrzeczkowskim z Popowa
- państwu Gałązka z Popowa

SYNKOWIE
- państwu Galom z Łowicza
- państwu Kiszelewskim z Niedzieliska
- państwu Klimkiewiczom z Łowicza
- państwu Zawiślak z Nowych Zdun
- państwu Bazakom z Łowicza
- państwu Stępień z Łowicza

BLIŹNIĘTA
- państwu Tomaszkiewiczom z Łowicza
urodziło się dwóch synków

ś[ubowafi sobie:

Niedziela, 6 stycznia:

Dyżury

przychodni ZOZ
w Głownie:

Dyżury

Imprezy sportowe:

pt.
sob.
ndz
pn.
wt

Dyżury

Naprawa telefonów 924

pn.· pt. 9.00-16.00,
sb. I 0.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
pn.-pt. 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Sobota: pn.-pt- 8.30-15.00
Nieborów: pn.pt. 7 .30-15 .30,
sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, si>. 8.00-12.00

- Lekarz ogólny
po 12.00 - izba

Policja 719-80-07; 997 alannowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-1 O

Informacje w Strykowie:
Pogotowia w

Łyszkowice:

Msze święte
w niedziele i święta:

_.

if'ii
U

- Halina Motylewska z Rawy
Mazowieckiej i Paweł Kępka z Łowicza

Zaczynaiq się
kolędowe odwiedziny
Już dziś rozpoczynają się odwiedziny
duszpasterskie w łowickich parafiach. Oto
ich rozkład na te dni, na które był many
w chwili zamykania tego numeru N.Ł.

Parafia katedralna:
- piątek, 28 grudnia, od godz. IO.OO: Klewków, Wujnów, Małszyce; od godz. 16.00:
ul. Włókiennicza, ul. Bawełniana, ul. Weł
niana i Jedwabna
- sobota, 29 grudnia, od godz. IO.OO: ul.
Żwirki, ul. Wigury, ul. Ikara, ul. Dedala, ul.
ArkadY.iska, ul. Poptzecma, ul. Bajana, ul.
Skalskiego, ul. Warchałowskiego, ul. Skarżyńskiego

Parafia Świętego Ducha:

- piątek, 28 grudnia, od godz. 9.00: Dąb
kowice Dolne, Dąbkowice Górne
- sobota, 29 grudnia, od godz. 9.00: Jastrzębia, Pilaszków

Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
- piątek, 28 grndnia wieś Zawady, począ
tek o godz. 9.00
- sobota, 29 grudnia, wsie Wygoda
i Urbańszczyzna, początek o godz. 9.00
- poniedziałek, 31 grudnia, wieś Jamno,
początek o godz. 9.00
Parafia na Korabce rozpoczyna kolęd((
po Nowym Roku.
(aj)

OFERTY PRACY
Powiatowy

Urząd

Pracy

w Łowiczu (stan na 20.12.2001 r.)
•technik budowlany z uprawnieniami lub praktyką i doświadczeniem
•inżynier budownictwa z doświadczeniem kierowania ludźmi

17,00
8,20

8,00
6,20
4 ,00
5,40
14,80
9,00
1.10
2,40
2,60
1,60
4,00
0,30
8,10

•główna księgowa

18.00
7,20
10,30
9,00
6,40
4,95
5,50
15,40
1,20
1,95
2,20
1,60
3,80
0,30
8,40

13,00
8.80
1,25
1,60
1,75
1,55
2,80
0,30
7,70

•hafciarka haftu maszynowego
•sprzedawca
•sprzedawca
•operator prasy rewolwerowej
•referent księgowości
•kierownik gospodarstwa
- znajomość produkcji roślinnej
i hodowlanej
•samodzielny księgowy
•szwaczka
•handlowiec
• kierowca kat. C+E
•zbrojarz, budowlaniec
•glazurnik
•pracownik stacji paliw
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

25

28.12.2001 r.

• SKARB ROLNIKA •

Kącik

muzvczny

REDAGOWANY PRZY WSPÓLPRACY Z WODRBRATOSZEWICE

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W
jaja fermowe
mend et
4,50
jaja wiejskie
mendel
5,50
kg
1,00
buraki
kg
1,20
cebula
kg
jabłka
1,50
kg
kapusta kisz.
2,20

ŁOWICZU

z dnia 21.12.2001 r.
1,50
marchew
kg
5,00
pieczarki
kg
pietruszka
kg 2,50-3,00
por
1,00
szt.
seler
1,00
szt.
m. wielokwiatowy 0,9 litra 23,00

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na
którym chętni mogą wpisać tresć życzeń, jakie z różnych
okazji chcą komuś przekazać. Życzenia ukazywać się będą
we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ. Aby się
ukazały, należy: - wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12
słów, prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż inicjał także
liczymy jak słowo; dostarczyć kupon do naszego biura ogło
szeń 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.
i radości dla Mieczysława S. składa żona

Zawsze pod koniec roku w świecie muzyki różnego rodzaju podsumowania, wydawnictwa
zwane „składankami" no i kolędy. Mnie w ręce wpadła polska kompilacja Pomatonu, którą
otwiera piosenka pt. „Intymnie" w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego. Choć nie należę do
zajadłych miłośników talentu „ex-voxa" to muszę przyznać, że produkuje co raz piękniejsze
piosenki. Ciepłe, wybornie oprawione muzycznie.
,,Intymnie" to taka

właśnie

muzyczna

perełka. Zastanawiałem się nawet do kogo

obecnie

przyrównać

Rynkowskiego i
na szalony pomysł - do Julio
lglesiasar Oczywiście inny typ faceta i
i dzieci.
głosy zupełnie różne, ale pan Rysio zaczyna podobnie być odbierany przez fanNajserdeczniejsze życzenia z okazji imienin
ki i podobnie jak sławny Hiszpan jest już
dla Antosia Uczciwka przesyła żona i Kubiakowie.
muzycznym perfekcjonistą. No i obaj
Najserdeczniejsze życzenia świąteczna dla
ściągają tysiące ludzi na koncerty.
Z okazji 18 urodzin wszystkiego co najlepsze Wioletki S. od Tomavzka S.
Wstęp muzyczny, ale dalej będzie o X
dla kochanego „Cukiereczka" - Twoja Monia. Najserdeczniejsze życzenia z okazji świat dla
Muzie. Był w Łowiczu znakomity festiMałgorzata
S.
od
Tomaszka
S.
Mateuszkowi Brzezińskiemu w 5 rocznicę
urodzin dużo zdrowia, pomyślności samych Najserdeczniejsze życzenia noworoczne dużo wal. Nazywał się ,,Fimostrada". Nie przyradosnych dni żyćzą tata, Paweł i dziadkowie. radości i miłości Tomaszkowi S. życzy Wiole/- pominam sobie aby w ciągu kilkunastu
dni w naszym kinie pojawiło się aż tyle
Imieninowo-noworoczne życzenia szczęścia ka.
znakomitych i uznanych obrazów. ,,Amelia'', „Wojny domowe", „Happy Texas"
to filmy mądre, ale co bardzo ważne, do
oglądania. Nawet przeciętny Kowalski
DO PUBLIKACJI W NUMERZE 1/02 (3 I) O LUB 2/02 (10 I) O
wchodząc do sali z wielkim ekranem z
TRES<'.::, ............................................................................. .
przyjemnością obejrzy każdy z tych filmów. I nie musi być członkiem DKF - u
by zrozumieć o co chodzi.
Imię i nazwisko ---·-···-·································································
Tyl.ko jeden z zaprezentowanych w
Ad,,.,, .................................................................................... .
ramach imprezy filmów wymagał pewnego, nazwijmy to, obycia kinowego.
Mowa o „Intymności" francuskiego reżysera Patrice'a Chereau.
Film od kiedy pojawił się w repertuarach nadwiślańskich kin, budził niezdrowe emocje. W kilku miastach nie pozwolono na reklamowanie obrazu plakatem,
który uznano za zbyt śmiały. W efekcie
„Intymność" jeszcze przed polską premierą był wydarzeniem. a ci którzy go
widzieli - prawdziwymi „arbitrami elagantiarum". Nie zdziwiła mnie więc frekwencja w ,,Bzurze" - sporo ludzi, mimo,
że film był wyświetlany po raz drugi w
trakcie festiwalu. Czy rzeczywiście Chereau przekroczył granice nagości w zawpadłem

URODZINOWE

INNE

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

Największy

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

~®~©f~
To

przęgu

sztuki? Przyznam, że pierwsze
sceny nieco napawały mnie obawą. Nie
chciałem, aby właśnie seks zdominował
ten film. Nie jestem czerwieniącym się
przy rozbierance sztubakiem, ale aktorzy w scenach „miłosnych" posunęli się
bardzo daleko. Ale im dalej, przestaje się
myśleć o tym co na początku i oglądający
wchodzi w smutne życie dwojga bohaterów.
Jay (Mark Rylance) jest barmanem.
A właściwie szefem barmanów. Mimo,
że miał być to dorywcze zajęcie tkwi w
podłej knajpie już kilka lat. Mieszka sam
w obskurnym domu, w którym nie chciał
byś drogi widzu przecz.ekać ourzy śnież
nej. I pewnego dnia, w środę, przychodzi do
niego kobieta. Nie wiemy kto zacz, ani dlacz.ego do niego pizyszła. W każdym razie
tych dwoje jak się wydaje niesz,częśliwych
ludzi zaczyna się kochać. I robią" to raz w
tygodniu, co środę z regularnością meczów
w Lidze Mistrzów. Dla Jaya to początko
wo wygodny układ - ma kobietę z którą co
siedem dni jest mu dobrze. Nie wie kim jest,
nie wchodzi w jej problemy, rozterlci życio
we, nie zabiega o uczucie i nie wychowuje jej
dzieci. Bo Jay już kiedyś. miał rodzinę. Kochał ją, ale pewnego dnia postanowił odejść.
Układ z ni~jomą był dla niego pewnym
łącznikiem z normalnym światem - seks pozwalał mu czuć, re jeszcze żyje. Ale im wię-
cej było śród, tym bardziej mężczyzna zaczynał się interesować swoją kochanką. Aż.

pewnego dnia postanow,ił śledzić Claire
(Keny Fox). Okazało się, re jest aktorką, a
ra=j próbujeją bywać w amatorskich, przyknajpianych. teatrzykach, re ma jowialnego
męża - taksówkarza i nastoletniege syna.
Więc dlaczego co środa do niego przychodzi? Po co?

,,Intymność"

to film dobry. W wie1l9m
(w tym przypadku „graf' Londyn) co raz trudniej o spokój i szczęście.
Intensywne, płytkie życie, przyjaciele wrogowie, brudno i duszno. Jak tam żyć?
Już nawet dzieci, które tak wielu pomagają przetrwać kryzys, nie są w stanie
przywrócić równowagi. To On.
A Ona? Mąż grubas i gaduła. Teatr, w
którym śmierdzi uryną i role których nigdy dobrze nie zagrała. Została im tylko
mieście

środa.

Nie będę opowiadał finału, bo choć
pewnie nie wiele osób będzie miało okazję obejrzeć w przyszłości ten film, może
się to zdarzyć.
Jeszcze słowo o dwójce aktorów i
muzyce. Fox to znana aktorka rodem z
Nowej Zelandii. Występowała m. in. w
historii dziennikarzy w oblężonym Sarajewie pt. ,,Aleja Snajperów". Nie jest pięk
ną, przykuwającą uwagę mężczyzn kobietą, ale wchodzi w rolę wybornie.
Rylance to też znana postać. W Anglii
uznany za wybitnego aktora, którego częściej można spotkać na deskach teatru niż
w kinie.
Oboje wystąpili w filmie kontrowersyjnym, bez precedensu jeśli idzie o śmia
łość erotycznych scen. Nie brak im odwagi, ale i talentu.
Muzyka jest obecna praktycznie przez
całe dwie godziny „Intymności". piakomita wyspiarska rockowa. Może nie tak
miła jak nasz Rynkowski, ale do tego filmu pasuje.
Jeśli miał bym wybierać gdzie mieszkać - czy w angielskiej pseudointymności czy polskiej z piosenki pana Ryszarda, wybieram to drugie. idecydowanie.
Bogusław Bończak

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

Centrum Targowo-Budowlane
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[Magdanna]
Barbara I
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Włodzimierz Łuczakowie
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i NOWA OFERTA
ZAPRASZA! l CIEUWE WZORNICTWO a:
~
z:

~
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:i

K830-20-91

u.i

~

„ boazerii i wyrobów z drewna

-

materiałów podłogowych

NISKIE CENJ

=:
~

- stolarki okiennej i drzwiowej
- narzędzi ręcznych i elektronarzędzi

PROMOCJE

ZAPRASZAMY

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

PROJEKTY BUDOWLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT;

~1~ - Łowicz,

ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości

ul. Zgoda 16

•AUDYTYENERGETYCZNEBUDYNKÓW
FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, te/.0461837-47-42 ~

AlU-PlAST S.C.

~

MONTAŻ OKIEN

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

-

26

REKLAMA

28 . 12.200 I r.

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

Tylko do

końca

r.o ku

2 LATA GWARANCJI
na zakupione samochody
w łowickim polmoblichu
- upust
do 2.700 PLN

- upust
do 3.500 PLN

TERB UD

99-400

Łowicz,

cenach konkurencyjnych
./glazurę, terakotę, gresy
./kleje, fugi, listwy wykończeniowe
Oferuje

o
DJ
N
o
"'tJ
o

::s
'<

W'

./armaturę łazienkową,

./ wanny, kabiny, umywalki
NAJWIĘKSZY WYBÓR! PROFESJONALNA OBSŁUGA!

TRANSPORT GRATIS!

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, soboty 8.00-14.00

-·
3

N

o
~upust

~

99-400 ŁOWICZ
UL. POWSTAŃCÓW 2

..,

TEL. (0-46) 837-56-55, 830-20-52

CD

, J do 2.000 PLN

ul. Poznariska 42c tel. (0-46) 830-33-BB

(naprzeciwko stacji benzynowe} „Haczykowscy"J

CC
A>

....-·

·pilarki

tn

R-1445

POLMOBLICH Łowicz, ul. Blich 34, tel. (0-46) 837-37-10
Okres priedświą1ecznv to wyjątkowy
czas, także w se1wisach SEAT-a.
Otatego wraz z firmą Shell przygotowaliśmy
ws paQialą ofertę dla l(lientów serwisu.

SERWIS, NAPRAWY, SPRZEDAŻ, OSTRZENIE tAŃCUCHÓW
DO KAŻDEJ PILARKI tAŃCUCH GRATIS

Skorzysta! z naszych usł ug w' dniach
od t do 15. 12.2001 roku. a my gwarantujemy
Cl p rofesjooalńą i fachową obsł ugę
oraz wyjątkowy upominek' .

Płocka,

E

upominki Shell
w wyjątkowych serwisach SEAT-a

'\:....7

Shell

~
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t~~ TERRAZYT
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SE FI T
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POKRYCIA1~1

D~CHC>VVE
95-010 Stryków, ul. Brzezińska 40, telJfax (0-42) 719-86-60

ul. Brukowa 6

OFERUJE PO ATRAKCYJNYCH
CENACH:
dachówki cementowe BRAAS
dachówki ceramiczne ~
f0iJi.'i
dachówki bitumiczne
blachy powlekane dachówkowe,
trapezowe, płaskie
- blachy trapezowe i płaskie NAluzinkN
- rynny PCV l!J PlaStffiO ~
- folie dachowe I fundamentowe
- okna dachowe Q"FAKRo·
- łaty I kontrłaty
- panele PCV - środki do malowania
i konserwacji drewna

~
-

'°"

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

R-136

(0-42) 640-70-43

OSTATNIA SZAN~A NA WYKORZYSTANIE

•STOLARKA PCV, ALUMINIUM• OKNA MAHONIOWE, SOSNOWE
•OKNA INWENTARSKIE'" DRZWI ZEWNĘTRZNE• DRZWI WEWNĘTRZNE
• BRAMY GARAżOWE • FASADY• GRODY ZIMOWE!' DASZKI ALUMINIOWE
•SYSTEMYOGRODZENIOWE• ZABUDOWY BALKONÓW OKIENNICE
•PARAPETY• WITRAżE • żALUZJE• ROLETY• ROLOZASŁONY

T

Łódt

Jeszcze z ązę!
UWAGA!

I
N

T

Wyjątkowe
l!.f!!')1

GRATIS

WYPOSAŻENIE

tel. (024) 261-41-68, 261-47-15

I

PILNIK,

WĄŻ OGRODOWY

MAGAZYNÓW

Copi-Flex
09-520 Łąck k.

I„.,,.
S ..,.„
Made in Germany

Upominkowe serwisowanie
w dniach 1.12. - 15.1 2.2 001

},

AUTORYZOWANY DELAER solo

ULGI BUDOWLANEJ!

.
UL. POWSTANCÓW 1oG
TEL./FAX 0461830-20-78
ŁOW/Cl,

http://www.interwistcom.pl R- 1145

ZAKlAD ŚLUSARSKI
Bobrowniki 27

Sieć sklepów
OFERUJE USŁUGI WZAKRESIE
CHFMICZNO-KOSMEIYCZNYCH •toczenie
•szlifowanie płaszczyzn , wałków, otworów
• hatrowanie • frezowanie
• koła zębate i łańcuchowe • listwy zębate
•regeneracja przodów od ciągników itp. 0

·~~Wfk® ~®~®~® ~®u®~~®W®

w ®D&1~0IJ ~w ~®(Q]~oou

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

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

tel. (046) 862 76 98, fax (046) 862 76 89 ~

./ atrakcyjne ceny ./ liczne promocje
./ szeroki asortyment R- 1415

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

CZĘŚCI VW BUS T.-4
BLACHY, LAMPY I INNE o::~
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Piłka siatkowa - 8. kolejka I/ ligi
Amatorskich Mistrzostw Łowicza

Dwa zwycięstwa „Dw~iki"
Łowicz, 22 grudnia. Rundę rewanżową
zaczęły już drużyny walczące

W derbach

Głowna

Piłka

znowu .Bankierzy» wygrali z

Rzemiosłem.

siatkowa - 8. kolejka I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza

TKKF BS

Głowno

bliiei mistrzowskiego tytułu
Łowicz, 21-22 grudnia. W przedświą
teczny weekend rozpoczęli rundę rewanżową siatkarze, walczący w o tytuł AQ1alorskiego Mistrza Łowicza. W piątek
odbyły się dwa spotkania, a w sobotę
z zaplanowanych dwóch, tylko jedno.
Najciekawszym wydarzeniem 8. kolejki był pojedynek lidera z wiceliderem.
Derby Głowna w pierwszej rundzie wygrał TKKF BS 3:2. Teraz zawodnicy
Rzemiosła mieli szansę na rewanż i moż
liwość objęcia prowadzenia w lidze. Szansa ta im sięjednak nie udała. Historia lubi
się powtarzać . Tak było tez i tym razem.
Po bardzo zaciętym i widowiskowym
spotkaniu znów górą byli „Bankowcy".
Pierwsza partia zakończyła się zwycię
stwem Rzemiosła 25 :23. Dwa kolejne sety
należały jednak do TKKF-u, którego siatkarze zagrali bardzo skutecznie i popeł
niali mało błędów. Przebieg czwartej partii wskazywał na to, że będzie to już ostatnia odsłona tego pojedynku. TKKF wygrywał już 19: 15 i wydawało się, że koń
cówka będzie już formalnością. Jednak
Rzemiosło walczyło bardzo ambitnie
i doprowadziło do remisu i dalej do wygranej 25:23. Losy spotkania rozstrzygnęły się dopiero w tie-breaku. Od samego początku prowadzenie objęli „Bankowcy". Zmiana stron boiska odbyła się
przy ich prowadzeniu 8:4. „Rzemieślni
cy" cały czas musieli gonić. W końcówce
doprowadzili do remisu 12: 12, ale ostatnie piłki należały do zawodników TK.KFu ito oni cieszyli się ze zwycięstwa 15: 13.
Porażka Rzemiosła jeszcze nie przekreśla ich szansy na mistrzostwo. Ważne jest,
że w dwóch porażkach z TKKF-em udało im się zdobyć 2 punkty. Teraz muszą
wygrywać wszystkie mecze i czekać na
wpadkę rywali, co jest chyba raczej

niemożliwe.

Bez szans na rewanż był Belferek
w pojedynku z Dzi-koś-cią. Nauczyciele
nawiązali walkę tylko w drugiej partii,
którą wygrali 25:i3. W pozostałych odsłonach siatkarze Belferka mieli duże problemy z odbiorem mocnego serwisu
i szybko tracili dystans do rywala. Dzię
ki temu zwycięstwu Dzi-koś-ć awansowała na 4. miejsce w tabeli .

W sobotę miały się odbyć dwa kolejne spotkania. Łatwe punkty zdobyli
zawodnicy TKKF-u, którzy bez gry
(walkower) pokonali po raz drugi Przyszłość . Siatkarze tej ekipy nie stawili
się na mecz i spadli przez to na 5. miejsce w lidze. Natomiast TKKF ma już
dzięki temu zwycięstwu 9 punktów
i chyba może być spokojny o pierwszoligowy byt.
Nadal bez wygranej w tegorocznych
rozgrywkach pozostaje Olimp Bedlno.
Tym razem zawodnicy tej ekipy przegrali z LZS-em Retki. Spotkanie to przebiegało zdecydowanie pod dyktando
siatkarzy z Retek, którzy oddali tylko
trzecia partię, po nieudanej końcówce
seta. LZS nadal zajmuje 3. miejsce
z trzema punktami przewagi nad kolejną ekipą i jeśli utrzymają je do końca,
to będzie to na pewno ich duży sukces.
8. kolejka! ligi AMŁ:
• TKKF BS Głowno - RZEMIOSŁO Głowno 3:2 (23:25, 25:22, 25:15,
23:25, 15:13)
TKKF BS: Zdzisław Kujawiak, Michał Tomczyk, Dariusz Kaźmierczak,
Marek Latoszewski, Andrzej Lewandowski, Piotr Zych, Marek Trębski, K.
Wróbel i Dominik Gawożyński.
Rzemiosło: Krzysztof Ban cero wski,
Sławomir Stopczyński, Bartosz Qawroński, Władysław Gawroński, Jacek
Markowicz, Michał Stępniewski, Piotr
Włodarczyk, Zbigniew Włodarczyk
i Mirosław Godziszewski.
• ZNP BELFEREK - DZI-KOŚ-Ć
Chąśno 1 :3 (15:25, 25:23, 16:25,10:25)
Belferek: Tomasz Piasecki, Zbigniew
Łaziński, Jarosław Woźniak, Wojciech
Florczak, Karol Joachimek, Sebastian Jabłoński i Brtłomiej Erchardt.
Dzi-koś-ć: Michał Kośmider, Bogdan
Kośmider, Radosław Kosiorek, Witold
Dzik, Marcin Kosiorek, Michał Burzy~
kowski i Szymon Wójcik.
• LZS Retki - OLIMP Bedlno 3:1
(25:21, 25:20, 23:25, 25:!0)
LZS: Adam Kotlarski, Mieczysław
Anyszka, Paweł Klimkiewicz, Tomasz
Klimkiewicz, Janusz Muras i Robert
Ignaczak.

Olimp: Łukasz Budner, Leszek Tarka,
Piotr Ignaczak, Michał Warda, Andrzej Węgierek i Ireneusz
Lewarski.
• TKKF „KSIĘŻAK" Łowicz PRZYSz;t,OŚĆ 3:0 (w.o.)
LTKKFBSG!owno(l) 8 22 24:4 669:531
2. Rzemiosło Głowno (2) 8 20 22:9 742:657
3.LZSRetki3J
8 14 16:15 684:679
4.Dzi-koś:ćCh~no(5) 8 li 15:18 716:719
5. TKKF „Księżak" (7) 8 9 li: 16 510:572
6.Przysz/ość(4)
7 8 11:15 486:514
7.ZNPBelferek(6)
7 6 11:16 561:615
8. Olimp Bedlno (8)
8 3 8:24 638:727
Mecz 9. kolejki odbędą się w piątek 4
stycznia 2002 r. o godz. 18.30: TKKF BS
Głowno - LSZ Retki, Rzemiosło Głow
no - ZNP Belferek i Dzi-koś-ć - TKKF
Księżak oraz w sobotę 5 stycznia,
godz.14.00: Przyszłość - Olimp Bedlno.
Radosław Głowacki,

(zł)

o awans do

pierwszej ligi. Bardzo dobrze rozpoczęli ją
podopieczni Zbigniewa Gronczewskiego, którzy dwukrotnie pokonali siatkarzy
z UKS-u Blich. Uczniowie z łowickiej
,,Dwójki" w piątek wygrali zaległe spotkanie 1. kolejki II ligi 3: 1, natomiast w sobotę
w rewanżu zwyciężyli 3:2. Drugi mecz rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku, któl)'
udanie rozpoczęli gimnazjaliści, prowadząc
w pewnym momencie aż 8:2 i nie zmarnowali tej przewagi, wygrywając ostatecznie
15:9. TakwięcekipazBlichuniewykorzy
stała szansy wyjścia na pierwsze miejsce,
a wręcz przeciwnie, spadła na piątą pozycję
w tabeli, co jest z pewnością największą niespodzianką minionej kolejki.
W pozostałych spotkaniach wszystko
rozstrzygnęło się zgodnie z oczekiwaniami.
Tadeo z Merza nie miał najmniejszych kło
potów z ostatnią ekipą II ligi. Sepuku, mimo
chwilowych przebłysków, przegrało 0:3
i nadal nie mogą przełamać złej passy.
Po niespodziance z 7. kolejki (wygrana
z ŁSM) wszystko wróciło do normy wszeregach ekipy GOK-u l.cluny. Przegrała ona z
Technikum 0:3. Wyrównany był tylko drugi
set, w którym zawodnicy ze Zduńskiej Dą
browy wygrali dopiero przy stanie 28:26.
Bliscy sprawienia niespodzianki mogli być
podopieczni Andrzeja Rybusa. Gimnazjaliści z Kompiny wprawdzie przegrali 3: 1
z ŁSM, ale mecz był bardzo wyrównany i
trzy partie kończyły się dopiero po nerwowych końcówkach. Szczęści w nich sprzyjało siatkarzom ,,Spółdzielni".
7. kolejkallligiAMŁ:
•GIMNAZ.JUMNr2Łowicz- UKS
BLICH 3:2 (19:25, 25:21, 25:27, 21:25,
9:15)
Gimnazjum Nr 2: Piotr Osica, Krzysztof
·Żaczek, Tomasz Kosiorek, Paweł Suder, Karol Nowicki, Piotr Kołudzki i Miłosz Gaw-

Kosmowski, Bartłomiej Janocha, Sylwester
Stępniewski, Wojciech Bejda i Piotr Guzek.
•ŁSM Lowkz-GIMNAZJUMKompina 3:1(25:21,28:26, 24:26,27:25)
ŁSM: Maciej Ludwiczak, Michał Sękal
ski, Robert Goździk, Jacek Jaros, Toniasz
Słoma, Marcin żaczek i Jarek Rolewski.
Gimnazjum: Albert Szczepanik, Dariusz
Kapusta, Paweł Bogusz, Artur Ostaszewski, Mateusz Zabost, Tomasz Woliński,
Artur Ostaszewski, Kamil Gala i Marcin
Majchrzak.
• SEPUKU -TADEO Z MERZA 0:3'
(19:25, 12:25, 18:25)
Sepuku: Tomasz Skrzecz, Filip Rybus,
Sebastian Przybyła, Michał Pisarek, Adrian
Makowski i Michał Świechowski.
Tadeo: Jakub Kantorek, Marek Klimkiewicz, Łukasz Gryglak, Przemysław Jagoda,
Marcin Guzek, Marcin Kazimierczak i Tomasz Zacharski.
'Zaległy mecz 1. kolejki Il ligi AMŁ:
• GIMNAZJUM Nr 2 Łowicz - UKS
BLICH 3:1(19:25,25:18, 14:25, 20:25)
Gimnazjum Nr 2: Piotr Osica, Krzysztof
Żaczek, Tomasz Kosiorek, Paweł Suder,
Karol Nowicki, Marcin Sobieszek i Miłosz
Gawroński.

Blich: Kornel Leśniewski, Micha! Tataj,
Maciej Mońka, Michał Piekacz, Artur Sadowski, Mariusz Kwiatkowski i Bogumił
Kosiorek
l. Technikum Zd. Dąbrowa (I) 8 18 21 :7
2. TadeozMerza(2)
8 18 19:5
3.LSMŁowicz(3)
8 J7 15:13
4.GimnazjumNr2Łowicz(5) 8 14 16:16
5. UKS Blich (4)
8 14 14:14
6. Gimnazjum Kompina (6)
8 6 10:20
7. GOK Zduny (7)
8 5 10:22
8. Sepuku (8)
.
8 4 7:21
Mecze 9. kolejki odbędą się w sobotę 5
stycznia 2002 r. godz. 14.00: Gimnazjlln1
Nr 2 Łowicz - Tadeo z Merza i Technikum
Zduńska Dąbrowa - Gimnazjum Kompina,
roński.
godz.15.00:GOKl.duny-UK.SBlich iŁSM
Zbigniew Łaziński
Blich: Kornel Leśniewski, Micha! Tataj, Łowicz - Sepuku.
Michał Piekacz, Piotr Szymczak, Artur Sadowski, Mariusz Kwiatkowski i Bogumił
Kosiorek
• GOKZduny- TECHNIKUM Zduń
ska Dąbrowa 0:3 (12:25, 26:28, 14:25)
Technikum: DamianUrbanek, Marek Sokół, Piotr Florczak, Grzegorz Dziedziela,
Piotr Jachimek, Mariusz Węgierek, Gabriel
Ochmański, Adam Stępniak i Maciej Gajewski.
Siatkrze Gimnazjum Nr 2 w Łowi
GOK: RafałTrzeciak, Łukasz Kołaczyń czu ze swoim nauczycielem - Zbiski, Dawid Rełek, Kamil Bogusz Piotr gniewem Gronczewskim.
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Wygrali organizacyinie i sportowo
GRUPA/:
.
•PEUKANilLowkz-MKSKutno0:2
• CHKS Łódź - POGOŃ Zduńska Wola 1:0
• CHKS Łódź- MKS Kutno 1:0
• PELIKAN Il Łowicz - POGOŃ
Zduńska Wola 1:0; br.: MateuszZimecki.
· • PELIKAN II Łowicz - CHKS
Łódź 0:2
• MKS Kutno - POGOŃ Zduń
ska Wola 2:0
GRUPA Jl:
• GKS Bełchatów - ORLEN
Płock 2:0
• PELIKAN I Łowicz - WIDZEW
Łódź 1:0; br.: Jakub Papuga.
• GKS Bełchatów - ORZEŁ
Łódź 1: 1
• ORLENPłock-WIDZEWŁódź2:3
• GKS Bełchatów - WIDZEW
Łódź 1:0
•PELIKANIŁowicz-ORZEŁŁódź

2:1; br.: Jakub Papuga 2.

• PELIKAN I Łowicz - GKS Beł
chatów 1 :O; br.: Jakub Papuga.
•ORZEŁ Łódź- ORLEN Płock 2:0
• PELIKAN I Łowicz - ORLEN
Płock 0:1
•WIDZEW Łódź-ORZEŁ Łódź2:1
MECZ O 7. MIEJSCE:

7.
8.

