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Łowickiej

Budiet, który pcha
do przodu
Plan wydatków miasta na przyszły rok został już
przyjęty przez radnych.
rzyszłoroczny budżet Łowicza zouchwalony. Na ostatniej sesji,
27 grudnia, głosowało za nim dwudziestu
radnych, swój sprzeciw zgłosiło tylko
czterech członków Klubu Łowicz 2000.
Większość z radnych znalazło swoje wła
sne określenia na przyszłoroczne finanse
miasta, na przykład dla Tadeusza Żaczka
będzie to „budżet zrównoważonego rozwoju", a dla Krzysztofa Górskiego - „budż.et dobrze pospinany". Większość z radnych twierdzi też, że przyszłoroczny budżet będzie odzwierciedleniem potrzeb
mieszkańców Łowicza, gdyż odpowiada
na większość sugestii wysuwanych p17ez
mies7.kańców poszczególnych osiedli w
trakcie niedawno prowadzonych z nimi
spotkań oraz większość wniosków wypracowanych prze-L komisje rady miejskiej.
Te ostatnie zaopiniowały projekt budżetu pozytywnie, zgłaszając jednocześnie szereg wniosków dotyczących
przede wszystkim inwestycji w mieście.
Budżet 2002 zdobył sobie przychylność
„wielkiej koalicji" - Koalicyjnego Klubu
Radnych oraz SLD, Klub Łowicz 2000

P

stał

wyraził natomiast jego ostrą krytykę. Ci,
którzy go chwalili zwracali uwagę na fakt,
iż mimo ogólnie trudnej sytuacji finansowej kraj, przyszłoroczny budżet Łowicza zabezpiecza wszystkie sfery działal
ności miasta, a zaplanowane inwestycje
służyć będą całej społeczności lokalnej.
Podczas gdy jednak radna Anna Bieguszewska - przewodniczącą klubu SLD
zapewniała przed ostatecznym głosowa
niem, że budżet ten zasługuje na uwagę,
Dańusz Mroczek - przewodniczący opozycyjnego klubu Łowicz 2000 nie szczę
dził pod jego adresem słów krytyki. Zda- Podczas uroczystości wręczenia tytułu, 31 grudnia 2001. Od lewej: naczelnik ruchu drogowego Stanisław Teleman,
niem opozycji przedstawiony przez Za- komendant Adam Ruta, z nim, częściowo zasłonięty zastępca naczelnika sekcji kryminalnej Arkadiusz Gawryszczak,
główna księgowa Bogumiła Pięcek, naczelnik sekcji prewencji Tadeusz Słupski, jego zastępca Andrzej Rokicki, redakrząd miasta projekt budżetu na rok 2002
tor naczelny Nowego Łowiczanina Wojciech Waligórski i naczelnik sekcji kryminalnej Krzysztof Protekta.
jest tylko kontynuacją podjętych wcześniej zobowiązań i wypada bardzo źle
pod względem inwestycji i wydatków na
adrriinistrację. Dańusz Mroczek wytknął
zarządowi rosnące wydatki na administrację, zdaniem jego klubu dziwne jest to, że
rosną one wraz ze wzrostem wydatków
na komputeryzację, a zdawałoby się, że
powinno być dokładnie odwrotnie.
dok na str. 2
Redakcja Nowego Łowiczani wątpienia także na tytuł zasłużyli. Faktem, stępczość na terenie Łowicza powoli, ale
na przyznała, już po raz czwar- który miał decydujące znaczenie były jed- systematycznie maleje.
ty, tytuł Łowiczanina Roku. Tym nak ostatnie, odniesione jesienią sukcesy ło
Komendant, któremu grawerowaną plarazem uhonorowaliśmy tym ty- wickiej policji w zwalczaniu zorganizowa- kietkę z tytułem Łowiczanina Roku 2001
tułem komendanta Komendy Po- nej przestępczości . Sukcesy te są najbar- wręczyliśmy w Sylwestra przed południem,
wiatowej Policji w Łowiczu, pod- dziej spektakularne, choć w naszym prze- podkreślał, co czynił zresztą wielokrotnie
inspektora Adama Rutę - w uzna- konaniu nie byłyby możliwe, gdyby nie także wcześniej, że sukcesy są zasługą
niu jego zasług dla poprawy bez- trwająca już kilka lat uporczywa, odważ wszystkich podległych mu policjantów. To
pieczeństwa w mieście, su~ce na, bezkompromisowa praca komendan- prawda, ale praca zespołu zależy od tego,
sów w walce z przestępczością ta Ruty jako człowieka odpowiedzialne- jak ten zespół został uformowany, jak jest
i stanowczości w utrzymywaniu go za funkcjonowanie całej komendy. kierowany i jaki mu przykład daje sam szef
porządku i dyscypliny w podle- Dzięki niemu łowicka policja zdobywa z - stąd tytuł przyznajemy osobiście komengłej mu komendzie.
wolna coraz większe zaufanie mieszkań dantowi. O Adamie Rucie, Łowiczaninie
Komendant miał do ostatniej chwili ców, o co dziś nie jest łatwo, dzięki pracy Roku 2001, piszemy na stronach 7-10.
poważnych kontrkandydatów, którzy bez prowadzonych przezeń policjantów przeRedakcja
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KOMENDANT ADAM RUTA
tOWICZANIN ROKU 2001

Łowickie Kolędowanie
uż po raz trzeci najbardziej znane ze-

Dwa pierwsze z czterech zakupionych prz.ez Urząd Miejski w Łowiczu
nowoczesnych autobusów Autosan przeznaczonych dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji dotarły do Łowicza, po dwumiesięcznym oczekiwaniu, w poniedziałek 31 grudnia. Dyrektor MZK Bogdan Suchanek
powiedział nam, że wejdą one do eksploatacji już w przyszłym tygodniu. Dwa kolejne zakupione autobusy pojawią się w Łowiczu w ciągu
najbliższych trzech tygodni.
·
(tb)
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Radni biorq sprawę herbu
• ręce
w sw~1e

społy folklorystyczne z terenu powiatu łowickiego wystąpią na koncercie
Łowickie lrolędowanie, tym razem w kościele oo. pijarów, w niedzielę 6 stycznia Ustalenia zespołu specjalistów, poparte przez prof.
o godz. 12.30. Kolędy będziemy mogli usły
Kuczyńskiego nie podobają się radnym
szeć w wykonaniu zespołów Koderki, Blichowiacy, Boczki Chełmońskie i kapeli Anada Powiatu Łowickiego podczas najodpowiedniejsze i przedłożąje radzie,
drzeja Szymańskiego. Organizatorem konswojego ostatniego posiedzenia, która wskaże który projekt należy prze- .
certu jestŁowicki Ośrodek Kultury.
(tb) 28 grudnia, powołała z własnego grona kazać do realizacji.
7-osobową komisję do spraw insygniów
Radny Andrzej Płacheta uważa, że
powiatu łowickiego. W skład powołanej powołanie komisji ds. insygniów pokomisji weszli: Andrzej Płacheta, Julian zwoli na uregulować tę sprawę do końca
Nowak, Jolanta Kępka, Janusz Żurek, kadencji. Zespół specjalistów zajmują
Robert Sikorski, Helena Pełka-Borowicz, cych się dotychczas tą sprawą, przedIrena Pierzchała. Radni tworzący komi- stawiając nam jedną koncepcję, postazł sję wybiorą spośród propozycji insy- wił nas przed tzw. wyborem adamowym,
S~na
ogłoszeniowych gniów zgłoszonych do wydziału promo- czyli ta albo żadna.
cji w powiecie.te, które w ich ocenie są
dok. na str. 2
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PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „Nl": a PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; a KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ; a MINI-MARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A; a KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; a KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; a BIURO KREDYTOWE" TARA", TARGOWICA MIEJSKA PAW. A. a SKLEP P. JANKOWSKIEJ
W JACKOWICACH; a SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE a SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH a Sl<LEP P. BURDKI W CZATOLINIE a KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; a SKLEP
P. BEJDY W OSTROWIE; a SKLEP P. GOJ W PARMIE; a SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; a SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; a SKLEP P. GORTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI
17 W BOLIMOWIE; a SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŹNIE; a SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM a SKLEP P. SAWICKIEGO PRZY UL. KOŚCIELNEJ W BIELAWACH; a SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; a SKLEP P. CHARĄŻKI
W ZDUNACH 1A; a SKLEP P. SZWAROCKIEJ W SIERŻNIKACH; a SKLEP P. SZALENIEC W ZASOSTOWIE; a SKLEP ł'. SZUFLIŃSKIEGO W BŁĘDOWIE; a SKLEP P. SZKOP W ARKADII; a SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; a SKLEP P.
DZIEDZIC W MYSŁAKOWIE> a SKLEP P. TOM~K W BR001'!YM JÓZEFÓW· a SKI.EP P. SZYMAŃSKIEJ W WEJSCACH
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PCHA DO PRZODU
Decydowała

Z

akup ten burmistrz Ryszard Budzałck usprawiedliwia ciągle rosnącym zakresem obowiązków,jakie urzędy centralne
zlecają urzędom lokalnym. Opozycji nie
podoba się również to, że wydatki inwestycyjne wstaną zdominowane przez remont
ŁOK, za zbędny uważa ona również remont muszli koncettowej. O wiele lepszym
wyborem jej zdaniem byłaby budowa więk
szej ilości dróg i chodników. Klub Łowicz
2000 mattwi również zadłużenie miasta, w

której jest ono wpędzane - jego zdaniem - Miejski). Dla porównania tyle san10 ile na
zbyt pochopnie. Bunnistrz odpowiada, że Urząd Miejski, wydane wstanie na opiekę
ilość zaciągniętych kredytów jest bezpiecz- społeczną w Łowiczu.
na (patrz ramka).
Przyszłoroczny budżet Łowicza ·to
Jakie inwestycie
37.470.393 złdochodóworaz38.123.75 l zł
Lista przyszłorocznych inwestycji
wydatków. W tych ostatnich najbardziej przedstawia się
następttjąco: zakup autoznacząca pozycja to oświata i edukacyjna
busów dla MZK, które dotrą do Łowicza z
opieka wychowawcza (41,5%), na drugim opóźnieniem dopiero
w styczniu (340 tys.
miejscu są inwestycje (15,5%), a na trzecim zł kredytu), ookończenie
ul. Zduńskiej (600
administracja ( 12,4 % w tym I0,% to Urząd tys.
zł, z czego 225 tys. zł kredytu), ul.
Konopackiego (250 tys. zł, z czego kredytu
IOO tys. zł), ul. Jasna i Jastrzębska (250 tys.
zł), ul. Iłowska (50 tys. zł), skrzyżowanie
ulic Wojska Polskiego i Ułańskiej (50 tys.
zł), dokumentacja dla ul. Brzozowej (8 tys.
Środowiska 720 tys. zł, z banku wybranego w przetargu 725 tys. zł) oraz pożyczka zł), wykup grnntów (400 tys. zł), blok komunalny (200 tys. zł), plany zagospodaro(z WFOŚ w Łodzi 680 tys. zł na ). Po
wania przestrzennego (150 tys. zł), zakup
odjęciu spłacanych przez cały 2002 rok rat
kredytów i pożyczek oraz odsetek od nich, sprzęti.1 komputerowego do urzędu miejstan zadłużenia miasta na dzień 31 grudnia skiego(80 tys. zł), remont muszli koncerto2002 r. wyniesie 5.372.185 zł, czyli 13,6 % wej(l 50 tys. zł), ciek „Kostka" (3 80 tys. zł
w tym 200 tys. zł kredytu), kanalizacja sacałości budżetu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarząd może zaciągnąć nitarna na Górkach (260 tys. zł w tym 180
tys. kredytu), kanalizacja na ul. Blich (450
pożyczki i kredyty do wysokości nie więk
tys.
zł w tym 250 tys. zł kredytu).
szej niż 60% dochodów miasta.
dok. na str. 6

Kredyty pod kontrolą
analiz przedstawianych przez
Urząd Miejski wynika, że kredyty i pożyczki zaciągnięte przezeń na przestrzeni lat 2000, 200 I i planowane do zaciągnięcia w 2002 roku zostaną
spłacone wraz z odsetkami na koniec 2006
roku. Do końca grudnia 200 I roku miasto
spłacało pożyczki i kredyty pochodzące z
ośmiu różnych źródeł na łączną sumę
4. 718.827 zł , w roku 2002 dojdą do tego
jeszcze dwa kredyty (z Banku Oclu·ony
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Radni biorq sprawę herbu
• ręce
w swo1e
M

y przedłożymy radzie dwie lub trzy
koncepcje, z któ1ychjedna, wskazana
przez radę, zostanie zrealizowana - wyjaśniał radny Płacheta. Podobnego zdania był
radny Wacław Witwicki, który zapewnił,
że do komisji promocji działającej przy radzie wpłynęły projek'ty, które spotkały się
z aplauzem, natomiast ten prezentowany
na sesji paź.dziernikowej nie zyskał aprobaty.
Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu, któ1y brał udział w pracach zespołu
stwierdził, że poprze każde rozwiązanie,
które zmierza do przyjęcia insygniów powiatu - a skoro projekt przygotowany przez
specjalistów nie zyskał aprobaty, to powołanie nowej komisji jest dobrą decyzją.
Przypomnijmy, że pracujący społecznie
zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: Andrzej Biernacki, Krzysztof Kaliń
ski, Zdzisław Kiyściak, Juliusz RogowskiTylman, Jacek Rutkowski, Marek WojtyJak oraz Paweł Lisowski, podczas sesji rady
powiatu odbywającej się 30 października
przedfożył radnym projekt herbu, przedstawiający w polu tarczy barwy błękitnej
orła czarnego (dziób, język, szpony orła są
złote) pośród dwóch srebrnych lilii. Projekt
ten nie zyskał akceptacji rady, a ostateczną

decyzję o jego przyjęciu odłożono na jedną z

kolejnych sesji. Członkowie zespoh1 nie doczekali sięjednak kolejnego podjęcia ten1atu,
nie doczekali się również fonnalnej odpowiedzi na przedłożoną propozycję. Wieść o
powołaniu nowej komisji była dla nich zaskoczeniem, tym bardziej, że nikt im za pracę jeszcze nie podziękował.
Jest to skandal - stwierdził Andrzej Biernacki poproswny przez NŁ o komentarz.
Zapewnił on, że zaprezentowany przez
zespół specjalistów podczas pażdziemiko
wej sesji projekt herbu jest bardzo dobry,
zgodny z wszelkimi zasadan1i sztuki i zmieniany być nie powinien, dlatego że każda
kolejna alternatywa będzie gorsza. Widać, że
ten będzie robił herb, kto jest silniejszy politycznie-bojakinacząj uzasadnić powołanie
komisji spośród osób, które w większości
same deklarowały, że się na tym nie znają, a
teraz f1 vierdzą, że wybiorą lepszy projekt od
propozycji kom4)i skladającej się z dwóch
historykótti dwóch v..ykształconych plastyków
i dwóch osób związanych z heraldyką. Propozycji, która została bardzo v..ysoko oceniona przez au/01)1tel w dziedzinie heraldyki
jakimjest prezes Polskiego Towarzy.stwa Heraldycznego prof Stefan K. Kuczyński? komentuje Biernacki.
(aj)

Łyszkowice

Jasełka

· razy dwa

wa razy wystąpi w Łyszkowicach
młodzież z grupy apostolskiej „Od -

D

samcjgodzinie.ŁyszkowickieJasełkaopra
cowane są na podstawie „Jasełek łowickich
Nowa",prezentttjącswojenajnowszc.przcd- dla Koderek" ks. Tymoteusza czyli ks. bp.
stawienie-Jasełka. Premiera odbędzie się w Józefa Zawitkowskiego, a występować w
miejscowym GOK w niedzielę, 6 stycznia nich będą uczniowie gimnazjum w Łyszko
o godz. 14.30, ponownie będzie je można wicach. Wstęp na przedstawienia jest bezzobaczyć tydzień później - 13 stycznia o tej
płatny.
(mwk)

Gmina Łyszkowice

Zmiana

W

składu

komisii rewizyinei

czasie ostatniej sesji Rady Gminy

Łyszkowice zmieniono skład komisji

rewizyjnej. W poczet jej członków przyję
to radnego Stanisława Zawadzkiego. Zmiana ta była konieczna z powodu wybrania
dotychczasowego członka komisji - Ryszar-

da Szymajdy na przewodniczącego rady
gminy, podczas wcześniejszej, listopadowej
sesji. Wszyscy radni głosowali za przyję
ciem Stanisława Zawadzkiego do komisji,
on sam wstrzymał się od głosu.
•'
"(mwk)

Przez śniegi do Papieża

opinia samych mieszkańców

D

zielnicowy, sierżant sztabowy Tadeusz Krukowski, pełniący tę funkcję
na osiedlu M, Konopnickiej i w okolicach, a
więc na całym tzw. ,,zatorzu" w Łowiczu,
został wyróżniony jako jeden z dziesięciu
dzielnicowych z województwa łódzkiego
w TI edycji Konkursu na Najlepszego Dzielnicowego. Stosowny dyplom został mu
wręcwny podczas piątkowego spotkania z
marszałkiem województwa łódzkiego M ieczysławem Teodorczykiem.
Sierżant Krukowski pracuje w policji od
przeszło· I O lat, dzielnicowym na Zatorzu
jest od 1992 roku, po skończeniu stosownego kursu w szkole policyjnej w Szczytnie,
do której wstał oddelegowany. Do nagrody
wstał nominowany z uwagi na fakt, że na
ręce komendanta łowickiej policji przyszło
do tej pory co najmniej kilka listów
z podziękowanian1i za pomoc w rozwiąza
niu problemów. Dzielnicowy powinien umieć
nawiązać koniaki z ludźmi, wiedzieć ja/de
mają problemy i starać się pomóc. Karanie
mandatem i pisanie wniosków na kolegium
to u dzielnicowego powinna być ostateczno.~ć. Dzielnicowy musi umieć rozmawiać
z ludźmi i właśnie taki jest Tadeusz Krukowski - tłumaczy zastępca szefa sekcji

Dzielnicowy Tadeusz Krukowski

z dyplomem.
prewencji w łowickiej K'omendzie Andrzej
Rokicki.
Wniosek z uzasadnieniem dlaczego akurat ten policjant powinien wstać wyróżnio
ny :zajmował kilka stron maszynopisu i bardzo Cz.l(Sto dotyczył pozornie małych spraw
zwykłych ludzi, które jednak dla samych
zainteresowanych były niezwykle ważne.
(mak)

środku nocy, mszą świętą odprawio- Nieborów

W
ną

w katedrze o 3.30, przy odgło
sach wyjącego wichru, oblepiające
go budynki molaym śniegiem, zaczynali w
środę 2 stycznia swą podróż do Rzymu
uczestnicy pielgrzymki mającej zawieżć
Ojcu Świętemu do poświęcenia korony zdobiące ołtarz Matki Matki Boskiej Łowickiej
z tejże katedry. Mieli przed sobą drogę przez
zasypane śniegiem poh1dnie Polski, przez
rownież ośnieżone Morawy - i przez Alpy.
25 pielgrzymów, nic tylko z parafii katedralnej, miało zamiar dotrzeć do Rzymu autobusem 4 stycznia, gdzie czekać już ma na
nich biskup Alojzy Orszulik, który aranżu
je spotkanie z Ojcem Świętym - bardzo
możliwe, że będzie to spotkanie w prywatnej kaplicy Papieża. Biskup żegnał wyjeżdżających i osobiście im błogosławił podczas nocnej mszy św., do Rzymu udaje się
dziś samolotem.

Łamali się opłatkiem
statnie w 200 I roku, opłatkowe
spotkanie Łowickiego Klubu Katolickiego odbyło się w ostatnią sobotę, 29 gn.1dnia w siedzibie klubu na Starym Rynku. Brało w nim udział około 30
osób. Spotkanie miało zupełnie inny charakter niż odbywające się w ciągu roku.
Swoimi refleksjan1i na temat roli osób świec
kich i problemów, z jakimi spotykamy się
na co dzień podzielił się z obecnymi bp.
Alojzy Orszulik. Po modlitwie i życzeniach
przy opłatku był czas na luźne rozn10wy
w gronie członków klubu i sympatyków,
śpiewanie kolęd i spróbowanie ciast, którymi zastawione były stoły.
(mwk)

O

Rzemieślnicy

P

Oddział

przedszkolny
zamiast przedszkola
R

ada gminy Nieborów jednogłośnie
podjęła 27 grudnia intencyjną uchwałę
w sprawie likwidacji przedszkola w Nieborowie. Ostateczna decyzja w tej sprawie
będzie mogla być podjęta dopiero po uzyskaniu opinii z kuratorium, czyli najprawdopodobniej w lutym. Jeżeli radni podejmą
taką ostateczną decyzję, to od I września
2002 roku funkcje dotychczasowego przedszkola przejmie oddział przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Nieborowie. Będzie
on funkcjonował w 2 salach z zapleczem
socjalnym, grupy wstaną podzielone z zależności od liczby dzieci w każdym z roczników. Podobnie przedszkole funkcjonuje
w obecnej siedzibie. Przeprowadzka przedszkola do budynku szkoły planowana jest
jednak już po zakończeniu ferii zimowych,
formalnie będzie jednak ono istniało do koń
ca roku szkolnego.
Restrukturyzacja tej placówki przeprowadzana była już w 2000 roku, kiedy przeniesiono oddziały „O" do szkoły. Obecnie
do przedszkola zapisanych jest 25 dzieci i
do końca 2001 roku pracowały w nim 4

uderzył

w 75-letniego rowerzystc<. W wyniku wypadku rowerzysta doznał złamania obojczyka i został przewieziony do łowickiego
szpitala

tei sob\e życzyli

onad 30 rzemieślników, a także zaproszeni goście - przedstawiciele władz
miasta, powiatu i polityki brało udział
w spotkaniu opłatkowym w łowickim cechu, które odbyło się w sobotę, 29 grudnia.
Modlitwę z rzemieślnikami odmawiali również biskup Alojzy Orszulik oraz proboszcz
parafii katedralnej ks. Wiesław Skonieczny.
Rzemieślnicy życzyli sobie przede wszystkim zdrowia, poprawy sytuacji gospodarczej i możliwości działania w swoich zawodach. W czasie okolicznościowych życzeń
przewijało się stwierdzenie, że to właśnie
głównie małe fim1y i rzemiosło ponoszą największy ciężar odpowiedzialności za zmiany,gospodarcze. ·
(mwk)

nauczycielki. Przejście na emeryturę dyrektorki i wygaśnięcie umowy czasowej innej
nauczycielki znacznie zmniejszy koszty
utrzymania przedszkola, które wynoszą
około 200 tys. zł rocznie.
Liczymy, że takie rozwiązanie poprawi
warunki i ponosić będziemy mniejszy koszt
utrzymania - argumentował wójt Andrzej
Werle. Dokładne kalkulacje tych kosztów
nie były jednak przeprowadzone. Najbardziej kosztowne z punktu widzenia gminy
jest ogrzewanie budynku przedszkola piecami akumulacyjnyn1i, budynek ten nie ma
bowiem centralnego ogrzewania. Nie ma w
nim również wentylacji, a pomieszczenia
dla dzieci są bardzo małe. Zdaniem wójta, w
szkole będą stworwne lepsze warunki.
Jak wykorzystać budynek obecnego
przedszkola - zadecydują radni. Już przy
podejmowaniu uchwały intencyjnej
przedstawiona była propozycja zarządu
i komisji oświaty, aby umieścić w nim
GOK, który funkcjonował w tym miejscu do 1992 roku.
(mwk)

• 28 gntdnia o godzinie 9.30 na ulicy
Jana Pawia Il zatrzymano nietrzeźwego 36lctnicgo rowcrzystc< Tadeusza J. Badanie alkomatem \\'.)'kazało 3,58 promila alkoholu
w powietrzu wydychanym z płuc

• 28 grudnia o godz. 22.30 na ul. Zduń
skiej policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystą Mariana K. - 2,40 promila alkoholu we krwi
• 29 grudnia o godz. O. IOw Brzozowie w
gminie Bielawy policjanci zatrzymali nietrzeźwego Łukasza G. (0,75 promila), który kierował samochodem Fiat 126p

• 28 grndnia o godz. 14.00 zgłoszone
• 31 grndnia policja otrzymała zgłosze
do domku letniskowego nie włamania do pijalni piwa mieszczącej sią
przy ulicy Chrobrego w Łowiczu. Nieznani przy ulicy Annii Krajowej w Łowiczu . Do
sprawcy po wybiciu szyby dostali sic< do środ włamania doszło poprzedniej nocy.
ka, skąd skradli termowentylator, zegar
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
ścienny, kuchenkc< elektryczną i grzałką do
w ww. sprawach pmsimy o osobisty lub telewody o łącznej wartości 250 zł
foniczny kontakt z Komendą Powiatową
• 28 grudnia na ulicy Starzyńskiego kie- Policji w Łowiczu.
rujący Oplem Kadett 65-łelni mążczyzna
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek
zostało włam'!.nic
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Wyniki próbnego sprawdzenia kompetencji w klasach VI mogą odbiegać od tego, co uczniowie
zaprezentują podczas właściwego egzaminu, w kwietniu. Mimo to dają pewien obraz poziomu nauczania
w szkołach - i intensywności pracy szkolnej od pierwszych dni roku szkolnego.

W

yniki próbnego sprawdzianu kompe- rodzaju testów uczeń przeciętny może wy- Pudłowskiej z VI b. Z wyniku sześciorga
tencyjnego, który odbył się 2 paź paść dobrze, a uczeń mający bardzo dobre uczniów niejestem zadowolony - mówi dydziernika w klasach VI, dotarły do szkół oceny - pizeciętnie.
rektor szkoły Wacław Witwicki. Napisali
podstawowych w województwie łódzkim
po prostu źle, uzyskując poniżej 15 punktów.
przed samymi świętami Bożego Narodze- Nikt nie miał czterdziestki Będziemy dużo z nimi pracować. z całości
nia W powiecie łowickim pisało go 996
Wspomnieliśmy, że łódzka komisja nie jestem natomiast bardzo zadowolony. pouczniów klas VI. Na te wyniki wszyscy podawała jeszcze tym razem oficjalnie śred- nieważ uzyskaliśmy średnią lepszą niż śred
czekali z niecierpliwością - i jak można się niej wyników dla każdej ze szkół. Szkoły nia każdego powiatu (OKW w Łodzi domyślać, nie każdy jest nimi usatysfakcjo- dostały jednak wyniki poszczególnych PrzYP·
red). Rzeczywiście, w „Trójce" aż
nowany. Dyrektor Okręgowej Komisji Eg- uczniów - stąd obliczenie średnitj było moż- 38 prac jest piątkowo - szóstkowych Zdazaminacyjnej w Łodzi Wojciech Walczak po- liwe.
niem dyrektora jest to ogromny mateńał do
wiedział w rozmowie z Nowym Łowicza
Najwyższą średnią uzyskali uczniowie analizy pracy w szkole, aby sprawdzian
ninem, że wyniki dotyczące poszczegól- klasy VI Pijarskiej Szkoły Podstawo- kwietniowywypadłjaknajlepiej.Dzieciom
nych szkół nie były po próbnym egzaminie wej Królowej Pokoju w Łowiczu. Test przekazałem informację 20 grudnia, były
liczone - do szkół wysyłano jedynie indy- pisało tam 24 uczniów, średnia przez nich bardzo zadowolone - dodaje dyrektor. Wiele
widualne wyniki poszczególnych uczniów. osiągnięta wynosi 30 pkt. 15 uczniów uzy- osób myślało, że poszło im gorzej, ale lYyły
Zdaniem dyrektora tej komisji, która swoim skało wynik 30 i więcej punktów, najniższy też tald.e, które myślały. że wypadną lepiej
zasięgiem obejmuje województwa łódzkie
wynik jest niewiele mniejszy od średniej na i niestety zaWiodly się. Bardzo obawiałem się
i świętokrzyskie, próbny egzamin miał cha- terenie powiatu i wynosi 23 punkty. 39 punk- J.iYników tego egzaminu, mimo
żejestemjego
rakter próby technicznej, był przeprowatów zdobył Adam Waligórski, 38- Wojciech zwolennikiem.
dzony przede wszystkim dla zapoznania Jabłoński, 37 _ Iwona Dębska
W Szkole Podstawowej nr 4 najlepuczniów z rodzajem formularza, ruitomiast
Jest to ukoronowaniepracyprze.de ~t- szy wynik uzyskiiła Karolina Dolińska z kl.
wyniki tej próby są, jego zdaniem, sprawą
kim nauczycieli, którzy narzucili dzieciom Via - 37 pkt, kolejni byli: Katarzyna Wrona
trzeciorzędną. W informacjach, jakie przytempo pracy _ mówi na temat wyniku dy- z VI b - 36 pkt, po 35 pkt uzyskały: Aleksłano do szkół, załączone są natomiast punk· :z.koły
ł
bł · ki sandra Kaczor z Via, Aleksandra Rucińska
towe wyniki egzaminu w każdym powiecie · re ktor tej s
Przemys aw Ja ons ' zVIbiAleksandraBrz.ozowskazVIc.Średwojewództwa łódzkiego, świętokrzyskie podkreślając, że wynik jest najlepszym komentarzem. Dyrektor mówi też, że od po- nia szkoły wyniosła 23,13 pkt.
go i w obu razem.
czątku reformy uczniowie przygotowywaSzkoła Podstawowa nr 7 jest specy23, 70 - taka jest średnia powiatu łowic
ni
byli
do
testu,
kilkakrotnie
pisali
tego
typu
ficzną
szkołą, ze względu na dzieci z orzekiego na próbnym teście, na którym można
spra dziany R0 ·n,,.~~
1d
b , czeniami o niepełnosprawności. Średnia
było zdobyć 40 punktów. Wynik ten jest
w
· 1"-':'Y'"-'"'e wynL mo~ą !YC punktów uzyskanych w dwóch klasach VI
alewskalzszkolywynzkuwazamza
·
!Ah~·k ·
· ·
gorszy o 0,23 punktu od średniej w woje- mylące,
· od
. wynosi 24,38 1· 2o,41 "'.Y"z
zczytania,p1wództwie łódzkim. Wyniki punktowe WU1W~Szkny.I Podsta
· N.
Ło. sania, rozumawania, korzystania z irifonnaw poszczególnych częściach egzaminu są
oe
woweJ r 1 w
.. zadm1; l
N. .
·
adl
wiczu
129
uczniów
przystąpiło
do
próbneCJl . a a. nas. cygorze1 l-iYP 0 11'.Ytrudne do zinterpretowania w liczbach
. ,,
·
Średni .aką korzystanie wiedzy w praktyce, uzyskanym
względnych, postanowjliśmy przeliczyć je goegzammu ....ompetency]nego.
· szę
· zmartwi·1··
· ·
. ęly
.
kt. N . aJ. . J.iYni·kiem nieco
zsmy - mowi
na procenty. Oto wyniki średniej w powie- klasy ,te os1ągn . to 22,82. P
a3W1ęceJ Maria Wojtylak, dyrektorka Zespołu Szkół
cie według poszczególnych kryteriów oce- punktów otrzymali: Artur S1~lca - 38, Klau- z Oddziałami Integracyjnymi
ny: czytanie - 86,38 % (zdobytych punk- diusz Wojtczak- 37 i Jakub Warzywoda-35.
·
tów w stosunku do możliwych do zdobyW Szkole Podstawowej nr 2 jest 89
Wyniki
w
gminach
cia), pisanie - 58,5 %, rozumowanie uczniów klas VI, a średnia z testu wyniosła
- 52,75 %, korzystanie z informacji - 86 %. 24,92. 21 osób uzyskało co najmniej 30
Najlepszy wynik ze szkół wiejskich osią
Najsłabiej uczniowie zaprezentowali sięje punktów. Najlepszy wynik miał Marcin gnęła podstawówka w Wygodzie w gmiśli chodzi o wykorzystanie wiedzy w prak- Gawryszczak - 38 punktów i Anna Pastwa nie Łowicz: średnia 29,53; najlepsi: Luiza
tyce - 41,25 %.
- 35 punktów. Dyrektorka Teresa Domiń Tylec 34, Piotr Gala 33, Marta Wolska 32
Zamiarem Okręgowej Komisji Egzami- czak uważa, że wyniki powinny być anali- pkt. Jej dyrektorka Małgorzata Jarecka, tak
nacyjnej nie było tworzenie rankingu, co zowane indywidualnie. Jej zdaniem raczej tłumaczy ten zaskakująco dobry wynik: W
dyrektor uzasadnia faktem, że test był prze- odzwierciedlają one poziom wiedzy i nauki klasiejestz.aledwie 13 uczniów ijest to wyjąt
prowadzany na początku pażdziemika, kie- w szkole. ~iki te potwierdzająpoziom ak- kowo dobra i bardzo równa klasa. Nie ma
dy obraz przygotowania ucznia może być tualny wiedzy (na początku roku szkolnego- w niej osób, które by odstawały w znaczący
zafałszowany. Oficjalne wyniki właściwe przyp. red.), ale na pewno do kwietnia dzie- sposób poziomem. Wcyscy są pracowici i
go, kwietniowego egzaminu będą przez ci jeszcze sporo się nauczą.
widać, że chcą się uczyć. Niezbyt często zdaOKE publikowane. Zdecydowana więk
Średnia Szkoły Podstawowej nr 3 rza się tald. dobry rocznik, następny chyba
szość dyrektorów uważa jednak, że wynik wyniosła 25,2 punkta Próbny test pisało w już będzie trochę gorszy. Bardzo dobrze u
uzyskany przez szkoły jest obiektywny, tej szkole 75 uczniów. Po 39 punktów zdo- nas wypadło korzystanie z informacji i 11'.Ypojedyncze przekłamania mogą dotyczyć byli Marek Cichański i Katarzyna Mater- korzystaniewiedzy wpraktyce-dlatego mię
µo.s~.zególny,ch J.!Cw.iów. W .c;z.ąsie tegQ . 1<.Q"Y~kil '!< YJ. l?,).8PwM<łw to.YIYPiKNWY dzy innymij~t taki dobry.wyniltwr:.a(e}'lda-

sie. Zadaliśmy jej również pytanie czy
uczniowie samodzielnie pisali ten sprawdzian? Odpowiedż była krótka: To chyba
normalne, że na egzaminie nie pomaga się
uczniom.
Stefania Zielak, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Mysłakowie, nie kryła swojego zadowolenia z wysokiego, bo trzeciego
w powiecie wyniku próbnego egzaminu
kompetencyjnego uzyskanego przez
uczniów prowadzonej przez nią szkoły.
Średnia z egzaminu dla tej placówki wyniosła 28,64. Najlepszy uczeń, Kacper Lemań
ski zgromadził na swoim koncie 38 pkt.,
Konrad Niemira 36, Kasia Zajączkowska
35, najsłabsza praca pyła oceniona na 19 pkt.
To wynik pracy ambitnych nauczycieli pracujących na bardzo wysokich obrotach z ambitnymi i dość zdolnymi dziećmi- ocenia dyr.
Zielak. Szóstoklasiści zmysłakowskiej podstawówki ćwiczyli rozwiązywanie testów
już w klasie piątej, dlatego taka forma egzekwowania wiedzy nie jestdla nich nowością
inie sprawia im większych problemów. Klasa VI tej szkoły liczy 17 osób, toteżnie było
problemów z technicznym przeprowadzeniem egŻaminu. Uczciwość przy jego przeprowadZaniu jest dla dyrektor Zielak sprawą oczywistą. Uczniowie siedzieli pojedynczo, w dużych odstępach od siebie, dlatego
nauczyciele zasiadający w komisji są w stu
procentach przekonani, że egzamin przebiegał zgodnie z regulaminem, bez żadnego
podpowiadania i ściągania.
A oto przegląd pozostałych szkół w kolejnych gminach.

duży stres

dla uczniów - ocenia dyrektorka
- C?.ęSto oddawaliformularze ze świadomością, że odpowiedźjest
źle zaznaczona i nie mogą tego poprawić.
~ikz pewnością da im dużo do myślenia pozostał pewien niedosyt, mogły przecież
irypaść lepiej.
Bogumiła Spychała.

*

Średnia uzyskana przez uczniów Szkoły

Podstawowej w Seligowie w gminie Łysz
kowice wyniosła 21,1. Najwięcej punktów
- 32, uzyskał Albert Krupiński, 28 miał Damian Mamt Ogłosiliśmy wyniki, wywołały
zadumę. Testy przecież nie lYyły trudne, ale
dzieci nie czytały dokładnie poleceń - mówi
nieco zawiedziona dyr. Henryka Kocęba
SP Łyszkowice: średnia21,85 pkt, najlepsi: Izabela Bodek 37 pkt, Martyna Obórka 31 pkt, Mariusz Misiak i Damian Nezdropa po 30 pkt.
SP Kalenice: średnia 20,7 pkt, nalepsi:
Tomasz Graszka 31 pkt, Michał Strugiński
26 pkt, Karol Zawadzki 25 pkt.
SP Stachlew: średnia 21,65 pkt, najlepiej wypadli uczniowie: Sebastian Gala 31
pkt, Katarzyna Smolarek 27 pkt i Piotr Gajewski 26 pkt.

*

A oto jak się przedstawiają wyniki
wszkołach w gminie Bielawy:
SP Waliszew: średnia 22,4 pkt, najlepsi: Hubert Grabowicz 35 pkt, Ewa Gajda 31
pkt, Szymon Kujawski 30 pkt.
SP Oszkowice: średnla 22,5 pkt, najlepsi uczniowie: Katarzyna.Czubatka 35
pkt, Karina Leśniewska3 l pkt, Paulina Szy*
W Szkole Podstawowej w Domanie- mańska 30 pkt, Kamil Białkowski 30 pkt.
SP Borów: średnia 20,7 pkt, najlepsza
wicach próbny test pisały 32 osoby w 2
była
Marlena Kowalska 27pkt.
klasach szóstych. Średnia punktów w klasie
SP Bielawy: średnia22,96; Najlepsi
VI a wynosi 25, w klasie VI b- 21, natomiast
uczniowie: Paulina Lewarska 34 pkt, Agata
średnia szkoły-43. Największą ilość punktów miała Daria Gajda z klasy VI a - 35. Matysek 33 pkt, Wojciech Mikołajczyk 33
Ewelina Kabat i Weronika Marczak z tej sa- pkt, Kamil Paszowski 33 pkt, Ewelina Damej klasy uzyskały po 33 punkty. Z klasy łek 33 pkt.
SP Gaj -Wojewodza: średnia25,8; najVI b najlepsze wyniki - po 31 punktów uzylepsi uczniowie Karolina Dziuda 37pkt,
skały Beata Małecka i Justyna Ozimska
Jestem zadowolona z J.iYników, obawia- Łukasz Sędal 36 pkt, Agata Mikołajczyk 30
pkt, Dawid Wielec 30 pkt.
łam si.ę, że Wypadniemy słabiej - mówi dyrektorka szkoły Stanisława Felczyńska
*
W gminie Kocierzew wyniki były nastę
W Szkole Podstawowej w Skaratkach
w gminie Domaniewice średnia wyniosła pujące:
SP Łaguszew: średnia szkoły - 26,5,
22,8. Próbny egzamin kompetencyjny pisało 29 osób. Najwięcej punktów - 32 - mia- najlepsi - Paulina Kucharska 36 pkt, Wiktor
ła Beata Burzyńska, 31 punktów uzyskał Siejka 35 pkt, Artur Kret 31 pkt.
. .. ,..,„ ,! _, •\J' dQk. pa s(r, 6
K:arnil Burzyński, 30 - Rafał Pawlata. To
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Gmina Nieborów

Woda będzie kosztować 1,39 zł
R

adni gminy Nieborów jednogłośnie
przegłosowali uchwałę w sprawie
podwyższenia opłat za wodę w czasie
sesji w dniu 27 grudnia. Od I marca 2002
roku I m3 wody pochodzącej z gminnego wodociągu kosztować będzie 1,30 zł
plus 7% VAT czyli 1,39 zł. Dotychczasowa cena wynosiła I, IO zł netto czyi i
1, 18 zł z VAT-em. Podwyżka argumentowana była planowanym wzrostem

Gmina

ceny energii elektrycznej w 2002 roku,
a także wzrostem ceny za eksploatację
wód głębinowych, płaconej przez gminę do urzędu wojewódzkiego. Oplata
ta wzrasta z 0,0196 zł za 1 m3 do O, 125
czyli 12-krotnic.
Wójt gminy Nieborów Andrzej Werle mówił, że ze sprzedaży wody gmina nie ma zysku, ale nie może też z tego
tytułu ponosić strat.
(mwk)

Chąśno

Która droga wainieisza?

W

ykonywanc są już dokumentacje
techniczne trzech odcinków dróg
na terenie gminy Chąśno o łącznej długości
ok 5 km. Koszt wykonania tych dróg wyniesic w sumie około 600 tys. zł, gminy nic
stać na jednorazowe wydanie z budżetu takicj kwoty, dlatego decyzję, która z nich bę-

TELEKOMUNIKACJA OBLĘŻONA. Istne oblężenie przeżył urząd TP SA na ul. 3 Maja w miniony piątek,
28 grudnia. Kolejka przed budynkiem wychodziła jeszcze /dlka metrów na chodmk w stronę starostwa.
W nowy rok nie warto JfrChodzić z długami i pewnie właśnie tym przekonaniem kierowali się abonenci, którzy
w ostatnich dniach grudnia postanowili uregulować swoje rachunki. W piątek, 28 grudnia, w sobotę 30
grudnia i sylwestrowy poniedziałek w urzędzie pracowały trzy okienka w godzinach od 7 do 18, podczas gdy
zazwyczaj obsługa klientów prowadżona jest na dwóch stanowiskach.
(ljs)

PRYMAS TYSIĄCLECIA
PATRONEM LICEUM WtOWICZU

P

rymas Kardynał Stefan Wyszyilski
zostanie prawdopodobnie patronem
mającego od września przyszłego roku
oficjalnie powstać w miejsce Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Łowiczu,
nowego trzeciego Licewn Ogólnokształcą
cego. Decyzję o wyborze tego właśnie patrona podjęli wspólnie samorząd uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna
szkoły. Poparcie w tej kwestii szkoła
otrzymała już od ordynariusza diecezji
łowickiej Alojzego Orszulika, teraz - jak
powiedział nam dyrektor ZSZ Łukasz Kazłowski - czeka już tylko na odpowiednią
uchwalę w tej sprawie rady powiatu, co nastąpi ma nadzieję na sesji jeszcze w tym
miesiącu. Wniosek został już złożony.

Uroczystości nadania imienia szkole
zaplanowano na czerwiec tego roku.
W ten sposób zostałaby też uczczona
rocznica 40-lecia wypuszczenia przez szkolę pierwszych absolwentów kierunków zawodowych. Czerwcowe uroczystości będą
poprzedzone realizacją w szkole programu przybliżającego postać Prymasa.
Mimo ambitnych planów szkoła nie
doczeka się prędkiej rozbudowy swojego
zaplecza dydaktycznego, sal lekcyjnych,
biblioteki i sali gimnastycznej. Chociaż projekt rozbudowy został dwa lata temu wykonany nakładem rodziców młodzieży uczą
cej się w placówce, organ prowadzący szkolę - powiat - nie podjąf tematu, powodem
byl brak pieniędzy. Jak poinfonnowal nas

starosta Cezary Dzierżek, budowa nowego
gmachu nie ma też szans znależć sil( w przyszłorocznym budżecie powiatu. Konkretnych decyzji w tym temacie można się spodziewać, zdaniem dyr. Kazłowskiego, dopiero za dwa trzy lata - nie wcześniej.
Po powstaniu liceum przy ul. Armii
Krajowej w szkole nie będzie już klas
o profilu przetwórstwa spożywczego. Nabór do nich nie jestjuż prowadzony od kilku
lat. Pozostanie tylko jedna klasa - czwarta o profilu technik technologii żywności, która w 2003 roku będzie ko1iczyla naukę. Nabór do tych klas przeniesiono trzy lata temu
do Rolniczego Centmm Kształcenia Ustawicznego na Blichu i co roku jest on tam
prowadzony.
(tb)

Przedszkole droższe o 5 zł
O

d I lutego 2002 roku stała opłata za
dziecko zapisane do przedszkola na
terenie gminy Nieborów (w Bełchowie
i Nieborowie) wynosić będzie 45 zł. Dotychczas opłata ta wynosiła 40 zł. Podobnie jak do tej pory, rodzice ponoszą
też koszty posiłków, które liczone są
w każdej placówce odrębnie. Uchwała
w sprawie tej podwyżki została podjęta,
przy jednym głosie wstrzymującym,
w czasie ostatniej sesji rady gminy w dniu
27 grudnia.
45 zł było kwotą, jaką zaproponował
zarząd, jednak przed głosowaniem przewodniczący komisji oświaty Andrzej
Myczka zadał pytanie, czy nie byłoby
możliwe zróżnicowanie opłat za przedszkole w zależności od dochodów rodziny. Zarówno wójt, jak i radni byli zdania,
że jest to możliwe, ale za bardzo skomplikowane. Lepiej przyjąćjedno kryterium ,
a w razie potrzeby analizować indywidualnie wniosek - mówił jeden z radnych.
Podobne było zdanie pozostałych, dlatego propozycja zarządu została przeglosowana. Wójt gminy Nieborów Andrzej

Werle

wspomniał, że

wnioski takie zdarzadko, obecnie do przedszkola
w Bełchowie zapisanych jest 40 dzieci,
w Nieborowic 25 i od początku roku
szkolnego wpłynęła jedna prośba o umorzenie opłaty za dziecko, które dłuższy
czas nie chodziło do przedszkola z powodu choroby.
· (mwk)
rzają się

Chąśno

Działko pod skwer zakupiono

W

ewtorek, 18 grudnia, Gmina Chąśno
dokonała w koilcu planowanego od
dłuższego czasu zakupu nieruchomości od Gminnej Spółdzielni w Chąśnie.
Działka o powierzchni 25 arów sąsiaduje
bezpośrednio z nieruchomością, na której stoi budynek Urzędu Gminy i w przyszłości będzie wykorzystana jako zielony skwer dla mieszkańców gminy, z przyległym parkingiem. Prace nad jego zagospodarowaniem zostaną rozpoczęte wiosną. Działka kosztowała gminę 15 tys. zł.

wybór sprzętu AGD i ·RTV I
Najlepsza fachowa obsługa i transport gratis I
Najlepsze w okolicy ceny I Sprawdź I
Najlepsze warunki sprzedaży na RATY I

ul. Nadbzurzańska 41
Tel.(046) 837-88-13

ZAPRASZA!

•

Poleca po atrakcyjnych cenach: KOLO
glazurę, terakotę

Gmina Nieborów

· Największy

Łowicz,

•!•

dzie realizowana jako pierwsza, podejmie
przy ustalaniu budżetu na przyszły rok rada
gminy. Wójt Roman Łaziilski liczy, że gminic uda się otrzymać pomoc od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Drogi te to odcinki Goleilsko - Sierżniki,
Wyborów - Mastki oraz Błędów.
(tb)

il 830-20-91

TO

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

~~[L@@. Łowicz, ul. Zgoda 16

Hurtownia czynna w godz. 7° 0 -18° 0 , soboty 7° 0 -16° 0
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Orkiestra iui

EURO. JUZ JEST
Od nowego roku prowizja przy wymianie zanikających walut
na nowy europejski pieniądz
o końca ubiegłego roku

D

Spore ożywienie związane z
rachunków walutowych odnotowano również
zamianę trzymanych w ,,skarw banku PKO BP na rogu ulicy
petach" marek czy franków na
Koziej i Podrzecznej. Podobeuro - trzeba było założyć ranie jak w innych bankach najchunek walutowy w jednej ze
większy ruch z tym związany
starych walut, a 1 stycznia zobył w drugiej połowie grudnia.
stałby on przeliczony bez proProwizja w tym banku wynosi
wizji na euro. Terazjuż od prood I początku roku do końca
wizji się nie ucieknie- ale banki
lutego 2002 roku 2,5 %, nie
wymieniają chętnie.
mniej jednak niż 3,60 zł, zaś od
Bank Pekao SA w Łowiczu
I marca 2002 roku do końca
prowadzi wymianę waluty na
grudnia bieżącego roku ma wyeuro tylko w oddziale nr I przy
nosić od 3 do 3,5 % i również
ulicy Nowej. W grudniu kliennie mniej niż 3,60 zł. Przy wyci tego banku założyli ponad
mianie bilonu obowiązuje proIOO rachunków walutowych.
wizja 50 % równowartości
W porównaniu z innymi miekwoty euro w bilonie.
siącami to znaczny wzrost.
Bank Gospodarki Żywno
Przewalutowanie (tzw. konściowej przy ulicy Starościń
wersja) rachunków walutowych została przeprowadzo- Nowiutkie banknoty euro prezentuje dyrektor d.s. sieci skiej w Łowiczu pobiera prona już I grudnia. Polegało tona oddziału banku Pekao SA. w Łowiczu Janusz Sobotko wizję od wymiany w wysokości 1,7 % od kwoty euro płatną
przeliczeniu wartości waluty
na koncie na euro. Ponieważ dokonaliśmy która teraz obowiąziye - powiedziała nam w złotówkach, w przypadku bilonu wynotegojuż ponad miesiąc temu dzisiaj practtje- Krystyna Jachimek, dyrektor do spraw si ona natómiast 70 %. Zainteresowanie ramy normalnie i obsługujemy klientów jak w klientów detalicznych. Prowizja za wymia- chunkami walutowymi w tym banku było
normalny dzień. Ci którzy zamierzali zało nę waluty na euro od początku tego roku wyższe od normalnego o około 30 %.
Łowicki oddział Kredyt Banku również
żyć rachunek walutowy zrobili to już do wynosi 3 % wartości , nie mniej jednak niż 3
końca grudnia ubiegłego roku. Założenie ta- złote, zaś w przypadku bilonu aż 50 % war- odnotował wyższe zainteresowanie rachunkami walutowymi -jakie - to ponoć tajemnikiego rachw1/..11 było ucieczką od prowizji, tości i też nie mniej niż 3 złote.
ca handlowa, której pracownicy tego banku
nie mają zwyczaju ujawniać. Prowizja od
wymiany na euro w tym banku wynosi 0,5
%, ale jednorazowo można wymienić do
100 euro. W przypadku bilonu prowizja
wynosi 60 % jego wartości.
W jedynym czynnym w sobotę, 29 grudnia kantorze wymiany walut przy Starym
Poseł na Sejm RP
d ponad dwóch tygodni wybrany we
Rynku w Łowiczu ruch był większy niż
Wojciech Olejniczak
wrześniu tego roku poseł Sojuszu Lezwykle, jednak zawsze pod koniec roku i
wicy Demokratycznej Wojciech OlejniW związku z publikacją na lamach na- przed Sylwestrem więcej osób pozbywa się
czak z Waliszewa nie chce odpowiedzieć szej gazety artykułu dotyczącegó o.świad obcej waluty. Ale odczuwało się, że rynek
na zadane mu przez naszą redakcję pyta- cze1i majątkowych posłów z naszego okrę dyktował spadek cen marki: skupowano ją
nie o przyczyny zaskakujących niezgod- gu wyborczego i niemożliwo.ścią -jak do- zaledwie po 1,74 zł.
ności między jego oświadczeniem mająt tąd - skontaktowania się z Panem telefo(mak)
kowym, a tym, co o swoim majątku de- nicznie - proszę o odpowiedzi na następu
klarował publicznie. Poseł otrzymał na- jące pytania dotyczące Pańskiego oświad
sze pytania na piśmie trzema drogami: czenia opublikowanego na internetowej
listownic, faxem i pocztą elektroniczną. stronie Sej111u RP
Olejniczak najwidoczniej nie uważa za stoI. Podczas debaty przedwyborczej, któsowne infonnować o tak ważnych spra- ra odbyła się. 1O września tego roku
wach czytelników NŁ, wśród których jest w kinie Bzura w Łowiczu, wyjaśnia/ Pan,
przysłowiowych egipskich ciemz pewnością bardzo wielu takich, którzy że ma 3, 75 ha plantacji porzeczki na podnościach witała drugi dzień nonań głosowali. Zapomina przy tym co stawie umowy użyczenia z bratem oraz
wego roku większość mieszkań
najmniej o dobrym wychowaniu, które jest wla.fricieleni pieczarkarni. PotwierBielawy, Kocierzew, Nieborów
gmin
ców
pytania.
zadane
na
nakazuje odpowiadać
dzał Pan to w rozmowie z red. naczelnym
A pytania są istotne. Przedrukowuje- N.Ł. tuż po debacie. Dlaczego ta działal i części gminy Łowicz w okolicach Wymy je niżej bez zmian - czekamy nadal na ność nie jest uwzględniona w oświadcze gody. W Rejonie Energetycznym Łowicz
dokładną, wyczerpującą odpowiedź.
niu majątkowym, które wpłynęło do se- wichura zerwała 7 linii średniego napię
kretariatu Marszałka Sejmu RP 9 paź cia. Do godziny 8.00 dyspozytorzy ruŁowicz, 13 grudnia 200 I
dziernika 2001 roku? Dlaczego nie są chu przyjęli 120 zgłoszefi awarii. Ze
Oficyna u;ydawnicza
względu na zawieję i obfite opady śniegu
tam podane dochody z tego tytułu?
Nowy Łowic=a11i11
· 2. Czy prowadzi Pan inną dzialalno.ść energetycy nie wszędzie mogli dotrzeć od
razu po zgłoszeniu. W środę rano w tereŁowicz, ul. Pijarska Ja
gospodarczą?
Tel/fax (046) 837-37-51
Marcin Kucharski nie pracowało 12 zespołów roboczych
(ljs)
e-mail: now/ow@pro.onet.pl
Redakcja po kilka osób w każdym.
zakładaniem

można było mieć szansę na

Czego poseł Oleiriicz._k
• za stosowne
• uwaza
nie
O

Kilka gmin
pozbawionych

prąd.u

W

'.