Pogoń Zduńska
Orzeł Łódź

Wola

4

I 1:5

5 5 6:6
4 3 3:7

9. OrJen Płock
Wszystkie nagrody indywidualne zdobyli łowiczanie. Królem strzelców w turnieju został strzelec czterech goli - Jakub
Papuga, a najlepszym bramkarzem zo•POGOŃ Zduńska Wola-ORZEŁ stał wybrany Kamil Karmelita. NatoŁódź 1:1, w rzutach karnych 2:0.
miast najlepsi zawodnicy turnieju _to
Rafał Mikulski (wszyscy Pelikan I)
MECZ O 5. MIEJSCE:
• PELIKAN II Łowicz - WIDZEW i Sebastian Domińczak (Pelikan Il).
Łódź 1:3; br.: Paweł Karwat.
W drużynie Pelikana I Łowicz występowali: Kamil Karmelita - Jakub PaMECZ O 3. MIEJSCE:
•MKS Kutno - GKS Bełchatów 2:1 puga (4. bramki), Jakub Kaźmierczak (I),
Paweł Wojciechowski, Michał Trzoska,
MECZ O 1. MIEJSCE:
• PELIKANIŁowicz-CHKSŁódź Rafał Mikulski, Łukasz Wierzbicki
i Łukasz Strugiński. Natomiast w Peli1:0; br.: Jakub Kaźmierczak.
kanie II występowali: Jarosław Tybuś,
1. Pelikan I Łowicz
5 12 5:2
Paweł Karwat (I), Mateusz Zimecki (I),
2. ChKS Łódź
4 9 4:1
Krystian Cipiński, Rafał Zwierz, Karol
3. MKS Kutno
4 9 6:2
Parys i Sebastian Domińczak. Trenerem
4. GKS Bełchatów
5 7 5:4
zespołu jest Mirosław Fiutkowski.
5. WidzewŁodź
5 9 8:6
Paweł A. Doliński
6. Pelikan Jl Łowicz
4 3 2:7
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Podsumowanie sportowego roku 2001 w Łowiczu - część I

PRZE JMYT

Ili

Jak zwykle na koniec roku podsumowujemy sportowe „plusy i minusy" mijającego roku ... Czy było gorzej... ? A może lepiej?
Dziś obok naszego podsumowania przedstawiamy także ankietę, którą wśród „ludzi sportu" przeprowadził Paweł A. Doliński.
• Koniec sezonu w I lidze łowickiej
halówki. Mistrzostwo wcześniej za•W Skierniewicach w ramach Finapewniła sobie ekipa Abexu, wicemiłu Wielkej Orkiestry Świątecznej Postrzem Dagram-AT, a puchar za trzecie
mocy doszło do Meczu Gwiazd: Skiermiejsce trafił do Oldboya.
niewice kontra Łowicz. Reprezentacja
• Abex w podwójnej koronie. Po tynajlesię
spisała
nie
halówki
łowickiej
tule mistrzów ·Łowicza zespół ten triumpiej. Nasz zespół przegrał z ekipą Skierfował także w finale Pucharu Burminiewickiej Ligi Piłki Nożnej Halowej aż
Łowicza wygrywając z Dagrastrza
1:5 (0:4), a strzelcem honorowej brammem-AT 6:5 (1:3).
ki był Krystian Bolimowski.
•Przez dwa tygodnie ferii zimowych
•W rozgrywkach I ligi Łowickiej Ligi
obu halach sportowych OSiR rozew
Piłki Nożnej Pięcioosobowej Dagramgrano aż 22 imprezy sportowe w ra"
AT miał dwa punkty przewagi nad
mach akcji ,;Łowicka Feriada '200 l ".Na
Abexem. W meczu na szczycie jednak
zakończenie tegorocznej akcji odbył się
Abex pokonał aktualnych wówczas
Turniej Koszykówki
Ogólnopolski
mistrzów Łowicza aż 4: I, w kolejnym
Dziewcząt. W rywalizacji kadetek zaspotakaniu ograł Sojax II i mistrzoswka
wodniczki UKS „Center" zajęły drugie
Korona stała się faktem.
miejsce, a żaczki były czwarte.
• Ekipę łowickiego Pelikana do roz• Rafał Kazimierczak wśród najgrywek rundy wiosennej w III lidze trew świecie ... Łowiczanin wylepszych
ner Marek Chojnacki, który jako zastartował w 8. Międzynarodowym Hawodnik został rekordzistą pod wzglę
lowym Mityngu Skoku Wzwyż
dem występów w ekstraklasie (w la„Opoczno '2001". Co prawda Spały nie
tach 1978-96 rozegrał aż 452 mecze).
łyżwiarze z Domaniew'ic zdobywają coraz większe suk- podbił, ale już sam start to ogromny
rok
na
roku
Z
Był to już trzeci szkoleniowiec, po
sukces.
Zbigniewie Niewiarowskim i Hen- cesy. ..
ryku Kubiaku, zatrudniony w tym boisku łowiczanie niespodziewanie
przegrali w Kutnie z MKS I :2, a tydzień później ograł w Gomunicach
Stasiaka-Bakpol 3:2.
•W ósmej już edycji Plebiscytu na
Najlepszego Sportowca SP Niedźwia
da zwyciężył Grzegorz Boczek ...
• Mistrzem Łowicza w rozgrywanym po raz pierwszy turnieju crickieta
(odmiana darta) został łodzianin - Piotr
Puchowski, który w finale ograł ło
wiczanina - Waldemara Szkupa, a
trzecie miejsce zajął Paweł Kuza.
•Dobrze w 13. Zimowym Triathlohie rozgrywanym na stołecznych „Stegnach" zaprezentowali się zawodnicy
UKS „Błyskawica" Domaniewice.
Elżbieta Foks zajęła drugie miejsce w
klasyfikacji kobiet, a trzeci w „generalce" by siedemnastoletni Zbyszek Mistrzostwo wojewódzkie i udział w mistrzostwach Polski w mini-koszyMarcin Płacheta
Bródka.
kówce to największy sukces łowickiej „Czwórki".
• Puchary naszej redakcji w I. Ło
sezonie w Pelikanie. Na początek Peli• Brązowy medal 7. Ogólnopolkan wziął udział w turnieju halowym w wickim Turnieju Juniorów w szachach Kacper Piorun (oboje Pijarski KS).
Gostyninie zajmując trzecie miejsce za aktywnych zdobyli: w kategorii do lat W styczniu Agata Piorun także znako- skiej Olimpiady Młodzieży w SoUnią Skierniewice i Orlenem Płock. W 13 - Błażej Czyżak (GOK Zduny), do micie wypadła w 16. Międzynarodo snowcu wywalczył Zbigniew Bródpierwszym sparingu już na otwartym lat 13 - Agata Piorun, a do lat I O - wym Turnieju Szachowym w Sieradzu ka. Zawodnik UKS „Błyskawica"
zajmując trzecie miejsce.
Domaniewice był trzeci na dystan• Władze Powiatu Łowickiego uho- sie 1500 m
norowały nagrodami i dyplomami naj• Podwójne zwycięstwo Szkoły
lepszych sportowców i działaczy za Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w miosiągnięcia 2000 roku. Taka impreza ma strzostwach powiatu łowickiego w
się odbywać corocznie ...
mini-koszykówce. „Czwórka" wygrała
LUTY:
zarówno w rywalizacji dziewcząt, jak i
•Kolejna porażka Pelikana. W trze- chłopców.
cim sparingu łowiczanie przegrali tym
•Z kolei najlepsi w Łowiczu wśród
razem z IV-ligową Ceramiką Paradyż uczniów szkół ponadgimnazjalnych w
I :2. Tego samego dnia Pelikana poko- rozgrywkach koszykówki - dziewczę
nił także Kasztelana Sierpc aż 7:0, a
ta i chłopcy z LO Łowicz zakończyli
później wygrał w Zduńskiej Woli z Potegoroczną w zawodach rejonowych.
gonią 3: I i minimalnie przegrali z 11Koszykarki w Kutnie zajęły drugie miejligowym Dolcanem Ząbki 2:3. W kolejsce, a koszykarze trzecie.
ny weekend pelikanwziął udział w tur• Kolejny sukces lekkoatlety nieju o puchar dyrektora SMS w Łodzi:
najpierw pokonali II-ligowy ŁKS Łódź Marcina Płachety. W 4S. Halowych
4:0 i KKS Koluszki także 4:0. W finale Mistrzostwach Polski Seniorów ło
turnieju rywalem była Piotrcovia-Ptak, wiczanin wywalczył brązowy mektóra wygrała jednak 3: l. Po tym tur- dal!!!
MARZEC:
nieju okazało się, że działacze ŁKS „do• Ale ~ecz! ! ! Rewelacyjna inaugugadali się" z Adamem Gradem, którozgrywek w rundzie wiosennej
racja
ry pOł;tanowił powrócić do swojego
macierzystego klubu. Grając już bez III ligi Pelikana. Łowiczanie pokonali
Zwycięstwo Rzemiosła nad Przyszłością zapewniło ekipie z Głowna Grada łowiczanie nie zdołali pokonać po bardzo dobrym meczu Hutnika Wartytuł mistrzów Łowicza
Stali zaledwie remisując w Głownie 2:2. szawa 4:2. Później przyszła „planowa"
STYCZEŃ:

Trener Marek Chojnacki umiejętnie
Pelikana w rundzie
wiosennej Ili ligi

poprowadził

z Jagiellonią w Białymstoku
0:3 i fatalna porażka w meczu z Legią
II Warszawa O: 1. Jednak w tym ostatnim spotkaniu łowiczanie przegrali nie
tylko z rywalami - mieli oni bowiem
wielkiego pomocnika w osobie sędzie
gb . . .
Nad Pelikanem zbierają się jednak
„czarne chmury". Przed Walnym
Zebraniem z funkcji prezesa chce zreporażka

zygnować Wiesław Dąbrowski.

ale okazało się dotychczasowy „sternik" klubu podjął się jednak dalszego
piastowania tej funkcji wobec zewsząd
płynących zapowiedzi pomocy·
z miasta z powiatu, od parlamentarzystów ...
• Zakończyła się II edycja Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej Mistrzami okazali się niepokonani w lidze gracze Rzemiosła Głowno,
tylko jeden punkt mniej zgromadziła
ekipa Przyszłości, a trzecie miejsce
przypadło LZS Retki. W tydzień po
ostatniej kolejce, na zakończenie sezonu doszło do wielkiego finału, w którym Rzemiosło przegrało jednak z reprezentacją AMŁ 1:3.

W „rambicie" konkurencje były
bardzo interesujące ...
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•Znakomicie w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini-koszykówce chłopców wypadli zawodnicy SP 4. Łowiczanie w finale pokona.li
SP 9 Kutno 64:56 i w ten sposób awansował i do półfinałów mistrzostw województwa łódzkiego. W Radomsku także udało się przebrnąć tę fazę choć po
zwycięstwie z SP l O Radomsko przyszła minimalna porażka z SP IOSieradz.
Finały rozgrywane byly już w Łowi
czu, a zespól Pawła Dolińskiego się
gnął po pierwszy w historii Łowicza
zloty medal w mini-koszykówce wygrywając najpierw z SP 184 Łódź 73:54,
a w finale z SP 3 Piotrków Trybunalski
50:38.
• Pływak rodem z Łowicza triumfuje na dwóch dystansach w mistrzostwach Polski juniorów. Łukasz Gą
sior wygrał w Raciborzu zarówno na
50, jak i na IOO m stylem dowolnym.
• W mistrzostwach Polski juniorek
wjudo reprezentująca MKS „Z1yw" Ło
wicz Monika Grochola miała ogromną szansę na medal, ale ostatecznie zaję
ła „tylko" piąte miejsce. W tych samych
zawodach srebrny medal w wadze do
100 kg wywalczył łowiczanin Michał
Garnys (AZS AWF Warszawa).
• Mistrzowie powiatu łowickiego siatkarze Gimnazjum Nr 2 w Łowiczu
zajęli w zawodach rejonowych bardzo
dobre dmgic miejsce. Trzecie miejsce w
podobnym turnieju dziewcząt wywal-

czyla ekipa Gimnazjum w Domaniewicach.
•Awans do zawodów wojewódzkich
wywalczyły natomiast szczypiornistki
LO Łowicz. W Rejonowej Licealiadzie
Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt ło
wiczanki okazały się najlepsze, a w pół
finale wojewódzkim w Wieluniu znów
było bardzo dobrze. „Chełmoński" zajął
dmgie miejsce i później co prawda w
finale mistrzostw województwa łódz
kiego już nie poszło tak dobrze, ale
czwarte miejsce i tak należy uznać za
sukces.
Ekipa ZSZ I Łowicz w podobnym
turnieju chłopców zajęła trzecie miejsce.
• Powiatowej Gimnazjadzie Szkolnej w sztafetowych biegach przełajo
wych najlepszą wśród dziewcząt ekipa
GP Popów, a w rywalizacji chłopców
triumfowała ekipa GP Domaniewice.
Natomiast w sztafetach uczniów szkół
podstawowych wygrały dziewczęta z SP
I Łowicz i_chlopcy z SP Domaniewice.
• Już po raz drugi rozgrywany był
„Wiosenny RambitŁowicki", a tym razem najlepszą okazała się ekipa łowickiej
„Czwórki", która o dwa punkty wyprzedziła „Jedynkę", a ex-aequo trzecie miejsce zajęły zespoły „Dwójki" i „Trójki".
• W 2. Halowych Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych LZS najlepszą
okazała się ekipa reprezentująca powiat
łowicki.
•
Zebra/: Paweł A. Doli1/Śki

•
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Nagradzali sportowców idzialaay
Łódź, 1S grudnia. W Łódzkim Domu
Kultury odbyło się podsumowanie sezonu sportowo-turystycznego 200 I
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe
Zespoły Sportowe, na którym nagrodzone zostały najlepsze kluby i najbardziej aktywni działacze. Wśród wyróż
nionych znaleźli się sportowcy z powiatu łowickiego. Wprost znakomicie
wypadł w 200 I roku UKS Błyskawica
wDomaniewicach, któ1y został sklasyfikowany n.a pierwszym miejscu w województwie wśród LZS (149,5 punkn1),
przed Optexcm Opoczno ( 123) i LZS
Dobroszyce (70), a walewicki Gabon
zajął dziewiąte miejsce (30).
Jedynym przedstawicielem naszego
powian1 w dziesiątce najlepszych sportowców LZS województwa łódzkiego
jest brązowy medalista Mistrzostw Polski młodych jeźdźców w WKKW - Paweł Warszawski. Natomiast w gronie pięciu najlepszych trenerów znalazł
się także domaniewicki szkoleniowiec z

UKS „Błyskawica" - Mieczysław Szymajda .
Na spotkaniu tym dwóch ludowych
działaczy z naszego powian1: Tadeusz
Gajda i Andrzej Myczka zostali uhonorowani Medalami 55-lecia LZS.
Łódź,

*

20 grudnia. Podobne podsumowanie w hali „Społem" zorganizowała Wojewódzka Rada Związków Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Łodzi. UKS „Błyskawica"
Domaniewice zajął dwunaste miejsce w
województwie w klasyfikacji klubowej
(w skali kraju r69 na 2236 klubów), powiat łowicki zajął miejsce ósme (114 miejsce w Polsce na 337 powiaty), a gmina
Domaniewice zamknęła pierwszą dziesiątkę w skali województwa (144 miejsce na 693 gmin w Polsce). Z naszego
powian1 jedynym nagrodzonym trenerem był szkoleniowiec UKS Błyskawi
ca - Mieczysław Szymajda.
(p)

SPORT

•

SPORT

29

,

Sportowy rok 2001 w Łowiczu- ankieta

PTIALISMY LUDZI SPORTU
o: 1) Najważniejsze wydarzenie w łowickim sporcie 2001 roku? 2) Sportowiec 2001 roku? 3) Trener 2001 roku? 4) Największe sportowe rozczarowanie 2001 roku? 5) Najważniejsza impreza roku? 6) Co przyniesie
nowy rok? Jakie są nasze nadzieje w nim związane?
Z.BIGNIEW
KUCZYŃSKI
dyr. OSiR Łowicz:
I . Jubileuszowy 20.
Półmaraton

Jesieni impreza, do której bar-~~~~~~
dzo długo się przygotowywaliśmy i wypadła całkiem nieźle

2. Mój uczeń - Marcin Płacheta, który
niespodziewanie nawet dla samego siebie
stanął na najwyższym stopniu podium
Młodzieżowych Mistrzostw Europy.
3. Nic widzę takiego„.
4. Szarzyzna panująca sporcie w całym powiecie łowickim
5. Jeszcze raz powtarzam - Bieg Jesieni
6. W związku z kłopotami z budżetem
na pewno nie będzie moźna utrzymać odpowiedniego sportowego poziomu. Rok
2002 widzę w „czarnych barwach".
BOGUSŁAW

Podsumowanie sportowego roku 2001

•

BOŃCZAK
dziennikarz
sportowy:
I. Wymieniędwa:po
pierwsze reaktywowa- Lil..l-=-=--~.o.-""
nie seniorskiej koszykówki, a po drugie:
powrót do Pelikana Roberta Wilka.
2. Duże postępy robi czterystumetrowiec z Łowicza reprezenn1jący UKS
„Błyskawica" - Emanuel Zimny.
3. Trener Marek Chojnacki- bez nerwów,
spokojnie zrobił bardzo dobrą robotę ...
4. Wkład władz miasta w pomoc organizacjom sportowym.
5. Trzecia edycja meczu „Gwiazdy dla
dzieci" - znowu się udało ściągnąć do Łowi
cza piłkarzy z pierwszych stron gazet. ..
6. Utrzymanie się Pelikana w mlidze i JX>prawa finansowa wcalym łowickim sporcie...

2. Tmdno mi kogoś wskazać ...
3. Trener Henryk Plichta - za konsekwentne szkolenie młodzieży i wyniki
sportowe w dotychczasowej działalno
ści: planowo, metodycznie ...
4. Nie spełnione oczekiwania w stosunku do drużyny Pelikana prowadzonej przez
trenera Zbigniewa Niewiarowskiego ...
5. Po wielu latach znowu na ulicach
Łowicza pojawił się peleton kolarski.
Dawno nie było w naszym mieście imprezy tego typu ... Na podkreślenie zasługuje teź kontynuowanie Biegu Jesieni.
6. Mam nadzieję, że w końcu władze
miasta Łowicza i wszelkie organizacje stowarzyszenia sportowe usiądą do jednego stołu i stworzone zostaną zasady
funkcjonowania sportu w naszym mieście. W przyszłym roku chcemy także
zorganizować I. halowy nirniej im. trenera Ryszarda Załuskiego, który wejdzie na stałe do kalendarza imprez - chociażby takich jak Bieg Jesieni. Do takiego ogólnopolskiego turnieju zaprosilibyśmy gwiazdy sportu np. wiceprezesa PZPN - Zbigniewa Bońka:

CEZARY

MACIEJ
SIKORSKI
- trener judo
w MKS „Zryw":
1. Niezbyt systematycznie śledzę te ~----~
wydarzenia. Trochę jestem zapatrzony w swoją dyscyplinę i nie obserwuję
innych ...
2. Z judo - na pewno Monika Grochola ...
3. Na pewno nie odpowiem ...
4. Odejście Moniki Grocholi do AZS
AWF Wrocław.
5. Nawet w mojej dyscyplinie żadna
z nich tak wyraźnie ważna nie była.
6. Myślę, że przyniesie lepsze wyniki moich wychowanków. Swoje nadzieje pokładam w tym, że większość
moich podopiecznych w roku 2002 bę
dzie w górnych rocznikach i stąd nadzieje na większe sukcesy zarówno w
młodzikach, jak i juniorach młodszych.
MIECZVSŁAW

SZVMAJDA

WŁUCZYŃSKI

prezes
i trener UKS

trener
koszykówki
w UMKS

Domaniewice:

„Księżak":

„Błyskawica"

1. Brązowy medal Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży Zbyszka Bródki.
2. Emanuel Zimny - najlepsze wyniki na dystansie IOO, 200, 400 i 800 m.
3. Mieczysław Szymajda - najbardziej wszechstronny: sekcje lekkoatletyczna, short tracku, triathlonowo-duathlonowa.
4. Łukasz Fabjaflski na OOM - zarówno w przełajach, jak i w biegu na
2000 m z przeszkodami.
5. 7. OOM w short tracku, z której
przywieźliśmy brązowy medal i zajęli
śmy czwarte miejsce w klasyfikacji dru-

l. Po raz pierwszy w historii Łowi
cza ekipa Szkoły Podstawowej Nr 4
zwyciężyła w mistrzostwach województwa łódzkiego w koszykówce i
brała udział w Mistrzostwach Polski w
Zambrowie.
2. Mistrz Europy - lekkoatleta Marcin Płacheta.
3. Trener Marek Chojnacki, który
stworzył w Pelikanie ciekawy zespół i
WŁADYSŁAW
utrzymał go w III lidze.
KORDIALIK
4. Słabe wyniki Pelikana w rundzie
kierownik
jesiennej III ligi.
KS „Pelikan":
5. Bez wątpienia jubileuszowy 20. żynowej.
6. Mam nadzieję na cztery medale w
I. Najważniejsze
Łowicki Półmaraton Jesieni ...
wydarzenia? Dla nmie
6. Nic nie wskazuje na to, że przy- short tracku, jeden w la oraz miejsce w
jest powrót do Pelikana po wielu latach niesie coś dobrego. Utrzymać to co jest pierwszej dziesiątce w klubowej punkgry w I i TI lidze Roberta Wilka orazutrzy- w tych trudnych warunkach będzie bar- tacji wojewódzkiej.
Przepytywał: Paweł A. Do/i1iski
manie się naszej druźyny w III lidze.
dzo trudno .. .

Podsumowanie sportowego roku 2001 w UKS „Błyskawica" Domaniewice

Uhonorowano najlepszych
Domaniewice, 22 grudnia. W siedzibie Urzędu Gminy odbyło się uroczyste
podsumowanie sportowe roku 200 I
wUKS „Błyskawica''. Klub ten na sklasyfikowanych 2236 zajął 169 miejsce w Polsce, a w województwie lózkim dało mu to
dwunaste miejsce. Natomiast w klasyfikacji gmin Domaniewice zajęły 144 miejsce
(na 693 gminy) w Polsce i w województwielódzkim dziesiątemiejsce(na45 gmin).
Specjalnymi nagrodami zostali uhonorowani najlepsi sportowcy UKS „Błyska
wica", a nagrody i dyplomy wręczali wójt
gminy- Grzegorz Redzisz i przewodnicz.ący rady gminy- Andrzej Staj uda.
I Emanuel Zimny (tegorocme wyniki) - 7. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na dystansie 200 m oraz
8. miejsce na 400 m. Dwa srebrne medale
wOgólnopolskich Igrzyskach LZS w Spale

na 200 i 400 m. Jego rekordy życiowe: IOO m
- I0,87 s, 200 m - 21,72 s, 400 m-47,75 s, 800
m - I :54, 18 min. Posiada I klasę spo1tową.
• Agnieszka Kędziora - sh01t track:
5. miejsce na dystansie 500 m i 7. na 800 m
podczas Mistrzostw Polski Juniorek w s;
snowcu. Lekka atletyka: 14. miejscewMistrzo.
stwach Polski JlUliorek na dystansie 800 m z
czasem 2: 14,50 min. Posiada II klasę sportową
• Łukasz Sztampke - 5. miejsce
w MPJ w short tracku na dystansie 800 m.
Posiada II klasę sportową.
. • Zbigniew Bródka -brązowy medal
w 7. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie
ży w short tracku na dystansie 1500 m, 4.
miejsce na IOOO m, 6. - na 500 mi szóste w
wieloboju. Posiada I klasę sportową.
• Mateusz Rynkiewicz - I. miejsce w
Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzi
ków w Kielcach na dystansie 300 m, 6. miej-

sec w MP Miodzików na dystansie 300 m
z czasem 37,16 s. Posiada II klasę sportową.
• Joanna Bródka - I. miejsce na dystansie 500 m, I. na 800, I. na 1500 m. I. w
wieloboju na Makroregionalnych Mistrzostwach Miodzików w short tmcku w Opolu. Posiada TI klasę sportową.
• Arkadiusz Kozakiewicz - I . miejsce na dystansie 1OOO m, I. na 1500 m, 2. na
500 m, 2. na 800 m, I . w wieloboju na Makroregionalnych Mistrzostwach Młodzi
ków w short tracku w Opolu. Posiada TI

3. na 1500 m, 3. w wieloboju na Makroregionalnych Mistrzostwach Miodzików w short
tracku w Opolu. Posiada III klasę sportową.
Na spotkaniu tym podkreślone zostały
sukcesy domaniewiczan: w kadrach młodzi:
ków i juniorów w poszczególnych sekcjach
UKS ma sporo miejsc. W kadrze województwa ~ódzkiego w sh01t tracku w juniorach ma
6 miejsc i w miodziku 13, a w lekkiej atletyce
4 miejsca w kadrze rnlodzika. Wójt gminy zapowiedział także, że w pierwszym półroczu
2002 roku zostanie posze17.0ne boisko asfalklasę sportową.
towe, którą zima służy jako lodowisko, a la• Dominik Maciejewski - I. miejsce na tem -jako uniwersalne boisko do piłki "<CZdystansie 500 m, 2. na IOOO m, 2. na 500 m, 2. nej, koszykówki i jazdy na łyżwo-rolkach.
na I500 m, 2. w wieloboju na MakroregionalTrener Mieczysław Szymajda powienych Mistrzostwach Miodzików w short trac- dział: Z przydzielonych miejsce w kadrach
ku w Opolu. Posiada n klasę Sportową.
można wnioskować, że rok 2002 powinien
• Mariusz Fabiański - I. miejsce na być jeszcze lepszy zarówno w sekcji lekkiej
dystansie 800 m, 3. na 500 m, 3. na 1OOO m, atletyki, jak ishort tracku. Pu.eszkodąmogąbyć

Największe
odnosił

sukcesy w 2001 roku
Emanuel Zimny.

tylko finanse. Zapowiack"'!ią się OOrdzo niskie
doratje zarówno z Urz.ę:lu Gminy w Domaniewicach,jak iStarostwo PowiatowewŁowi
cm co może lU'liemożliwić nawet wykorzystanie przydzielonych dni szkolenia na kadiy
w obu sekcjach. W najbliższych dniach kilkuosobowa grupa juniorów wyjedzie na
kilkudniowy obóz do Białegostoku. W fo1ie zimowe dwóch lekkoatletów wyjed7ic
natomiast na zgrupowanie do Słowacji.
Paweł A. Doli11ski
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ŁOWICZANIN

Powstało „coś ~ niaego"
Zakończyła się

I runda rozgrywek Ili ligi: Odbudowana łowicka drużyna pod nową nazwą UMKS „Księ
żak" w stawce sześciu zespołów zajęła czwarte miejsce. O podsumowanie I rundy poprosiliśmy trenerów Andrzeja Korejwo i Cezarego Włuczyńskiego rozmawiał z nimi Zbigniew Łaziński.
• Andrzej przypomnij krótko jak
przygotowania odbudowanej druźyny seniorów, kiedy zaczęliście treningi?
Treningi zaczęliśmy 28 września. Trenowaliśmy cztery razy w tygodniu po
półtorej godziny, Oprócz tego rozegraliśmy 7 spotkań sparingowych, w których
całkiem nieźle nam szło i można było mieć
nadzieję, że coś z tej ekipy będzie. Graliśmy z ekipami z naszej ligi i nie tylko.
Sezon zaczęliśmy 1O listopada, tak więc
widać, że na przygotowanie mięliśiny raptem półtorej miesiąca To jest bardzo mało
czasu. Oczywiście przygotowania też nie
przebiegały tak, jak bym chciał. Mamy czterech zawodników, którzy pracują w Warszawie i praktycznie byli na treningach dwa
razy w tygodniu. To jest trochę za mało,
ale musieliśmy sobie jakoś radzić.
• Jaki był postawiony zawodnikom plan do wykonania przed rozpoczęciem rozgrywek w tym nowym sezonie 2001/2001?
Wspólnie z Zarządem postawiliśmy
sobie za cel wejście do pierwszej czwórki. Miejsce to daje szansę do dalszej walki
w rozgrywkach strefowych. Jak na razie
plan został wykonany. Zajęliśmy czwarte
miejsce i jeśli tak dalej pójdzie to będziemy
wałczyć o awans do rozgrywek centralnych,
do których awansują dwa zespO!y. Mam
nadzieję, że to jest do zrobienia
• Jesteśmy po pierwszej rundzie, jest czwarte miejsce, ale czy
moźna być zadowolonym po tych
pięciu rozegranych meczach?
Ja, ogólnie można powiedzieć, że jestem zadowolony, z tego względu, że
przyglądałem się temu wszystkiemu, jak
to wygląda i mogę powiedzieć, że zaczę
liśmy coś z niczego. Zaczęło się wprawdzie od trzech bolesnych porażek, ale jest
coraz lepiej. Dwie wygrane w dwóch
wyglądały

Po trzech

porażkach

koszykarze UMKS

Księżak odnieśli

w

końcu zwycięstwo

z

Trójką

i Startem.

Koszykówka - podsumowanie sezonu 200112002 w Ili lidze

POWOLI SI~ ROZKR~CAJĄ
Tylko

Po roku przerwy znów mieliśmy
na parkiecie łowicką
drużynę walczącą w Ilf lidze koszykówki. Trudnego zadania odbudowania zespołu podjął się trener Andrzej Korejwo, który "jednocześnie miał być jednym z zawodników. Budując drużynę
oparł się on tylko na wychowankach
łowickiego klubu. Po meczach sparingowych okazało się, że skład taki spokojnie poradzi sobie w walce o trzecioligowe punkty. Jednak rzeczywistość nie
była dla nas łaskawa i potrzebne były
drobne zmiany.
możliwość oglądać

Nieudany
częli

Kłopoty

z

kondycią

We wszystkich tych trzech przegranych spotkaniach można było dostrzec
brak sił w naszych szeregach, szczególnie w ostatniej kwarcie. Ale przecież
nie ma się czemu dziwić. Jeśli ktoś nie
grał w koszykówkę przez kilka lat, lub
miał przerwę w treningach, to przez
półtorej miesiąca w pełni nie przygotuje się do występów na trzecioligowych
parkietach. Te kłopoty sąjuż raczej za
nami i w rundzie rewanżowej powinno
być lepiej.

„Księiak"

po zmianach

Po trzech przegranych meczach zaklubie dość istotne zmiany. Działacze doszli do wniosku, że trener Korejwo nie może grać i jednocześnie kierować poczynaniami swoich podopiecznych. O pomoc w prowadzeniu zesposzły w

nim •••

Niemożliwa byłaby próba odbudowania łowickiej koszykówki, gdyby nie
grono osób i firm, które postanowiły
wspomóc Ili-ligowy zespół finansowo
i rzeczowo: Krzysztof Parys - Firma
„Ecotherm", Henryk Jarzębowski „Agrokom'', Wojciech Urbanek Firma „Bracia Urbanek", Marek Krajewski - Firma „Krajewski", Krzysztof Gajda - właściciel kilku łowickich
aptek oraz Stanisław Przybysz - PSS
„Społem", Jan Kaźmierski - „Polinet", Firma Elex-Bud Głowno, Wło
dzimierz Łuczak - „Magdanna", Stefan Wiernicki - Salon „Renault" i Maciej Turski . Wkrótce to grono ma ponoć powiększyć Andrzej Malczyk.

początek

Sezon 2001/2002.nasi koszykarze zaod meczu derbowego ze skierniewicką Ósemką. Tydzień przed tym pojedynkiem w sparingu ograliśmy Ósemkę 80: 71 i nasz trener o wynik był raczej
spokojny. Okazało sięjednak, że liga to
co innego. Koszykarze ze Skierniewic
zagrali bardzo ambitnie, a my mieliśmy
problemy ze skutecznością i była mała
niespodzianka na inaugurację. Potem
przytrafiła się nieplanowana porażka z
drużyną z Pabainic, a najbardziej można
żałować meczu z MKS Zgierz. Lider
rozgrywek w łowickiej hali przegrywał
już 19 punktami i nasi zawodnicy byli
blisko sprawienia niespodzianki.

dzięki

Klimczak ·

łu

poproszono „starego" trenera Cezarego Włuczyńskiego. Oprócz tego
zaszła jeszcze jedna istotna zmiana, która miała chyba największy wpływ na
wynik w kolejnych dwóch spotkaniach.
Łowicką ekipę wzmocnił, po czterech
latach nieobecności Przemek Klimczak,
wychowanek Anwilu Włocławek.

„Przełamali się"
Po zmianach w klubie sytuacja zmieW debiucie bardzo dobrze wypadł Klimczak, rzucając 30 punktów zespołowi z Sieradza. Wygraliśmy dwa
mecze (z „Trójką'' i „Startem" ), atmosfera się poprawiła, zawodnicy uwierzyli w swoje możliwości i oby tak dalej
w rundzie rewanżowej.
niła się.

Dwa mocne punky
Patrząc na naszą pierwszą piątkę na
pewno można w niej dostrzec dwa najmocniejsze punkty. Pierwszy to Robert Kucharek, który jest pewnym
i doświadczonym zawodnikiem. Prawie
w każdym meczu zdobywa on ponad
20 punktów. Drugi punkt to Przemek
Klimczak, któty też zdobywa dużo
oczek (42 w dwóch spotkaniach)
i oprócz tego jest bardzo skuteczny
w walce na „desce".

żynę

Będąc w Łowiczu na hali podczas
meczu naszych koszykarzy można mieć
wrażenie, że tu nie ma kibiców. Sporadyczne oklaski, brak dopingu, brak reakcji na skuteczne i widowiskowe akcje. Nie zapominajmy, że to przecież
pomaga zawodnikom. Może nasza mło
dzież powinna pomyśleć i zorganizować jakiś bęben, trąbki, etc. To naprawdę wprowadza dobrą atmosferę do wygr-yWania spo*ań.
Zbigniew Łaziński, (p)

Oni grali w IIl lidze
- sezon 2001 /2002

rundę rewanźową?

Trener Cezary Włuczyński
Doszedłeś

do zespołu po trzech
Jakie zmiany zaszły w
„Księźaku" od tamtego czasu?
Kiedy przyszedłem do klubu sytuacja nic;:
była za wesoła. Na dzień dobry przyszły
trzy porażki, których raczej się nie spodzie5
waliśmy. Ale to mnie bardzo nie dziwiło.
5
Niektórzy zawodnicy mieli długie przerwy
3
w grze w koszykówkę. Trzeba było trochę
4
9.PawełWoś
czasu, aby sobie przypomnieli jak to się robi.
2
IO. Daniel Waliszewski
Cieszy mnie to, że wraz z moim przyjściem ·
11. Wojciech Tomaszkiewicz 2
do ,,Księżaka" pojawił się silny zawodnik z
I
12. Mariusz Wiesiołek
Włocławka Przemek Klimczak, który
W tabeli kolejne miejsca oznaczają: wzmocnił łowicką ekipę. To dodało animuliczba rozegranych spotkań, zdobyte szu naszym zawodnikom, którzy byli już
punkty, średnia punktów na mecz oraz trochę podłamani po tych porażkach i trudilość celnych rzutów za trzy punkty.
no było nawet prowadzić treningi. Sytuacja
(zły) nieco zmieniła się po zwycięstwie w SieraI. Robert Kucharek
2. Przemysław Klimczak
3. Krzysztof Wójcik
4. Piotr Tokarski
5. Sylwester Pawlak
6. Amjrzej Korejwo
1. Zbigniew Sowiński
8. KrzysztofJankowski

2
4
4
4
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45
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35
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ostatnich kolejkach napawają optymizmem.
• No właśnie, po tych trzech poraź kach zaszły pewne zmiany
w klubie. Jakie to były zmiany?
Przede wszystkim zaszły zmiany
na ławce trenerskiej. Ja, grając i prowadząc zespół, nie mogłem widzieć
wszystkiego, kiedy byłem na parkiecie. Dlatego trzeba to było zmienić.
Moją pozycję wspomógł Czarek Włu
czyński i wyszło to chyba na dobre
naszej ekipie. Po za tym, po czterech
latach powrócił do gry w Łowiczu Przemek Klimczak, co jest dużym wzmocnieniem „Księżaka".
• Czy jesteś zadowolony z tej
pierwszej rundy?
Oczywiście, że można być zadowolonym. Przecież, powtarzam, że stworzyliśmy coś z niczego. Zaczęliśm~ wprawdzie dość pechowo, bo od trzech porażek, ale teraz się podnieśliśmy i zaczęli
śmy wygrywać.
•

dzu, po którym wstąpił nowy duch w drui to zwycięstwo na prawdę bardzo
nam pomogło w dalszych występach.
•Jak oceniasz poziom tegorocznej Ili ligi?
Wszyscy przed rozgrywkami mówili,
że poziom będzie słaby, że sobie spokojnie
poradzimy. Jednak okazało się, że wszystkie drużyny prezentują wyrównany poziom i o punkty jest na prawdę bardzo trudno. Świadczy o tym choćby ostatni występ
ze Startem Lódż. Z tą ekipą zawsze wygrywaliśmy bez problemu, a ostatnio naprawdę nie było łatwo o zwycięstwo.
• Jakie nastroje są teraz w ło
wickiej ekipie i jakie są plany na

„Oiywić" halę
Przemysław

Trener Andrzej Korejwo

o

o

o
o

•

poraźkach.

Ja jestem zadowolony z tego, że zawodnicy są bardzo chętni do treningu. Jedyny
minus, to jest to, że niektórzy pracają i nie
mogą być cztery razy w tygodniu. Jeśli chodzi o atmosferę, to jest bardzo dobra Wydajemniesię,żebędziecorazlepiej.Jeśliwszy-

scy sumiennie przepracują ten okres przygotowawczy do drugiej rundy, to powinniśmy być spokojni o wyniki .. .
• Czy kibice mogą się spodziewać zmian w składzie przed zbliźa
jącą się rundą rewanźową, czy są
planowane jakieś wzmocnienia?
Na razie nie chcę za duż.o mówić na ten
temat Na pewno bardzo by nam się przydał dobry rozgrywający. Nie mamy typowej ,,jedynki". )est Piotrek Tokarski, który
ostatnio poczynił duże postępy, ale niestety, brakuje mu jeszcze trochę doświadez.t>.
niażeby grać całe 40 minut Dobrze by było,
aby ktoś w tym mu pomagał.
•

wy

ŁOWICZANIN
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•
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7. kolejka I Łowickiej Ligi Piłki Nożnej

Mecz 6. kolejki I ligi ŁLPNP:

Pięcioosobowej

Abex pokazał klasę

UWAGA NA
HURT·METAL!
I OLIMPIA Chąśno - SOJAX Boczki 4:1 (2:1); br.: Arkadiusz Koźbiał (8, 13,
2~. Paweł Plichta (samobójcza - 20) - Maciej Sekuła (I O).
Olimpia: R. Gać - Sopyła, Szcześniak,
Koźbiał, Reczulski oraz M. Gać, Okraska,
Wnuk. Sojax: Wróbel - Sekuła, Stawicki, Kawecki, Borkowski oraz Zapisek, Plichta. .
Po sobotniej poraź.ce z Oldboyem Olimpijczycy pozbierali się dość szybko. Wygrali zdecydowanie z Sojaxem, spychając
swego rywala na ostatnie miejsce w tabeli.
Okaz,ało się po raz kolejny, źe w tej lidze
każdy moźe z kaźdym zwycięźyć.
I KS „STEFAN" - FC „CHINATOWN" 0:2 (0:0); br.: Emanuel Gala (20),
Jaroslaw Dębowski (30).
Stefan: R. Nowogórski - Wojtasiak, Piń
kowski, Adamczyk, Kowalik oraz Szalenia:. Zwierz. Chińska: Boczek - Grzanka,
Paftwoda, Golis, Dębowski oraz Gala
Sensacja! Broniący się przed spadkiem
„Chińczycy" nie dali się pokonać teoretyczn~ silniejszemu rywalpwi. Ba, w drugiej
jxilowie zdobyli dwie bramki ijuź są w środ
ku labeli. Stefan nie ma dobrej passy. Ale
1.afoeWl1e nie złoźył jeszcze broni.
I BLICH-FORTUNA- OLDBOY 3:2
(2:1); br.: Dominik Czcczko 3 (2, 4, 19) Dzidosław Żuberek (7), Robert Hyźy (23).
Blich: Gospoś - B. Plichta, M. Plichta,
Gawlik, Czeczko oraz Kamiński, Janusz,
Szkup. Oldboy: Piorun - Bończak, Haczykowski, Wilk, Żuberek oraz Kowalczyk,
Hyży, Olko.
Zanim się Starsi Panowie obejrzeli przegrywali 0:2. Później fantastycznie w bramce,,Pu!py" bronił Rafał Gospoś. Dobry i
emocjonujący mecz, ale pomiędzy tymi ekiinmi zawsze dochodziło do ciekawych konfiontacji. Hat-tricR Dominika Czeczki.

• PĘDZĄCE IMADŁA - ABEX 1:4
(0:0); br.: Bogumił Gala (24, karny) - Tomasz Gręda 3 (16, kamy, 22, 25) i Krzysztof Papuga ( 19).
Pędzące: Niedzielski - Skowroński,
Owczarek, Walczak, Grzywacz oraz Borys, Dymek, Gala Abex: Michałowski - Rachubiński, Gręda, Żaglewski, Papu~a
Wydawało się, źe po sobotnim zwycię
stwie z Czarnymi, Pędzące powalczą z liderem. I rzeczywiście do przerwy było remisowo. w n połowie jednak mistrz pokazał
klasę pewnie zdobywając 3 punkty. Abex
pewnie zmierza po koronę.
• DAGRAM-AT - HURT-METAL
2:4 (1:1); br.: Grzegorz Durka (6, 16) Łukasz Chlebny 2 ( 15, 25) i Jarosław
Tafliński 2 ( 18, 28). Dagram: Wudkiewicz
- G. Durka, K. Durka, Plichta, Kowalski
oraz A. Durka. Hurt: Jędrzejewski - Chlebny, Tafliński, Rembowski, Gąsecki oraz
Olaczek.
No cóż. Nie chciałbym wychodzić na
najmądrzejszego, ale przewidziałem to.
Mlodzi piłkarze Pelikana grają bez źad
nych obciążeń i świetnie się tym bawią.
Przy okazji ogrywają mocniejszych teoretycznie rywali. Juź są wiceliderami ...
I. Abex (I)
7 16 2$:17
2. Hurt-Metal (5}
7 15 19: 15
3. Oldboy (3}
7 12 25: 17
4. Czarni-Rolmech (2}
7 12 22:19
5. Olimpia Chąśno (9)
7 12 23:23
6. Turbo-Car Gutenów (3}
7 IO 20:20
7. Dagram-AT(6)
7 8 23:24
8.KS„Stefan"(8)
6 8 16:18
9. Blich-Fortuna (7}
7 8 10: 14
IO. P~dzące Imadła ( 10)
6 7 12: 13
11. FC „Chinatown" (12)
7 7 19:23
12. Sojax Boczki (11)
7 3 14:26
BoB

• DAGRAM-AT-ABEX 1:4 (1:1)
1:O - Jarosław Rachubiński (3), I: I Krzysztof Durka (6), I :2 - Krzysztof Papuga (21 ), I :3 - Arkadiusz Żaglewski (23),
I :4 - Krzysztof Papuga (28).
Dagram: Wudkiewic;z - K. Durka,
G. Durka, Kowalski, Plichta oraz A. Durka.
Abex: Michałowski - Gręda, Rachubiń
ski, Papuga, Żaglewski.
Łowicz, 22 grudnia. Takie mecze zawsze elektryzowały licznych sympatyków
łowickiej halówki. Abex, który broni korony w tym sezonie gra trochę słabiej niź przed
rokiem. Traci punkty w meczach z teoretycznie słabszymi rywalami. Ale pomimo
tego wciąź jest na topie, wciąź to pierwszy
pretendent do mistrzostwa Dagram w tym
sezonie znacznie poniźej oczekiwań. Grzegorz i Krzysztof Durkowie, nie potrafią
utrzymać wysokiej formy i po zdecydowanych zwycięstwach spotykają ich nieoczekiwane poraźki. Jednak jeśli po obu stronach jest tylu dobrych piłkarzy warto to
zobaczyć. Mecz nie był w pierwszej poło
wie porywającyn1 widowiskiem. Obaj rywale znając swoją wartość badali się, ale
pierwsi gola mogli zdobyć „Kapsle". Kontra prn,prowadzona przez Krzysztofa Papugę została zastopowana przez golikpera
Dagramu Bernarda Wudkiewicza. W 6.
minucie na indywidualną akcję zdecydował
się_ Jarek Rachubiński. Przedryblował
obrońcę i technicznie przerzucił fotbolówkę
nad „Benkiem". Ładny gol doświadczonego
piłkarza. Dargram starał sięjak najszybciej
odpowiedzieć golem, ale udało mu się to
dopiero w 12. minucie. Wówczas to do odbitej piłki doszedł Krzysztof Durka i pięk
nyn1 strzałem nie dał szans Michałowi Michałowskiemu.

W drugiej odsłonie na parkiecie juź zdecydowanie dominował Abex. W 21. minucie po koronkowej akcji gola zdobył Papuga. Dwie minuty później po kopii tej sytuacji ArkadiuszŻaglewski. Czwartą, przesądzającą o trzech punktach bramkę strzelił
Papuga. Dagram w II połowie zagrał bardzo
słabo. Ekipa braci Wyszogrodzkich jakby nie wierzyła w możliwość zwycięstwa.
A przecież do przerwy wcale nie odstawali
Halowe mistrzostwa Łowicza - 5. kolejka IV ligi ŁLPNP od rywala. Szanse na strzelenie gola w koń
cówce meczu miał Jarosław Plichta,
a w odpowiedzi potężną bombę Rachubiń
skiego instynktownie na róg posyła Wudkiewcz.
Bogusław Bończak
Łowicz, 22 grudnia. Okazuje się, źe gra•KOPERNIK Kiernozia - BARSA
ezom Parodii wystarczyło. entuzjazmu na Kutno 4:5 (1:2); br.: Marcin Mika 2 (28 i
Zapowiadamy powtórzony
iw.egranie jedynie trzech meczów IV Ło 30), Sławomir Dąbrowicz(5, samobójcza) i
mecz
3. kolejki I ligi ŁLPNP
~ickiej Ligi Piłki Noźnej Pięcioosobowej. Michał Ryfa ( 16) - Tomasz Ciastek 2 (3 i 9),
Kolejny walkower i wszystko wskazuje na Andrzej Rembelski 2 (21 i 23) i Dariusz
Io, że zespól ten zostanie wydalony z ligi, a Dąbrowicz (19).
~szystkie dotychczas ·rozegrane mecze z
• AMIGO Zielkowice - MLECZANllłzialem tego zespołu zostaną anulowane.
KA Łowicz 3:5 (1:5); br.: Karol Kowal•KS „STEFAN" - PĘDZĄCE IMASpore kłopoty w meczu 5. koltjki mieli lide- czyk ( 15), Krzysztof Woźniak (19, samo- DŁA
sobota - 29 grudnia, godz. 14.40.
rzyz KutnR Barsa wygryła ostatecznie z Ko- bójcza) i Łukasz Janicki - Mariusz Woźniak
Wszyscy, któFZy oglądali ten mecz mają
l'!llikiem, choć tylko 5:4. Za plecami liderów 2 ( 13 i 15), Krzysztof Wolski (6), Tadeusz
własne zdanie a«propos jego przebiegu.
!Zlją się gracze Ars Medica Power, którzy Więcek ( 11) i Mariusz Michalski (12, samoJedni twierdzą, źe powinien być wynik
mająogromną chrapkę na awans dom ligi.
bójcza). Żółta kartka: Marek Lewandowski utrzymany, inni źe naleźy się walkower
5. kniejka IV ŁLPNP:
(I) - Mleczanka.
Imadłom. Jeszcze inni ... chcą powtórki
I ŁSA PASTA CZEK Il - PARODIA
Awansem mecz 6. kolejki IV ŁLPNP:
meczu od połowy! Przypomnijmy. Pod5:0(w.o.)
• ARS MEDICA POWER - RTS Il czas meczu 3. kolejki, pomiędzy StefaI RTS I Gągolin - BLEBLUSIE Lip- Gągolin 4:3{0:1); br.: Grzegorz Cipiński 2 nem, a Pędzącymi Imadłami dwóch pił
nice 3:2 (0:1); br.: Tomasz Flis (17), Piotr (17 i 30) i Dariusz Nowak 2 (19 i 27) - karzy Stefana zostało ukaranych źółtymi
Bart!oszewski (23) i Rafał Gajewski (29) - Radosław Słomiany 2 ( 16 i 28) i Marcin kartkami. Usiedli na ławce. Imadła strzeMa1cin Grocholewicz( I) iMarcin Cieślak (29). Rześny (2).
liły gola, więc zgodnie z regulaminem na
I GRABARZE - RTS Il Gągolin 1:6
I. Barsa Kutno (I)
5 15 26:11 parkiet mógł powrócić jeden ukarany
(0:4); br.: Arkadiusz Staszewski (23) - Ra- 2. Ars Medica Power (2}
6 15 27:19 gracz. A wróciło dwóch.
ilisław Słomiany 2 (3 i 14), Marek Gać 2 (7 i 3. RTS II Gągolin (3)
6 li 20:10
Niedopatrzenie sędziów, którzy powin2!), Marcin Rześny ( 12) i Marek Białek (29). 4. ŁSA Pasiaczek Ii (4)
5 IO 23:12 ni zakończyć spotkanie, niedopatrzenie
ż.ółte krutki: Robert Mucha ( 1) - Graba- 5. Amigo Zielkowice (5)
5 7 13:JO kierownika (czy masaźysty?) Stefana, któ17toraz Marek Białek (I) i Radosław Sło 6. Mleczanka Łowicz (6)
5 IO 18:15 ry delegował obu swoich graczy do gry.
ll!Jany (I)- obaj RTS TI.
7. RTS f Gągolin (7)
5 9 19:13 Tak czy inaczej najsprawiedliwiej będzie
I PŁOMIEŃ Piotrowice - ARS ME- 8. Kopernik Kiernozia (8)
5 6 17:16 mecz powtórzyć. Niech wygra lepszy. A
DICA POWER 2:9 (1:4); br.: Adam Ję 9. Grabarze (9)
5 4 8:18 będzie o co się bić. Stefan gra o ,,majstra", ale
:lzejczak ( 15) i Dariusz Białek (22)- Grze- IO. Bleblusie Lipnice (10}
5 3 20:14 i Imadła z Grzywaczem w składzie będą
~ Cipiński 3 (3, 4 z karnego i 24), Piotr 11. Płomień Piotrowice (11)
5 o 7:27 groźne. Zapowiada się znów dobre widoPicdnarski 2 (6 i 30), Michał Majer2 (9 i 17), 12. Parodia ( 12)
5 o 2:36 wisko. Tylko trzymajcie nerwy na wo\dam Kępka ( 18) i Dariusz Nowak (30).
BoB
Paweł A. Doliński dzy, panowie.. .

Parodia? · to była parodia .•.

Szansa na rewanż
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Halowe mistrzostwa Łowicza - 5. kolejka Ili ligi ŁLPNP

Porażka Zrywu ucieszyła
Łowicz,

23 grudnia. Niepokonany do-

tąd Zryw Wygoda w 5. kolejce IV Łowickiej

Ligi

Piłki Noźnej Pięcioosobowej musiał

uznać wyźszość

Victorii II. W ten sposób
na górze tabeli znów zrobiło się tłoczno.
Zryw został dogoniony przez PSS „Społem'', a tylko jeden punkt mniej mają Szaraki-Full. Ci ostatni mieli zresztą olbrzymią
szansę na „wskoczenie" w fotel lidera. Rozgrywali bowiem ostatni mecz tej kolejki znając pozostałe wyniki, ale ich pojedynek z
„Iskrą" zakończył się bez.bramkowym remisem.
5. kolejka ID ŁLPNP:
• KLAKSON - PSS „SPOŁEM" 1:4
(O: 1); br.: Aleksander Chojecki (28)- Robert
Chojnowski (5), Michał Szulewski (20),
Ryszard K.rawiński (21) i Władysław Sieczkowski (22).
• MSM „SZARE SZEREGI" AGROS-FORTUNA 2:3 (1:1); br.: Grzegorz Kowalewski ( 13) i Wiktor Stępień (23)
- Zbigniew Brzeziński 2 ( 12 i 18) i Marek
Morawski (27).
• GOKSiR Chąśno - ŁSA PASIACZEK I 4:0 (2:0); br.: Marcin Gładki (5),

PSS

Piotr Klimkiewicz (l l ), Marcin Matuszewski 2 (18 i 24).
•
• VICTORIA Il Bielawy - ZRYW
Wygoda 3:2 (2:0); br.: Robert Kornacki 2.
(I O i 10) i Maciej Markowski (22) - Piotr
Sukiennik (20) i Dariusz Wieczorek (27).
•VICTORIA IBielawy- WSD „KLERYK" 5:2 (4:0); br.: Maciej Kurczak 3 (7,
I 5 i 24), Jarosław Morawski (6) i Przemysław Grzegory (9) - Norbert Gajewski 'c 16)
i Łukasz Antczak (25).
•KS ,,ISKRA" -SZARAKI-FULLO:O
Żółte kartki: Radosław Marat (2) - Iskra
oraz Paweł Kutkowski ( 1) - Szaraki.
I. Zryw Wygoda (l}
5 12 25:7
2. PSS „Społem" (3)
5 12 16:9
3. Szaraki-Full (2) •
5 11 10:4
4. Victoria I Bielawy (7)
5 8 16:12
5. Victoria li Bielawy (6)
5 8 17:15
6. Klakson (4}
5 7 18: 11
7. KS „Iskra" (5)
5 7 9: IO
8.GOKSiRChąśno(IO)
4 6 7:12
9. Agros-Fortuna (12)
5 4 7: 14
10. WSD „Kleryk" (8)
4 4 7:17
11.„SzareSzeregi"(ll)
5 3 7:17
12. ŁSA Pasiaczek I (9)
5 3 6: 17

Mecz 7. kolejki I ligi ŁLPNP

Jednak Czarni·Rolmech
• CZARNl-ROLMECH Bednary TURBO-CAR Gutenów 4:2 (1:2)
O: I - Paweł Kowalczyk (5), l: 1 - Krystian Bolimowski (7), I :2 - Paweł Kowalczyk (8), 2:2 - Krystian Bolimowski (23),
3:2 - Krystian Bolimowski (24), 4:2 - Krystian Bolimowski (30}. Czami: Holewiński Z. Czerbniak, G. Czerbniak, Bolimowski i Cytl)'ński. Turbo: Dymek - Strycharski, Kowal~ Utbański i Ługowski oraz Gajewski.
Łowicz, 23 grudnia. Dość niespodziewanie był to mecz jednych z najsilniejszych ekip tegorocznej halówki. Jeśli idzie
o podopiecznych trenera Mirosława
Fiutkowskiego to wszyscy liczyli się,
że będą należeć do tuzów. Natomiast
ogromną niespodzianką jest postawa „Samochodziarzy". Potrafią wygrać z kaź
dym, co juź n.ie raz udowodnili. Dlatego
leź Czami nie bez obawy przystępowali
do tego spotkania.
I rzeczywiście wcale ten mecz dla nich
dobrze się nie układał. Już w 5. minucie

bramkę dla Turbo strzelił Paweł

Kowalczyk. Wprawdzie już dwie minuty potem odpowiedział Krystian Bolimowski, ale ponownie Kowalczyk wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Druga
połowa zaczęła się od ataków Bednar. Nie
były to jednak huraganowe ataki. Raczej rozwaźne wyczekiwanie na błąd przeciwnika.
Taki zdarzył się_ w 23. minucie, kiedy to po
rykoszecie i niepewnej interwencji Tomasza Dymka gola zdobył ponownie BoHmowski. Ten sam piłkarz po koronkowej
akcji z 24. minuty uszczęśliwił trenera Czarnych. „Samochodziarze" próbowali wprawdzie odrobić straty, ale dyrygowana przez
braci Czerbniaków obrona nie dała się zaskoczyć. Jeszcze desperacka decyzja przegrywających o wycofaniu bramkarza, która
w efekcie dala czwartego gola Czarnym. Nie
był to porywający pojedynek. Raczej mecz
dwóch wyrównanych zespołów, w którym górę wzięło doświadczenie.
Bogusław B01iczak

Halowe mistrzostwa Łowicza - 5. kolejka V ligi ŁLPNP

.Przewaga wynosi iui pięć punktów
Łowicz, 22-23 grudnia. Mecze 5. kolejki V Łowickiej Ligi Piłki Noźnzj Pięciooso
bowej ijeden rozegrany awansem mecz następnej kolejki, źe najpowaźniejszym kandydatem do awanśu jest ekipa Cavalieros.
Zespół z Dmosina w ostatni weekend ograł
niezłe druźyny Hezbollahu i Mal-Kow Oil
i stąd jego przewaga wzrosła juź do pięciu
punktów. W derbach Osieka lepszą okazała
się Witonia, która zepchnęła Diabły na trzecie miejsce.
5. knlejka V ŁLPNP:
• COSA NOSTRA - UKS PAŁAC
Nieborów 1:2 (1 :2); br.: Paweł Sumiński (8)
-Jarosław Burzykowski (3) i Jakub Lis (13).
•RODZINKA-HElBOUAH3:2(2:2);
br.: Marcin Majchrzak (10), Łukasz Zabost
(15) iGrzegorz Majchrzak(29)-Łukasz Wiankowski (4) i Krystian Krawczyk (9).
• CAVALIEROS Dmosin - MALKOW OIL 2:1 (2:1); br.: Bartłomiej Koszelski (3) i Andrzej Pilarski (10) - Adrian
Urbanek (4).

•WŁADCY STEFANA-GROM 1:2
(1:0); br.: Cezary Krysiak (9) - Tomasz
Zwierz 2 (23 i 25).
•DIABŁY TASMAŃSKIE - WITONIA Osiek 0:2 (0:1); br.: Rafał Piaskowski
(4) i Krzysztof Szczęsny ( 12).
Żółta kartka: Janusz Panek (1)- Diabły.
Awansem mecz 6. kolejki V ŁLPNP:
-. HEZBOLLAH - CAVALIEROS
Dmosin 1:4 (0:2); br.: Łukasz Wiankowski
(20)- Jakub Nowak 3 ( 13, 25 i 27) i Łukasz
Wawrzyńczak (14).
I. Cavalieros Dmosin (2)
6 15 25:3
2. Witonia Osiek (4)
5 10 15:7
3. Diabły Tasmańskie (I)
5 9 J0:9
4. Grom (7)
5 9 10:20
5. Hezbollah (3)
6 7 16:12
6. Mal-Kow Oil (5)
5 7 10:6
7. Władcy Stefana (6)
5 7 11:21
8. Pałac Nieborów (8)
5 6 9:9
9. Rodzinka (9)
5 6 10:15
IO. Cosa Nostra (I 0)
5 o 3:17
Paweł A. Doliński

~ Łowiczanin . Tygodnik Ziemi Łowickiej. Edycja wspólna z tygodnikiem „Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje : Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin" . 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail : nowlow@pro.onet.pl ,
adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu : Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A . Kucharski, Paweł A. Doliński (sport),
Lilianna Jóźwiak-Staszewska , Anna Jatczak, Mirosława Wolska-Kobierecka. Stałe współpracuje: asp . sztab. Witołd Janecżek (kronika policyjna), Renata Piechu! (kierownik oddziału w Głownie). Index: 3.26097 - dotyczy sieci
.Ruch". Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów . OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51, tel. 830-34-08) lub osobiście w biurze
lQloszeń, ul. Pijarska 3a, codziennie w godz: 7-18, w soboty 8-14, w Głownie: ul Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.

-

32

SPORT

•

SPORT

e

SPORT

•

SPORT

28.12.2001 r.

6. kolejka I Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej

OLDBOY ROZSTRZELAt OLIMPI~
• OLIMPIA Chąśno • OLDBOY 1:8
(1:6); br.: Arkadiusz Koźbiał (11) - Jacek
Haczykowski 2 (1, 20), Dzidosław Żube
rek (3), Robert Ryży 3 (7, 9, 15), Robert
Wilk (8) i Bogusław Bończak (17).
Olimpia : R. Gać - Szcześniak, Koźbiał,
Reczulski, Wnuk oraz M. Gać, Okraska,
Nowak.
Oldboy: Piorun - Haczykowski, Boń
czak, Żuberek, Wtllc oraz Ryży, Olko, Kowalczyk.
W składzie Olimpii zabrakło Roberta
Sopyly, w Oldboyi.! wresz.cie zagrał Robert
Wilk. I to właśnie popularny „Wilczek"
poprowadził ,,Starszych Panów" do efektownego zwycięstwa Mogło być one jeszcze bardziej okazałe gdyby nie nollS?.ałancja
pod bramką jakąprezentowali Oldboye.

-

•BLICH-FORTUNA - HURT-METAL 0:2 (0:0); br.: Bogdan Plichta (samobójcza - 25), Łukasz Gąsecki (27).
Blich: Gospoś-Gawlik,B.Plichta, M. Plichta, C7.eC'Zko oraz Kamiński, Janusz, Szkup.
Hurt : Jędi:ztjewski - Gąsecki, Rembowski, Talliński, Chlebny oraz Olaczek.
Czy to niespodzianka? Kiedy pisałem
przed ligą, że ,,Metalowi" będą wałczyć z
każdym jak równy z równym nie wszyscy
brali mnie za zdrowego. Teraz pokonali
swych kolegów z Pelikana Piękny gol Łu
kasza Gąseckiego. Hurt-Metal na górze tabeli.
• SOJAX Boczki· FC "CHINATOWN'' 1:5 (1:2); br.: Piotr Zapisek (1) Emanuel Gala (4), SylwesterGt:zanka2 (15,
19) i Piotr Paliwoda 2 (16, 17).

,..

Strzelecki festiwal Oldboya

trafił

akurat na

Olimpię ...

Halowe mistrzostwa

Łowicza

Sojax: Wróbel - Borkowski, Zapisek,
Kawecki, Stawicki oraz Sekuła i Plichta
Chińska: Boczek-Gała, Paliwoda, Grzan..
ka, Golis oraz Dębowski.
„Chińczycy" nie złożyli jeszcze broni
i wałczą o utrzymanie w ekstraklasie. Niespodziewanie, ale jak najbardziej zasłużenie
ograli wysoko podopiecznych Marka Borkowskiego. Sojax gra o tę samą stawkę co
sobotni rywal. Niewykluczone, że tę rywalizacjęjuż przegrał.

• KS "STEFAN'' • TURBO-CAR
Gut.enów 3:3 (0:1); br.: Michał Adamczyk
2 (19, 27) i Robert Wojtasiak (23) - Paweł
Kowalczyk2(14,28)iMarcin Urbański (18).
Stefun: R. Nowogórski -Adamczyk, Piń
kowski, Kowalik, Wojtasiak oraz Szaleniec,
Zwierz.
Gutenów: Dymek - Kowalczyk, Urbań
ski, Ługowski, Gajewski oraz Strycharski.
Niespodzianka, mimo wszystko. "Samochodziarze" grają dobrze i tym razem sprawili psikusa pogromcy Abexu. Punkty stracone przez Stefana mogą być dla tej ekipy
ważne w ogólnym rozrachunku, zwłastcza
że na górze duży tłok.
• PĘDZĄCE JMADLA • CZARNIROLMECHBednary 2:1 (0:0); br.: Marcin Grzywacz (20) i Jarosław Walczak (26)
- Konrad Cytryński (29).
Pędz.ące: Niedzielski-Skowroński, Owczarek, Walczak, Grzywacz oraz Borys i Dymek.
Czami: Holewiński - Z. Czerbniak, G.
Czemniak, Bolimowski, Cytryński.
Bez Marcina Majera, którypo raz drugi
został tlltą (gratulujemy!) wystąpili Czarni
przeciw Pędzącym Imadło. W tej z kolei
ekipie zobaczyliśmy wreszcie Marcina
Grzywacza, który zawsze na hali należał:
do czołówki strzelców. Wynik zaskakujący,
BoB
ale najniższy z możliwych.

- 6. kolejka li ligi ŁLPNP

Jui-pięć punktów przewagi
Lowicr., 15 grudnia. Szósta odsłona rywalizacji zespołów II Łowickiej Ligi Piłki
Nożnej Pięcioosobowej nie przyniosła poważniejszych zmian w tabeli. Komplet
zwycięstw ma wciąż Victoria - zespół trenera Artura Balika nie miał tym razem kło
potów z pokonaniem zawsze groźnego
Damiru. Wygrałytakźe swoje mecz.e zespoły
Ipo i szczególnie efektownie Zająców, a nieco „obsunęli" sięjedynie Lipcoki.
6. kolejka II ŁLPNP:
• ZAJĄCE-SĄSIEDZI11:3 (8:1); br.:
Mirosław Gielniewski 4 (3, 15, 29 i 30),
Przemysław Plichta (6, 8 i 14), Emil Wójcik
2 (l i 23) i Jakub Danke 2 (9 i 12)- Mariusz
Więcek 2 (22 i 24) i Zbigniew Pałka (6).
• LIPCOKI - NAPRZÓD Jamno 1:5
(0:1); br.: Artur Szafarowicz (21) - Leszek
Boczek3(5, 19i29)iJanPawlata2(20i26).

maniewice4:2(1:2);bt:Mariusz0chmań-

ski 2 (12 i 21), Wojciech Masłowski (23) i
Gabriel Ochmański (28)- Marek Sękalski 2
(8 i 14). Żółta kartka: Jarosław Truszkowski(!)- Vagat.
• DAX Głowno - IPO 2:4 (0:2); br.:
DariuszSkoneczny(21)iDorninikWiśniewski(21)-JózefGładki(2),DariuszRosa(3),

Arkadiusz Przyżycki (17) i Krzysztof
Ambroziak (27).
•ENERGE1YK-REEBOK3:3(1:1) ;
br.: Robert Grzyb (5), Robert Kruk (22) i
Wiesław Kołaczek (26) - Robert Markowski 2 (17 i 25) i Piotr Czerwiński (7). Żółta
kartka: Robert Markowski (1) - Reebok.
•DAMIR- VICTORIAZabostów0:3
(0:1); br.: Krzysztof Talliński 2 (3 i 24) i
Ernil Godos (18).