',,GABINETY
LEKARSKIE" s.c.

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

Głowno,

• stomatologia ogólna
• ortodoncja
•chirurgia
•ortopedia
•neurologia
• laryngologia
• kardiologia
• EKG wysiłkowe
'"(!I US!3 s_«ąr~a
'R!3t.I

oterią fantową w łowickich szkołach
rozpoczęła swe
działania X Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Dochód ze sprzedaży losów
zorganizowanej w przedświątecznym tygodniu loterii wyniósł 767 zł 41 gr. Przed
świętami puszki do kwesty nie trafiły do
łowickich sklepów - tak jak było wcześniej planowane, ponieważ nie dotarły
jeszcze do Łowicza. Przypominamy, że
finał X WOŚP odbędzie się w niedzielę,
13 stycznia, a dochód będzie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego dla
ratowania życia dzieci z wadami wrodzonymi - w szczególności leczenia operacyjnego dzieci i niemowląt.
Warto podkreślić, że za pieniądze
z poprzednich finałów, zakupiony był
sprzęt, który trafił również do łowickie
go szpitala na oddział noworodkowy.

l podstawowych

Nowe

la~py

zaczęła

W latach 1994-2000 WOŚP przekazała
do Łowicza sprzęt wartości 135 tys. zł.
Były to m. in. kardiomonitory nieinwazyjne, inkubatory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne strzykawkowe.
Dotychczasowe działania łowickiego
sztabu zostały nagrodzone udziałem
w tegorocznym Kol)cercie Bożonarodze
niowym WOŚP, który odbył się w sobotę, 22 grudnia w Teatrze Wielkim w Warszawie. Brała w nim udział łowicka dyrygentka - Aśka Borecka wraz z czterema
osobami.
W tym roku posiczególne sztaby muszą mieć formalnego opiekuna, który posiada osobowość prawną. Opiekunem
łowickiego sztabu jest Stowarzyszenie
Inicjatyw Gospodarczych „Gremium".
Patronatem medialnym objął X finał
(mwk)
Nowy Łowiczanin.

do konserwacii

rzedsiębiorstwo Usługowo - Handlo-

P we Elektromet z Kutna

Do tej pory stawka za konserwację oświe
tlenia ulicznego wynosiła 3,20 zł brutto
od miasta dodatkowe punkty świetlne do za jeden punkt oświetleniowy miesięcz
konserwacji. Firma ta zajmuje się konser- nie. Zarząd zaproponował, żebJ nowe
wacją oświetlenia ulicznego od ubiegłego punkty były objęte konserwacją według
roku. W 200 I roku w mieście przybyło takich samych stawek, zaś firma przy11 Onowych lamp, między innymi na ulicy stała na tę propozycję. Rocznie konserKrakowskiej, Braterskiej, Sybiraków, czę wacja oświetlenia ulicznego w Łowiczu
ści Nowego Rynku, ulicy Stanisławskiego, będzie kosztowała samorząd więcej
(mak)
o 4.519 złotych.
Ciemnej i okolicach Nowego Rynku.
otrzymało

Fundusz umorzył gminie Zduny
ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi umorzył gminie
Zduny 75% zaciągniętej w 2000 roku pożyczki na wykonanie wymiany okien w
remontowanej wówczas Szkole Podstawowej w Zdunach. Gmina ubiegała się w
minionym roku, zaraz pp spłacie pierwszej raty pożyczki, o umorzenie reszty
zobowiązania. Pozytywna odpowiedź na
jej wniosek przyszła z Łodzi w grudnia.

W

W budżecie gminy pozostało więc 37,5 tys.
W rozmowie z nami wójt nie krył nadziei, że po spłacie w tym roku pierwszej raty drugiej pożyczki, zaciągniętej w
200 I roku w WFOŚ, wynoszącej 30 tys.
zł., przeznaczonej na ocieplenie tego samego remontowanego budynku szkoły,
uda się uzyskać gminie umorzenie reszty
spłaty w takim samym stopniu.
(tb)
zł.

Zduny

Bezpłatne

badanie

d przyszłego wtorku 8 stycznia do
piątku 11 stycznia w godzinach od
IO.OO do 18.00 w Niepublicznym Zakła
dzie Opieki Zdrowotnej w Zdunach będą
prowadzone bezpłatne badania słuchu.
Wykonywać je będą specjaliści z Cen-

O

słuchu

trum Badań Słuchu w Warszawie. Badaniom kontrolnym poddany może zostać
każdy, kto zapisany jest to tego NZOZ.
Zapisy prowadzone są przez NZOZ
Zduny.
(tb)
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KomalUX *••
**
Okna
*

•najniższe raty
okres spłaty do 1Olat

Nowostawv Dolne 41

„

Komalux

.
k/Gtowna
'li' (42) 719 71 71
(42) 119 12 12
www. komalux.com .pl

Łódź ul. Popiełuszki

l'ADz11111w·
11
nv.

LUB

20

'lr'(42) 6404 606
telJfax (42) 6404 442
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PVC i d~ewpiano
• a I u m 1n1 owe

świerk, dąb, sosna, mahoń-maranti
- najnowszy pięcio- i czterokomorowy profil PCV firmy VEKA TOP-LINE 70mm

olcha,

• •
•
•
- o 40% podwyższona sztywność !
Na1~nsze w swo1e1,
- szkło K=0,4, 0,6 i 1, 1 - SSP !
klasie okna typowe.
- eleganckie szare uszczelki !
- najnowocześniejsze okucia antywłamaniowe Weidtmann-Kurier 2!
- klamka antywłamaniowa najnowszej generacji - SECUSTIK!

'

•

ffiKompleksowa obsługa - nasza wiedza, doświadczenie, pomiar, produkcja, montaż,
Z A O ~ W O L E N I E!
sprzątanie, gwarancja, serwis - W A S Z E
ffiJeżeli chcecie mieć porządne okna, al~ boicie się ba aganu _i znis~czeń - zadzwońcie!
- • ft-28"
- .- -~
,-. ~ • · SkontaktUJemy.oWll5.z1"la&zyrr'u·Kłientami, ·i<tór2' Was tlspohojąłc

możliwość ząwieszenia sp/aty rat

.
•minimum formalności
"
•szybka kompleksowa obsługa
•środki finansowe dla osób bez stałych dochodów

waz a
oferta 4dni\\\
ieszcie I

Nowy rok ._. nowa ulga inwestycyjna
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PIJARSKA NAJLEPSZA D

Budiet, który pcha do przodu

SP Kocierzew: średnia 23 pkt, najlepsze wyniki - Tomasz Majcher 35 pkt, Łu
kasz Staszewski 35 pkt, Justyna Piotrowska 32 pkt.
SP Gągolin: średnia szkoły 26 pkt, najlepsze wyniki - M.agdalena Łukawska 39
pkt, Michał Bury 36 pkt, Małgorzata Bura
35pkt.

*

A oto gmina Nieborów:
SP Mysłaków: średnia szkoły- 28,64,
najlepszy wynik - Kacper Lemański 38 pkt,
Konrad Niemira 36 pkt, Katarzyna Zającz
kowska 35 pkt.
SP Bednary: średnia szkoły- 22,50, najlepszy wynik - Jarosław Skierski 34 pkt,
Łukasz Kaźrnirczak 3 I pkt, Natalia Przybyła 30 pkt.
·
SP Dzierzgówek: średnia szkoły 24, 1, najlepszy wynik - Monika Lisiewska
34 pkt.
SP Bełchów: średnia szkoły- 22,5, najlepsze wyniki - Patiycja Pietrzak 35 pkt,
Barbara Majchrowska 35 pkt, Aleksandra
Strzelczyk - 32 pkt.
SP Nieborów: średnia szkoły - 26,47,
najlepsze wyniki - Małgorzata Florczak 35
pkt, Maciej Bajon 35 pkt.
SP Bobrowniki: średnia szkoły 24,5,
najlepsze wyniki-Łukasz Kosiorek 35 pkt,
Piotr Przybyszewski 30 pkt, Katarzyna
Florczak 29 pkt.

*
W Szkole Podstawowej w Kiernozi
średnia wynosiła 23,68, najlepszy wynik
uzyskał Artur Kobierecki - 38 punktów, po
36 punktów zdobyły Justyna Stelmaszczyk
i Olga Pieńkowska.

*
W Szkole Podstawowej w Zdunach
do egzaminu przystąpiło 58 uczniów, uzyskali oni średnią 23,79. Największą ilość
punktów otrzymali: Marta Wódka 37 pkt,
Piotr Surma 36 pkt, Tobiasz Kamiński 35
pkt i Jan Znyk również 35 pkt.
25 uczniów pisało eg;r..amin w Szkole
Podstawowej w Bąkowie, uzyskali oni
średnią 25,2. Największą ilość punktów
zdobyli Ewelina Rejnis 37 pkt, Justyna
Wódka 35 pkt i Justyna Wójcik 35 pkt.

*
14 uczniów znajdujących się w jedynej
klasie szóstej, przystąpiło do próbnego egzaminu kompetencyjnego w Szkole Pod-

stawowej w Błędowie. Uczniowie ci po
podsumowaniu wyników uzyskali średnią
24, 15. Najlepszy wynik uzyskali: Kamila
Pietrzak 35 pkt, Marta Budzyńska 32 pkt
i Aleksandra Wię,cławska 29 pkt.
W Szkole Podstawowej w Mastkach do egzaminu przystąpiło 13 uczniów,
znajdujących się w jednej klasie, która uzyskała średnią27,08. Najlepszymi uczniami
okazali się być: Jakub Olba 37 pkt, Małgo
rzata Kołaczyńska 35 pkt, Małgorzata Kochanek 34 pkt, Izabela Chlebna 34 pkt.

*
Wreszcie wyniki egzaminu kompetencyjnego ze szkół podstawowych z terenu gminy Łowicz:
Dąbkowice Dolne - do ew..aminu przystąpiło 11 uczniów szóstej klasy, średnia
szkolna 23,00. Najwię,cej punktów zdobyli
następujący uczniowie: Edyta Stokowska 35, Marta Gajda - 30, Adrian Gawinek - 28
i Piotr Stelmaszewski - 27. Najgorszy wynik w szkole to 14 punktów. Dyrektor jest
zadowolony z wyników egzaminu.
Wygoda - średnia szkolna 29,53, najlepsi uczniowie to: Luiza Tylec - 34 pkt, Piotr
Gala - 33 pkt, Marta Wolska - 32 pkt.
Jamno - średnia szkolna 21,35, najlepsi
uczniowie to: Marta Kochanek - 34 pkt,
Wyniki próbnego sprawdzania
kompetencji szóstoklasistów stwarzają pierwszą możliwość obiektywnej oceny poziomu nauczania w naszych szkołach. Czy obiektywną w pełni? Okręgo
wa Komisja Egzaminacyjna podkreśla,
że była to próba tylko techniczna, że
dzieci nie były jeszcze w pełni przygotowane. Ponadto nie by/o jeszcze
w szkołach w chwili październikowego
sprawdzianu obserwatorów z komisji,
mogących zapewnić pełną uczciwość

podczas jego przeprowadzania. Moż
na mieć jednak przekonanie, że
w ogromnej większośd szkół potraktowano sprawdzanie poważnie, że wyniki
odzwierciedlają to, co dzieci umieją.
Prawidłowością okazała się

kiepska
zastosowania zdobytej już
wiedzy w praktyce - co potwierdza tylko
słuszność wprowadzanej od 3 lat reformy
oświaty, mającej zwiększyć nacisk wła
śnie na umiejętności, na kompetencje.
umiejętność

Nie zaskakuje znakomity wynik
pijarskiej, bo tam dzieci uczą

Milena Mitek - 32 pkt, Marta Wojda - 30
pkt.
SP Niedźwiada - średnia szkoły 27 ,64.
Najlepsze indywidualne wyniki uczniów:
Martyna Kośmider - 38 pkt, Dorota Surma
- 36 pkt, Dorota Teleman - 35 pkt.
SP Zielkowice - średnia 21,88, a najlepsi - Szymon Głowacki - 31 pkt, Jakub
Antos - 30 pkt, Damian Łukawski - 30 pkt.
SP Popów, średnia 25,70. Najlepsze
wyniki osiągnęli: Paulina Bolimowska - 39
pkt, Sylwia Pałka - 34 pkt, Mateusz Szczę
sny - 31 pkt.
SP Bocheń, średnia 29,37. Najlepsze
wyniki: Justyna Rybus 33 pkt, Łukasz Panek 33 pkt, Karolina Gajda 32 pkt, Aneta
Igielska 32 pkt.
W Szkole Podstawowej w Bolimowie
(powiat skierniewicki) średnia wyniosła 26
punktów, a najlepsze wyniki uzyskali: Inga
Cwalina - 36 pkt„ Bartłomiej Miśta - 31,
Karolina Peńśko - 31.

***

Średnia w powiecie łowickim wyniosła

23,70 punktów. Dla porównania w powiecie skierniewickim 22,85, kutnowskim
23,91, łęczyckim 22,00, sieradzkim 23,61,
w Skierniewicach 23,86. Średnia w województwie łódzkim wyniosła natomiast
23,74.
się

intensywnie cały czas. Najlepsza z
pozostałych miejskich podstawówek
okazała się SP3 - to też nie dziwi, tak
jest od lat Nie powinien dziwić też bardzo dobry wynik szkoły w Mysiakowie jest zgodny z regułami rachunku prawdopodobieństwa: są tam orły. są
i uczniowie słabsi, ale nikt nie zaniżył
wyniku za bardzo - stąd sukces.
Zastanawia jedynie wynik szkól
w Bocheniu i w Wygodzie. Nie ma w
nich uczniów, którzy średnią windowaliby bardzo wysoko, a mimo to wysokie
one są, co sugerowałoby, źe klasy te
są niesamowicie wyrównane, po prostu średnio każdy uczeń jest w nich
więcej niż dobry. Jest to możliwe, takie
niezwykle klasy mogą się zdarzyć choć brzmi to aż nieprawdopodobnie,
nawet biorąc pod uwagę, że są to klasy
bardzo małe. Na pewno można życzyć
tym klasom utrzymania tak dobrych wyników na prawdziwym sprawdzianie,
w kwietniu.

szkoły

Wojciech Waligórski

odatkowo na wniosek komisji radymiejskiej w budżecie na przyszły rok
uwzględniono: kontynuację prac inwestycyjnych na terenie targowiska miejskiego
(1 OO tys. zł), uregulowanie stanu prawnego
·wysypiska śmieci ( 105 .553 zł), budowępra
woskrętu ul. Kaliska - Koński Targ (I OO tys.
zł), zwiększenie planu wydatków na działa
nia związane z promocją folkloru i turystyki,
w tym z działaln!)ścią Stowarzyszenia Regionalnegowsi Urzecze,,Łowiczanie" (30 tys.
zł), zwiększenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki rad osiedlowych (S tys.
zł), zwiększenie wydatków na wysypisko
śmieci - projekty, plany, badanie oddziaływa
nia na środowisko (85.553 tys. zł), rozpoczę
cie utwardzania ulicy Zagórskiej (150 tys. zł).
W świątecznym numerze NŁ pisaliśmy o
tym z jakim oporem ze strony urzędnikow
spotkał się ten ostatni wniosek złożony zarządowi przez członków komisji gospodarczej. Problem w tym, że zanim zacznie się
asfaltować ulicę, trzeba pomyśleć o tym, którędy spływać będzie deszczówka. Naczelnik Wydziału Inwestycji UM Grzegorz Peł
ka w rozmowie z nami wyjaśnił, że co prawda istnieje dokumentacja na przelewowe studnie chłonne dla tej ulicy, ale o wiele lepszym
rozwiązaniem byłby system kanalizacji deszczowej, ale na to miasto na razie nie stać. Za
I SO tys. zł dokończona zostanie na pewno
budowa chodnika wzdłuż Zagórskiej, ale rozpoczę,cie asfaltowania zależeć będzie tylko i
wyłącznie od tego czy znajdą się większe
pieniądze na kanalizację.

Skąd chcą wziąć
na to pieniądze
Finansowanie dodatkowych inwestycji
do budżetu 2002 komisje zaplanowały w sposób następujący: zmniejszono
plany wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (50 tys. zł),
zmniejszono plan wydatków na organizację
,,Jarmarlru Łowickiego" (50 tys. zł), zwięk
szono planowaną stunę dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego ( I OO tys. zł), zwięk
szono dochody z dzierżaw wieczystych (50
tys. zł), zwiększono dochody z opłaty administracyjnej w związku z utrzymaniem rejestracji podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą w gminie (40 tys. zł). Wprowadzeno także do budżetu nową wielkość subwencji oraz dochodów i udziału w podatku od
osób fizycznych (wzrost o ok. 180 tys. zł).
Na remont boisk przyszkolnych z ogólnej
kwoty przeznaczonej na remonty w placówzgłoszonych

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

kach oświatowych wydzielono sumę 50 tys.
zł. Ewentualna nadwyżka budżetowa za 200 I

rok, zostanie przeznaczona w

kolejności

na
Grunwaldzkiej, kanalizację desz.czową na ul. Ułańskiej,
budowę szaletu na Nowym Rynku, progi
zwalniające na ul. Młodzież.owej, projekt remontu stadionu OSiR oraz budowę parkingów oraz chodników na Starym Rynku. W
budżecie 2002 znajdzie się natomiast na pewno ok. 1Otys.zł na akcję „Bułka", czyli doży
wianie dzieci prowadzone w szkołach, o czym
występującego z tym wnioskiem Dariusza
Mroczka, zapewniał na sesji burmistrz Ryszard Budzałek. Pochodzić one będąz programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Ze względu na fakt, że niektórzy radni
czuli się zawiedzeni nieuwzględnieniem w
nowym projekcie budżetu ich wniosków,
na czwartkowej sesji przegłosowano dwa
wnioski formalne. Pierwszy z nich, zgło
szony przez Dariusza Mroczka, dotyczył
zdjęcia z wydatków na administrację 20 tys.
zł i przeznaczenie ich na dofinansowanie zakupu samochodu dla MOPS, dnigi zaś, forsowany przez Zbigniewa Łukawskiego - zaniechania sygnalizacji świetlnej na skrzyżo
waniu ul. Wojska Polskiego i Ułańskiej. Obydwa wnioski zostały .jednak odrzucone
przez radę. Pierwszy stosunkiem głosów: za
8, przeciw 12 i wstrzymujących się 2, a drugi
- za IO, przeciwnych 11, wstrzymttjących
następujące zadania: budowę ul.

się2.

Monitoring? • na razie nie
Swoje niezadowolenie z tego, że w budże
cie 2002 nie został wzięty pod uwagę monitoring miasta wyraził Piotr Pikulski, który w
trakcie obrad komisji mieszkaniowej i socjalnej
proponował zaniechanie budowy kolejnego
bloku komunalnego i przezna=nie 200 tys.
zł właśnie na monitoring. Wniosek ten nie został przyjęty przez zarząd, gdyż, jak twierdzi
burmistrz Ryszard Budzałek zainstalowanie
monitoringu m mieście wymaga przede
wszystkim rozwagi. Po zapoznaniu się przez
przedstawicieli zarządu miasta z fimkcjonowaniem monitoringu w Żyrardowie oraz problemami utrzymania bezpieczeństwa w tym
mieście doszli oni do wniosku, że monitoring
w Łowiczu może jesz= poczekać. Jak powiedział nam burmistrz Budzałek, przy obecnym stanie bezpiecz.eństwa naszego miasta nie
jest to inwestycja nagląca DodałjednOC7..eśnie,
że jeśli rada wyrazi wolę rozpoczę,cia takiej inwestycji, to być może będzie ona finansowana
z nadwy?.ki bużetowej, jakiej miasto spodziewa się w pie1wszyrn kwartale 2002 i:
(/js)
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Łowicz, ul. Seminaryjna 6,

tet./fax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tet.lfax 837-14-70,
Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel./fax 832-52-07
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SCANIA SERVICE ŁÓDŹ
POSZUKUJE DO WYNAJĘCIA na terenie miasta Łowicz

OBIEKTÓW WARSZTATOWYCH
Poszukiwane obiekty powinny spełniać następujące warunki:

• dogodny dojazd dla pojazdów ciężarowych
• wrota i inne wymiary warsztatu przystosowane do
• minimalna powierzchnia 250 m2

obsługi

pojazdów

ciężarowych

Of_ERTY, ~RO~ZĘ KlfFRQWAĆ DO: Sean/a Service Łó,d,, Y(r ~,ufl,zlfa ł{j'ł!i 95-030 Rzgów,
'
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udynek Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu z zewnątrz nie zmienił się wiele od czasu, gdy rządzi w nim
podinspektor Adam Ruta - a jednak mieści zupełnie inną instytucję niż w roku
1998. I nie chodzi o to, że osoby przychodzące w jakiejś sprawie mająjuż gdzie
poczekać, że nie siedzą na schodach, że
obshiguje je w dyżurce miła, kompetentna pani, że wejścia w głąb gmachu strzegą
schludne, białe drzwi, a nic krata, że CZQŚĆ
Wll((trz została unowocześniona i już tylko niektóre korytarze i pokoje pamiętają
czasy Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa - a nawet gestapo. Nic chodzi nawet o to, że policja ma wreszcie
nowoczesną central(( telefoniczną i wzbogaciła się o środki techniki operacyjnej, o
których komendant z wiadomych wzglę
dów opowiadać nie chce. Istotne jest co
innego: że Komenda Powiatowa Policji
jako instytucja, jako zespół ludzi, funkcjonuje dużo sprawniej, efektywniej niż
przed trzema laty, że pracują ·w niej w
części inni, bardziej przykładający się do
pracy ludzie niż wówczas, że stworzone
zostały podwaliny pod ogromną prac((,
jaka jeszcze musi być wykonana - pod
stopniowe odzyskiwanie przez policję
zaufania w społeczeiistwie.
Sam podinspektor Ruta nie zgodzi się
z całą pewnością z opinią, że pracuje z
innymi ludźmi niż w roku 1998. W rozmowie podkreśla ciągle, że sukcesy komendy są w równej mierze sukcesami jego,
jak i jego podwładnych, którzy w ogromnej większości pracowali w policji już za
poprzednich szefów komendy. Tak, to
prawda, ale dopiero on potrafił tych ludzi odpowiednio wykorzystać, potrafił
stworzyć atmosfer((, w której nie ma pobłażania dla wykroczeń, potrafił pozbyć się Podinspektor Adam Ruta w swoim
z komendy ludzi, którzy dobrego obrazu
policji w oczach ·obywateli nie kształto- cjanci chorowali przez 2786 dni (średnia
na osobę 19 dni), a w roku ubiegłym
wali.
przechorowali już tylko dni 1228, co
resztą gdy przejść do konkretów,
na średnią 8 dni na
komendant Ruta nie kryje tego, przekłada się
olicJ· anta. Co się J·ednak dziwić szcrcP
w jakim stanie przejmował I listopada
gowym policJ·antom, wszak komcndaJ·ak
roku 1998 komendę po swym poprzcdryba, psuje się od głowy: z kogo mieli
niku. Mobilność, dyscyplina, wypasabrać przykład, skoro naiwięccj na zwol"
żcnie i sprawy socjalne były pod psem.
nicniach przebywała poprzednia zastępUmundurowani dzielnicowi wyjeżdżali w
czyni komendanta? Ta sama, która po
sprawach słl1żbowych samochodem na
przegraniu konkursu na szefa jednostki
cywilnych numerach, a powinni byli radiowozem, kontrola wejść i wyjść pozo- chorowała przez okrągły rok, do czasu
przejścia na emeryturę.
stawiała wicie do życzenia, nicparlamenzmocnienie dyscypliny nie dokotarne wyrażenia rozbrzmiewały na kory-

z

W

gabinecie
pierwszej instancji za podżeganie do falszowania dokumentów. Tak bylo i z policjantcm K., oskarżonym o dyspon,owadysponować
nic dokumentami, którvmi
,
nic miał prawa - konkretnie o nicrozliczcnic się z bloczku mandatowego. Z innych
trzech, przyłapanych na opuszczaniu
komendy w stanic nietrzeźwym, dwóch
ukarano dyscyplinarnie, J·edcn został ze

służby wydalony. Jeszcze inny, który

„chm-ym" grał na balu sylwestrowym, złożył raport o odejście ze służby.
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daJeStJuż o rzc ustawiona, że u1a po 1p d
cjantom, z którymi teraz pracuje. o kreśla, że sukcesy, jakie łowicka
policja osiągnęła, są sukcesami
całej jednostki, choć szef ma do
odegrania dużą rolę, wymagając od
siebie i od swych ludzi. A sukcesy
rzeczywiście nadeszły. O najbardziej
spektakularnych akcjach pisaliśmy obszemie w NŁ, wrócimy do nich za chwilę, teraz warto zwrócić uwagę na ogólny
obraz. W chwili pisania tego tekstu dokładne dmie za cały rok nie były jeszcze
znane, ale można się było spodziewać, że
ilość przestępstw na terenie podległym
łowickiej komendzie zmniejszy się
w roku 200 I w stosunku do roku poprzedniego o ok. 5%. Przy tym udaje się
będąc
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2000 53,8%, a w pierwszych jedenastu
miesiącach roku 200 I - 56,8%, przy śred
niej w województwie łódzkim 34%. Tc
wyniki dałJ łowickiej komendzie czwarte miejsce wśród komend powiatowych
w Łódzkiem. To wszystko przy mniejszych o ponad 15% niż przed trzema laty
kwotach na utrzymanie komendy i mniejszej o 3 liczbie policyjnych etatów.

p

Szef musi pokazać
co umie

odinspcktor Ruta wymaga dużo od
swoich podkomendnych, ale też na
bolesnymi w gruncie rzeczy środkami,J·ak
każdym kroku stara się udowodnić, że
przyjrzenie się zwolnieniom lekarskim.
samjestw policyjnym rzemiośle fachowProkurator Marek Kryszkiewicz,
Jeśli ktoś mówi sobie - tak jak Ruta pocem, że nie kieruje poczynaniami operaszef Prokuratury Rejonowej w Łowicdział przychodząc do Łowicza - Ja
cyjnymi zza biurka, przeciwnie, że sam
wiczu, współdziała z komendanjestem od tego, hy 111 był porządek - musi
bierze udział w akcJ·ach, że sam przesłutern Rutą i jego podwładnymi
wiedzicć, że rusza do walki i że w tej
chuje. Ten styl pracy przyniósł do Łowina co dzień. O komendancie wywalce będą ofiary. I były. W ciągu miniocza, bo wypracował goJ"uż podczas służpowiada się, J·ak ma w zwyczaj· u,
nych 3 lat z komendy odeszło już 25 roby·w wydziale kryminalnym komendy
słowa maJ·ą
te
ale
lakonicznie,
liejantów. Niektórzy przeszli na emerywoiewódzkiei
swoj·ą.. wagę: Dotychczasowa
. · · k .
„
, w Skierniewicach, a potem
,
turę, częsc (1o pracy poza po 1ICJą, me tona stanowisku naczelnika tego wydziahi .
rzy _tacy co niczym nie zawinili, ale w współpraca z komendantem AdaW Skierniewicach właśnie jego autorstwa
tworzonym zespole, w narzuconym stylu mem Rutą dowodzi, że jesion wybył pomysł stworzenia tzw. „grup prepracy się nie widzieli _ do innych jedno- jątkowym profesjonalistą w pode}wencyjnego zabezpieczenia na trasie",
stek. w drastycznych przypadkach, mowaniu i koordynowaniu dziamających walczyć z potężną w połowie
przyłapani na ewidentnych wykracze- lań mających na celu zwalczanie
minionej dekady falą napadów na kierowni ach czy nawet-przestępstwach, pisali przestępczości i jej zapobiega· ców TIR-ów i kierowców z krajów WNP,
podania 0 zwolnieriie, a niezależnie spra- nie_ uważa prokurator. _ Jest stajeżdżących na Zachód po używane sawą zaimowała się prokuratura. Tak było
nowczy i konsekwentny w reali"
mochody. To te grupy, dokonujące zjedw przypadku połicJ·anta J. z plutonu pazowaniu przedsięwzięć dotycząnej strony drobiazgowych kontroli, zwratrolowego, który okazal siC( być zamiecych bezpieczeństwa publicznecająceuwagę na poszczególne samocho.
b
,
.
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tarzach bez względu na to, czy znajdował SiC( w pobliżu interesant czy nie. Komenda to nic salony, na których obowiązują zasady savoir vivre, a policjanci to
twardzi mężczyźni, którzy mają prawo
odezwać się czasem tak, że postronny
stuli uszy po sobie - powie ktoś. Może
i tak, ale po pierwsze winni wiedzieć, kiedy im tak odezwać się wolno, a kiedy
J.ednak nie, po drugie te twarde chlopy za
poprzedniego komendanta okazywali się
być zaskakująco słabego zdrowia.
W roku 1998 policjanci w łowickiej
komendzie przebywali łącznie
przez 4643 dni na zwolnieniach lekarskich - co dawało średnią 31 dni
zwolnienia na jeden etat policyjny
(!) - a do tego trzeba dodać czas na szkolenia i urlopy. Ruta zacząl osobiście przeglądać wszystkie zwolnienia, a gdy jakieś
wydało mu się podejrzane - kierować na
komisję. Do dziś każde zwolnienie przechodzi przez jego ręce. Efekty nie kazały
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twarze i zachowania
w wytypowanych, szczegóhlie niebezpiecznych miejscach, zatnymały na gorącym uczynku kilka pnestęp
czych szajek, w tym, w roku 1995,
11-osobową grupę Ukraińców odpowiedzialną za szereg napadów w okolicach
Sochaczewa i Żyrardowa
To właśnie w składzie jednej z takieh
grup sam Ruta jeździł na wabia busem z
lawetą na numerach rejestracyjnych jednego z państw WNP. To jako kierownik
innego, siedmioosobowego zespołu, powołanego później do zwalczania grup
wymuszających haracze, Ruta jechał do
Łodzi po cywilnemu za poszkodowanym, zdąż.ającym na spotkanie z porywaczami, którym miał wręczyć okup za
swój ukradziony nieco wcześniej samochód. To w Łowiczu, na czele ekipy
z komendy wojewódzkiej, o swicie dokonywał aresztowań na Pekinie w sprawie o wymuszenia. Takich akcji, w których dzisiejszy komendant komendy rejonowej w Łowiczu brał osobiście udział
z bronią w ręku, w których - zdarzało
się - kierowcom drżały tręce, więc on
ich zastępował w akcji, w wyniku których wpadały duże grupy przestępcze
- było kilkadziesiąt, nie tylko w Skierniewicach i miastach województwa, ale
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nalnego komendy wojewódzkiej, Ruta
otrzymał w roku 1995 w Belwederze,
jeszcze z rąk prezydenta Wałęsy, Srebrny Krzyż Zasługi. Rok później został
tego wydziału naczelnikiem - i nadal we
wszystkich powili:niejszych operacjach
uczestniczył osobiście.

System nie tylko
•
na papierze
W Skierniewicach pracował do czerwca roku 199.8, kiedy to skierowany został
na stanowisko p.o. komendanta rejonowego w Rawie Mazowieckiej, by tam
zrobić porządek. Bardzo dobrze wspomina z tamtego czasu współpracę z samorządami, urzędem skarbowym, ZOZem i innymi instytucjami. Współpraca ta
bardzo mu pomogła w podejmowanych
działaniach. To ma kolosalne znaczenie mówi podinspektor - Na przykład wsparcie finansowe ze strony samorządów
w postaci czy to samochodów, czy dotacji
na paliwo. Jest ono przejawem odpowiedzialności za bezpieczeństwo tniasta, gminy czy powiatu.
Już w Rawie Ruta ostro kontrolował
pracę policjantów. Niektórym to się nie Narada w Sekcji Prewencji. Od lewej: komendant Adam Ruta, szef prewencji komisarz Tadeusz Słupski
podobało - wspomina - bo cho4 w każdej oraz zastępca komendanta podinspektor Stanisław Pikulski.
komendzie jest większość policjantów zato zawsze znajdą się tacy,
którzy to poczucie odpowiedzialności za
pełnioną służbę mają za słabe - ale od
tego jest komendant, by na to reagować.
potem ogłoszono .konkurs na komendanta rejonowęgo w Łowiczu.
Ruta nie był jedynym kandydatem, ale
wygrał w cuglach. Odpowiadał na pytania z 7 bloków tematycznych, przedstawił też swoją koncepcję pracy na tym
stanowisku, która przewidywała działa
nia w kilku najistotniejszych kierunkach:
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
współpracy z samorządami i instytucjami mającymi wpływ nabezpieczeństwo,
zwalczania przestępczości najgroźniejszej
- zorganizowanej, narkotykowej oraz kon1pcyjnej; ponadto zmiany w-sferze orangażowanych,

A

Komendant Ruta (pierwszy z lewej) z innymi oficerami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Ojca św.
podczas jego wizyty w Łowiczu.
i w Warszawie, Łodzi, Radomiu, Kielcach, Wrocławiu, Poznaniu - bo ta ekipa nie obawiała się działać i poza swoim terenem.
resztą Ruta nie bał się wchodzić
w przestępcze mateczniki i wcześniej.' W roku 1990 pracował krótko
w wydziale kryminalnym komendy ło
wickiej, nie wspomina tego okresu najlepiej, nie zachwala panujących tu wówczas stosunków, ale pamięta doskonale
jedną akcję, przeprowadzoną wspólnie
z Janem Krawczykiem, wówczas pracującym w wydziale. Pojechali w dwójkę do Łodzi schWytać Barbarę B„ żonę
aresztowanego ciut wcześniej Zenona
B„ znanego złodzieja. Chodziło o to,
by nie powiadamiać miejscowego komisariatu, by w pełni wykorzystać atut
zaskoczenia - bo dokładnym adresem
poszukiwanej nie dysponowali, trzeba
było jej szukać. Grając zwolnionych z
więzienia · recydywistów, chcących jakoby dostarczyć jej list od Zenona, szli
wczesnym rankiem od jednej podejrzanej meliny do drugiej, rozpytując się,
kierowani dalej, wchodzili coraz głębiej
w nieznane sobie, mroczne podwórka i
klatki schodowe. Gdy do „Baśki" dotarli, gdy się zdemaskowała, gdy prowadzili ją do samochodu, wściekła, że
ją przechytrzyli, napluła mu w twarz ...
Za swoje dokonania w składzie grup
ze skiem~ewickie_go wydziału krymi-

Z

Jest

nieugięty

Komendant Adam Ruta jest osobą kompetentną i decyzyjną,
co w takłej pracy jest niezwykle istotne i bardzo potrzebne. Jestem pełna uznania dla jego działań służbowych i również polityki
kadrowej w komendzie, na którą się zdecydował i konsekwentnie
ją prowadzi. Ci, którzy dostali się pod jego rękę, nie szczędzą mu
niczego i tym bardziej należy mu się uznanie, że jest nieugięty.
Jest to po prostu dobra polityka kadrowa.
Komendant Ruta nawet przy drobnych czynnościach sądowych
nie odmawia nam pomocy i ze zrozumieniem podchodzi do braków w finansach po naszej stronie. Przykładem niech będzie kwestia ochrony budynku sądu i osób, które się w nim znajdują. Czasami zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne i nas zaskakujące.
Mamy z komendantem taką umowę, że w każdej chwili możemy
zadzwonić i interwencja ze strony policji ma być natychmiastowa.
To dla nas też jest istotny element bezpieczeństwa pracy.
Miałam możliwość obserwowania przez kilka lat mojej pracy
w sądownictwie chociażby tego, jak wyglądała komenda za jego
poprzedników i jak zachowywali się szeregowi policjanci. Można było
mieć wtedy znacznie więcej zastrzeżeń. Mam wrażenie, że kultura
osobista komendanta przekłada się na cały j~go zespół
i z pewnością on tego wymaga od swoich ludzi. O komendancie, jako
osobie, z którą współpracuję, mogę mówić w samych superlatywach,
zresztą ma on taki sposób bycia, że po prostu da się lubić.
Elżbieta Chądzyńska,

prezes

Sądu

Rejonowego w

Łowiczu

ganizacji i logistyki oraz prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej. Brzmi to
nieco ogólnie, ale na dalszych stronach
opracowania, gdy wszedł w szczegóły,
dał Ruta precyzyjną rozpiskę konkretnych działań dla każdego z wydziałów w
komendzie.
Czy udało mu się w ciągu minionych
trzech lat osiągnąć cele, które sobie stawiał? Komendant jest zasadniczo zadowol\my. Po pierwsze osiągnął poprawę
stanu bezpieczeństwa, o czym już wspomnieliśmy wyżej. Po drugie stworzono
w komendzie bazę informacyjną, działa
jącą jako niezależny zespół, umożliwia
jącą szybkie zdobywanie wszelkich moż
liwych informacji wiążących się z popeł
nionym przestępstwem bądź poszukiwaną osobą.

~
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może być on jeszcze wyższy? Zdaniem
Ruty tak, ale do tego potrzebne jest speł
nienie kilku warunków, z których pierwszym jest zwiększenie nakładów na
policję. Komendant wspomina o tym,
bo pominąć tego nie sposób, ale trzeba
zastrzec, że nie należy on do ludzi, którzy brakiem pieniędzy tłumaczą wszystkie niedomagania. Ten tematporuszany
jest przez Rutę nawet jakby mimochodem, jakby z zażenowaniem. Warunkiem
drugim jest lepsza współpraca z pedagogami w szkołach, szczególnie średnich, tak, by bardziej uświa
damiać młodzieży, które sytuacje mogą
być dla niej niebezpieczne, gdzie i w jakich okolicznościach mogą się wprowadzić
w sytuacje, z których nie będzie dobrego
wyjścia. Współpraca ze szkolami jest tu klucwwa, ale nie zawsze układa się ona wzorowo. Bywa, że górę bierze źle rozumiana troodejść.
ska o dobre imię szkoły, gdy nie ujawnia się
Dziś poziom organizacyjny komendy stwierdzonego faktu np. zażywania przez
i jej zdolność do walki z przestępczością ucznia narkotyków - byleby wieść o tym
podinspektor ocenia jako wysoki. Czy nie rozniosła się na zewnątrz.

Po trzecie zrobiono w kadrach porządek,
wdrożono syśtematyczną ocenę pracy
funkcjonariuszy, stworzono wybijającym
się policjantom możliwość awansu, a tam
gdzie to tylko było możliwe, zastąpiono
etaty policyjne etatami cywilnymi, zaoszczedzając te pierwsze do tych prac,
do których policjanci są szkoleni. Potrafił
komendant ułożyć sobie dobrze stosunki
z samorządami, płynnie - co szczególnie
ważne w grubych sprawach kryminalnych
- z prokuraturą, za jego dopiero czasów
zbudowano logistyk({ z prawdziwego
zdarzenia, uzdrowiono strukturę organizacyjną komendy.
tosunkowo najmniejszy wpływ ma
komendant na stan bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, bo zależy ono od
wielu czynników od policji niezależnych,
ale i w wydziale ruchu drogowego zaszły
zmiany, kilku funkcjonariuszy musiało

S

I warunek trzeci, najważniejszy. Warunek, a właściwie postulat: by mieszkańcy byli bardzięj otwarci na kontakty z policją, by byli bardziej aktywni w zgłaszaniu zagrożeń. Komendant wie, że to temat delikatny. Żywe
są wciąż jeszcze wspomnienia państwa
totalitarnego z jego oficjalną, ale i tajną,
realizowaną przez system donosicielstwa, kontrolą państwa nad każdym
przejawem życia. Ludzie nie chcą powrotu do tego zniewolenia.
omendant jest jednak prz~konany, że
informowanie policji o różnych podejrzanych zdarzeniach i zachowaniach,
nie mówiąc już o zgłaszaniu incydentów,
których jest się naocznym świadkiem, nie
jeąt postawą, której należałoby się wstydzić. Przeciwnie, mamy demokratyczne
państwo prawa, zapewniające obywatelom
wszelkie podstawowe wolności a przestępczość Jest tego porządku i tych
wolności realnym zagrożeniem. Tmdno jest

K

przelamywać barierę nieufności

policji, ale trzeba to robić

wobeq
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JAK SI~ ZOSTAJE POLICJANTEM
A

Od zabawy w policjantów i złodziei do policyjnej uczelni i magisterium z prawa

dam Ruta urodził się 23 grudnia
roku 1961 w Łowiczu. Za dzień
miała być Wigilia, więc został
Adamem. Jego rodzice, mieszkają, takjak
i on sam, do dziś w Stachlewie
w gminie Łyszkowice. Mama, Helena,
prowadziła domowe gospodarstwo,
a tata, Edward, był kolejarzem - najpierw
pracował jako maszynista, potem w
warsztacie. Pized Adamem mieli jeszcze
jednego syna, starszego o 3 lata Ryszarda,
który obecnie mieszka w Łowiczu.
Czy będąc małym bawił się w policjantów i złodziei? Oczywiście, ma
zresztą z tego okresu dwie pamiątki: szramy na czole. Pierwszą zrobiła mu rówieśniczka, która „była" złodziejem rowerów
i uciekała przed nim, „policjantem", ze starą zębatką rowerową w ręku, którą, gdy
już miała być złapana, zaczęła się bronić.

Druga rana to efekt upadku na posadzkę
przy jakimś zeskoku z wysokości, w podobnej roli milicjanta - bo mieliśmy przecież wówczas w Polsce Milicję Obywatelską a nie policję. Tytus Zębowicz, ówczesny nauczyciel matematyki w szkole
w Stachlewie zemdlał, gdy zobaczył za-

do szkoły zawodowej przy skierniewickim Rawencie, potem do technikum mechanicznego. Skończył je już jako żona
ty. Rada Pedagogiczna szkoły wyraziła
na to zgodę, widząc, że radzi sobie dobrze z nauką i doceniając to, że gra w reprezentacji szkoły w piłce nożnej. To by/o

ważne, że się zgodzili, by/ to jeden z pierwszych takich przypadków w Polsce. Gdybym musial przejść do wieczorowej, nie
wiem czy mia/bym potem ochotę iść dalej

- nie kryje wdzięczności maturzysta
sprzed lat. Wybranka jego serca ma na
imię Danuta, jest nauczycielką w stachlewskiej szkole. S.yn Damian skończył już
'20 lat, jest absolwentem skierniewickiego
L.O. im. B. Prusa, obecnie uczy się
w policealnej szkole policyjnej w Sieradzu. Córka Magdalena jest w ostatniej
klasie tego samego ogólniaka.
I właśnie fakt założenia już rodziny
spowodował, że trafił ostatecznie do policji. Bo.w pierwszym odruchu chciał zostać zawodowym oficerem wojska.
W maju, po maturze, poszedł do WKU
w Skierniewicach i złożył podanie o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej

Podczas ćwiczeń w „małpim gaju"
w Batalionach Centralnego Podporządkowania. Lata 1982-84.

Adam Ruta, z piłką w ręku, w składzie Pogoni Bełchów przed jednym
z ligowych meczów w Bednarach. Koniec lat siedemdziesiątych.
krwawioną głowę

ucznia. Adam Ruta
przyznaje, że do spokojnych uczniów
nic należał, raczej przeciwnie. W VIII
klasie wraz z kilkoma kolegami obiecali
dziewczynom, że spełnią każde ich ży
czenie. Zażyczyły sobie, by się przejechać bryczką, wyprowadzili jednemu
z sąsiadów bryczkę ze stodoły i przewieźli je„.
Po skończeniu podstawówki w Stachlcwie przyszły komendant poszedł

Wojsk Zmechanizowanych we Wrocła
wiu. Liczył, że w wojsku i nieźle zarobi i będzie miał mieszkanie. ZmianQ planów zaproponował mu dzielnicowy
z Łyszkowic, któremu zlecono przeprowadzenie wywiadu środowiskowe
go na temat kandydata. Nie będziesz miał
rodzi1111ego, ciągle poligony, zm iany miejsc„. - odradzał. - Napisz o odhycie slużby wojskowej w milicji, bo jeste.v

życia

żonaty.

Tak i zrob"ił. Podanie zostało rozpatrzone pozytywnie. Skierowano go do
batalionów Centralnego Podporządkowa
nia. Adam Ruta do dziś wyraźnie nie lubi,
gdy te odddziały nazywa się ZOMO jak je powszechnie wówczas zwano, choć
podkreśla, że nie robił w nich niczego takiego, czego musiałby się dziś wstydzić.
Był stan wojenny, jego oddział patrolował· na u-licach, obstawia! ambasady
w Warszawie, wyjeżdżał też na manifestacje, ale komendant mówi, że nigdy nie
musiał palować , co najwyżej tworzył
kordon. Jako przykład tego, że również
w ZOMO można było być człowiekiem,
przywołuje z pami«ci sytuację, gdy podczas patrolu na jednej z głównych stołecznych ulic, o 2.30 w nocy zauważyli,
że ktoś sikał na chodniku. Podeszli,
grzecznie zasalutowali, skontrolowali,
zwrócili uwagę. Nie skierowali wniosku
do kolegium, choć mogli, bo człowiek był

To jest urodzony policjant
Komendantowi Rucie zacząłem przyw momencie, gdy wraz z innymi kandydatami wystartował w konkursie
na komendanta powiatowego w Łowi
czu. Uczestnic.zylem w części konkursu i
już wtedy była widoczna różnica pomię
ctzy kandydatami. Konkurs dał mi wiedzę i
pogląd, że Adam Ruta jest najlepszym kandydatem. To jest urcxlzony policjant - moż
na to zauważyć po zachowaniu i postę
powaniu.
Pamiętam pierwsze dni w komendzie,
kiedy noNY komendant spotykał na opór
ze strony podwładnych, przyzwyczajonych do mniejszej dyscypliny w tej szczególnej instytucji. Pamiętam, jak w 1999 roku
komendant pokazywał mi ex> jest w komendzie nie tak i ex> chce zmienić, mówił
też o budynku, który był w standardzie lat
50-tych. Przez te trzy lata to ex> sobie założył to udało mu się zrealizować. Zmien~
glądać się

i funkcjonalność budynku,
przy udziale środków samorzą
dowych. U komendanta Ruty bardzo czytelna jest granica dokąd jego podwładni
mogą zachowywać się jak koledzy, a kiedy trzeba służbowo. W pracy policjanta
jest to bardzo istotne. Przestrzeganie takich reguł przynosi efekty - również w
samej komendzie. U źródła wielu sukcesów leży skrupulatna praca policyjna na
się też wygląd
również

CX>dzień.

Komendant jest bardzo otwarty na
z samorządami i społeczeń
stwem oraz szkołami, To jest potężne pole
do zagospodarowania, natomiastjeżeli jest
jakiś opór to ze strony szkół. Współpraca
może natomiast zapobiec wielu zdarzeniom. Jestem pewien, że za te trzy lata
ciężkiej pracy i bycia konsekwentnym należy mu się tytuł Łowiczanina Roku.
współpracę

Cezary Dzief7ek, starosta

łowicki

ewidentnie pijany. W mo)ej ocenie nie by/o ciskanie sprę,żyny i rzut piłką lekarską na
to zachowanie demoralizujące dla innych odległość zaliczał na bardzo dobry. Z hi- uzasadnia Ruta taką a nie inną reakcję. storii odpowiadał z zakresu XX-lecia
Puszczony wolno człowiek, jak się okaza- · międzywojennego. Ogólnie wywalpzył
ło, emerytowany pułkownik wojska wraca- 3+ i do szkoły został przyjęty.
Dopiero w Szczytnie pokazał, jakie
jacy z imienin syna, po chwili cofuął się,
dogonił ich, podziękował. Powiedział, że możliwości, także intelektualne, w nim
przez sześćdziesiąt lat żaden policjant ni- tkwiły. W 1987 roku skończyłją ex-aequo
na I miejscu. Że był w stanie skończyć ją
gdy go tak grzecznie nie potraktował.
i to z takim wynikiem zawdzięcza, co
Be:z układów
podkreśla, żonie, która jakoś wytrzymaPo służbie było wolne, wtedy dużo ła kolejne trzy lata rozłąki i rodzicom,
którzy jej pomagali. W nagrodę za osią
czytał i uprawiał sport. Do tego zawsze
gnil{cia miał do wyboru: pistolet z gramiał smykałkę, ćwiczyć i grać po prostu
werką lub dalsze studia do stopnia magilubił, zostało mu to zresztą do dziś. Był
najlepszym w „małpim gaju", gdy trzeba stra, którego szkoła oficerska w Szczytnie nie miała uprawnień nadawać. Wybyło wciągnąć się po drabinkach bez pomocy nóg lub wykonać inne, podobne brał Akademię Spraw Wewnętrznych,
ćwiczenia. Ćwiczył dla siebie, nie popi- na której wykładało sporo profesorów
Warszawskiego. Uczył
sywał się przed nikim, w ZOMO zostawać Uniwersytetu
się prawa administracyjnego, prawa
nie chciał, wiedział jaką miało opinię. Ale
jego ćwiczenia podglądał niekiedy mjr Jan- karnego, kamo - procesowego, cywilkowski, w jednostce prowadzący szkolenia nego, psychologii, a nadto metodyki
z podstaw legitymowania, a w pobliżu ,,mał zwalczania przestępstw kryminalnych
piego gaju" myjący czasami swą białą Za- i gospodarczych, pracy operacyjnej, ję
zyka obcego, nawet maszynopisania.
stavę. Gdy już zbliżał sil{ koniec służby, przyprzedmiotów miał bardw
szedł na kompanię. Szukam kaprala - rzu- Z większości
dobre, z rosyjskiego i psychologii celują
cił. Co zamierzasz dalej robić? - zapytał
gdy Ruta się zameldował. - Do cywila„. ce. Akademię zakończył jako magister
A nie chcialbyś.zostać w milicji? Napisał prawa, broniąc pracę n.t. prawno-karnej
ochrony dzieł sztuki w Polsce.
byś raport na szkolę oficerską„.
Ukończył ją w roku 1989, ale jeszTrafił w dziesiątkę, bo Ruta bardzo
cze była to PRL. Proponowano mu
chciał się uczyć. Raport napisał, do egzaminów miał trzy tygodnie. Historia, ję pracę w Służbie Bezpieczeństwa - nie
zyk obcy, wiedza o Polsce i świecie wyraził zgody. Miał też propozycję, by zostać wykładowcą w Szczytwspółczesnym i do tego egzaminy spraw- ale chciał najpierw poznać polinie
nościowe. Tylko tych ostatnich się nie
cyjną pracę także od strony prakbał. Jadąc do Szczytna, gdzie mieści się
tycznej. Zaczął służbę w wydziale
szkoła, wiedział, że niektórzy mieli wejprzestępstw gospodarczych
d.s.
ście już „ustawione'', a on nie miał ani
układów, ani zaplecza politycznego. Ale w komendzie w Skierniewicach. Dziś
rejonowym polimiał sprawność w rękach i nogach. W bie- jest komendantem
Łowiczu.
w
cji
gu na 800 metrów prawie innych zdublował,

inne dyscypliny: bieg na 60 m„ wy-

(wal)

W galowym mundurze M. O. - Adam Ruta drugi od prawej. Lata osiemdziesiąte.
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Nikogo u nas nie bito
Zaczynając służbę na stanowisku komendanta rejonowego
w Łowiczu, stanął Adam Ruta od
razu w obliczu dwóch zadań, które wykraczały poza rutynowe
działania policji. Od pierwszych
dni zająć się musiał operacją
Perła 99, czyli przygotowaniami
do bezpiecznego ugoszczenia w
Łowiczu Ojca Świetego. Ta praca trwała aż do samej wizyty i wymagała od niego sprawnej współ
pracy tak z czynnikami kościel
nym'i, jak i z rządowymi, samorządami oraz Biurem Ochrony
Rządu - dała mu jednak dużo satysfakcji.
Drugim testem sprawności i
odporności nerwowej były rolni-

cze blokady dróg w lutym 1999.
Ruta nie ukrywa, że oddziały pre~
wencji miały ochotę zademonstrować pod Łowiczem swoje
zdecydowanie i siłę swoich pałek. Jemu i posłowi Tadeuszowi
Gajdzie udało się jednak powstrzymać je przed interwencją.
Ruta uczestniczył też w negocjacjach z protestującymi, prowadzonych przez wojewodę i starostę.

W rezultacie powiatłowicki był
jedynym w regionie łódzkim,
w którym udało się wówczas doprowadzić do zdjęcia blokad bez
kierowania do kolegiów ds. wykroc;i::eń wniosków o ukaranie
ich organizatorów.