18 15:4
13 27:15
13 28:15
3.Zające(3)
12 16: 12
4. MC-Astra Zduny (5)
9 25:16
5. Naprzód Jamno (7)
9 17:15
6. Lipcoki (4)
7 17:16
7. Dax Głowno (6)
6 22:20
8. Reebok (9)
6 12:19
9.Darnir(8)
4 13:20
IO. Energetyk (IO)
2 14:31
. 11. Vagat Domaniewice (li)
2 12:35
12. Sąsiedzi (12)
, Kolejnym trafieniem popisał się lider kiasyfikacji strzelców -Krzysztof Ambroziak
(Ipo), który ma już na swoim koncie dziesięć
goli; po 8: Artur Szafarowicz (Lipcoki)
i Leszek Boczek (Naprzód), po 7: Mariusz Więcek (Sąsiedzi), Dariusz Rosa
(Ipo) i Mirosław Gielniewski (Zające).
1. Victoria Zabostów O)
2.Ipo(2)

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

• I O.OQ..12.00- hala OSiR Nr I; 6. kolej- IV ligi ŁLPNP: Mleczanka - Ars Medica;
Niedziela. 30 grudnia:
ka VligiLLPNP: godz. IO.OO: Pałac- Wito• 10.40 - hala OSiR Nr I; cd. 6. kolejki
nia, godz. l 0.40: Grom - Diabły, godz.11.20:
V ligi ŁLPNP: Cosa Nostra - Rodzinka;
Mal-Kow Oil - Władcy Stefana;
• 11.20-14.00 - hala OSiR Nr l;
• 12.40-16.00 - hala OSiR Nr l;
6. koleika IV ligi ŁLPNP: godz. 12.40: °?. koleika IV ligi ŁLPNP: godz_. 11.20:
Czwartek 27 orudn1·a·
"
•
"'
Nr l W n·Ts Il"- Płomień, godz. 13.20: Bleblu- Pasiaczek II - Mleczanka, godz: 12.00:
OsiR
l 9 Oo h 'l Sportowa
n.
· - aa
Lowiczu, ul. Jana Pawła II 3; halowy sie -Grabarze, godz. 14.00: Barsa- RTS Grabarze - Barsa, godz. 12.40: Płomień
- Bleblusie, godz. 13.20: Kopernik I, godz · 15 ·20·· Amigo - Pas·1aczek U·•
· · roczm·ka 1990;
· · p1·1k·1 nomeJ
turn1e1
• 14.40 - hala OSiR Nr 1; powtórzo- Amigo;
Piątek, 28 grudnia:
• 14.00-18.00 - hala OSiR Nr l;
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr I w ny mecz 3. kolejki I ligi LLPNP: KS
5. kolejka III ligi ŁLPNP: godz. 14.00:
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; halowy „Stefan" -Pędzące Imadła;
• 16.00-19.20 - hala OSiR Nr I; PSS „Społem" - Szaraki-Full, godz.
turniej piłki nożnej rocznika 1988;
kolejka II ligi ŁLPNP: godz. 16.00: 14.40: WSD „Kleryk" - KS „Iskra"~
7.
kolejka
7.
l;
Nr
OSiR
20.20-hala
•
Victoria- Zające, godz. 16.40: Reebok- godz. 15.20: Zryw - Victońa I, godZ.
11 ligi ŁLPNP: Naprzód - MC-Astra;
Damir, godz. 17.20: Ipo - Energetyk, 16.00: Pasiaczek I - Victońa II, godz.
Sobota, 29 i:rudnia:
godz. 18.00: Vagat - Dax. godz. 18.40: 16.40: Agros-Fortuna-GOKSiR,godz.
powtórzoI;
Nr
OSiR
• 9.20 - hala
17.20: Klakson - „Szare Szeregi".
ny mecz 3. kolejki DI ligi ŁLPNP: GOK- Sąsiedzi - Lipcoki;
..::...:.N.._r....:l.:...;_6._k....:o_le.:t.j_ka_ _ _ _ _ _ _~-----""'-(p)
a..::.O....:S....:iR
ha;;:.:l..::.
· ..::.
:__
20
SiR - WSD „Kleryk"; _ _ _ _ _ _ _•_:.19;;:.:·..::.

Łowicki

inforniator

sportowy

•

• MC-ASTRA Zduny - VAGAT Do-

Trener

Mirosław

Fiutkowski w

końcu miał

powody do

radości

Piłka nożna - 4. Gwiazdkowy Turniej Halowy

rocznika 1987

Wygrali organizacyinie isportowo
Łowicz, 21 grudnia. Już po raz czwarty rodzice młodych zawodników Pelikana z rocznika 1987 tuż przed świętami
Bożego Narodzenia zorganizowali
Gwiazdkowy Turniej Halowej Piłki Noż
nej o Puchar Prezesa KS „Pelikan" - Wiesława Dąbrowskiego. O ile w latach
poprzednich w turnieju tym łowiczanie
wypadali znakomicie organizacyjnie i gorzej sportowo, o tyle w tym roku zespół
trenera Mirosława Fiutkowskiego
odniósł pełen sukces. Gospodarze wywalczyli pierwsze miejsce wygrywając z

tak silnymi zespołami jak łódzki Widzew,
GKS Bełchatów czy w finale ChKS.
Skoro turniej „gwiazdkowy" to ża
den z jego uczestników nie wyjechał z
Łowicza bez prezentu. Postarali się o
to tradycyjnie rodzice, a także jak zwykle ofiarodawcy: Master Foods Polska,
Agros-Fortuna Łowicz, KS „Pelikan"
oraz piłkarze II-ligowej Ceramiki
Opoczno - łowiczanin Zbigniew
Czerbniak i Artur Holewiński, którzy zresztą także wręczali ogrody.
dok. na str. 2 7

Dart - 8. turniej V Grand Prix Łowicza 501 d.o.

nKulan iUi

przeskoczył

ł..owicr., 20 grudnia. Już po raz ósmy w
Pubie ,,Krokody-LEG" rozgrywany był
turniej z cyklu V edycji Grand Prix Łowicza
w darcie 501 double out, a tym razem najlepszym okazał się Piotr „Kula" Kuleta

(Papirus-Team),którywfinałepokonałchoć

tylko 3:2 znakomicie dysponowanego ostatnio Grzegorza Wójcika. Dopiero trzecie
miejsce zajął dotychczasowy lider - Paweł
„Qzi" Kuza (obaj ŁKD „Leg") co oznacza
dla niego spadek z pierwszej pozycji 'w klasyfikacji generalnej. Przeskoczył go triumfator 8. turnieju - ,,Kula" Kuleta
Klasyfikacja po 8. tumieju V GP Łowicza:
120
I. Piotr Kuleta „Papirus-Team" (2)
114
2. Paweł Kuza ŁKD „Leg" (1)
80
3. Jacek Kocus ŁKD „Leg'' (3)
74
4. Grzegorz Wójcik LKD „Leg" (6)
72
5. Maciej Turski ŁKD „Leg" (4)
66
6. Andrzej Pągowski (5)
48
7. Piotr Pernak (7)
8. Mieczysław Różycki ŁKD „Leg" (8) 36
35
9. JacekLebioda ŁKD „Leg" (I O)
29
IO. Waldemar Sokół ŁKD „Leg" (9)
11. Robert Szczepański ŁKD „Leg" (11) 29
27
·
12. Waldemar Szkup ( 12)
22
13. Jakub Lebioda LKD „Leg" (13)

20
14. Cezary Jabłoński (19)
18
ł 5. Robert Słubik (17)
17
16. Tadeusz Szczepański ( 18)
14
l7.ZenonJaska(J4)
18. Arek Marszałowski ŁKD „Leg" (14) 13
13
Marcin Wroński ŁKD „Leg" (14)
11
20. Marek Piaskowski (23)
IO
21. Paweł Doliński (20)
IO
Sebastian Szkup (21)
IO
Krzysztof Wiei em borek (21)
24. Aneta Szczepańska ŁKD „Leg" (23) 7
5
25. Jacek Pytkowski (25)
3
26. Piotr Piasta (26)
2
27. Wanda Szczepańska (27)
2
Dagmara Ledzimska (27)
2
Zenon Plucbciński (27)
2
Grzegorz Bytys ~27)
1
31. Bożena Witkowska (31)
Kolejna runda V edycji Grand Prix Łowi
cza w darcie 501 d.o. zostanie rozegram:
dopiero w czwartek 7 lutego 2002 roku,
a początek zawodów zaplanowano w Pubie ,,Krokody-LEG" jak zwykle na godzin~
18.00. Następne turnieje odbędą się: 14.02
21.02, 14.03,21.03,28.03,4.04, 11.04, 18.04,
a zakończenie tej edycji odbędzie 9.05.
Paweł A. Dolińsla
2002 roku.

Short track - 3. eliminacja do 8. OOM „Krynica '2002"

Fabiański wbialo-aerwonym trykocie
Nowy Targ, 15-16 grudnia. W trzecich
eliminacjach do 8. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w short tracku „Krynica
'2002" kolejne sukcesy odnos~ zawodnicy
UKS „Błyskawica" Domaniewice. W
pierwszym dniu zawodów najlepiej poje-chali Zbigniew Bródka zajmując drugie
miejscewfinałenadystansie800m,atrzeci
byłŁukaszFabiański.Natomiastdrugie-

go dnia, w zawodach 0 Puchar Polski najlepiej zaprezentował się Fabiański: w finale
na dystansie 1500 m zajął drugie miejsce i
jednocześnie został powołany do kadry narodowej na zawody w Słowacji.

Spiska Vies, 21-22 grudnia. W Słowa
cji w Spiskiej Vsi odbyły się Międzynaro
dowe zawody o puchar ,,Mapie-Cup". Startowały tam reprezentacje ośmiu krajów, a w
kadrze Polski startował po raz pierwszy
zawodnik UKS ,,Błyskawica" Domaniewice - był nim Łukasz Fabiański. Podopieczny trenera Mieczysława Szymajdy zajął na dystansie 1500 m ósme miejsce,
a awans do finału przegrał w półfinale o pół
metra Na 500 na był dwunasty, a na IOOO m
- czternasty. Debiut w reprezentacyjnym trykocie w Słowacji można uznaćjako udany (pad)
stwierdził trener Szyniajda.
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Wojciech Głowacki ze Złakowa Borowego.

Nagrodę wylosował :

JAK TRWOGA, TO DO BOGA.
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Rozwiązanie krzyżówki z nr 50 brzmi:
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Oak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w
dzień, liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy

Warszawa

Płock

Łódź

Łowicz

-2

sobota

Przygotowano na podstawie
materiałów Gazety Prawnej

dostęp m.in. do policyjnej centralnej bazy danych rzeczy skradzionych, a jej eksperci będą szkolić
policjantów w kwestii zwalczania
przestępstw ubezpieczeniowych.
Towarzystwa ubezpieczeniowe
oceniają, iż w 1999 r. próbowano
od nich wyłudzić odszkodowania
za około 20 proc. zgłaszanych
szkód. 70 proc. przypadków ,,naciągania" na wypłatę świadczeń
dotyczyło ubezpieczeń samochodowych (pizede wszystkim od odpowiedzialności cywilnej i autocasco), zaś 23 proc. od choroby i
wypadku - wynika z danych Pań
stwowego Uizędu Nadzoru Ubezpieczeń. Ujawnianiu wyłudzeń nie
ułatwiają firmom ubezpieczeniowym obowiązujące przepisy. Obecnie nie mogą np. utworzyć bazy
danych o nieuczciwych klientach.
Przewidywała to uchwalona pizez
Sejm ubiegłej kadencji ustawa o
działalności ubezpieczeniowej,
która jednak z uwagi na kłopoty
budżetowe została zawetowana
przez prezydenta.

pracę

nawiązała właśnie bliższą współ
z policją. PIU ma otrzymać

Mimo że oszustwa ubezpieczeniowe nie są zjawiskiem marginalnym, to wykrywanie ich sprawców utrudniają obowiązujące przepisy. Polska Izba Ubezpieczeń

Pl Uz Policiq

UBEZPIECZENIOWE

OSZUSTWA

wy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wynika, że przjtchodami kas chorych, oprócz skła
dek, mogą być m.in. dochody z
lokat i papierów wartościowych
emitowanych i gwarantowanych
przez Skarb Państwa czy darowizny i zapisy. Proponowane regulacje rozszerzają katalog źródeł
przychodów kas chorych.

zakłady ubezpieczeń.
Z obecnie obowiązującej usta-

polisy. Celem proponowanych
rozwiązań jest poprawa sytuacji
kas chorych przez zapewnienie
dodatkowych środków z części
składek przekazywanych przez

część kierowcówpizestałabywów
czas wykupywać obowiązkowe

Komitet Rady Ministrów rozpatrzył propozycje Ministerstwa
Finansów, aby część składki na
ubezpieczenie komunikacyjne Odpowiedzialności Cywilnej była
przekazywana kasom chorych.
Takiego rozwiązania nie chcą
ubezpieczyciele, według których

na zdrowie?

Część składki OC

UBEZPIECZENIOWE
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól: Wśród osób , które nadeślą do redakcji NŁ
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Pogodnie i dość pogodnie, bez opadów. Wiatr poludniowy, słaby i
umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna (-6) - (-10) st. C.
Temperatura maksymalna (-7) - (-5) st. C. Spadek ciśnienia .

•ŚRODA

Dość pogodnie i bez opadów. Wiatr zactiodni, słaby i umiarkowany 3
- 8 mis. Temperatura minimalna Hl)- (-8) st. C. Temperatura maksymalna (-6) - (-4) st. C. Wahania ciśnienia .

•WTOREK

ciśnienia .

Dość pogodnie, okresami więcej chmur i lokalnie możliwy śnieg. Miejscami jeszcze możliwe zawieje śnieżne ! Wiatr zachodni, umi~rkowany
i dość silny 5 -10 mis., okresami do 13 mis. Temperatura minimalna (5) - (-8) st. C. Temperatura maksymalna (-5) - (-3) st. C. Wzrost

•

Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Podczas opadów drogi śliskie, miejscami zawiane I Wiatr południowo - zachodni, umiarkowany 5 - 8 mis., okresami do 13 mis. Temperatura
minimalna (-3) - (-5) st. C. Temperatura maksymalna (-5) - (-3) st. c.
Wzrost ciśnienia .

• NIEDZIELA

Od rana dość pogodnie, w ciągu dnia będzie się chmurzyć i po połud~iu
wystąpią opady śniegu , miejscami dość intensywne. Podczas opadow
drogi śliskie i miejscami zawiane ! Wiatr południowo - zachodni, umiarkowany i dość silny 5 - 10 m/s., okresami porywisty do 15 - 18 m/s.
Temperatura minimalna (-5)- (-7) st. c. Temperatura maksymalna (-3)
- (-1) st. C. Spadek ciśnienia.
•SOBOTA
.. Sfl<'.ro chmur z przelotnymi opadami śniegu. Podczas opadów drogi
sl1sk1e 1zawiane ! Wiatr południowo - zachodni, umiarkowany i dość silny
5-10 mis., okresami do 13 mis. Temperatura minimalna (-1) - (-3) st.
C. Temperatura maksymalna (-3) - (-1) st. C. Wahania ciśnienia.

•PIĄTEK

Temperatura maksymalna (-1) - Ost. C. Spadek asrnerna.

Sporo chmur z przejaśnien iami i.l?kal_nie możliwe przelotne opady
śniegu . Rano i podczas opadów drogi shskie! Wi_atr południowo -zachodni, umiarkowany 4 - 8 mis. Temperatura m1n1maln~ _(-1 (-3) st. C.

•CZWARTEK

Ogólny opis pogody: W nadchodzących dniach pogodę w regionie
początkowo będzie kształtował niż, następnie słaby wyż znad wschodniej
Europy. Napływać będzie P<lCZąlkowo dość cieple, następnie chłodniej
sze powtetrze.

Prognoza pogody dla,rejonu Łowicza 28.12.2001-3.01.2002 r.

film animowany prod. USA. Emisja: wtorek, 1 stycznia, TVP 2, godz. 7. 35.

do osiemnastu filmów rocznie! To jednak nie jest prawda. Ci, którzy pisuj ą książki, bazują na dacie premiery filmu. Tymczasem istnieją filmy,

kę średnio

żek o tematyce filmowej, pisałem muzy-

Według niektórych opracowań i ksią

• Zdarzało się, że pisał Pan muzydo kilkunastu filmów rocznie.
Jak wytrzymywał Pan to szaleńcze
tempo pracy? I czy nie odbywało się
to kosztem Pańskiego talentu?

temu w Ame1y ce, Lolita, Misja , Kino
Paradiso , Ofiary wojny, Nietykalni,
Pewnego razu na Dzikim Zachodzie.

Mario Morricone i Libery Ridolfi. Komponował już jako sześciolatek. W wieku
dwunastu lat trafił do rzymskiego konserwatorium - Accademia di Santa Cecilia. Program studiów w klasie trąbki
i kompozycji , który realizowano w cią
gu czterech lat, on opanował w niecałe
dwa lata. Uchodził za cudowne dziecko.
Sławę przyniosła mu wspl!łpraca z kolegą z ławy szkolnej , Sergio Leone, reży
serem „spaghetti westernów", czyli wło
skiej wersji filmów o Dzikim Zachodzie.
Morricone ukrywał się wtedy pod pseudonimem Dan Savio. Nikt dokładnie nie
wie, do ilu filmów napisał muzykę - na-

kę

wet on sam. Ich liczbę szacuje się na
około 500. Najsłynniejsze są: Dawno

Urodził się w Rzymie w I 928 roku ,
jako jedno z pięciorga dzieci trębacza

-

śpieszy chłopiec zaklęty

Trzy wiedźmy spalona
· na stosie w Salem
przed 300 laty, wracają
by ostatecznie rozprawić się z niedobrym
światem. Na ratunek

HOKUS POKUS

30 grudnia, niedziela,
godz.16.35; POLSAT;

do których muzykę pisałem trzy, cztery, przez nie w czarnego
i nawet więcej lat, a które do dziś nie kota .
znalazły sięjeszcze w dystrybucji . Z tego
powodu zdarza się, że nagle, w. tym sa- 31 grudnia,
mym roku, do kin trafia osiemnaście poniedziałek,
obrazów, do których ja komponowałem · godz. 13.25; TVP 2;
muzykę. Z drugiej strony muszę pochwa- KONIEC ŚWIATA
lić samego siebie, że jeśli natrafię na sy- U NOWKÓW
tuację czy też ciąg filmów, które mi się Zwariowana komedia
podobają i reżyserów, z którymi dobrze rodzinna , której akcja
mi się współpracuje, to dostarcza mi to toczy się w milenijną
natchnienia. Wtedy potrafię pisać szyb- noc. Państwo Nowakoko i dużo w krótkim czasie. Jestem przy- wie wzięli kiedyś udział
zwyczajony do ciężkiej pracy od rana do w programie telewizyjnocy, dlatego w tym aspekcie jestem nym, w którym opowiada li o swoich marzeuważany za feno~en.
dok. na st1: 5 niach . Po 30 latach ...

-

Mówi Ennio Morricone, legenda muzyki filmowej_

PRACUJ~ OD RANA DO NOCY

j

Sam nie wie, do ilu filmów napisał muzykę

„Kłopoty świętego Mikołaja " -

30 grudnia, niedziela,
godz. 1.10; TVP2
POKOCHAĆ KOGOŚ
Akcja rozgrywa się w
Los Angeles, gdzie
w motelowym pokoju
mieszka bohaterka
filmu , Mercedes.
Dziewczyna zarabia na
życie jako tancerka, ale
ma~y o wielkim
aktorstwie. W klubie
spotyka się z ...

Michael i Alice Greenowie są udanym i
zgodnym małżeń
stwem. Wychowują
· dwie córki, 9-letnią
Jiiss z poprzedniego
związku Alice i ich 4letnią Casey. Rodzina
mieszka w wygodnym,
ładnym domu w San
Pewnego

KOCHA KOBIETĘ

29 grudnia, sobota
godz. 21.30; TVP2;
KIEDY MĘŻCZYZNA

~:

-w~~

2002 roku

Piqtek
[T[V!PD

17.00 Teleexpress
1710 GośćJedynki
17.35
18.05
19.10

14.55

20.55
21.00
2110
2115
21.30

. film fab. prod. polskiej

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Europa wita Euro
Czterej pancerni
i pies· serial TVP

amerykańsko-angielskiej

22.50 Osobista zemsta
· film fab. prod. USA
010 Śmierć
w gigabajtach
- film fab. prod.

Człowieka

Dorosłego

22.15 Wideoteka

fortepiany· teleturniej
Europa wita Euro
Panorama
Sport-telegram
Prognoza pogody
Wieczór
z Jagielskim ·
-Widowisko

19.55 Śpiewające

17.50
1811
18.30
18.50
18.55

15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.10 Dzieci i ryby

Fellcity
·serial prod. USA

Plebania
-serial TVP
Randka
w ciemno
Wieczorynka:
Mały pingwin
Pik.Pok

i natychmiast przystępują do
6.00 Kawa C'l)f herbata
jego reanimacji. Nie po7.30 Telezakupy
dejrzewają, że jest to groźny
8.00 Wiadomości
przestępca, na którego
8.12 Pogoda
wydano wyrok śmierci.
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
Neely postanawia popłynąć
statkiem wycieczkowym na
8.25 Kawa czy herbata
Alaskę w nadziei, że odna8.45 Świat to jeden
wielki Chełm
jdzie tam swego bylego
męża. Chcąc ją podtrzy- film anim. prod. USA
mać na duchu, Mitch de10.00 Jedyneczka
10.30 Bajeczki Jedyneczki cyduje się popłynąć wraz
z nią. Dołączają do nich
10.35 Mysia· serial anim.
Cody i Lani, a także Hoprod. angielskiej
bie oraz Laslie.
10.50 Życie jak muzyka
16.05 Raj
-telenowela
·program dla młodzieży
11.40 Telezakupy
16.30 Moda na sukces
12.00 Wiadomości
·serial prod. USA
12.10 Agrobiznes
·rolniczy program
Taylor zapewnia Jacka, ż.e
informacyjny
nic jej nie łączy z JameWielkie sprzątanie
sem. Eryk ostrzega syna,
Plebania. serial TVP , że jeśli pojedzie z Brooke
do Europy, jego małżeń
Telezakupy
Jesteśmy „. z Włoch stwo się rozpadnie. Ridge
nie zamierza zmienić zdaDziecko, troski
nia.

12.25
12.45
13.40
13.55
14.10
i radości: Cud
poczęcia,

cud narodzin

14.30 Nowy Rok na Bali
15.00 Wiadomości
15.10 Słoneczny patrol
·serial prod. UŚA
Ratownicy ze Słonecznego
patrolu znajdują na plaży
nieprzytomnego człowieka

TVP8
715 Wigilia w lesie
·film anim. prod. polskiej

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
915 Pan Kleks
" wkosmosie
i
· baśń filmowy
10.3. Biały rumak- film fab.
· prod. austriackiej
Tytl owy biały rumak to
ukoi?hany koń Paula, mło
dego
kandydata
na
ujeżdżacza w Hiszpańskiej
Szkole Jazdy w Wiedniu.
Od XVll wieku ta zasłużo·
na placówka ma siedzibę
w Hofburgu, a występują
w niej słynne białe lipicany, pochodzące ze stadniny w Lipizzy, które dla
turystów tańczą walce,
kadryle i polonezy. Galowe przedstawienia należą
do dużych atrakcji wiedeń
skich. Koń Paula , zwany
Maestoso Ancona, z powodu choroby kopyt nie
może uczestniczyć w treningach.
12.05 Miłość i zdrada
·koncert Ich Troje
13.00 Panorama
13.10 J>zieci Okrągłego
Stołu - film fab.
prod USA

Wiadomości

Sport
Pogoda
Marzenia
do spełnienia
·serial TVP
Graj z Kuroniem
Monitor
•

W~uć Jedynkę
Wiadomości

.,,/..

.

.(.>łĄNNllł.

9.00 Niebezpieczne kontakty 9.25 Fenomeny pogody:
mordercza pogoda 9.55
Wojenne opowieści 10.20
Wojenne miesiące 10.50
Płac Kingsbury 11. 15 Antony' ego Henna opowieści
o roślinach: japońskie ogrody 11.45 Królowa słoni
12.40 Nazizm 13.30 Planeta żywiołów 14.25 Tornado 15.15 Podróże do
krańców ziemi 16.10 Antony'ego Henna opowieści
o roślinach 16.35 Wyczarowane z drewna: Mnisia
lawa 17 .05 Wędkarskie
przygody Rexa Hunta 17.30
Punkty zwrotne historii
18.00 Skullduggery 19.00
Zwierzęce maleństwa 20.00
Niebezpieczne kontakty
20.30 Fenomeny pogody:
Huragan 21.00 Powietrzne szczęki 22.00 Łowca
krokodyli: Wojna w świe
cie zwierząt 23.00 Samol·
na planeta O.OO Niesamowite maszyny 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Stulecie zwykłych ludzi 3.00
programu

8.30 Sporty ekstremalne 9.00
Żeglarstwo 1O.OO Snowboard 10.30 Narciarstwo al·
pejskie 11.30 Magazyn olimpijski 12.00 Narciarstwo
alpejskie 14.30 Piłka noż
na 15.30 Skoki narciarskie
17.00 Taniec 18.00 Skoki
narciarskie 20.00 Pitka
nożna 23 .00 Rajd Total
Dakar 2002 23.30 Magazyn tenisowy O.OO Fitness
1.00 Rajd Total Dakar 2002

_......
ll!{os~r
,„ ...

Zakończenie

o;guerv

28 grudnia 2001 r.

19.30
19.57
20.03
20.10
21.40
22.15
22.35
23.00 Sportowy flesz
23.05 Wieczór
kawalerski:
Mroczne dziedzictwo
- serial prod. USA
Darren Harding, miody mę
żczyzna obracający się w
przestępczym światku, podejrzewany o zabójstwo
policjanta, przeżywa upojne chwile w pokoju hoteło·
wym ze swoją dziewczyną Janina. Sielankę przerywa nagłe wejście zamaskowanego mężczyzny,
który wypala Darrenowi
symbol greckiej litery omega na czole.
23.50 Lano i Woodley
rozrabiają

·serial angielsko
-australijski

Zakończenie

-serial prod. USA

0.15 żądze
0.45
programu

Akcja .śmierci w gigabajtach" rozgrywa się współ·
cześnie w Ameryce w świe
cie komputerów i komputerowych geniuszy, z których nie wszyscy kroczą
uczciwą drogą. Gdy przekraczają
niedozwolone
granice, do •akcji wkracza
trochę staroświecki poli. cjant, David Marx (Rutger Hauer), zagorzały prze·
ciwnik najnowszej techniki.

Zakończenie

· film fab. prod. USA

1.50 Bunt na okręcie

3.30

programu

TV

Łódź

WOT

2

7.OO Babar • serial animo- 7.00 Babar - serial animowany dla dzieci 7.30 Świą wany dla dzieci 7.30 świą
teczny podarunek malej teczny podarunek małej
myszki - film animowany myszki • film animowany
dla dzieci 8.00 Depozyt dla dzieci 8.00 Telewizyjny
wiary 8.30 Za wszelką ce- Numer Warszawski 8.15
Architektura Warszawy
nę • serial fabularny 9.25
8.30 Za wszelką cenę 9.30
Książki z górnej półki · prezentacje 9.30 Krajobrazy Historia kołem się toczy
9.45 Wakat 10.00 Sło 10.00 Zdarzyło się jutro neczny patrol · serial fa- film fabularny prod. US-A
bularny 10.45 Telekurier 10.45 Telekurier 11.15
11.15 Czarne chmury - se- Czarne chmury · serial farial fabularny 12.00 To jest bularny 12.00 To jest tetemat 12.15 świat ogro- mat 1°2.15 Świat ogrodów
dów 12.45 U siebie - pro- 12.45 U siebie 13.1 O Kogram etniczny 13.1 O Ko- stek 13.35 Familiada · testek - serial fabularny leturniej 14.00 Klan 15.00
13.35 Familiada - teletur- Eugenia Sandler - serial dla
niej 14.05 Klan • teleno- młodzieży 15.25 Wiadowela TVP 15.00 Kino fa- mości Kuriera 15.30 Archimilijne: Eugenia Sandler - tektura Warszawy 15.40
serial fabularny 15.40 ŁWD Kurier 16.00 Rozmowa
16.00 Mate conieco 16.10 dnia 16.15 Szef kuchni
Żurnal 16.30 Ponad cza- poleca 16.30 Ponad czasem - serial fabularny 17.15 sem 17.15 Gość WOT
Na sygnale 17.30 ŁWD - • 17.30 Studio reportażu
100 sekund, region 17.50 17.45 Gość WOT 17.50
Rozmowa dnia 17.55 ŁWD Kurier 18.20 Muzyka łą
- 100 sekund 18.00 Łódz czy pokolenia 18.40 Stukie Wiadomości Dnia dio reportażu 19.00 Polska
18.20 Portrety 18.45 Nie liga siatkówki 21.00 Paratylko Wawel 19.00 Polska da humoru • serial komeliga siatkówki 21.00 Sit- diowy prod. angielskiej
com 21.30 ŁWD 22.00 21.30 Kurier 21.45 RozZabójca · film fabularny mowa dnia 22.00 Zabójca
tylko dla dorosłych O.OO - film fabularny 0.10 Zakończenie programu
Program na jutro

TELEWIZJA
ŁOWI CZ

ZAPRASZA

15
Qii»@~ffil.ii'
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon -serial anim.
715 Power Rangers
·serial dla młodzieży
7.50 Wysoka fala
• serial przygodowy
8.40 Rozbitkowie
·serial przygodowy
9.30 Cud miłości
- telenowela
1025 Po prostu miłość
·serial obyczajowy
1115 Adam i Ewa
-serial obyczajowy
Czułość I kłamstwa
11.55

-polska telenowela

Gńmm

Bizes Info
-magazyn
ekcroTar1)'
Telesklep
Retnlngotn Steele
-serial sensacyjny
Kacper
i przyjaciele
·serial arimowany
Baśnie braci

Kiepskich • polski

12.25 Idź na całość
1310 Disco Polo Live
14.05 światwedług

@
7.30

ifvr.

7.35
8.05
8.55
910
9.45
10.15

· serial arimowany
Był sobie
czlowiek
-serial animowany
Domek na prerii
-serial przygodowy
• serial obyczajowy

11.10 Dotyk anioła

•

6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.40 Dzieci
śpiewają kolędy 9.00 360
stopni dookoła ciała 10.30
Tropiciele gwiazd 11 .00 Julek i zwierzęta 11.1 OWszystko gra 11.30 Złotopolscy
12.00 Wiadomości 12.10
Wieści polonijne 12.25 Program publicystyczny 13.05
Teatr telewizji 15.00 Wiadomości 15.15 360 stopni dookoła ciała 15.30 Kwadrans z medycyną 15.50
Od A do Z 16.30 Nie tylko dla komandosów 17.00
Teleexpress 17.20 Gość Jedynki 17.30 Julek i zwierzęta 18.00 Tropiciele gwiazd
18.30 Panorama 18.50 Zło
topolscy 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20 .00 Generał 20.45 Od
A do Z 21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram 21.30
Teatr Telewizji 23.25 Tygodnik polityczny Jedynki
0.10 Dozwolone od lat 40
0.30 Powtórki

14.45
15.15
15.45
16.05
17.00
17.30
18.30
18A5
19.00
19.05
19.10
20.05

Dziki księżyc

serial komediowy
Power Rangers
Pokemon-serialanim.
Informacje
Legendy kung ·fu
-film prod. USA
Czułość i kłamstwa
-telenowela
Cud miłości
-telenowela
Graffiti
Informacje
Sport
Prognoza pogody

OOycza'płi'f

-telenowela
Adam I Ewa
• polski serial

·serial komediowy

20.35 Miodowe lata

12.00
12.50
13.55
14.45
15.15
15.45
16.05
16.35
17.05

Zdarzyło się jutro
·serial sensacyjny
Telesklep
Remington Steele
-serial prod. USA
Cudowne lata
· serial obyczajiiwy
Bill Cosby show
·serial komediowy
Kacper i przyjaciele
·serial arimowany
Baśnie braci Grimm
·serial animowany
Był sobie człowiek
·serial animowany
Domek na prerii
·serial przygodowy

·serial obyczajowy

18.00 Cudowne lata

6.30 Teledyski 7.40 Odjazdowe kreskówki - seriale
dla dzieci 9.35 Grom w raju
- serial sensacyjny 10.20
Nie z tego świata - serial
komediowy 10.45 Czy
boisz się ciemności • serial dla młodzieży 11 .15
Maria Emilia - telenowela
12.00 Izabella - telenowela
12.50 Teleshopping 14.20 Maria Emilia - telenowela 15.1 O
Nie z tego świata · serial
komediowy 16.05 Odjazdowe kreskówki - seriale dla
dzieci 18.00 Grom w raju serial sensayjny 18.45
Władca zwierząt · serial
fantasty 19.35 Trzecia planeta od Słońca - serial komediowy 20.00 Columbo serial kryminalny 21.20 Artic Blue • film sensacyjny
23.00 Władca zwierząt serial fantasty 23.45 Trzecia planeta od słońca serial komediowy 1.20 Arctic Blue · film sensacyjny
2.50 Teleshopping

21.05
21.30
22.05
22.35
23.05
23.10
2315
23.30
23.40
23.55

Śmiertelnie

Ally McBeal
-serial prod. USA
Losowanie LOTIO
WC Gadzina
- program satyryczny
Telewizyjne
Biuro Śledcze
Era biznesu
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Puls biznesu

zakochany

• film prod. USA
reż. Jorge Montesi,
wyk. Tori Spelling,
Ivan Sergei, Lisa Banes

Pożegnanie

na bis

1.30 Muzyka
5.00

18.30
19.00
19.45

Skowrońskiego

Bill Cosby Show
·serial komediowy
Dotyk anioła
· serial obyczajowy
Pytania
Krzysztofa

20.00 Wydarzenia
20.20 Sport
2025 Pogoda
20.30 Przypadkowy turysta
· film oybczajowy
22.40 Studio otwarte
• pr. publicystyczny

Zakończenie

-film obyczajowy

23.40 Wydarzenia
23.50 Biznes Info
23.55 Przypadkowy turysta
115
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8.00 Wilcze echa - film
przygodowy prod. polskiej
9.40 Susza - film familijny prod. Australia/UK 11.15
Śmierć na Nilu · film kryminalny prod. UK, reż.
John Guillermin, obsada:
Peter Ustinov, Jane Bir·
kin, Mia Farrow 13.35
Krwawa sobota • film kryminalny prod. USA 15.05
Zbrodnia nie ukarana - komedia prod. UK/USA 16.35
Detektyw aż nadto prywatny · komedia prod. UK
18.05 Piraci z Penzance musical prod. USA 20.00
W kleszczach lęku · thriller prod. UK/USA 21.35
Życie jest słodkie - komedia prod. UK 23.15 Dokument: magia kina - Wejść•
w ekran 23.40 Ucieczka z Nowego Jorku · film science-fiction prod. USA, reż.
John Carpenter, óbsada:
Kurt Russel, Lee Van Cleef 1.15 Zakończenie

dok. ::e si!: 7

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

na święta

i Wi€.ŚCi

Spieszę się

· do domu•••

USA 13.15 TV 4 Kropka pl
13.45 Strefa P - magazyn
muzyczny 14.20 Hoboczaki - serial dla dzieci 14.45
Muzyczne listy - magazyn
mu-zyczny 15.35 Hotel ·
serial komediowy 16.00
Alvaro · serial obyczajowy prod. brazylijskiej 17.00
Między nami sąsiadami ·
seriat komediowy 17.30
HOT CHAT 2001 17.45
Dziennik 18.00 Ży~iowa
szansa · teleturniej 19.00
Stan wyjątkowy - serial
sensacyjny 20.00 Nie jesteśmy aniołami · dramat
prod. USA. Dwaj więźnio
wie szczęścliwym trafem

uciekają z ciężkiego wię·
zienia w Nowej .Anglii i w
przebraniu księży pielgrzymują do świątyni na samej granicy Kanady. Ich
tropem dąży okrutny
strażnik więzienny. 22.00
Dziennik 22.12 Informacje sportowe 22.15 ViP ·
wydarzenia i plotki 22.25
Przygody Sindbada Żegla
rza - serial przygodowy
23.25 Błyskawiczny atak
- thriller prod. USA 1.10 X
Laski - program rozrywko·
wy 1.40 Muzyczne listy •
program muzyczny 2.40
Muzyczny VIP- magazyn muzyczny 3.15 Zakończenie

wieści niesamowite 12.1 O W obronie dzieci - film
Zwariowana forsa - program obyczajowy prod. USA
rozrywkowy 12.40 Inspek- 21 .45 Granice - serial fator Gadget - serial animo- bularno-dokumentalny 22. 15
wany dla dzieci 13.05 Ani- Nowojorski klan - serial
maniacy - serial animowa- obyczajowy. Kevin stara
ny dla dzieci 13.30 Tajne się pomóc ciężarnej Amanakta psiej agencji li · se- dzie przyzwyczaić się do
rial animowany dla dzieci jej nowej sytuacji oraz
13.55 Denis rozrabiaka - przezwyciężyć złe nawyserial animowany 14.20 ki. Liam przyjmuje łapów
Beverly Hills 90210 - se- kę od nieuczciwego konrial obyczajowy 15.15 Mi· struktora, który chce przelionerzy 16.00 TVN Fak- kroczyć normy bezpiety, pogoda 16.20 Virginia · czeństwa na jednej ze swotelenowela prod. meksy- ich budów. 23.10 TVN Fakty 23.20 Rajd Paryż kańskiej 17 .1 O Ekspedycja 18.00 Rozmowy w Dakar 23.30 Melrose Platoku 19.00 TVN Fakty ce - serial obyczajowy 0.25
19.30 Kropka nad i 19.45 Matka Noc - film obyczaSport 19.50 Pogoda 20.00 jowy 2.25 Nic straconego

stępstwo, ograniczając wolność,

Mariusz D. uwolnił kolegę, z jego jąc i narażając zdrowie i życie drukomórki zadzwonili do szefa i na giego ze złodziei przez zamknięcie
policję. Zanim nadjechały odpo- na mrozie w bagażniku. Mariusz D.
wiednie służby - wiadomo, Sylwe- spojrzał na szefa. - Nie, nie wiem,
ster, nikomu. się nie spieszy - po- jaki był jego numer, nawet marki
nownie pojawił się Dariusz F. Z wnę wozu nie pamiętam z tych nerwów
trza swojej terenówki wydobył... jed- - skłamał gładko. Szef skinął gło
nego z przestępców i kasetkę. Fa- wą. Policja zabezpieczyła ślady, zacet był pobity, krwawił z nosa i nie brała niedoszłych złodziei i odjechała. Szef wyciągnął notes, a Mariusz
stawiał krewkiemu panu F. oporu. To jeden. Drugi siedzi w swoim ba- D. podyktował mu numer rejestragażniku, wóz jest zaparkowany o cyjny i markę auta człowieka, któtutaj - pokazał na mapie. - A teraz ry uratował im kasę. Po czym szef
odwiózł swoich pracowników do
proszę o benzynę - dodał.
Obaj obsługujący bali się powie- miasta, zostawiając na stacji dwóch
dzieć tak zawziętemu zawodnikowi, ochroniarzy.
Dariusz F. zdążył oświadczyć się
że benzyny nadal nie sprzedadzą.
Zatem ściągnęli ze swoich baków przed końcem roku i został przyję
paliwo, a nerwowy klient odjechał ty. Wspólnie spędził z ukochaną Sylwestra. A w Nowy Rok obudził go
w siną dal.
Policja po przyjeździe stwierdzi- miły telefon z pytaniem, gdzie przeO a riusz F„ „ też popełnił prze- słać nagrodę za odbicie kasetki.
s. s.
bi-

ła, że

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Miłość i przeznaczenie - telenowela meksykańska 6.45
Telesklep 7.00 Cena miłości - telenowela meksykańska 7.50 Inspektor Gadget - serial animowany dla
dzieci 8.15 Animaniacy serial animowany dla dzieci 8.40 Tajne akta psiej
agencji li - serial animowany dla dzieci 9.30 Szaleństwa Alvina wiewiórki serial animowany dla dzieci ,9.40 Ananasy z mojej
klasy · program rozrywko-

11 .40 Nie do wiary • opo-

wy 1O.45 Rozmowy w toku

Ił

6.00 Strefa P · magazyn
muzyczny 6.30 Supergol
- magazyn piłkar~ki 7.00
Muzyczne listy · magazyn
muzyczny 7.50 Hoboczaki - serial animowany dla
dzieci 8.20 Alvaro • serial
obyczajowy 9.20 Życiowa
szansa · teleturniej 10.20
Stan wyjątkowy · serial
sensacyjny 11.20 M.A.S.H.
· serial komediowy 11.50
Przygody rodziny Adamsów - serial komediowy
12.20 Star Tre k: Voyager
- serial fantastyczny prod.

Wiadomości

Saga rodzinna osadzona w
realiach Południa Stanów
Zjednoczonych. Akcja rozgrywa się na przestrzni blisko pół wieku, w latach

10.40 Miłość Sary
-film fab. prod. USA,
reż. Virgill Vogel, Hany
Falk, wyk. Lessley
Ann Warren. Paul Rud~

minęło

9.50 Dobrywieczór
- tu Łódź 45 lat

austriacko-włoskiej

6.55 Arystokraci
- serial prod. angielskiej
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
-telenowela TVP
9.00 Doktor z alpejskiej
wioski
-serial prod. niemiecko-

JVP8

Przedmieście 27
8.25 Kawa czy herbata
8.45 Pippi- serial
arnmowany prod.
szwedzko-kanactyjskiej
9.10 Budzik
- program dla dzieci
9.35 Kino Malucha:
Pico Poco
10.00 Muppet show,
czyli rewia gwiazd
10.50 Barnaby Jones
-serial prod. USA
11.40 Telezakupy
1200 Wiadomości
1210 Agrobiznes
- rolniczy program
informacyjny
1225 Horyzonty
1245 Klan - telenowela TVP
13.1{) ZUS radzi
13.25 Telezakupy
13.40 Miliard w rozumie
14.15 Od Platona
i Newtona
14.40 Ja i moje życie
15.00 Wiadomości
15.10 Babiniec
15.35 Euroexpress
16.00 Rower Błażeja

8.12 Pogoda
8.15 Krakowskie

aoo

6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata

ltlvIPD

1827-1872. Główny wątek
koncentruje się wokół losów rodziny Kendricków z
plantacji bawełny w Beulah Land . Siostry Sara i
Lauretta Penn igton w towarzystwie swej opiekunki
po raz pierwszy goszczą w
Beulah Land . Plantacją
za rząd za Deborah Kendrick. Wdowa mieszka z
dwojgiem dzieci - synem
Leonem i córką Selmą.
13.00 Panorama
13.10 A życie kołem
się toczy
-serial prod. USA
13.55 Ponad czasem
- serial prod. australijskiej
14.25 Ale para
Felek i Klara
14.55 Feilcity -serial USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
1625 Daleko od szosy
- serial TVP
17.50 Program lokalny
1a21 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19.30 W cieniu Kremla
20.00 Mjakmiłość
-serial TVP
Małgorza ta świętuje pomyślnie zdany egzamin na

16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
Brooke bezskutectnie próbuje uwieść Jamesa. Taylor zapewnia Ridge'a, że
James jest jedynie jej przyjacielem. Prosi męża, żeby
zadzwonił do Brooke i wycofa! się z obietnicy wspólnego wyjazdu do Europy.
James wyznaje Brooke, że
kocha Taylor.
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Plebania - serial TVP
1&05 Decyzja należy
do ciebie
18.50 Jutro weekend
19.00 Wieczorynka:
Miś z błękitnego
domu
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.1 O Viper - serial prod. USA
Agenci z grupy specjalnej
podejmują śledztwo w sprawie zabójstwa żony przewodniczącego Rady Miejskiej. Gromadząc dowody
ustalają, że za mordowana
kobieta była częstą klientką nocnego klubu z mę
skim striptizem. Aby przeniknąć do środowiska, jeden z agentów zatrudnia

Czwartek

programu

Zakończenie

-serial prod. duńskiej
1.45 Zakończenie
programu'

wodą

Panorama
Sport· telegram
Pogoda
Polska bez fikcji
ZarchiwumX
• serial prod. USA
W przeddzień Bożego Narodzenia agenci Mulder i
Scully trafiają do starego
domu w stanie Maryland,
gdzie podobno straszą
duchy dwojga kochanków,
którzy w Wigilię 1917 popeł
nili tam samobójstwo.
22.55 Romans z duchami
- film fab. prod. USA
025 Ich niewinne kamery
-film dokumentalny
1.10 Morten Korch
·Nad spokojną

21.00
21.20
2125
21.30
22.10

Marię.

rzata szuka wstawiennictwa
u docenta Sadeckiego,
chcąc pomóc przyjaciółce.
Dziewczyna nie ma poję
cia, że to on właśnie przyczynił się do oblania Izy.
Krzysztof pragnie zarobić
dużo pieniędzy. Widzi swoją
szansę w lipni ckiej przetwórni odziedziczonej przez

załamana porażką. Małgo

stud ia, Iza natomiast jest

1.55

liego Chaplina upływa w
biedzie. Gdy podczas jednego z występów matka ,
Hannah, nagle traci głos i
nie jest już w stanie pracować, Charlie i jego starszy
brat Sydney zostają oddani
do sierocińca. W wieku 17
lat Charlie przyłącza się,
dzięki wstawiennictwu brata, do estradowej trupy
Freda Karno. Tam poznaje swoją pierwszą miłość,
Hetty Kelly.

Londyńskie dzieciństwo Char-

23.00 Sportowy flesz
23.05 Pegaz
23.35 Gorąco polecam:
Chaplin
- film fab. prod. USA

Wiadomości

się w podejrzanym klubie
jako tancerz.
21.05 Zawszepo21-szej
21.45 Tygodnik
polityczny Jedynki
22.35 Monitor
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8.30 Rakd Total Dakar 2002
9.00 Kombinacja norweska
11 .15 Rajd Total Da ka r
200211.45Tenis 13.00 Kombinacja norweska 13.30
Piłka nożna 14.30 Tenis 16.00
Kombinacja norweska 17.00
Skoki narciarskie 18.30 Pił
ka nożna 20.00 Skoki narciarskie 21.00 Boks 22.30
Rajd Total Dakar2002 23.00
Wiadomości 23.15 Skoki
narciarskie 0.15 Kombinacja norweska 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie programu
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9.00 Lotnicze sza leństwo
9.25 Turbo 9.55 Cia, tajemniczy wojownicy Ameryki 10.50 Wyczarowane z
drewna 11 .15 Święto smakoszy 11.45 Zakręcone opowieści 12.1 O Zwierzęce archiwum 12.40 Tajemnice
piramid 13.30 Wielkie
ucieczki 14.25 Poszukiwacze cudów 15.15 Rozwój i
upadek mafii 16.1 O święto
smakoszy: przez Kanadę
z Gregiem i Maxem 16.35
Wielka wyprawa: Hiszpania
17.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Turbo 18.00 Stulecie zwyklych
ludzi 19.00 Podróże Questa: Pływając z olbrzymami 20.00 Legend y historii:
Przerażenie w Rzymie 21 .00
Tropem mordercy 22 .00
Detektywi sądowi 23.00 Z
akt FBI O.OO Pola bitew
1.00 Wyprawy w czasie
2.00 Pojazdy specjalnego
przeznaczenia 2.30 Pirotechnicy

~=!rlł
Łódź
7.00 Przygody Oggy'ego
7.30 Antek Mrówka 8.00 Te·
lewizyjny numer warszawski 8.15 Architektura Warszawy 8.30 Za wszelką cenę
9.30 Piknik - język francuski dla początkujących 10.00
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 Kowalski i
Szmidt 13.10 Kostek - serial fab. 13.35 Za głosem
serca - serial kanadyjski
14.05 Klan 15.00 Zwariowana podróż - serial przyg.
15.25 Wiadomości kuriera
15.30 Architektura Warsza!>
wy 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
Telewizyjnego Kuriera Mazowieckiego 18.00 Kurier
18.20AlbumMazowsza 18.40
Tele' motor sport 19.00 Królowa Bona 20.00 Kalejdoskop regionalny 20.15
Szczęśliwej podróży 20.35
Telekurier 21.00 Parada hu-.
moru 21.30 Kurier 21 .45
Rozmowa dnia 22.00 Powrót państwa Hart - film
fab. 23.30 Serial fabularny
1.00 Zakończenie

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Przygody Oggy'ego serial animowany dla dzieci 7.30 Antek Mrówka - serial animowany dla dzieci
8.00 Budżet nie tylko domowy 8.30 Za wszelką cenę
- serial fabularny 9.25
Książki z górnej półki - prezentacje 9.30 Piknik - nauka języka francuskiego
10.00 Serial fabularny 10.45
Telekurier 11.15 Kino w pO'
ludnie 12.05 To jest temat
12.20 Malowanie obrazów to proste 12.45 Kowalski i
Szmidt 13.1 O Kostek - serial fabularny 13.35 Za gło
sem serca - serial fabularny 14.05 Klan - telenowela 15.00 Zwariowana podróż- serial przygodowy 15.40
ŁWD 16.00 Dobiec jak
najszybciej 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 tabularny 20.00 Kalejdoskop regionalny 20.15
Szczęśliwej podróży 20.35
Telekurier 21 .00 Parada
Humoru 21 .30 ŁWD - wydanie wieczorne 22.00 Powrót państwa Hart - film
fabularny 23.30 Serial tabularny 1.00 Program na
jutro

TV

„Barnaby Jones " - serial prod. USA - wyk. Buddy Ebsen, Lee Meriwether, Mark Shera i innt: Emisja: czwartek, 3 stycznia, TVP 1,
godz. 10.50.

--

3 stycznia 2002 r.
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1250 Telesklep
13.55 Remington Steele
-serial sensacyjny
14.45 Jak się robi?„ .
15.15 Bill Cosby Show
-serial komediowy
15.45 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

14.50 Power Rangers
·serial dla młodzieży
15.20 Pokemon
- serial animowany
15.45 Informacje
16.05 Wysoka fala
-serial przygodowy
17.00 Czułość i kłamstwa
·telenowela TVP
17.30 Cud miłości
-telenowela
18.30 Graffiti
18.45 Informacje
19.00 Sport+ Pogody
19.10 Dzlki księżyc
• telenowela
20.05 Adam i Ewa
- serial obyczajowy
20.35 Graczykówie,
czyli buła i spóła
-serial komediowy

6.00 Kawa czy herbata 9.00 H 6.40 Teledyski 7.40 OdjazRozmowy na nowy wiek dowe kreskówki - seriale dla
9.30 Serial 10.30 Czarno- dzieci 9.35 Grom w raju serial 10.20 Nie z tego
księżnik z krainy Oz 11 .00
Klub pana Rysia 11.15 Tę- świata - serial 10.45 Czy
czowa bajeczka 11.30 Klan boisz się ciemności? 12.00 Wiadomości 12.10 serial 11 .10 w· obcym
Forum Polonijne 13.00 Po- m ieście - serial 12.00 Izalaków portret własny 13.15 bella - telenowela 12.50 TePolonica 15.00 Wiadomo- leshopping 14.20 Maria
ści 15.15 Rozmowy na nowy Emilia - telenowela 15.10
wiek 16.00 Panorama 16.21 Nie z tego świata - serial
Pogoda 16.25 Dekolt 17.00 15.35 Czy boisz się ciemTeleexpres 17.20 Gość Je- ności? - serial 15.35 Oddynki 17.30 Czarnoksięż- jazdowe kreskówki 18.00
nik z krainy Oz 17.50 Klub Grom w raju - serial 18.45
pana Rysia 18.10 Tęczo- Władca zwierząt - serial
wa bajeczka 18.20 Pogoda fantasy 19.35 Trze ci pla18.30 Panorama 18.50 neta od Słońca - serial
Klan 19.15 Dobranocka 20.00 U kresu raju - dra19.30 Wiadomości 20.05 mat prod. USA 21 .35 52
minuty 22.30 W cieniu puWieści polonijne 20.20
Polskie smaki 20.20 Ma- styni - dramat prod. USA
gazyn ekonomiczny 21.0'0 0.25 Trzec ia planeta od
Panorama 21.20 Sport Słońca V - serial 0.45 Wład21.30 Zatrute wino 23.00 ca zwierząt - serial 1.30 U
J.inia specjalna 23.45 Je - kresu raju - dramat 3.00
stem 0.35 Monitor Wiado- W cieniu pustyni - dramat
4.45 Teleshopping
mości 1.00 Powtórki

TV POLONIA

1- --

12.30 M Kwadrat
-talk show
Manna i Matemy

-reportaż

7.35 Telesklep
8.05 Dokument
8.55 Kacper i przyjaciele
-serial animowany
9.20 Baśnie braci Gńmm
-serial animowany
9.45 Był sobie człowiek
- serial animowany
10.15 M Kwadrat
·talk show
Manna i Matemy
11.10 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
12.00 Jak się robi?.„

f"rJli

r®

6.00 Pl.osenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-serial animowany
725 Power Rangers
- serial dla młodzieży
7.50 Słoneczny patrol
-serial przygodowy
8.45 Podwójna akcja
-serial sensacyjny
9.35 Piękna
i Borys Bestia
·film fabularny prod. USA
11.30 AdamiEwa
-serial obyczajowy
12.00 Apetyt na miłość
12.30 Życiowa szansa_
-teleturniej
13.20 Zerwanewięzi
14.15 13 posterunek
- serial komediowy

lit ~©Ul&.l'ii'
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8.00 Dokument: Za drzwia·
mi Actors Studio - Who·
opi Goldberg 8.55 Trzy oblicza Ewy - dramat prod.
USA 10.25 Dokument: Magia kina - Zawrót głowy
10.50 Kapitan Jack - film
przygodowy prod. ang ielskiej 12.30 Dokument: Za
drzwiami Actors Studio Harrison Ford 13.25 Hrabina Cosel - film historyczny 15.50 Sznur - thriller
prod. USA 17 .15 Płonne
nadzieje - film obyczajowy
prod. szwedzkiej 19.05 Dokument: Za drzwiami Actors Studio - Sharon Stone 20.00 Fortepian - dramat prod. australijsko-nowozelandzkiej, reż. Jane
Campion, wyk. Holly Hunter 22.05 Trzy życia, jedna
śmierć - komedia prod.
francusko - portugalskiej
0.10 Kobieca sprawa - film
obyczajowy prod. francuskiej 1.55 Zakończenie

ałe:k.lno!

k0

2125 Trzeci bliźniak
-thriller prod. USA
23.15 Wydarzenia
23.25 M Kwadrat
23.45 Biznes Info
O.OO Trzeci bliźniak
• thriller prod. USA
1.50 Zakończenie
programu

Skowrońskiego

ŁOWICZANIN

ślimy.

Mariusz D. uważał, że trafił mu się_
w te święta doprawdy psi los. Miał
kolejny dyżur świąteczny - na niewielkiej całodobowej stacji spędził
Boże Narodzenie, a teraz szykował
mu się Sylwester przy dystrybutorze. Było wczesne popołudnie, ale
już się ściemniło, co nie oznaczało,
że przestali nadjeżdżać klienci. Że
też się tym ludziom chciało włóczyć
w taki dzień! Mariusz D„ przyjmując kolejne dziesiątki i setki złotych
i życząc szczęśliwego Nowego Roku,
miał już wszystkiego dosyć. - Żeby
tak się to już przestało kłębić! - zażyczył sobie Mariusz D., oczywiście
w duchu. A w taką noc życzenia czasem się spełniają. No, tyle tylko, że
niekoniecznie w sposób, o jaki my-

6.00 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 6.30 Su·
per VIP - plotki i ciekawostki 7.00 Muzyczne listy
- magazyn muzyczny 1.50
Hoboczaki - serial dla dzieci 8.20 Ostatnia romantycznka - komedia prod.
francuskiej 10.20 Stan wyjątkowy - serial sensacyjny prod. USA 11 .15 Hotel
- serial komediowy prod.
USA 12.20 Star. Trek: Voyager 3 - serial fantastyczny prod. USA 13.15 Obie-

a

5.40 Extra Wizjer 6.00 Mii przeznaczenie • telenowela meksykańska
6.45 Te'tesklep 7.00 Cena
miłości - telenowela meksykańska 7.50 Inspektor
Gadget - serial animowany dla dzieci 8.15 Animaniacy • 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 Szaleństwa Alvina wiewiórki serial animowany dla dzieci 9.40 Mini Playback Show
program rozrywkowy
łość

•

Dr Witt - program
13.45 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 14.20
Hoboczaki - serial animowany dla dzieci 14.45 Muzyczne lis ty - magazyn
muzyczny 15.35 M.A.S.H.
- serial komediowy prod .
USA 16.00 Alvaro - serial
obyczajowy prod. brazylijskiej 17 .OO Przygody rodziny Addamsów 2 - serial
komediowy prod. USA
17.-30 HOT CHAT 2001
17.45 Dziennik 18.00 Ży
ciowa szansa - teleturniej
19.00 Stan wyjątkowy •

turystyczno-podróżniczy

żyświat

10.45 Rozmowy w to ku talk show 11.40 Superwizjer • magazyn 12.10 Zwariowana forsa - program
rozrywkowy 12.40 Inspektor Gadget - serial animowany dla dzieci 13.05 Animaniacy - serial animowany dla dzieci 13.30 Tajne
akta psiej agencji li - serial animowany dla dzieci
13.55 Denis rozrabiaka •
serial animowany dla dzieci 14.20 Beverly Hills
90210 - serial obyczajowy
prod. USA 15.15 Milionerzy - teleturniej 16.00 TVN
· Fakty, pogoda 16.20 Virgi·
nia - telenowela meksykańska 17.10 Ekspedycja
18.00 Rozmowy "" toku -

......,,__

serial sensacyjny prod .
USA 20.00 Zemsta ślicz
notki - dramat obyczajowy
prod. USA 21.50 Dziennik
22.02 Informacje sportowe 22.05 INFORmator gospodarczy - magazyn Gazety Prawnej 22.15 Stan
wyjątkowy - serial sensacyjny prod. USA 23.15 Nie
je§teśmy aniołami - dramat prod. USA 1.15 X Laski - program rozrywkowy
1.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 2.45 Strefa P - magazyn muzyczny
3.10 Zakończenie programu

talk show 19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i 19.45
Sport 19.50 Pogoda 20.00
Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy 21.1 O
niespodzianka
Wielka
Klaudiusza - program rozrywkowy 21.40 Rodzina Soprano - serial sensacyjny
prod. USA 22.35 TVN Fakty 22.45 Rajd Paryż - [ 1kar 22.55 Nocne rozm > y
w toku - talk show 23.' O
Melrose Place - serial ol' ·•czajowy prod . USA (p . wtórk) 0.45 Granice - serial fabularno-dokumentalny 1.15 Urzekła mnie Twoja historia - talk show 1.45
Nic straconego - powtórki
programów

wych i przekonali się, że chleb to wbrew pozorom - łatwy, byle wiedzieć , gdzie i kiedy uderzyć. Także
teraz wyczekali do chwili, gdy przez
chwilę na stacji było prawie pusto dwaj kierowcy już odjeżdżali, a po
zapłaceniu nikt nie zajmował się patrzeniem w kieyµnku kasy. Postawili na podjeździe znak, wskazujący
na zamknięcie stacji . Piotr E„ krę
cąc się po sklepiku, szybkim ruchem
zapędził drugą osobę z obsługi do toalety, zakneblował, związał i zamknął w tym przybytku. W tym
czasie Jakub N. naciągnął na twarz
kominiarkę, wyciągnął broń , podszedł do Mariusza D. i zażądał kasetki z pienięd zmi .
Mariusz D. wyciągnął ~osłusznie ,
choć z pewnym ociąganiem się, kasetkę. Jednocze śn ie nerwowo rozglądał się w nadziei, że znowu nadjadą klienci. Nie nadjeżdżali - jak na
złość . Po zabraniu kasetki zw iązano
Mariusza D.
dok. na st1'. 7

mimo woli

Śpieszę się na święta do domu ...

Przestępca

Tym razem spełnienie marzeń
Mariusza D. wzięli na siebie - rzecz
-program publicystyczny jasna zupełnie nie myśląc o jego wy20.00 Wydarzenia
godzie - Jakub N. i Piotr E. Ci dwaj
20.20 Sport + Pogoda
dżentelmeni mieli już na sumieniu
20.30 Zdarzyło się jutro
okradzenie dwóch stacji benzyno·serial sensacjny

19.00 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
19.45 Pytania Krzysztofa

21.00 Queenie
-film biograficzny
prod.USA
21.30 LosowanieLOTTO
22.00 Na każdy temat
22.55 Era biznesu
23.00 Informacje
23.15 Sport
23.25 Prognoza
pogody
23.30 Puls biznesu
23.45 Przeżyli kataklizm
·serial dokumentalny
prod.USA
Cykl czterech odcinków,
ukazujących dramatyczne
wydarzenia i katastrofy wi·
dziane oczyma tych, którzy przeżyli kataklizm.
0.40 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

nowy
; WiE.ŚCi z Głowna i Strykowa

Sobota
[tl\llPD
6.30 Wszystko o działce
i ogrodzie
7.00 Agrolinia
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Przygody
szwajcarskiej
rodziny
Robinsonów
-seńal prod. USA
Robinsonowie już się przyzwyczaili do życia w pionierskich warunkach, rozkoszują się pięknem miejsca, w którym tak nieoczekiwanie się znależli. Tylko
Emily w dalszym ciągu
unika wszystkich , mimo
protestów Joanny i napomnieli Davida. Robinson
z chłopcami budują tratwę,
zdolną do wypłynięcia na
pełne morze.
8.45 Ziarno - program
redakcji katolickiej
dla dzieci i rodziCÓ'N
9.10 5-10-15-program
dla dzieci i młodzieży
9.40 Wall Disney
przedstawia:
Sabrina
-seńal anim. prod. USA
10.05 Walt Disney
przedstawia:
Pan Boogedy
- seńal prod. USA

TVP8
7.00
7.30

8.00
9.00

9.25

9.50
10.15

11'10
11.15

11.40

Echa tygodnia
Spróbujmy razem
-magazyn
dla niepelnosprawnych
Program lokalny
Doogie Howser,
lekarz medycyny
-serial prod. USA
Psi świat
-serial prod.
kanadyjskiej
Nie tylko
dla komandosów
Zwierzaki - dziwaki
-serial dok.
prod. angielskie)
Europa
wita Euro
Kino bez rodziców:
Jetsonowie
-serial animowany
Przygody barona
Munchhausena
- film fabularny

14.00 Familiada: Turniej
mistrzów - teleturniej
14.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
15.00 Co nam w duszy gra
·Przeboje filmowe

11.00 Gala Łyżwiarstwa
. Figurowego
11.35 Lista przebojów
12.05 Ostatnie safari
12.30 Kwadrans na kawę
12.45 Sylwester
i Nowy Rok
w Jedynce
13.00 Wiadomości
13.10 Dwadzieścia jeden
- teleturniej
13.45 Słoneczny patrol
- seńal prod. USA
14.30 Zaśpiewajcie
to jeszcze raz:
Kulig
15.05 Zwierzęta świata:
Morskie stwory
nocą - film dok.
prod. angielskiej
15.30 Podróżnik
16.00 Co Pani na to?
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.30 Plebania - serial TVP
18.00 Kochamy polskie
seriale- teleturniej
18.30 Jaka to melodia?
• quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka:
Tęczowe rybki
19.30 Wiadomości
19.52 Sport
19.58 Pogoda

16.00 Śpiewające
Fortepiany
- leletumiej muzyczny
17.00 30 ton! - lista, lista
- lisia przebojów
17.30 Szum - film dok.
18.00 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Europa wita Euro
19.00 Polak potrafi czyli
co dziś porusza
Weissa Janusza
19.55 Co nam w duszy gra
- przeboje filmowe
20.50 Słowo na niedzielę
21.00 Panorama
21.20 S;>ort - telegram
21.28 Prognoza pogody
21.30 Kiedy mężczyzna
kocha kobietę
- film fab. prod. USA
Michael i Alice Greenowie
są udanym i zgodnym
małżeństwem . Wychowują dwie córki, 9-letnią Jess
z poprzedniego związku
Alice i ich 4-letnią C'llsey.
Rodzina mieszka w wygodnym, ladnym domu w San
Francisco, stać ich na
dostatnie życie. On jest
pilotem linii lotniczych, ona
nauczycielką.

0.05 Oczy Laury Mars
- film fab. prod. USA
Laura Mars jest znakami-

C.i.ĄŃN-tl
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9.00 Niebezpieczne kontakty 9.25 Fenomeny pogody 9.55 Kids @ Discovery 10.50 Święto smakoszy : przez Kąnadę z
Gregiem i Maxem 11.15
Wielka wyprawa - Hiszpania 11.45 Zwierzęce maleństwa 12.40 Skullduggery 13.30 Pojazdy specjalnego przeznaczenia 14.00
Saperzy 14.25 Twarz 16.10
Wojenne opowieści 16.35
Wojenne miesiące 17.05
Narzędzia wojny 18.00 Titanic 19.00 Wysypisko:
Machina oblężnicza 20.00
Mistrzowie z kasyna 22.00
Kraina błędnych dusz O.OO
Amerykańscy
prawnicy
1.00 Medycyna sądowa
2.00 Przetrwanie na autostradzie 3.00 Zakończenie
programu

..
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8.30 Skoki narciarskie: Zawody pucharu świata w Val
di Fiemme 10.00 Kombinacja norweska: Zawody
pucharu świata w Oberw1esenthal 1.00 Narciarstwo
alpejskie 13.30 Kombinacja norweska 14.00 Piłka
nożna 18.00 Narciarstwo
biegowe 19.30 Skoki narciarskie 21.00 Boks 21.30
Jeździectwo 22.30 Rajd
Total Dakar 2002 23.00
Skoki narciarskie : Turniej
Czterech Skoczni 0.30
Narciarstwo biegowe: Zawody pucharu świata w
Engelberg - wyśc i g sprinterski 1.30 Rajd Total Dakar 2002 2.00 Zakończe
nie prog,amu
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WOT

Łódź

TV

7.00 Ropuszy zwiad - film
animowany 7 .30 Czerwony pies Cliford - film animowany
Telewizjny
numer warszawski 8.02 Telewizyjny k~rier mazowiecki 8.20 Minął rok - przeglą
da najważniejszych wydarzeń roku 2001 8.40 Mieszkaj lepiej 9.00 Święty - serial fabularny 10.00 Za
glosem serca - serial dla
młodzieży 10.30 Łza się w
oku kręci 12.00 Cel podr/Jży 13.00 Skarbiec • magazyn kulturalny 13.25 Genialne zwierzaki 13.55 Serial dokumentalny 14.25
Gościniec 15.00 Tajemnicze archiwum Shelby Woo
- amerykański serial fabularny 15.25 Koncert trzech
tenorów 16.15 Szczęśliwej
podróży 16.35 Tropiciel
17 .OO Z archiwum kuriera
17.10 Muzyka 17.30 Przygody Robinn Hooda - serial przygodowy 18.00 Telewizjny kurier warszawski
18.20 Są takie miejsca
18.40 20 lat później 19.00
Teatr w TVP 3 regionalnej
20.35 Telekurier bis 20.05
Wakat 20.40 Telekurier Bis
21.00 Z archiwum kuriera
21.10 Urszula akustycznie 21.30 Kurier 21.35
Kawałek Andaluzji 22.00
Zakochani w Molly 23.35
Koncert trzech tenorów

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

7 .OO Czerwony pies Clifford - serial animowany
dla dzieci 7.30 Toad patrol
- film animowany dla dzieci 8.00 Przygody kota Filemona - serial animowany dla dzieci 8.1 O Hity i
bity 9.00 Święty - serial
fabularny prod. angielskiej
1 O.OO Teleturniej 3 na 6
10.30 Łza się w oku kręci
12.00 Cel podróży - film
podróży 13.00 Skarbiec magazyn kulturalny 13.55
Serial dokumentalny 14.25
Gościniec - magazyn 15.00
Tajemnicze archiwum Shelby Woo - serial fabularny
15.30 A to Polska właśnie
16.15 Szczęśliwej podróży 16.35 Zaproszenie prezentacja ciekawych zakątków naszego kraju 17.00
Bywalec 17 .15 Magazyn
kulturalny 17 .45 Katolicki
tygodnik informacyjny 18.00
ŁWD 18.20 Łódż 3 proponuje 18.30 Firma oraz suplęment 19.00 Teatr w TV
3 regionalnej 20.05 Wakat
20.35 Telekurier BIS 21.05
Koncert 21.45 Nie tylko
Wawel - w siedzibie Horvathów 22.00 Kino mocne: Zakochani w Molly film fabularny 23,35 Koncert trzech tenorów - program zawier obszerne fragmenty koncertu 0.30 Program na jutro

a.oo

„ Walt Disney przedstawia: Pan Boogedy" - film fabularny prod.
USA - reż. Oz Scott, wyk. Richard Masur, Mimi Jennedy, Kristy
Swanson i inni. Emisja: sobota, 29 grudnia, TVP 1, godz. 1O.05.