W sekcji kryminalnej razem z zastępcą jej naczelnika, podinspektorem Arkadiuszem Gawryszczakiem.
Ustalenia bezpośrednio po odprawie dotyczącej kradzieży samochodów.
- uważa podinspektor. Temu służ.ą ankiety rozprowadzane wśród mieszkańców,
temu służy - i służy dobrze - policyjny
telefon zaufania

Sukcesy, o których
łatwo zapomnieć
zy trzy lata to okres dostatecznie dłu
gi, by policja zapracowała na więk
sze niż wcześniej społeczne zaufanie?
Wydaje się, że podjęte działania nie mogą
nie zaowocować. Tym bardziej, że komenda na Bonifraterskiej ma czym się pochwalić- lista operacyjnych sukcesów jest
długa i warta choćby skrótowego, dotyczącego tylko najważniejszych spraw,
przypomnienia. Zwykła ludzka pamięć
jest bowiem zawodna, nie inna jest nasza,
dziennikarska - o wszystkich tych sprawach pisaliśmy, a przypominając je dziwimy się, że tyle ich było.
Rok 1999:
• nakryto w Wejscach „dziuplę", w
której przerabiano skradzione maszyny
rolnicze i ciągniki;
• rozpracowano i skłoniono do przyznania się sprawcę zabójstwa przy ul.
Tkaczew 13 w Łowiczu;
• ustalono sprawców śmiertelnego pobicia dokonanego w sierpniu na os. Dą
browskiego;
• schwytano 5 sprawców zabójstwa
w lesie pod Dąbkowicami;
• ustalono sprawców wymuszania haraczu i próby podpalenia jednego ze sklepów;
• rozbito grupę z powiatu kutnowskiego, trudniącą się napadami na wiejskie sklepy m.in. w naszej okolicy.
Rok 2000:
• po przesłuchaniu i eksperymencie
kryminalistycznym skłoniono do przyznania się kasjerkę z Urzędu Miejskiego

C

nego. Ruta z miejsca pojechał z powrotem do Łowicza. Rozpoczęła się trwająca
przez kilkanaście dni non-stop praca.
P.owołano grupę operacyjną, która, pod
nadzorem jednego z prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, działała
w dzień i w nocy. Przez pierwsze dwa dni
w ogóle nie byliśmy w domu - wspomina
Ruta. - W pewnym momencie wyszedłem
na chwilę z pokoju, w którym pracowaliśmy, by dolać wody do herbaty. Wracam,
patrzę, a tu ws:ryscy się słaniają na krzesłach. Od tego momentu zespół rozbito
na dwie części, by umożliwić odpoczynek, a jednoczesnie móc kÓntynuować
postępowanie bez chwili przerwy. Roz- Komendant kontroluje osobiście pracę dyżurnych. Na zdjęciu z aspimowność komendanta kończy się, gdy rantem sztabowym Stanisławem Więckiem.
dochodzimy do tego, w jaki sposób
namierzono przestępców. Mówi, że
przyjmowano różne hipotezy, wykorzystano wszelkie możliwe źródła informacji, najnowocześniejsze środki
techniki operacyjnej i, najważniejsze:
próbowano przewidywać kolejne kroki
bandytów. Porywacze stosowali rozliczne zabezpieczenia, mające uniemoż
liwić policji śledzenie ich poczynań,
mające zorientować ich, co stróże prawa
walczyć
wiedzą i co zamierzają - ale policjanci ze
wszystkim tym sobie poradzili. Sukces,
a ostatnia sprawa była bardzo głośna,
uwieńczony aresztowaniailli i znaleziopoświęciliśmy jej w Nowym Łowi
nymi dowodami, był pełny.
czaninie wiele miejsca. Czy teraz, kilBył możliwy dzięki wiedzy i zaangakanaście tygodni po jej szczęśliwym
żowaniu policjantów - podkreśla komenzakończeniu, komendant ujawni jakieś
dant Ruta. Dowodzi, że łowicka policja
szczegóły tego, w jaki sposób pracopotrafi zwalczać i tę kategorię przewano, jakich metod użyto, co okazało stępstw.
U głównej księgowej Bogumiły Pięcek. Koniec roku to okres podsumosię decydujące dla osiągnięcia sukcesu?
Wojciech Waligórski wań i jednocześnie planowania budżetu na przyszły rok.
Ruta opowiaoa o tych dniach chętnie,
widać, że dla niego i dla całej komendy
jest to powód do satysfakcji. W chwili,
w której policja otrzymała informację
o porwaniu, komendant był już w domu,
zegar pokazywał 21. Odebrał telefon,
dzwonił naczelnik wydziału kryminał-

w Łowiczu, która upozorowała napad na
samą siebie, by ukryć niedobory w kasie;
• ustalono sprawców oszustw przy
realizacji bonów towarowych PSS;
• ustalono kim byli sprawcy serii aż
58 włamań do samochodów, do jakich
wcześniej doszło na naszym terenie, a w
sprawie których niejednokrotnie wcześniej postępowanie trzeba było zawieszać;
• schwytano sprawców rozboju na
osobie kierowcy TIR-a w Zabostowie;
• w innym, podobnym przypadku,
także napadu i także w Zabostowie, ustalono iż była to mistyfikacja.
Rok 2001:
• schwytano członków grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy z banków poprzez debety na rachunkach zakładanych przez podstawione osoby z pijackiego marginesu;
• rozbito bardzo groźną grupę przestępc:zą, która dokonała porwania Grzegorza Boguckiego, a wcześniej niektórzy
z jej członków mieli na swoim koncie nawet morderstwa na zlecenie.

Potrafimy
z nimi

T

Gdy mamyproblem - dzwonię
Przy każdej okazji, jeżeli rozmowa
jest związana z tematem bezpieczeń
stwa czy przestępczości, podkreślam,
że współpraca pomiędzy miastem
a naszą policją jest bardzo dobra,
wręcz modelowa. Podejmujemy razem z komendantem Rutą wiele
działań wspólnych, chociażby program Bezpieczne Miasto. Pozytywnie odbieram też zmiany w komendzie, które wprowadził komendant
Ruta. Widać to chociażby po ostatnich spotkaniach zarządów osiedli z
mieszkańcami, na których obecni
byli dzielnicowi. Widać, że interesują się problemami mieszkańców i
to nie tylko jeżeU zostanie popełnio
ne jakieś przestępstwo. Dzięki ak-

tywnym działaniom komendanta
mogę powiedzieć, że miasto jest
bezpieczne.
Jeżeli mamy do rozwiązania jakiś
problem, dzwonię do komendanta i
jeżeli potrzeba, to spotykamy się lub
załatwiamy sprawę telefonicznie. ,
Komendant działa odważnie i to
jest właśnie to. Jeżeli sąjakieś osoby, którym nie podobają się jego
działania - to pewnie są to takie, którym jego zdecydowanie w czymś
przeszkodziło. Z pewnością należy
docenić naszego komendanta również za to, że jest konsekwentny w
tym, co robi.
Ryszard Budzałek,
burmistrz Łowicza

Ustalanie

przyjęć

interesantów z

sekretarką Urszulą

Szymczak.
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Kiernozia

Wtakich warunkach moina

· ale nie iest to łatwe
OK z jednej piw~icy przeszedł do ,,Kiernozianin". Cykliczne próby mają też
drugiej - komentował były nauczy- chór parafialny, zespół ,,Kiemozianie",
ciel i dyrektor tej placówki Jan Ozuła spra- dęta orkieśtra straż.acka i kapela ludowa
wozdanie na temat działalności Gminne- z Kiernozi. GOK poprzez swoją działal
go Ośrodka Kultury w Kiernozi, pized- ność obejmuje w ten sposób opieką okostawione pizez dyrektorkę Bożenę Ol- ło 100 osób zaangaźowanych w amatorczak w czasie ostatniej sesji w dniu 28 ski ruch artystyczny. W półrocznych
grudnia. Nawiązywał do tego, że niegdyś cyklach prowadzone są co roku prograjego siedziba mieściła się w piwnicach my - Dziedzictwo Kulturowe Regionu oraz
pałacu Łączyńskich, a obecnie - w piwniWarsztaty Teatralne.
cy budynku urzędu gminy w Kiernozi.
GOK jest teź organizatorem szeregu
Wyrażał nadzieję, że może kiedyś ośro konkursów i imprez jak: Dzień Matki,
dek doczeka się lepszych czasów i inne- Gminny Dzień Seniora, Noc Świętojań
go lokalu, bowiem bogata działalność jest ska, festyn ludowy 15 sierpnia, zawody
w istocie trudna do prowadzenia sportowe.
w skromnych warunkach lokalowych.
Trudne warunki wymieniane w spraRadni nie ustosunkowali się do przed- wozdaniu przez dyrektorkę to brak sali
stawionych sprawozdań - z działalno wystaw i sali ze sceną do występów.
ści biblioteki i GOK, co miejscowego Imprezy odbywają się, oprócz świetlicy,
Już niedługo ten samochód będzie wiózł strażaków do akcji.
społecznika bardz.o zdziwiło.
na boisku LZS, w parku Łączyńskich
W kiemozkim GOK działają koła za- i w remizie Ochotniczej Straży Poż.amej
interesowań dla dzieci - plastyczne, re- w Kiernozi. Organizowane w 2001 roku
cytatorskie, spotykają się też starsze oso- imprezy kosztowały w sumie 9 tys. 400
by - w ramach Klubu Seniora i Koła Eme- zł, z czego 6 tys. 668 zł. było dochodem
rytowanych Nauczycieli. Od kilku lat wypracowanym popizez GOK poprzez
Mikołaj przyniósł strażakom nowy samochód
prowadzone są też lekcje angielskiego, re- sponsoring, dotacje, występy.
dagowany jest biuletyn samorządowy
(mwk)
d stycznia do działań bojowych Pań kład na obszarach leśnych czy na wsiach, terenie. Nowy nabytek zajął miejsce jednektóry
pojazdów,
ciężkich
starszych,
ze
go
1Iudniej.
jest
nimi
manewrować
mieście
w
stwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
Nowy Star na licencji niemieckiego miesiąc temu przekazany z.ostał jednostce Wicie
wykorzystywany będzie nowy samochód
Star. Do garażu na SeminarY.jnej trafił onjuż MANA pomieści 6 osób załogi, jest cichy, OSP w .Zclunach. W Łowiczu poz.ostawiodwa tygodnie ternu, ale zanim pojedzie do ciepły i mobilny. Kosztował około 360 tys. no tylko jego wyposażenie, czyli środki gapożaru, najpieiw musi przejechać l,S tys. zł. 60% tej kwoty wyłożył Wojewódzki śnicze i armaturę wodno-pianową. Teraz
km bez obciąż.enia Łowiccy strażacyjuż od Fundusz Ochrony Środowiska, resztę ło będą one służyć w nowym Starze. Co jeddawna myśleli o zakupie nowego, średniego wicka jednostka PSP musiała pozyskać nak najważniejsze, do tej pory ż.aden z sasamochodu, odpowiedniego do działań ga- sama Pomogło jej w tym przede wszyst- mochodów PSP nie posiadał na dachu umośniczych w mieście. Dotychczas wszystkie kim starostwo oraz Komenda Wojewódzka cowania do dwuprzęsłowej drabiny sięgają
samochody, jakimi dyspomtją, to samocho- PSP w Łodzi, ale również władze miasta cej na wysokość trzeciego piętra. W nowym
Dzierżawca budynku po szkole w Wiciu wystąpił do Zady ciężkie, które doskonale sprawdz.ają się Łowicza, wójtowie poszczególnych gmin samochodzie jest ono zamontowane.
(ljs)
Gminy Kocierzew Południowy o obniżenie czynszu
rządu
orazzakładypracyfimkcjonującenanaszym
przy gaszeniu dużych pożarów, na przyza dzierżawiony budynek o koszty wynajmu dwupokojowe-

G

DRABINĄ

NA TRZECIE Pl,TRO

O

Muszq doieidiać,
chcq płacić mniei

Jeździli

przez calq noc

SKR Kocierzew zadbał o przejezdność dróg na terenie gminy
ocierzewska Spółdzielnia Kółek Rolniczych 24 godziny na dobę_ czuwa nad
tym, by utrzymać przejezdność gminnych
dróg, co w obliczu obfitych opadów śnie
gu i trzymającego mrozu, nie należy do
łatwych zadań. Wieczorem, w miniony
piątek, groźba zasypania niektórych dróg
w gminie stała się bardzo realna, w miejscowości Różyce niektóre odcinki dróg w godz.
20 - 21.00 stały się nieprzejezdne. W obliczu takiej sytuacji SKR podjął szybką decyzję o pracy przez całą noc, dzięki czemu

K

w sobotę ż.adna z dróg na terenie gminy nie
W niedzielę rano pługi
po raz kolejny wyjechały na drogi i jak
zapewniają pracownicy SKR-u, dopóki
warunki atmosferyczne będą tego wymagały, mobilizacja przy pracach drogowych
zostanie zachowana. Odśnieżane są i będą
wszystkie drogi na terenie gminy, bez
względu na to czy są to drogi powiatowe,
czy gminne - mówi Robert Sikorski, wójt
gminy Kocierzew Południowy.
Trzeba przyznać, że spółdzielnia bardzo

była zablokowana.

dobrze przygotowała się do zimy, przy odśnieżaniu pracują pługi skośne i pług wirnikowy. SKR dysponuje również dużym płu
giem dwuodkładniowym, który spotkany
podczas pracy na drodze robi niesamowite
wrażenie, poniewaź umocowany został na
sieczkarni do kukurydzy, co stanowi niezwykle oryginalny zestaw odśnież.ający. Do
posypywania dróg wykorzystywane są
rozsiewacze do nawozów, które ponoć doskonale zdają egzamin w tej roli.
(aj)

go mieszkania w Łowiczu.
rzypomnijmy, że dzierż.awca, łódz
ka firma „CZARTEX", zgodnie z
zapisem w umowie podpisanej z zarzą
dem gminy, ma zagwarantowaną możli
wość wykorzystywania na swoje potrze.
by całości budynku.
Tymczasem lokatorka korzystająca
wraz z rodziną ze znajdującego się w lokalu mieszkania, postanowiła nie opuszczać mieszkania i nie skorzystała z proponowanych przez gminę lokali zastęp
czych, choć dla niej umowa najmu wygasła 31 sierpnia br. Więcej: przekonana
o tym, że podpisana przez nią umowa
najmu nabrała mocy prawnej umowy na

P

czas nieokreślony,

skierowała sprawę

nie przyznał rację gminie, uznając, że od
sierpnia mieszkanie zajmowane jest bezprawnie. Jednak ten wyrok również nie
rozwiązał sytuacji, ponieważ lokatorka
nadal zajmuje mieszkanie, a w najbliższym
czasie zapowiada wniesienie odwołania
od niego do sądu wyższej instancji. Wła
ściciele firmy musieli więc póki co zrezygnować ze swoich planów zamieszkania
wWiciu i dojeżdżają do pracy z Lodzi,
od września nie płacąc za dzierż.awę budynku.
dok. na str. 18

BUDOWLANE

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

EJ EKOCENTR

·Takich cen jeszcze nie było I

CENT~UM

Okna drewniane

Okna PCV

na

drogę sądową. Sąd w Łowiczu jednoznacz-
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Zgodnie z tradycją przypominamy
Państwu na trzech kolejnych stronach najważniejsze w naszej okolicy
wydarzenia minionego roku, uchwycone w obiektywach aparatów fotograficznych naszych reporterów.
W ciągu 12 miesięcy przeżywaliśmy
tragedie i radości, witaliśmy i żegna
liśmy, budowaliśmy i burzyliśmy,
słuchaliśmy i przemawialiśmy.
Wspomnieniem tego, co się zdarzyło, niech będzie poniższy przegląd.

Ekipa realizatorów z łódzkiego ośrodka TVP filmowała w dniach
3-4 stycznia w Łowiczu nasze zmagania z Karpaczem w ramach programu „ Tu i tam " emitowanego w telewizji regionalnej. Łowicz wygrał.

Późną jesienią, po ciągnących się miesiącami pracach, ZUK wymienił wreszcie płot oddzielający targowisko miejskie od ul. Sikorskiego, wybudował chodnik i zatoczki parkingowe.

Pod koniec grudnia roku 2000 pielęgniarki z łowickiego szpitala żąda
plac, blokowały na przejściu dla pieszych ul. Prymasowską. 4 stycznia ubiegłego roku przeprowadziły. z kolei 6-godzinną
akcję protestacyjną polegającą na odejściu na ten czas od łóżek.

jące podwyżki

Tymon Tymański, jeden z dino3 października otwarto uroczyście nowy budynek Rejonu Energe- zaurów polskiego punk rocka
tycznego przy ulicy Mostowej w Łowiczu .
wystąpił 20 kwietnia w „Dziupli"
w ramach festiwalu „ Tipes Topes ".

Gigantyczną , rzadko spotykaną
w Polsce, prawie chronioną, purchawicę olbrzymią , znalezioną

18 września uczniowie „Chełmońskiego " i innych szkól średnich 22 czerwca niedaleko stacji CPN Internowani pochodzący z całego województwa łódzkiego, spotkali się
pisali próbną maturę. Potem jednak nowy rząd w praktyce jej prze- L-J.1 Zdunach prezentowała naszemu w 20 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego właśnie w Łowiczu,
fotoreporterowi Lodwika Frątczak. gdzie wielu z nich wówczas; więziono.
··
prowadzenie zablokował.

3.01.2002 r.
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Pierwszymi łowiczaninami urodzonymi w nowym, trzecim tysiącleciu,
byli bliźniacy Jaś i Dominik Dańczakowie. Tak wyglądał po urodzeniu
jeden z nich. Poniźej: tak wyglądali obaj, gdy po niemal roku, 18 grudnia, odwiedził ich burmistrz Łowicza Ryszard Budzałek i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Górski..

21 kwietnia koncertowała w katedrze Simfonia Varsovia pod batutą Krzysztofa Pendereckiego.
Beethovenowska "Eroica" spro. wadziła do katedry tłumy.

28 maja uruchomiono nową fabryByk Pharma w Łyszkowicach. To była archeologiczna sensacja roku: w jednej z największych
w Galerii Symboliczne klucze do niej otrzy- sal pałacu w Walewicach odkryto wiosną, pod późniejszymi warstwami farby, XVIII-wieczną polichromię.
IJlaf. j~/ P"He..s. G_er~ard_ Mfi1f~(, , ,,
- J. ".,J .1.
.
kę

Co pewien czas ciekawe koncerty i wystawy odbywały się
Browarna. 27 maja grały tam Karp;;ity Milgicznę., ., , . , . ,
-

-

)

•

. .1

•

3.01 .2002 r.
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TO FOTOGUFOWALISMY WGtOWNIE ISTRYKOWIE

bezrobotnych i członków ich rodzin pikietowało 23 lipca przed
pracy - której Urząd z pewnością nie jest w stanie im zapewnić.

Kilkudziesięciu
jąc się

Urzędem

Miejskim domaga-

Na taczkę zapraszali likwidatora Mleczami
- 1 lutego 2001.

Głowno

jej pracownicy

Pizzeria „Italia", która
swe podwoje 21 lipca,
szczęście do dziś.

Strykowianka do dziś wygląda
tak, jakby ·nie miała właściciela choć go ma.

Nowy dyrektor głowieńskiego Pożarów jak co roku w Głownie
SP ZOZ Stefan Gajdziński rozpo- nie brakowało . W tym, który wyczął urzędowanie 20 lutego . buchł w nocy 12 listopada spło
nął budynek przy Czac~iego.
Dziś jest różnie oceniany.
I

.

'

otworzyła
działa

na
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Fiat l 26p EL, 1995 r., zielony, bogate CC 900, 1995 rok ~ sprzedam.
wyposażenie, przebieg 78.000 km - Tel. 046/839-61-0 I.
SAMOCHODOWE
sprzedam.
126p, 1991 rok po remoncie; VW Golf
042/719-34-99, 0606-343-033.
Tel.
KAŻDY POWYPADKOWY, PEŁNO
1.5 D, 1980 rok - sprzedam.
SPRAWNY, PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ Volkswagen Golf I, 1979 r., w dobrym Tel. 0608-475-473.
NAJKORZYSTNIEJSZE CENY.
stanie, cztery lampy z przodu, z tyht Seicento 900, luty 200 I rok - sprzedam.
TEL. 046/837-46-96, 0609-576-949.
szeroki zderzak, alufelgi 15, 4.200 zł Tel. 046/837-45-67, 0604-458-655.
sprzedam. Tel. 0609-866-912.
Kupię powypadkowe; Uno, Punto,
Kupię Poloneza z gazem, rok 1998-99
Seicento, CC - gotówka.
Fiat I 26p, 1991 rok oraz stół bilardowy
lub Lanosa z gazem. Tel. 837-45-67.
Tel. 0504-578-939.
"8" z wyposażeniem - sprzedam.
Tel. 0606-81-82-88.
Polonez I 600, I982 rok, stan dobry Kupię rozbite niemieckie, japoń
sprzedam tanio.
skie i inne marki.
Żuk, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0602-370-470, 046/837-75-04.
Tel. 0606-854-452.
Tel. 024/277-93-47.
900, I 995 rok, garażowaKomis kupi samochody całe oraz Rover 4 I 4 SLI, 1995 rok - tanio sprze- Cinquecento
Tel. 046/837-26-50.
sprzedam.
ny
046/837-03-22,
Tel.
dam.
powypadkowe, wszystkie marki gotówka. Tel. 0600-87-12-23.

046/830-22-39, 0607-343-336.

Uno I ,O, 1994 r., 5-drzwiowy - sprze- Łada Samara, 1992 rok, wersja belgijska
dam. Tel. 0421719-44-59.
- sprzedam łub zamienię na l 26p.
0501-373-043.
Tel.
Fiat l 26p, 1981 r., stan dobry - pilnie
Seat Ibiza I .O, 1997 rok - sprzedam.
sprzedam. Tel. 046/837-13-99.
VW Golf III, 1994 r., 1,9 D _sprzedam.
Tel. 838-15-13, 0601-297-780 po 20.00.
Astra Classic 1.4, I 999 r. - sprzedam.
Tel. 0501-380-643.
Polonez, 1994 r., gaz - sprzedam.
Tel. 046/855-08-93.
Seicento 900, I 990 r., wiśniowy metalik
- sprzedam. Tel. 0602-615-399.
VW Passat 1.8, 1997 r. gaz - sprzedam.
Tel. 0608-369-685 .
l 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 semoncie sprzedam.
Tel. 0501-851-747.

Dacia, 1991 rok, w całości lub na części
- sprzedam.
Tel. 046/838-89-31, 0602-824-083.
Star 200, szeroka rama wywrot - sprzedam. Tel. 046/838-67-40.
Mazda 323F 1,6, 1993 rok, stan
baardzo dobry ·tanio sprzedam.
Tel. 046/830-20-41, 0604-053-860.

Sprzedam samochód
Tel. 0692-206-397.

ciężarowy.

Star 29, 1981 rok, silnik Lei landa po remoncie sprzedam w całości lub na czę
ści, oddam gmz za datmo z możliwością
transporh1 odpłatnie. Tel. 837-55-98.
Fiat 125p - sprzedam.
Tel. 046/837-58-49 po 20.00.

Tel. 0502-713-288, 046/837-96-34.
Fiat I 26p, I 992 rok, przebieg 70 tys.
km, czerwony, w dobrym stanie, nadkoła, garażowany - sprzedam.
Tel. 046/837-82-83, 0502-162-585.

Polonez Caro, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-04-60.
I-26p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-16-21.
Ford Escort 1.8 diesel GLX, I 992 rok,
lekko uszkodzony - sprzedam.
Tel. 046/838-16-2 I.

Sprzedam drewniany dom na
2.000 m2 . Tel. 042/719-11-80.

działce

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

Sprzedam 83 m1, cegła + garaż, bloki.
Tel. 046/837-49-20.

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

Mieszkanie, ul. Armii Krajowej, 27 m2
sprzedam. Tel. 046/837-53-82.

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

Sprzedam mieszkanie 39 m 1 , os. Tkaczew. Tel. 046/837-30-20.

Mieszkanie 62 m2 tanio sprzedam.
Tel. 046/837-85-87.

Sprzedam pół bliżniaka.
Tel. 046/837-08-07.

Sprzedam działkę budowlaną, Głowno,
ul. Świerkowa. Tel. 7 I9-48-40 po 20.00.

Zamienię lokatorskie M-5

Sprzedam działkę budowlaną, Głowno,
ul. Zabrzeźniańska róg Dębowej.
Tel. 0421719-48-40 po 20.00.

na Bratkowicach na M-3. Tel. 046/837-75-87.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

Sprzedam M-3, II piętro, os. Dąbrowskiego. Tel. 0603-652-996, 837-57-35.

Kupię M-4, os. M. Konopnickiej.

Sprzedam M-4, 60,54 m2, III piętro, blok
IO i garaż na os. Bratkowice.
Tel. 837-79-53 po 18.GO, 0608-527-872.

Kupię sklep na ul. Zduńskiej:
Tel. 0502-304-224, 862-3 1-52.

Sprzedam drewniany dom na działce
2000 m w Głownie, Zakopiańska 2.
Tel. 042/719-11-80.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze
M-4, 72 m 1 , I pi((tro, os. Bratkowice.

Do wynajęcia lokal przy ul. Zduńskiej,
20 2 T I 0692 432 857
·
m· e·
Do wynajęcia lokal handlowy ok. 50 m2,

Tel. 046/837-46-26.

Kupię M-4, 50 m1 w Głownie.
Sprzedam silnik SW-400 ze skrzynią Tanio sprzedam mieszkanie 48,8 m 1 Tel. 0600-855-880.
biegów, tylny most oraz inne podzespo- w Borowie. Tel. 046/839-20-29.
ły. Tel. 046/838-16-21.
Sprzedam mieszkanie 48 m1, na ul. ArNIERUCHOMoś"c1
Golf diesel 1.6, Xfl 1990 rok, 2-drzwio- Renault 9 GTX 1.1, 1984 rok, cena 2.500 mii Krajowej (I piętro, cegła, środkowy
wy, cena do uzgodnienia - sprzedam.
-WYNAJEM
układ, glazura, terakota, parkiet), cena
zł - sprzedam.
Tel. 0607-73-85-04.
8.00.
I
po
046/837-49-73
0600-731-979.
Tel.
zł.
60.000
046/837-47-47,
Tel.
Do wynajęcia z przeznaczeniem na dziaAvia A-31, 1987 rok, stan dobry - sprze- CC 900, 1994 rok_ spr~edam pilnie.
Sprzedam M-3, 50 m1, os. Bratkowice, łalność (biura, hurtownię, produkcję,
dam. Tel. 046/838-49-50, 0600-215-536. Tel. 0461838 _90 _67, 0608-028-652.
inne) budynek o pow. 130 m1 w całości
parter, blok 18. Tel. 046/837-71-23.
lub w części. Wszystkie media. Teren
Fiat l 26p, 400 zł - sprzedam.
VW Golf 1.8, 1990 rok, grafit metalik, Sprzedam M-4, os.Bratkowice bi. 28. ogrodzony.
Tel. 0421710-80-57.
alarm, centralny zamek, wspomaganie Tel. 046/837-72-59, 0606-21-35-51.
Tel. 046/837-63-47, 837-83-28 po 20.00.
kierownicy, komputer, alufelgi 15, atrakFiat I 26p, 1994 r. - sprzedam.
1
Sprzedam działkę 641 m , Łowicz, M-4 do wynajęcia.
cyjny wygląd, sprowadzony w całości Tel. 046/835-30-62.
Tel. 042/635-39-36 (9.00-17.00).
ul. Dziewiarska. Tel. 046/837-10-21.
Tel. 0606-592-523.
sprzedam.
Cinquecento 700, 1997 r.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie 76 m1, Do wynai„cia mieszkanie rodzinie lub
Tel. 046/837-26-52.
,.,_
I B 1·
·
Ł
· dk
·
l 26pl 1986 rok - tanio sprzedam.
1 piętro,
sro owe. owtcz, u · 0 t- studentom w Łowiczu (blisko dworca).
Tel. 046/837-41-08.
mowska. Tel. 046/837-63-29 po 16.00. Tel. 0692 _206 _397 .
Fiat Uno, 1993 r., 5 drzwi, hak, I0.400 zł
l 26p, z alternatorem, stan dobry, w ca- Sprzedam gospodarstwo 0 powierzchni Io
- sprzedam. Tel. 0601-508-996.
Do wynajęcia pomieszczenie skleh oraz budynki, co, tel., wodociąg, stertowłości lub na części sprzedam.
Seicento 900, 2000 rok - sprzedam.
powe 250 m2 w sklepie samoob69
47
6
nik,kosiarka„osa",dmuchawędosiana.Tel. sługowym w Łowiczu.
Tel. 0 08- 3-l ·
Tel. 0603-177-040.
024/28-221-85 po 19.00, 0602-77-97-90.
Renault 21, 1992 r., 1.7 benzyna_ gaz, Żuk, 1984 r. - sprzedam.
Tel. 046/837-46-46 po 18.00.
16
77
046/838
.,...cl
d
b
d
d
b
Sprzedam dom, 220 m2, działka 3.500 m1 . Wynajmę 30 i więcej miejsc noclego- - ·
'' ·
stan ar zo o ry - sprze am.
I
Żuk, 1984 rok, stan dobry - sprzedam. Tel. 0604-335-235.
Tel. 046 837-26-31.
wych, pomieszczenia na sklep, zakJad,
Sprzedam M-4, 72,5 m1, parter, naos. Brat- pracownię (Plac Przyrynek 11) oraz
Cinquecento 704, 1994 r., cena 7.200 zł Tel. 0604-342-115.
kowice. Tel. 0603-395-358, 837-72-14. nowy pawilon na Targowicy nr 14.
- sprzedam. Tel. 046/831-68-76.
Fiat Seicento, 2000 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-99-16.
Punto 55SX, 1998 r., pięciodrzwiowy, Tel. 0606-47-57-20.
Sprzedam działkę z domkiem w Chąśnie
835-33-08.
Tel.
Wynajmę pokój.
I właściciel - sprzedam.
Polonez Caro, 1993 r., nowa instalacja fI. Tel. 0421716-08-67, 0501-254-926.
0600-720-000 po 16.00.
Tel.
Scat Toledo l.9D, 1991 r. - sprzedam. gazowa, alufelgi, autoalarm, centralny M-3, Sikorskiego, Głowno, 36 m1 sprzezamek, zimowe opony, blokada skrzy- dam lub zamienię na wi((ksze (50 ml). Lokale do wynajęcia, ul. Krakowska 9.
Tel. 0606-975-932.
ni, 5.400 zł- sprzedam. Tel. 838-06-24. Tel. 0600-855-880.
Tel. 046/837-26-31.
Opel Astra I. 7TDS, 1996 r., pięcio
drzwiowy - sprzedam.
M-3, 40 m1 , Stryków sprzedam lub za- Sprzedam lub wynajmę 2 pokoje.
Tel. 046/835-33-08.
mienię na Głowno. Tel. 0600-855-880. Tel. 0607-403-259.
GARAŻE

-

Nissan Micra 1.3, 1999 r. - sprzedam.
Tel. 0600-944-728.

Fiat Punto, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-71-55, 0604-457-742.

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

Cinquecento 700, 1993 r., zadbany Gąraż do wynajęcia, ul. Nowy Rynek
sprzedam. Tel. 0606-395-256.
17. Tel. 046/837-39-73.
Polonez 1500, 1990 rok - sprzedam.
Polonez Caro Plus 1.6 + gaz, 1998 r. Tel. 046/839-18-53.
Sprzedam garaż blaszany 3x5. Łowicz, Tel. 046/837-74-35, 837-64-92.
sprzedam. Tel. 046/835-33-08.
Jastrzębia 27.
Fiesta Diesel 1996, Truck Diesel 1997,
Sprzedam mieszkanie 39 m1, TIT piętro,
l 26p EL, 1995 r., zielony - sprzecjam.
5-osobowy - sprzedam.
Tkaczew.
os.
Łocentmm
w
blaszak
garaż,
Sprzedam
Tel. Q606-4 l 8-804.
Tel. 0602-219-877.
Tel. 046/837-85-53, 0600-626-719.
wicza. Tel. 046/837-54-60.
żuk skrzyniowy, stan dobry sprzedam. Cinquecento 900 lub Seicento może być
Sprzedam działkę budowlaną przy traVan, uszkodzony - kupię.
Tel. 0603-993-060.
NIERUCHOMOŚCI sie Łowicz-Bielawy.
Tel. 0504-077-402.
Syrena Bosto - sprzedam.
Otolice 10, tel. 046/837-15-38 .
-SPRZEDAŻ
Peugeot 306 1.4, 1997 r., Sedan - sprzeTel. 046/83 7-73-04 wieczorem.
' Sprzedam działki budowlane lub w całości Sprzedam lub wynajmę dom przy trasie
dam. Tel. 046/835-33~08.
Peugeot 306 1,9 Turbo Diesel, 1994-r. w Łowiczu przy Poznai1skicj. Łowicz, ul. Łowicz-Łódź. Tel. 046/838-90-60.
Opel Vectra 1,6 i, 1992 rok, bordo metasprzedam. Tel. 046/831-85-71.
Warszawska 73, tel. 837-48-06, 837-61-51. Budynek produkcyjno-biurowy
lik - sprzedam. Tel. 0604-518-794.
Komis kupi samochody powypad3-pokojciwe po remoncie, II piętro, os. 2.600 m 2 (z przeznaczeniem na
BMW 525 i, 24 V, 1994 rok, diakowe oraz całe - gotówka.
2
mentowy czarny metalik, bardzo M. Konopnickiej, 1550 zł/m sprzedam. biura, produkcję, handel, szkolnicTel. 0602-705-876.
wieczorem. two), rok budowy 1985, działka
837-46-18,
0691-333-346,
Tel.
bogate wyposażenie, stan idealny
11 tys. m2 w Głownie przy trasie
Absolutnie każde auto powypad- - sprzedam.
k
d ·
Zamicnię lokatorskie M-3, Bratkowice
-Łowicz, do Ło ZI 28 m •
Łódź
kowe, uszkodzone, zniszczone . Tel. 0602-133-182, 046/837-01-80.
'ł
· ·
na większe. Tel. 046/837-73-29.
sprzedamy, podejmiemy wspo •
ewentualnie częściowo spalone
formy.
inne
lub
pracę
m1
oo
4.1
budowlaną
pilnie kupię, płatne gotówką, Ford Transit, 1993 rok, długi, wysoki, Sprzedam działkę
transport gratis, 100 % satysfak- ładowność 900 kg+ 6 miejsc - sprze- (od ul. Fabrycznej, Głowno - Osiny). Tel. 042/719-27-84, 0604-274-233.
Tel. 042/710-89-85.
dam. Tel. 046/838-45-28.
cji !Sprzedającego.
Sprzedam działkę w Głownie, pow.
Tel. 0604-412-810.
Fiat l 26p, 1994 rok - sprzedam.
Zamienię 60 arów lasu Czatolin na zie- 3.200 m, rolno-budowlaną.
Tel. 0608-459-39 l.
mict Domaniewice-Głowno, klasa III-V, Tel. 0604.-368-300.
Żuk, może być do remontu, powyżej
SO arów. Tel. 046/838-80-68.
1990 roku - kupi((.
CC 700, 1996 rok - sprzedam.
Sprzedam dom na ul. Westerplatte w
Tel. 046/856-83-50, 0603-791-589.
Tel. 046/837-90-16.
Sprzedam M-4 w Głownie na Kopcrni- Głownie lu!:t 2;amienię l)a rpie,sf~a,n,ic • ,
Star 200 sprzedam. Tel. 046838-11-58.

Sprzedam pawilon handlowy na targowicy z wyposażeniem do sprzedaży
wędlin. Tel. 0503-130-556.

I 26p, 1989. rok-SprŻeda1n . Lenartów 29.

ka ~ T~I~ ó42'l1 fb'~1o~91,7ł9~33-32'.'

-'

Tel. 6502-"S 'l 7-428.· -~ ", · ,· ·

~ ' '

1

' '

(telefon, siła, w.c.) w centmm Łowicza.
Tel. 046/837-63-39.
Do wynajęcia mieszkanie M-3 (parter),
os. Konopnickiej. Tel. 046/837-46-63.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Sprzedam nagłośnienie 2x300W.
Tel. 046/837-72-41.
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, wąglowc
z Olsztyna, wysoka wydajność, niska
cena. Nowość- termokominki z Poznania.Łowicz,ul. Klickiego66(obokpunktu skupu metali kolorowych).
Regulatory tempcrah1ry i dmuchawy do
kotłów miałowych i w((glowych w stałej sprzedaży.
Łowicz, ul.Klickiego 66 (obok punkh1
skupu metali kolorowych).

PPHU Drewno-Trak
krok\yi 1 ~\111tP"Yki,

sprzedaż

łat,

Tel. 046/8~Ś~8b:q3~ ~ · ~·.;

J

.~;

desek,
•

~

-
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Sprzedam skrzynki uniwersalne.
Tel. 046/83 8-13-62.

AVON - zatrudni konsultantki.
Tel. 0421719-44-4 7, 0608-256-691.

Sprzedam kabel 4x 16 mrn 2, I O zł/mb
(100 m). Tel. 046/837-69-57.

Chałupnictwo różne,

Sprzedam plandekę do Stara.
Tel. 046/838-73-51.

dowóz, odbiór wyrobów z domu bez kaucji. Infonnacjc bezplatne - zaadresowana koperta dwa
znaczki luzem.
„Dajrob", ul. Norwida 7/ IO, 09-400 Płock.

Hydraulika, c.o„ woda, kanalizacja,
miedź, plastik, tradycyjne, 80 zł. punkt.
Tel. 046/837-11-75, 0602-832-738.
paneli podłogowych i ścien
nych, plyty K/G, gładź, poddasza - aranżacje i zagospodarowanie, pokrycia dachowe. Tel. 060 I-703-244.

Montaż

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

Zespól muzyczny - bale, wesela, zabawy. Tel. 046/837-05-22.
Kuśnierz - szycie i przerabianie futer.
Skierniewice ul. Północna 59.
Tel. 046/833-95-13.
Renowacja mebli. Tel. 83 8-04-34.

Fi1ma Proste! Car oferuje akumulatory
Firma zatrudni frezerów.
Remonty, wykończenia. Tel. 0600-216-845.
do samochodów osobowych i ciężaro
wych oraz ciągników firm Centra, Exi- Tel. 046/838-88-70.
Profesjonalny montaż paneli ściennych
AVON poszukuje konsultantek.
dc, Dublet. Zapraszamy do naszej sie- Firma zatrudni księgową.
i podłogowych. Tel. 046/837-01-85 wie- Tel. 046/862-59-62, 0502-650-304.
dziby - Łowicz; os. Górki, ul. Podgóma Tel. 046/838-89-76.
czorem, 0602-513-558, 0502-748-426.
23 (kienmek Bielawy, Łęczyca).
Dezynsekcja, d~ratyzacja, dezynfekcja, fuUkładanie glazury, terakoty, tapetowaZatrudnię szwaczki (dzianina).
migacja Tel. 046/837-80-78, 0608-574-762.
Monety kolekcjonerskie NBP - rok Tel. 0608-182-860.
nie, inne wykończeniowe.
1999, 2000, 200 I oraz Roland E-16.
Pożyczki "od ręki", pieniądze do ręki.
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760.
Szukam opiekunki do dziecka.
Tel. 046/837-48-31 po 18.00.
Tel. 0606-233-816.
Tel. 046/837-64-06.
Domofony, alarmy, bramy i drzwi garaSprzedam segment czarny.
żowe, montaż napędów (sterowane z pi- Projektowanie budynków mieszkalnych,
konsultantką
Zostań
!
!
!
Chcesz dorobić
Tel. 0603-061-841.
lota). Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316. gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyAvonu. Atrakcyjne prezenty!
Sprzedam kożuszek dziecięcy i ubran- Zadzwoń 046/837-98-53.
Usługi hydrauliczne, naprawy drobne: ceny i kosztoiysy. Tel. 0461837-78-38 ·
ko do chrztu. Tel. 0608-352-011.
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów,
Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722.
Zatrudnię do pracy w pizzeri kobietę w
Usługi ogólnobudowlane od piwnicy po wykładzin, tapicerki meblowej i samoSprzedam dużą ilość suchych wysłodków, wieku 20-30 lat.
dach. Tel. 0692-413-403, 046/837-28-57 chodowej u klienta. Szczepanik - BratTel. 0602-79-79-72 I 0.00-18.00.
Granulat, Lekkie. Tel. 024/356-24-71.
kowicc 19/9. Tel. 046/837-73-07.
·
k
.
S prze d am k1os na targowicy.
Samodzialna księgowa z -praktyką, po- wieczorem.
Tel. 046/837-63-79.

dejmie pracę na część etatu.

Ush1gi hydrauliczne. Tel. 046/838-67-41.

Sprzedam: sofę 2-osobową, dywan

Tel. 0609-54-13-68.

2,4x3,40 m. Tel. 046/837-94-96.

Przyjmę chałupnictwo, szycie - ze sta-

.
k .
Wy onczema wnętrz.
Tel. 0600-225-256.

żcm.

Tel. 046/839-62-30.

Zespół muzyczny: profesjonalizm
i doświadczenie.
Tel. 0608-433-199, 046/838-11-74.

elektroinstalacje, pomiary,
KOMPUTERO
domofony, automatyka. Remontm.vo- PISANJE
budowlane, elektiyczne, hydrauliczne,
USŁUGI WIDEO
Sprzedam żuka, I O-letni, w idealnym
płyty
panele,
gładź,
terakota,
glazura,
stanie i tregiy 12 m dwunastki.
Komputeropisanie, pisanie programów.
Wideofilmowanie, fotografowanie, ob- G/K, stolarka, poddasza. VAT.
Tel. 046/838-71-12, 839-13-70.
Tel. 046/839-20-37.
róbka komputerowa. Tel. 046/837-31-73. Łowicz, os. Kostka 21/28,
Sprzedam zestaw kina domowego PhiKomputerowe przepisywanie - szybTel. 046/837-50-84, 0601-303-858.
Wideofilmowanie, fotografowanie.
lips - nowy, na gwarancji.
ko, profesjonalnie. Tel. 046/837-46-85.
Wykonuję remonty mieszka11: glazura,
Tel. 046/837-31-73.
Tel. 0503-540-043.
terakota, gładzie gipsowe, panele, płyty Komputerowe przepisywanie prac. TaSprzedam laptopa Pentium 133 MMX, Wideofilmowanie Studio Mewa - montaż GIK, malowanie, F. VAT
nio, szybko, solidnie. Tel. 046/837-78-71.
24 MB RAM pamięci, 1.4 GB dysk, cyfrowy, obróbka komputerowa, płyta we- Tel. 046/830-20-0 I, 0606-148-466.
Komputerowe przepisywanie prac. Takarta muzyczna i graficzna, matryca 12 selna. Tel. 046/837-77-75, 0604-562-005.
szybko, solidnie.
nio,
sufity
poddaszy,
Gips, ocieplania
cali, nowa bateria do 3 godzin pracy.
Wideofilmowanie. Tanio, solidnie.
0504-493-049.
046/837-92-27,
Tel.
boazerie.
podwieszane,
Tel. 0600-682-738.
Tel. 0601-995-147.
Tel. 046/863-31-74, 0604-645-981, .Komputeropisanie.
Sprzedam tunel foliowy. Tel. 861-26-48. Wideofilmowanie „MaJa".
0502-228.-972.
Tel. 046/837-18-85, 0608-402-0 ł4.
Sprzedam overlock 3-nitkowy, 220 V. Tel. 046/838-85-16, 0601-292-287.
Glazura, terakota, panele podłogowe,
Tel. 046/838-86-68.
Wesele na DVD. Wideofilmowa- ścienne, sufity podwieszane.
NAUKA
Tel. 046/837-91-41, 0607-728-362.
Sprzedam wyposażenie sklepu spo- nie. Tel. 046/837-06-87.
Wideofilmowanie, obróbka komputcro- Podlogi szwedzkie, glazura, terakota, si- Biologia, chemia - korepetycje.
żyw~zcgo. Tel. 024127 - 79-l 54 ·
Starc, stylowe żyrandole, kinkiety wło- wa. Tel. 046/837-79-81, 0600-225-271. ding, gładź gipsowa, panele ścienne i pod- Tel. 0504-93-77-67.
oraz małe Wideofilmowanie, montaż cyfrowy- ta- logowe tanio · Tel · 0602 -717 -207 ·
skie, k1yształ, brąz i mosi~dz
·t
Studentka korepetycje z matematyki.
.
"
111·0. Tel. 0608-475-473.
meble stylowe. Tel. 046/838-58-65.
Tel. 0609-135-461.
"Efe kt' ' us Iug1· 1iy d rau 1·1czne - re1crcncJc.
Sprzedam 5 topoli.
Wideofilmowanie, pel na obróbka kom- Tel. 0604-674-641.
Chemia -korepetycje. Tel. 046/837-61-22.
Gągolin Zachodni 23 gm. Kocierzew.
Uslugi wykańczania Wnl(trz Piotr Zaputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Nauka giy na gitarze. Tel. 046/837-32-98.
Sprzedam segment młodzieżowy w do- Nagraj swój film na DVD. Wideofilmowa- w1·s'lak
· ' · Tel · 050 I - 319 -480 ·
b1ym stanie. Tel. 046/837-33-27.
- korepetycje, wypraBudynki, stan surowy od podstaw, tyn- Język polski
nie, zdjęcia. Tel. 0601-31-417, 837-73-39.
Tel. 0607-328-038.
tanio.
cowania,
Sprzedam komputer. Tel. 0600-315-737.
ki zewnętrzne+ ocieplenia, montaż płyt
Biologia - korepetycje. Tel. 046/837-61-22.
K/G, okna z PCV. Tel. 0502-637-042.
USŁUGI
Sprzedam Simens M-35i, Sony C-1, ra-

Sprzedam grzejnik elektryczny.
Łowicz, ul. Zduńska 32/3.

dio samochodowe z CD Philips z panercm. Tel. 0503-436-696.

INSTAL.-BUD.-REM.

Przyłącza,

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie
parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popów

Serwis pogw<).rancyjny drzwi, okien, 48. Tel. 0604-334-891.
konstrukcji aluminiowych i PCV. Finm
Sufity, ściany z płyt gipsowych, gładź
Drut śr.·3,5 mm oraz suwnicę2,5 tony tanio
Jantar. Tel. 0609-688-506.
gipsowa, malowanie, glazura, terakota.
sprzedam. Tel. 046/838-63-08 wieczorem.
Kompleksowe wykończenia wnętrz Tel. 046/837-08-07.
Sprzedam skrzynki jedynki, komplety, oraz budowa kominków tradycyjMalowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
.nych. Tel. 046/838-12-00.
drewno opałowe oraz kominkowe.
panele. Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Tel. 046/838-15-27 po 20.00.
Kotły kominkowe z płaszczem wodnym.
Sprzedam bardzo ładny garnitur młodzie
Nowość na polskim 1ynku. Moc urzą
żowy, grafit, 175-180, cena 200 zł.
INNE USŁUGI
dzenia 19 kW - ogrzewa 120 m2 poTel. 046/837-89-4'().
wierzchni mieszkalnej. Pracuje dwuczynProgramowanie tunerów Cyf1y +.
nościowo - kominek i kocioł ogrzewający
caly dom poprzez grzejniki. Niska cena. Tel. 046/830-22-76.
PRACA
Dystrybutor: PHU Domitech - pawilon Przewozy Mercedes Sprinter 9 osób.
Młoda, technik ekonomista ze stażem handlowy Mysłaków, tel. 046/83 7-61-09. F. VAT. Tel. 046/838-34-25.
podejmie pracę. Tel. 046/837-72-87.
Gładź, płyta gipsowa, sufity podwie- Przewozy krajowe - Mercedes
glazura, te- Sprinter, 15 osób.
Zatrudnię lub nawiąże współprac!( z szane, malowanie, boazeria,
pod- Tel. 046/837-02-57, 0606-63 4 -4 82 .
siding,
parkiety,
podłogi,
rakota,
osobą posiadającą licencji( pracownika
.OO.
19
po
046/838-98-40
Tel.
bitki.
zabezpieczenia technicznego.
Cil(cic drzew piłą spa linową. Układanie glaTel. 046/837-71-12, 0606-949-573.
Hydraulika - instalacje, naprawy. zmy i terakoty - tanio. Tel. 046/839-11-62.
Tel. 046/837-19-29.
Zostań konsultantem firmy AVON.
Fryzury i makijaż wieczorowy w domu
Tel. 046/837-81-11.
Glazury, terakoty. Tel.046/837-19-29. klientki. Tel. 046/837-78-92.
Sprzedam playstation. Tel. 046/837-83-11.

Praca- Niemcy, Anglia Tel. 0600-216-865.

Ush1gi hydrauliczne.

Pracowałeś _Niemcy, Europa Zachod-

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

nia. Odzyskujemy podatek.
Tel. 071/385-20-18.

Remonty, wyko11czenia wnętrz.
Tel. 024/285-86-04 po 16.00.

AVON - zatrudni konsultantki.

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

T~I. 6421719-44-47, 0608-256-691.

Naprawa pralek automatycznych, lodówek, zamrażarek. Tel. 046/ 837 _49 _19 _
Profesjonalne instalacje sygnalizacji wła
mań, dozoru telewizyjnego oraz kontroli
dostl(pu. lnstalaejc telefgniczne.
Tel. 0601-207-689.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow.
15 ha w okolicach Łowicza z murowanymi budynkami lub same budynki. W
dniach 20-30.XTI br. pod nr tel. 046/83877-65, a w dniach 31.Xll - 20.1.2002 pod
nr tel. 058/672-02-96.·
Sprzedam ciągnik C-360.
Górne 14.

Dąbkowice

Sprzedam suche wysłodki.
Wyborów 78. Tel. 0602-113-681.
Sprzedam marchew,
Tel. 046/838-15-62.

pietruszkę.

Sprzedam ciągnik rolniczy MTZ 82,
1993 r„ liczba motogodzin 1700, stan
bardzo dob1y. Tel. 024/28-55-265.
Klacz, 18 miesięcy - sprzedam.
Tel. 046/838-04-77.
Sprzedam pszenżyto, kukurydzę, cią
gnik C-360, wózek widłowy GPW 2,5
tony udźwig. Tel. 046/838-05-94.
6
046/838
ł
S
-03- 7.
przcdams omę,siano. Tel.
Sprzedaż suchych wysłodków granulowanych, węgla kamiennego, bnmatnego
i miah1. Chąśno II 43, Łowicz os. Górki,
ul. Jasna 18 po 14.00.
Tel. 046/837-12-02, 0602-235-159.

mleka, róż
ne pojemności, gwarancja, serwis, kredyt. Tel. 046/838-79-42, 0606-984-095.
Sprzedaż schładzalników do

Rozrusznik obornika 6 ton sprzedam.
Tel. 046/838-11-58.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
2644, ścinacz zielonek Orkan, przyczepa jednoosiowa wywrotka 3.5 t, beczka
asymilacyjna 3000 I do remontu.
Tel. 0421719-71-35.
Kupię kombajn Bizon oraz sieczkarnię
do kukurydzy Z350 w bardzo dobrym
stanie. Tel. 046/838-25-48.

Sprzedam jałówkę na samym wycieleniu. Tel. 046/838-67-49.
Sprzedam siano belkowane lub zamienię na
Tel. 046/837-47-40 wieczorem.

zboże.

Sprzedam tanio bielarkę ciągnikową i widlak
2,5 tony podnoszenia. Tel. 046/838-90-60.
Sprzedam prasę rolującą Sipma.
Tel. 060,2- 709-962.
Sprzedam słomę.
Tel. 046/838-75-17 wieczorem.
Sprzedam slomę belkowaną. Skowroda
Poh1dniowa 26, tel. 046/838-14-94.

Wypracowania. Tel. 830-20-50.

Sprzedam śrutownik na kamienie z silnikiem IOkW, cena 300 zł. Tel. 838-71-67.

Angielski dla dzieci i młodzieży.
Tel. 046/837-53-15.

Sprzedam ziemniaki jadalne Irga.
Tel. 046/838-43-84. .

Język angielski _ korepetycje, studentka. Tel. 837-70-49,0608-523-381.

Sprzedam kombajn Bolko, zbiornik do
mleka 430 I, sadzarkę do ziemniaków
łailcuchową, polską, sortownik do ziemniaków. Karsznice Duże 41.

ROLNICZE
Sprzedam Z056, 1988 r., Anna, 1990 r.,
C-360, 1984 r„ Multicar, 1986 r„ przyczepę 4,5 i 6 t. Tel. 046/838-79-27.
Sprzedam kombajn zbożowy 056,
J 986 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 wyciąg linowy obornika.
Tel. 046/838-79-88.
Kupię jęczmieil, pszenicę paszową.

Tel. 0601-076-141.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Chruślc43, gm. Kiernozia.
Sprzedam jalówkę na samym wycieleniu. Tel. 046/838-67-49, 0600-539-114.
Sprzedam śrutownik bijakowy.
Tel. 046/838-46-19.
•

•

•

-

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

suchych wysłodków, węgla
kamiennego, bnmatnego i miału, otrąb.
Chąśno II 43, Łowicz, os . Górki, ul. Jasna 18 po 14.00.
Tel. 046/837-12-02, 0602-235-159.