29 grudnia 2001 r.

mieszkańców

20.05 Silverado
- western prod USA
22.20 Magazyn
motoryzacyjny
MOC
22.45 Gala Boksu
Zawodowego
23.30 Spec
- czarna komedia
prod.USA
Akcja filmu rozgrywa się
w bożonarodzeniowy wieczór na willowym przedmieściu Old Baybrook w
Connecticut. Podczas gdy
większość

robi ostatnie gwiazdkowe
zakupy i śpieszy do domu
na uroczystą kolację, Caroline i Lloyd ChasseLirowie , zamożne małżeństwo
z 15-letnim stażem, odbywa w gabinecie doktora
Wanga kolejną sesję psyPtaszek- film fab.
prod. hiszpańskiej

choterapeutyczną.

1.05

-2.40 Zakończenie
programu

!ością wśród artystów-fotografików świata mody nie
tylko nowojorskiej. Otrzymuje
zlecenia od najlep:;;zych tygodników, magazynów i
katalogów. Jej kontrowersyjny styl, przesycony
erotyzmem, tajemniczością
i przemocą, jest powszechnie rozpoznawany. Choć
przygotowywane w celach
reklamowych, fotografie Laury szokują brutalnym naturalizmem (w filmie wykorzystano prace autorstwa Helmuta Newtona i
Rebecki Blake).

1.40 Niełatwa forsa
-komedia k!yminalna
prod.USA
3.10 Zakończenie
programu
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0
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
- serial animowany
7.25 Power Rangers
- seńal dla młodzieży
7.50 Słoneczny patrol
-serial przygodowy
8.45 Podwójna akcja
- serial sensacyjny
9.35 Piękna
i Borys Bestia
-filmfabulamyprod. USA
11.30 Adam i Ewa
- serial obyczajowy
12.00 Apetyt na miłość
12.30 Życiowa szansa
·teleturniej
13.20 Zerwane więzi
14.15 13 posterunek
- serial komediowy

(0.
7.35 Telesklep
8.05 Dokument
8.55 Kacper I przyjaciele
- serial animowany
9.20 Baśnie braci Grimm
-serial animowany
9.45 Był sobie człowiek
- seńal animowany
10.15 M Kwadrat
-talk show
Manna 1Matemy
11.10 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
12.00 Jak się robi?„.
-reportaż

12.30 M Kwadrat
-talk show
Manna i Matemy

14.50
15.20
15.45
16.05
17.00
17.30
18.3018.45
19.00
19.10
20.05
20.35

Power Rangers
- serial dla młodzieży
Pokemon
- serial animowany
Informacje
Wysoka fala
- serial przygodowy
Czułość I kłamstwa
- telenowela TVP
Cud miłości
-telenowela
Graffiti
Informacje
Sport+ Pogody
Dziki księżyc
- telenowela
Adam i Ewa
- serial obyczajowy
Graczykowie,
czyli buła i spóła
- serial komediowy

12.50 Telesklep
13.55 Remington Steele
- seńal sensacyjny
14.45 Jak się robi?.„
15.15 Bill Cosby Show
- serial komediowy
15.45 Kacper i przyjaciele
- serial animowany
16.05 Baśnie braci Grimm
-serial animowany
16.35 Był sobie człowiek
-serial animowany
17.05 Domek na prerii
- seńal przygodowy
18.00 Cudowne łata
- seńal obyczajowy
18.30 Bill Cosby Show
- serial komediowy

1TCil.'

o

•TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata 9.00 6.40 Teledyski 7 .40 OdjazRozmowy na nowy wiek dowe kreskówki - seriale dla
9.30 Serial 10.30 Czarno- dz1ec1 9.35 Grom w raju serial 10.20 Nie z tego
księżnik z krainy Oz 11.00
Klub pana Rysia 11.15 Tę św iata - serial 10.45 Czy
czowa bajeczka 11.30 Klan bo isz się ciemności?
12.00 Wiadomości 12.1 O serial 11.1
W obcym
Forum Polonijne 13.00 Po- mieście - serial 12.00 Izalaków portret własny 13.15 bella - telenowela 12.50 TePolonica 15.00 Wiadomo- leshopping 14.20 Maria
Emilia - telenowela 15.1 O
ści 15.15 Rozmowy na nowy
wiek 16.00 Panorama 16.21 Nie z tego świata - serial
Pogoda 16.25 Dekolt 17 .OO 15.35 Czy boisz się ciemTeleexpres 17 .20 Gość Je- ności? - serial 15.35 Oddynki 17.30 Czarnoksięż jazdowe kreskówki 18.00
nik z krainy Oz 17.50 Klub Grom w raju - serial 18.45
pana Rysia 18.10 Tęczo Władca zwierząt - serial
wa bajeczka 18.20 Pogoda fantasy 19.35 Trzeci pła
18.30 Panorama 18.50 neła od Słońca - serial
Klan 19.15 Dobranocka 20 .00 U kresu raju - dra19.30 Wiadomości 20.05 mat prod . USA 21.35 52
minuty 22.30 W cieniu puWieści polonijne 20.20
Polskie smaki 20.20 Ma- styni - dramat prod. USA
gazyn ekonomiczny 21.00 0.25 Trzecia planeta od
Panorama 21.20 Sport Słońca V - serial 0.45 Wład
21.30 Zatrute wino 23.00 ca zwierząt - serial 1.30 U
Linia specjalna 23.45 Je- kresu raju - dramat 3.00
stem 0.35 Monitor Wiado- W cieniu pustyni - dramat
mości 1.00 Powtórki
4.45 Teleshopping

21.00 Queenie
- film biograficzny
prod. USA
21.30 Losowanie LOTTO
22.00 Na każdy temat
22.55 Era biznesu
23.00 Informacje
23.15 Sport
23.25 Prognoza
pogody
23.30 Puls biznesu
23.45 Przeżyli kataklizm
-serial dokumentalny
prod.USA
Cykl czterech odcinków,
ukazujących dramatyczne
wydarzenia i katastrofy widziane oczyma tych, którzy przeżyli kataklizm.
0.40 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

19.00 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
19.45 Pytania Krzysztofa
Skowrońskiego
- program publicystyczny
20.00 Wydarzenia
20.20 Sport+ Pogoda
20.30 Zdarzyło się jutro
- seńal sensacjny
21.25 Trzeci bliźniak
- thriller prod. USA
23.15 Wydarzenia
23.25 M Kwadrat
23.45 Biznes Info
O.OO Trzeci bliźniak
- thriller prod. USA
1.50 Zakończenie
programu

k0

al~k.ino!

8.00 Dokument: Za drzwiami Actors Studio - Whoopi Goldberg 8.55 Trzy oblicza Ewy - dramat prod.
USA 10.25 Dokument: Magia kina - Zawrót głowy
10.50 Kapitan Jack - film
przygodowy prod. angielskiej 12.30 Dokument: Za
drzwiami Actors Studio Harrison Ford 13.25 Hrabina Cosel - film historyczny 15.50 Sznur - thriller
prod. USA 17.15 Płonne
nadzieje - film obyczajowy
prod . szwedzkiej 19.05 Dokument: Za drzwiami Actors Studio - Sharon Stone 20.00 Fortepian - dramat prod. australijsko-nowozelandzkiej, reż. Jane
Camp1on, wyk . Holly Hunter 22.05 Trzy życia, jedna
śmierć - komedia prod.
francusko - portugalskiej
0.10 Kobieca sprawa - film
obyczajowy prod. francuskiej 1.55 Zakończenie

dok. ;:e s/1: 7
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Głowna i Strykowa

nowy

z

Anioł zamiast mikolaia

dzi, że jeśli już będzie musiala coś upich-

cić, to zrobi pieczonego pstrąga,

czyli na siostrę. Monika Luft twier-

pada. Podtrzymuje tradycje, ale z

Zwykle mają dwie choinki: jedną

i drngą w domu, ustrojoną w jednym
odcieniu. W pierwszy dzień świąt zja-

na tarasie, ubraną typowo po polsku

dają indyka w borówkach albo na-

bień.

Świąteczne porządki.

Prezenterka telewizyjnej „Jedyn-

szonych owoców i - oczywiście paszteciki przygotowane przez jej
babcię. Z wielką niecicrpliwośc;ią

jada ryb, ale lubi wigilijne sałatki,
kapustę z grochem, kompot z su-

wami, ale wszystkiego próbuje. Nie

ne drzewko. Aktorka przyznaje, że
nie przepada za wigilijnymi potra-

która ma świetne pomysły, jak co
roku stworzyć zupelnie inne zielo-

Ubieranie choinki zostawia siostrze,

zwykle robi

w telenoweli „Złotopolscy". Ania

W kuchni rządzi mama aktorki,
znanej glównie z roli Marylki Baki

Anna Przybylska

uwzględnieniem rodzinnych podnie-

bo za
karpiem mało kto w jej rodzinie prze-

dziewanego podrobami. W domu
piosenkarza Wigilię przygotowuje

żona Ewa i pani Bożenka, która opie-

kuje się ich gospodarstwem. Wszystkie dania doprawia sam gospodarz.

Krawczykowie uwielbiają ryby: karpia, łososia, halibuta, sole, śledzie.

Poza tym są makiełki, łazanki z ka-

a

pustą, kapusta z grochem i grzybami. Piosenkarz kilka godzin przed

sam żam1je - zamęcza nimi rodzinę

Wigilią ćwiczy kolędy, potem - jak

przy stole.

ki" nie wyobraża sobie Wigilii spę
dzonej poza rodzinnym domem.
Spędzi ją razem z.rodzicami i synem

czeka na wypieki swojej cioci. W
drngi dzień świąt Ania obchodzi uro-

Monika Luft

Filipem. Ze względu na nawał pracy
i brak czasu rodzina zwykle zwalnia

dziny i wtedy - żeby to jakoś uczcić
- zazwyczaj idzie z przyjacióimi do

rozrywkowy

10.45 Rozmowy w toku talk show 11.40 Superwizjer - magazyn 12.1 O Zwariowana forsa - program
rozrywkowy 12.40 Inspektor Gadget - serial animowany dla dzieci 13.05 Animaniacy - serial animowany dla dzieci 13.30 Tajne
akta psiej agencji li - serial animowany dla dzieci
13.55 Denis rozrabiaka serial animowany dla dzieci 14.20 Beverly Hills
90210 - serial obyczajowy
prod. USA 15.15 Milionerzy - teleturniej 16.00 TVN
Fakty, pogoda 16.20 Virginia - telenowela meksykańska 17 .1 o Ekspedycja .
18.00 Rozmowy w toku -

serial sensacyjny prod.
USA 20.00 Zemsta ślicz
notki - dramat obyczajowy
prod. USA 21.50 Dziennik
22.02 Informacje sportowe 22.05 INFORmator gospodarczy - magazyn Gazety Prawnej 22.15 Stan
wyjątkowy - serial sensacyjny prod. USA 23.15 Nie
jesteśmy aniolami - dramat prod. USA 1.15 X Laski . - program rozrywkowy
1.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 2.45 Strefa P - magazyn muzyczny
3.10 Zakończen ; p progra-

talk show 19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i 19.45
Sport 19.50 Pogoda 20.00
Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy 21.10
Wielka
niespodzianka
Klaudiusza - program rozrywkowy 21.40 Rodzina Soprana - serial sensacyjny
prod. USA 22.35 TVN Fakty 22.45 Rajd Paryż - Dakar 22.55 Nocne rozmowy
w toku - laik show 23.50
Melrose Place - serial obyczajowy prod. USA (ppwtórk) 0.45 Granice - serial fabularno-dokumentalny 1.15 Urzekła mnie Twoja historia - talk show 1.~5
Nic straconego - powtórki
programów

mu

żyświat Dr Witt - program
turystyczno-pod róż n i czy
13.45 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 14.20
Hoboczaki - serial animowany dla dzieci 14.45 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 15.35 M.A.S.H .
- serial komediowy prod.
USA 16.00 Alvaro - serial
~byczajowy prod. brazylijskiej 17.00 Przygody rodziny Addamsów 2 - serial
komediowy prod. USA
17.30 HOT CHAT 2001
17.45 Dziennik 18.00 Ży
ciowa szansa - teleturniej
19.00 Ston ·::1jąt:-owy -

restauracji.

ją z przygotowań tradycyjnych potraw. Większość obowiązków spada
głównie na organizatora wieczerzy,

•

5.40 Extra Wizjer 6.00 Milość i przeznaczenie ; telenowela meksykańska
6.45 Telesklep 7.00 Cena
milości - telenowela meksykańska 7.50 Inspektor
Gadget - serial animowany dla dzieci 8.15 Animaniacy - 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 Szaleństwa Alvina wiewiórki serial animowany dla dzie-

program

ci 9.40 Mini Playback Show

-

D

6.00 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 6.30 Super VIP - plotki i ciekawostki 7 .OO Muzyczne listy
- magazyn muzyczny 7.50
Hoboczaki - serial dla dzieci 8.20 Ostatnia romantycznka - komedia prod.
francuskiej 10.20 Stan wyjątkowy - serial sensacyjny prod. USA 11.15 Hotel
- 'serial komediowy prod.
USA 12.20 Star Trek: Voyager 3 - serial fantastyczny prod. USA 13.15 Obie-

Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy
Kawa czy herbata

chorobę

14.35 Bocznymi drogami
15.00 Wiadomości
15.10 Wyprzedzić

rej starają się wpoić, ich
zdaniem, najważniejsze wartości życiowe. Nie zdają
sobie jednak sprawy, że ich
metody wychowawcze nie

14.55 Felicity- serial
prod.USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
1621 Pogoda
1625 Złotopolscy
-telenowela TVP
16.55 Życie do poprawki
- serial prod. USA
Tory V'n Dike jest zgor-

szczęścia

6.55 Arystokraci
-serial prod. angielskiej
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
-telenowela TVP
9.00 Doktor z alpejskiej
wioski
-serial prod. niemieckoaustriacko-wloskiej
9.45 Wieczór
z Jagielskim na bis
10.30 Kobiety
„ za kierownicą
-komedia obyczajowa
12.05 Po prostu żyć
12.30 Zawód weterynarz
-serial dokumentalny
13.00 Panorama
13.10 A życie kołem się
"toczy
-serial prod. USA
13.55 Ponad czasem
-serial prod.
australijskiej
14.20 Krzyżówka

TVP8

t

Panorama
Sport· telegram
Pogoda
Linia specjalna
Dzień Martina
- film obyczajowy
Poruszająca historia wąt-

21.00
21.20
2126
21.30
22.25

tę kobietę.

niala i zła. Odsunęła się
od ludzi, zamykając we
wlasnym świecie. Z nikim
nie rozmawia', nie przyjmuje gdści. Tragiczny wypadek samochodowy na zawsze przekreślił ambitne
plany sportowe sławnej tenisistki. Od lat Tory jest
przykuta do inwalidzkiego
wózka.
17.50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Va banque
- teleturniej
19.30 Program rozrywkowy
20.00 Mjakmiłość
-serial TVP
Malgosia i Iza przystępują
do egzaminów wstępnych
na architekturę krajobrazu.
Po testach konsultują odpowiedzi i dochodzą do
wniosku, że napisały podobnie. Jola ostrzega Hankę
przed Gałązkową. Przypomina przyjaciółce, że już
razzostała·skrzywdzona przez

sęnsacyjnym

o przy-

dzieciństwa,

1.45 Zakończenie
programu

wodą

1.20 Martin Korch
- Nad spokojną

- magazyn

0.55 Football, football

nęły

które 1'Tlibezpowrotnie. Z dala
od ponurej więziennej celi
w niewielkim miasteczku w
kanadyjskiej prowincji Ontario fyje wrażliwy i nieśmialy
chłopiec, który czuje się
samotny i zagubiony. On
również ma swoje marzenia.

lata

wspominając szczęśliwe

zastanawia się nad swoim
zmarnowanym życiem. Marzy
choć o chwili wolności,

siadujący karę przestępca

ca i więźnia, których los
przypadkowo połączył. Od-

jażni dziesięcioletniego chłop

kiem

12

8.30 Rajd Total Dakar 2002
9.00 Tenis 10.00 Piłka noż
na 11.00 Rajd Total Dakar
2002 11.30 Skoki narciarskie: Turniej Czterech
Skoczni 13.00 Pilka nożna
14.30 Skoki narciarskie:
Turniej Czterech Skoczni
16.00 Tenis 17.30 Pilka
nożna 21.30 Jeżdziectwo:
Zawody pucharu świata
22.30 Rajd Total Dakar
2002 23.00 Wiadomości
23.15 .Żeglarstwo 23.45
Przygoda 0.40 Rajd Total
Dakar 2002 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu
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9.00 Lotnicze szaleństwo
9.25 Turbo 9.55 Fajerwerki: Wybuchowa historia 10.50
Wielka wyprawa - Hiszpania 11.15 Plac Kingsbury
11.45 Nowe Rosweel 12.40
Pear Harbour • zaglada
Arizony 13.30 Urodziny świa
ta 15.15 Niewyjaśnione tajemnice: Dziwne istoty i ufo
16.1 O Plac Kingsbury 16.35
Antony'ego Henna opowieści o roślinach 17 .05 Węd
karskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Turbo 18.00
Stulecie zwyklych łudzi
19.00 Zakręcone opowieści
19.30 Zwierzęce archiwum
20.00 Tajemnice Piramid
21.00 Wielki ucieczki: Uciekinierzy 22.00 Poszukiwacze cudów 23.00 Wielka
wyprawa O.OO Samolot dokonaly 1.00 Wyprawy w
czasie 2.00 Cia, tajemniczy wojownicy Ameryki 3.00
Zakończenie programu

~~~

Łódź
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7.OO Papa Beaver's Story
- film animowany 7.30 Babar - film animowany 8.00
Kawałek Andaluzji - reportaż 8.15 Architektura Warszawy 8.30 Za wszelką cenę
9.30 Historia kołem się
toczy 10.00 Zdarzyło się
jutro - serial fabularny 10.45
Telekurier 11.15 Policjanci
z Mt. Thomas 12.00 To jest
temat 12.15 W poszukiwaniu francuskich przysmaków - serial dokumentalny
12.45 Odkryj nowy świat
13.1 O Kostek - serial fabularny 13.35 Za glosem serca - serial kanadyjski 14.05
Klan - telenowela 15.00 Tajemnicze Archiwum Shelby Woo 15.25 Wiadomości kuriera 15.30 Architektura Warszawy 1,5.40 Kurier
16.00 Rok w polityce 16.20
Szef kuchni poleca 16.30
Ponad czasem - serial fabularny 17 .15 Gość WOT
17.30 Studio reportażu
17.45 Gość WOT 18.00
Kuriel 18.20 Psychiatria bez
lęku 18.45 Są wśród nas
19.00 To jest morze 20.40
Telekurier 21.00 Parada humoru - serial komediowy
21.30 Kurier 21.45 Rozmowa
dnia 22.00 Joanna 1wilk film fab. 23.30 Prawdziwa
Rosia - serial dok. 0.35 Zakończenie programu

WOT

·zAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7 .OO Papa Beaver's story
- serial animowany dla dzieci 7.30 Babar - serial animowany dla dzieci 8.00
Dzień Reymonta - reportaż 8.30 Za wszelką cenę serial fabularny
9.25
Książki z górnej półki • prezentacje 9.30 Historia kołem się toczy 10.00 Serial
fabularny 10.~5 Telekurier
- wydanie specjalne 11.15
Kino w południe: Policjanci z Mt. Thomas • serial
fabularny 12.00 To jest temat 12.15 W poszukiwaniu francuskich przysmaków - serial dokumentalny
12.45 Odkryj nowy świat 13.1 O
Kostek - serial fabularny
13.35 Za głosem serca serial kanadyjski 14.00 Klan
- telenowela 1Ś.00 Tajemnicze archiwum Shelby Woo
15.40 ŁWD 16.00 Święta
u J<rav..ayków 16.30 Ponad czasem 17.15 Impresje 17.30
ŁWD 17.50 Rozmowa dhia
18.00 ŁWD 18.20 Budżet
nie tylko domowy 18.50 Wa- rownie pogranicznych szlaków 19.00 To jest temat
20.40 Telekurier 21.00 Parada humoru 21.30 ŁWD
22.00 Joanna i wilk - film
fabularny 23.45 Prawdziwa Rosja • serial dokumentalny 0.35 Program na jutro

TV

„A życie kołem się toczy". serial prod. USA - wyk. Jennifer Love
Hewitt, Jonathan Schaech, Jennifer Garner i inm: Emisja: środa,
2 stycznia, TVP 2, godz. 13. 10.

2 stycznia 2002 r.

15.35 Program
są właściwe, dorastająca
publicystyczny
Przedmieście 27
córka ma swoje potrzeby
16.00 Rower Błażeja
815 Kawa czy herbata
i prawa. Jenn1fer jest uczen16.30 Moda na sukces
8.45 To niesamowite
nicą liceum, podobnie jak
- serial prod. USA
-film animowany
17.00 Teleexpress
jej rówieśnicy lubi się ba17.20 Gość Jedynki
prod. angielskiej
wić, przeżywa pierwszą mi9.20 Jedyneczka
17.35 Klan - telenowela TVP
iość. Romansuje z sym- program dla dzieci
Agnieszka zastanawia się„ patycznym chłopakiem ze
9.50 Bajeczki Jedyneczki czy to przypadek, że Filip i szkoły, Bradem.
-program dla dzieci
Iwonka odlecieli tym samym samolotem. Docho10.00 Muppet Show,
czyli rewia gwiazd
dzi do wniosku, że chyba
10.55 Telezakupy
jest zazdrosna. Michał
11.10 Krótka historia
dostaje lekką reprymendę
za wczorajszy powrót.
czasu - film.dok.
prod. angielskiej
· Sprawcą zamieszania oka12,00 Wiadomości
zuje się Cyryl, który szu12.10 Agrobiznes
ka! go przez cały wieczór i 21.45 Kronika kryminalna
- rolniczy program
dzwonił co kilka minut.
22.05 Tylko u nas
inf01TT1acyjny
22.38 Monitor
18.05 Między nami
12.20 Kontrasty· świat,
Wiadomości
18.50 5 minut
ludzie, pieniądze
o Unii Europejskiej 23.00 Sportowy flesz
23.05 Czas na .„
12.25 Samożycie
19.00 Wieczorynka:
12.45 Klan - telenowela TVP
kontrowersyjny
Made line
dokument:
13.15 Komputerowy
19.30 Wiadomości
Bramkarze
lekarz domowy
19.57 Sport+ Pogoda
-film dok. prod. USA
1325 KJosk
20.10 Okruchy życia:
025 Gorąco polecam
pr:zy Wspólnej
Morder.cze żądze
- film fab. prod. USA
13.40 .Telezakupy
- film fab. prod. USA
13.55 U siebie
Bill i Susan Stantonowie 2.10 Zakończenie
t4.15 Kwadrans na kawę
programu
wychowują jedynaczkę, któ-

6.00
7.30
7.45
8.00
8.12
8.15

IT[VJP-0

Środa
Disco Relax
Twój lekarz
Wystarczy chcieć
Magazyn redakcji
prog. religijnych
Nonmalny Norman
-serial animowany
Kosmiczne wojny
• serial animowany
Tajemniczy rycerze
Power Rangers
Disco Polo Live
Gwiazdkowe
wspomnienia
- film prod. USA
Trzej
Muszkieterowie
- film prod.
Francja-Wiochy
Benny Hill
4x4

m
7.00 Teleshoping 8.00 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci 10.15
Teleshopping, 10.45 Zaginiony skarb - komedia proc.
USA 12.25 Hotel - serial
obyczajowy 13.15 Teleshopping 13.45 Akwanauci - serial dokumentalnoprzygodowy 14.15 Ten, który
ocszedl - dramat prod. USA
16.10 Niesamowite maszyny - film dokumentalny
17.05 CzynQik PSI Ili serial fantastycznonaukowy
18.00 Słoneczny patrol serial przygodowy 19.00
Koncert Britney Spears
20.00 Szczęki - thriller
prod. USA, reż. Steven
Spielberg, wyk. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard
Dreyfuss 22.1 O W potrzasku - thriller prod USA
23.55 Grzechy nocy - film
erotyczny 1.25 Koncert
Britney Spears 2.15 Szczę
ki - thriller prod. USA 4.15
Teleshopping

6.00 Cyrograf dojrzałości
7.00 Echa tygodnia 7.30
Eurololk 8.00 Wiadomości
8.15 Zostań rysownikiem
8.45 Ziarno 9.10 Z dziecię
cej estrady 9.35 Plebania
10.00 Muppet show, czyli
rewia gwiazd 11.00 Czy
Lucyna to dziewczyna 12.20
Kultura duchowa narodu
13.10 Wielkie żarcie 13.35
Mapeciątka 14.00 Jan Matejko 14.30 P1rac1 15.00 Jest
jak jest 15.30 Stacja PRL
16.00 Ojczyzna-polszczyzna 16.15 Kurier z Waszyngtonu 16.30 Powrót po
łatach 17.00 Teleexpres
17.30 Mafia 18.00 Na dobre i na złe 18.50 Zaproszenie 19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości 20.00
Kapital czyli jak zarobić
pieniądze w Polsce 21.25
Ryszard Rynkowski 22.30
Panorama 22.50 Sport-tele.gram 23.00 Bezludna wyspa 23.55 Poclazy 0.20 Na dobrei na zie 1.15 Powtór

-serial sensacyjny
14.30 Bagna nad Biebrzą
i Narwią
-film dokumentalny
15.30 Jak się robi ... 7
- reportaż
16.00 Synowie Kalle
-western prod. USA
18.10 Tristan i Izolda
- film przygodowy
20.00 Wydarzenia
20.20 Sport
2025 Pogoda
20.30 Zdarzyło się jutro
-serial sensacyjny
21.25 Pan wzywał
Milordzie?
-serial komediowy
produkcji angielskiej

16.15 Apetyt na miłość
16.45 Roswell:
W kręgu tajemnic
-serial prod. USA
17.35 Asyzklasy
-serial dla mlodzieży
18.30 lnfonmacje
18.50 Sport
18.55 Prognoza pogody
19.05 Na każdy temat
pt. Zabójstwo
bez powodu
20.00 Świat według
Kiepskich
-polski serial komediowy

zwierzęta świata

15.20 Podaruje
dzieciom słońce
15.30 lnfonmacja
15.40 Prognoza pogody
'15.45 Najzabawniejsze

TV POLONIA

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
- se~ał obyczajowy
11.00 Tajemniczy
element
-serial sensacyjny
12.00 M Kwadrat
-talk show Manna
i Matemy
12.30 Jedenastka Szpot
-film dokumentalny
13.30 Remington Steele

...

)

14.35
14.50

12.30

9.00
9.25
9.50
10.45

8.30

8.00

6.00
7.00
7.15
7.30

5

z

mieszczań

8.00 Sznur - thriller prod.
USA 9.25 Trzy życia, jedna śmierć - komedia prod.
Francja/Portugalia 11.30
Dokument: Za drzwiami
Actors Studio, szkoły teatralnej i filmowej 12.25
Hrabina Cosel - film historyczny 14.50 Wariatka film obyczajowy prod. USA
16.45 Światto i mrok - thril1er
prod. kanadyjskiej
18.15 Przygoda noworoczna - film obyczajowy prod.
polskiej 19.30 Dokument:
Magia kina 2: Zawrót głowy
20.00 Szkolne jasełka komedia prod. UK 21.05 Z
przymrużeniem oka - komediodramat prod. UK/
USA 22.50 Wetherby - dramat prod. UK 0.30 Kob1ec
sprawa - film obyczajowy
prod. francuskiej. reż.
Claude Chabrol, wyk. Isabelle Huppert, Francois
Cluzet 2.1 O Zakończenie
programu

a1t lclrtO!

k©

skiego domu Joey przedstawia swoim bliskim czarnoskórego narzeczonego Johna, czym wprawia ich
w zakłopotanie.
0.20 Pan wzywał
Milordzie?
-serial komediOWf
produkcji angielskiej
1.15 Zakończenie
programu

Pochodząca

22.20 Zgadnij, kto
przyjdzie na obiad?
- dramat obyczajowy
prod. USA, reż Stanley
Karmer, wyk. Kalharine
Hepblrn, Sidney
P0ttier i inni

20.45 Kocham Klarę
- serial komedioWf
21.20 Hokus pokus
-film prod. USA
Trzy wiedżmy spalona na
stosie w Salem przed 300
Jaty wracają by ostatecznie rozparawić się z niedobrym światem. Na ratunek
śpieszy chlopiec zaklęty
przez nie w czarnego kota.
21.30 Losowanie LOTTO
23.10 Szalony Jack:
Tunel śmierci
- film prod. USA
0.55 Trzej
Muszkieterowie
-film prod.
Francja -Wiochy
2.50 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

now.1 ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

6.00 Bialy Kiel - serial przygodowy 6.30 Czarny Królewicz - serial przygodowy
dla młodziefy 7.OO V Max magazyn motoryzacyjny 7.30
Glębia · mieszkańcy otchlaa1 - film dokumentalny 8.30 Hoboczaki - serial
animowany dla dzieci 9.00
Czarny Królewicz - serial
przygodowy dla mlodzieży
9.30 Bialy Kiel - serial przygodowy 10.00 Siódmy papirus - film prŻygodowy
12.00 z afryrńskiego pa-

li

6.15 Telesklep 7.45 Punky
Brewster - serial komediowy 8.1 O Inspektor Gadget
- serial animowany 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
10.45 VJVA Polska! - pro-

•

miętnika - serial przygocjowy prod. USA 13.00 TV4
Kropka pl 13.30 V Max program motoryzacyjny 14.00
Może wrócę na Gwiazdkę film produkcji USA 15.50
Stan wyjątkowy - serial
sensacyjny 16.50 Niewiarygodne, ale prawdziwe 2 serial dokumentalny 17.45
Dziennik 17 .58 Informacje
sportowe 18.05 Siódmy
papirus - film przygodowy
20.00 Stan wyjątkowy serią! sensacyjny 20 .55
Taktyczny atak - film akcji
22.40 Amol ciemności 2 ·
serial dramatyczno-sensa-

cyjny 23.35 Drogówka
0.05 Najeźdźca - thriller fantastyczny produkacji USA,
reż. Mark Rosman, wyk.
Sean Young, 13en Cross,
Daniel Baldwin, Nick Mancuso, Lynda Boyd. "Obcy"
z odleglej galaktyki walcząc
na śmierć i życie z kosmicznym eksterminatorem
Rennem porywa ziemiankę o imieniu Annie, która
jest nauczycielką: ma
zostać nową Ewą wyniszczonej rasy. 1.55 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 2.30 Zakończenie programu

gada 19.35 Extra Wizjer
20.00 Milionerzy 20.50 Droga do gwiazd - program
rozrywkowy 21.50 Copland
- film sensacyjny prod.
USA. Freddy Hefłin marzy! o wstąpieniu do policji.
Uniemożliwił mu to zły stan
zdrowia. Byl szczęśliwy, gdy
w jego rodzinnym mieście,
Garrison, wybrano go szeryfem. 23.50 Rajd Paryż Dakar O.OO Operacja Wieczność - serial sensacyjny prod. USA 1.00 Skryta
namiętność - film obyczajowy 2.50 Nic straconego powtórki programów

111ateria/Ó1I' Gazety Pra1rnej

Prz,rgoto11·c1110 na podstml'ie

ncj po zmarlym mezu, które nie osiagncio 16 lat, a jezeli ksztalci sie w
szkole- i 8 lat zycia orazjezeli sprawuje opieke nad dzieckiem o::alkowicic niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub calkowicie
niezdolnym do pracy, uprawnionym
do renty rodzinnej.
Równiez wdowa, która osiagnela
wiek 50 lat lub stala sie niezdolna do
pracy po smierci meza nie pózniej
jednak niz w ciagu 5 lat po ukonczeniu przez najmlodsze dziecko uprawnione do renty 16 lat, a jezeli dziecko uczy sie w szkole - I 8 lat, ma
prawo do renty rodzinnej.
Jak wynika z lisni pobierala Pani
przyznane przez sad alimenty, czyli
speinila Pani jeden z wanmkó\V. wymaganych do uzyskania renty rodzinnej. Natomiast nic pisze Pani, ile ma
lat i czy wychowuje dzieci, wnuki lub
rodzenstwo. Dlatego powinna sie
Pani zglosic jak najszybciej do wlasciwego oddzialu ZUS, w celu ustalenia czy spelnia Pani pozostale warunki niczbednc do uzyskania renty
rodzinnej. '

gram muzyczny 12.45
Przygody Supermana
serial przygodowy 13.35
Maraton uśmiechu - program rozrywkowy 14.35
Ananasy z mojej klasy - program rozrywkowy 15.45
Dom pełen pomysłów magazyn 16.15 Wielka niespodzianka Klaudiusza program rozrywkowy 17.00
Kochane klopoty - serial obyczajowy prod. USA 17.55
13 Posterunek - serial koIJlediowy prod. polskie)
18.30 Ale plama - program
rozrywkowy 19.00 'TVN Fakty 19.20 Sport 19.25 Po-

Miesiac temu zmarl moJ maz, z
którym bylam rozwiedziona od dwóch
lat. Maz wyplacal mi alimenty ustalone przez sad w wysokosci 300 zl
miesiecznie. Zatrudnialam sie równi ez
od czasu do czasu przy pracach dorywczych. Obecnie moja sytuacja fi.
nansowa jest bardzo ciezka. Chcialabym sic dowiedziec, czy moge starac
sie o rentc rodzinna po mezu. Jakie
wanmki musialabym spelnic?
Zgodnie z art. 70 ustawy z 17 grndnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubczpieczcn Spolecznych
(Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.)
malzonka rozwiedziona lub wdowa,
która do dnia smierci meza nie pozostawala z nim we wspólnosci malzenskiej, ma prawo do renty rodzinnej,
jezeli w chwili smierci meza lub nie
pózniej niz w ciagu 5 lat po jego smierci osiagnela wiek 50 lat lub stala sie
niezdo~ia do pracy oraz w dniu smierci
meza miala prawo do alimentów z
jego strony, ustalone wyrokiem lub
ugoda sadowa.
Prawo do renty przysluguje takze
wdowie, która wychowuje co najmniej
jedno z dzieci, wnuków lub rodzenSt\':'a uprawnionych do renty rodzin-

Renta rodzinna po męiu

Porady prawne

; WitSŚCi

,
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Smiechu warte
Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka:
Przygody Myszki
Miki I Kaczora
Donalda
19.30 Wiadomości
19.52 Sport
19.58 Pogoda
20.05 Odpowie
cl morze cz. Ili
- serial prod. USA
Jennifer nadal opowiada
Bugliosiemu o swym pobycie z Buckiem na Palmyrze, znajomości z Grahamami i tajemniczym finale całej historii. Wyjawia, że gdy jej i Buckowi
skończyły się zapasy żyw
ności, między nimi i mał
żeństwem Grahamów coraz częściej dochodziło do
scysji. Buck zazdrościł
Macowi i Mav wspaniałego
jachtu, pieniędzy. Patrząc
na nich tym boleśniej
uświadamiał sobie, że jest
nieudacznikiem,

17.00 Święta wojna
-seriallVP
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Europa wita Euro
19.00 Wybory
Miss Europy
21.00 Panorama
21.20 Sport- telegram
2125 Prognoza pogody
21.30 Boża podszewka
-seriallVP
Zima 1914 r. Maryśka dochodzi do zdrowia po wypadku podczas mlócki. Jej
brat, Kostuś , miJ11owolny
sprawca nieszczęścia, który uciekł przerażony, nadal nie wraca do domu.
Zjawia się po kilku tygodniach w towarzystwie dziwnej dziewczyny, Antolkl,
która zostaje służącą w
domu Jurewiczów.
22.30 Losowanie audiotele
22.35 Studio Teatralne
Dwójki: Niech
żyją agenci
23.30 Uczta Babette
- film fab. prod.
duńsko- francus/liej
W małej duńskiej osadzie
nadmorskiej upływa życie
dwóch sióstr, Filippy i Marline - w spokojnej, poboż-

życiowym

Niedziela
[t!V'IPD
6.30 Proszę o odpowiedź
6.45 Przystanek Unia
7.40 Zwierzęta świata
- film dokumentalny
8.10 Witajcie w teatrze
Muppetów
- film animowany
prod. angielskiej
8.35 Teleranek
9.00 Niedźwiadek Masza
- film fab. prod. USA
10.00 l'ydzleń
10.35 Więzy krwi
- serial prod. lVP
11.25 Od przedszkola
do Opola
-piosenki z seria fi
12.00 Anioł Pański
- transmisja modlitwy
12.10 Czasy-katolicki
magazyn informacyjny
12.25 Otwarte drzwi
13.00 Wiadomości
13.05 Dwadzleściajeden
-teleturniej
13.40" Studio sport:
Turniej 4 skoczni
15.35 Bezpieczna Jedynka
16.00 Wybierz teledysk
16.25 Rzuć palenie
razem z nami 2001
17.00 Teleexpress
17.15 SyłwesteriNowy
Rok w Jedynce
17.35 Lokatorzy
-seriallVP

nr.g
6.55 Film
dla niesłyszących:
Pogranicze w ogniu
-serial lVP
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Mjakmiłość
-seriallVP
9.50 Jej styl: świat się
bawi, czyli
szaleństwo

sylwestrowej nocy
10.15 Na maksa
- teleturniej
10.40 Raj na ziemi
-serial dokumentalny
prod.USA
11.35 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza:
Ratowanie smaku
12.05 Czterej
muszkieterowie
- film fab. prod. USA
14.00 Familiada ·teleturniej
14.30 Złotopolscy
·telenowela lVP
15.00 Co nam w duszy gra
·przeboje filmowe

16.00 Na dobre i na złe
· serial prod. polskiej
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8.30 Skoki narciarskie: Turniej czterech Skoczni 9.30
Narciarstwo alpejskie: Zawody puchru świata w Lienz
10.30 Skoki narciarskie :
Konkurs czterech skoczni
13.30 Pitka nożna : Program przedstawiający najwybitniejsze zespoły Mistrzostw Świata 17.00 Skoki narciarskie: Turniej ezierech skoczni 18.30 Magazyn Watts 20.00 Łyżwiar
stwo figurowe 22.30 Rajd
Total Dakar 2002 23.00
Skoki narciarskie: Turniej
czterech skoczni 0.30
Boks: Walki międzynaro
dowe 1.00 Rajd Total Dakar 2002 1.30 Zakończanie programu

TV

Łódź

i

WOT

6

7.OO Madeline - serial animowany 7.30 Tęczowy domek· serial animowany 8.00
Wierzę, wątpię , szukam 8.25
Są takie miejsca 8.45 Ogniste Flamenco z Andaluzji
9.00 Święty - serial fabularny 10.00 Mate ojczyzny
10.30 Niefortunna czarownica - angielski serial fabularny 10.55 Angela Anakonda 11.20 Książki z górnej półki - książka tygodnia
11.30 Wojny, bitwy, żołnie
rze j2.30 Mój pies I inne
zwierzaki - magazyn dla posiadaczy i milośników psów
12.40 Tele motor sport
13.00 Msza święta 14.10 Z
archiwum kuriera 14.20
Gość WOT 14.30 Człowiek
i przyroda - serial przyrodniczy 15.30 Klasztory polskie 16.00 Jak cudne są
wspomnienia - serial fabularny 16.45 Gościniec 17.15
Kabaret 18.00 Kurier 18.10
Kościół i świat 18.20 To jest
temat 18.35 Piękne lato
1914 - film fabularny prod.
francuskiej 20.05 Polskie
podium 21.00 Kościót i
świat 21.10 Muzyka 21.30
Wiadomości kuriera 21.35
Wierzę, wątpię, szukam 22.00
Pięść blondynki - film fab.
23.35 Przyjęcie u Dona film fab . 1.05 Zakończenie
programu

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.00 Madeline - film ani•
„~
9.00 Mistrzowie kamuflażu mowany dla dzieci 7.30 Tę9.55 Kids @ discovery• czowy domek - serial animałpy, ludzkie ciało 10.50 mowa ny dla dzieci 8.00
Prawdziwy świat Harry'ego Koncert ,Trójki" 8,35 Nie
Pottera 11.45 Rejs 12.40 tylko Wawel 8.50 Łódź 3
Wyścig o. superbombę 13.30 . proponuje 9.00 Święty - sePrzetrwanie na autostra- nal fabularny prod. angieldzie 14.25 Przed czasem skiej 10,00 Małe ojczyzny.
15.15 Na diecie : płasko- reportaż 10.30 Niefortunwyż, wewnętrzna moc 16. 10 na czarownica - serial aniPowietrzne szczęki 17.05 mowany 10.55 Angela
Siły uderzeniowe 18.00 Anakonda - serial animoNiesamowite maszyny: wany.11.20 Ksiązki z gór·
pojazdy powietrzne 19.00 neJ półki - książka tygodnia
Łowca krokodyli: wojna w 11 ,30 Wojny, bitwy, żołnie
świecie zwierząt 20.00 Prze- rze 12.35 Moda Jak pogoda
budzenie mamuta 22.00 12.45 Podaj cegtę 13.15
Kraina Mamutów o.oo Raz- PaCJent w labiryncie czyli
dwojenie jaźni 1.00 Fałszy- co słychać_ doktorku? 13.30
we wspomnienia 2.00 Pod- Małe conieco 13 .45 Nie
róże do krańców ziemi: Sta- ~ylko Wawel 14_.oo Dialogi
4.30 Człowiek 1 przyroda .
rożytne rydwany Libii 3.oo
senal dokumentalny 15.30
Zakończenie programu
Klasztory polskie 16.00 Bob
Morrison - serial fabularny
k„„„,
16.45 Gościniec 17.15
Uśmiechnij się - kabaret
'" „
18.0~ Łódzkie Wiadomości Dnia 18.10 Wiadomości sportowe 18.20 Łódź 3
proponuje 18.35 Film fabularny 20.05 Polskie podium 21.00 Magazyn sporIowy 21.25 Bywalec 21.40
Filmowa encyklopedia Ło
dzi 22.00 Pięść blondynki
23.35 Country nocą 0.30
Program na jutro

D~

„Jej styl" - program publicystyczny- wydanie świąteczne z udziałem Krystyny Jandy Emisja: niedziela, 30 grudnia, TVP2, godz.
9.50.

30 grudnia 2001 r.
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że nigdy nie będzie go stać
na takie luksusy. Podejrzewał, że Jennifer zdradza go
z Makiem. Na wieść, że ich
znajomi przypłyną na Palmyrę z nowymi zapasami
żywności dopiero za dwa
miesiące, postanowił przenieść się na sąsiednią
wyspę. Coraz bardziej rozczarowana egzotyczną wyprawą Jennifer niemal się
do niego nie odzywała.
21.15 Kabaret Olgi
Lipińskiej: Wielkie
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·., "
;><

·,.
'

·:ce ......-

22.00 Uczta kinomana:
Maływlelki
Człowiek

- film fabularny

0.15 Sportowa Jedynka
0.35 Zakończenie

nej atmosferze, której ton
nadaje ich ojciec, miejscowy pastor. Zasady ascetycznej ·religijności , pod
pozorami tolerancji i dobroci , narzuca on w sposób
bezwzględny córkom i
wszystkim pozostałym człon
kom kongregacji.
1.10 Pokochać kogoś
-komedia romantyczna

Akcja rozgrywa się w Los
Angeles, gdzie w motelowym pokoju mieszka bohaterka filmu, Mercedes
(Rosie Perez). Dziewczyna zarabia na życie jako
tancerka, ale marzy o wielkim aktorstwie. W wolnym
od pracy czasie biega na
wszystkie castingi, jak dotąd jednak bez powodzenia. W klubie tanecznym
spotyka się ze starzejącym
się aktorem telewizyjnym,
Harrym (Harvey Keitel) ,
który przeżywa kryzys zawodowy i małżeński.
2.55 Zakończenie
programu

'

11

OfPJ@ll~'ii'
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon· serial
zwierzęta świata

725 Najzabawniejsze

Amerykę

7.55 David Copperfield
8.50 Flip i Flap
·film komediowy
10.00 Rock'n'rollowy
kogut- film prod. USA
11.20 Barbie w „Dziadku
do orzechów"
12.45 Asterix podbija
Animowana komedia o niezwyciężonym i kłótliwym
wojowniku galijskim oraz jego przyjacielu Obelixie, któremu poszło w mięśnie .
Obaj z Wikingami wyruszana podbój Ameryki.
ją

@
8.00

PV(..S

8.20
8.45
9.15
11.00
12.00
12.20
12.45
13.15

Kacper i przyjaciele
- serial animowany
prod USA
Baśnie Braci Grimm
- serial animowany
Był sobie człowiek
Zabawna buzia
-musical USA
Dotyk anioła
- seńal obyczajowy USA
Kacper i przyjaciele
- serial animowany
Baśnie braci Grimm
Jaś i Małgosia
By/sobie człowiek
Nie lubię
poniedzialku
· komedia obyczajowa
. prod. polskiej

TV POLONIA
6.00 Pani Miecia 7.05 Wyjście awaryjne - komed ia
8.40 Z dziec ięcej estrady
9.05 W wiedeńskim nastroju 10.40 Demon komizmu
11 .1O Sportowe wydarzenia roku 12.00 Aniel Pań
ski 12.15 7 dni świat 13.00
Wiadomości 13.1 O Orę
dzie noworoczne Prezydenta RP 13.20 Dzieje
mistrza Twardowskiego film fab . prod . polskiej
14.55 Karnawal gwiazd
15.55 Bal stulecia • teatr
TV 17.00Teleexpress17.15
Gdy królowaty gwiazdy film dok. 18.30 Dziennikowska Szopka Noworoczna
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 20.00 Fuks
- film fab. prod. polskiej
21.30 Koncert - niektóre
piosenki Kabaretu Starszych Panów 22.30 Panorama 22.50 Sport-tele gram 23.00 Benefis Boh·
dana Łazuk'i 0.50 Powtórki
programów

15.00 M Kwadrat - talk show
Manna i Matemy
15.50 Wizyta w domu„.
16.20 King Kong
-film fantastyczny
Jack Prescott wraz z ekspedycją naukowców poszuropy naftona tajem-

14.10 Asnadasy
-komedia sensaajna
Jo Cavalier (Jean-Paul
Belmondo) jest trenerem
francuskiej drużyny bokserskiej, z któą wyjeżdża
na Olimpiadę w Berlinie.
Tajnym celem jest uratowanie 1 wywiezienie z Niemiec modego sportowca.
16.00 W świetle
Kiepskich
·wydanie specjalne
16.50 Piękna i Borys Best
·komedia USA
18.45 Informacje
18.55 Prognoza pogody
19.00 Rodzina zastępcza
- seńal obyczajowy
19.30 WC Gadzina
· program satyryczny

20.00 Szklana pułapka 2
·film akcji prod. USA
21.30 Losowanie LOTTO
22.20 Demonywojny
według Goi
-film prod. polskiej
Utrzymany w konwencji
westernu film akcji. W
ogarniętej wojną Bośni grupa polskich komandosów
likwiduje bandę serbskiego
watażki Skijo. Musi też rozstrzygnąć wewnętrzny konflikg między praworządnym
,szeryfem' i bezwzględnym
,rewolwerowcem".
0.05 Na każdy temat
·Seryjni mordecy
1.05 Przypadkowe piekło
2.45 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
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• Jak zarabia kompozytor muzy ki filmowej w porównaniu np. do twó r cy muzyki kameralnej?

od rana do nocy

8.15 Inspektor Gadget serial animowany dla dzieci 8.40 Koty nie tańczą film animowany prod. USA
10.00 Mitość i wojna - melodramat prod. USA 11.55
HBO na stojaka - program
rozrywkowy 12.30 Big BroJeśli jednak przypomnimy tu prawdziwych gither - pojedynek, cz. li
13.30 ak tylko potrafisz - gantów muzyki , takich jak np. Jan Sebastian Bach,
komedia prod. USA 15.30 który pisal jedną kantatę w tydzieil, czy Mozart,
Milionerzy - wydanie świą- to ja w porównaniu z nimi jestem bezrobotny.
.
•
.
teczne, cz. Ili 16.30 Zielene Berety_ film wojenny , • Wielu kompozytorow zatrudnia a rprod. USA 19.00 TVN Fak- mię ludzi, którzy za nich rozpisują po·
ty 19.20 Sport 19.25 Po- szczególne partytury. Jak to wygląda w
gada 19.35 Extra Wizjer Pana przypadku?
20.00 Ace Ventura , zew
Ja sam pi szę c a l ą swoj ą muzykę. Aż do ostatnatury - komed ia prod . niej nuty. Zawsze !
USA 21 .45 Jadowici za• Czy - Pana zdaniem - muzyka filmowa
bójcy - film sensacyjny
USA; seria śmiertelnych może funkcjonować również poza filmem?
ukąszeń węży burzy spoOpracował em w łasną teor i ę na ten temat. Żeby
kój kalifornijskiego mia- muzyka dobrze zad z i ał a l a w fi lmie, musi być tak
steczka . Jego mieszkań napi sana, j akby mia la za d zi a l ać sama, na własn y
cy są przerażeni. Nowo użytek , bez obrazu. Sl owcm , muzyka może wpły
komendant stra- wać na na s zą wyobra ź ni ę ni eza l eżn i e od filmu .
próbuje rozwi-

przybyły

kłać zagadkę śmierciono

ży pożarnej

gadów. Czy jednak
uda mu się ocalić miasto?

śnych

J

Notowała:

t

Anna Wiejnll'ska

23.20 Rajd Paryż - Dakar
Sam na poc zątku pi sa l em muzykę chóralną,
23.30 Big Brother - poje- kameralną i orki estrową. W ogóle nie myślałem o
dynek cz. li 0.25 Tenbit.pi
tym, że będę pra c owa ł dla filmu . Moja muzyką
0.35 Nauka jazdy - serial
była w y konyw ana, m . in. na Festiwa lu Muzyki
fab uIarn o-doku me nta Iny
Kameralnej w Wenecji . W ko ń ću nadszedl taki
1.05 DOm pełen pomystów
moim życ iu , że musialem zacząć kal- magazyn 1.35 Co za ty- moment w
kulację , ile pi eni ęd zy poj awi a s i ~ na moim konc ie
dzień - magazyn 2.15 Nic
straconego - powtórki pro- z tytułu tantiem. Byty to naprawdę grosze. Podam
przykład: kiedyś przez d z i ew i ęć m ies i ęcy pracogramów
wałem nad j edny m utworem na o rk i estrę kameralną i zarobiłe m wtedy 60 tys ięcy l irów. To bylo
gorzej niż ź l e. W każdym razie ni c dalo się z tego
wyżyć. Dlatego za cząl e m wspólpracować z radiem,
6.00 Strefa P - magazyn teatrem i telew i zj ą. Potem nagle zadzwonili do
muzyczny 6.30 Supergoi - mnie z filmu, gdzie zarabia s i ę znacznie lepiej.
magazyn p i łkarsk i 7 .OO
• Czy kiedy komponuje Pan muzykę
Muzyczne listy - program
produkcji amerykański ch, domuzyczny 7.50 Hoboczaki do wielkich
- serial dla dzieci 8.20 staje Pan od Amerykanów prób ną ścież
Czarny Królewicz - serial kę dźwiękową, czy też może wobe c Pana
przygodowy 8.50 Bialy Kieł nie posuwają się do tego typu p r a k ty k?
- serial przygodowy 9.20
Rzeczywiście, Ame1y kanie maj ą zwyczaj wręcza
Alvaro - serial obyczajo- nia kompozytorowi kasety z próbną śc i eżką dźwię
wy 10.20 Ostatnia roman- kową. Z tego, co s i ę ori entuję, te kasety często zawietyczka - film fabularny rają moj ą muzykę, bo A m erykanie chcą mieć melo12.1 O Mój wlasny wróg die podobne w charakterze do moich. Czasem i mnie
fantastyczny
thriller
zdarza s ię dostać próbną ście7.kę dźwiękową, C\lc jed13.55 KINOman iak - wynocześnie dostaj ę zapewnienie, że nie muszę się tego
danie specjalne 14.20 Kosmiczne jaja - komed ia wcale trzymać . Inna rzecz, że ja nigdy nic wierz~ w
prod. USA 16.10 Gości e , takie gw arancje wo lnośc i i swobody . Bywa, że nie
pomaję swojej muzyki , bo tak ją potem zmieniają.
Goście 2 - film fabularny
18.1 O Indiana Jones w Tak np. bylo z muzyką do filmu „Lolita".
Hollywood - film prod.
• Odczuwa Pan czasem zm ę cz enie?
USA 20.00 Sędzia Dredd
Ponieważ upraw iam zawód, k tóry mi się podo- film sensacyjny prod.
USA 21.50 Śmierć w ete- ba, nie odczuw am z m ęcze ni a. Może tylko wtedy.
rze - komedia USA 23.50 gdy kończę pi s ać c oś nowego. W każdym razie
Chora milość - horror jeśli jest taka konie czn ość, pracuję po 12-14 goproct. USA 1.40 X Laski dzin na dobę i wówczas w ogó le nic spoglądam na
2.10 Muzyczne listy 3.00 zegarek. Po prosn1 mam p rzyjemność z tego. co
Strefa P 3.35 Zakończe robi ę i pe:.vnie dl atego czas m ij a mi bez cierpienia
nie

--a

8.00 Życie jest stodkie komed ia 9.40 Świnka Whalta - film krótkometrażowy 9.55 Przygoda noworoczna - film obyczajowy
11.1 O Szkolne jasetka komedia 12.10 Nuda - film
12.20
krótkometrażowy
Wszyscy mówią: kocham
c i ę - musical , reż. Woody
Allen 14.00 Maty Budda film obyczajowy, reż . Bernardo Bertolucci, obsada:
Keanu Reeves , Bridget
Fonda, Chris lsaak 16.20
Kra ina wód - film obyczajowy 17.55 Morituri - film
wojenny prod. USA 20.00 Irlandczyk " film obyczajowy 21.45 Red Rock West thriller prod. USA tylko dla
doroslych) 23.25 Halloween - horror prod. USA (tylko dla dorosłych) 0.05 Przełamując fale - dramat prod.
duńsk i ej (tylko dla dorosł y ch ) 3.40 Zakończenie
programu

alt-kino!
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Japnia, XVll wiek. Po zatonięciu okrętu i stracie
swych towarzyszy, angielski rozbitek trafia do malej
osady Anjiro. Wkrótce zostaje przewizleony do stolicy Japonii Osaki , gdzie
czeka go śmierć z rąk głów
nodowodzącego Anmią Zachodu, lshido. Uwalnia go
jednak rywal lshido - Toranaga
22.45 Nietykalni
- film sensacyjny USA
23.35 Szogun
-film przygodowy
prod. USA (powt.)
2.35 Zakończenie
programu
18.40 Bill Cosby Show
-serial komediowy USA
19.10 Dotyk anioła
- serial pbyczajowy
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Szogun
· film przygodowy USA
20.00
20.20
20.25
20.30

rra..
6.40 Teledyski 7.40 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane 1O.OO Akwanauci - serial dokumenlalnoprzyrodniczy 10.25 Co za noc
- komedia prod. kanadyjskiej 12.00 451 stopni Fahrenheita - film fantastycznonaukowy 13.50 Siale wilki film akcji prod. USA 15.15
Nie z tego świata - serial
komediowy 15.40 Czy boisz
s i ę c i emnośc i - serial dla
mtodzi eży 18.00 Grom w
raju - serial sensacyjny
18.45 Władca zw i erząt serial fantasy 19.35 Trzecia planeta od Słońca serial komediowy 20.00
Dzie ń cudów - thriller prod.
USA 21 .35 Jeden z naszych
- dramat USA 23.10 Wtadca zwierząt - serial fantasy 23.55 Trzec ia planeta
od Słońca - serial komediowy 0.15 Dzień cudów thriller prod. USA 1.40 Jeden z naszych - dramat
prod. USA

"

Przeżyjmy

Charles Bonnet, znany
paryski kolekcjoner dzieł
sztuki, jest w istocie ich
genialnym fałszerzem,
spadkobiercą trwającej od