Sprzedaż

Sprzedam jalówkę na wycieleniu, ok. I O
I 20-02. Lenartów 29.
Kupię olchę.

Tel. 046/838-85-90.

Sprzedam basen na mleko 4 70 I, używa
ny tanio. Tel. 046/838-20-29.
Sprzedam Bizon Z0-56. Tel. 838-12-75.
· Zetor 72 I I, I 990/91 - sprzedam.
Tel. 0603-741-502.

ZWIERZĘTA
Owczarka niemieckiego, suczkę sprzedam. Tel. 046/830-24-78.
Rotwaile1y3-miesięczne. Tel. 0602-393-874.
•

.•

'>

Sprzedam stafordy. Tel. 046/838-12-4 7.

,
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MYSLIWSKI

TRADYCJA I OBYC

Każda nacja ludzka od najdawniej-szych lat, na przestrzeni wieków
i tysiącleci, kształtowała swój oryginalny język. Pielęgnowane zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie przetrwały do naszych czasów. Tradycyjny regionalny język społeczności ludzkiej to
chluba narodu polskiego i perła w koronie, którą należy chronić od
zapomnienia.Z troską o dziedzictwo kultury narodowej powinniśmy
przekazywać potomnym piękny, słowiański, staropolski język.
Wielki udział w tej rodzimej tradycji ma środowisko myśliwych które skwapliwie eksponuje obyczaje i ceremoniał myśliwski, upiększa
jąc swój język łowiecką gwarą, która niekoniecznie musi być lubiana
przez inne grupy społeczne np.: niektóre liberalne środowiska twardogłowych ekologów.
ie wszyscy wiedzą, że myśli ki - mamuty, które dostarczały im duże
stwo jest najstarszym zawodem ilości skór i mięsa. Jednak prymitywne
(zajęciem) świata. Prawdą jest, że lu- narzędzia jakie wówczas używali - tadzie od początku swojego istnienia mu- kie jak: oszczepy, włócznie, dzidy (zasieli zabijać zwierzęta aby, utrzymać się ostrzone drewniane kije) były ski1teczne ale tylko w rękach wielu współpra
przy życiu.
Jaja ptasie, korzonki roślin, dzikie cujących ze sobą łowców zwierząt. Znaowoce były tylko uzupełnieniem ich li już wtedy niektóre tajniki stosowane
„menu''. Podstawowym daniem w ich przez dzisiejszych pseudomyśliwych
,jadłospisie" było mięso ssaków i ryb, (kłusowników) - zakładania różnych
które szczególnie sobie zasmakowali. pułapek, z których chętnie korzystali .
Do popularnych wówczas sposoPierwotni myśliwi musieli ponieść wiele trndu aby upolować grubego zwierza. bów polowań na grubego zwierza nalaWielu z nich gin<(ło w walec np. z nie- żało kopanie głębokich dołów lub jam,
dźwiedziem czy nosorożcem. Głód po- zamaskowanych ściółką na ścieżkach
wodował, że pomimo przelanej kiwi swo- zwierzęcych wędrówek. Całe tabuny ludzi przemierzały wielkie obszary bezkreich braci nigdy nic przestali polować.
Populacja gatunku ludzkiego na świe snych puszcz, rozległych stepów, niecie zacz<(ła systematycznie wzrastać, zmierzonych kiliei w poszukiwaniu poplaneta ziemia zapełnila się niezliczoną żywienia, prowadząc koczowniczy tryb
ilością gatunków zwierząt, które dla życia. Przez tysiące lat doskonalili rzeczłowieka stały się niezbędne dla egzy- mioslo łowieckie oraz specyficzny język,
stencji, rozwoju i przyszłości dalszych który przetrwał do dnia dzisiejszego.
Właśnie tradycjom łowieckim, przejego pokoleń. Człowiek jako stworzenie
naczelne zaczął podporządkowywać so- kazywanym z pokolenia na pokolenie,
bie gatunki zwierząt, oswajając je. Skło zawdzięczamy, że język i zwyczaje ło
niło to niektóre plemiona do osiadłego wieckie przet1wały do naszych czasów.
trybu życia. Jednak większość plemion, Język łowiecki zachował się w zabytrównież i słowiańskich, prowadziła ko- kach polskiej literatury oraz w słow
czowniczy tryb życia tworząc klany nikach. Początki terminologii łowiec
rodzinne, które niejednokrotnie stacza- kiej sięgają 1822 roku. Współczesne
łowiectwo, oprócz tradycyjnego języka
ły mi<(dzy sobą walki o terytoria łowiec
kie. Plemiona pogańskich myśliwych łowieckiego, zachowało również pewne
skutecznie polowały na olbrzymie ssa- zwyczaje, które wzbogacają przeżycia

polowania obrzęd
zwierzynie i kniei. Do
zwyczajów, bez których nie odbywa
się żadne polowanie, należą sygnały ło
wieckie, pasowanie na myśliwego, wrę
czanie złomu i układanie pokotu. Tradycja ta nie jest obca myśliwym z powiatu
łowickiego. Powiem więcej, wszyscy bardzo starają się, aby urozmaicić spotkania
towarzyskie gwarą łowiecką, a na polowaniach posługują się pięknym tradycyjnym językiem myśliwskim.

myśliwskie i czynią z

oddający hołd

łowieckie grane na rogu lub trąbce. Jest
to cała gama tekstów muzycznych, które bardzo ułatwiają wykonywanie polowania w dużych kompleksach leśnych.
Dawny myśliwy rozróżniał około 40
tekstów muzycznych, które są nieodłącznym elementem obyczaju myśliwskiego. Wszyscy interesujący się
tym tematem, pamiętają zapewne pięk
ny koncert Wojskiego, ze wspaniałych
strof „Pana Tadeusza" A.Mickiewicza.
Następną tradycją, która przetrwała po

N
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odpoczynek między pędzeniami. łyk cieplej herbaty i dalej
ruszy w knieję na dalsze Iowy

brać myśliwska

Miałem już niejeden raz okazję, aby
w ich gronie sh1chać wielu opowieści i
gawęd (niekoniecznie prawdziwych), nie
tylko związanych z łowiectwem i opowiadanych w taki sposób, że co chwilę
przerywały je gromkie salwy śmiechu
wszystkich uczestników zbiorowego
polowania. Najważniejszą rzeczą braci
myśliwych, jest to aby wesoło spędzali
czas, i aby miłe wspomnienia trwały
wiele dh1gich lat. Jednym z wielu obrzę
dów wzbogacających łowy, są sygnały

pasowanie na myśli
wego. Jest to wielkie przeżycie młode
go myśliwego, który wstąpił w szeregi
Polskiego Związku Łowieckiego, a wzruszenia emocjonalne z tym związane,
młody adept myślistwa będzie pamiętał
do końca życia.
dziś dzień, jest

Jeżeli początkujący myśliwy zdobył

na polowaniu zbiorowym, po zakończonym miocie lub w
czasie pokotu, najstarszy stopniem lub
wiekiem myśliwy wywołuje z szeregu
pierwszą zwierzynę

kandydata i wzywa go do przyjęcia „pasowania". Trębacz gra sygnał „pasowanie", a wszyscy pozostali uczestnicy polowania zdejmują nakrycia gło
wy. Pasowany klęka na lewym kolanie
obok zastrzelonego zwierzęcia, lewą rękę
opiera na broni a prawą na zwierzu.
Przypomina mu się o obowiązkach myśliwego i znaczy kiwią (w języku myśliwskim farbą) czoło adepta. Obyczaj
myśliwski nakazuje, aby nie ścierać krwi
do końca polowania. Przestrzega się
również, żeby pierwszego własnoręcz
nie zastrzelonego zwierza młody myśli
wy patroszył własnoręcznie.
Tradycją zako6czonego polowania
jest tzw. pokot. Ubitą zwierzynę ukła
da się szeregami w kierunku myśli
wych. W pierwszym szeregu najwięk
sze drapieżniki, w dmgim największa
zwierzyna płowa, w następującej kolejności: łosie, jelenie, daniele, dziki,
sarny, lisy i inne drapieżniki futerkowe. Dalej zające, króliki, następnie ptactwo łowne jak: bażanty, kuropatwy,
głuszce, cietrzewie. Lisy układa się z
kitami wyprostowanymi na przedłuże
niu linii grzbietu. Co dziesiątą sztukę
zwierzyny drobnej wysuwa się o pół
dh1gości do przodu. Myśliwi stoją w
szeregu u czoła rozkładu, nagonka po
przeciwnej stronie, przed nimi trębacze.
Gdy pokot odbywa się o zmroku, wtedy rozpala się ognisko. Tradycja zabrania przekraczania Jeżącej zwierzyny.
Prowadzący polowanie „Łowczy"
składa raport, podając wyniki polowania, ogłasza „króla polowania", „wice
króli" i „króla pudlarzy". Po ich dekoracji dziękuje wszystkim zabezpieczne i pomyślne łowy. Na zakończenie
trębacz gra hejnały „ koniec polowania" i „darz bór", które wszyscy uczestnicy polowania sh1chają z odkrytymi
głowami.

Sławomir

KREDYTY LEASING
'Tani Kf'etfyt
tf{a tażtfegol

~Kormoran

OD 0,5%

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!!!
Bezpłatny montaż

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

RATY

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

MEBLE KUCHENNE
I OKNA PCV
Łowicz,

Nowy Rynek

16~ .

Dostawa pod wskazany adres.montaż, serwis
Napędy do bram garażowych.

,

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

LEWl~ATAN
R-73

u,J. _Kup,u;;ia_Puch{ltk? 8, 9(j-1 OO. SkierpieJNi<;e
' -, - „_ ' tel. (0-46) 833-56-51 · ' '

MARKElr
przy ul.

BRAMY HORMANN BIURO RACHUNKOWE
i inni producenci
GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE, OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE NAPĘDY,
ORZWI PRZECIWPOŻAROWE
I INNE SZLABANY I MARKlZV TARASOWE

MIESIĘCZNIE

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

SPR.ZEI>.A.Ż, SER.~S

Głowno,

Walczak

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

Długiej
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ZAPRASZA
PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW

OFERUJEMY:
• SZEROKI ASORTYMENT
• ATRAKCYJNE CENY

ZAPRASZAMY.I
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Gmina Kocierzew Południowy

ZM
IAN
Y
W
KOM
ISJA
CH
P

odczas ostatniej sesji, 27 grudnia,
kocierzewscy radni dokonali zmian
w składach osobowych komisji działa
jących przy radzie gminy. Dokonanie
zmian było następstwem rezygnacji
z pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, jaką na poprzedniej sesji, 29 listopada, złożyli: przewodniczący tejże komisji - Edward Jabłoński oraz dwaj jej człon
kowie - Jan Dhtbisz i Krzysztof Kosiorek.
Radni jednogłośnie zatwierdzili skład
nowej komisji rewizyjnej, którą tworzą: Kazimierz Muras - przewodniczą
cy, Stanisław Wróbel, Jan Dłubisz
(wszyscy trzej wchodzili w skład poprzedniej komisji rewizyjnej), Czesław

Majer, Waldemar Woliński (obaj wcześniej byli członkami komisji oświaty).
Warto zauważyć, że Jan Dłubisz miesiąc temu złożył rezygnację z człon
kowstwa w przedmiotowe j komisji.
Swoją decyzję motywował brakiem
ogólnego zrozumienia i chęci współpra
cy ze strony zarządu gminy, a szczególnie wójta gminy, natomiast podczas
ostatniej sesji, zapytany przez przewodniczącego rady Romana Kwaska,
czy chciałby nadal uczestniczyć w pracach komisji rewizyjnej bez wahania
wyraził zgodę. Jeżeli radni pąprą moją
kandydaturę, będę nadal pracował w tej
komisji - zapewniał radny Dłubisz.

Zespół Opieki Zdrowotn ej

W związku ze zmianami w komisji
rewizyjnej, którą zasiliło dwóch człon
ków komisji oświaty, konieczne było
uzupełnienie składu komisji oświatowej
o brakujące dwie osoby. Sprawa wbrew
pozorom nie była prosta, ponieważ ani
Edward Jabłoński, ani KrzysztofKosiorek (którzy po odwołaniu z komisji rewizyjnej, nie wchodzili w skład żadnej innej
komisji), nie wyrazili woli pracy w komisji oświatowej, zdeklarowali natomiast
chęć pracy w komisji budżetu i finansów.
Ostatecznie komisję oświaty zasilili radni Stanisław Czubak i Jerzy Wróbel, zaś
radni Jabłoński i Kosiorek zajęli ich miejsca w komisji budżetowej.
(aj)

Budynek po „Ekonomiku"
po raz trzeci•
Rada powiatu podjęła decyzję o sprzedaży
w formie rokowań

ziewiętnastu radnych powiatu ło
wickiego poparło projekt uchwały
przeznaczający do sprzedaży w drodze
rokowań zabudowanej nieruchomości o
powierzchni. 1740 m 2, położonej przy
ul. Podrzecznej 22 w Łowiczu (dawny
budynek „Ekonomika") . I O radnych
wstrzymało się od zajęcia stanowiska w
tej sprawie, nikt nie głosował przeciw.
Nieruchomość ta była już dwukrotnie
wystawiana do przetargu, niestety nie
było zainteresowania jej kupnem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce nieruchomościami, w sytuacji,
gdzie drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, istnieje możliwość
zbycia nieruchomości w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowapołowęmniej,botylko36 litrów, krwi niach. Zarząd powiatu postanowił więc
oddano na terenie powiatu łowickiego zwrócić się do rady o udzielenie zgody
w gmdniu w porównaniu z rekordo- (w formie uchwały) na skorzystanie z
wym październikiem kiedy krwiodawcy tej możliwości. Jeżeli rada przyjmie tę
()fiarowali 84 litry. Akcje pobierania organi- uchwalę, istnieje duże prawdopodobieńzowano przed siedzibą PCK na Nowym
Rynku i w szkołach średnich naszego powiatt1. Przyczyną małej ilości pozyskanej
krwi jest przerwa świąteczna i częste przeziębienia u lawiodawców uniemożliwiające
oddanie płynu życia. Łowicki PCK nie jest
zrażony takim obrotem sprawy, tradycyjnie w każdy poniedziałek w godz. 9.00 12.00 przed jego siedzibą będzie stał specjalistyczny ambulans, w którym będzie moż
na oddać krew, odwiedzi on także kilka szkół
średnich, gdzie dawno nie gościł.
(tb)
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Krwiodawcy tei choruią

Ostrzeżenie

ze strony O
energetyków
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a kilka godzin Zakład Energetyczny Łódź Teren przerwał dostawę
prądu do budynku przychodni przy ul.
Kaliskiej w Łowiczu. Przyczyną było zaleganie łowickiego Zespoht Opieki Zdrowotnej z opłatami za prąd - zarówno zużyty w szpitalu, jak i w samej przychodni. Dh1g,jak wiadomo, jest wynikiem tmdnej sytuacji finansowej ZOZ, o której wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach.
Wyłączenie prądu trwało od godz. 13.30
do 16.40 w czwartek, 20 gmdnia 2001.
Krzysztof Sowiilski - szef działu windykacji i zamówień Rejonu Energetycznego w Łodzi powiedział Nowemu Łowi
c=a11i11owi, że zadhtżcnie ZOZ powstało
już kilka miesięcy temu. Od tego czasu
tnvały z dyrekcją ZOZ negocjacje, ale nie
doszło do uregulowania długu. ij)ilączy
li.fmy obiekt, którego ·wyłączenie było w
naszej ocenie mniej szkodliwe - mówi
Krzysztof Sowiński, podkreślając, że za.

kład energetyczny stara się takich sytuacji unikać. Rozmawialiśmy długo, ale nie
możemy kredytować naszych dlużników
jest to ochrona interesów zarówno.firmy,
jak i innych odbiorców - uważa przedstawiciel energetyki.
W efokcie przerwy w dopływie prądu
ZOZ zapłacił część dh1gu, obie strony
mają nadzieję, że była to pierwsza i ostatnia tego typu sytuacja.
Wicedyrektor ZOZ Henryk Szkup
uważa, źe brak prądu przez kilka godzin
w przychodni to skutek dh1gu za prąd
w szpitalu - to zobowiązanie jest kilkakrotnie większe. Zaległości powstały w
lipcu 2001 i w sumie wynosiły około 70
tys. zł. Po zaistniałej sytuacji ZOZ zapłacił połowę należności, dmgą część zobowiązał się zapłacić do 25 stycznia 2002.
Zdaniem dyrekcji zobowiązanie to będzie
zapłacone, aby sytuacja wyłączenia prą
du nie powtórzyła się.
(111wk)

dok. ze st1: 11

~uszq doieidiać, chcą płacić
W

łaściciele rozumiejąc jednak sytuację zarządu gminy, który nie ma

możliwości pełnego wywiązania się

mniei

twierdząc, źe

lepsze 1OOO zł niż nic. Zaz dzierżawy pieniądze
Wicia planowali przezna-

oszczędzone
mieszkańcy

z umowy, zaproponowali częściowe zej- czyć na rozbudowę strażnicy (powięk
ście z zapisanej w umowie ceny dzierża szenie zaplecza kuchennego oraz garaż
wy. Proponują, by ustaloną kwotę ( 1350 dla trzeciego samochodu, którego nie
zł za miesiąc) obniżyć o koszt wynajmu mają gdzie trzymać), część materiałów
dwupokojowego mieszkania w Łowiczu mająjuż zgromadzonych, robociznę za(szacunkowo 300 - 400 zł), co ze wzglę mierzali wykonać we własnym zakredu na wysokie koszty i uciążliwość do- sie. Jednak, czy uda im się zrealizować
jazdów są zmuszeni uczynić. W zaist- plany i mszyć wiosną z budową?
niałej sytuacji Rad.a Sołecka w Wiciu, bo
Decyzje co do uregulowania czynto najej konto mają wpływać pieniądze szu i ustalenie jego wysokości powinny
z dzierżawy budynku, jest gotowa przy- zapaść w najbliższych dniach.
stać na obniżkę dzierżawy o 350 zł,
(aj)

--

uda nam się zbyć tę nieruchow tym roku, ponieważ jest
osoba zainteresowan a kupnem - zapewniał radnych Ryszard Deluga członek
zarządu powiatu.
Przypomnijmy , że wartość przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości
została wyceniona na 734 tys. zł. Wystawiając ją do pierwszego przetargu, ze
względu na to, że jest ona wpisana do
rejestru zabytków, cenę tę obniżono o
30%, co dało nieco ponad 513 tys. zł.
Pierwszy przetarg się nie powiódł, podjęto więc decyzję o kolejnej obniżce ceny,
było to kolejne 30%, co spowodowało,
że w drngim przetargu nieruchomość
można było kupić już za niecałe 360 tys.
zł, jednak i to nie przyniosło zainteresowania. Zgłosiły się dwie firn1y,jedna oferowała 250 tys. zł, drnga 280 tys. zł. Aktualnie zarząd powiatu widzi możliwość
zbycia tej niernchomości w drodze rokowań za około 318 tys. zł.
(aj)

Zyczenia wstarostwie
radycyjnie już podczas ostatniej
w roku sesji radni powiatu łowic
kiego przy lampce szampana skła
dali sobie życzenia wszystkiego najlepszego na nadchodzący rok. Owocnej, dobrej współpracy w kolejnym trndnym roku,
z pewnością trudniejszym od poprzedniego - życzył radnym starosta Cezary
Dzierżek. Warto dodać, że radni mieli podwójną okazję do składnia życzeń, ponieważ dokładnie w dniu sesji, 28 grndnia, wypadły i1;1ieniny starosty.
(aj)

T

Gmina Głowno

Deklaracje podatkowe
-na uzupełnionych drukach
adni gminy Głowno zatwierdzili na
ostatniej sesji w roku 200 I, 27 gmdnia
druki deklaracji podatkowych na rok
2002 . Jednogłośnie zaakceptowano wzór
deklaracji: podatku rolnego od gmntów
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatku leśnego od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wykazu niemchorności i deklaracji w sprawie podatku od niernchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
(eb)
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EKOT ERM PLUS

oferuje firma EKO -AUTORYZO WANY DYSTRYBUTOR OLEJU OPAŁOWEGO
Gwarantuj emy: .
* Najwyższąjakość produktu PKN ORLEN
*Rzetelność i terminowość dostaw
*Niskie ceny - oferta specjalna dla stałych klientów
Zapraszam y codziennie w godzinach 9 - 17
.,. .„
....... .,,.. • • „ „
- Łowicz,· ul: K--siężacka
teł: "(O- 4ff)·BSY· 55 41
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siwo,

jakości

okna wykonane z systemów profili VEKA
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
a-mall: SIB@winkhaus.c om.pl;
internet: http:/lwww.winkh aus.com.pl/sib
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Biuro obrotu nieruchomościami
Głowno, ul. Wojska Polskiego 8,
tel. 0-42 719-05-04, 0-601 32 49 09

Łowicz - okolice:

WYBRANE
OFERTY

• gospodarstwo rolne ok. 5 ha
• gospodarstwo rolne ok. 16 ha
• posiadłość wiejska ok. 5 ha

Łowicz:

2

• M5-72 m
Kutno - okolice:
• gospodarstwo rolne ok. 7 ha
Głowno:

R-91

Oferujemy najwyiszej
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1
bez poręczycieli
I
z ubezpieczeniem na życie
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~ BEZPŁATNA OGÓLNOPOISKA
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B

• M4 - 58 m + garaż
• dom 1 OO m 2 + działka ok. 1400 m 2
C
• działka z rozpoczętą budową 11 OO m 2
..!
Głowno - okolice:
;·
• gospodarstwo rolne ok. 6,5 ha
• gospodarstwo rolne ok 2,5 ha
• 9runt rolny +działka siedliskowa .o k. •2\6 Ilia .
• baza obrotu rolnego 1,5 ha + budynki
R-78
2
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~

INFORMACJA GOSPODARCZA
O HANDLU, USl.UGACH I PRODUltCJI
Wydajemy

•

Q

własny katalog wielobranżowy
promujący województwo. Zapraszamy do
współpracy i korzystania z naszych usług.

tel./fax (0-46) 8322-555
E-mail: info@cikt.com.pl.www.osim.pl.
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

MARIAN WAW (1934· 2001)

rodził się 26 kwietnia 1934 roku
w Głownie i całe życie był związa
ny z tym miastem. Jego ojciec Franciszek
był znanym przed wojną murarzem, matka Józefina prowadziła dom i wychowywała trójkę swoich dzieci. Poza Marianem była jeszcze o 3 lata starsza siostra
Maria i najstarszy brat Józef Od najmłod
szych lat dzieci przy~czajane były do
pracy, w domu się nie przelewało, więc
każdy zarobiony przez kogokolwieg z rodziny pieniądz był potrzebny. ·w czasie
wojny i zaraz po niej kilkunastoletni pan
Marian chodził z ojcem pomagając mu
w pracy. W połowie lat pięćdziesiątych
odbyt służbę wojskową w Grudziądzu. Ojciec często w.1po111i11al czas swojego woj.ska. Służył w kwatermistrzostwie, był pomocnikiem kucharza, jedno co przez wojsko znienawidził, to obieranie ziemniaków
- opowiada córka Krystyna Ziółkowska.
Po wojsku zatrudniony został w WZMocie. Pracował tam do uzyskania renty
w 1991 roku .. W 1961 roku na zabawie
z okazji l Maja poznał swoją przyszłą
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żonę Elżbietę. Pobrali się w rok po zapo- się z pierwszych słów.jakie wypowiadał.
znaniu. W 1964 roku urodziło się pierw- Kiedy trochę dorósł, chodzili z nim na spasze dziecko państwa Walas córka Kry- cery - opowiada pani Krystyna.
Trzy lata temu zmarła jego ukochana
styna. Trzy lata później urodził się syn
Ireneusz. Ojciec dbał o nasze wychowa- żona, bardzo to przeżył. Przez kilka mienie, nie pamietam, żeby kiedykolwiek przy- sięcy nie mógł dojść do siebie. W tym
szedł do domu pijany. Nigdy nie było samym czasie pogorszył się jego stan
w domu żadnej kłótni pomiędzy nim zdrowia. Dostał drugiego zawału, coraz
a matką - opowiada córka. Państwo Wa- częściej musiał odwiedzać lekarza. Ostatlas byli zgodnym małżeństwem, mieli nie lata mieszkał samotnie, jednak jego
dużo znajomych. Zawsze przychodząc mieszkanie nie przypominało mieszkado nich można było liczyć na słodki po- nia samotnego mężczyzny. Wszędzie był
częstunek i kawę. Pan Marian bardzo lubił porządek, rzeczy były na swoim miejczytać gazety oraz książki historyczne. Był scu. W sobotę 9 czerwca zięć przyszedł
bardzo rozn10wny, potrafił ciekawie opo- do niego, żeby zabrać go na wieś do swowiadać o swoich przeżyciach. Godzinami jej rodziny. Zastał zamknięte drzwi. Po
potrafił opowiadać swoje wspomnienia otworzeniu ich własnym kluczem, zobaz lat młodości, robił to z dużym poczuciem czył teścia leżącego na ziemi. Trzeci zahumom, za co był przez wiele osób lubiany. wał był przyczynąjego śmierci.
Był to dla nas duży wstrząś, wszyscy
W 1991 roku w pracy dostał zawału,
zabrało go pogotowie. Po tym fakcie nie bardzo kochaliśmy ojca i jego odejście było
wrócił już do pracy, przeszedł na rentę. dla nas bardzo smutne. Odszedł naprawNarodziny pierwszego wnuczka wywo- dę dobry człowiek, który przez całe swoje
łały u niego dużą radość. Oboje z matką życie nikomu nie wyrządził krzywdy (aw)
spędzali z Mateuszem cale dnie, cieszyli mówi córka.

ANTONINA KOSIOREK

ntonina Kosiorek nigdy nie lubiła
mówić o swoim wczesnym dzieciństwie, związane z nim były najsmutniejsze wspomnienia. Urodziła się
w 1928 roku w Kotkowie, w dawnym
powiecie łęczyckim. Na wiosnę 1940
roku jej rodzinna wieś została wysie<liona przez Niemców. Dwunastoletnia
wówczas Antonina zyskała schronienie
wraz z matką i dwoma braćmi u swojej
dalekiej rodziny w Zdunach Wsi. Wkrótce zmarła jej matka. Przez dwa lata pani
Antonina ciężko pracowała w gospodarstwie. W 1942 roku rozpoczęła naukę
w Żeńskiej Szkole Rolniczej w Zduńskiej Dąbrowie. Ciocia zawsze bardzo
mi/o wspominała lata spędzone w szkole że1iskiej. Nauka i krąg przyjaznych
osób pozwalał zapomnieć jej o wojnie mówi bratanica pani Antoniny, Zofia.
Pobyt w szkole w Zduńskiej Dąbrowie
wywarł jeszcze inny skutek wjej życiu. ·
Już wówczas była sierotą, nie miała rodziców, a rozłąka z braćmi, których bar-
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dzo kochała, spotęgowała tęsknotę za
bliskimi. Dlatego po ukończeniu nauki
już zawsze starała się być jak najbliżej
swoich braci, później ich dzieci i wnuków, tym bardziej, że nie było jej dane
wychować własnego potomstwa.
Po wyzwoleniu pani Antonina wraz
z braćmi wróciła do rodzinnego Kotkowa. Jednak to, co zastali w swoim gospodarstwie (zniszczone i splądrowane
przez Niemców) nie pozwoliło im tam
pozostać. Bracia osiedlili się w 1946 r.
w Łowiczu. Cztery lata później, po ukoń
czeniukutnowskiego Liceum Handlowego, osiediiła się tu także pani Antonina.
Od tego czasu starali się zawsze być razem. Najpierw mieszkali wspólnie
w skromnym domu na dzisiejszym osiedlu Górki. Później przenieśli się na osiedie Tkaczew. Spośród trójki rodzeństwa
tylko pani Antoninie nie udało się zało
żyć rodziny. Ciocia zawsze żartowała,
że swoje matczyne uczucia przelała najpierw na dzieci swoich braci, a kiedy się

.
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lr ODESZLI OD NAS (22.12-29.12)
22 grudnia: Mieczysław Kierzkowski, 1.80, Bolimów. 23 grudnia: Franciszka Gładka, 1.89, Patoki. 25 grudnia: Jan Pająk, 1.61, Strzebieszew.
27 grudnia:]ózefSiekiera, l.92, Mastki. 28 grudnia: Jan Czubak, l.86,
Nowa Niespusza. 29 grudnia: Zofia Figat, 1.82, Bolimowska Wieś.

Rodzinie,

przyjaciołom,

znajomym,
oraz wszystkim, .
którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych
sąsiadom

ś.p. HELENY KRYSTYJANIK
składamy

serdeczne

podziękowania

Rodzina

R-96

Serdeczne

podziękowania

pani BOŻENIE SŁOMIANEJ za pomoc
w zorganizowaniu ceremonii pogrzebowej

ś.p. HELENY KRYSTYJANIK
składa

R-97

1192a. 20011

zorientowała, było już za późno

Ro<jJ:ina

PUP

- mówi

pani Zofia.
Mimo to pani Antonina nigdy nie narzekała na samotność. Pracowała jako
ekspedientka, lubiła kontakt z ludźmi,
miała wielu znajomych. Po pracy często
przychodziła do naszego mieszkania,
odrabiała ze mną i moją siostrą lekcje,
przygotowywała nam kolacje. Od chwili
śmierci naszej mamy, a stało się to bardzo wcześnie, kiedy my jeszcze chodziły
śmy do szkoły, ciocia Tosia zastępowała
nam matkę - wspomina pani Zofia. Bratanica określa panią Antoninę jako osobę „zwyczajną - niezwyczajną". Tylko
takie określenie przychodzi mi do głowy.
Ciocia nie miała szczególnych zainteresowań ani zasług dla społeczeństwa,
którymi można byłoby się chwalić, ale
dla naszej rodziny była po prostu najdroższa i najukochańsza, jej .fmierć jest
dla nas wielką stratą - mówi bratanica.
Pani Antonina od kilku lat chorowała na
serce. Zmarła 12 lipca2001 roku. (ljs)

Wi•lu chętnych
po zasiłek przedemerytalny

905 osób zarejestrowało· się w Po- 35 letnim stażem pracy. Zasiłek przedwiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu emerytalny wynosił 120 % kwoty nordo końca ubiegłego roku do korzysta- malnego zasiłku, czyli 506,56 zł netto.
Mamy wśród tych ludzi po kilkanania z zasiłku przedemerytalnego - jednak tylko w ci~ ostatniego miesiąca ście osób z Syntexu i Agros-Fortuny, któw PUP zarejestrowało się 1OO osób do re podejrzewały, że prędzej czy później i
korzystania z zasiłku oraz 64 osoby do tak będą musiały odejść, spodziewały
korzystania ze świadczeń przedemery- się zwolnienia. Jeżeli ktoś rozważał
talnych. Do końca listopada do korzy- przejście na zasiłek lub świadczenia, to
stania z zasiłków emerytafoych zareje- decyzje ministerialne mu w tym pomostrowanych było 805 osób, zaś 273 gły- dowiedzieliśmy się nieoficjalnie w
osoby korzystały ze świadczeń przed- Powiatowym Urzędzie Pracy.
Najwięcej osób rejestrowało się w ło
emerytalnych. Powodem tak zwiększo
nego zainteresowania tymi formami wickim PUP w okresie przedświątecz
wcześniejszego przejścia na emeryturę nym. Ze względu na fakt, że przy rejejest fakt, że od początku 2002 roku obo- stracji należy przedstawić-dużą liczb~
wiązują nowe przepisy dotyczące tych- dokumentów (m.in. dyplomy ze szkoły, zaświadczenia z pracy itd) oraz wyże zasiłków i świadczeń.
Przegląd dobrej prasv
W jednym zdaniu zmia~y można pełnić takie same dokumenty jak przy
scharakteryzować w sposób następu przechodzeniu na emeryturę, petenci
jący: nie ma już zasiłków przedemery- czekali na rejestrację nawet ponad dwie
talnych, natomiast przysługująca kwo- godziny. Ostatniego dnia ubiegłego roku
ta ·tzw. świadczeń przedemerytalnych na korytarzu PUP nie było tłoku i żad
została obniżona z 90 do 80 % emery- na z osób nie czekała do rejestracji w tej
tury wyliczonej przez właściwy organ sprawie. W poszczególnych pokojach
kt zapewne nie myśli dziś o Dobrze wygląda bilans handlu zagra- cześniania roltrwało natomiast gorączkowe sprawrentowy.
mijającym roku dobrze. Zapi- nicznego, lepiej niż kiedykolwiek- efek- nictwa, komasacji gospodarstw i przeDo tej pory zasiłek przedemerytal- dzanie i kompletowanie wniosków
chodzenia ludności wiejskiej do pracy ny przysługiwał kobietom, które prze- przed wysłańiem ich do ZUS.
ał się on w naszej pamięci jako tywność produkcji.
Kryzys, owszem, jest, ale nie gospo- w przetwórstwie - politycy skupiali się pracowały 30 lat oraz mężczyznom z
rok dziury w budżecie, mniejszych ob(mak)
tylko na doraźnym opędzaniu żądań korotów i zarobków - rok, w którym prze- darki, tylko publicznych finansów.
ciętny Polak musiał przekładać na póź
Zresztą i tu słowo kryzys nie jest lejnych grup i przekupywaniu wyborniej zaplanowane zakupy i rezygnować najstosowniejsze. Ma się ochotę powtó- ców. Rok 200 I po prostu pokazał, że
długo tak nie można. I tyle.
z wczasów.
rzyć za Kisielem: to nie kryzys, to reCo najgorsze Polska uparcie nie
Nie wspomną też tego roku dobrze zultat.
GŁOWNO, ul. Łowicka 7/11
politycy. Zarówno tym, którzy władzę
Kiedy biblijny Józef doradzał Fara- przyjmuje do wiadomości nauki, jakiej
tel. (0-42) 719-30-24, 710-71-90
stracili, jak i tym, którzy ją zdobyli, onowi, by w latach tłustych myślał' nam mijający rok udzielił. Polacy za(czynne całą dobę)
słabnąca koniunktura i malejący wzrost o mających przyjść latach chudych, zo- chowują się jak dzieci, które nie chcą
tel. w ŁODZI (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne całą dobę)
gospodarczy pomieszały szyki. Nara- stał wysłuchany, zapewne dlatego, że przyjąć do wiadomości tego, co konieczzie 200 I wydaje się nam rokiem kryzy- nie myślał tylko o tym, co zdarzy się ne i oczywiste. Polacy chcą, żeby mansu. Na razie, bo obserwując rządy lewi- za jego kadencji. U nas politycy lata na padała z nieba, żeby państwo zar
cy nie można wykluczyć, iż w roku tłuste zmarnowali. Polska, w sposób gwarantowało wszystkim bezpieczeń
przyszłym na ten bieżący spojrzymy nieznajdujący wielu podobieństw stwo socjalne, i wielu z nich, jeśli rzeczyjako na czas obfitości i stabilizacji.
w całej historii, przejadła i roztrwoniła wistość nie spełni ich żądań, wydaje się
Tymczasem - to nieprawda, że 200 I owoce koniunktury połowy lat dzie- gotowych nawet to państwo podpalić.
całość usługi
1
dębowq
był rokiem kryzysu . Spowolnienia więćdziesiątych. Zamiast, gdy był na Następny rok pokaże, czy zdołają oni
'wzrostu, tak. Ale wiele parametrów to czas, uracjonalnić wydatki państwa, zrobić z Polski drugą Argentynę.
Nieodpłatny przewóz osób zmarłych do chłodni
Rafał A. Ziemkiewicz
gospodarczych dowodzi, że polska go- zrestrukturyzować górnictwo i prze:
„Życie", 27 grudnia 2001 r.
spodarka ma wciąż zdrowe podstawy. mysł cjężki, zainicjować procesunowo-
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NAGRODY .DLA MltOSNIKOW
ZWIERZĄT
czwartek, 13 grudnia, Łowickie wawczy w Łowiczu przekazały po okoStowarzyszenie Przyjaciół Zwie- ło 25 kg karmy. Laureat konkursu, SPl
rząt rozstrzygnęło na sali gimnastycznej w podziękowaniu za pomoc dla zwierząt
Szkoły Podstawowej Nr I dwa konkur- otrzymał dużą maskotkę psa.
sy adresowane do młodych miłośników
Rozstrzygnięto także konkurs fotogra/.wierząt w Łowiczu. Pierwszy polegał ficzny, w którym uczestnicy mieli zaprena uzbieraniu jak największej ilości po- zentować zdjęcia swoich zwierząt hodokarmu dla psów znajdujących się w ło wanych w domach. Mimo krótkiego czawickim przytulisku w Lesie Miejskim. su od ogłoszenia konkursu do jego rozIdeę Gwiazdki dla Reksia, bo tak został strzygnięcia, do organizatorów napłynę
nazwany ten konkurs, zaczerpnięto od ło ponad 70 zdjęć, w tym prace plastycz12-letniego chłopca z Lodzi, który wy- ne od dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychomyślił akcję. Wygrali go bezkonkurencyj- wawczego w Łowiczu, w konkursie wzięła
nie gospodarze. uroczystości - uczniowie udział także jedna osoba dorosła, którą
SP 1, przekazując 140 kg karmy. Dwie po- wyróżniono nagrodą - Wojciech Michazostałe szkoły, biorące udział w konkur- lewski. Pierwsze miejsce w ·konkursie
sie: Liceum Ogólnokształcące im. Cheł zajął Arek Świech z kl Vc z SPl, który
mońskiego i Ośrodek Szkolno-Wycho- nadesłał zdjęcia, na których uchwycił
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O Chrystusie
oczyma Tamar
ragmentEwangelii św. Marka mówią
cy o przywróceniu do życia przez
Chrystusa kilkuletniej córki faryzeusza
stał się motywem przewodnim pierwszej
pełnometrażowej animacji epowiadającej
o życiu i działalności Chrystusa, pt. Spotkanie z Chrystusem - filmu, który bę
dziemy mogli zobaczyć dzisiaj, 3 stycznia o godz. 16.00 w kinie Bzura.
Ewangelia wg św. Marka, nie mówi nic
więcej o dziewczynce, nie podaje nawet
jej imienia, a jednak twórcy filmu pokusili
się o przedstawienie historii, jaka rozegrała się blisko dwa tysiące lat temu
w JerozQlimie oczami ożywionej przez
Chrystusa Tamar - bo tak nazwali dziew, czynkę. Reżyserzy, Derek Hayes i Stanisław Sokołów, tłumaczą, że dzięki takiemu posunięciu udało im się zrobić film,
w którym nie brakuje przygód, który oglą
da się z zainteresowaniem i w którym nie
ma „prawienia kazań". Film jednak nie
omija żadnego z najważniejszych momentów z życia Chrystusa: wypędzenie kup-
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zwierzęta w ciekawych a nawet dziwnych sytuacjach, np. kot wygrzewający
się na kaloryferze. Artur nadesłał na konkurs najwięcej fotografii, bo aż 13. Laureat konkursu przyznał, że często robi zdję
cia swoim zwierzakom i tylko czasami
korzysta z rad i pomocy swego taty.
Kolejnymi laureatami konkursu zostali także uczniowie SPl: Dorota Pietrzak,
Zwykle gośćmi są tu klie(lci, 27 grudnia na chwilę do naszego biura
Katarzyna Tarczyńska, Magda Łycz
ogłoszeń zawitali kolędnicy
kowska, Wiktor Rybus, Paulina Kosińska
orazKatarzynaRybarczykz Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu i Piotr
Stabryła z Gimnazjum nr 1. Wszyscy otrzymali nagrody książkowe. Reszta dzieci biowelina, Ola, Renata, Jacek, Rafał inni puszczali psy na podwórko - wtedy
rących udział w konkursie otrzymała nagrody pocieszenia w postaci drobnych
i Krzysztof - takie imiona nosiło w ogóle nie próbowaliśmy pukać. Nieupominków i słodyczy.
(tb) sześcioro kolędników, którzy odwie- którzy jednak przyjmowali nas bardzo
dzili naszą redakcję w czwartek, 27 grud- miło i prawie zapraszali do stołów- oponia przed południem. Był to już drugi wiada Jacek. Od ludzi, którzy ich przydzień ich kolędowania po Ziemi Łowie- jęli kolędnicy otrzymywali przeróżne
kiej - tego dnia kolędowali głównie podarunki - głównie słodycze i owoce,
w centrum Łowicza. Poprzedniego dnia czasami pieniądze. Dlaczego chodzą
odwiedzili kilka wsi, do których udało i śpiewają? - Bo nie chcemy, żeby duch
d kilku tygodni w budynku szkoły im się dojechać . Przyjmowani byli bar- w narodzie zginął - uzasadnia Jacek.
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dzo różnie. Niektórzy opuszczali żalu- W przyszłym roku również zamierzają
(mak)
w Łowiczu organizowany jest powia- zje i udawali, że ich nie ma w domach, wspólnie kolędować.
towy punkt konsultacyjny dla osób niepeł
nosprawnych. Zostały już przystosowane
i wyposażone pomiesz.czenia, na r:zJ:;f,ć etatu zatrudniono psychologa. Celem tego punktu ma być udzielanie pomocy w zakresie
edukacyjnym, zarówno samym niepełno
sprawnych,jak też ich opiekunom i nauczyCałą masę kartek z życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia
cielom Dalszy rcrzwój i kierunek działań bę
dzie wynikał z praktyki - zgłaszanych po- i Nowego Roku przynosili listonosze do redakcji Nowego Łowiczani
trzeb - uważa dyrektor Zbigniew Sitkowski. na w minionych dniach, sporo
odebraliśmy życzeń telefonicznych.Niniejszym chcemy serdecznie za te życzenia podzitkować wszyst.:

Kolędnicy w

redakcii

E

Punkt pomocy
dla niepełnosprawnych

O

ców ze świątyni, kuszenia na pustyni,
ostatniej wieczerzy, zdrady Judasza,
Drogi Krzyżowej, zmartwychwstania
i wni.ebowstąpienia.
Obraz został stworzony w takiej samej technologii komputerowej 3D i 2D
jak wyświetlany w grudniu w łowickim
kinie Shrek, dlatego też miłośnicy stojącej
na wysokim poziomie animacji komputerowej na pewno nie będą filmem zawieSP 1
dzeni.
·
·
Film wchodzi na ekrany kin w kraju
dopiero 8 lutego. Dzisiejsza prezentacja
przeznaczona jest dla grona nauczycieli
okładnie 257 zł uzyskanych ze
religii uczących w szkołact i ma zachęcić
sprzedaży stroików bożonorodze
ich do ponownego odwiedzenia kina, już
niowych w Szkole Podstawowej nr
wraz z dziećmi na przełomie lutego i mar- 1 w Łowiczu przeznaczone zostanie na
ca, gdy film powinien trafić do programu zakup nowoczesnej kserokopiarki. Stroiki zostały wykonane przez uczniów na
kina na kilka dni.
W naszej redakcji przy ulicy Pijarskirq zajęciach plastycznych. Ich nabywcami
ciągle jeszcze czekają na odebranie bez- okazali się przede wszystkim rodzice,
płatne zaproszenia na dzisiejszy seans fil- którzy przyszli w czwartek, 13 grudnia,
mu Spotkanie z Jezusem. Spieszcie się, na wywiadówkę. Stroiki nie były drogie,
(tb)
macieczasdogodz.16.00.
(tb) kosztowały od 5 do I Ozł. i.

Dzieci zrobi~, rodzice kupili

D

Dziękujemy wszystkim,
którzy nam dobrze życzą
tez

kim, także tym, którzy je wysłali, a do nas one jeszcze nie dotarły.
W szczególności chcemy jednak podzifkować pojedynczym czytelnikom, od których kartki do nas dotarty - w tym pani Zofii Kujawiak ze Zduńskiej Dąbrowy, która drogą listową podzieliła się
z nami opłatkiem oraz wspólpracuMcym z nami panom: prof. Dobiesławowi Jędrzejczykowi, doc. Edwardowi Tomczakowi, Januszowi Karpińskiemu. Dziękujemy nadto burmistrzowi, starokie,
marszałkowi województwa, komendantowi powiatowemu policji,
wójtom gmin Bolimów i Niebo~, kuratorowi muzeum w Nieborowie, PCK Łowicz, zarządowi powhdowemu OSP. proboszczowi parafii katedralnej, Radiu Plus, telewizyjnej spółce llidla Com, MOPS.
Podziękowania za kartki ślemy też do firm: Aura, Commercial
Union, PZU, X System, Terrazyt, BGl. Agatom, Agros-Fortuna. Renault Wiernicki, OSll Łowicz, Poligrafia, RUCH, lnfor i VOX - oraz do
wszystkich innych, którzy o nas dobrze~Redakcja

PCV

ALUlllNIU ll
DRllWNO

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

• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
•AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKóW

FHU?f„owi~ 11UCjc}<iego.22A, tel.(}4_66837-47-42~

USŁUGI FRJZJERSm
WIZAŻ

~

lID IBI1TI~~&

1ra3s-&a~sa

.

.
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•TABLICE• NAPISY NA SAMOCHODACH• NADRUKI NA ODZIEŻY• STRONY INTERNETOWE•

SZYlDY reklamy

I

ul. Blich 21 99-400 !owicz tel. (0-46) 837 66 86 fax 837 88 78 www.kolo.lowicz.com. IR-12

CE"NTRVM

MftlYCYl4Y
NATVRAlNfJ w»flW"

o.Cl-a
r twr'(_tumra.
b f'O lf(

~~11®ffiQD~
ł.owi~z

ul. Zwlrki I Wigua:x 41
•••• (946) 831: 61 61

•

'do 31grudnia2001

,

R-45

,łll IE8Zl<AJ ·~'.JPJ

•NAJTANSZE
NAWOZY
•DESKI
•KROKWIE

.__.ID ~ 11:

od 01.01.2002 umowa
z Łódzką Regionalną Kasą Chorych

i podłogowych
* Najmodniejsze wzory karnis

JĘCZMIENNE

Go
· o

lekarz medycyny

1~
CPH'ł
----- ,~;:1 ~~L_

1UJLJfl

i

\

~~
. • Opony· ~i.q24 14+1, a

f;

t,•.aui.rz.oi- ""BauunO

z ł • F;;'Qi~;t~owe i aluminiowe
·• • Opony zimowe
nowe i używane

~~§!Q!:!!~~NIA
Łowiczu
~
1 Budownictwa w

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

galanterię betonową
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel . (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
Internet: http:/lwww.wlnkhaus.eom.pl/slb .
Zapraszamy w godz. 7.00--t7.00

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Wewnętrznych

MEDORT

SIEĆ SALONÓW
ORTOPEDYCZNYCH

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

R-43

FUTRA

i 1600-17 00
• Badanie profilaktyczne pracowników
• Badania kierowców, EKG
Łowicz ul. Turystyczna 4,
00

~

Gabinet Lekarski

R-60

WIESŁAW BIELECKI
lekarz chorób wewnętrznych
Tel. 0-603-890-697, 837-62-52
Łowicz, Stary Rynek 8
Wizyty w domu chorego

Leczenie homeopatycznie,
oznaczanie cholesterolu,
___..
__......
t ._______________
krwi
we_.
cukru
trójglicerydów oraz ......

ul. Mostowa 28

zapisy osobiście lub telefonicznie:
• pn.-sb. 10°0-16° 0 - tel. 830-08-37
• pn.-sb. 16 00-22°0 - tel. 0-600-251-672 ~
Terapie prowadzą dyplomowani specjaliści
znani w Polsce i za granicą

MGR ZDZISŁAW DROBNER

FAFLI K
specjalista
chirurg onkolog

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

Academos, Iłowska 1/3, tel. 837-38-30
R-?o
poniedziałek, godz. 15.30

OKULISTA

Lek. spec. MARIA WRONIECKA

os. Noakowskiego 1/J9
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30
Głowno.ul. Wyspiańskiego 8 Iza sze;ta1em1
poniedziałki 9.00-11.00 czwartki 15.00-17.00

JOLANTA
PIETRZAK

DERMATOLOG
WRONIECKI

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17 .OO
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

DYPLOMOWANY MISTRZ KRĘGARSTWA
Jeden z 5 POLAKÓW posiadających tytuł zaW<Jdfmf I międzynarodowe
uprawnienia. Stosuje tzw..miękkie·, bezpieczne I praktycznie bezbolesne
techniki manualne w przypadkach bólów i zaburzeń ruchowych kręgoslupa,
odkręgoslupowych bólów głowy i skrzywień kręgosłupa u młodzieży.

Łowicz.

Dr nauk medycznych

Lek. spec. ZBIGNIEW

~

Łowicz,

os. Noakowskiego 1/J9

tel. 837-25-20, wtorki, piątki 16.00-18.00
ul.

poniedziałki

SKÓRY KOŻVCHY

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

~

11' telefony komórkowe
11' serwis
11' akcesoria

SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA
Łowicz, ul. Sienkiewicza 46, tel. (0-46) 837-46·35 ~

{fu;DJaJll W~fh:bfkvm;q]

Błażeja
tzqnnq

codziennie od 8.oo
niedziela od 9.0o
R-1

Wyspiańskiego

8

(za Szpitalem)

9.00-11.00, czwartki 15.00-17.00

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

•

od Nowego Roku zmiana ·
dni urzędowania zakładu
na soboty (tylko w dni parzyste)
w godz.12-00-16.00

u

PRZYJĘCIA PACJENTÓW:

Głowno.

PHUGOTEL

Krystyna Diehl Drobnik

tel. 0-603-709-329, 837-68-79

LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH .
WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE • KAS CHORYCH

Vwagal Szanowni Klienci

•

0

16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
Małszyce

m

RATY ŻAGIEL

Przyjmuje w godz. 10° -12

ALEKSANDER JANOWICZ

~ml(2)
• obuwie zdrowotne
dla dzieci w systemie lL 4 iJ. Jl. li 11
• parapodium • stabilizatory i ortezy
• sznurówki i gorsety
• kule, laski, balkoniki, wózki

Nie mamy wpływu na pogodę,
na Twoje bezpieczeństwo ·TAKI

•

iny przyjęć:
działki, środy, piątki 15.00 - 17.00

Hurtownia w Mysiakowi
LD_ob_ry::_d_o::_ifa_zd_:p_rz_:_y_t,.,_as_ie_Ł_o_w1_·cz_-S_k_ie_m_ie_w!!:'!R-!!flmi~k. med. MARCIN
Gabinet Lekarski

l

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

Ł

RAZ W MIESIĄCU PRZYJMUJEMY GRATIS
Łowicz,

abi net:

ZAPRASZA

•STAL

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

lek. stom. Hanna Haczykowska

ściennych

PSZENNE, ŻYTNIE,

5

mi\r11Sl'OMATOl.OqlflNY

* Bogaty wybór tanich paneli

•OTRĘBY:

./AKUPUNKTURĘ, AKUPRESURĘ,'

~INR bł~ 1

POLECA:
./ BIOENERGOTERAPIĘ
./ PSYCHOBIOTERAPIĘ
./ KRĘGARSTWO, MASAŻE KRĘGOSŁUPA
./ MASAŻE (polinezyjski Ma-Uri, dalekowschodni)

Tel. 0-602-276-728 ~

•

PIOTR CZYI

Specjalista
ginekolog - położnik

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
os. Kostka bi. 1 (obok apteki)
te/. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

IiUŚMIERCZlli

Łowicz,

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

BARBARA

liRZYSZTOF
NOWY GABINET

FIWC-BffiJ,EC.liA

Łowicz,

Przvjecia:
•poniedziałek, środa, piątek: 900-1200 i 1530-1700
• wtorek, ctwartek: 9 00-1200

ul.

Ułańska

2 w „Medyku"

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

BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76

;i

4Nfilfl5KI
- WSll'STKlf POZIOm'
• intensywne kursy dla firm
(rabaty, r-ki, dojazd)
• przygotowanie do matury,
egz. wstępnych, FCE I ACE
• zajęcia indywidualne i grupowe
• 1 O-letnie doświadczenie
• zróżnicowane metody nauki
umożliwiające zapamiętywanie

Tel. 0-603-395-359, 0-606-640-5„7
' . '5'
ł • • •
,ą„_46 837,.-!iifł~ 'l:~ t ,

~
a

ZATRUDNIĘ
STOMATOLOGÓW
Tel. 0-608-584-238

R-59

lO&OPEDA
mgr Elżbieta Kowalik

USUWANIE WAD WYMOWY

-

22 REKLAMA

3.01.2002 r.