trzech pokoleń rodzinnej
tradycji w tej dziedzinie.
Wi)dziony próżQOś~\ą. po-

to jeszcze raz
9.50 Dekalog pewnej
damy, czyli
Stasia Celińska
10.45 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
11.10 7 dni świat
-wydaizenia 2001
11.55 Jakukraść
milion dolarów

9.05

-film animowany
prod. angielskiej
8.00 Program lokalny
9.00 Powitanie

Mikołaja

7.35 Kłopoty Świętego

m8

r

-film fabularny prod. USA
10.30 Klan
-telenowela TVP
10.55 Noworoczna
Lista Przebojów
11.20 Świat Jana Pawia li
12.20 Światowe przeboje
w wykonani u
„Gregorian"
13.00 Wiadomości
13.10 Noworoczna
Lista Przebojów
13.40 Studio sport
15.40 Dziennikowa
Szopka
Noworoczna
Jacka Fedorowicza
16.30 Klan
-telenowela TVP
17.00 Teleexpress
17.20 Amerykanin
wShaolin
-film fabularny prod. USA
Drew (Reese Madigan)
jest Amerykaninem, pod
okiem chiń$kiego mistrza
przyfać:iela zgłębiał tajniki
sztuki różnych walk.

czarów

7.10 Program dnia
7.15 Dance ma sens
8.00 Witajcie w teatrze
Muppetów
8.25 Supernowy
i Supernowa
8.50 Alicja w krainie

[TN!PD

stanawia wystawić publicznie perlę swych zbiorów posąg Wenus Benvenuta
Celliniego, a w rzeczywistości autorstwa swego dziadka.
14.00 Famillada
14.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
15.00 Pół żartem,
pół serial- teleturniej

Staje do pojedynku z niepokonanym dotychczas
kickboxerem, Trevorem
(Trent Bushey). Zostaje
upokorzony na oczach tłu
mu kibiców zgromadzonych
w wielkiej hali. Poniżony i
ośmieszony przez niesportowe zachowanie Trevora,
Drew przysięga sobie, że
już nigdy nie stanie w ringu. Gdy jednak dowiaduje
się od swego mentora o
chińskim klasztorze Shaolin i jego walecznych mnichach, postanawia wyruszyć do Pekinu.
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.52 Sport
19.56 Pogoda
20.05 Czarny pies
-film fabularny prod. USA
Jack Crews jest kierowcą
ciężarówek. Ma kochającą
żonę Melanie i córkę Tracy. Kiedyś, śpiesząc się
na urodziny córki, zasnął
za kierownicą ·po kilkunastu godzinach jazdy. We
śnie widział legendarnego
wśród zawodowych kierowców czarnego psa, który
zagrodził mu drogę. Chcąc
go ominąć, Jack gwałtow
nie skręcił i uderzył w sto-

Wtorek

-komedia kryminalna

doskonały

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Za młodzi na sen Ryszard Rynkowski
i Joe Cocker
-koncert
Spotkanie z balladą
Panorama
Sport -telegram
Pogoda
Napad prawie

23.05 · Niedziela
na Głównym
·piosenki W.Mynarskiego
23.55 Zabity na śmierć
- film fab. prod. USA
1.35 Zakończenie

21.35

2126

20.00
21.00
21.20

18.00
1821
18.30
18.50

ślubić człowieka.

Kosmitka o rysach l figurze bogini przybywa na Ziemię, by zdobyć informacje, jak ocalić swoją planetę. Zamiast tego Celeste poznaje, co to prawdziwe życie i milość. Postanawia na zawsze opuścić swoją galaktykę i po-

na poboczu samochód osobowy.
21.40 Powódż
-film fabularny prod. USA
miasteczko
Niewielkie
Huntingburg w stanie Indiana nawiedza powódź
spowodowana gwałtownymi
ulewami i wystąpieniem z
brzegów rzeki Ohio. Wladie zarządziły ewakuację
mieszkańców. Służby miejskie ratują resztki ocalałe
go dobytku. Tom i jego starzejący się wuj Charlie wywożą l. podtopionego miasta opancerzoną furgonetką trzy miliony dolarów,
których w porę nie zabezpieczono.
23.20 Skaza •
-film fabularny
prod. angielskiej
Stephen Flemming, parlamentarzysta i podsekretarz
stanu podczas przyjęcia w
ambasadzie poznaje mło
dą dziewczynę, Annę Barton. Atrakcyjna brunetka o
nieodgadnionym wyrazie
twarzy, okazuje się przyjaciółką jego syna, Martyna.
Konwencjonalna rozmowa,
kilka spojrzeń i oboje ulegają wzajemnej fascynacji.
1.05 Zakończenie

jący

·10
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3.00 Życzenia noworoczne
8.30 Rajd Total Dakar 2002
9.00 Tenis 9.30 Łyżwiarstwo
figurowe 11 .00 Rajd Total
Dakar 2002 11.30 Skoki
narciarskie 13.00 Magazyn
Watts - program specjalny 14.30 Tenis 16.00 Piłka
nożna - magazyn .Legendy Mistrzostw Świata"
17.00 Skoki narciarskie
18.30 Piłka nożna 18.30 Pił
ka nożna 20.00 Skoki narciarskie 21 .30 Boks 22.30
Rajd Total Dakar 2002
23.00 Boks O.OO Skoki narciarskie: Turniej Czterech
Skoczni 1.00 Rajd Total Dakar 2002 1.30 Zakończe
nie programu

„.„
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9.00 Na szlakach Nowego
Testamentu 9.55 Jezus
10.50 Stulecie zwykłych
ludzi 11.45 Gladiatorzy:
Brutalna prawda 12.40
Wszystko o„. mumiach
13.30 Zaginiona mumia
Imhotepa 14.25 Lot 93
15.15 Graceland Elvisa
Presleya 16.1 O Wyczarowane z drewna 16.35 Świę
to smakoszy - przez Kanadę z Gregiem i Maxem
17.05 Prawdziwy świat Harry'ego Pottera 18.00 Wę
drówki dinozaurów 20.00
Dolina Tyranozaura 21 .00
Urodziny świata 23.00 Pearl Harbour - zagłada .Arizony" O.OO Wszystko o„.
okrętach podwodnych 1.00
Wyprawa w czasie: ogród
Arcybiskupa 2.00 Obcy
wylądowali 3.00 Zakończe
nie programu
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7.OO Anatol - serial animowany dla dzieci 7.30 Przygody Oggy'ego - serial animowany dla dzieci 8.00 Rok
w polityce (powtórka programu) 8.20 Sylwester w Warszawie (powtórzenie progra·
mu) - felieton fabularny 8.35
Minął rok 9.00 Za wszelką
cenę - serial fabularny 9.55
Święty Mikołaj i Pete - film
fabularny 11.15 Trzecia granica - serial fabularny 12.15
Missisippi - rozśpiewana rzeka 13.15 Donna Summer koncert 14.05 Kopciuszek
15.00 Muzykanci z Bremy film animowany dla dzieci
15.30 Gwiazda wigilijna - film
fabularny prod. USA 17.15
Country • program muzyczny 17.30 Studio reportażu
18.00 Telewizyjny Kurier
Warszawski 18.25 Reason
to live - film fabularny 20.00
W rytmieStraussa 20 .30 Telekurier - wydanie specjalne
21.00 Świąteczne flamenco. - fragmenty koncertu
21 .40 Wiadomości Kuriera
21.45 Sylwester w Warszawie (powtórka programu) felieton filmowy 22.00 Evasive action - film fabularny
produkcji USA 23.35 Czarodziejska pułapka - film fabularny produkcji USA 0.25
Zakończenie programu

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

6.55 Program dnia 7.00
Anatol - serial animowany
dla dzieci 7.30 Przygody
Oggy'ego - francuski serial animowany 8.00 W rytmie Straussa 8.35 święta
u Krawczyków - program
rozrywkowy 9.00 Za wszelką cenę - serial fabularny
10.00 Święty Mikołaj i Pete
- film fabularny 11.15 Kino
w południe: Trzecia granica - serial fabularny 12.20
Missisippi - rozśpiewana
rzeka - film dokumentalny 13.20 Donna Summer
- koncert 14.10 Cinderella
- film fabularny 15.05 Muzykanci z Bremy - film
animowany 15.30 Gwiazda wigilijna - film fabularny prod. USA 17 ..15 Country 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia 18.20 lnfoexpress 18.25 Reason to
live - film fabularny 20.00
Sport - wydanie specjalne
20.30 Telekurier - wydanie specjalne 21.00 Wieczór w Grand Hotelu (powtórka programu) 21.35
Ach,' co to były za bale reportaż 22.00 Evasive action - film fabularny produkcji USA 23.35 Czarodziejska pułapka - film fabularny produkcji USA 0.25 Zakończenie programu

TV

„Alicja w krainie czarów" - film fabularny prod. USA, reż. Harry
Harris, wyk. Natalie Gregory, Sheila Allen, Ringo Star i inni.
Emisja: wtorek, 1 stycznia, TVP 1, godz. 8.50.

1 stycznia 2002 r.
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6.15 Na dobre i ria złe 7.05
Słowo na niedzielę 7.10
Kurier z Waszyngtonu 7.25
Spotkania z tradycją 7.50
Bajarz 8.10 Niedzielne
muzykowanie 8.55 Spotkanie z literaturą 9.25 Złoto
polscy 10.15 Manewry miłosne 11.20 U wód 11 .35
Kolędy 12.00 Anioł Pański
12.10 Czasy 12.25 Otwarte drzwi 13.00 Msza Swię·
ta 14.10 Teatr Młodego
Widza 15.35 Biografie
16.35 Kino kultowe 17.00
Teleexpress 17.15 M jak
miłość 17.55 Film anim.
18.05 L jak Laskowski 18.50
Ludzie listy piszą 19.15
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Dzieci i ryby
21 .35 Jestem zakochana
22.30 Panorama 22.50
Sport - telegram 23.00 Tak,
tak - komedia 0.25 Znasz li ten kraj 0.50 Sportowa
Jedynka 1.15 Maurycy i
Hawranek 1.30 Wiadomości 2.00 Powtórki

TV POLONIA

7.10 Jednostka Szpot
- film dokumentalny
8.00 Bagna nad Biebrzą
I Narwią
-film dokumentalny
8.45 Karolina
i przyjaciele
- serial animowany
9.15 Historie biblijne
-serial animowany
9.45 Synowie Katie Elder
·western prod. USA
12.00 Anioł Pański
-transmisja zWatykanu
12.20 Życie Jezusa według
św. Mateusza
-serial histO<)lczny
12.45 Polak, katolik,
obywatel- magazyn

'911(..'S
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6.00 Disco Polo Live
7.00 4x4-magazyn
motOl}'Zacyjny
7.30 Magazyn redakcji
programów
religijnych
8.00 Normalny Norman
•serial animowany
8.30 Kosmiczne wojny
-serial animowany
9.00 Hugo- pr. dla dzieci
9.30 Power Rangers
. serial dla młodzieży
9.55 DiscoRelax
11.00 Zwariowany świat
Malcolma
-serial prod. USA
11.30 Sabrina
• nastoletnia
czarownica
- serial komediowy

Q!PJ@~'jj'
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7.00 Teleshopping 8.00 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci 10.35
Teleshopping 11 .35 Czynnik PSI 111 - serial fantastyczno - naukowy 12.10
Ten, który odszedł - dramat prod. USA, reż. Deborah Del Prete 14.00 Te·
leshopping 14.30 Słonecz
ny patrol - serial przygodowy prod. U$A 15.25 Zabójcy w wodzie - dokument
przyrodniczy 16.20 Siła nadziei - dramat prod. USA
18.00 Puma - szkoła mę
stwa - serial sensacyjny
19.00 Bez fikcji: Gdy kaskader popełnia błąd - film
dokumentalny 20.00 Kło
potliwy bagaż · film akcji
21.35 Niebezpieczna gra film akcji 23.30 Grzechy
nocy - film erotyczny 1.05
Puma - szkoła męstwa serial sensacyjny 1.50 Klopotliwy bagaż · film akcji
prod. USA 3.20 Teleshopping

c:ni:iL.1

2025

20.20

20.00

18.00

17.40

16.40

-serial obyczajowy
Zdarzyło się jutro
-serial sensacyjny
Wizyta wdomu
Zgadnij, kto
przyjdzie na obiad
- dramat obyczajowy
Wydarzenia
Sport
Pogoda

życia

13.20 Monetowy
zawrót głowy
- film dokumentalny
14.20 M Kwadrat- talk show
Manna i Matemy
14.40 Arsene Lupin
-serial sensacyjny
15.50 Kobiety mojego

prze+ nie w czarnego kota.

śpieszy chłopiec zaklęty

12.00 Poszukiwacze
świętej księgi
- film prod. Hongkong
1140 Podwójna akcja 2
· serial sensacyjny
14.35 Benny Hill
• serial komediowy
15.20 Fundacja Polsat
15.30 Informacje
15.40 Prognoza pogody
15.45 Najzabawniejsze
reklamy świata
16.35 Hokus pokus
- film prod. USA
Trzy wiedźmy spalone na
stosie w Salem przed 300
laty, wracają by ostatecznie rozprawić się z niedo·
brym światem. Na ratunek

8.00 Dokument: Magia kina
- Wejście w ekran 8.25
Susza - film familijny prod.
Australia/USA 10.00 Kapitan Jack - film przygodowy prod. UK 11.40 Detektyw aż nadto prywatny - komedia prod. UK 13.15 Za
drzwiami Actors Studio,
szkoły teatralnej i filmowej
14.1 O Vincent i Theo - film
biograficzny 15.00 Za
drzwiami Actors Studio,
szkoły teatralnej i filmowej
16.25 Życie jest słodkie komedia prod. UK fortepianowy 18.05 Noc amerykańska - film obyczajowy
prod. Francja/Wlo-chy 20.00
Wytrawne ale! Przełamu
jąc fale - dramat prod.
duńskiej 22.35 Dokument:
Kino na świecie 23.30 Cena
oddechu - thriller 1.00 Po
tamtej stronie chmur - dramat 2.50 Red Rock West
- thriller 4.25 Zakończenie
programu

a.le kino!

k©

- seńal historyczny
0.55 Zakończenie

według
św. Mateusza

23.30 Monetowy
zawrót głowy
-film dokumentalny
0.30 Życie Jezusa

• program publicystyczny

20.30 Detektyw wsutannie
- serial sensacyjny
2125 Piątka u Semki
· program publicystyczny
22.00 Widzialne
i niewidzialne
-magazyn
zjawisk niezwykłych
22.30 Studio otwarte
·Cybernetyki 7

Informacje
Sport
Prognoza pogody
Rozbitkowie
-. serial Pt<ygodowy
20.00 Zyciowa szansa
20.55 Zerwane więzi
21.30 Losowanie Lono
22.00 Czekając na miłość
- film prod. USA
Cztery splecione historie
nieudanych związków miło
snych czterech kobiet
Afroamerykańskich - producentki TV romansującej
z mężem przyjaciółki Bernadine, samotnej matki i
bezradnej Robin.
0.10 Magazyn sportowy
2.45 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
18.30
18.50
18.55
19.05

ne szaleństwa rozpoczynają się już w listopadzie.Tam nikt nie słyszał o dodatkowym nakryciu, modlitwie, pasterce, a wiele osób nie przestrzega postu i nie wie, że na stole wigilijnym
powinno znależć się t 2 potraw. Do swojego domu
w Łodzi państwo Krawczykowie przywieżti natomiast niektóre zwyczaje ze Stanów.

nastawione jest na zabawę i komercję. Świątecz

Piosenkarz wraz z żoną Ewą wiele lat spędził w
USA. Tam oboje zawsze tęsknili za polską, tradycyjną Wigilią V'( religijnej atmosferze. Krzysztof Krawczyk uważa , że za Oceanem wszystko

Krzysztof Krawczyk

spędzały wigilię.

tylko w Anioła, i to on przynosi jej ~re
zenty. Monikę Luft rodzina zwalnia z
przedświątecznych przygotówań. Magda Stużyńska ze „Złotopolskich" piecze
pierniki i robi aniołki z ciasta solnego,
czyli o tym, jak niektóre polskie gwiazdy

Krzysztof Krawczyk - na modłę amerykańską - ubiera na święta dwie choinki.
Kasia Skrzynecka nie wierzy w Mikołaja,

mikolaia

Anioł zamiast

'

Spieszę się
na święta do domu...

6.15 Biały Kieł - serial przydok. na sti: 13
godowy 6.45 Czarny Kró- .
lewicz - serial przygodowy
7.15 Może wrócę na gwiazddok. ze s/1: 3
kę - film prod . USA 9.00
Czarny Królewicz - serial
przygodowy dla młodzieży
9.30 Biały Kieł - serial przygodowy 10.00 Siódmy papirus - film przygodowy 12.00
KINOmaniak 12.30 INFORmator prawny 12.45 INKnebel napastnicy sobie darowali. Wsiedli w
FORmator gospodarczy
13.00 Super VIP · wydarze- swój wóz i odjechali, ironicznie życząc panu D.
~Ja 1 plotki 13.30 Obieży- szczęśliwego Nowego Roku.
Mariusz D. próbował uwolnić się z więzów ale
swiat Dr Witt - program tu'
·
·
rystyczno·podróżniczy 14.00
Przygoda w górach _ film mu St~ to nie udawało. Zaczął modlić się o klienprzygodowy 15.50 stan wy- • ta, ktory będzie chciał mimofWszystko coś na
jątkowy _ serial sensacyj- stac31 załatwić. I taki klient się pojawił.
Dariusz F. wjechał na stację, taranując swoją
ny 16.50 Bill Cosby i straszne dzieciaki - serial korne- terenówką zakaz wjazdu, postawiony przez rabudiowy 17.20 Szczypta sma- siów. Nie mogąc urnchomić dystrybutora, wpadł
ku - serial komediowy 17.45 jak burza do środka.-; Co z tą benzyną?J? -wrza·
·
d · · ·
Dziennik 17.58 lnformaci'e
snął. Z pewnym z z1w1en1em przy3rzał się panu
.
·
·
sportowe 18.05 Je1 caly świat
benzyny!
pan
NaieJ
rozw1ązal.
go
czym
po
D„
d'
k
·
.
.
- seria 1 orne 1owy 18.35
Niewiarygodne ale prawdzi- - krzyknął. Pan Mariusz tłumaczył, ze napad,
we - serial dokumentalny przestępcy, kasetka, ze on teraz me moze, ze
19.30 Hoboczaki 20.00 Stan pewnie zablokowali dystrybutory„ - ale Daritisz
wyjątkowy - serial sensa- F. nie dał mu wyjaśnić nic. - Muszę się dostać na
cyjny 20.55 Drogówka 21.25 święta do domu, muszę, a to ostatnia stacja, nie
Wokanda - program doku- dojadę - przekonywał. Mariusz D. był zły, przementalny. 21.55 Supergol rażony, zdruzgotany niedawną przygoda~ a tu ten
22.30 Anioł ciemnosci 2 - jeszcze mu takie teksty wstawiał. Poradził więc
Id · · „ • h
•
· by d opa dl woz
.
serial dramatyczno-sensaze z o z1e3am1 1 1c tu
w·ie lk'1 sze f k 11entow1,
·
.
.
.
.
cyiny 23 .25
1.25 Super VIP- program d~starczył, to uda stę .nalac benzy~y'. - Uciekli o
muzyczny 1.55 Strefa p _ tam - dodał, informując 1ednoczesn1e o marce 1
program muzyczny 2.30 kolorze auta. Klient bez słowa wypadł na zewnątrz.
duk. 1w s//: 15
Zakończenie programu

a

6.20 Telesklep 7 .50 Inspektor Gadget · serial animowany 8.15 Alicja w krainie czarów - film rodzinny 10.25
Triumf odwagi - film przygodowy prod. USA 12.00
Droga do gwiazd - program
rozrywkowy 13.00 Przygody
Supermana - serial przygodowy Prod. USA 13.50
Co za tydzień - magazyn
14.25 W k~m zwierciadle - witaj Święty Mikołaju
16.15 Milionerzy - wydanie
świąteczne 17 .15 Nauka
jazdy - serial fabularno·dokumentalny 17.45 Ananasy z mojej klasy - program
rozrywkowy 19.00 TVN Fakty 19.20 Sport 19.25 Pogoda 19.35 Milionerzy 20.25
Agent - prolog 21.50 Superwizjer 22.20 Nie do wiary - opowieści niesamowite 22.50 Rajd Paryż - Dakar 23.10 Noktowizjer 23.45
Ale plama 0.15 Uczciwa
kurtyzana - film kostiumowy 2.15 Nic straconego powtórki programów

•
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Czarna Forteca, łatająca
siedziba straszliwej Bestii,
ląduje na planecie Krull.
Okrutni wojownicy podbijają kolejne kraje, siejąc
śmierć i zniszczenie. Wład
cy dwóch sąsiednich królestw próbują połączyć siły
poprzez
swych

-telenowela TVP
15.00 A wszystko to .••
Bo ciebie kocham
- Ich Troje
15.55 Europa wita Euro
16.00 Krull
-film fabularny ixoo. USA

14.30

telewizyjnym, w którym
dzieci opowiadały o swoich
marzeniach.
Po
trzydziestu latach pewien
milioner spełnia wszystkie
życzenia wypowiedziane w
tamtym programie. W sylwestrowy wieczór do domu
Nowaków przybywa wódz
Indian, pojawia się gaz
śmiechu i milion „. czegoś
bardzo dziwnego.

19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.52 Sport

Charles Duchemin uchodzi za niekwestionowanego
mistrza francuskiej kuchni. Jego książki kucharskie,
programy telewizyjne, eseje o filozofii smaku i przewodniki gastronomiczne
przyniosły mu taki autorytet, że Akademia Francuska zaproponowała mu
członkostwo. Charles przygotowuje swego syna Gerarda do przejęcia kulinarnego królestwa, ale nie wie,
że potomek pasjonuje się
cyrkiem i w tajemnicy
przed ojcem prowadzi mały
zespól cyrkowy„.

~t\d~,ij 1~
~
.......

•kanedia ixoo.fr<roJskiei

r:r;nóika

17.00 Teleexpress
17.20 Skrzydełko

~ telenowela TVP

1625 Klan

Poniedziałek
ITIVIPD
Wiadomości

·serial prod. TVP

7.00 Program dnia
7.05 Dancemasens
7.30 Plebania
8.00
8.12 Pogoda
8.15 Witajcie w teatrze
Muppetów

8.40 Budzik
9.05 Alicja w krainie
czarów
·film fabularny ixoo. USA
10.45 Jak powstało
widowisko
„Rozpal parkiet"
·reportaż

Wiadomości

11.10 Słoneczny patrol
-serialixod. USA
12.00
12.15 Buona Dera,
pani Campbell
-komedia prod. USA

14.10 Herkules ISherlock
- film fabularny
prod. francuskiej
15.40 Rower Błażeja
-wydanie sylwestrowe

Pieśń Alabastra
·film animowany

TVP8
7.35
ixoo.uSĄ

·telenowela TVP

Złotopolscy

8.00 Program lokalny
9.00 Powitanie
9.05 Na dobre i na złe
- serial prod. TVP
10.00
·film fabularny ixoo. USA

11.00 Ivanhoe

Zwariowana komedia rodzinna, której akcja toczy
się w milenijną noc. Pań
stwo Nowakowie wzięli kiedyś udział w programie

małżeństwo

31 grudnia 2001 r.

19.56 Pogoda
19.58
Orędzie

Uciekająca

Noworoczne
Prezydenta RP
20.10 Tour de Maryla
-Olei cz.I

21.00
panna młoda
-komeóia prod. USA

8

9

na życzenie
Pokemon-seriałanim.

6.00 Piosenka

0fP'@~1
7.00
7.25
7.50
8.40
9.30

Czułość

Power Rangers
-serial dla młodzieży
Roswell: W kręgu
tajemnic
- film prod. USA
Asy z klasy
-serial prod. USA
Cud miłości
-telenowela
Po prostu miłość
• telenowela
AdamlEwa
-serial obyczajowy

I kłamstwa
-serial obyczajowy
dzieciom słońce

Polak, katolik,
obywatel- magazyn
Biznes Info
Telesklep
Remington Steele
- serial sensacyjny
Kacper Iprzyjaciele
- serial animowany
Baśnie braci Grimm
-serial animowany

6.00 Party przy świecach film fab. prod. polskiej 6.55
Dobry - film dokumentalny 7.25 Tam Tam 8.00 Wiadomości 8.15 Sople pła
czą na ulicy Wawelberga
8.45 Polskie smaki 9.00
Kabarecik Straszydełko 9.25
Życzenie Anabelli - film
anim. 10.20 Dzieci i ryby
12.00 Wiadomości 12.10
Koncert 13.00 Teatr na wesoło 13.50 Biografie 14.45
Gala piosenki familijnej
15.40 Pani Miecia 16.40
Zaproszenie do tańca 17.00
Teleexpress 17 .20 Gość
Jedynki 18.20 Zobaczyć
piosenkę i „. 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
19.55 Orędzie noworoczne
Prezydenta RP 20.05 Wyjście awaryjne - komedia
21.40 Karnawał 2000 22.40
Panorama 23.00 Sport telegram 23.05 Karnawał
2000 23.55 Ciemna strona Wenus 1.20 Powtórki
programów

TVPOLONIA

·serial sensacyjny

12.00 Arsene Lupin

-serial sensacyjny

11.10 Detektywwsutannle

-serial obyczajowy

życia

10.00 Kobiety mojego

-serial animowany

9.45 Byli sobie odkrywcy

9.20

8.55

7.30
7.35
8.05

7.05

~ f'lll,~

r@

12.50 Podaruj

12io

11.20

10.25

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7 .OO Mały Miś - serial animowany 7.30 Krzywa choinka - film animowany 8.00
20 lat później 8.30 Świąteczne flamenco 9.00 Za
wszelką cenę 1O.OO Sami
w lesie - komedia prod.
USA 11.15 Saga Jacksonów - serial obyczajowy
prod. australijskiej 12.00 To
jest temat 12.15 Missisippi - rozśpiewana rzeka
13.15 Fasolki - koncert z
okazji 18 - urodzin zespołu
wokalno - tanecznego Fasofki 14.00 Klan - tełeno
wela 15.00 Muzykanci z
Bremy - film animowany
prod. USA 15.30 Opowieść wigilijna - film fabułarny prod. USA 17.15
Koncert 3 w 3 - piosenki
Starszych Panów 18.00
Telewizyjny Kurier Warszawski i Pogoda 18.25
Nelly i pan Arnaud - film
fabularny 20.00 Ricky
Martin - koncert 21.00 Sylwester w Warszawie - felieton filmowy 21.10 Minął
rok„. - przegląd najważniej
szych wydarzeń roku 2001
21.35 Wiadomości Kuriera 21-40 Rok w polityce
22.00 Mrs. Brown - film
fabularny prod. włoskiej
23.35 Country - program
muzyczny 0.20 Zakończenie programu

WOT

zJedynką

„ Tour de Maryla - wydanie hiszpańskie" - program rozrywkowy.
Emisja:poniedzialek, 21 grudnia, TVP 1, godz. 20.10.

mfius1'r

8.30 Rajd Total Dakar 2002
9.00 Snowboard 9.30 Magazyn Watts - wydanie
specjalne 11.00 Rajd Total Dakar 2002 11.30 Skoki narciarskie 12.30 Rajd
Total Dakar 2002 13.00
Łyżwiarstwo figurowe - turniej pokazowy 14.30 Tenis
16.00 Piłka nożna 17.00
Skoki narciarskie 18.30 Pił
ka nożna 20 .00 Skoki narciarskie: Turniej Czterech
Skoczni 21.00 Łyżwiarstwo
figurowe 22.30 Rajd Total
Dakar 2002 23.00 Skoki
narciarskie: Turniej Czterech Skoczni O.OO Życze
nia noworoczne 0.15 Magazyn Watts - wydanie
specjalne 1.30 Życzenia
noworoczne 2.00 Zakończe
nie programu

7.OO Mały Miś - kanadyjski
9.00 Planeta żywiołów: Za- serial animowany 7.30
Krzywa choinka - film animieć 9.55 Tornado: Tropiciele 10.50 Podróże do mowany 8.00 Podaj cegłę
8.25 W rytmie Straussa krańców ziemi 11.45 Przebudzenie mamuta 13.30 koncert w wykonaniu OrkieKraina mamutów 15.15 stry Polskiego Radia w KaPowietrzne szczęki 16.1 O ławicach 9.00 Za wszelką
Wielka wyprawa - Hiszpa- cenę 9.30 Krajobrazy 10.00
nia 16.35 Plac Kingsbury Sami w lesie - komedia
17 .05 Wędkarskie przygo- prod. USA 11.15 Kino w
dy Rexa Hunta 17 .30 Ta- południe: Saga Jacksonów
jemnice historii 18.00 Lot - serial australijski 12.00
93 19.00 Nowe Roswell To jest temat - cykl reper21.00 Fajerwerki: Wybu- tażu 12.15 Missisippi - rozchowa historia 22.00 Gla- śpiewana rzeka - film dodiatorzy: Brutalna prawda kumentalny 13.15 Fasolki
23.00 Wszystko o„. mu- - koncert z okazji 18 - uromie O.OO Zaginiona mumia dzin zespołu wokalno - taImhotepa 1.00 Wyprawy w necznego Fasolki, cz. I
czasie: Zaginiona Willa 14.00 Klan - telenowela
2.00 Obcy wylądowali 3.00 15.00 Muzykanci z Bremy
- film animowany 15.30
Zakończenie programu
Christmas Carol - film fa„„„
bularny 17.15 Fasolki koncert, cz. li 18.00 Łódz„.„
kie Wiadomości Dnia
18.20 lnfoexpress 18.25
Grace Kelly 20.00 Ricky
Martin - koncert 21.00 Z
ostatniej chwili - czyli obyś
się dobrze bawił - zabawne
rady dla wszystkich, którzy wybierają się na sylwestrowy i karnawałowe bale
21.25 W rytmie Straussa
22.00 Mrs. Brown - film fabularny 23.35 Country
0.20 Program na jutro

23.00 Tour de Maryla
·Olet cz. li
23.55 Toast noworoczny
0.05 Noworoczna
Lista Przebojów
0.30 Dziennikowa
Szopka
Noworoczna
Jacka Fedorowicza
1.20 Rewla, kobiety
i śpiew
-film fabularny ixod. USA

Zakończenie

3.50 Rozpal parkiet
-wiOOMsko taneczne
4.50

Śpiewające

dzieci: dzielnego księcia
Cołwyna i pięknej księż
niczki Lyssy. Ceremonię
zaślubin w zamku przerywa nagle atak wojowników
Bestii„.
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Spotkanie z balladą

18.00
1821
18.30
18.55
19.55
Fortepian
-teleturniej muzyczny
Sylwestrowe wydanie lubianego teleturnieju z udziałem gwiazd filmu i estrady.
Przy białym i czarnym fotepianie obok Czesława
Majewskiego i Janusza
Tylmana zasiadają - Joanna Kurowska i Jacek Cygan oraz Piotr Gąsowski i
Małgorzata Foremniak.
20.55 Europa wita Euro
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.26 Pogoda
21.30 Noc Sylwestrowa
z Szansą
0.05 Noc Sylwestrowa
z Krawczklem
I Don Wasylwem
1.35 A wszystko to„.
Bo ciebie kocham
225 Przeboje Lata
z Radiem
4.05 Zakończenie

'

13.00 Czekając na miłość
-film prod. USA
świętej księgi

15.10 POSZUki\Wcze

-seńal~

-film prod. HongKong
16.!iO Asynadasy
- serial prod. francuskiej
Jo Cavalier jest trenerem
francuskiej drużyny bok·
serskiej, z którą wyjeżdża
na Olimpiadę w Berlinie.
Tajnym celem jest uratowanie i wywiezienie z Niemiec młodego sportowca.
lnfonnacje
Pogoda
David Copperfield
Adam IEwa

18.45
18.55
19.00
20.05

- film obyczajowy

Dotykanloła

Telesklep
Remington Steele
-serial sensacyjny
Cudowne lata
-serial obyczajowy
Bill Cosby Show
-serial komediowy
Kacper I przyjaciele
-serial animowany
Baśnie braci Grimm
-serial animowany
Był sobie człowiek
-serial animowany
Zwariowana buzia
- musical prod. USA

·wydanie specjalne

20.30 W świetle Kiepskich

12.50
13.55
14.45
15.15
15.40
16.05

16.35

17.00
19.00

Skowrońskiego

19.45 Pytania Krzysztofa

c:a:L
7.00 Teledyski 7.45 Odjazdowe kreskówki: Zwierzofraszki , Sylvan, Grupa
specjalna Eka - seriale
animowane dla dzieci
10.05 Śmiej się razem z
nami - program rozrywkowy 10.40 Siła nadziei - dramat prod. USA 12.20 Hotel De Love - komedia
prod . USA 13.55 Co za
noc - komedia prod, kanadyjskiej 15.35 Akwanauci serial dokumentalna-przygodowy 16.00 Odjazdowe
kreskówki - seriale animowane dla dzieci 18.25 Białe wilki - film akcji prod. USA
20.00 Czarny pas - film
akcji prod. USA 21.35
Johnny Mnemonie - film
fantastyczno - naukowy
prod. USA 23.20 Czarny
pas - film akcji prod. USA
0.45 Hotel De Love - komedia prod. USA 2.20
Johnny Mnemonie - film
fantastyczno - naukowy
prod. USA

l

mężczyźni"

21.30 Losowanie LOTTO
21.55 Quest -film prod. USA
Film opowiada historię mło
dego chłopaka, który uciekając przed gangsterami
dostaje się na statek do
Hong Kongu, na który napadają piraci. Bohater zostaje mistrzem wschodnich
sztuk wałki.
23.40 Program
sylwestrowy, a wnim
między innymi o tym
„Co kochają

poniedziałku

·program publicystyczny
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Nie lubię

Pożegnanie

0.55 Świntuch
następnego dnia
-komedia Kanada -USA
2.40 Prostytutki
- film prod. polskiej
4.30

20.00
20.20
20.25
20.30

-komedia obyczajowa
22.15 Mad Max 2
- film sensacyjny
prod. australijskiej,

ł·t
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mi. Spotyka drugiego rozbitaka: człeka-jaszczurze-·
go Drakka. Jedyną szansą ra-tunku jest ścisła
współpraca i przełamanie
własnego wroga. 19.00 Kosmiczne jaja - komedia
prod. USA 20.55 Goście ,
goście 2- komedia prod. francuskiej 23.1 O Sędzia Dredd
- film sensacyjny prod. USA
1. OO Dziewięć i pół tygodnia - film prod. USA 3.15 X
Laski - program rozrywkowy
3.45 Muzyczne listy 5.10 Zaprogramu

żliwymi niebezpieczeństwa

nie na pustynnej planecie
nawiedzonej wszelkimi mo-

uśmiechu - program rozrywkowy 22.00 Striptiz - film
sensacyjny 0.10 Rajd Paryż-Dakar 0.20 Zagroże·
nie dla społeczeństwa film sensacyjny prod.
USA. Caine to młody chło
pak, który ukończył właśnie
szkołę średnią. Nie ma jednak większych ambicji ani
planów na przyszłość.
Jego główne zajęcie to włó
czenie się z przyjaciółm i,
przez których ciągle ma
kłopoty. Dochodzi w końcu
do tragedii - Caine zostaje
postrzelony. 2.00 W sieci
intryg - film sensacyjny prod.
USA 3.40 Nic straconego
- powtórki programów

kawaler. Kołek spróchniały - kawaler stary, sękaty - złośnik. „
Wkrótce powitmy nowy rok .
Planując sylwestrową prywatkę, zadbajmy nie tylko o odpowiednie
menu, muzykę, ale i wyjątkową dekorację. Przed przyjściem gości
rozwieśmy kolorowe girlandy, baloniki, porozrzucajmy serpentyny,
przygotujmy odświetną zastawę, a
barek zaopatrzmy w różnobarwne
słomki, parasolki i mieszadełka do
drinków.

WITAMY NOWY ROK

Tradycję zabaw noworocznych
zapoczątkował Juliusz Cezar, kiedy
to w 46 roku p.n.e. Zdecydował, że
rok kalendarzowy rozpoczynać się
będzie I stycznia. Tego dnia rzymianie obchodzili święto Janusa, a
uroczystościom tow'arzyszyły huczne zabawy. Po triumfie chrześcijań
stwa Kościół usiłował wykorzenić
te pogańskie praktyki, lecz próba
zamienienia janusowego rozpasania
w zadumę i pokutę nie powiodła się.
Z czasem kult bożka ustąpił radości
z nadejścia nowego roku.
Zwyczaj sylwestrowych balów
dotarł z Europy Zachodniej do Polski dopiero na początku XIX
wieku. Ale i wcześniej był to
dzień szczególny, przeznaczony na

wróżby.

Takjak na św. Andrzeja lano wosk
na zimną wodę, a panny na wydaniu tuż po zapadnięciu zmroku biedo płotu i wyrywały kołki. Ich
mówi I, jak wyglądać będzie

gały

kształt

•

a

!

ny o morderstwo komiwojażer Max ucieka w góry,
gdzie omyłkowo zostaje
wzięty za przewodnika
skautów. Ukrywający się
przed policją Mas zabiera
swoich podopiecznych na
najbardziej szaloną wyprawę życia. 13.15 V Max 13.45
Strefa P - magazyn muzyczny 14.20 Hoboczaki - serial anim. USA 14.45 Muzyczne listy - mag. muzyczny 15.35 M.A.S.H. - serial
komediowy 16.00 Alvaro serial obyczajowy 17.00
Mój własny wróg - thriller
fantastyczny. Pilot kosmiczny Davidge ląduje awaryj-

reż. George Miller,
karzowi. 13.25 Big Brother
wyk. Mel Gibson,
- Pojedynek 14.20 Każdy
Kjelf Nilsson
sposób dobry - komedia
O.OO Orędzie
8.15 Inspektor Gadget - prod. USA. Historia Phila
noworoczne
serial animowany dla dzie- Beddoe, przywódcy wę
0.05 M Kwadrat
ci 8„40 Animaniacy - se- drownej grupy poszukiwa-talk show Manna
rial animowany dla dzieci czy przygód. Phila odwiei Matemy
·
9.05 Mini Playback Show - dza większe i mniejsze
1.00 Zakończenie
program rozrywkowy 10.10 miejscowości Kalifornii,
Feniks i dywan - film ro- przeżywa najróżniejsze przydzinny 11.50 Taksówka . gody rozgrywa pojedynki
dla dwojga - film obycza- na pięści z przygodnymi
jowy. Mike jest taksówka- partnerami, odnosi sukce8'e. ldno!
rzem w Los Angeles. Pew- sy, ale i porażki. 16.20 Mi8.00 Krwawa sobota - film
nego dnia przyjmuje zle- lionerzy - teleturniej 17.20
kryminalny 9.30 Film krótkocenie od starszej pani, któ- Szalony koń - western prod.
metrażowy: Trema 9.45
ra życzy sobie by Mike USA 19.00 TVN Fakty 19.20
Smak wiśni - film obyczaz.awiózł ją swoją taksówką
Sport 19.25 Pogoda 20.25
jowy 11.25 Jak to się robi na Północ. Okazuje się, że 13 Posterunek - serial kokomedia obyczajowa 12.45
to najdłuższy kurs jaki kie- mediowy 21.00 Nauka jazŚmierć na Nilu - film krydykolwiek zlecono taksów- dy - serial fabularno - dominalny 15.05 Niebo nad
Berlinem - film obyczajowy 17 .1 O Kim jest tatuś? komedia prod. UK 18.55
Za drzwiami Actros Studio,
szkoły teatralnej i filmowej
6.00 Strefa P - magazyn
20.00 Jak poślubić milio- muzyczny 6.30 KINOmanera - komedia 22.00 Hello, niak - magazyn filmowy
Dolly! - musical prod. USA 7 .OO Muzyczne listy - maO.OO Ucieczka z Nowego gazyn muzyczny 7.50 HoJorku - film science-fiction boczaki - serial animowaprod. USA, reż. John Car- ny prod. USA 8.20 Czerwopenter, obsada: Kurt Rus-. ny Królewicz - serial przyself, Lee Van Cleef, Do- godowy 8.50 Biały Kieł - senald Pleasence 1.40 Ko- rial przygodowy 9.20 Alvaro
siarz umysłów - film scien- - serial obyczajowy 10.20
ce-fiction 3.30 Imiennicy - Przygody Sindbada Żegla
film obyczajowy prod. rza - serial przygodowy
USA, reż. Scat\ Silver, prod. USA 11.20 Przygowyk. Lukas Haas 5.05 Za- da w górach - film przygokończenie programu
dowy.

Niesłusznie oskarża-