LABORATORIUM

STUDIO Mf911

PROTETYCZNE

KUCHENNYCH

96-1 OO Skierniewice, ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom), tel.Jfax (046) 832-53-32, 0-601-937-622

~
POMIARY

łNT

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

Halina Makoś
./protezy
natychmiastowe
J
.t protezy szkieletowe ,,
./ naprawa protez '
-1 godzina
./ korony, mosty - ak
.f korony, mosty - porcelana

wgodz. od 10.00 do 18.00

PROJEKTY

Dowóz i rozładunek „HDS"
. Bąków Górny 33
tel. (046) 838-79-12, 0-604-284-079
R-41

[il
TRANS PO li'

Łowicz,

ul. Batalionów Chłopskich 8
. tel. (046) 837-83-89
-4

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

ROLETY
v" zewnętrzne - aluminium
v" wewnętrzne - tekstylne

KUCHNI~

NA TWOI

••

ZALUZJE

MONl'AŻ

@~w[k® ~®~®~® m@n®wet\®w®
w ®o~moo ~ m@ru~ooo

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

Profesjonalna obsługa muzyczna.
Wesela, bankiety, przyjęcia.

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

Tel. (042) 712-14-77

OKNA Z PCV

GWARANTUJEMY:
./ jakość .t

fachowość

..,;-

bezpieczeństwo

wwosaione w pompę, przepłyWomiel"ll!,
filtry węże wydawae długofri 40 m

Alltocyńemy

POKRYCIA1~1

D~CH<>VVE
95.010 Stryków, ul. Brzezińska 40, tel./fax (0-42) 719-86-60

-

OFERUJE PO ATRAKCYJNVCH
CENACH:

ALUMINIUM ~p

'"~

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

R-149:

I

I

producenci
Nainiższe ceny

"'~git..>I

U-:llL"iport

„ił,J<.żaru "'Y

PROMO&JA
POI..IFOSKA6
900 zł/t
Sll')lfróM( Ul. Rolnicza 6Ą le.t 0411719·'13-63, td.itaK 04Zf719-93·64
wwwllimilc.compl; e-mail: biuro@IMna<.compl
R-4B

OLEJ
OPAŁOWY
.

~~9' ~

Naiwięksi

nawozy
rna•e••lały budo'Wl.a.ue

-

dachówki cementowe SRAAS
dachówki ceramiczne ~
dachówki bitumiczne ~· ~„rim
blachy powlekane dachówkowe,
trapezowe, płaskie
- blachy trapezowe i płaskie „ Aluzink"
- rynny PCV • PlastffiO RJIM'J;l!H
- folie dachowe i fundamentowe
- okna dachowe .Q°FAKRO'
- łaty i kontrłaty
- panele PCV - środki do malowania
i konserwacji drewna

Łowicz

DREWNO

OPAtOWY

..........
„„.
08005050 9

-590,00zł
Łowicz,

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel./fax 837-32-06
Głowno, Plac Wolności 10
Tel. 0421719-34-24

r-------- .- -1

. . :oKNAPcv:
8
(1465 x 1435) od 565 zł ·GWARANCJA 10 LAT

®

1OKNA NIETYPOWE BEZ DOPŁAT

OKF . ::~
R-

26

Prawna

DZIENNIK PRAWNO·GOSPODARCZV
Już dziś

zamów prenumeratę

Gazety Prawnej
na I kwartał 2002 r •

Łowicz,

ul. Wojska Polskiego 1 {róg stanlsławsklago)

-

-

~'

Biuro
Rachunl!owe
•• liROli••
zamówienia na

prenumeratę przyjmują:

•Jednostki kotp0rtażowe RUCH S.A.,

:~~::::!t":!:~porterskle,

R-14&1

I

I DORADZTWO. POMIARY- TRANSPORT. GRATIS! I
AUfORYWWANYMONI'Aż zUPUSTEM. 50%
I
I ATlfilHIGIBNIC'lNY, ATlfilNIEZAPALNOSCI,
I APROBATA THCHNICZNA
I
t•ROLETY•lALUZIE• VER11CALE•SIATKI I
I ZAPRASZAMY Tenno FASADA
I
1~~0~~22~~7~

oferuje
dystrybutor PKN ORLEN SA.

Firma „TAR-POL"

WYROBY HUTNICZE
MA'fERIAtY
BUDOWLANE
GAZY 'fECBNICZNE
OPAt~ NAWOIY ~
i#~PROMOCJA1

· PROMOCJA
OKNO O 34 R/RU

~ Gazeta

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

NISKIE CENY, TRANSPORT GRA T/S

~

Tel. {046} 838-14-05
D-608-013-660

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

Ir

LEJ,1'
oferuje autoryzowany dystrybutor
PKN ORLEN S.A. Firma „KOPER"
tel. (046) 837-13-58

siatki przeciw owadom
• moskitiery
ProducentVesal
1

lntorrnacje

o

~

prenumeracie (0-22) 76 I 3

r 27

Łowicz, Plac Przyrynek 2
(budynek Cechu Rzemiosł Różnych)
tel. (046) 837-18-38
R-76

Zapraszamy I

23 .•
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tOWICZANIE DO HOKEJA!

Felieton mimo arr:oY!a~~@csm
·~ ,
:J„
•
wszyst1io
optymistyczny

Niecodzienne życzenia na starcie nowego roku od Stanisława Garczarczyka

M

ój znakomity kolega po fachu,
a także przyjaciel z łowickimi korzeniami, w poprzednim numerze ,,NŁ"
zaproponował konkurs szopek. Red. Miklas pisze, że został zainspirowany w Dolomitach,gdziewkilkunastugórskichmiasteczkach zachwycają turystów wspaniale przystrojone szopki. W Łowiczu jedną
szopkęjuż mamy. W kościele na Korabce.
Dobrego nigdy nie za dużo, drogi Krzysiu!
Jestem za szopkami, lecz mam także
inny pomysł. Onegdaj, przeglądając stare
fotografie w rodzinnym albumie znalazłem
kilka z dawnych meczów hokeja na Iodzie. Pożółkłe już kartoniki przyporninają, że w latach mojej młodości najszybsza gra. świata miała setki entuzjastów.
Na styczeń, li.ity i marzec synoptycy
zapowiadają parę tygodni mrozu. Może
więc warto powrócić do tradycji sprzed lat?
Najmłodsi, a nawet średniego wieku,
mieszkańcy grodu nad Bzurą, poza telewizją, hokeja nie widzieli. Inaczej ongiś
bywało. W latach 1946-56, przez całą
dekadę, lodowy hokej był silnym punktem łowickiego sportu Felek Żółma, Jurek Grzechociński, Janusz Mróz, Staszek
Brzozowski, Marian Szymański byli w

naszymmieścieznaczniepopulamiejsiod
piłkarzy czy pingpongistów. Futboliści
Pelikna grali wówczas w B-klasie, tenisa
nie znaliśmy, darta zresztą też.
Doskonale pamiętam wspaniałe pajedynki z reprezentacjami Boruty Zgierz,
teamu Sochczew - Chodaków, Kutna,
Żyrardowa. Początkowo mecze, oglądane przez nielicznych kibiców, odbywały
się na tafli jeziorka obok Liceum Pedagogicznego, później na lodowisku z prawdziwego zdarzenia. Dziś stoi tam zdewastowany Dom Kolejarza. Sprzęt, czyli
buty z łyżwami, kije, krążki kauczukowe
przewaźnie pamiętały jeszcz.e czasy przedwojenne. Zdobywaliśmy je własnym sumptern, bywały przywożone też z Ziem Odzyskanych. Kanadyjskie łyżwy CCM-ki
stanowiły największe marzenie.
Ubogo, ale z entuzjazmem. Czyste
amatorstwo. Znaczek klubowy dawał
szanse u najpiękniejszych dziewczyn.
Tradycją były mecze w drugi dzień Świąt,
na Nowy Rok oraz Trzech Króli.
· Poza reprezentacyjną drużyną Pelikana w hokeja grywano w prawie każdej
dzielnicy. Pamiętam klęskę mojej ulicy
(Kaliska) z Korabką. Przegraliśmy 3:8 w

tzw. „portkach", czyli naturalnym lodowisku pomiędzy torami kolejowymi,
obok dzisiejszego więzienia. Mimo bohaterskiej postawy Więckowicza, Flisa,
Ciniciruk i Szypuły pięć bramek strzelił
nam Staszek Grzyb, późniejszy szef
sportu łowickiego .. ."
Zachęcając do hokeja, przypominam
znamienny fakt. Wielu łyżwiarzy wiosną i latem dominowło na boisku piłkarskim. R. Załuski, R. Białek, K. Więcko
· wicz, ,,Kaczor" Kosiorek, Grzechociński,
Grzyb, Wojda. Niestety, nie ma ich wśród
żywych ...
Zajrzyjcie na strychy. Może leżą tam
hokejówki po ojcach czy dziadkach. To
wielki sport. Nie tylko w Kanadzie, ale
także w Czechach, Słowacji, Niemczech,
Skandynawii hokeja ucząjuż w szkołach
podstawowych.
Piszę to nie znając jeszĆze werdyktu,
ktozostanieŁowiczaninemRoku,aniczy

Małysz wygra Turniej Czterech Skoczni. Dziś jest Sylwester. Życzę więc Czy-

telnikom „Nowego Łowiczanina" Pomyślności w Nowym Roku. Udanego
startu od stycznia poczynając.

Stagar

Rektor Balcerak zostanie
Honorowym Obywatelem towicza
ecyzja została podjęta. Profesor

D

Wiesław Balcerak, rektor Mazowiec-

kiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej otrzyma tytuł Honorowego
Obywatela Łowicza. Za kandydaturą tej
właśnie osoby przedstawioną przez Zarząd Miasta na sesji 27 grudnia głosow.ali
wszyscy radni z WJ.iątkiem Andrzeja Kurczaka, który wstrzymał się od głosu. Przed
podjęciem decyzji przez Radę Miejską,
18 grudnia, zebrał się Sąd Honorowy. Jego
członkowie czyli Krzysztof Górski - przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Budzałek - burmistrz oraz Piotr Pikulski, Arma
Bieguszewska i Renata Balik -radni, dyskutowali nad kandydaturą. Sąd Honorowy wybieranyjestkadencyjnie, a wjego skład wchodzą obowiązkowo burmistrz i przewodniczący rady oraz czterej członkowie wybierani spośród rady miejskiej. 18 grudnia gremium to uznało, że prof. Wiesław Balcerak
powinien otrzymać zaszczytny tytuł.
W uzasadnieniu do uchwały podjętej
27 grudnia przez Radę Miejską czytamy

ro.in.: że dzięki powstaniu w Łowiczu
MWSH-P, czego initjatoremrektor Wiesław
Balcerak, przed miastem otworzyła się historyczna szansa Widocznym faktem stały się nowe, funkcjonalne obiekty wzniesi~
ne nakładem znacznych środków :finansowych, czy też uruchomienie największej biblioteki w całym makroregionie Mazowsza
Południowo - Zachodniego (105 tys. woluminów). Uczelnia ściągnęła do miasta kilkuset pracowników naukowych oraz· tysiące
studentów z różnych stron Polski promując w ten sposób Łowicz.
Zarząd mi@sta zwrócił również uwagę
na to, że rektor Wiesław Balcerak zawsze
chętnie wspiera, inicjuje i sponsoruje sz,ereg
przedsięwzi«ć kulturalnych i sportow~re
kreacyjnych organizowanych w Łowiczu
i powiecie łowickim. Jako przykład wni~
skodawcy podają Zielonoświątkowe Biegi
w Boczkach Cbehnońskich, I Krajowy Zjazd
Nauczycieli Regionalistów oraz konkursy
na najpopularniejszego nauczyciela ,~ co
Go lubię". O tym, że problemy regionu ł~

wickiego są bardzo bliskie prof. Balcerak~
wi świadczy fakt, że wyszedł on z inicjatywą powołania Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Łowickiej, którego jestprezesem. Jak
już wspomnieliśmy na początku, nie
wszystkich radnych przekonały te argumenty. Andrzej Kurczak: wstrzymał się od gł~
su. W rozmowie z nami tak WJ.jaśniał swoją
postawę: Jest to bardzo ważna decyzja
i aby głosować trzeba być na prawdę przekonanym, a ja nie byłem. Miałem zbyt mało
informacjiria temat prof Wiesława Balceraka jako kandydata do tego tytułu. Osobiście
go nie znam, a laurka, która została dołączo
na do uchwały jakoś mnie nie przekonała.
Oficjalne nadanie tytułu odbędzie się
na uroczystej sesji Rady Miejskiej 3 maja,
na przełomie stycznia i lutego natomiast
wiadomość ta zostanie publicznie ogłoszo
na samemu uhonorowanemu, władzom
uczelni i jej studentom w trakcie uroczystego otwarcia nowego obiektu MWSH-P
w Alejach Sienkiewicza
(ljs)

d kilku lat przychodzi mi witać
Nowy Rok na obczyźnie, w Bawarii, co wiąże się z komentowaniem narciarskiego Turnieju Czterech
Skoczni. Trzeba jakoś to przeżyć, co nie
zawsze jest proste, bo nostalgia wyjąt
kowo łatwo mnie ogarnia. O jakichkolwiek balach sylwestrowych nie ma
oczywiście mowy. Jeszcze kilka lat temu,
gdy realizatorem transmisji telewizyjnych w Garmisch-Partenkirchen była
państwowa niemiecka stacja ARD-ZDF,
wszystkich komentatorów telewizyjnych
(nawet z osobami towarzyszącymi) zapraszano do wspólnego, telewizyjnego
stołu w jednej z restauracji. Gdy jednak
prawa przejęła komercyjna stacja RTL,
wszystko się zmieniło. Ten tak bezkrytycznie czasem w Polsce zachwalany RTL
(skąd się do diabla wzięła ta moda?) dba
wyłącznie o siebie i swoich ludzi. Bywały nawet zawody, w których wszystkim
stacjom telewizyjnym tak przygotowano stanowiska komentatorskie, że niemal
nic nie było z nich widać. Dla siebie ludzie
z RTI.. mieli jednak zawsz.e przygotowane
"gniazdko" z pełnym widokiem, a oprócz
tego bufet "nur fur Deutsche".
odobnie niestety zachowali się
organizatorzy jubileuszowego
turnieju. W Oberstdorfie, gdzie co
roku zaczynają się .Cztery Skocznie",
jak zwykle odbyła się w olbrzymiej sali
tutejszego Kurhausu {to taki kurortowy
niemiecki Dom Kultury) uroczysta kolacja. Zawsze była to okazja do porozmawiania z trenerami, sędziami, działacza
mi. Tym razem jubileusz był jednak też
tylko "dla swoich". Za dużo przyjechało
dziennikarzy z Polski - powiedział mi szef
biura prasowego Klaus Taglauer - a liczba miejsc ograniczona. Wybrano więc
rozwiązanie demokratyczne traktując
wszystkich równo. To znaczy jednakowo
ignorując. Nic więc dziwnego, że tym razem opuszczaliśmy Oberstdorf jak najszybciej się dało. Dodatkowym argumentem przemawiającym za szybką ewakuacją były warunki zakwaterowania.
Wprawdzie co roku między Bożym Na-

O

P

!•I
Łowicz

rodzeniem i Nowym Rokiem ten jeden z
najmodniejszych bawarskich kurortów
pęka w szwach, ale są jakieś granice
przyzwoitości. Kilka razy, choć płacimy
przecież tymi samymi markami (teraz już
euro), co inni, dostajemy rezerwację takich pokoi, że się wszystkiego odechciewa. - Jeśli Pan nie chce, może Pan nie
mieszkać - twierdzą wtedy właściciele
- ale musi Pan zapłacić. Była przecież
rezerwacja z biura turnieju. W tym miejscu wyciągają stosowne zamówienie.
Na dobrą sprawę nie powinno się ulegać i postawić na swoim. Ale - skąd
znaleźć jakiekolwiek inne miejsce, sk~
ro wszystkie ł]otele, pensjonaty i prywatne kwatery mają nadmiar gości. A gość na
2 tygodnie jest bardziej ceniony niż ten,
który przyjeżdża na jeden albo najwyżej
dwa dni. Jestem jednak pewien, że gdyby
w taki sposób potraktowano niemieck~ch dziennikarzy powiedzmy w Zakopanem, byłaby afera na szczeblu co najmniej ambasadorów.
ą jednak i przyjemniejsze chwile.
Co roku, po opuszczeniu tego .zła
koniecznego" czyli Oberstdorfu,
czym prędzej przemieszczam się w kierunku Gamisch-Partenkirchen. Ściślej do
położonego niedaleko Ga-Pa prześlicz
nego Oberammergau, gdzie czekająg~
ścinni gospodarze w hotelach i pensjonatach o dobrym standardzie. Na dodatek miasteczko jest niezwykle urokliwe,
z malowanymi scenkami na domach i
hotelach, a w sylwestrowy wieczór z
tradycyjną procesją obchodzącą najważniejsze miejsca. Dwie orkiestry, chór,
dzieci i młodzież ze specjalnie robionymi na tę okazję lampionami. Wszystko to
stwarza niepowtarzalną atmosferę.
Każdy przystanek, a jest ich wiele, koń
czy się okrzykiem: .Szczęśliwego Nowego Roku!"
Ja też, z Oberammergau życzę
wszystkim Czytelnikom "Nowego Łowi
czanina" wszelkiej pomyślności w roku
2002. Jeśli nawet - jak ten felieton - zacznie się nieszczególnie, to niech zakończy się jak najlepiej!
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Stowarzyszenie Obywateli Łowicza i Ziemi Łowickiej

RESURSA OBYWATELSKA
INFORMUJE
w dniu 4 stycznia 2002 roku odbędzie się zebranie walne członków stowarzyszenia ·
•I termin rozpoczęcia godz. 18.30 •li termin godz. 19.00

PONADTO:
• PŁYTKI KLINKIEROWE

•TERAKOTA
•KLEJE, FUGI, US1WY
•BOAZERIA PCY, SIDING
•RYNNY

• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE
• SCHODY STRYCHQWE, OKAPY

PROMOCJA

IP~IKA

NIOINJlAZOWA
9,9(0) złfszt

• PANELE PODtOGOWE O WYSOKIEJ ŚGERALNOŚG

•DRZWI -Wewnęcrme
14.000 obr, 16.000 obr, 19.000 obr li SO
1
-zewnętra•
od
r
zl/rn
-antywłamaniowe • PANELE ŚGEllE MDF
- 11armon- owe

• ELEllT80NAAZ4DZIA IOSCH

....~ Szeroki asc.rt)ment • CenJ k0nkt::N1111l!Vi· ne • latJ bez pierwszej wplatJ • UpastJ
. .r „

Zebranie

odbędzie się

w ODKiDK (Zacisze) Łowicz, ul. Kaliska

Wsiystkim 'Miesdańtom Ziemi ei.oHJitkiej iytiymy pomyślności Hl tloHJym (oku

Olej

opał.owy

EKOTERM
oferuje .HALTER" Sp. z o.o. STACJA PALIW
Łyszkowice, ul. Kościelna 9
tel. (046) 838-89-1 O, 838-89-20
• dostawa autocysterną
• węże wydawnicze 50 m
~

AUTO-SZYBY
SPRŻEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe, ciężarowe
Łódź,

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

CZĘŚCI VW BUS y. .4
BLACHY, LAMPY I INNE~

•

··24

3.01.2002 r.

Pogotowia:

INFORMATOR

Msze święte
w niedziele i święta:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998

ŁOWICKI

Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy (dla osób
mających problem alkoholowy) 837-66-92,
codziennie w godz.16.00.-22.00,
poradnia 8;n-36-5 I
Policyjny telefon zaufania 837-80-00

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, 830-91-1 I
Umtd Miejski - Sekretariat 830-91-51
A\\'arie 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 3 I (na tyłach SP nr 4), tel.
837-66-92, czynny: codziennie 15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 ), czynny: pn„ czw.,
pl. w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstyne1icka
„Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba
GOK) - spotkania w czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka
837-37-07, czynny w poniedziałek od 13.00
do 15.00, w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacje:
Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
lnfonnacja 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,

Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energe!yczne 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
War~ztat

ŁSM

konserwa!.

przychodni:

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

INFORMATOR

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

I STRYKOWSKI
Telefony w
Filia Powiatowego

Głownie:

Informacje w

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

Ceny

Głownie:

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

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Mlynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gmmy Glowno 719-20-81
U rząd Skarbowy 7 I 9- I 9-0 I
Powszechny Zaklad Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Łowicz

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

produkcji i wyższej użyteczności
publicznej, tel. (046) ~4-34, fax (046) 322-555

GŁOWIEŃSKI

Apteki:

837-65-58

Zakłady

Dyżury

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,
11.30, I 8.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza:
7.00, 8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kościół o.o. Pijarów:
8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00, IO.OO, 12.-00, 17.00
• Kościół św. Leonarda:
niedziele JO.OO, I 1.30, 17.00

- dyżury nocne;
czw. 3.01. Bonifraterska 2
tel. 837-45-55
pt. 4.01. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-4 I
sb. 5.01. Nowy Rynek 36
tel. 837-45-36
ndz. 6.01. Stary Rynek 17
tel. 837-42-93
pon. 7.01. Sikorskiego la
tel. 837-42-64
11t 8.01. Kostka I
tel. 837-51-32
śr.
9.01. 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, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. od 8.00 do 20.00
Apteka „Malwa", ul. Nowy Rynek 36,
czynna w sobotę 8.00-20.00,
niedzielę 8.00-14.00.
Apteka „Bonifraterska" ul. Bonifraterska 2
czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00,
'Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
soboty 8.00-12.00.
Domaniewice: pn. 10-17, wl. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00

Pogotowia w Strykowie:

Naprnwa telefonów 924

Pogotowia w

Głownie:

Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alam1owy
Straż pożarna 719-10-08; 998 alarn1owy
Zaklad 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:

Dyżury

przychodni
w Strykowie:

ul.

Kościuszki

27, 719-80-34,

(dane z 28 grudnia) w

Kino Bzura:

mąka

2,49

•

2,70

2.45

.4

1.40
0,65
1,00
15,00
19,50
15,50
11,00
22,50
10,00
8,00
12,20
8,20
6,90
4 ,00
5,80
14,50

szymanowska

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

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
slonina
kurczak
filet z morszczuka
makrela wędzona
mleko tluste w folii
masło extra

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

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

2,40
0,3-0 ,4

2,60
2,20
1,30

2,39

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

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

2,39

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

1,29
2,27
1,72
3,86
0.42
7,99

2,39
2,05
1,5

cześnie.

Pi~tek-środa.

10,60
1,29
2,15
1,72
4.47
0,42
7,99

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

1,5

1,35
0,60

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

1,29
2,15

2,60

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

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

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

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

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

•

CÓRECZKI

+9 stycznja:

•godz. 17.00 - „Ulubieńcy Ameryki" - komedia
prod. USA.
Kiki Harńson jest asystentką i siostrą gwiazdy
filmowej. Życie z siostrą nigdy nie było łatwe dla
mało zdecydowanej Kiki. Stalo sięjeszcze trudniejsze, gdy zgodziła się pomóc Gwen i jej mężowi
Eddiemu ...
• godz. 19.00 - „Moulin Rouge" - musical prod.
USA
Moulin Rouge to najbardziej skandalizujący nocny klub Paryża przełomów wieków. Gwiazdą klubu
jestSatine (Nicole Kidman), piękna kwtyzana i śpie
waczka, która jednak marzy o kańerze aktmki dramatycznej. Właściciel „Moulin Rouge", Zidler, potrzebuje pieniędzy na nową rewię. Hrabia Worcester jest
skłonny ją sfinansować, ale w zamian żąda wzglę
dów Satine na wyłączność. Sytuacja zmienia się,
kiedy Satine zakochuje się w biednym pisarzu. Czując się oszukanym, hrabia szuka zemsty...

soboty 8.00-12.00
w szpitalu w

przyjęć

aptek w

Głownie

Głownie:

tel. 719-44-66
Swoboda 17119
tel. 719-44-66
Swoboda 17/19
tel. 719-44-66
ndl. 6.01.
Swoboda 17/19
tel. 719-44-66
pn 7.01.
Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
"t 8.01.
Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
śr.
9.01.
Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
· W każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
Apteki pełnią d)żury :
w dni powszednie od godz. 19.00 do ·8.00 dnia
następnego; w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego; w niedziel<( od godz. 8.00 do 8.00 dnia
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

następnego

Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedzialku do soboty w godz. 8.00-14.00
Apteki w Strykowie
czynne: ul. Kolejowa 11: pn. - pt. 9.00-17.00,
ul. Targowa 14:
p'n. - pt. 8.00-t 8.00,
sb. 8.00-14.00;

i w Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

2,30
1,90

urotfzifi się
w Łowiczu
i w (jEownie: -~

Główny bohater Yamamoto sieje zamęt wśród
narkotykowych gangów Los Angeles. Jego samurajska bezwzględność wygrywa z flegmatyczną pozą
wyluzowanych amerykańskich gangsterów. Błysko
tliwa filmowa groteska przypominająca twórczość
Quentina Tarantino. Krwawa, ale i absurdalna jedno-

ASORTYMENT

cukier

MILO~NYCH

•godz. 18.59- pKF „Bez nazwy" zapra.mi na film
w reż. Takeshi Ktano pt „Brother".

pt 4.01.
sob. 5.01.

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- lekarz int<mis1a: 8.00-12.00
- pediatra 8.00-12.00 po 12.00
- izba przyjęć w szpitalu
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez calą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna,
ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27 _

KQONIKA
WYPADKÓW

Czwartek. 3 stycznia:

Dyżury

przychodni ZOZ
w Głownie:

• „Łowickie kolędowanie" - w kościele oo. Pijarów na mszy św. o godz. 12.30 wystąpią:
Dziecięcy Zespół ,,Koderki", „Boczki Che!-'
mmiskie", „Blichowiacy", Kapela Ludowa Andrzeja Szymańskiego.

Imprezy sportowe:

r:c.v. 3.01. ul. Swoboda 17/19

Dyżury

Koncerty:
Niedziela. 6 stvcznia:

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

- Lekarz ogólny
po 12.00 - izba

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

Informacje w Strykowie:

Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00,
·
sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
pn.-pt. 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Sobota: pn.-pt- 8.30-15.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30,
sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

2,29
1,89
1,20
0,65

21,80
8 50
9,20
12,20
7,80
4,90

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

2,19
1,85
1,
0,59
0,99
19,49
12,59

2,30
1,80
1,70
0,60
1,00
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
1,35
1,15
2,65
1,59
2,89
0,17
8,75

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

2.40
1,90
1, o
0,60
0,80

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

-

państwu

Rówkom z Łyszkowic

państwu Prokop z Sierzchowa
państwu Rucińskim z Domaniewic
państwu 'Okraskom z Łaguszcwa
państwu Sc((celck z Jeziorka

ś(u6owali sobie: ~

U

Łowicza

- Izabela Wi((cek z
i Sławomir Sokołowski z Łowicza
- Dorota Szkup z Łowicza
i Wojciech Pruchnicwicz z Kutna

Wizyty duszpasterskie
w parafiach w towiczu
Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza
- czwartek, 3 stycznia, od godz. 15.30
ulica Kaliska,
- piątek, 4 stycznia, od godz. 15.30 ul.
Radziecka,
- sobota 5 stycznia od godz. 9.00 ul.
Jastrzębia, od 15.30 ile Zgoda i Wygoda.

Parafia na Korabce
- czwartek, 3 stycznia, od godz. 15.30
ul. Małszycka, od 18.00 ul. Brzozowa,
- piątek, 4 stycznia, od 15.30 ul. Kiernozka (numery nieparzyste)
- sobota, 5 stycznia, od 9.30 ul. Kiernozka (numery parzyste), od 9.30 ul.
Żółnierska.

Parafia Świętego Ducha
- czwartek, 3 stycznia, od godz. 16.00
osiedle Dąbrowskiego, numery bloków
od 5 do 10
- piątek, 4 stycznia kolęd nie będzie,
- sobota, 5 stycznia, od godz. 9.00 osiedle Górki od ulicy Młyńskiej i Jastrzę
biej do ulicy Górnej i Granicznej, ale bez
nich.

Parafia katedralna
- czwartek, 3 stycznia, od godz. 16.00
os. Reymonta bloki 3 i 4,
- w piątek kolęd nie będzie,
- sobota, 5 stycznia, od godz. 1O.OO
ulice: Belwederska (bez bloków), Dworcowa, Niciamiana, Polna, Filtrowa, Kresowa, Wschodnia.
(tb)

OFERTY PRACY
Powiatowy

Urząd

Pracy

w Łowiczu (stan na 31.12.2001 r.)

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

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

. 25 .
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Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

Kącik

muzvcznv

Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym
chętni 1110Qit wpisać treść życzeń, jakie z różnych okazji chcą komuś
przekazać. Zyczenia ukazywilć się będą we wskazanym przez zamawia·
jącego numerze NŁ Aby się ukazały, należy: ·wypełnić kupon, używa
jąc nie więcej niż 12 słów, prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż
inicjał także liczymy jak słowo; dostarczyć kupon do naszego biura
ogłoszeń przy ul. Pijarskiej 3a lub do któregokolwiek z naszych punk·
łów przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej), a w Głownie do redakcji "Wieści z Glowna i Strykowa" przy ul. SW
życzenia przyjmujemy do poniedziałku przed ukazaniem się NŁ

URODZINOWE

IMIENINOWE

Z okazji l 8~tych urodzin, niech Ci .SZfi.ęście
w życiu sprzyja a zdr6wec.zko nie omija
Agnieszce Mitek z Dąbkowic życzą Dekowie.

z okazji imienin wszystkiego najlepsrego dla

Najserdeczniejsze życzenia dla Darka Kucharskiego z okazji 18-tych urodzin życzy Edyta
P. i Marika B.
z okazji 18-tych urodzin Kasi Pietu.ak z Osieka życzenia wszystkiego co najlepsze ślą Edyta, Mariusz z rodzicami.

INNE

Arkadiusz Bodka życzą rodzice i siostra.

Agnieszce i Arturowi Pawlatom wielu radosnych chwil na nowej drodze .życia przesyła
rodzina.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

Grzegorz Ciechowski zaczynał swo-

Imię i nazwisko ..•......... . .................. ... .... . ............ ........ ..... . .. .. .....

.

,

graniczyło z cudem, a koncert organizowali
panowie z cenzury. Najpieiw toruńska grupa nazywała się Res Publica, potem po
zmianach w składzie pizyjęto nazwę R&
publika, ajej niekwestionowanym liderem
stał się Ciechowski. W 1983 roku zespoło
wi udało się nagrać materiał na pierwszy krą
ż.ek ,,Nowe sytuacje" były na polskim rynku muzycznym m:czywiście zupełnie premierowym przedsięwzięciem. Pamiętam ten
podwójny album. Pięknie wydany, z dużym zdjęciem w środku, z tekstami. Mam
go do dziś. Kosztował niemałe pieniądze,
ale wstyd było go nie mieć. Nowe było również to co Ciechowski, Krzywański, Kuczyński i Ciesielski proponowalL Obok
niepowtanalnego brzmienia, warstwy słow
nej, również image- biało-czame barwy. Tak
wi«C na początku lat 80-ych wielu nosiło się
jak Ciechowski. Długa grzywka („poppers'), cz.arna marynarka, biała koszula. z.a
znaczek Republiki płaciliśmy horrendalne
pieniądze. Ale naszych idoli nie można było
z.obaczyć w telewizorze. Był Lady Pank,
Bajm, Oddział Zamknięty - a nigdy Ciechowskiego. Do dziś nie wiem na ile to była
decyzja muzyka a na ile prominentów z Radiokomitetu. .zostawała jedynie lista przebojów Marka Niedźwieckiego, na którą
co sobota czekało się, by sprawdzić, czy
„Śmierć w Bikini" wciąż jest na pieiwszym
miejsru Kiedy to wspominam, wiem co czuli

SPORT

.

FABRYCZNA 11 (PRZY KALISKIEJ)
TEL. (0-46) 837-33-24, 830-34-56 CZYNNE 7.00 -17.00 R-5:!

~

ul.Gt6wna5,DomanNwh»
lel. (0'6} 838-36-'6

.,,. cqaaizuje:

•

SPORT

•

Łowicz,

załatwiła

Cosa

Nostrę•••

29-30 grudnia. Po 6. kolejce V

Cavalieros ma już tylko dwa punkty przewagi nad Witonią, ale druga drużyna z Osieka - zespół Diabłów Tasmańskich, po porażce z Gromem, z.ostał zepchnięty z podimn.
,,Na dole" Cosa Nostra została rozbita
przez Rodzinkę i „czerwona latarnia" chyba
już pozostanie w posiadaniu tej drużyny do
końca rozgrywek

'~~~
•

./ bankiety ./ komunie ./ imprezy okolicznościowe
NAJNIŻSZE CENY - PROFESJONALNA OBStUGA

Serdecznie upraszamy

"'

~

._--------------------------------------- -----'

Sprzedaż detaliczna:

6. kolejka V UPNP:
• UKS PALAC Nieborów - WITONIA Osiek 2:3 (0:1); br.: Jarosław Burzy-

kowski (18) i Jakub Lis (29) - Krzysztof
Radecki2(10i21)iRafałPiaskowski(22).

•GROM-DIABLYTASMAŃSKIE

4:1 (2:1); br.: Tomasz Zwieiz 2 (14 f 18),
Piotr Uczciwek (2) i Robert Stańczyk (29) Marcin Kowalik (9).
Grom po ograniu Diabłów awansował na trzecie miejsce.
• MAL-KOWOIL- WŁADCYSTEFANA3:1(2:1); br.: PiotrSek:uła3 (2, 7 i30) Dmosin 1:4 .(mecz rozegrano 22 grudnia 9. Pałac Nieborów (8)
6 6 11 :12
-Andrzej Balik (15).
2001).
10. Cosa Nostra (10)
6 O 4:25
• C~A NOSTRA· RODZINKA 1:8 I. Cavalieros Dmosin (l)
6 15 25:3
Kolejne mecze w V lidze ro~ będą
(0:5); br.: Wojciech Czapnik (23) - Łukasz
2. Witonia Osiek (2)
6 13 18:8 w sobotę 5 styczna 2002 roku, a zagrają
Zabost 3 (4, 6 i 11), Tomasz Majchrzak 2
3. Grom(4)
6 12 14:21 wówczas:gcxlz. 8 .40:Rodzinka-Pałac,gcxlz.
(12 i 16), Krzysztof Kapusta (15) i Marcin 4. Mal-Kow Oil (6)
6 IO 13:7 9.20:Cavalieros-CosaNostra,gcxlz.10.00:
Majchrzak (30).
5. Rodzinka (9)
6 9 18: 16 Władcy Stefana - Hezbollah, godz. l 0.40:
ż.ółta kartka: Wojciech Czapnik (1) - Ro- 6. Diabły Tasmańskie (3)
6 9 Il :13 Diabły Tasmańskie - ''Mal-Kow Oil", godz.
dzinka.
7. Hezbollah (5)
6 7 l6:12 11.20: Witonia Osiek- Grom

Targowico Miejska
l .
·1 Sl „
- - - - - - - •.-•.• .•._•__•_•__...~---.o-~_•a-. _~u,;..:p~aw
__i_o_n__~~ ·. __ ~ ~~~~?~!:~~ : _C:~~~~I_E~~~-_-_~·-~'~~c~r~t:~a~.a- (?)__ •___ , ~ __7 _ ~ ~:~4- __ .• _ _ . _
Rafl rfa

„ Gdańska

SPORT

Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pi((Cioosobowej

~ WESELA

I

starsi ode mnie, kiedy umarł sławny Be- dużo.
Tuż przed Wigilią nie wytrzymało serce
atles ...
Po ,,Nowych sytuacjach" grupa nagrała artysty. Mimo tylko 44 Iat Grzegorz Ciekolejny album. ,,Nieustanne tango" nie było chowski zmarł.
takudanejakpremiera,alejabyłemzachwy
Nie wiem doprawdy co napisać...
cony. Druga płyta moiego zespołu, i mogę
Bogusław Bończak
jej słuchać! Pojechałem po niądo Warszawy.
P.S. 2'.aplanowałem, ż.e w tym miejscu
Na pieiwsze w życiu wagary.
będzie recenzja z łowickiej premiery
A potem był feStiwal w Jarocinie (1985), „Wiedźmina". Do tego filmu też muzykę
na którym najpieiw obrzucono Ciechow- napisał Grzegorz Ciechowski. Muzykę
skiego pomidorami, by za godzinę błagać by dobrą, ilustracyjnie idealną i przy tym orynie schodził ze sceny. Ale panowie zaczęli ginalną, Ale gdy usłyszałem tę tragiczną wiamieć ze sobą co raz nadziej po drodze i w domość i „Wiedźmin" jakoś przestał być
efekcie powstał Obywatel GC. Ciechow- wydaneni.em.

SPORT

Rodzinka

DAMIR ŁOWICZ UL.

Restaufana Taclea

•

Grmgorzem z Ciechowa przecierającym
szlaki tak modnego dziś folku. Produkował
płyty, grał koncerty. Dużo pracował. Za -

Halowe mistrzostwa Łowicza - 6. kolejka V ligi ŁLPNP

MOZLIWOSC ODBIORU TOWARU WROKU 2002

...

pieiwszą solową płytę.

tym trudnym =isie, kiedy nagranie płyty

..................................... .

zebrał wspaniałych

artystów i J:\ligrał
A potem powtórzył sukces wydając krąż.ek „Tak;tak". To
co Ciechowski robił jako Obywatel GC nie
odbiegało stylistycznie od Republiki. Było
jednak bardziej wyrafinowane, lepsze muzycznie, dopiesz.czone. Dobre.
Później, choć nikt nigdy by nie przypuszczał, Republika się reaktywowała. W
nieco zmienionym składzie nagrała nowe
płyty. Nie tak już kultowe, raczej skierowane do wypróbowanego kręgu odbiorców.
Ale Ciechowski nigdy nie przestawał szukać ,,nowych sytuacji". Porywała go co jakiś =is X Muza. Pamiętam taki film Janusza Kijowskiego ,,Stan strachu" o stanie
wojennym. Wtedy Ciechowski poruszył
mnie w kinie po raz pierwszy. Był również
ski

ją karierę w listopadzie 1981 roku. A więc w

DO PUBLIKACJi W NUMrnZE 2102 (10 I) O LUB 3/02 (171) D

TRESC: ...................................... „

Kiedy co jakiś czas w dziennikach podają, że umarł jakiś znany aktor czy piosenkarz, dochodzi do maluczkich, iż ci wielcy to też ludzie. Robi Ci się wtedy smutno - Twój ideał, trochę
wymyślony, upiększony inny niż szara masa ludzi - jest śmiertelny. Kiedy całkiem niedawno
umarł George Harrison zaszlochały miliony fanów muzyka. Był wspaniałym Beatlesem i dobrym człowiekiem. Nigdy nie przypuszczałem, że tak szybko będę wspominał ARTYSTĘ, który tak wiele dał mi w życiu wzruszeń i radości. Nigdy nie pomyślałbym, że odejdzie ktoś, kto
wprowadzał mnie w dorosłe życie, kto był dla wielu z mojego pokolenia pierwszą i najpraw- _
dziwszą gwiazdą.
·

1_

_ .

Paweł A. Doliński
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Piłka siatkowa - podsumowanie I rundy Ili edycji Amatorskich Mistrzostw Łowicza -·I liga
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Piłka

siatkowa - podsumowanie I rundy Ili edycji
Amatorskich Mistrzostw Łowicza - li liga

•

ZACZ~ll JUZ RUND~ REWANZOWĄ
Częściej na parkiecie możemy zobaczyć

6. PRZYSZŁOŚĆ • ilośc meczy: 7,
3, ilość porażek: 4,
punktów 8, sety - 11 :15
ten w zupełności wystarcza na zespoły z
Postawa Przyszłości to chyba jedno z
powian1 łowickiego,jednak okazał się za sła- większych rozczarowań ligi. Mimo mocneby na siatkarzy z TKKF-u. Szanse na zwy- go składu, nie zdołali pokonać dmżyn z Głow
cięstwo w lidze są, ale wszystko zależy od na. Trzech dobrych zawodników nie wypostawy dotychczasowego lidera.
starczyło na te zespoły. To niezbity dowód
3. LZS Retki - ilość meczy: 8, ilość na to, że siatkówka to gra zespołowa, w
zwycięstw: 5, ilość porażek: 3, punk- której wszyscy z dmżyny muszą prezentów 14, sety-16:15
towaćwyrównanypoziom. Bez tego nic się
Siatkarze z Retek spisują się bardzo do- nie zdziała.
brze w tegorocznej edycji. Trzecie miejsce i
7. ZNP Belferek • ilość meczy: 7,
14 punktów po 8. kolejkach to dobra zalicz- ilość zwycięstw: 2, ilość porażek: 5,
ka przed kolejnymi spotkaniami. Oprócz punktów 6, sety-11 :16
porażek z zespołami z Głowna, LZS przeNauczyciele w tym sezonie będą walgrał tylko z Przyszłością. Jeśli dotrwają do czyć o utrzymanie w lidze. Jak na razie to
końca i staną na „pudle'', to naprawdę będą maja dość spore kłopoty ze składem. Do tej
mogli być zadowoleni z występu w medy- · poryw optymalnym zestawieniu zagrali dwa
ej i Atyl"Ł.
spotkania, które zakończyły się z\.vycięstwa4. DZl-KOŚ-Ć Chąśno - ilość me- mi. Wprawdzie przeciwnicy nie byli najsilczy: 8, ilość zwycięstw: 4, ilość pora- niejsi, ale mogło być różnie. Jeśli Belferkowi
żek: 4, punktów 11, sety - 15: 18
JJda się pozbierać drużynco to na pewno zaEkipa z Goleńska do końca będzie wal- pewnią sobie ligowy byt, a może nawet
czyć o 3. lokatę, która jest na pewno w jej awansują o oczko lub dwa w górę tabeli.
zasięgu.Jaknaraziesiatkai?.CDzi-koś-cigrają
8. OLIMP Bedlno -ilość meczy: 8,
dość nierówno. W jednym spotkaniu zda- ilość zwycięstw: O, ilość porażek: 8,
rzają im się bardzo dobre sety, ale często też punktów 3, sety- 8:24
miewają przestoje, po których tracą dystans · Po 8. kolejkach Olimp zamyka tabelę. Jest
do rywala i przegiywająpartie. Świadczy o to jedyna ekipa, która nie wygrała jeszcze
tym choćby fakt, że mają najwięcej rozegra- spotkania. Trzy punkty zdobyte byly dzięki
nych setów (33) w lidze. Natomiast druży- porażkom 2:3, za które przyznawany jest
na ta, bezapelacyjnie ma najlepszych i. naj- jeden punkt. Dmżyna ta składa się z zawiemiejszych kibiców, którzy dobrze ba- wodników, występujących w tamtym roku
wią się na każdym meczu. Ale za to dodat- w Technikum. Grają oni bardzo nierówno.
kowych pllllktów niestety nie ma.
Jeśli „idzie to idzie", a jak coś nie wychodzi
5. TKKF „Księżak" Łowicz - ilość to już jest po meczu. Na pewno stać ich na
meczy: 8, ilość zwycięstw: 3, ilość więcej, ale czy to pokażą?
porażek:5,punktów9,sety-11:16
l.TKKFBSGlowno(I)
8 22 24:4 669:531
„Księżacy" obawiali się na początku roz- 2. Rzemiosło Głowno (2)
8 20 22:9 742:657
giywek,że mogą spaść do fi ligi, ale na razie 3. LZS Retki (3)
8 14 16: 15 684:679
szczęścieimsprzyjaioddalilisięodtcjwi- 4.Dzi-koś·ćChąśno(5)
8 li 15:18 716:719
zji. Nie mała w tym zasługa zawodników 5.TKKF,,Księżak"(7)
8 9 1!:16 510:572
„Przyszłości", którzy najpie1w nic zebrali 6. Przyszłość(~)
7 8 li: 15 486:514
się w pełni sił na pie1wszy mecz sezonu, a 7. ZNP Bclferek(6)
7 6 li: !6 561:615
na rewanż się nie stawili, oddając walko- 8. Olimp Bedlno (8)
8 3 8:24 638:727
wcra. Te 6 punktów w starciu z PrzyMecz 9. kolejki odbędą się w piątek 4
szlością może okazać si(( dla TKKF-u stycznia 2002 r. o godz. 18.30: TKKF BS
bardzo ważne . Trzecie ważne zwyciit- Głowno - LSZ Retki, Rzemiosło Głowno stwo, mimo osłabienia (kontuzja Cezare- ZNP Belferek i Dzi-koś-ć- TKKF Księżak
go Znyka), „Księżacy" odnieśli nad Olim- oraz w sobotę 5 stycznia, godz.14.00: Przypem Bedlno, któ1y też nie gał jednak w szlość - Olimp Bedlno.
pełnym zestawieniu.
(::1)

Zmagania pod siatką w łowickiej I lidze
póh11etek rozg1ywek. Wyko1zyst1tiąc przerwę w rozgiywkach, można
dokonać małego podsumowani. Do ko1ica
nmdy rewanżowej pozostało jeszcze sześć
kolejek. Mistrza Łowicza w piłce siatkowej
poznamy w lutym.
flI edycja Amatorskich Mistrzostw Ło
wicza na pewno stoi na wyższym poziomic niż dwie poprzednie. Duży wplyw na
lll miało wyeliminowanie słabych drużyn,
dla których stworzono IT ligę. W tym sezonie już prawie nie ma pojedynków, które
koliczą się wynikami, gdzie jedna z dmżyn
nie wychodzi z „dziesiątki" w poszczególnych setach.
Tegoroczna edycja Mistrzostw zdominowana jest wyraźnie przez dwie ekipy z
Głowna. Szkoda, że łowiczanie nie mogą
zmontować dmżyny, która poradziłaby
sobie z tymi zespołami. Miejmy jednak nadzieję, że jest to kwestia czasu i w niedalekiej przyszłości hegemonia Głowna w siatkówce amatorskiej zostanie przełamana.
Pozostałe drużyny są wyrównane i zasadzie każda może wyk'111Ć z każdą i nikogo
to nie zdziwi.
1. TKKF Bank Spółdzielczy Głowno
- ilość meczy: 8, ilość zwycięstw: 8,
ilość porażek: O,
punktów 22, sety- 24:4
„Bankowcy" są co raz bliżsi zdobycia
tytułu Mistrza Łowicza. Dmżyna ta prezentt.ue „poukładaną" siatkówkę. Jest bardzo regularna, popełnia mało błędów wataku. Bardzo dobra gra w polu, praktycznie
uniemożliwia przeciwnikom zdobywanie
łatwych punktów. W bardzo ważnym spotkaniu 8. kolejki siatkarze TKKF-u pokonali swoich najgroźniejszych miejscowych
rywali Rzemiosło i jeśli się po drodze nic
potkną, to w lutym będą się cieszyć ze zwycięstwa w lidze. Jak na razie stracili tylko
dwa punkty, właśnie w pojedynkach z Rzemiosłem, które wyg1ywali dopiero w ticbrcaku.
2. RZEMIOSŁO Głowno - ilość meczy: 8, ilość zwycięstw: 6, ilość porażek: 2, punktów 20, sety - 22:9
Obro1icy tytt.1łu mistrzowskiego z ubiegłego roku będą mieć problemy z powtórzeniem tego sukcesu. Drużyna ta w tegorocznej cdycj i gra w nieco zmienionym składzie.
przekroczyły

2001

młodszych zawodników, którzy w przyszłości b<;dą stanowili duże zagrożenie. Skład
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BIURO

RACHUnHOWE
• podatkowa Księga
Przychodów i Rozchodów

,

•deklaracje podatkowe, PIT-y
•płace

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

Po raz pierwszy w tym roku postanowiono podzielić rozgiywki o tyn1ł Amatorskiego Mistrza Łowicza na dwie ligi. Powodem głównyn1 tego posunięcia był oczywiście zróżnicowany poziom, jaki prezentowaly ekipy. Ale zastanawiano się przed rozgiywkan1i, czy znajdzie się wystarczająca
liczba chętnych dn.iżyn do ligi. Okazało się,
że organizatorzy zostali miło zaskoczeni.
Mimo tego, że w Łowiczu nie działa żadna
sekcja siatkarska do rywalizacji o awans do
I ligi przystąpiło aż 8 zespołów. Cieszy też
to, że wszystkie składają się z t'nłodych zawodników, uczniów szkół średnich i gimnazjów. To dobrze wróży .na przyszłość rozgiywkom AMŁ.
Po pierwszej rundzie można śmiało
stwierdzić, że poziom II ligi jest jednak mizerny. Ale dla dniżyn, które trakntją siatkówkę, jako dobrą zabawę lub, jako naukę,
to trzeba stwierdzić, że pomysł się sprawdził. Nie ma tt.1 zdecydowanego lidera, któ1y
by swoimi umiejętnościami przewyższał o
klasę innych rywali. Mecze nie są może zbyt
zacięte, ale są w miarę wyrównane. Nawet
najsłabsza dmżyna jest w stanie urwać seta
prowadzącej ekipie w tabeli.
Jak na razie nie widać zdecydowanego
faworyta. Szanse na awans zachowttje wciąż
pięć dmżyn.

Po ośmiu kolejkach w tabeli prowadzi
Technikum Zduńska Dąbrową. Podopieczni Adama Stępniaka wygrali 6
meczów. Nie udało im się pokonać UKS
Blich i ŁSM. Patrząc na umiejętności zawodników tej ekipy, trzeba przyznać, że
dużo im brala.tje w stosunku do drużyny z
tamtego roku. Nawet jeśli uda im się awansować, to z taką grą czeka ich szybki powrotny spadek. To zresztą dotyczy też pozostalych zespołów. Każdy, który wejdzie
do grona pie1wszoligowców, bez zniian w
składzie, nie ma raczej szans w walce o punkty.
Tyle samo punktów, d> Technikum ma
drużyna o nieco dziwnej nazwie Tadeo z
Merza. Grający w niej absolwenci LO w
Zdunach, można powiedzieć, że przegrali
tylko z Technila.1m. Oprócz tego trzy punkty stracili po walkowerze, kiedy to nie stawili s~ę na mecz z Sepuku. W rewanżu mają

dużą szansę ograć

lidera i to oni

mogą po-

ważnie myśleć o awansie.

Bardzo nierówno gra „Spółdzielnia",
która jest na trzecim miejscu i na awans z
taką gi-ą, jak ostatnio, nie ma co liczyć. Pora7.ka z ostatnim w tabeli GOK-iem to była
duża wpadka, która świadczy o słabości tej
ekipy. Wymęczone zwycięstwo z Kompiną też mówi o wszystkim.
Zaskala.tjąco dobrze radzą sobie w lidze
podopieczni Zbigniewa Gronczewskiego. Uczniowie Gimnazjum Nr2 z Łowicza
w dwóch ostatnich meczach nieco "pogrą
żyli" siatkarzy z Blichu. Zawodnicy UKSu po zwycięstwie nad Technila.1m już sobie
kalkulowali, że wyjdą na prowadzenie w
lidze, tymczasem spotkało ich spore rozczarowanie. Przegrali I :3 oraz 2:3 z Gimnazjum i jak na razie muszą się zadowolić 5.
m1ejSCC111.
Od tej stawki wymienionych już viyżej
pięciu ekip, nieco odstaje ostatnia "trójka"
zamykająca tabelę. Podopieczni Andrzeja
Rybusa z Gimnazjum w Kompiniemają
przeblyski fom1y, ale zawsze w decyd1tią
cych momentach popełniają proste błędy i
nie potrafią wykorzystać przewagi w secie.
Największą niespodziankę, jak do tej
pmy, sprawili zawodnicy z ekipy Wojciecha Florczaka. GOK Zduny pokonał w
tie-breaku ŁSM i dzięki temu opuścił ostatnia pozycje w tabeli.
IT ligę zamyka Sepuku. Na razie mają tylko jedno zwycięstwo walkowerem, ale grają
co raz lepiej i na pewno w mndzie rewanżo
wej spiszą się lepiej.
I. TechnikumZd. Dąbrowa(\) 8 18 21:7
2. TadcozMerza(2)
8 18 19:5
3.ŁSMŁowicz(3)
8 17 15:13
4.GimnazjumNr2Łowicz(5) 8 14 16:16
5. UKS Blich
(4)
8 14 14: l4
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. ł4.00: Gimnazjrn11
Nr 2 Łowicz - Tadeo z Mer1.a i Technikum
Zduńska Dąbrowa - Gimnazjum Kompina,
godz.15.00: GOK Zduny - UKS Blich i
ŁSM Łowicz - Sepu ku.
Zbig11iew Łazi1lski

52 600 pakiet SX
4'7 500 pakiet SX
22

ooo
ooo

pakiet SX

99-400 tOWICZ
UL. POWSTAŃCÓW 2
TEL. f0-46) 837-56-SS, 830-20-52

immobiizer (DEMO)

22 500 immobiizer (DEMO)
22 500 immobilizer
18 700 imrrobiizer, radoodtw.. ar bag

ooo

imrrobiizer. radoodlw, szybyat (DEMO)

ooo

pilarki

8 900

42

5 400 inmoblizer

96

2 800
22 900 rado .. szyby el, centr. zamek zd. ster.
5 200
I'•

•VAT

Szanse na awans
ma ieszcze pięć drużyn

GfiZY

•!•PROPAN-BUTAN -11 KG
•!• PROPAN-BUTAN - 11 KG '

do wózków widłowych
•!• PROPAN-BUTAN - 33 kg
Acetylen, argon, azot, dwutlenek węgla,
powietrze syntetyczne, tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje.

Hurt ! Detal !
Tel. 837-64-73

AUTORYZOWANY DELAER solo

SERWIS, NAPRAWY, SPRZEDAŻ, OSTRZENIE UŃCUCHÓW
DO KAŻDEJ PILARKI UŃCUCH GRATIS
PILNIK,

sold
Made in Germany

WĄi OGRODOWY

GRATIS

R-65

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM PLUS

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

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

3.01.2002 r.

Halowe mistrzostwa Łowicza - 6. i 7. kolejka IV ligi ŁLPNP

Płomień.

(23)-Wiktor Muras 3 (4, 13 i 20), Seweryn
Winiarek ( 17), Robert Czernecki (24) i Jarosław Kamiński (27).
• MLECZANKA Łowicz-ARS MEDICA POWER 0:2 (0:0); bi'.: Dariusz Nowak ( 18) i Mic;hal Majer (21 ).
Żółta kmtka: Dariusz Woźniak (I) - Mleczanka.
Pauza: KOPERNIK Kiernozia.
7. kolejka IV ŁLPNP:
• ŁSA PASIACZEKIT -MLECZANKA Łowicz 3:0 (3:0); br.: Seweryn Winiarek (4), Jarosław Kamiński (9) i Rafał Okoniewski (15).
Żółta kmtka: Wiktor Muras (I) - Pasiaczek IT.

•

SPORT

27

dok. ze stt: 30

Walkower w meczu „na szczycie"

SPORO ZMIAN WTABELI

Łowicz, 29-30 grudnia. Zgodnie z
przypuszczeniami Parodia oddala trzeci
mecz walkowerem i stąd sporo zmian w
ligowej tabeli - wszystkie dotychczasowe mecze z udziałem tej drużyny zostały anulowane. Pierwsze miejsce ma wciąż
Barsa Kutno, ale zespól ten został już
dogoniony przez rewelacyjnie spisujący
się team Ars Medica Power.
6. kolejka IV ŁLPNP:
• RTS II Gągolin - PŁOMIEŃ Piotrowice 5:0 (2:0); br. : Marek Gać 3 (4, 18 i
22), Marek Białek (13) i Marcin Rześny
(24).
Żółta kaitka: Adam Jędrzejczyk (I) -

SPORT

Gągolin 4:3 (mecz rozegrany 23 grudnia
2001 roku).
Pauza: RTS I Gągolin.
I. Barsa Kutno (I)
6 18 29:15
2.ArsMedicaPower(2)
7 18 29:19
3. RTS Il Gągolin (3)
7 14 25: IO
4. LSA Pasiaczek Il (4)
6 13 27:13
5. RTS I Gągolin (7)
6 9 21: 17
6. Kopernik Kiernozia (8)
6 9 23: l8
7. MleczankaŁowicz(6)
6 7 11:18
8. Grabarze (9)
7 5 13:28
9.BleblusieLipnice(IO)
6 4 15:17
IO. Amigo Zielkowice (5)
6 4 11 :22
Il. Płomień Piotrowice (11) 7 O 7:35
Kolejne mecze w TV lidze rozegrane zostaną w sobotę 5 stycznia 2002 roku: godz.
12.40: Bleblusie -Ars Medica, godz. 13.20:
Barsa - Płomień, godz. 14.00: Mleczanka RTS TI Gągoł in, godz. 14.40: Amigo - RTS I
Gągoł in, godz. 15.20: Pasiaczek II - Kopernik. Paw..a: Grabarze.
PawelA. Doli1lski

•SĄSIEDZI - LIPCOKI 2:2 (1:1);
br.: Mariusz Więcek 2 ( 13 i 23) - Marcin
Borcuch (I O) i Jacek Brzozowski ( 16).
I. Victoria Zabostów (I)
7 21 20:4
2.lpo(2)
7 16 31:16
3.MC-AstraZduny(4)
7 15 19:14
4. Zające (3)
7 13 28:20
5. Lipcoki (6)
7 IO 19:17
6. Naprzód Jamno (5)
. 7 9 27: 19
7. Reebok (8)
7 9 24:21"
8. Dax Głowno (7)
7 8 19: 18
9.Damir(9)
7 6 13:21
IO. Energetyk (10)
7 4 14:24
11. Vagat Domaniewice (11) 7 3 16:33
12. Sąsiedzi (12)
7 3 14:37
Dotychczasowego lidera klasyfikacji
strzelców Il ligi - Krzysztofa Ambroziaka (Jpo), dogonił Marek Sękalski
(Vagat) i teraz obaj mają na swoim koncie po
dziesięć goli. Po dziewięć goli strzelili: Mariusz Więcek (Sąsiedzi) ·i Leszek Boczek (Naprzód), po 8: Artur Szafarowicz (Lipcoki), po 7: Dariusz Rosa (lpo)
i Mirosław Gielniewski (Zające), po 6:

Mariusz

Ochmański

i Wojciech Ma(MC-Astra), Dominik Wiśniewski i Tomasz Lenart (obaj DaxJ.
Marcin Borcuch (Lipcoki), Jan Pawiata (Naprzód), Piotr Słoma (Reebok) i
Wojciech Maciejak (Zające), po 5: Wiesław Kołaczyk i Robert Kruk (obaj Energetyk). Łukasz Zawadzki i Waldemar
Krajewski (obaj Naprzód), Robert Markowski i Kamil Górski (obaj Reebok),
Przemysław Plichta i Emil Wójcik(obaj
Zające), Jan Majchrzak (Damir) i Wiesław Karwat (lpo) oraz po 4: Norbert
Zwierz i KrzysztofTafliński (obaj Victoria), Paweł Jankowski (MC-Astra),
Mariusz Stychlerz (Sąsiedzi) i Józef
Gładki (lpo).
8. kolejka II ligi odbędzie się w sobotę
5 stycznia 2002 roku, a zmierzą ~ię wtedy: godz. 16.00: Zające - Lipcoki, godz.
16.40: MC-Astra Zduny- Sąsiedzi, godz.
17.20: Dax - Naprzód, godz. 18.00: Energetyk - Vagat, godz. 18.40: Damir - Ipo,
godz. 19.20: Victoria - Reebok.
(pad)
słowski

Halowe mistrzostwa Łowicza - 6. kolejka Ili ligi ŁLPNP

Nieoczekiwana zmiana mieisc
Łowicz,

30 grudnia. Bardzo ciekawie
w 6. kolejce TV Łowickiej Ligi Piłki
Nożnej Pięcioosobowej . Lider - Zryw Wygoda przegrał po raz drugi z rzi<du i to aż I :5
z Victo1ią I, a w wicelider - PSS „Społem"
wygiywał z „Szarakami" już 2:0, żeby pizegrać 2:3.
Tabela III ligi bardzo się ,,spłaszczyła" Iider ma tylko trzy punkty nad piątą ekipą i
.cztery nad siódmą. Wszystko jest więc jeszcze możliwe ...
atlegly mecz 3. kolejki lll ŁLPNP:
• GOKSiR Chąśno - WSD „KLERYK" 4:0(0:0); br.: Piotr Klimkiewicz(24),
8a1tłomicj Bogucki (26), Marcin Matuszewski (29) i Marcin Kazimierczak (30).
6. kolejka lll ŁLPNP.
•PSS ,,SPOŁEM" -SZARAKI-FULL
2:3 (2:0); br.: Robert Chojnowski 2 (5 i 14)
- Paweł Kutkowski 2 ( 18 i 18) i Patiyk
Woźniak (23).
• WSD „KLERYK" - KS „ISKRA"
0:5(w.o.)
•ZRYW Wygoda - VICTORIA I Biebyło

Ars Medica jest wspólliderem IV ligi.
• BLEBLUSIE Lipnice - GRABARZE 3:3 (l:l); br.: Adam Pietruszewski
(11), Adam Pietrzak (19) i Dariusz Pietrzak (21) - Arkadiusz Staszewski 3 (2,
22 i 24).
Żółta kartka: Robert Mucha (2) - Grabarze.
• BARSA Kutno - RTS I Gągolin 4:2
(2:1); br.: Zbigniew Kamiński (3), Piotr
Kubicki (4), Andrzej Rembelski (26) i Tomasz Ciastek (29)- Tomasz Flis (4) i Rafał
Gajewski (27).
• AMIGO Zielkowice - ŁSA PASIACZEK 111:6 (0:2); br.: Karol Kowalczyk

• GRABARZE - BARSA Kutno 2:7
(1:4); br.: Robert Mucha (Robert Mucha (5)

i Jarosław Byczek (21) - Sławomir Dąbro
wicz 3 (3, 7 i 17), Andrzej Rembelski 3 (9,
20 i 22) i Tomasz Cia~tek (2).
• PŁOMIEŃ Piotrowice - BLEBLUSTE Lipnice 0:3 (0:0); br. : Artur Pietruszewski ( 17 i 30) i Adam Pietrzak (28).
• KOPERNIK Kiernozia - AMIGO
Zielkowice 6:2 (2:0); br.: Marcin Mika 3
( 13, 18 i 27), Sebastian Sh1pski 2 (5 i 28) i
Michał Ryfa (24)- Wiktor Pelka (26) i Karol
Kowalczyk (26).
• ARS MEDICA POWER - RTS Il

BIURO SKLEP, ŁOWICZ, ul. Podgrodzie 11, tel./fax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71
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Włodzimierz Łuczakowie
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CIEKAWE WZORNICTWO -...
- boazerii i wyrobów z drewna NISKIE CENY Uł
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NAJTANIEJ
W REJONIE LOWICZA
ODWIEDŹ KOMPLEKS HANDLOWY HURTOWNI
chemiczno-budowlanej i hydrauliczno-metalowej i sprawdź ceny.
Stwierdzisz, ie opłaca się wyskoczyć z miasta
w 2 minuty dojechać na miejsce i dokonać zakupu.
... "

Hurtownia położona jest w m. Mysłaków
~~ -na prredłuże11iu· ulicy-Bonmowsl<tej jadąc· do ·s1ttemtaw;e~ -~ _. -R73

•

w

Łowiczu

• HALĘ MAGAZYNOWĄ
ogrzewaną o

pow. 408 m2

·

z rampą rozładunkową
na ulicy Przemysłowej 5

• LOKAL BARU „KATARZYNKA"
na prowadzenie dowolnej
gospodarczej
o pow. 200 m2 na ulicy Katarzynów 49
działalności

SPRZEDA:

~

- stolarki okiennej i drzwiowej
- narzędzi ręcznych i elektronarzędzi

Chłopska"

WYDZIERZAWI:

Q

~

IO. WSD „Kleryk" (10)
6 4 7:26
11. „Szare Szeregi"(l l)
6 3 8:21
12. ŁSA Pasiaczek I ( 12)
6 3 7:20
Dwie kolejne bramki i lider klasyfikacji
strzelców - Robert Chojnowski (PSS)
powiększył przewagę nad 1ywalami. „Chojnaś" ma już dziewięć goli na koncie. Po 7.
goli strzelili: Paweł Kutkowski (Szaraki) i
Sebastian Stolarczyk (Zryw), po 6:
Aleksander Chojecki i Zbigniew Ko(3).
nieczny (obaj Klakson) i Dariusz Wie• KLAKSON - MSM „SZARE SZE- czorek (Z1yw), po 5: Maciej Kurczak
REGP' 4:1 (2:1); br.: Zbigniew Konieczny (Victoria I) i Maciej Markowski (Victoria
2 (2 i 16) i Aleksander Chojecki 2 (I I i 27)- Il) oraz po 4: Przemysław Grzegory i
Wiktor Stępiefi (I).
Łukasz Zapisek (obaj Victoria I), Robert
I. Szaraki-Full (3)
Kornacki (Victoria li) i Radosław Wró6 14 13:6
2. Zryw Wygoda (I)
bel (Zryw). Kolejne mecze w ID lidze od6 12 26:12
3. PSS „Społem" (2)
będą się w niedzielę 6 stycznia 2002 roku, a
6 12 18:12
4. Victoria I Bielawy (4)
6 li 21:13
spotkają się wówczas: godz. 12.00: „Szare
5. Victoria li Bielawy (5)
Szeregi" -PSS ,,Społem",godz. 12.40: GOK6 I I 20:16
6. Klakson (6)
6 IO 22:12
SiR - Klakson, godz. 13.20: Victoria Il 7. KS „Iskra" (7)
Agros-Fortuna, godz. 14.00: Victoria I - Pa6 IO 14:10
8. GOKSiR Chąśno (8)
siaczek l, godz. 14.40: KS „Iskra" - Zryw,
6 9 11:13
9. Agros-Fortuna (9)
godz. 15.20: Szm«lki-Full - WSD „Kleryk".
6 7 8: 14

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc

p>

materiałów podłogowych

lawy 1:5 (0:1); br.: Sebastian Stolarczyk ( 17)
- Maciej Kurczak 2 (8 i 28), P1zemysław
G1zcgory 2 (20 i 27) i Jarosław Morawski
(29).
•LSAPASIACZEKl-VICTORIAII
Bielawy 1:3 (0:0); br.: Arkadiusz Wrocław
ski (29) - Paweł We1wiński ( 18), Radosław
Leśniak (21) i Robert Kornacki (28).
• AGROS-FORTUNA - GOKSiR
Chąśno 1:0 (1:0); br.: Marek Morawski

• LINIĘ DO OBLEWANIA
CZEKOLADĄ

• SAMOCHÓD OSOBOWY
FIAT 125P, rok produkcji 1989
Oferty prosimy składać w siedzibie
GS „SCh" w Łowiczu, ul. Katarzynów 49
tel. kontaktowy 837-57-18, 830-20-18 ~

' Ośrodek Szkolenia Kierowców"'

RADAR
Anna Kierus

Łowicz,

3 Maja 216, tel. 837-83-40
0-604-423-453; 0-606-953-428

PROWADZI ZAPISY

NA KURS
PRAWAJAmY
WKAT. A, B, C, C+E, B+E
•. Rozpoczęcie

kursu
7.01.2002 r. o godz. 16.00

Zapraszamy
\..R-86

~

AUTO-SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

llUI IClllMICll

samochody osobowe, ciężarowe

• SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
• NAWOZY OGRODNICZE
• PODŁOŻA OGRODNICZE
@&flJl7[JJfił@[ff)(f!]@@llfil/jj

Łódź,

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

CZĘŚCI VW BUS T.-4

.„ „B_ł:A_:G_··-·H_~_·...;·_·łAI_
· _. _M_P_·~-·-·ł_..._l_N-_ __..

2 sez. już od 350 zł brutto

R-95

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

,
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Podsumowanie sportowego roku 2001 w

nowy

3.01.2002 r.

Łowiczu

-

część

ŁOWICZANIN

li:

•••

Przed tygodniem zamieściliśmy pierwszą część podsumowania sportowego roku 2001. Przypomnijmy te wydarzenia,
które nas fascynowały, ale i te, które irytowały w poprzednim roku.- przeżyjmy to jeszcze raz...
KWIECIEŃ:
passa została podtrzymana także w War•Piłkarze Pelikana nie zachwycają ...
szawie, gdzie Pelikan zremisował z Okę
W Piotrkowie Trybunalskim porażka z
ciem 2:2. Kolejny remis - z Wigrami SuPiotrcovią-Ptak O: I, w kolejnym meczu
wałki został jednak uznany za porażkę . ..
co prawda trzy punkty z MZKS KozieNie chcieli wygrać, czy nic ~mieli?
nice, ale o poziomie gry trzeba szybko
Kibice szybko jednak „odpuścili" bozapomnieć. W spotkaniu z drugą w tabeli
wiem łowiczanie w „wielkich derbach:"
Gwardią wynik 1: 1 może cieszyć, ale już
pokonali w Skierniewicach Unię 3:2,
porażka z Włókniarzem w Konstantynomimo, że gospodarze prowadzili już 2:0.
wie O: 1(bramka w 88. minucie) to bardzo
W następnym meczu problemów ze zdobolesna wpadka. W ostatnim meczu
byciem trzech punktów już nie było: „biakwietnia „Biało-zieloni" pokonali jednak
ło-zieloni" ograli WKS Wieluń 4:0. Pelispadkowicza z n ligi - Jezioraka Iława i
kan zajnntje już dziewiątą pozycję ...
po 27. kolejce zajmują trzynaste miejsce
• Duży sukces odniosła reprezentacja
w tabeli nr ligi.
Łowickiej ALK-i w Radomsku na nirniePuchaty także nie dla nas ... Zespół
ju finałowym Amatorskich Mistrzostw
trenera Marka Chojnackiego pożegnał
Województwa Łódzkiego w koszykówsię także z rozgrywkami Pucharn Polski.
ce. Wygrywając w półfinale, po dramaW ćwierćfinale eliń1inacji wojewódzkich
tycznej końcówce, łowiczanie walczyli o
łowiczanie przegrali z TV-ligowym Włók
pierwsze miejsce, ale nie udało się i ostaniarzem-Trzy Korony w rzutach karnych
tecznie wywalczyli srebrne medale.
2:4. Po 120 minutach gry był remis 2:2. łowiccy kibice mieli tym razem powody do radości - Pelikan wygrał
• Zakończyły się także zmagania w
W tej samej fazie z turnieju odpadła ekipa z Unią w Skierniewicach 3:2!
rozgrywkach Łowickiej ALK-i. Tytuł
Czarnych Bednmy przegrywając na wła
•W mistrzostwach powian1 łowickie
snym boisku z Ceramiką Paradyż 0:5.
•Podczas eliminacji do 7. Ogólnopol- go szkół ponadgimnazjalnych w piłce
skiej Olimpiady Młodzieży z judo do- nożnej najlepszą okazała się ekipa „Ekobrze zaprezentowała się zawodniczka nomika", która w finale pokonała ZSZ I
MKS „Ziyw" Łowicz - Karolina Ko- Łowicz 1:O. W zawodach rejonowych
sman. Podopieczna trenera Macieja łowiczanie zajl(li jednak dopiero trzecie
Sikorskiego w Łodzi zajęła pierwsze mleJSCe.
• Bez większych sukcesów w zawomiejsce w wadze do 55 kg.
dach rejonowych wypadli mistrzowie
powian1 łowickiego w „szczypiorniaczku" . . . Uczniowie „Siódemki" w n1rnieju
mini piłki ręcznej 'zajęli w Rawie Mazowieckiej trzecie miejsce, a dz iewczętom z
SP Łyszkowice nic udało się odnieść żad
nego zwycięstwa zajmując czwarte miejsce.
• Zarówno w klasyfikacji dziewcząt,
jak i chłopców w piłce ręcznej wśród gimnazjalistów najlepsze w powiecie łowic
kim okazały się drużyny z Gimnazjum
Nr 1. Łowiczanki w zawodach rejonowych wywalczyły później w Rawie dru- Do Walew!C przyj_echala cala krajowa czołówka„.
gie miejsce, a chłopcy zajęli trzecią pozy• Sukcesem organizacyjnym i sporto- mistrzowski tym razem przypadł w
cji(.
wym zakończyły się Zawody Ogólno- udziale ekipie GOK Zduny, drugie miej'P
• W pie1wszej edycji Ligi Między
polskie Oficjalne we Wszechstronnym sce dla PZU-Sport, a dopiero trzecie
uczelnianej Szkół Wyższych Regionu
Konkursie Konia Wierzchowego. W za- obrońcy mistrzowskiego tyn1łu - gracze
Łowickiego w koszykówce najlepszą
wodach rozgrywanych na obiektach Stad- Asthmy Attack.
okazała się_ ekipa AZS KN w Łowiczu ,
niny Koni w Walewicach wzięła udział
W finale Pucharu Bunnistrza Łowicza
drugie miejsce przypadło reprezentacji
praktycznie cała krajowa czołówka, a w GOK znowu potwierdził, że był najlepNajlepszy strzelec w turnieju jede- innej łowickiej uczelni - ekipie MWSH-P,
trzech kategoriach (klasa N, Pi P-junior) szą drnżyną tego sezonu wygrywając w
nastolatków - Radek Domińczak. a trzecie WSGK Kutno.
rywalizowało łącznie blisko sto koni. Aż finale z PZU-Spo11 63:56.
dwie z nich zakończyły się triumfem go•Mistrzami Łowicza w mini-fotbolu
spodarzy: w klasie N wygrał Mariusz zostali młodzi zawodnicy łowickiej „SióKleniuk na klaczy Hewea z miejscowe- demki", którzy także zwyciężyli w n1rgo WKJ „Gabon", a zwycięstwo Pawła nieju rejonowym. W finale Wojewódzkich
Warszawskiego na Haftce w klasie P IMS w Opocznie zespół Zbigniewa
Łazińskiego zajął jednak ostatnie szónie podlegało dysk11Sji.
• Swój nieprzeciętny talent jesz- ste miejsce.
cze raz zaprezentowal lowiczanin •Do rywalizacji w „królowej sportu"
Łukasz Gąsior. Aktualny mistrz Pol- przystąpili natomiast uczniowie szkół
ski juniorów na SO i 100 metrów sty- gimnazjalnych. W zawodach powiatolem dowolnym, po raz kolejny udo- wych wśród dziewcząt zwyciężyła ekiwodni!, że jest w świetnej formie i że pa GP 1 Łowicz, a wśród chłopców GP
jest zawodnikiem, który ciągle się roz- Domaniewice. W zawodach rejonowych
wija i poprawia dość szybko swoje re- drugie miejsca premiowane awansem do
zultaty. Tym razem lowiczanin wywal- finałów wojewódzkich pozajmowały ekiczy! aż pięć zlotych medali i jeden brą py GP Domaniewice. W Łodzi było jedzowy w Mistrzostwach Polski Szkól nak już gorzej: podopieczne Mieczysła
Sportowych, gdzie startowała cala czo- wa Szymajdy zajęły ósme miejsce, a jego
lówka plywaków z kraju.
wychowankowie dopiero dziesiąte.
• Na starcie do 5. Ogólnopolskiego
MAJ:
• W znakomitych nastroj ach z Mła Duathlonu o Puchar Burmistrza Ło
wy powrócili piłkarze Pelikana. Łowicza wicza zjawila się cala krajowa czołów
nie pokonali miejscowy MKS 1:0, a w ka, a najlepszym okazal się Marek
kolejnym spotkaniu rozgromili na stadio- Kalwat (Akwedukt Kielce), który wynie przy ul. Starzyó skicgo 6/8 Zatokę przedzi! Artura Osickiego: (Grylino)
Bardzo prężnie w Łowiczu rozwija się dart...
Braniewo wyg1ywając aż 8:0! ! ' Dobra i Jarosława Łazarewicza (WTT

\

\

Wrocław). Wśród

kobietwygrala Ewa
Dederko (Kmicic Częstochowa).
Bardzo wysoko poziom organizacyjny ocenili działacze Polskiego Związ
ku Triathlonu co zaprocentuje w roku
2002. Jest już praktycznie pewne, że
6. Duathlon będzie mial rangę Mistrzostw Polski!!!
• Tenisiści stołowi UMKS „Księżak"
zajęli w rozgrywkach IV ligi dmgie miejsce
awansując tym san1ym do turnieju baraż.o..
wego o awans do m ligi. W barażach co
prawda niebyt się powiodło, ale i tak zespół
trenera Romana Jagielskiego na skutek
wycofania się innych ekip w nowym sezonie wystąpi wśród trzecioligowców.
• Niezwykle uroczystą. oprawę miał
ostatni turniej IV edycji Grand Prix Łowicza
w darcie 50 I double out. Ostatecznie triumfatorem tegorocznej edycji został Artur
Wojciechowski (Metropolis-Team
Łódź), drugi był jego klubowy kolega Piotr
Dąbkiewicz, a trzecie łowiczanin - Maciej Turski (ŁKD „Leg'). W zawodach tych
sta11owało pięćdziesięciu zawodników. W
mistrzostwach Łowicza zwyciężył Tur.;ki,
przed Piotrem Kuletą („Papims-Team") i
Andrzejem Pągowskim.
• Studentka li roku Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu - Katarzyna Biał
kowska (Start Skierniewice) zdobyła tytuł
mistrzyni Polski wyższych uczelni.
• Już po raz dziewiąty rozgrywany
jest Turniej Piłki Nożnej Jedenastolatków
„JanSport Cup '200 I" o Puchar Nowego
Łowic7.anina. Tym razem w rywalizacji
uczestniczyło aż trzynaście zespołów, a
po raz drugi z rzędu tytuł mistrzowski
przypadł w udziale ekipie Pekińczyków
Trójka. Drugie miejsce dla Błyskawicy
Jedynka, a trzecie dla zespoh1 Center-4
Club Łowicz. Królem strzelców został
Radosław Domińczak (Center), który zdobył aż szesnaście goli.
• Najlepiej w zakończonym sezonie
koszykarskim z zespołów UMKS „Księ
żak" wypadli żacy. Zespół trenera Cezarego Włuczyńskiego zajął drugie
miejsce w województwie łódzkim.
• Puchar Polski w szachach podczas
7. Międzynarodowego Turnieju rozgrywanego w Wiśle wywalczyla zawodniczka UKS Pijarski-Żaneta Piorun. Łowi
czanka zdecydowanie triumfowala w
kategorii dzJewcząt do lat dziesięciu ...
•W Rejonowych IMS w czwórboju
lekkoatletycznym mistrzynie powiatu
łowickiego - uczennice SP Niedźwiada
zajęły trzecie miejsce, a ekipa chłopców
z „Siódemki" zajęła piąte miejsce . ..
Zebrał: Paweł A.

Doli1iski

,

łowicki

grywany

duathlon tym razem rozbył w Lasku Miejskim.
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-Noworoczny Halowy Turniej rocznika 1988

WYKONYWALI RZUTY KARNE
•ALUMINIUM Konin - MAZOVIA
•PELIKAN I Łowicz - CHKS Łódź
Rawa Mazowiecka 0:0
1 :O; br.: Maciej Rybus.
MECZ O 9. MIEJSCE:
• PMOS Zduńska Woła - PIOTR• ORKAN Sochaczew - ORLEN
COVIA Piotrków Trybunalski 0:3
• PELIKAN I Łowicz - PIOTRCO- Płock 0:7
MECZ O 7. MIEJSCE:
VIA Piotrków Trybunalski 2:0; br.:
•PELIKAN Il Łowicz- PMOS Zduń
Andrzej Osowski i Maciej Jędrachowicz.
• ORKAN Sochaczew - PMOS ska Wola 1 :2; br.: Maciej Lebioda.
MECZ05. MIEJSCE:
Zduńska Woła 1 :4
• CRKS Łódź - ALUMINIUM KoGRUPA li:
•PELIKAN II Łowicz - MAZOVIA nin 1:4
MECZ OJ. MIEJSCE:
Rawa Mazowiecka 0:0
• PIOTRCOVIA Piotrków Trybu• GKS Bełchatów - ORLEN Płock
nalski - MAZOVIA Rawa Mazowiec4:0
• GKS Bełchatów - MAZOVIA ka 1:0
GRUPA/:
Po dwóch finałowych porażkach zespól trenera Zbigniewa Zająca wyMECZ o I. MIEJSCE:
• PELIKAN I Łowicz - ORKAN Rawa Mazowiecka 1 :1
• PELIKAN I Łowicz - GKS Bel- grai trzy mecze i ostatecznie zajął trzecie miejsce.
• ORLEN Płock - ALUMINIUM
Sochaczew 4:0; br.: Andrzej Osowski,
chatów 1 :1 (J :O), w rzutach karnych 4:3;
Maciej Rybus, Jakub Doroba i Tomasz Konin 1:1
• GKS Bełchatów - ALUMINIUM br. Maciej Jc;drachowicz.
Wasilewski.
Piłka nożnC) - 6. Noworoczny Ogólnopolski
5 13 9:1
I. Pelikan I Łowicz
• CHKS Łódź - PIOTRCOVIA Konin 3:1
Halowy Turniej rocznika 1989
5 li 13:3
2. GKS Bełchatów
• GKS Bełchatów - PELIKAN II
Piotrków Trybunalski 2:0
3. Piotrcovia Piotrków Tryb 5 9 8:4
• CHKS Łódź - PMOS Zduńska Łowicz 4:0
5 6 4:2
4. Mazovia Rawa Maz.
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka Woła 1:1
5 8 10:5
5. Aluminium Konin
• PIOTRCOVIA Piotrków Trybu- ORLEN Płock 3:0
5 4 4:7
6. ChKS Łódź
• PELIKAN II Łowicz - ORLEN
nałski - ORKAN Sochaczew 4:0
5 7 7:7
7. PMOS Zduńska Wola
• CHKS Łódź - ORKAN Sochaczew Płock 2:0; br.: Mateusz Dur i Maciej Zic5 4 3:10
8. Pelikan II Łowicz
liń s ki .
0: 1
5 4 8:10
9. Orlen Płock
•PELIKAN li Łowicz - ALUMI•PELIKANILowicz-PMOSZduń5 3 2:19
l O. Orkan Sochaczew
NIUM Konin 0:4
ska Wola 1 :O 1 :O; br.: Jakub Doroba.
Najlepszym strzelcem turnieju okazał się
Zbigniew Masternak (GKS Bełchatów),
który zdobył sześć goli, a na!,'Tody indywidualne dla najlepszych zawodników po5 5 16:17
Żyrardów, 27-28 grudnia. Do do- 4. Wrzos I Międzyborów
szczególnych drużyn. W Pelikanie wyróż rocznego - szóstego już Noworocznego 5. Oremus Wiskilki
5 5 10:11
nieni zostali: Andrzej Osowski (Pelikan Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Pił- 6. Wrzos li Międzyborów
5 o 2:15
I) i Maciej Zieliński (Pelikan li).
MECZE O MIEJSCA 1-6:
ki Nożnej Młodzików z rocznika 1989
Oba zespoły P.elikana prowadzi trener organizatorzy zaprosili aż dwanaście
•POLONIA Warszawa-PELIKAN
Henryk Plichta. W Pelikanie I grali : zespołów, które przez dwa dni poty- Łowicz 4:2; br. : Patryk Demidowicz i
Michał Kocemba - Andrzej Osowski (2. kały się ze sobą w hali sportowej ży- Krystian Grochowski.
bramki w turnieju), Maciej Jędrachowicz rardowskiego OSiR.
•AON REMBERTÓW Warszawa
(2), Maciej Rybus (2), Jakub Doroba (2),
Pierwszego dnia odbyły się el imina- - OKĘCIE Warszawa 1 :1
Tomasz Wasilewski (I) i Konrad Boli- cje w dwóch gmpach, a po trzy najlep•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
mowski. Natomiast w Pelikanic II wy- sze zespoły awansowały do 6-druży- - KS Piaseczno 0:4
stępowali: DamianZawadzki - Mateusz
• POLONIA Warszawa - AON
nowego finału. W Żyrardowie młodzi
Dur (I), Maciej Zieliński (I), Maciej Lepiłkarze Pelikana rozpoczęli od dwóch REMBERTÓW Warszawa 2:1
bioda (1), Marcin Mrozowicz, Damian
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
zwycięstw, ale w dwóch kolejnych spoDrzewie, Piotr Sc;dkowski i Łukasz Krutkaniach zespół trenera Zbigniewa - PELIKAN Łowicz 7:1; br.: Patryk
Pawel A. Doli1iski
kowski.
Zwycięska drużyna Pelikana mia/a powód do radości.
Zająca doznał jednak porażek. W Patos.
• KS Piaseczno - OKĘCIE Warostatnim spotkaniu z Wrzosem I Mi<tPiłka nożna - Noworoczny Halowy Turniej rocznika 1990
dzyborów łowiczanie musieli więc szawa 1:0
•POLONIA Warszawa -ŻYRARprzynajmniej zremisować. Początek był
dobry bowiem Pelikan wygrywał już DOWIANKAŻyrardówO:l
• KS Piaseczno - AON REMBER4: I, ale w ciągu kilku minut zrobiło się
4:5 i dopiero w końcówce spotkania TÓW Warszawa 2:2
• PELIKAN III Łowicz - STOCZŁowicz, 27 grudnia_ W hali sporto•OKĘCIE Warszawa - PELIKAN
Najlepszym strzelcem turnieju oka- udało się zdobyć bramkę wyrównująwej OSiR Nr I w Łowiczu odbył się NIOWIEC Płock 1:1; br.: Dawid Sut. zał się Marcin Leszczuk (Mazovia), cą, która dała naszej drużynie awans do Łowicz 0:1; br.: Krystian Grochowski.
•PELIKAN III Łowicz - MAZO- który zdobył piętnaście goli, osiem bra- grupy zespołów walczących o zwycięNoworoczny Turniej Piłki Nożnej z
• POLONIA Warszawa - KS Piaseczno 2:0
rocznika 1990 o Puchar Prezesa KS VIA Rawa Mazowiecka I :4; br.: To- mek strzelił Przemysław Skibi- stwo.
„Pelikan" - Wiesława Dąbrowskie- biasz Sójkowski.
• OKĘCIE Warszawa - ŻYRARNiestety drugi dzień rozpoczął się
szewski (Aluminium), a sześć Dawid
•PELIKAN I Łowicz- MAZOVIA Sut (Pelikan ITT). Organizatorzy prze- fatalnie od dwóch porażek z Polonią i DOWIANKAŻyrardów1:2
go. Niespodziankę „in plus" sprawili
podopieczni trenera Artura Balika. Rawa Mazowiecka 1 :3; br.: Dawid widzieli także nagrody indywidualne dla Żyrardowianką, ale łowiczanie popisa•AON REMBERTÓW Warszawa
najlepszych zawodników poszczególZespół Pelikana JII złożony z zawod- Wróbel.
li się imponującym finiszem Wygrywa- - PELIKAN Łowicz 2:3; br. : Krystian
• PELIKAN I Łowicz - STOCZ- nych drużyn, a zostali nimi: Kamil Szkoł- jąc trzy ostatnie mecze co dało im osta- Grochowski 2 i Przemysław Jankowników z rocznika 1991, 92, a nawet 93
mowski (Aluminium), Adam Simińzajął w konfrontacji ze starszymi ry- NIOWIEC Płock 0:1
ski.
tecznie trzecie miejsce w turnieju.
ski (Mazovia), Łukasz Krawczyk
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
walami bardzo dobre czwarte miejsce
•POLONIA Warszawa-OKĘCIE
GRUPA I:
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka - (WKS), wspominany już Dawid Sut (Pe(w pól finale łowiczanie długo prowaWarszawa2:0
5 12 21:7
l. Polonia Warszawa
likan III), Mateusz Bołtrończuk
dzili z Aluminium, ale na sprawienie WKS Wieluń 5:1
• KS Piaseczno - PELIKAN Ło5 IO 20:8
•PELIKAN Ili Łowicz - ALUMI- (ChKS), Jakub Zazga (Stoczniowiec), 2. AON Rembertów W-wa
sensacji zabrakło troszkę sił). Zawiedli
0:3; br.: Krystian Grochowski 3.
wicz
IO
20:
8
5
Żyrardowianka
3.
i
I)
(Pelikan
Domińczak
Radosław
natomiast gracze Pelikana I i II. Wy- NIUM Konin 2:4; br.: Dawid Sut 2.
•AON REMBERTÓW Warszawa
5 7 9:20
4. OZPN Radom
Maciej Wawrzyniecki (Pelikan li).
'
MECZ O 7. MIEJSCE:
chowankowie trenera Mirosława Fiut5 6 12:17 -ŻYRARDOWIANKAŻyrardów3:0
w drużynie Pelikana III Łowicz gra- 5. Wicher Kobyłka
•PELIKAN I Łowicz- PELIKAN II
kowskiego nieżle radzą sobie na bo5 12 10:4
I. Polonia Warszawa
5 O 4:24
isku, ale w hali zupełnie się pogubili Łowicz 4:3; br.: Radosław Domińczak 2, li: Michał Marcinowski_ Dawid Sut (6. 6. Victoria Głosków
5 12 10:8
2. Żyrardowianka
GRUPA li:
Michał Brzozowski i Dawid Wróbel - bramek), Tobiasz Sójkowski ( l ), Patryk
zajmując ostatecznie ostatnie miejsca.
5 9 10:13
Łowicz
Pelikan
3.
PELIKAN
Wiskitki
REMUS
O
•
Michał
Pawłowski,
Piotr
Krzeszewski,
Damian Kędziora 2 i Miłosz Dougoruki.
GRUPA I:
5 7 7:7
Karmelita, Damian Janik, Dominik Bor- Łowicz 1 :3; br. : Patryk Patos 2 i Mate- 4. KS Piaseczno
MECZ O 5. MIEJSCE:
• CHKS Łódź - ALUMINIUM
5 5 9:8
W-wa
Remberlów
AON
5.
Mionsek.
usz
Wiktor
Ciesielski,
Bartosz
kowski,
• CHKS Łódź- STOCZNIOWIEC
Konin 2:2
2:7
5
Warszawa
Okęcie
6.
PEMiędzyborów
li
WRZOS
•
trenerem
Stefaniak_
Dawid
i
Wawrzyn
2:1
Płock
•PELIKANlIŁowicz-WKSWieBrązowe medale w żyrardowskim
LIKAN Łowicz 1 :2; br.: Patryk Patos i
zespołu jest Artur Balik.
MECZ O 3. MIEJSCE:
luń 1:1; br.: Maciej Wawrzyniecki.
turnieju otrzymali: Bartłomiej Woźniak
• PELIKAN III Łowicz - WKS - Zespoły Pelikana J i Pelikana II pro- Krystian Grochowski.
• ALUMINIUM Konin - WKS
• KS Piaseczno - PELIKAN Ło- i Rafał Zieliński - Krystian Grochowwadzi natomiast trener Mirosław FiutWieluń 0:2 (0:0)
Wieluń I :O
kowski. W Pelikanie I grali: Maciej wicz 5:3; br.: Krystian Grochowski 2 i ski (11. bramek w turnieju), Patryk PJMECZ O /. MIEJSCE:
• CHKS Łódź - WKS Wieluń 0:1
tos (6), Patryk Demidowicz (4), Pr;r.:• MAZOVIA Rawa Mazowiecka - Malarski - Rado s ław Domińc zak (3), Patryk Patos.
• PELIKAN II Łowicz - CHKS
•OKĘCIE Warszawa - PELIKAN mysław Jankowski (I), Mateusz MionDawid Wróbel (2), Michał Brzozowski
ALUMINIUM Konin 3:8 (1:5)
Łódź 1 :3; br.: Maciej Wawrzynieck i.
sek (I), Artur Wolski, Ariel Szyma1i( I), Piotr Dzicdzicla, Tomasz Dymek i Łowicz 5:0
5 13 21:7
•PELIKAN Il Łowicz - ALUMI- I. Aluminium Konin
•WRZOS I Międzyborów - PELI- ski, Tomasz W<tglcwski, Dominik Myc5 12 21:1 1 Dawid Plichta. Natomiast w Pelikanic
2.MazoviaRawaMaz.
NIUMKonin0:4
Tl występowa li: Mateusz Piechowski - KAN Łowicz 5:5; br.: Patryk Demido- ka, Dawid Skonieczny, Łukasz Sku5 7 7:9
3. WKS Wieluń
GRUPA li:
5 4 7:12 Macicj Wawrzyniecki (2), Dawid Wró- wicz 3, Kry stian Grochowski i Patryk nieczny i Maciej Więckowski - tren.:•STOCZNIOWIEC Płock - MA- 4. Pelikan III Łowicz
rem zespołu jest Zbigniew Zając . a
bcl (2), Miłosz Dougoruki (I), Michał Patos.
4 7 7:5
5. ChKS Łódź
ZOVIA Rawa Mazowiecka 0:6
kierownikiem drużyny Marek Demi5 15 19:7
Latoszewski, Przem ys ław Bończak, I. KS Piaseczno
4 4 3:9
•PELIKAN I Łowicz - PELIKAN 6. Stoczniowiec Płock
dowicz.
5 IO 17:7
2. Okęcie Warszawa
4 3 6:10 Łukasz Fudała i Rafa I Zawadzki.
ITI Łowicz 1 :3; br.: Radosław Dom iii- 7. Pelikan I Łowicz
Paweł A. Doli1i.lki
5 7 13:17
PawGI A. Doli1iski 3. Pelikan Łowicz
4 I 5:12
8. Pdikan II Łowicz
czak - Dawid Sut 3.

Łowicz, 28 grudnia. Bardzo dobrze
w Noworocznym Turnieju Piłki Nożnej
z rocznika 1988 spisali się podopieczni
trenera Henryka Plichty. Gospodarze
zdecydowanie wygrali eliminacje w swojej grupie, a w meczu finałowym dosyć
długo prowadzili z dobrze wyszkolonym
technicznie teamem GKS Bełchatów.
Rywale doprowadzili co prawda do remisu, ale łowiczanie lepiej wykonywali
rzuty karne i główne trofeum - puchar
prezesa KS „Pelikan" - Wiesława Dą
browskiego pozostało jednak w Łowi
czu.

lmponuiqcy
finisz Pelikana

Zabrakło

sil na utrzymanie prowadzenia .
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DO INAUGURACJI ROZGRYWEK
Trener Mariusz Łaski ma trzy miesiące na przygotowanie Pelikana do rozgrywek rundy wiosennej w Ili lidze piłki nożnej.
O plany na ten okres łowickiego szkoleniowca wypytał Paweł A. Doliński.
• Kiedy rozpoczynacie przygotowania?

tego bierzemy udział w silnie obsadzonym na Hutniku Warszawa. Biorą w nim
udział Żalgiris Wilno, II-ligowe zespoły:
Jagiellonii Białystok, Świtu Nowy Dwór
i Lecha Poznań oraz zespoły z IlI ligi:
Polonia II Warszawa, Okęcie warszawa,
Dolcan Ząbki, Znicz Pruszków, Legionovia Legionowo, Sandecja Nowy Sącz, Pelikan i Hutnik. Najpierw rozgrywane będą
eliminacje w czterech grupach, a najlepsi
awansują do półfinałów. Po tym turnieju
czekają nas jeszcze sparingi z Okęciem i
w ostatnim tygodniu z N-ligowcami: Startem i w próbie generalnej znowu z Górnikiem w Łęczycy, gdzie mamy zagwarantowanągrę na głównej płycie. Inauguracja
rundy wiosennej nastąpi w niedzielę l O
marca, a mecz ze Zniczem Pruszków o
tradycyjnej w Łowiczu 11.15 ...

Pierwszy trening zaplanowany został
na piątek 4 stycznia o godz. 15.00 ...

• Do pierwszego meczu kontrolnego pozostanie więc ponad miesiąc ...
Rzeczywiście.
tężonej

Czeka nas

miesiąc

wy-

pracy . . .

• Dziś już wiadomo, że Robert
Wilk w rundzie wiosennej zagra w
li-ligowej Arce Gdynia. Czy znalazł
już Pan zawodnika, który mógłby
zapełnić miejsce po Robercie w
środku pola?
Jeszcze nie jest przesądzone odejście
Roberta Wilka Jestem z nim umówiony,
mamy usiąść do stołu i porozmawiać ...
Znamy się kupę czasu, zaczynał kiedyś
jako młody chłopak u mnie w Widzewie i
zobaczymy. Trudno dziś coś przesądzać,
ale dopóki kontrakt nie jest podpisany i
nasz klub nie wydał zwolnienia to jeszcze nie jest zawodnikiem Arki.
Na pewno jest to zawodnik, który u
nas prowadził grę, swoim doświadcze
niem i zaangażowaniem rzeczywiście
podbudowywał pozostałych graczy i
byłby to duży brak, gdyby go zabrakło .
Nie jest to jednak sprawa przesądzona . ..

• Co ze Świętosławskim i Piń
kowskim?
Oni zostaną odo końca sezonu. Jestem
z nimi po rozmowach i jestem „po sło
• wie" w Widzewie . ..

• Czy możemy powiedzieć już o
które ujrzymy w rundzie wiosennej w „biało
zielonym" trykocie?

jakiś nowych twarzach,

"Powiem szczerze: jestem po wstęp
nych rozmowach z niektórymi zawodnikami, ale patrzę też na możliwości naszego klubu. Poza tym chcę też, żeby wcześniej się sytuacja już dokładnie wyklarowała ·z graczami, którzy dotąd grali. Z
Robertem Wilkiem, ewentualnie z innymi, choć nie mam jak dotąd sygnałów, że
ktoś miałby opuścić zespół ... Dopiero
wtedy „odkryję karty". Na razie nie chcę
się wypowiadać - konkurencja nie śpi .. .
W każdym razie na pewno, jeżeli jakiś
zawodnik przyjdzie do pelikana, to bę
dzie to gracz niełuzinkowy. Zawsze traktowałem transfery nie na ilość, a na jakość ... Uważam, że jeden bardzo dobry
zawodnik przyniesie więcej pożytku niż
trzech średnich .. . Trzech średniaków daje

• Tradycyjnie

Trener Mariusz
Pelikana.

Łaski będzie próbował stworzyć

Śr

So
Wt
Pt-N
Śr.

So

12.00
15.00
12.00
14.00
12.00
15.00
15.00
11.00

czeka tak-

Pelikan - Górnik Łęczyca
Włókniarz Konstantynów - Pelikan
Pelikan - Stasiak-Bakpol Gomunice
Unia Skierniewice - Pelikan
Gwardia Warszawa - Pelikan
Piotrcovia-Ptak - Pelikan
- turniej Hutnika Warszawa
Okęcie Warszawa - Pelikan
(p)
Start Brzeziny - Pelikan

•

Jak się dowiedzieliśmy z gry w Pelikanie
zrezygnował Arkadiusz Gondzia, który zawiadomił klub, iż zamierza znowu ~tępo
wać w Piotrcovii-Ptak. Frez.es Wzes-ław Dą
browski powiedział także: Na dziewięćdzi.e
siąt procent odejdzie także KrzysztofBł.asz
czyk, a ważą się aktualnie także losy dalszych ~tęp]w w Pelikanie Dari= Nowackiego. Z.Ostają naf()miast Artur ffjiczał
kowski, Arkadiusz Świętosławski i Szymon
Pińkowski. Na mojepytanie o wyjdżd zespołu do Świeradowa prezes się tylkouśmiech
nąl Wszy.s-tko więc wskazr.efe na to, że w drogiej rnndzie w łowickim teamie będzie »ystę
powało więcej irychowanków. Z zespołem

Mam takiego swojego serdecznego
przyjaciela, który ze mną pracował w kilku klubach, później przez dziesięć lat był
w Niemczech, wrócił i wybudował bardzo ładny ośrodek sportowy i przyjeżdża trenujejużJarosław Rachuhiński, z~
ją do niego ligowe kluby. Wszedłem z nim w czenia "H-racają Dominik Gzeczlro, Bogdan
kontakt i mogę powiedzieć, że najprawdo- Plichta i Dawid Ługowski. A wracając do
podobniej na tydzień czasu pojedziemy do Robota Wilka - C~)' kto.f klo nie zamierza
niego na obóz do Świeradowa Zdr(ij po bar- opusz.czać Pelikana (~g trenera laskiego)
uynajmuje mieszkanie Gdyni?
dzo promocyjnych cenach.

a jeden bardzo dobry
• W ramach przygotowań zapladaje podwyższenie poziomu zespołu. Naj- nował Pan sporo gier kontrolnych.
pierw jednak muszę mieć orientację w jakim
Rozpoczynamy 2 lutego z Górnikiem
składzie osobowym my rozpoczniemy Łęczyca, a później zagramy z Włóknia
przygotowania i dopiero wówczas określi rzem Konstantynów, Stasiakiem Gomumy potrzeby tej drużyny.
nice, Unią Skierniewice, Gwardią WarszaWiadomo, że perspektywie mamy dru- wa i Piotrcovią-Ptak. W dniach 22-24 lugą rundę, która rządzi się innymi prawami. Po pierwsze ten kto do 28 lutego nie
Halowe mistrzostwa Łowicza
poczyni jakiś uzupełnień to później , w
trakcie rozgrywek można tylko dobrać
zawodników z klas niższych. Mam rozeznanie w naszej grupie lV ligi i wiem,
że za dużo takich zawodników nie ma,
którzy w IlI lidze mogliby wieść prym.
Łowicz, 28-29 grudnia. NajciePoza tym trzeba także pamiętać, że w
kawszym meczem 7. kolejki II ligi
drugiej rundzie dojdą także kartki i walka
odsłona rywalizacji zespołów II Ło
jest ostrzejsza, bo każdy będzie walczył
wickiej Ligi Piłki Nożnej Pięciooso
o swój ligowy byt. Na dzień dzisiejszy
bowej miał być pojedynek Victoria można sobie powiedzieć, że spada pięć
Zająca. Okazało się jednak, że poddrużyn, ale y; II lidze zagrożone spadopieczni trenera Artura Balika zdokiem do naszej grupy są także Jagiellonia
byli komplet punktów bez gry, boBiałystok i ŁKS Łódż. W ten sposób growiem rywale nie zdołali zebrać się na
no spadkowiczów może być powiększone
mecz. Wydaje się, że w konsekwencji
do siedmiu zespołów, a wówczas bezekipa Zająców straciła już szanse na
pieczne będzie jedenaste miejsce. Poza
tym pamiętajmy także w naszej grupie
awans do I ligi. W walce tej liczą się
IlI ligi na osiemnaście zespołów dziewięć
jeszcze lpo i MC-Astra.
ekip to zespoły warszawskie i nie czarujnie przyniosła poważniejszych
my się - jak przyjdzie co do czego, to oni
zmian w tabeli. Komplet zwycięstw
będągrali dla siebie . . . Potrafiliśmy wyjść
ma wciąż zespół trenera miał tym rajednak z tej strefy spadkowej i uważam,
zem kłopotów z pokonaniem zawsze
że tę drogę będziemy kontynuować. Zrogroźnego Damiru. Wygrały także swoje
bimy wszystko, żeby nas nie spotkało
mecze zespoły lpo i szczególnie efekżadne nieszczęście.
townie Zająców, a nieco "obsunęli" się
jedynie Lipcoki.
uzupełnienie składu,

Zima2002
So
Śr
So

praktycznie nowy ze-

spół

-. Terminarz meczów sparingowych KS „Pelikan"
1. 2.02
2. 6.02
3. 9.02
4. 13.02
5. 16.02
6.19.02
7. 22-24.02
8. 27.02
9. 2.03

zespół

że obóz dochodzeniowy...

• Kiedy to by było?
Albo w dniach 4-10 lutego, albo 11-17,
czyli w pierwszym lub drugim tygodniu
ferii zimowych. Wówczas jeden środo
wy spańng (od red.: z Włókniarzem lub
Unią) by nam wypadł. Na obozie dochodzeniowym jednak w życiu się nie zrobi
się tego co na zgrupowaniu wyjazdowym ... Taki obóz na pewno zaprocentuje później w rozgrywkach.

w

- 7. kolejka li ligi ŁLPNP

Sztuka walki bez walki

7. kolejka II ŁLPNP:
•VICTORIA Zabostów - ZAJĄ
CE 5:0 (w.o.)
• REEBOK - DAMIR 2:1 (0:1);
br.: Paweł Czerwiński (19) i Jacek ZraVictoria wygrała walkowerem i wciąż jest jedynym niepokonanym tezek (25) - Jan Majchrzak (9).
amem w li lidze.
• IPO - ENERGETYK 4:1 (2:1);
br.: Sylwester Płacheta 2 (3 i 28) i Jó• VAGAT Domaniewice - DAX
• NAPRZÓD Jamno - MCzef Gładki 2 (11i26)- Wiesław Koła Głowno 2:2 (1:2); br.: Marek Sękalski ASTRA Zduny 2:3 (0:0); br. : Jan
czek (8).
(2) i Sylwester Wielec (21) - Damian Pawlata (18) i Leszek Boczek (18) Żółte kartki: Krzysztof Ambroziak Bednarski (9) i Tomasz Lenart (10).
Paweł Jankowski (23), Wojciech MaŻółte kartki: Tomasz Kleszcz (1) i słowski (25) i Mariusz Ochmański
(2) - lpo oraz Wiesław Kołaczek (1) dok. na str. 27
Energetyk.
(28).
Sylwester Wielec (1) - obaj Vagat.
-;:
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I liga Łowicka Liga Piłki Nożnej Pięcioosobowej

PIERWSZE PODSUMOWANIE
PO SIEDMIU KOLEJKACH

•

SPORT

•

SPORT

31 --

Naiskutecznieisi zawodnicy I ligi tlPNP
Klasyfikacja Sklepu Sportowego „Reebok"
w Łowiczu, ul. Zduńska Ba

12 - Krystian Bolimowski (Czarni);
11 - Tomasz Gręda (Abex);
IO - Krzysztof Papuga (Abex);
9- Paweł Kowalski (Turbo);
8 - Dominik Czeczko (Blich), GrzeTempo w tym roku mamy
gorz Durka (Dagram) i Marcin Urbański
(Turbo);
ogromne. Minął ledwie mie7 - Sylwester Grzanka i Piotr Paliwoda
siąc, a my już jesteśmy dalej niż
Chinatown) i Piotr Zapisek (Sojax);
(obaj
w połowie rozgrywek. Pomy6 - Łukasz Chlebny i Jarosław Tatliń
ślałem, że warto byłoby ocenić
ski (obaj Hurt-Metal), Arkadiusz Koź
dotychczasową walkę w tegobiał (Olimpia) i Dzidosław Żuberek (Oldrocznej halówce.
boy);
5 - Jarosław Plichta i Krzysztof Durka
Po pierwsze: jest bardzo wiele cieDagram), Rafał Wnuk (Olimpia),
(obaj
kawych, emocjonujących meczów. Niema
Krzysztof Skowroński (Pędzące), Robert
już, jak w Jatach poprzednich, wysokich
Ryży (Oldboy), Arkadiusz Żagiew.ski
wyników, a takijak 8:1 Oldboya z Olim(Abex) i Michał Adamczyk (Stefan);
pią to wypadek jednorazowy. Gro spo4 - Paweł Plichta (Sojax), Bogusław
tkań kończy się różnicąjednej, dwóch bra(Oldboy) i Dawid Ługowski
Bończak
mek, co na hali jest minimalną porażką.
(Turbo);
Po drugie: każdy może wygrać z każ
3 - Łukasz Kowalik, Robert Wojtasiak
dym. W tym roku kilka ekip gra dużo Wszystko wskazuje na to, że Abex cluje w drugi mistrzowski
Szaleniec (wszyscy Stefan),
Waldemar
i
lepiej niż w latach poprzednich, mimo,
tytuł... Czy zdobędzie także superpuchar Łowicza? W ramach WOŚP Zbigniew Czerbniak i Marcin Majer (obaj
że niewiele zmieniły się ich składy osomecz z Dagramem-A T w niedzielę 13 stycznia 2002 roku o godz. 19. OO. Czami), Łukasz Gąsecki (Hurt-Metal),
bowe. Stefan, Turbo-Car czy wreszcie
Hurt-Metal wygrywają z najlepszymi. li. Nie będzie im łatwo do końca, choć . poprzednich. Na obronę sędziów prze- Jarosław Walczak (Pędzące) i Leszek
Zwłaszcza urocza jest postawa młodzie mają najwięcej szans na koronę. Grają bez mawia fakt, że piłkę halowąjest na praw- Warchoł (Oldboy);
2 - Emanuel Gala i Błażej Golis (obaj
ży z Hurt-Metalu. Chłopcy nie mają przed zmian, jedną piątką, ale na razie przynosi dę bardzo ciężko „gwizdać". Jest to nieTomasz Rembowski i MaChinatown),
arbidwóch
zabraknawet
i
któregoś
gra
jeśli
szybka
będzie
Co
zwykle
efekt.
to
nikim respektu. I bardzo dobrze.
Po trzecie: co z Dagramem? To zde- nie? Świetnie gra skierniewicka para To- trów nie zawsze jest w stanie wszystko riusz Wróbel (obaj Hurt-Metal), Jan Kocydowanie największa „in minus" nie- masz Gręda - Arek żaglewski. Se- zobaczyć i odpowiednio zinterpretować. walczyk i Jacek Haczykowski (obaj Oldspodzianka rozgrywek. W ekipie braci zon życia ma Jarosław „Bolek" Ra- Z drugiej strony nikt nikogo nie zmusza boy), Robert Sopyła (Olimpia), Piotr
Wyszogrodzkich należało upatrywać jed- chubiński. Nikt nie potrafi zatrzymać by był „sprawiedliwym" na parkiecie. Szkup (Blich), Jarosław Rachubiński
(Abex), Andrzej Durka (Dagram), Marnego z faworytów rozgrywek. Tymcza- Krzysztofa Papugi. Czyżby więc dru- Jeśli sil( nie nadajesz - zostaw to!
Po siódme: gwiazdy. Na żadnej hali cin Pińkowski (Stefan) i Rafa! Gala (Czarsem Grzesio Durka z kolegami są dale- gi z rzl(du majster? Zobaczymy ...
Po piąte: nerwy. Wiem, że łowicki (może poza stołeczną i łódzką) w okoli- ni); .
ko w tabeli przegrywając mecz za mejest ambitny i nikt nie lubi przegry- cy nie zobaczycie aż tyle gwiazd. Drugonaród
Brak
przyczyny?
czem. Jakie są tego
Tomka Styszki nie może być jedynym wać, ale za wiele jest na meczach krzy- ligowcy to już dla łowickich kibiców chleb
wytłumaczeniem. Słabiej gra Jarek ków, ne1wowości. Jeśli to ma być zaba- powszedni. Dlatego poziom naszej haPlichta, słabiej także popularny „Cola". wa to tak ją traktujmy. Chociaż i niżej lówki jest jednym z wyższych.
Po ósme: nie tylko ekstraklasa. Emo•LUKASZ NIEDZIELSKI (PĘDZĄ
Wprawdzie zostały jeszcze cztery kolej- podpisany nie zawsze potrafi to zrozucjonujemy się rozgrywkami pierwszej ligi CE IMADŁA, 1. nominacja) - popularny
ki, ale czy Dagram stanie na podium. mieć ...
Po szóste: sędziowie. Od dwóch ko- ŁLPNP. A przecież na hali rywalizują „Niedziel" nie zawsze jest pewnym punkŚmiem wątpić.
Po czwarte: mistrz ma się dobrze. lejek trochęjest lepiej. Ale nie przypomi- drużyny aż w pięciu (!) ligach. To fanta- tem swego zespołu. Jednak w meczu z faEkipa Artura Kacprzaka i Marcina nam sobie, żeby aż tak wiele kontrower- styczne i dobrze rokujące na przyszłość. woryzowanymi Czarnymi Bednary zagrał
Bogusław Bończak bardzo dobrze. Skapitulował jedynie raz, ale
Borka mimo potknięć prowadzi w tabe- sji było związanych z arbitrami w latach
przy tym golu nie miał nic do powiedzenia
Wprawdzie nie dysponuje najlepszymi
Zapowiadamy mecze 8. kolejki I ligi ŁLPNP
warunkami fizycznyn1i, ale nadrabia to szybkością i refleksem.
•ROBERT WILK (OLDBOY, 1. nominacja)- „Wilczek" tylko dlatego pierwszy raz znalazł się wśród najlepszych graczy kolejki, że zagrał dopiero jeden mecz w
MECZ KOLEJKI:
byty ze Stefanem. Będzie na pewno cie- jest dziełem przypadku. Stefan natomiast tym roku na hali. Wprawdzie tylko raz wpinie może jakoś odnaleźć fom1y z pierw- sał się na listę strzelców, ale za to znakomi• OLDBOY - TURBO-CAR Gute- kawie, bo obie ekipy walczą o podium.
nów; niedziela - 6 stycznia 2002, godz.
szych k.olejek. Jeśli chłopcy Dariusza cie rozgrywał. Widzi wszystko. I ta techniTyp NŁ: X.
Mroczka marzą o „pudle" muszą zacząć ka ...
16.00.
POZA TYMZAGRAJĄ:
W tej kolejce jest kilka bardzo cieka• ABEX - CZARNI-ROLMECH wygrywać i to.z tymi silniejszymi rywa• JAROSŁAW RACHUBIŃSKI
wych spotkań, ale na mecz kolejki wy- Bednary godz. 16.40
lami.
(ABEX,.1. nominacja)- podobnie jak Wilk
Typ NŁ: X.
brałem spotkanie ekip, które gwarantują
Kolejny szlagier. Jeśli w ekipie Miroraz pokonał bramkarza rywali, ale była to
emocje. Nie zawsze te drużyny zdoby- sława Fiutkowskiego nie zabraknie
• OLIMPIA Chąśno - DAGRAMwają trzy punkty, ale w każdym meczu o Zbigniewa Czerbniaka i Marcina AT godz. 18. 40.
W tym roku każdy może zwyciężyć
nie walczą. Oldboy w poprzednich kolej- Holewińskiego (Ceramika Opoczno
kach zagrał na remis. Wysoko pokonał rozpoczyna zimowy obóz) mistrz może ekipę braci Artura i Tomasza Wyszo• RAFAŁ GOSPOŚ (BLICH-FOROlimpię i przegrał jedną bramką z Blich- mieć spory kłopot w odniesieniu zwy- grodzkich . Przegrywają i nie widać
szansy na poprawę. Ale jeśli chcą zacho- TUNA, 2. nominacja) - zagrał fantastyczFortuną. Ten ostatni mecz był bardzo cięstwa. Abex zdecydowanie prowadzi
emocjonujący, a na najwyższe pochwały w tabeli i pewnie zmierza po drugą z rzę wać twarz muszą wygrać z „Olimpijczy- ny mecz przeciwko Oldboyowi. Nie mogli
kami". Nie będzie to łatwe, bowiem ci je- go pokonać ani Robert Wilk ani Dzidozasłużył golkiper „Pulpy" - Rafał Go- du koronę.
spoś. Niewiadomo jednak czy w barśli tylko nadarza się ku temu okazja skm- sław Żuberek. Poza niezaprzeczalnyn1i
Typ NŁ: 1.
walorami czysto bramkarskimi Rafał miał
wach „Starszych Panów" zagrają tym ra•FC „CHINATOW]'I"- PĘDZĄCE pulatnie gromadzą punkty.
jeszcze w niedzielę ogromne szczęście. A
Typ NŁ: 2.
zem Dzidosław Żuberek i Robert IMADŁAgodz. 17.20.
Wilk. Obaj rozpoczną bowiem treningi
• llLICH-FORTUNA - SOJAX bez tego w sporcie ani rusz . ..
„Chińczykom" wcale nie śpieszy się
• TOMASZ GRĘDA (ABEX, 2. now swoich zespołach, przygotowując się do opuszczenia pierwszoligowego towa- Boczki godz.19 .20.
do nowej rundy. Nie trzeba pisać jak wie- rzystwa. Wręcz przeciwnie w ostatnich
Ten mecz powi.nien zakończyć się minacja) - Hat-trick w meczu z zawsze
le obaj piłkarze znaczą dla oblicza Old- kolejkach wygrywali i już pną się w górę zwycięstwem „Pulpy". Podopieczni tre- groźnymi Imadłami zdecydowanie przybliboya.
tabeli. Imadła mająjeszcze zaległy mecz . nera Marka Borkowsiego to najsłab żył ubiegłorocznego mistrza do powtórzeU „Samochodziarzy" żadnych zmian. ze Stefanem, ale grają w kratkę. To też szy zespół tych rozgrywek. Wprawdzie nia tego osiągnięcia Tomek gra dobrze z tyłu,
zostało jeszcze kilka kolejek, ale wygląda a przy tym dysponuje silnyn1 strzałem z
Grają swoim składem, bez kompleksów, będzie ciekawe spotkanie.
na to, że Piotr Zapisek z kolegami obunóg.
ciesząc się każdym zdobytym punktem i
Typ NŁ: 2.
• KRYSTIAN BOLIMOWSKI
strzelonym golem. Ich gra podoba się
•HURT- METAL- KS „STEFAN" opuszczą szeregi pierwszoligowców. A
szkoda, bo Sojax ma na prawdę kilku cie- (CZARNI, 3. nominacja) - bez niego Bedpubliczności, a dzięki umiejętnościom i godz. 18.00.
nary nie miałyby nawet połowy punktów.
trochę szczęściu Gutenów „ma na rozNiespodziewany wicelider musi udo- kawych piłkarzy.
BoB Tym razem strzelił aż 4. gole pozwalając
kładzie" m.in. Dagram A.T. i punkt zdo- wodnić, że pozycja w czubie tabeli nie
TypNŁ: 1.

Piątka

Kilka bardzo ciekawych spotkań

Piątka

I - Michał Plichta, Piotr Gawlik,
KrzysztofBorys i Bogdan Plichta (wszyscy Blich), Wojciech Piorun, Krzysztof
Olko i Robert Wilk (wszyscy Oldboy),
Marcin Owczarek, Marcin Grzywacz i
Bogumił Gala (wszyscy Pędzące), Konrad CytlyI'tski i Grzegorz Czerbniak (obaj
Czami), Jarosław Dębowski (Chinatown),
Mariusz Gać i Dariusz Reczulski (obaj
Olimpia), Maciej Sekuła i Adam Stawicki
(obaj Sojax), Piotr Kowalski i Tomasz
Styszko (obaj Dagram),
Bramki samobójcze: Grzegorz Czerbniak
(z Sojaxu dlaDagramu-AD,Bogdan Plichta
(z Blichu dla Hurt Metalu) i Paweł Plichta(z
Sojaxu dla Olimpii Chąśno).

Żółte kartki:
2 - Łukasz Gąsecki (Hurt-Metal),
Marcin Urbański (Turbo), Marcin
Owczarek (Pędzące) i Michał Plichta
.
(Blich);
I - Krzysztof Borys (Pędzące), Mariusz Dymek (Pędzące), Paweł Fidrych
(Sojax), Marcin Grzywacz (Pędzące),
Jacek Haczykowski (Oldboy), Robert
Ryży (Oldboy), Mariusz Jędrzejewski
(Hurt-Metal), Łukasz Niedzielski (Pędzą
ce), Wojciech Piorun (Oldboy), Jarosław
Rachubiński (Abex), Robert Sopyła
(Olimpia) i Sebastian Zwierz (Stefan).

Czerwone kartki:
I - Robe1t Nowogórski (Stefan) i Ema(p)
nuel Zimny (Chinatown).

6. kolejki I ligi ŁLPNP
jakże ważna, pierwsza brainka meczu, przy

tym Zdobyta po ładnej, technicznej akcji.
„Bolek" od lat b1yluje na łowickim parkiecie
i jest jak przysłowiowe wino.
• PIOTR PALIWODA (CHINATOWN, 1. nominacja) - zdobywał już
najwyższe laury grając w halówce. Będąc w
„Przyszłości" strzelał wiele bramek. Teraz
reprezentuje zupełnie inny zespół, walczą
cy o inne cele. Ale też zdobywa gole, tym
razem w bardzo ważnym dla „Chińczyków''
meczuzSojaxem.
•MICHALADAMCZYK(STEFAN,
2. nominacja)- gdyby nie on, Stefan prawdopodobnie w sobotę nie zdobyłby nawet
punktu. Wszyscy wiedzą, że „Misiek" „ma
lewą nogę". Ale co z tego, skoro nikt nic
potrafi go powstrzymać. Ten piłkarz powinien w końcu przełamać się na boisku. Stać
go na wiele więcej niż pokażuje do tej pory.

BoB

7. kolejki I ligi ŁLPNP
trenerowi Mirosławowi Fiutkowskiemu
w dobrym nastroju spędzić te święta . Jeśli
Czami utrzymają skład będą walczyć o „pudło".

•JAROSŁAWTAFLIŃSKl(HURT
METAL, 2. nominacja) - „Lili" nie może
przebić się do pierwszego składu Pelikana.
Szkoda, że trener Mariusz Łaski nie widzi
jak wyszkolonego technicznie i dużo widzącego piłkarza ma w swoim składzie. A
„Metalowi" wiceliderem.
•SYLWESIBR GRZANKA(CIDNATOWN, 1. nominacja) - bardzo przyczy·nił się do sensacyjnego zwycięstwa swego
zespołu nad Stefanem. Walczy na całym
boisku i choć należy z niżej podpisanym do
najlepiej ,,zbudowanych piłkarzy" łowickii.:j
halówki, świetnie daje sobie radę.

Bon

Nowy Łowiczanin . Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem „Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin " s.c. Wojciech Waligórski , Ewa Mrzygłód-Waligórska . 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
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Zaległy mecz

5. kolejki I Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej

Łowicki sport w

STEFAN ZBOJKOTOWAt?
•

-

„

....

nowy

3.01.2002 r.

•KS "STEFAN" - PĘDZĄCE IMADLA 0:5 (w.o.)
Pędzące: Niedzielski - Skowroński,
Owczarek, Walczak, Grzywacz, Brzózka, Borys, Dymek i Gala.
Lowicz, 29 grudnia. Zgodnie z decyzją Komisji Ligi ŁLPNP w przerwie świą
teczno-noworocznej miał się odbyć powtórzony mecz 5. kolejki I ligi pomiędzy
„Stefanem" i Pędzącymi Imadłami. W
pierwszym pojedynku tych drużyn zespół Dariusza Mroczka wygrał 3:2
(2:0), ale dzięki doszło wówczas do uchybień regulaminowych (zawodnik ukarany żółtą kartką zbyt wcześnie pojawił
się na boisku, a że wówczas także bramkarz Stefana - Robert Nowogórski ujrzał czerwoną kartkę to mecz powinien
być przerwany).
Ekipa ze Starzyńskiego jednak nie
przybyła do hali łowickiego OSiR na ten
pojedynek i tym razem odgwizdany został walkower dla Pędzących.
1 16 28: l7
I. Abex (1)
1 15. 19: 15
2. Hurt-Metal (2)
7 12 25:17
3. Oldboy (3)
1 12 22:19
4. Czami-Rolmecb (4)
7 12 23:23
5. Olimpia Chąśno (5)
7 IO 17:13
6.Pędzącelmadła(lO)
1 IO 20:20
7. Turbo-Car Gutenów (6)
1 8 23:24
8. Dagram-AT(7)
7 8 16:23
9. KS „Stefan" (8)
7 8 10: 14
10. Blich-Fortuna (9)
1 7 19:23
11. FC ..Chinatown" (Il)
7 3 14:26
12. Sojax Boczki ()2)

(p)

internetowej sieci

Sportowy e-Łowicz
W net-sieci pojawiła się kolejna
sportowa witryna z naszego miasta.
Pierwszą była strona klubowa strona
KS .Pelikan" (www.pelikan.low.pl),
później pojawiła się triathlonowolekkoatletyczna witrynka Smela Tria-

thlon Team (www.stt.prv.pl) Michała
Smeli, później oficjalna strona Ośrod
ka Sportu i Rekreacji w Łowiczu
(www.osir.low.pl), a ostatnio strona ło
wickiego fan-clubu Widzewa Łódź
(http://widzew.fdowicz.w.inteńa.pl).

(p)

Tenis ziemny - Łowicka Amatorska Halowa
Liga Tenisowa w Hali

Pierwsza runda zakończona
Lowicz, 23 i 30 grudnia. W pierwszej ski-Tomasz Justyna 2:0 (6:1, 6:0), Jerzy
edycji Łowickiej Amatorskiej Halowej Wiatr - Wojciech Wożniak 0:2 {l :6, 1:6),
Ligi Tenisowej startowało dwunastu gra- Grzegorz Gawroński - Bolesław K.ierus
czy, a najlepszym po pierwszej rundzie jest 2:0 (6:0, 6:0) i Eugeniusz Furman - ZbiJarosław Woźniak, który jako jedyny gniew Łukawski 2:0 (6:2, 6:2).
ll 11 22:0
l.Jarosła\y Woźniak (l)
zwyciężył we wszystkich spotkaniach. W
2. Grzegorz Gawroński (2) 11 IO 20:3
czołowej siódemce znaleźli si~ ponadto
11 9 18:4
Grzegorz Gawroński, Janusz Jago- 3. Janusz Jagoda (3)
da, Sławomir Karmelita, Wojciech 4. Sławomir Karmelita (4) 11 7 15:8
ll 7 15:8
5. Wojciech Woźniak (5)
Woźniak, Eugeniusz Funnan i Piotr
Il 6 13: IO
6. Eugeniusz Funnao (6)
Czerwiński. Ci tenisiści stworzą w drugiej
I I 5 I O: 11
rundzie grupę ,,.silniejszą", a pozostali ~ 7. Piotr Czerwiński (7)
I I 4 9:14
8. Paweł Koza (8)
walczyli o miejsca 8-13 (do grupy tej dołą
9. Zbigniew Łukawski (9) li 3 6:16
czył Grzegorz Tałaj).
li 2 4:18
Zaległy mecz?. kolejki: EugeniuszFur- 10. Bolesław Kierus (JO)
11 1 2:21
man - Sławomir Karmelita l :2 (3:6, 6:3, Il.Jerzy Wiatr (Il)
11 O 1:22
4:6), zaległy mecz 9. kolejki: Eugeniusz 12. TomaszJustyna(ł2)
Pierwsze mecze drugiej rundy rozgrywaFmman - Grzegorz Gawroński 0:2 (0:6,
3:6), Janusz Jagoda - Jerzy Wiatr2:0 (6:0, ne będą w niedzielę 6 stycznia 2002 roku. O
6:0), zaległy mecz I O. kolejki: Piotr Czer- godz. 18.00 rywalizowali będą zawodnicy
wiński- Sławomir Karmelita 0:2 (2:6, 4:6), z grypy A, a o 19.30 z grupy B.
zaległe mecze 11. kolejki: Piotr CzerwińPaweł A. Doliński
„Pędzące Imadła" zainkasowały trzy punkty i „uciekły" ze strefy spad-

kowej.

Tenis ziemny - 3. turniej Zimowego GP Warszawy

Marcin Dańczak ·
znowu nailepszy
Piaseczno, 22 grudnia. Znakomicie
w tegorocznych turniejach cyklu Zimowego Grand Prix Warszawy w tenisie ziemnym spisuje się nasz tenisista - Marcin
Dańczak. W pierwszym turnieju wygrał, w drugim dopiero w finale przegrał z
najlepszym amatorem Warszawy - Pawłem Cichoszem, a w trzeciej odsłonie
tej rywalizacji znowu okazał si~ · najlep
szym. Rozpoczęło się co prawda niezbyt
dobrze bowiem w pierwszej rundzie turnieju rozgrywanego na kortach Klubu Tenisowego „Smecz" Piaseczno łowiczanin
wygrał z byłym reprezentantem Polski
do lat 14 - Jackiem Szelengowiczem
(Warszawa) dopiero w tie-breaku 7:6

ł..OWICZANIN

(7:4), ale potem było już znacznie lepiej.
W drugiej rundzie Dańczak pokonał tukasza Tokarskiego (Piaseczno) 9:4, w
półfinale Włodzimierza Brzóska 9:6 i
w finale wygrał w dwóch setach z byłym
tenisistą Legii - Włodzimierzem Krakowiakiem (obaj Warszawa) 6:3, 6:1.
Wbrew pozorom w finale nie było tak
łatwo jak wskazuje na to wynik. Krakowiakjest niczym ściana - powiedział trener Stanisław Dańczak. Przebija praktycznie wszystkie piłki i jedynym rozwią-

·Zebranie organizacyjne
Łowickiej ALK-i

Nowy sezon
ieszcze w styczniu?
W czwartek 10 stycznia o godz. 18.30
w świetlicy hali sportowej OSiR Nr l w
Łowiczu odbędzie się zebranie organizacyjne Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej
Ligi Koszykówki. Tradycyjnie na spotkaniu tym ustalony zostanie regulamin
oraz sposób rozgrywek obowiązujący. w
nowym sezonie. Planowany początek
rozgrywek przypadnie na weekend 19(p)
20 stycznia 2002 roku.
1 - - - - - - - - - --

Ł
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zaniemjest voley albo smecz, bo inaczej

się z nim nie ll'.Ygra. W zeszłym sezonie

'l:'

Krakowiak zwyciężył w Grand Prix Pia(p)
seczna.

Piątek. 4 styęznia:

Jedynym graczem z kompletem

zwycięstw

jest

Jarosław Woźniak.

-----'
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• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu,. uL Topolowa 2; 9. kolejka I
ligi Amatorskich Mistrzostw Łowicza
w piłce siatkowej: TKKF BS Głowno LZS Retki, Rzemiosło Głowno - ZNP
Belferek i Dzi-koś-ć - TKKF Księżak;

Sobota. 5 stycznia:
• 8.40-12.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6.
koleika V ligi LLPNP: godz. 8.40: Rodzinka - Pałac, godz. 9.20: Cavalieros Cosa Nostra, godz. IO.OO: Władcy Stefana - Hezbollah, godz. 10.40: Diabły
Tasmaiiskie - „Mal-Kow Oil", godz.
11.20: Witonia Osiek - Grom;
• 12.40-16.00 ·hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 8.
kolejka N ligi ŁLPNP: godz. 12.40: Bleblusie - Ars Medica, godz. 13 .20: Barsa
- Płomień, godz. 14.00: Mleczanka RTS II Gągołin, godz. 14.40: Amigo RTS I Gągołin, godz. 15.20: Pasiaczek
Marcin Dańczak wygrał już drugi raz w obecnej edycji zimowego Il· Kopernik. Pauza: Grabarze;
• 14.00 - hala sportowa OSiR Nr 2
GP Warszawy

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 9. kolejka
I ligi Amatorskich Mistrzostw Łowi-

• 16.00-20.00 - bala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła 113;
J. kolejka I ligi LLPNP: godz. 16.00:
Oldboy - Turbo-Car Gotenów, godz.
16.40: Abex - Czarni Bednary, godz.
17.20: FC „Chinatown" - Pędzące
Imadła, godz. 18.00: Hurt-Metal· KS
„Stefan'', godz. 18.40: Olimpia Cłią
śno - Dagram-AT, godz.19.20: BJichFortuna - Sojax Boczki;
Środa. 9 stycznia:
• 13.00 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; mecz
wojewódzkiej ligi koszykówki młodzi
czek: Księżak-Center Łowicz - SP 2
Tuszyn;
Czwartek, 10 stycznia:
• 9.30 - hala sportowa OSiR Nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w koszykówce

cza w piłce siatkowej: Przyszłość _Olimp Bedlno;
• 14.00 - hala sportowa OSiR Nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 9. kolejka
U ligi Amatorskich Mistrzostw Łowi
cza w piłce siatkowej: godz. 14.00:
Gimnazjum Nr 2 Lowicz - Tadeo z
Merza i Technikum Zduńska Dąbrowa
- Gimnazjum Kompina, godz.IS.OO:
GOK Zduny - UKS Blich i ŁSM Łowicz - Sepuku.
• 16.00-20.00 - bala sportowa OSiR
Nr l w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8.
kolejka II ligi ŁLPNP: godz. 16.00: Zające - Lipcoki, godz. 16.40: MC-Astra
Zduny - Sąsiedzi, godz. 17.20: Dax Naprzód, godz. 18.00: Energetyk- Vagat, godz. 18.40: Damir - Ipo, godz.
chłopców;
19.20: Victoria-Reebok;
• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 1
Niedziela. 6 stycznia:
• 12.00-16.00 - hala sportowa OSiR w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zebraNr l w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. nie organizacyjne Łowickiej ALK-i,
kolejka III ligi ŁLPNP: godz. 12.00: czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki;
Piątek, ll stycznia:
„Szare Szeregi" - PSS „Społem", godz.
• 9 .30 - hala sportowa OSiR Nr 1 w
12.40: GOKSiR-KJakson, godz. 13.20:
Victoria II - Agros-Fortuna, godz. 14.00: Łowiczu, ul. Jana Pawła ll 3; Powiato- I
VictońaI-Pasiaczekl,godz.14.40: KS wa Licealiada Szkolna w koszykówce '
„Iskra" - Zryw, godz. 15.20: Szaraki- dziewcząt.
(p)
Full - WSD „Kleryk";
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· Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cy- Rozwiązanie krzyżówki z nr 51 brzmi:
· trami pól: Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ NIE RODZI ROLA, ALE BOŻA WOLA
> w terminie do następnej środy, 9 stycznia prawidłowe roz- Nagrodę wylosował:
- wiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem rozlosujemy nag roTeresa Koralews~a z Łowicza
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Dość pogodnie, bez opadów. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna O - (-2) st. C.Temperatura
maksymalna O - 2 st. C. Wahania ciśnienia .

•ŚRODA

~ 1iWIĄTEClNA
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•PONIEDZIAŁEK

)

Płock ..

Łódź

Łowicz

sobota

piątek

.
Pochmurno z opadami śniegu. Podczas opadów drogi śliskie !
Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Oak na
- Wiatr północno - wschodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis.Tempemapie),
liczby górne - temperaturę maksymalną w
-- ratura minimalna (-2) - (-4) st. C. Temperatura maksymalna O dzień , liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
1 st. C. Wzrost ciśnienia .
•WTOREK
Dość pogodnie, lokalnie możliwy śnieg . Rano lokalne mgły. Wiatr
północno - wschodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura
minimalna O - (-2) st. C.Temperatura maksymalna O - 2 st. C.
Wzrost ciśnienia .

,_

'

•SOBOTA
~
Sporo chmur z przejaśnieniami i lokalnie możliwy śnieg. Podczas
,...: opadów drogi śliskie ! Wiatr północno - zachodni, słaby i umiarko: wany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna (-5) - (-8) st. C.Tempera„- tura maksymalna (-4) - (-2) st. C. Spadek ciśnienia.
• NIEDZIELA
Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów. Rano miejscami drogi
~ śliskie ! Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Tempera tu1 • ra minimalna (-3) - (-6) st. C. Temperatura maksymalna (-4) - (' 2) st. C. Spadek ciśnienia .
·

-

,~ Spadek ciśnienia.

Ogólny opis pogody: W nadchodzących dniach pogodę w regio- - nie początkowo będzie kształtował wyż , następnie niż znad Rosji ,
~ koniec terminu ponownie wyż . Napływać będzie początkowo bardzo
-- zimne powietrze z północnego - wschodu, następnie cieplejsze z
: zachodu.
.., •CZWARTEK
; ':::- Dość pogodnie i zimno. Rano miejscami drogi śliskie! Wiatr
~ północny, słaby i umiarkowany 3 - 7 mis. Temperatura minimalna
' .' (-12) - (-15) st. C. Temperatura maksymalna (-16) - (-13) st. C.
·, Wahania ciśnienia.
:
•PIĄTEK
; .-:- Sporo chmur i miejscami wystąpią opady śniegu , szczególnie na
' -: północy i wschodzie regionu. Podczas opadów drogi śliskie! Wiatr
, ~v zachodni , słaby i umiarkowany 3 - 7 mis. Temperatura minimalna
(-18) - (-22) st. C. Temperatura maksymalna (-7) - (-5) st. C.

~-

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza 3.01.„9.01.2002 r.

Pomdy prawne przygotowano
na podstawie materia/ów
Gazety Prawnej

Obowiazek alimentacyjny obciąża krewnych
w linii prostej oraz rodzeństwo tylko w sytuacji, gdy oboje rodzice
dziecka nie są w stanie
sprostać swemu obowiązkowi w całości lub
w części.

Dopiero gdyby i pan nie
w stanie wypełnić w
całości swego obowiązku
alimentacyjnego, może wejść
w grę posiłkowy (zastępczy)
obowiązek alimentacyjny
dalszych krewnych (tutaj
dziadków).
W sytuacji zakreślonej pytaniem mógłby ta!<i obowią
zek alimentacyjny obciążać
dziadków dzieci jedynie
w zakresie różnicy pomiędzy
kosztami rzeczywistymi
utrzymania dzieci a wysokością alimentów płaconych
przez pana w chwili obecnej .
Oczywiście najlepiej było
by gdyby to dziadkowie, rozumiejąc te sytuacje, dobrowolnie dostarczali środków
uzupełniających utrzymanie
i wychowanie dzieci . Jednakże mogliby też odmówić ło
żenia na wnuki.
Nałożenie obowiązku alimentacyjnego na dziadków
odbywałoby się na takich samych zasadach jak obciążanie
jednego z rodziców tzn .
przed sadem.
Jednakże należy mieć także na uwadze przepis art.
140 kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego , który daje
prawo - w opisywanej tutaj
sytuacji dziadkom na dochodzenie zwrotu wypłaconych
środków od rodziców dzieci.
Roszczenie to przedawnia
się z upływem trzech lat.
był

DZIADKOW

ALIMENTACYJNY
,

OBOWIĄZEK

dok. ze sf/: 13

..,,.,

·- - - -

mamy

~

Niegdyś bardziej rozwiniętą część
kraju („Polska A " ) lokowano na zachodzie, a słabo rozwiniętą - na wschodzie („Polska 8"). Do dziś stereotypowy ten układ uległ dużym zmianom, a jednym z zasadniczych tego
przejawów jest koncentracja majątku
trwałego zwłaszcza w jednym regionie, bynajmniej nie zachodnim.
Najwięcej tego majątku, bo aż 40
procent, skupia się dzisiaj w centrum
kraju - województwie mazowieckim.
Według danych GUS , wartość netto
majątku trwałego w tym województwie wynosiła w 2000 roku blisko 236
miliardów złotych. Drugie, ale dość

5 stycznia, sobota,
godz. 21.45; TVN;
ZAKLINACZ
DESZCZU
Historia walki
młodego prawnika
idealisty z oszukującym
swoich klientów
towarzystwem
ubezpieczeniowym .

4 stycznia, piątek,
godz. 16.25; TVP 2
SKUTKI NOSZENIE
KAPELUSZA W MAJU
Profesor wyższej
uczelni prowadzi
samotne i smutne życie
emeryta. Często chadza
na spacery na cmentarz. Pewnego dnia
spotyka tam Anię .

3 stycznia, czwartek
godz. 10.40; TVP 2;
MIŁOŚĆ SARY
Saga rodzinna
osadzona w realiach
Południa Stanów
Zjednoczonych . Głów
ny wątek koncentruje
się wokół losów
rodziny Kendricków
z plantacji bawełny
w Beulah Land .

~:

-w~~

2002 roku

WWW, ULM

M44 i!iMj;! ._.-

6 stycznia, niedziela,
godz. 22.00; POLSAT;
W NOCNEJ CISZY
AKcja zawiązuje się
odległe od pierwszego miejsce należy z wyjątkiem Dolnego Śląska - nie wy- w gabinecie psychosię tu woj. śląskiemu (70 mld zł), trze- różniają się tutaj niczym szczególnym; analityka, którego
cie - woj. wielkopolskiemu (41 mld np. na Pomorzu Zachodnim z jego pacjent umiera w
zł).
uprzemysłowionymi bazami morski- podejrzanych okolicznoDwa kolejne miejsca zajmują tu: mi w Szczecinie i Świnoujściu mają ściach. Znajomość
z kochanką zmarłego
woj. dolnośląskie (ponad 35 mld zł) i tek trwały jest wart nieco ponad
przeradza postać
małopolskie (ponad 33 mld zł). Na 8 proc. tego czym dysponuje Mazowburzliwego romansu.
przeciwległym biegunie lokują się - sze, a niewiele więcej niż ma go woj .
rzecz znamienna - również tereny cen- lubelskie.
6 stycznia, niedziela,
tralne, bliskie mazowieckiemu krezuGros majątku trwałego · w Polsce - godz. 20.05; TVP1;
sowi, a mianowicie woj. świętokrzy podobnie jak prawie wszędzie na świe TAOSfAlNIANOC
skie (ok. 12 mld zł), a także północne cie - stanowiąjego rzeczowe składni Po amatorskim meczu
- region warmińsko-mazurski (niespeł ki: budynki, maszyny i urządzenia, bejsbolowym Danny
poznaje w barze
na 11 mld złotych - mniej niż 2 proc. infrastruktura komunikacyjna itp„
Debbie. Przypadkowa
ogólnopolskiego majątku trwałego).
a także rozpoczęte jµż inwestycje.
znajomość przeradza
Ciekawe, że i obszary zachodnie dok. na st1: 5 się w głębsze uczucie .

RIGIONAlNI DZIWY I ZASKOCZINIA

Majątek, jaki

m

„Brambly Hedge " - serial animowany prod. USA. Emisja: niedziela, 6 stycznia TVP 1, godz. 8.05.

--~...............~-

Od czwartku, 3 stycznia d_o

\

1827-1872. Główny wątek
koncentruje się wokół losów rodziny Kendricków z
plantacji bawełny .w Beulah Land. Siostry Sara i
Lauretta Pennigton w towarzystwie swej opiekunki
po raz pierwszy goszczą w
Beulah Land. Plantacją
zarządza 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 Feliclty -serial USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
16.25 Daleko od szosy
- serial TYP
17.50 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
19.30 W cieniu Kremla
20.00 Mjak miłość
-serial TVP
pozdany egzamin na
myślnie

Małgorzata świętuje

~~eł
9.00 Lotnicze szaleństwo
9.25 Turbo 9.55 Cia, tajemniczy wojownfty Ameryki 10.50 Wyc4arowane z
drewna 11.15 Święto smakoszy 11.45 Zakręcone opowieści 12.10 Zwierzęce archiwum 12.40 Tajemnice
piramid 13.30 Wielkie
ucieczki 14.25 Poszukiwacze cudów 15.15 Rozwój i
upadek mafii 16.10 Święto
smakOFy: przez Kanadę
z Gregiem i Maxem 16.35
Wielka wyprawa: Hiszpania
1i.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Turbo 18.00 Stulecie zwykłych
ludzi 19.00 Podróże Questa: Pływając z olbrzymami 20.00 Legen.dy historii:
Przerażenie w Rzymie 21.00
Tropem mordercy 22.00
Detektywi sądowi 23.00 Z
a~t FBI O.OO Pola bitew
1.00 Wyprawy w czasie
2.00 Pojazdy specjalnego
przeznaczenia 2.30 Pirotechnicy

„„ ... lit....
.-._.....,Jł'•

J./!!11ilfl'H T

8.30 Rakd Total Dakar 2002
9.00 Kombinacja norweska
11.15 Rajd Total Dakar
200211.45Tenis13.00 Kombinacja norweska 13.30
Piłka nożna 14.30Tenis 16.00
Kombinacja norweska 17 .OO
Skoki narciarskie 18.30 PilKa nożna 20.00 Skoki narciarskie 21.00 Boks 22.30
Rajd Total Dakar 2002 23.00
Wiadomości 23.15 Skoki
narciarskie 0.15 Kombinacja norweska 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie programu

„h

2

TV Łódź

7.00 Przygody Oggy'ego
7.30 Antek Mrówka 8.00 TeJewizyjny numer warszawski 8.15 Architektura War·
szawy 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 Warszawy 15.40 Kurier 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Szefkuchni poleca 16.30 Ponad cza-

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

Studio reportażu 17.45 Gość
WOT 17.50 Wiadomości
Telewizyjnego Kuriera Mazowieckiego 18.00 Kurier
18.20AlbumMazowsza 18.40
Tele motor sport 19.00 KróIowa Bona 20.00 Kalejdoskop regionalny 20.15
Szczęśliwej podróży 20.35
Telekurier 21.00 Parada humoru 21.30 Kurier 21.45
Rozmowa dnia 22.00 Powrót państwa Hart - film
fab. 23.30 Serial fabularny
1.00 Zakończenie

sem17.15GośćWOT17.30

7.00 Przygody Oggy'ego serial animowany dla cizieci 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 - nauk.a języka francuskiego
10.00 Serial fabularny 10.45
Telekurier 11.15 Kino w poludnie 12.05 To jest temat
12.20 Malowanie obrazów to proste 12.45 Kowalski i
Szmidt 13.10 Kostek - serial fabularny ·13.35 Za głosem serca - serial tabularny 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
1ę.25 Magazyn reporterów
19.00 Królowa Bona - serial fabularny 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 fabularny 1.00 Program na
jutro

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

3 stycznia 2002 r.

-serial prod. duńskiej
1.45 Zakończenie
programu

wodą

rzata szuka wstawiennictwa
u docenta Sadeckiego,
chcąc pomóc przyjaciół
ce. Dziewczyna nie ma
pojęcia, że to on właśnie
przyczynił się do oblania
Izy. Krzysztof pragnie zarobić dużo pieniędzy. Widzi swoją szansę w lipnickiej przetwórni odziedziczonej przez Marię.
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.25 Pogoda
21.30 Polska bez fikcji
22.10 Z archiwum X
- serial prod. USA
W przeddzień Bożego Narodzenia agenci Mulder
i Scułły trafiają do starego domu w stanie Maryland, gdzie podobno straszą duchy dwojga kochanków, którzy w Wigilię 1917
popełnili tam samobójstwo.
22.55 Romans z duchami
- film fab. prod. USA
0.25 Ich niewinne kamery
-film dokumentalny
· t10 Morten Korch
·Nad spokojną

załamana porażką. Małgo

studia, Iza natomiast jest

sifi w podejrzanym klubie
16.30 Moda na sukces
jako tancerz.
-serial prod. USA
Brooke bezskutecznie pró- 21.05 Zawsze po 21-szej
buje uwieść Jamesa. Tay- 21.45 Tygodnik
polityczny Jedynki
lor zapewnia Ridge'a, że
James jest jedynie jej przy- 22.35 Monitor
Wiadomości
jacielem. Prosi męża, żeby
zadzwonił do Brooke i wy23.00 Sportowy flesz
cofał się z obietnicy wspól23.05 Pegaz
nego wyjazdu do Europy. 23.35 Gorąco polecam:
Chaplin
James wyznaje Brooke, że
-film fab. prod. USA
kocha Taylor.
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania - serial TVP
18.05 Decyzja należy
do ciebie
18.50 Jutro weekend
19.00 Wieczorynka:
Londyńskie dzieciństwo CharMiś z błękitnego
liego _Chaplina upływa w
domu
biedzie, Gdy podczas jed19.30 Wiadomości
nego z występów matka,
19.57 Sport
Hannah, nagle traci głos i
20.02 Pogoda
20.10 Viper - serial prod. USA nię jest już w stanie pracoAgenci z grupy specjalnej wać, Charlie i jego starszy
pOctejmują śledztwo w spra- brat Sydney zostają oddani
wie zabójstwa ·żony prze- · do sierocińca. W wieku 17
wodniczącego Rady Miejlat Charlie przyłącza się,
skiej. Gromadząc dowody dzięki wstawiennictwu braustalają, że zamordowana
ta, do estradowej trupy
kobieta była częstą klient- Freda Karno. Tam poznaką nocnego klubu z · mę
je swoją pierwszą miłość,
skim striptizem. Aby prze- Hetty Kełły.
1.55 Zakończenie
niknąć do środowiska, jeprogramu
den z agentów zatrudnia

,( zwar,f ek
ft[VIPD
6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.25 Kawa czy herbata
8.45 Pippi - serial
animowany prod.

SLWedzko.l<anacskiej

Babiniec
Euroexpress
Rower Błażeja

Ja i moje życie
Wiadomości

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
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
-rolniczy program
informacyjny
Horyzonty
Klan - telenowela TVP
ZUS radzi
Telezakupy
Miliard w rozumie
Od Platona
I Newtona
12.25
12.45
13.10
1315
13.40
14.15

14.40
15.00
15.10
15.35
16.00

TVP8
6.55
7.50
8.00
8.30
9.00

9.50
minęło

Arystokraci
- serial prod. angielskiej
Studio urody
Program lokalny
W labiryncie
- telenowela TVP
Doktor z alpejskiej
wioski
-serial prod. niemieckoausfriacko-wloskiej
Dobrywieczór
• tu Łódź 45 lat

10.40 Miłość Sary
- film fab. prod. USA,
reż. Virgill Vogel, Harry
Falk, wyk. Lessley
Ann Warren, Paul Rudd

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

15
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-lelenoweła

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-serial animowany
715 Power Rangers
-serial dla młodzieży
7.50 Słoneczny patrol
-serial przygodowy
8.45 Largo
-serial sensacyjny
9.35 Cud miłości
10.30 Po prostu miłość
-serial obycżajowy
11.30 Adam i Ewa
-serial obyczajowy
12.00 Czułość i kłamstwa
-serial obyczajowy
prod. pdskiej
12.30 Życiowa szansa
·teleturniej

~UH

r@

Gńmm

7.30 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.55 Kacper I przyjaciele
-serial arimowany
9.20 Baśnie braci

13.20
14.15
14.50
15.15
15.45
16.05
17.00

17.30
18.30
18.45
19.00
19.05
19.10

Zerwane więzi
Miodowe lata
-serial komediowy
Power Rangers
-serial dla młodzieży
Pokemon
-serial animowany
Informacje
Wysoka fala
-serial przygodowy
Czułość i kłamstwa
·serial obyczajowy
prod. polskiej
Cud miłości
-telenowela
Graffiti
Informacje
Sport
Prognoza pogody

Dziki księżyc
- telenowela

13.55 Remington Steele
-serial sensacyjny
14.45 Cudowne lata
-serial obyczajowy
15.15 Bill Cosby Show
-serial komediowy
15.45 Kacper i przyjaciele
-serial animowany
16.05 Baśnie braci

reportaź

człowiek

-serial animowany
16.35 Był sobie

Gńmm

20.05 Adam i Ewa
-serial obyczajowy
20.35 Graczykowie,
czyli buła i spóła
-serial komeciowy
21.00 Queenie
-film prod. USA
reż. Larry Peerce,
wyk. Mia Sara. Kirk
Douglas, Sarah Miles
21.30 Losowanie LOTIO
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
- film prod. USA
0.35 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

Skowrońskiego

18.30 Bill Cosby Show
-serial komediowy
19.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
19.45 Pytania Krzysztofa

20.00 Wydarzenia
20.20 Sport+ Pogoda
20.30 Zdarzyło się jutro
-serial sensacyjny
2115 Trzeci bliźniak
·thriller
23.15 Wydarzenia
23.25 MKwadrat
23.55 Biznes Info
Trzeci bliźniak
·thriller prod. USA
1.50 Zakończenie

o.oo

-serial animowany
17.05 Domek na prerii
-serial przygodowy
18.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy

-serial arimowany
9.45 Był sobie człowiek
- serial animowany
10.15 Domek na prerii
-serial przygodowy
11.10 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
12.00 Jak się robi. .. ?
12.30 MKwadrat
12.50 Telesklep

k0
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8.00 Film krótkometrażo
wy: Grzejnik firmy Electric
8.10 Szkolne jasełka - komedia prod. UK 9.1 O Dokument: Za drzwiami Actors Studio 10.05 Jak to
się robi -.komedia obyczajowa 11.25 Jak poślubić mi1ionera - komedia prod.
USA 13.00 Dokument:
Kino na świecie: Witajcie
w Bollywood 13.55 Detektyw aż nadto prywatny komedia prod. UK 15.30
Tata - mama - komedia
prod. USA 17.00 Morituri film wojenny 19.00 Dokument: Za drzwiami Actors
Studio 19.50 Film krótkometrażowy: Skrzydlate rozmowy 20.00 Szalony - film
obyczajowy prod. USA
21.40 Cena oddechu - thriller prod. USA 23.10 Film
krótkometrażowy: Nie jesteśmy w Nowym Jorku
23.25 Kosiarz umysłów
1.15 Zakończenie programu

IUtto!
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6.40 Teledy~i 7.40 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane 9.35 Grom w raju
- serial sens. 10.20 Nie z tego
świata - serial komediowy
10.45 Czy boisz się ciemności? - serial dla młodzie
ży 11.15 Maria Emilia - telenowela 12.00 Izabella ,
telenowela 12.50 Teleshopping 14.20 Maria Emilia telenowela 15.10 Nie z tego
świata - serial komediowy
15.35 Czy boisz się ciemności? - serial dla mlodzieży 16.05 Odjazdowe kreskówki 18.00 Grom w raju serial sens. 18.45 Władca
zwierząt - serial fantasty
19.35 Trzecia planeta od
słońca - serial komediowy
20.00 Historia pewnego morderstwa - dramat 21.40 52
minuty: Podrywacze 22.35
Amerykańska dziewczyna
- dramat 0.15 Trzecia planeta od słońca 0.35 Wład
ca zwierząt 2.50 Amerykań
ska dziewczyna

ałe

i----=--

lVPOLONIA
6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.50 Gość Jedynki 9.00 Dobre książki
9.40 Forum 10.25 W krainie czarnoksi ężnika Oza
11.00 Gimnastyka dla przedszkolaków 11.05 Dzieci dzieciom 11.15 Gdybym był dorosły 11.30 Klan 12.00 Wiadomości 12.15 Forum polonijne 13.15Sabina15.00 Wiadomości 15.10 Dobre książ
ki 16.00 Panorama 16.25
Kwadraty 17.00 Teleexpres
17.20 Gość Jedynki 17.30
Zjedz to sam 17.45 Gimnastyka dla przedszkolaków
17.50 Dzieci dzieciom 18.00
W krainie czarnoksiężnika
18.30 Panorama 18.50 Klan
19.15Dobranocka19.30Wiadomości 20.0S Wieści polonijne 20.20 Magazyn ekonomiczny 20.45 Polskie seriale
21.00 Panorama 21.30 Sabina
23.00 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie 23.45 Muzyka
0.35 Monitor Wiadomości
1.00 Powtórki

i Wi<SŚCi

nowy

ŁOWICZANIN

z Głowna i Strykowa'

Porady prawne

czas przestoju (wynika ono z osobistego zaszeregowania pracownika
określonego stawką godzinową lub
miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie zostanie określony
przy ustalaniu warunków wynagrodzenia - 60% wynagrodzenia).
Wynagrodzenie w wysokości przewidzianej za wykonanie takiej pracy przysługuje , gdy jest ono wyższe
lub co najmniej równe wynagrodzeniu za pracę w ramach zwykłych
obowiązków pracowniczych.
Jeśli przestój spowodowany jest z
winy pracownika - z tytułu pracy
zastępczej - przysługuje mu wyłącz
nie wynagrodzenie przewidziane za
wykonanie takiej pracy, nawet jeśli
będzie ono niższe niż wynagrodze,nie wynikające z jego osobistego
zaszeregowania.W każdym przypadku wynagrodzenie za wykonaną
pracę zastępczą nie może być niż
sze od najniższego wynagrodzenia„
Porady ru·a1rn e przyg01011·an(f
na podstail"ie materia/ów
Gazety Prmrne).

JAKIE WYNAGRODZENIE
ZA PRAC~ ZAST~PCZĄ?

W trakcie przestoju pracodawca powierzył mi wykonanie
pracy zastępczej. W jakiej Wy-

sokości przysługuje mi wyna·
grodzenie z tytułu takiej pracy?

Wysokość wynagrodzenia za wykonywanie innej pracy powierzonej
przez pracodawcę w okresie przestoju jest uzależniona od tego, czy przestój był zawiniony przez pracownika, czy nie.
W sytuacji gdy pracownik jest
gotów do świadczenia pracy, a nie
wykonuje jej z powodu przeszkód
dotyczących pracodawcy, dochodzi
do przestoju nie zawinionego przez
pracownika (art. 81 par. I k.p.). W
czasie przestoju pracodawca może
powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za którą przysługuje
mu wynagrodzenie zróżnicowane w
zależności od jego przyczyn.
Przy przestoju nie zawinionym
przez pracownika otrzymuje on wynagrodzenie za inna powierzoną pracę, które nie może być niższe od
wynagrodzenia gwarantowanego za

•

prod. USA 22.35 TVN Fakty 22.45 Rajd Paryż - Dakar 22.55 Nocne rozmovi;
w toku - talk show 23.50
Melrose Place - serial
obyczajowy prod. USA.
Billy tak ciężko pracuje nad
nowym scenariuszem , że
zapomina pójść do pracy.
Alison udaje się w końcu
wypraw i ć za drzwi kandydata na pisarza , w zamian
dostając do przeczytania
jego dzieło . 0.45 Granice'serial fabularno-dokumentalny 1.15 Na tropie ageota 1.45 Na ratunek - serral
fabularno-dokumentaln y
2.15 Nie do wiary - opowi~,
ści niesamowite 2.50 Nic
straconego

a

w.

Przygody Mikołaja - serial
dla dzieci 13.55 Denis rozrabiaka - serial ar mowany
5.45 Kropka nad i 6.00 Mi- dla dzieci prod. '# ;A 14.20
Beverly Hills 9~_ ,o - sełość i przeznaczenie - telenowela 6.45 Telesklep rial obyczajowy prod. USA
7.oo Cena miłości - tele- 15.15 Milionerzy - teleturniej 16.00 TVN Fakty, ponowela
meksykańska
7.50 Inspektor Gadget - goda 16.20 Virginia - teleserial animowany dla dzie- nowela meksykańska 17 .1 O
ci 8.15 Animaniacy - se- Wiosenna namiętność rial animowany dla dzieci . telenowela 18.00 Rozmo8.40 Przygody Mikołaja - wy w toku 19.00 TVN Fakserial animowany dla dzie- ty 19.30 Kropka nad i 19.45
ci 9.05 Denis rozrabiaka - Sport 19.50 Pogoda 20.00
serial animowany dla dzie- Ananasy z mojej klasy ci 9.30 Teleturniej 10.30 program rozrywkowy 21.1 O
Telesklep 11.30 Rozmowy Wielka niespodzianka Klauw toku - talk show 12.25 diusza - program rozrywMini Playback Show - pro- kowy 21.40 Rodzina Sopragram rozrywkowy 13.30 no - serial sensacyjny

mediowy.prod. USA 17.J.Q
HOT CHAT 2001 17.4,S
Dziennik 18.00 Życ i owa
szansa - leleturniej 19.oq
Sport 20.00 Nocni gości e
- thriller prod. USA 21.~~
Dziennik 22.02 Informacje sportowe 22.05 INFO~·
mater gospodarczy 22. tS
Stan wyjątkowy - serie)
sensacyjny 23.15 Szczę•
ki li - film sensacyjny
prod. USA 1.30 X Lask; r
program rozrywkowy 2.0,1!
Muzyczne listy 2.50 Strefa P - magazyn muzytz;,
ny 3.25 Zakończenie pro:,
gram u

r:.::::-:

komediowy prod. USA
12.20 Star Trek: Voyager
2 - serial fantastyczny prod.
USA 13.15 Obieżyświat
Dr Witt - program turystyczno- pod róż n i czy
13.45 Muzyczny VIP magazyn muzyczny 14.20
Hoboczaki - serial animowany dla dzieci prod. USA
14.45 Muzyczne listy magazyn muzyczny 15.35
M.A.S.H. - serial komediowy prod. USA 16.00
Alvaro - serial obyczajowy prod. brazylijskiej
17 .OO Przygody rodziny
Addamsów 2 - serial ko-

6.00 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 6.30
Super VIP - plotki i ciekawostki - magazyn ciekawostek i sensacji 7.00 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 7.50 Hoboczaki
- serial animowany dla
dzieci 8.20 Alvaro - serial
obyczajowy prod. brazylijskiej 9.20 Życiowa szansa - teleturniej 10.20
Sport 11.20 Hotel - serial
komediowy 11.50 Między
nami sąsiadami - serial

Pogoda
Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy

Krzyżówka
szczęścia

Złotopolscy

Program lokalny
Panorama
Pogoda

prod.USA

- telenowela TVP
16.55 Życie do poprawki
-serial prod. USA
17.50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19.30 Paszporty polityki
20.00 M jak miłość
-serial TVP
Marta niespodziewanie
przyjeżdża na kilka dni do
Grabiny. Chce w spokoju

15.40
16.00
1621
16.25

14.55 Felicity - serial

14.20

7.00 Arystokraci
- serial prod. angielskiej
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 W labiryncie
-telenowela TVP
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
13.00 Panorama
13.10 Ażyciekołem
się toczy
-serial prod.USA
13.55 \ Ponad czasem
- serial prod.
australijskiej

1VP8

9.15 Jedyneczka
-program dla dzieci
9.50 Bajeczki Jedyneczki
-program dla dzieci
10.00 Muppet show,
czyli rewia gwiazd
- serial prod. USA
10.5:0 Telezakupy
11.10 Krótka historia
czasu - film dok.
prod. angielskiej
11.40 Saga Rodu
Ganzegal -nauka
języka niemieckiego
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
-rolniczy program
informacyjny
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.25 Samożycle
12.45 Klan -telenowela TVP
13.15 Zdrowo i odlotowo
13.35 Telezakupy
13.50 Program
publicystyczny

prod.USA

Przedmieście 27
8.25 Kawa czy herbata
8.45 Muppety na kółkach
- serial animowany

6.00
7.30
8.00
8.12
8.15

trlVIPD

Środa

Rewizja
nadzwyczajna

Wiadomości

Sekretyzdrowia
W rajskim ogrodzie

angielskiej

22.20 Śledztwa Joanne:
Miłość i śmierć
·serial prod. USA
Zebrane w galerii w małym
miasteczku towarzyslwo z
zainteresowaniem ogląda
młodzieńcze prace Sally
Love (Caroline Goodall).
Te obrazy malowała, gdy
miała 16 lat. Sławna dziś
malarka urodziła się w tym
miasteczku i wychowała,
od dawna jednak żyje i tworzy w Nowym Jorku. Wernisaż zorganizował mieszkający tu nadał były mąż
artystki, Stuart Schell, chcąc
podnieść prestiż swojej
galerii. Sally odeszła, przed
dwoma łaty pozostawiła
pod opieką męża ich cór-

spraw,
przede wszystkim - czy je
walka z nałogiem Ja~ka ma
sens. Jest smutna, jednak nie zwierza się rodzicom z kłopotów. Zrzuca
„pancerz" dopiero w obecności siostry. Postanawia
poprosić Marię o radę.
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.26 Pogoda
21.30 Świat bez fikcji:
Mordercy nie płaczą
-film dok.. prod.

przemy~... J· parę

1.25

programu

Zakończenie

0.40 Football,
football ·
-magazyn
1.05 Morten Korch
• nad spokojną
wodą - serial
prod. duńskiej
Na szczęście łaknąca zemsty Olga zmienia decyzję. W ostatniej chwili ratuje życie Sarze f Pallemu.
Dochodzi jednak do nieprzewidzianych wypadków.
Nurt rzeki unosi jej ciało.

prod.USA

Harrison
Ford ·film dok.

mężczyzna

kę Taylor.
23.50 Legendy:
Najwspanialszy

15.35 Twarząwtwarz
z Europą
16.00 Rower Błaźeja
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
22.45 Monitor
17.35 Klan -telenowela TVP
Wiadomości
18.05 Między nami
18.50 5 minut
23.10 Sportowy flesz
o Unii Europejskiej ·2115 Czas na „.
kontrowersyjny
19.00 Wieczorynka:
dokument
Made line
19.30 Wiadomości
19.57 Sport+ Pogoda
20.10 Okruchy życia:
W gościnie
ucesanrza
- film prod. angielskiej
0.10 Gorąco polecam:
Poruszająca historia ma
swój początek w SingapuOdsiadka
za Patsy Cline
rze, który w okresie mię
-film fab.
dzywojennym był brytyjską
bazą wojskową. W 1942
roku wkroczyli Japończycy.
Tych, którzy nie zdążyli
opuścić Singapuru czekała zagłada. Białe kobiety i
dzieci zostają uwięzione w
1.45 Zakończenie
obozie jenieckim zorganiprogramu
zowanym na Sumatrze.

14.15
14.35
15.00
15.10

8.30 Rajd Total Dakar 2002
9.00 Piłka nożna: Turniej
międzynarodowy w Maspalomas 10.30 Kombinacja norweska: Zawody pucharu świata w Val di Fiemme 12.00 Rajd Total Dakar 2002 12. 30 Biathlon ·
13.45 Kombinacja norweska 14.45 Tenis 17.30
Biathlon 18.30 Piłka noż
na 22.30 Rajd Total Dakar
2002 23.00 Wiadomości
23.15 Żeglarstwo 23.45
Piłka nożna 0.45 Rajd To. tal Dakar 2002 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończe
nie programu

....
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9.00 Lotnicze szaleństwo
9.25 Turbo 9.55 Czołgi:
Upadek Francji 10.50 Wielka wyprawa - Hiszpania
11.15 Plac Kingsbury 11.45
Candamo - wyprawa w
głąb piekła 12.40 Wielka
wojna: Wybuch 13.30 Robotica 14.25 W pogoni za
pięknem 15.15 Niewyjaśnione tajemnice 16.10
Plac Kingsbury 16.35 Antony'ego Henna opowieści
o roślinach 17.05 Wędkar
skie przygody Rexa Hunta 17.30 Turbo 18.00 Stu·
lecie zwykłych ludzi 19.00
Zakręcone opowieści 19.30
Zwierzęce Archiwum X
20.00 Mogołowie z Taj Mahal 21.00 Wielkie uCieczki
22.00 Siły specjalne 23.00
Wielka rozgrywka O.OO Samolot doskonały 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Cia,
tajemniczy wojownicy Ameryki 3.00 Zakończenie

-~
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Łódź
7.00 Opowieści taty bo·
bra - serial animowany dla
dzieci 7.30 Babar • film animowany 8.02 Kurier 8.15
Architektura Warszawy
8.30 Za wszelką cenę 9.30
Historia kołem się toczy
1O.OO 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 Telenowyny
13.00 Integracja 13.10 Kostek - serial fabularny
13.40 Za głosem serca •
serial kanadyjski 14.05
Klan 15.00 Tajemnicze Ar·
chiwvm Shelby Woo 15.25
Wiadomości kuriera 15.30
Architektura Warszawy 15.40.
Kurier 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Szef kuchni poleca
16.30 Przyjaciele zwierząt
17.15 Gość WOT 17.30
Studio reportażu 17.45
Gość WOT 18.00 Kurier
18.20 Psychiatria bez lęku
18.45 Są wśród nas 19.00
Film fabularny 20.30 Telekurier 21.00 Parada humoru - serial komediowy
21.30 Kurier 21.45 Rozmowa
dnia 22.00 Mr and mrs
Bridge 23.55 Prawdziwa
Rosja - serial dok. 0.25 Zakończenie programu

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7 .OO Opowieści taty bobra - serial animowany dla
dzieci 7.30 Babar - serial
animowany dla dzieci 8.00
Publicystyka Trójki 8.30
Za wszelką cenę - serial
fabularny 9.25 Książki z
górnej półki • prezentacje
9.30 Historia kołem się
toczy 10.00 Zdarzyło się
jutro -'serial fabularny 10.45
Telekurier 11.15 Kino w południe: Policjanci z Mt. Thomas - serial fabularny 12.00
To jest temat 12.15 W poszukiwaniu fraflcuskich
przysmaków - serial dokumentalny 12.45 Telenowyny 13.00 Integracja
13.10 Kostek· serial fabularny 13.35 Za głosem
serca 14.05 Klan - telenowela 15.00 Tajemnicze archiwum Shelby Woo 15.40
ŁWD 16.00 Inny 16.30 Serial fabularny 17.15 Impresje 17.30 ŁWD 17.50 Rozmowa dnia 18.00 Łódzkie
Wiadomości Dnia 18.20
Budżet nie tylko domowy
18.50 Nie tylko Wawel 19.00
Film fabularny 20.30 Telekurier 21.00 SitParada
humoru - serial komediowy 21.30 ŁWD 22.00 Mr
and Mrs Bridge 23.55
Prawdziwa Rosja - serial
dokumentalny 0.25 Program na jutro

TV

14

serial komeciowy
PowerRangers
Pokemon-serial anim.
Informacje
Legendy kung ·fu
-film prod. USA

I

dJyc::zZt:ml

• film prod. USA
reż. Jorge Montesi,
wyk. Toń Spelling,
Ivan Sergei, Lisa sanes
1.30 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie

zakochany

I
I

r.

I 1.0

·serial komediowy
12.50 Telesklep
19.00 Dotyk anioła
1155 Remington Steele
·serial obyczajowy
- serial prod. USA
19.45 Pytania
14.45 Cudowne lata
Krzysztofa
·serial obyczajowy
Skowrońskiego
15.15 Bill Cosby show
20.00 Wydarzenia
- serial komecfiowy
20.20 Sport
15.45 Kacperiprzyjaclele
2025 Pogoda
-serial animowany
16.05 Baśnie braci Grimm . 20.30 Przypadkowyturysta
• film oybczajowy
·serial animowany
22.40 Studio otwarte
16.35 Był sobie człowiek
-pr. publicystyczny
·serial animowany
23.40 Wydarzenia
17.05 Domek na prerii
23.50 Biznes Info
-serial przygodowy
23.55 Przypadkowyturysta
18.00 Cudowne lata
- film obyczajowy
- serial obyczajowy
125 Zakończenie
18.30 Bill Cosby Show

20.35 Miodowe lata
. serial komediowy

• program satyryczny
Telewizyjne
Biuro Śledcze
Era biznesu
Informacje '
Sport
Prognoza pogody
Puls biznesu

23.40
23.55 Śmiertelnie

2l30

Graffiti
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Dziki księżyc
·telenowela
20.05 Adam I Ewa
- polski serial
18.30
18.45
19.00
19.05
19.10

2325

2l10

23.05

22.35

22.05

21.30

·lelena.vela

17.30 Cud miłości

-le!enoweia

17.00 Czułość I kłamstwa

14.45
15.15
15.45
16.05

u~
6.00 Kawa czy herbata 8.00 6.30 Teledyski 7 .40 Od· i 111olno1
Wiadomości 8.40 Dzieci jazdowe kreskówki • seriale 8.00 Wilcze echa • film
przygodowy prod. polskiej
śpiewają kolędy 9.00 360 dla dzieci 9.35 Grom w raju
stopni dookoła ciała 10.30 - serial sensacyjny 10.20 9.40 Susza - film familijTropiciele gwiazd 11.00 Ju- Nie z tego świata - serial ny prod. Australia/UK 11.15
komediowy 10.45 Czy Śmierć na Nilu - film krylekizwierzęta11.10Wszystko gra 11.30 Złotopolscy boisz się ciemności • se- minalny pre,d. UK, reż.
12.00 Wiadomości 12.1 O rial dla młodzieży 11.15 John Guillermin, obsada:
Wieści polonijne 12.25 Pro- Maria Emilia - telenowela Peter Ustinov, Jane Birgram publicystyczny 13.05 12.00 Izabella • telenowela kin, Mia Farrow 13.35
Teatr telewizji 15.00 Wia· 12.5-0Teleshopping14.20 Ma- Krwawa sobota - film krydomości 15.15 360 stop- ria Emilia -telenowela 15.10 minalny prod. USA 15.05
ni dookoła ciała 15.30 Kwa- Nie z tego świata • serial Zbrodnia nie ukarana - ko·
drans z medycyną 15.50 komediowy 16.05 Odjazdo- , media prod. UK/USA 16.35
Od A do Z 16.30 Nie tyl- ~ we kreskówki - seriale dla ' Detektyw aż nadto prywatko dla komandosów 17.00 ' dzieci 18.00 Grom w raju • ny - komedia prod. UK
Teleexpress 17.20 Gość Je- serial sensayjny 18.45 18.05 Piraci z Penzance dynki 17.30 Julek i zwie· Władca zwierząt - serial : musical prod. USA 20.00
rzęta 17.40 Wszystko gra fantasty 19.35 Trzecia pia- W kleszczach lęku - thril18.00Tropicielegwiazd 18.30 neta od Słońca - serial ko· ler prod. UK/USA 21.35
Panorama 18.50 Złotopolscy mediowy 20.00 Columt1o - Życie jest słodkie - kome19.15 Dobranocka 19.30 serial kryminalny 21.20 Ar- dia prod. UK 23.15 DokuWiadomości 20.00 Gene- tie Blue - film sensacyjny meni: magia kina • Wejść
rai 20.45 Od A do Z 21.00 23.00 Władca zwierząt - wekran23.40UcieczkazNoPanorama 21.20 Sport-te· serial fantasty 23.45 Trze- wego Jorku • film scienlegram 21.30 Teatr Telewi- cia pleneta od słońca • ce-fiction prod. ~SA, reż.
1
zji 23.25 Tygodnik politycz- serial komediowy 1.20 Arc- John Carpenter, obsada:
ny Jedynki 0.1 O Dozwala- tie Blue • film sensacyjny Kurt Russel, Lee Van Cleef 1.15 Zakończenie
ne od lat 40 0.30 Powtórki 1 2.50 Teleshopping

nrPOLONIA

7.30 Bizes Info
·magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Remingotn Steele
·serial sensacyjny
8.55 Kacper i przyjaciele
-serial animowany
9.20 Baśnie braci
Grimm
· serial animowany
9.45 By/sobie człowiek
·serial animowany
10.15 Domek na prerii
·serial przygodowy
11.10 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
12.00 Zdarzyło się jutro
- serial sensacyjny

PULi

[@'

6.00 Piosen~
naiyczenle
7.00 Pokemon ·serial anim.
725 PowerRangers
- 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
1125 Adam I Ewa
• serial obyczajowy
11.55 Czułość I kłamstwa
-polska telenowela
12.25 Idź na całość
13.20 Disco Polo Live
14.05 ŚWlat według
Kiepskich • polski

i!j~ll.Mf
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ŁOWICZANIN

Cl ĘZKI ECZASY,
DLA KŁAMCZUCHOW

•

czy

też

z

czy

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 6.30 Supergol
• magazyn piłkarski 7.OO
Muzyczne listy • magazyn
muzyczny 7.50 Hoboczaki - serial animowany dla
dzieci 8.20 Alvaro - serial
obyczajowy 9.20 Życiowa
szansa - teletu~niej 10.20
Stan wyjątkowy - serial
sensacyjny 11.20 M.A.S.H.
• serial komediowy 11.50
Przygody rodziny Adamsów - serial komediowy
12.20 Star Trek: Voyager
- serial fantastyczny prod.

a

ktoś

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.oo
Między nami sąsiadami serial komediowy 17.30
HOT CHAT 2001 17.45
Dziennik 18.00 Życiowa
szansa - teleturniej 19.00
Stan wyjątkowy - serial
sensacyjny 20.00 Nie jesteśmy aniołami • dramat
prod. USA. Dwaj więźnio
wie szczęścliwym trafem

niesamowite 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 14.20
Beverly Hills 90210 - serial obyczajowy 15.15 Mi·
lionerzy 16.00 TVN Fakty, pogoda 16.20 Virginia telenowela prod. meksykańskiej 17.10 Ekspedytja 18.00 Rozmowy w
toku 19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i 19.45
Sport 19.50 Pogoda 20.00

wieści

zimną krwią

5.45 Kropka nad i 6.00 Mii przeznaczenie - telenowela meksykańska 6.45
Telesklep 7.OO 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 animo·
wany dla dzieci 9.30 Szaleństwa Alvina wiewiórki •
serial animowany dla dzieci 9.40 Ananasy z mojej
klasy - program rozrywko'W 10.45 Rozmowy w toku
11.40 Nie do wiary - opołość

•

prawdę,

rozpoznać,

uciekają z ciężkiego wię
zienia w Nowej Anglii i w
przebraniu księży pielgrzymują do świątyni na samej granicy Kanady. Ich
tropem dąży okrtny straż
nik więzienny. 22.00 Dziennik 22.12 Informacje sportowe 22.15 ViP - wydarzenia i plotki 22.25 Przygody Sindbada Żeglarza serial przygodowy 23.25
Błyskawiczny atak - thriller prod. USA 1.10 X Laski - program rozrywkowy
1'.40 Muzyczne listy - program muzyczny 2.40 Mu·
zyczny VIP - magazyn
muzyczny 3.15 Zakończenie

W obronie dzieci - film
obyczajowy prod. USA
21.45 Granice - serial fabularno-dokumentalny 22.15
Nowojorski klan - serial
obyczajowy. Kevin stara
się pomóc ciężarnej Amandzie przyzwyczaić się do
jej nowej sytaucji oraz
przezwyciężyć złe nawyki. Liam przyjmuje łapów
kę od nieuczciwego konstruktora, który chce przekroczyć normy bezpieczeń
stwa na jednej ze swoich
budów. 23.10 TVN Fa-kty
23.20 Rajd Paryż - Dakar
23.30 Melrose Place - serial obyczajowy 0.25 Matka Noc - film obyczajowy
2.25 Nic straconego

mówi matyczny sygnały płynące z otopró- czenia (nikt nie zastanawia się nad
buje nas okłamywać? Nad proble- każdą rzeczą, jaka znajduje się w za- .
mem tym głowi się ludzkość od stu- sięgu jego wzroku, czy każdym szmerem wyłapywabym przez jego uszy).
leci.
Ponoć już nawet w czasach fara- I jeśli ktoś zwróci się do niego z pyonów zatrudniano „ekspertów", po- taniem o to, co widzi, czuje czy sły
trafiących odczytywać rzeczywiste szy, najczęściej odpowiada również
intencje danej osoby z jej mimiki i automatycznie, a więc zgodnie z
prawdą.
gestykulacji.
Jeśli natomiast chce skłamać •
Potem odkryto, że „zwierciadłem
duszy są oczy". Inni specjaliści do- musi zrobić to świadomie. Czyli ururadzali, by zwracać uwagę na kolor chomić te struktury w mózgu, które
uszu i policzków. Wszystko to było sprawią, że zamiast czarne nazwać
dobre, dopóki chodziło o przestra- czarnym, określi je jako białe„. Ta
szonych amatorów. Gdy jednak za reakcja trwa ułamek sekundy- zbyt
kłamstwo brał się wyrachowany za- krótko, by zdążyły ją zarejestrować
wodowiec - intuicyjne metody oka- zmysły przesłuchującego. Zwłaszcza
wtedy jest to trudne, gdy kłamca jest
zywały się bardzo zawodne.
Dopiero w naszych czasach wyja- dobrze wytrenowany w zniekształ
caniu rzeczywistości.
śniono, dlaczego tak się działo. Otóż
dok. na str. 9
człowiek rejestruje w sposób autoJak

nowy
z Głowna i Strykowa

Czy można łgać niepostrzeżenie?

i WitSŚCi

Piątek
[T[VJPlJ
6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.25 Kawa czy herbata
8.45 Witaj, Franklin
-film anim
prod. kanadyjskiej
9.10 Jedyneczka
9.40 Bajeczki Jedyneczki
9.40 Mysia - serial anim.
prod. angielskiej
9.55 Muppet show,
czyli rewia gwiazd
10.45 Telezakupy
11.05 Życie jak muzyka
-telenowela
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
- rolniczy program
informacyjny
12.25 Plebania - serial TVP
1310 Telezakupy
13.40 Studio sport:
Turniej 4 skoczni
14.35 Wiadomości
14.45 Studio sport:
Turniej 4 skoczni
15.35 Szerokie tory
16.05 Raj
- program dla młodzieży
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA

się toczy

Arystokraci
-serial prod. angielskiej
Studio urody
Program lokalny
W labiryncie
·telenowela TVP
Doktor
z alpejskiej wioski
-serial prod.
niemiecko- austriacko
-l'Aoskiej
Dobrywieczór
-tu Łódź45
lat minęło
Miłość Sary cz. 2
·film fab. prod. USA
Panorama
A tycie kołem

1w8
6.55
7.50
8.00
8.30
9.00

9.45

10.40
13.02
~3.10

· serial prod. USA
13.55 Ponad czasem
·serial prod.
australijskiej
1410 Mogą wszystko
14.55 Felicity
·serial prod. USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
1615 Skutki noszenia
kapelusza w maju
• komedia prod. polskiej
Profesor wyższej uczelni
prowadzi samotne i smutne
życie emeryta. Często chadza rlJI spacery na cmentarz. Pewnego dnia spotyka tam Anię, córkę swe-

Ridge oznajmia żonie, że
zdecydował się jechać z
Brooke do Europy. W rozmowie z Taylor James
wyznaje, że jeszcze nigdy
nie spal z kobietą. Jednocześnie Taylor dowiaduje się, że jej podpieczny spotyka się z kimś
innym. Ogarnia ją niepokój.
17.00 Teleexpress
1710 GośćJedynki
17.35 Plebania - serial TVP
18.05 Randka w ciemno
18.45 Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
19.10 Wieczorynka:
Mały pingwin
Pik-Pok
19.30 Wiadomości
19.57 Sport+ Pogoda
20.10 Jack Kaktus
- film fab. prod. USA,
reż. Hal Needham,
wyk. Kirk Douglas,
Arnold Scłlwaizeneger
W spokojnym miasteczku na
Dzikim Zachodzie pojawia
się na swym wiernym koniu wyjęty spod prawa
opryszek, Jack Kaktus.
Planuje skok na miejscowy bank. Choć tlardzo
solidnie przygotował się do
napadu, akcja kończy się
kompletnym fiaskiem. Pod-

egzystencję

go przyjaciela Andrzeja,
który zginął tragicznie w
górach. Dziewczyna mieszka wraz z dziećmi w domu
akademickim, żyjąc niezwykle skromnie. Mąż przed
kilku laty wyjechał . na
saksy' za granicę . Ania
została w kraju, chcąc dostudia. Spotkanie
radykalnie
dziewczyną

kończyć

z

zmienia jałową
profesora.

17.50 Program lokalny
1811 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Czterej pancerni
i pies - serial TVP
20.00 Grabski jest dobry
na wszystko
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
2116 Prognoza
pogody
21.30 Wieczór
z Jagielskim
-widowisko
22.15 Wideoteka
Dorosłego
Człowieka

-

8.30 Rajd Total Dakar 2002
9.00 Ten is 1O.OO Kombinacja norweska 11.00 Rajd
Total Dakar 2002 11.30
Skoki narciarskie 13.00
Tenis 14.00 Tenis 17.00
Skoki narciarskie 18.30
Łyżwiarstwo szybkie 19.30
Piłka nożna 20.00 Skoki
narciarskie 21.30 Taniec
22 .30 Rajd Total Dakar
2002 23.00 Wiadomości
23.15 Skoki narciarskie
0.45 Rajd Total Dakar 2002
1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie programu

ll{as;;!r
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Zakończenie

9.00 Lotnicze szaleństwo
9.25 Turbo 9.55 Pojazdy
specjalnego przeznaczenia
10.20 Pirotechnicy 10.50
Plac Kingsbury 11.15 Antony'ego Henna opowieści
o roślinach: rośliny motylkowe 11.45 Podróże Questa 12.40 Legendy historii
13.30 Wielkie powieści
14.25 Podróże do krańców
ziemi 15.15 Nowi odkrywcy 16.1 O Antony' ego Hen·
na opowieści o roślinach
16.35 Wyczarowane z drewna: walijski kredens 17.05
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Turbo 18.00
Stulecie zwykłych ludzi
19.00 Rekin: bezszelestny
drapieżnik 20.00 Mur 21.00
Łowcy krokodyli 22.00 Na
szlaku z Jeffem Corwinem
23.00 Najbardziej niebezpieczna praca na świecie
O.OO Niesamowite maszyny 1.00 Wyprawy w czasie
2.00 Narzędzia wojny 3.00
programu

~~'t!v.
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TV

7.00 Babar - serial animowany dla dzieci 7.30 Peter
and his Friends - film animowany dla dzieci 8.00 Te·
lewizyjny Kurier Mazowiecki 8.15 Architektura Warszawy 8.30 Za wszelką cenę
- serial fabularny 9.30 Historia kołem się toczy
1O.OO Serial fabularny 10.45
Telekurier 11 .15 Czarne
chmury - serial fabularny
12.00 To jest temat 12.15
świat ogrodów · film dokumentalny 12.45 U siebie
13.10 Kostek - serial fabularny 13.35 Za glosem serca - serial kanadyjski 14.05
Klan 15.00 Eugenia Sandier - serial sensacyjny
15.25 Wiadomości 15.30
Architektura Warszawy 15.40
Kurier 16.00 Rozmowa dnia
16.15 Szef kuchni poleca
16.30 Serial fabularny 17.15
Gość WOT 17.30 Studio
17 .45 Gość
reportażu
WOT 17.50 Kurier 18.20
Muzyka łączy pokolenia
18.40 Studio reportażu
19.00 Polska Liga Siatkówki 21.00 Parada humoru serial komediowy 21 .30 Kurier 21 .45 Rozmowa dnia
22.00 Gra pozorów - film
fabularny 23.55 Barabas film fabularny 1.35 Zakończenie programu

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

Program na jutro

7.00 Babar - serial animowany dla dzieci 7.30 Peter
and his Friends - serial
animowany dla dzieci 8.00
Msza święta dla chorych
8.30 Za wszelką cenę- serial
fabularny 9.25 Książki z górnej półki - prezentacje 9.30
Historia kołem się toczy
10.00 Serial fabularny
10.45Telekurier11.15 Czarne chmury 12.00 To jest
temat 12.15 Świat ogrodów
12.45 U siebie - program
etniczny 13.1 O Kostek ·
serial fabularny 13.35 Za
głosem serca . kanadyiiki
serial dla dzieci i młodzie
ży 14.05 Klan - telenowela
TVP 15.00 Kino familijne:
Eugenia Sandler - serial fabularny 15.40 ŁWD 16.00
Male conieco 16.1 O Moda
jak pogoda 16.30 Serial fabularny 17 .15 Na sygnale
17.30 ŁWD - 100 sekund,
region 17 .50 Rozmowa
dnia 17.55 ŁWD - 100 sekund 18.00 Łódzkie Wia·
domości Dnia 18.20 Portrety 18.50 Nie tylko Wawel 19.00 Polska liga siatkówki 21.00 Parada humoru - serial komediowy 21.30
ŁWD 22.00 Gra pozorów film fabularny 23.55 Barabas - film fabularny 1.25

Łódź

„Kapitan Krons - !owca wampirów" - film fabularny prod. angielskie/reż. Braian Clemens, wyk. Horst Janson, John Cason, Shane Brian!
i inni. Emisja: piątek, 4 stycznia, TVP 1, godz. 2.20.

4 stycznia 2002 r.

kłada za duży ładunek
wybuchowy i zamiast wysadzić w powietrze tylko
drzwi sejfu, rujnuje cały
bank i zostaje uwięziony
w gruzach. Pechowiec trafia za kratki.

Wrzuć Jedynkę

publicystyczne

21.40 Na tywo ·widowisko

2215
Wiadomości

22.34 Monitor
22.55 Sportowy flesz
23.05 Wielki skok
-komedia sensacyjna
prod.USA
0.45 Ogień na górze
- film fab. prod. USA
2.20 Kapitan Kronos
-Łowca wampirów
-film fab.
3.45 Zakończenie

22.50 Wamoku
- film fab. prod. USA
0.35 Nowojorscy
gliniarze
- serial prod. USA

W komisariacie pojawia się
zwolniony wcześniej ze
służby Mike Roberts. Został wynajęty przez ojca
ofiary zabójstwa . Prowadzi prywatne dochodzenie
w tej sprawie.
1.15 Cromwell
·film prod. angielskiej

3.30 Zakończenie
programu
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6.00 Piosenka
na tyczenie
7.00 Pokemon
-serial animowany
715 Power Rangers
-sena da rOOdzieży
7.50 Wysoka fala
-serial przygodowy
8.45 Roswell:
w kręgu tajemnic
- serial science-fiction
9.35 Cud miło~cl
-telenowela
10.30 Po prostu miłość
-teleni:mela
• 11.30 Rozwód
po amerykańsku
-serial sądem/prod. USA
12.00 Czulość i kłamstwa
- serial prod. polskiej
12.30 Rozbij bank

„,
7.30
7.35
8.55
910
9.45
10.15
11.10
12.00

12.50
13.55

1315 Idź na całość
1410 Graczykowie,
czyli Buła i spóła

. -.serial komediowy
-serial rnlodzieżtMy

14.50 Power Rangers

-telenowela

Dziki księżyc

Informacje
Słoneczny patrol
- seńal przygodowy
Czułość i kłamstwa
-serial prod. polskiej
Cud miłości
-telenooela
Graffiti
Informacje
Sport
Prognoza pogody

-serial ani'nclłlany

15.15 Pokemon
15.45
16.10
17.00
17.30
18.30
18.45
19.00
19.05
19.10

14.45 Cudowne lata
• serial obyczajowy
15.15 Bill Cosby Show
-serial komediowy
15.45 Kacper i przyjaciele
· serial animowany
16.05 Baśnie

16.35
17.05
18.00
18.30
19.10

Braci Grimm
- serial animowany
Był sobie człowiek
- serial animowany
Domek na prerii
- serial przygodowy
Cudowne lata
-serial obyczajowy
Bill Cosby Show
-serial komediowy
Dotyk anioła
- serial obyczajowy

przedstawiają

20.05 Adam i Ewa
-serial prod. polskiej
20.35 Rodzina zastępcza
· serial prod. polskiej
21.05 Tata i małolata
- komedia prod. USA
reż. Steve Miner,
w.fa. Gerard Depardieu
21.30 Losowanie LOTTO
22.45 Reporterzy Polsat-u

22.55 Era biznesu
23.00 Informacje
23.15 Sport
2310 Prognoza pogody
23.30 Puls biznesu
23.45 WC Godzina
• program satyryczny
0.15 Zerwane więzi
1.10 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

Skowrońskiego

19.45 Pytania Krzysztofa

· program publicystyczny
20.00 Wydarzenia
2010 Sport
2015 Pogoda
20.30 Do białego rana
• komedia obyczajowa
prod.USA
22.10 Nietykalni
-serial sensacyjny
23.00 Wydarzenia
23.10 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
23.15 Do białego rana
- komedia obyczajowa
prod.USA
0.55 Zakończenie

programu

1.0
r.

Biznes Info
· magazyn ekonomiczny
Telesklep
Kacper i przyjaciele
·serial animooany
Baśnie Braci Grimm
· serial animowany
Był sobie człowiek
- serial animowany
Domek na prerii
- serial przygodowy
Dotyk anioła
-serial obyczajowy
Tajemniczy
element
·serial sensacyjny
Telesklep
Remington Steele
-serial sensacyjny

Q'."Q_v

8.00 Słońce też wschodzi film obyczajowy prod. USA
10.10 Wszyscy mówią:
kocham cię - musical prod.
USA 11.50 Krwawa sobota
· film kryminalny prod.
USA 1·3.20 Susza · film
familijny prod. australijsko·
angielskiej 14.55 Doku·
ment: Za drzwiami Actors
Studio · Whoopi Goldberg
15.50 Hello Dolly! - musical prod. USA 18.15 Irlandczyk - film obyczajowy prod . australijskiej
20.00 Skorpion, panna i
łucznik · film poetycki
prod. polskiej, reż. Andrzej
Kondratiuk 21.25 Sznur ·
thriller prod. USA 22 .45
Dokument: Za drzwiami
Actors Studio - Harrisoli
Ford 23.40 Fortepian - dramat prod. a.ustralijsko - nowozelandzkiej. reż. Jane
Campion, ;yyk. Holly Hunter, Harvey Keitel 1.40 Zakończenie programu

~

Tv POLONIA

6.40 Teledyski 7.40 Odjazdowe kreskówki 9.35 Grom
w raju - serial 10.20 Nie z
tego świata. serial 10.45
Czy boisz się ciemności ·
serial 11.15 Maria Emilia ·
telenowela 12.00 Izabella ·
telenowela 12.50 Teleshop-.
ping 14.20 Maria Emilia telenowela 15.1 o Nie z tego
świata · serial 15.35 Czy
boisz się ciemności? serial 16.05 Odjazdowe kreskówki 18.00 Grom w raju serial 18.45 Władca zwierząt· serial 19.35 Trzecia
planeta od Słońca V - serial 20.00 Ktoś na ciebie •
czaka - dramat prod. USA
21.35 Trzy dni bez wyroku
- film kryminalny prod.
polskiej 23.15 Władca zwierząt - serial fantasy O.OO
Trzecia planeta od Słońca
V - serial 0.25 Ktoś na ciebie czaka - dramat 1.50
Trzy dni bez wyroku - film
kryminalny 3.25 Teleshopping

•le kino!

6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomo ści 8.45 Między
Odrą a Renem 9.10 Folkujemy 9.30 Zwyczaje i obrzędy 9.55 Orkiestra św .
Mikołaja 10.05 Gwiazdozbiór
polskiego sportu 10.35 Klub
Pana Rysia 11.00 Panna
z mokrą głową 11.30 Klan
12.00 W i adomości 12.15
Sport 13.05 Dzień jak co
dzień 13.15 Plebania 13.40
Co Pani na to? 14.1O Kariera w amerykańsk i m stylu 14.30 Muppety 15.00
Wiadomości 15.15 Pałac w
Pilicy 15.30 Krzczonowskie
wesele 15.45 Bzz„. 16.00
Panorama 16.30 Raj 17.00
Teleexpress 17.20 Gość Jedynki 17.30 Klub Pana Rysia 17 .55 Panna z mokrą
głową 18.30Panorama18.50
Klan 19.15Dobranocka 19.30
Wiadomośc i 20.00 Forum
22.1 OPanorama 21.20 Sport
21.30 Plebania 22.00 Co
Pani na to? 22.30 Muppety
23.00 Forum 23.45 Powtórki

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Miłość i przeznaczenie • telenowela 6.45 Telesklep 7.00
Cena milości • telenowela
7.50 Inspektor Gadget serial animowany 8.15 Animaniacy - serial animowany 8.40 Przygody Mikołaja
- serial animowany 9.05
Denis rozrabiaka • serial
animowany 9.30 Te\,eturniej
10.30 Telesklep 11.30 Rozmowy w toku 12.25 Mini
Playback Show 13.30 Przygody Mikołaja • serial animowany 13.55 Denis rozrabiaka - serial animowany 14.20 Beverly Hills
9021 O - serial obyczajowy
15.15 Milionerzy 16.00 TVN
Fakty, pogoda 16.20 Virginia - telenowela 17.10 Wiosenna namiętność - telenowela 18.00 Rozmowy w
toku 19.00 TVN Fakty 19.30
Kropka nad i 19.45 Sport
19.50 Pogoda 20.00 Obcy
w mieście · film sensacyjny prod. USA 21.50 Na
ratunek - serial fabularno dokumentalny 22.20 Na
tropie agenta 22.50 TVN
Fakty 23.00 Rajd Paryż ·
Dakar 23.1 O Drew Carey
Show - serial komediowy
23.40 Melrose Place - serial obyczajowy 0.35 Tenbit.pl 1.35 Nauka jazdy 2.05
Extra Wizjer 2.30 Nic straconego - powtórki

li

6.00 Strefa P · magazyn
muzyczny 6.30 Supergol magazyn piłkarski 7.OO Muzyczne listy • program
muzyczny 7.50 Hoboczaki - serial dla dzieci 8.20
Alvaro 9.20 Życiowa szansa 10.20 Kameleon - serial 11.20 M.A.S.H · serial
komediowy 11.50 Oni, ona
i pizzeria - serial 12.20 Star
Trek : Voyager · serial
13.15 TV4 Kropka pl 13.45
Strefa P 14.20 Hoboczaki
14.45 Muzyczne listy 15.35
Hotel • serial 16.00 Alvaro
- serial 17.00 Między nami
sąsiadami - serial 17 .30
HOT CHAT 2001 17.45
Dziennik 18.00 Życiowa
szansa 19.00 Sport 20.00
Mecz piłki nożnej 21.50
Dziennik 22.02 Informacje
sportowe 22.05 VIP - plotki i wydarzenia 22.15 Stan
wyjątkowy - serial sensacyjny 23.15 Morderczy pościg · thriller prod . USA
1.05 X Laski 1.35 Muzyczne listy 2.25 Muzyczny VIP
3.00 Zakończenie

i Wi6.ŚCi

dok. ze str. 9 ·

nowy ł.OWICZANIN
z Głowna i Strykowa

K·REWKI
MIKOUJ

W domu przed południem było zwykle dość
pusto, a już sprawnych mężczyzn nie było, ale
tym razem akurat do chorej matki wpadli dwaj
bracia B„ z zawodu inżynierowie , z upodobania zapaśnicy. Wybiegli z mieszkania i podążyli na
pomoc krzyczącemu człowiekowi. Na miejscu
okazało się, że pomocy wymagają raczej ci, którzy nie krzyczą, a krewki święty Mikołaj kopie
leżących po żebrach. Przytrzymali pana M., przekonując go, że warto nieść pomoc poszkodowanej
listonoszce, a ci dwaj już raczej nie uciekną.
Policja przyjechała wraz z pogotowiem. Na
szczęście obrażenia Edyty T. okazały się niegroż
ne i po dniu obserwacji mogła wrócić do domu.
Cezary M. nie zdążył wprawdzie na umówione spotkanie, ale zdołał je przełożyć, a następnie z chę
cią zeznał, co i jak się odbyło. Bracia B. przyszli
mu z pomocą, oznajmiając, że z całą pewnością
święty Mikołaj użył tylko tyle siły, ile było konieczne do zatrzymania napastników. Szczepan 1.
i Adam K. przyznali się również do trzech poprzednich napadów. Trudno zresztą było im się nie
przyznać - znaleziono w ich mieszkaniach dowody, świadczące niezbicie o szeroko zakrój onej działalności przestępczej. W więzieniu będą mogli rozmyślać o tym , że przed świętami trzeba uważać na
świtttego Mikołaja , bo zawsze może się pojawić
S. S.
ten nieoczekiwany obrońca. (PAI)

OBOWIĄZEK

ALIMENTACYJNY DZIADKÓW

Jestem ojcem 2 dzieci, które mieszkają z żoną i dziadkami. Żona nie może w
ogóle pracować. Płacę na dzieci alimenty
ale nie stać mnie na płacenie wyższych
alimentów. Proszę o odpowiedź, czy w
sytuacji gdy rodzice nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb dzieci, ze
względu na zbyt niskie dochody, dziadkowie mogą być obciążeni obowiązkiem
alimentacyjnym?

Obowiązek dostarczania środków utrzymania,

dok. na str. I 6

a w miarę potrzeby także środków wychowania
(obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w
linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiazek ten
dotyczy w szczególnosci rodziców względem
swoich dzieci, jeżeli dzieci te nie są jeszcze, w
stanie utrzymać się samodzielnie. Normalnie
obowiązek ten wypełniają oboje rodzice. Je'Sli
jednak jedno z nich nie jest w stanie sprostać
temu obowiazkowi (tutaj chora i nie mogąca
pracować żona), przechodzi on w całości na drugiego rodzica (tutaj autora pytania).

'

Klikowa

Wrzuć Jedynkę

·program publicystyczny

Fo~m

16.00 Panorama

czeni~ duchowe. tych riąt

'

Felicity wprowadza pewne
poprawki do pracy Bena.
Wskutek fatalnego nieporozumienia sprawa kończy
się oskarżeniem studenta
o plagiat Grozi mu relegowanie
z uczelni. Na szczęście,
wszystko się wyjaśnia, ale
Ben ma już dość Felicity.
15.40 Program lokalny

i.

dla wiernych Cerkwi, a także związane z nimi tradycje liturgiczne i ludowe.
12.30 Krajobraz Polski
13.00 Panorama
13.10 A życie kołem się
toczy· serial prod. USA
13.55 Ponad czasem
·.serial prod. australijskiej
14.20 30 ton!· lista, lista
· lista przebojów
14.55 Felicity
·serial prod. USA

22.20

21.35

Biuro Śledcze
·serial prod. USA
21.00 Czas na dokument
Serce z węgla

19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 J.A.G Wojskowe

·telenowela lVP
18.05 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
19.00 Wieczorynka:
Miś z błękitnego
domu

17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Klan

·serial prod. USA

16.10 RowerBłażeja
16.30 Moda na sukces

Cenzura w PRL-u

15.00 Wiadomości
15.10 Kwadrat
15.35 Kulisy PRL-u

z alpejskiej wioski
·serial fabularny
Jack Harrison, zamożny
wdowiec z Ameryki, spę
dza z wnuczką urlop w
Sonnenstein. Gdy spotyka
Franzi, swą miłość z rnło·
dzieńczych lat, proponuje
jej, by wyjechała z nim na
Florydę. Pankracy nie potrafi ukryć zazdrości o Franzi i
dochodzi do sprzeczki.
9.50 Święta wojna
-seriafTVP
10.15 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
10.45 Wielka odmiana
·serial prod. australijskiej
11 AO Bóg Przedwieczny
się narodził...
~eportaż przypomni zna-

9.00 Doktor

·serial prod. angielskiej
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Co ludzie powiedzą
·serial komediowy

6.55 Arystokraci

TVP§

·rolniczy program
informae)]ny
12.20 W drodze do Unii
12.45 Klan· telenowela TVP
1.,3.15 Szansa na życie
Cykl felietonów poświęco
nych problemom związanym z
leczeniem, rehabilitacją i integracją dzieci przewlekle cho·
rych i niepełnosprawnych.

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

-serial dok.
prod. kanad)1skiej
11.40 Saga Rodu Ganzegal
·nauka jęz. niemieckiego

10.55 Telezakupy
11.10 Częcl zamienne

czy rewia gwiazd

10.00 Muppetshow

animowany dla dzieci

· 9.40 Bajeczki Jedyneczki
9.50 Mysia. serial

·program dla dzieci

9.10 Jedyneczka

ogrodzie
-film anim. prod. USA

14.25 Polskie stada
I stadniny koni:

wojownicy

Przedmieście 27
8.25 Kawa czy herbata
8.45 WJeżynowym

Współcześni

13.50

8.12 Pogoda
8.15 Krakowskie

Wiadomości

Bielinek kapustnik
·serial dokumentalny
13.35 Telezakupy

7.30 Telezakupy
7.45 Kawa czy herbata

aoo

13.30 Narodziny

6.00 Kawa czy herbata

·W torek

programu

Zakończenie

1.25

programu

Zakończenie

·telenowela TVP
16.55 Życie do poprawki
• serial prod. USA
17.50 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
·teleturniej
19.30 Ogród sztuk
20.00 Serial fabularny
21.00 Panorama
21.20 Sport· telegram
21.26 Pogoda
21.30 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22.25 Wieczór filmowy
Kocham kino:
Dworzec nadziei
·film fabularny
"Dworzec nadziei" to opo·
wieść o podróży nie tylko
w sensie dosłownym. To
także podróż bohaterów do
duchowego przeobrażenia.
Pod koniec długiej wędrówki
zgorzkniała i obojętna na
los innych kobieta odnajduje sens życia, odkrywa
w sobie pokłady uczucia.
0.15 Wieczórartystyczny
Joseph Conrad
1.00 Burzowe żniwa
·serial prod. duńskiej

16.20 Pogoda
1625 Złotopolscy

2.30

·film fab. prod. USA

piękności

Elvis i królowa

23.25 Elvis wiecznie żywy

·magazyn ekonomiczny

22.50 Sportowy flesz
23.00 Plus minus

Wiadomości

22.30 Monitor

12

Łódź
7.00 Anatol • serial animowany dla dzieci 7.30 Przygody Oggy'ego · serial ani·
mowany 8.00 Telewizyjny
Kurier Mazowiecki 8.15 Ar·
chitektura Warszawy 8.30
Za wszelką cenę · serial
fabularny 9.30 Piknik • nauka języka francuskiego
10.00 Słoneczny partol serial 10.45 Telekurier 11.15
Trzecia granica - serial
12.10 To jest temat 12.20
Wielkie eskapady 13.15
Uśmiechnij się 14.00 Klan
• telenowela prod. polskiej
15.00 Tajemnicze archiwum
Shelby Woo • serial fabularny prod. USA 15.25
Wiadomości Kuriera 15.30
Architektura Warsząwy
15.40 Kurier 16.00 Rozmowa dnia 16.15 Szef kuchni
poleca 16.30 Przyjaciele
zwierząt 17.15 Gość WOT
17 .30 Studio reportażu
17.45 Gość WOT 17.50
Kurier 18.20 Muyzka łączy
pokolenia 18.40 Saga rodów 19.00 Nienawidzę aktorów · film fabularny 20.30
Telekurier 21 .00 Parada humoru 21.30 Telewizyjny
Kurier Warszawski 21.45
Rozmowa dnia 22.00 Film
dokumentalny 22.55 Znaleźć specjalistę · film fabularny 0.25 Program na
jutro

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7 .OO Anatol • serial animo9.00 Lotnicze szaleństwo wany dla dzieci 7.30 Przy9.25 Turbo 9.55 Piloci te- gody Oggy'ego • serial anistowi: kontrola 1O.SO Pod· mowany 8.00 Łódzki Klub
Parlamentarny 8.30 Za
róże do krańców ziemi: Kra·
ina strachów 11.45 Nosor- wszelką cenę • serial fabularny 9.25 Książki z górnej
żec i spółka: Na skraju lodowca 12.40 Tajemnice za- . półki • prezentacje 9.30
ginionych imperiów: Pierw- Piknik - nauka języka fransze cywilizacje 13.30 W cuskiego 10.00 Słoneczny
ukryciu 14.25 Spór o Tita- patrol • serial 10.45 Telenica 16.1 O Wyczarowane kurier 11.15 Kino w połu
z drewna: Ogrodowa huś dnie: Trzecia granica · setawka 16.36 Święto sma· rial 12.1 O To jest temat
koszy · przez Kanadę z 12.20 Wielkie askapady
Gregiem i Maxem 17.05 13.15 Uśmiechnij się 14.05
Klan · telenowela prod.
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Turbo 18.00 polskiej 15.00 Tajemnicze
Stulecie zwykłych ludzi archiwum Shelby Woo •
19.00 Candamo · wyprawa serial fabularny prod. USA
w głąb piekła 20.00 Wieika 15.40 Łódzkie Wiadomo·
wojna 21.00 Robotica ści Dnia 16.00 Podaj ce22.00 W pogoni za pięk· głę 16.30 Serial fabularny
nem O.OO Generałowie Hi· 17 .15 Pacjent w labiryncie
tlera 1.00 Wyprawa w cza· czyli co słychać doktorku?
sie 2.00 Czołgi 3.00 Za- 17.30 ŁWD · 100 sekund
17.50 Rozmowa dnia 17.55
kończenie programu
ŁWD · 100 sekund 18.25
„.,..
Publicystyka Trójki 19.00
~;r[Kr
Stąd do wieczności · se*'•·
rial fabularny 20.30 Tele·
8.30 Rajd Total Dakar 2002 kurier 21.00 Parada humo9.00 Skoki narciarskie: Tur- ru · angielski se(ial komeniej Czterech Skoczni diowy 21.30 Łódzkie Wia·
10.00 Narciarstwo biego- domości Dnia 22.00 Film
we 11.00 Kombinacja Nor· dokumentalny 22.55 Znaweska 11.30 Narciarstwo leźć specjalistę · film fabiegowe 13.00 Piłka nożna bularny 0.20 Program na
14.30 Skoki narciarskie: jutro
Turniej Czterech Skoczni
16.30 Narciarstwo biegowe 18.00 Sporty ekstre·
malne 18.30 Piłka nożna
20.30 Piłka nożna 22.30
Rajd Total Dakar 2002
23.00 Wiadomości 23.15
Piłka nożna 0.45 Rajd To·
tal Dakar 2002 1.15 Wia·
domości 1.30 Zakończenie
prograrriu

TV

„Arystokraci" - serial produkcji angielskiej Emisja: wtorek, 8 stycznia, TVP 2, godz. 6.55.

8 stycznia 2002 r.

9.30

8.40

7.50

7.25

7.00

·serial obyczajowy

Dotykanioła

6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.40 Bosy pastuszek 9.00 Uniwersytet
Warszawski 9.25 Z kościel
nych skarbców 9.40 Tygodnik polityczny 10.30 Delfi
10.55 Budzik 11'.30 Złotopol·
scy 12.00 Wiadomości 12.15
Generał 13.00 Dozwolone
od lat40 13.15 Przeprowadz·
ki 14.05 Kolędy 14.15 Zwierzania kontrolowane 14.45
Oczekiwanie 14.55 W rajskim ogrodzie 15.15 Uni·
wersytet Warszawski 15.40
Z kościelnych skarbców
16.00 Panorama 16.30 Pe·
gaz 17.00 Teleexpres 17.20
Gość Jedynki 17.30 Budzik
18.00 Delfi 18.30 Panorama 18.50 Złotopolscy 19.15
Dobranocka 19.30 Wiado·
mości 20.05 Wieści polonijne 20.20 Zaproszenie 20.45
Hity satelity 21 .00 Pano·
rama 21.30 Przeprowadzki
22.25 Zwierzenia„. 22.50
Oczekiwanie 23.05 Porozmawiajmy 0.05 Powtórki

TV POLONIA

12.50 Telesklep

-talk show

12.00 Wizyta w domu
12.30 M Kwadrat

11.00

10.15

9.45

9.20

8.55

8.05

7.35

·magazyn ekonomiczny
Telesklep
Remington Steel
• serial sensacyjny USA
Kacper i przyjaciele
- serial animowany
Baśnie Braci Gńmm
• serial animowany
Był sobie człowiek
• serial animowany
Domek na prerii
·serial przygodowy

7.30 Biznes info

....

13.15

12.15

11.45

11.15

na życzenie
Pokemon
·serial animowany
Power Rangers
·serial dla rnlodzieży
Legendy kung-fu
• serial prod. USA
Ally McBeal
·serial prod. USA
Cud miłości
·telenowela
Po prostu miłość
-telenowela
Adam i Ewa
• serial obyczajowy
Czułość i kłamstwa
· serial prod. polskiej
Rozbij bank
• teleturniej
Disco Relax

6.00 Piosenka

10.20

•

~fFJ@U~'ii'
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6.00 Teledyski 7.40 Odjazdowe kreskówki • seriale
animowane dla dzieci 9.35
Grom w raju 10.20 Nie z
tego świata 10.45 Czy boisz się ciemności? 11.15
Maria Emilia • telenowela
12.00 Izabella · telenowela
12.50 Teleshopping 14.20
Maria Emilia · telenowela
15.10 Nie z tego świata
15.35 Czy boisz się ciemności 16.05 Odjazdowe kre·
skówki 18.00 Grom w raju ·
18.45 Władca zwierząt ·
serial fantasy 19.35 Trzecia planeta od Słońca V •
serial komediowy 20.00
Pościg · thriller prod. USA
21.35 Pani gangster • film
kryminalny prod. USA
23.20 Władca zwierząt serial fantasy O.OO Trzecia
planeta od Słońca V · serial komediowy 0.25 Pościg
·thriller prod. USA 1.55 Pani
gangster · film kryminalny
prod. USA 3.30 Teleshopping

18.30

18.00

17.05

16.35

16.05

15.45

15.15

14.45

·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
Domek na preńi
·serial przygodowy
Cudowne lata
· serial obyczajowy
Bill Cosby Show
. serial komediowy

13.55 Remington Steele

20.00

18.30
18.45
19.00
19.05
19.10

17.30

17.00

15.45
16.05

15.15

14.50

· serial komediowy
Power Rangers
·serial dla młodzieży
Pokemon
-serial animcmany
Informacje
Wysoka fala
·serial przygodowy
Czułość i kłamstwa
• telenowela
Cud miłości
·telenowela
Graffiti
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Dziki księżyc
•telerowela
Życiowa szansa
-teleturniej

14.15 Kocham Klarę .

Zakończenie

8.00 Kapitan Jack • film
przygodowy prod. angielskiej 9.40 Film krótkome·
trażowy: Skrzydlate rozmowy 9.50 DoKument: Kino
na świecie 10.45 Mały Budda · film obyczajowy prod.
angielsko · francuskiej 13.05
Trzy życia, jedna śmierć ·
komedia prod. francusko .
portugalskiej 15.1 O Przygoda noworoczna • film obyczajowy 16.25 Dokument:
Magia kina 16.50 Koncert
fortepianowy 17 .oo Wszyscy mówią: kocham cię ·
musical prod. USA 18.40
Kopalnie króla Salomona •
film przygodowy prod. angielskiej 20.00 Tata • mama
- komedia prod. USA 21.30
Przełamując fale . dramat
prod. duńskiej 0.05 Cena
oddechu · thriller prod.
USA 1_.35 Dokument: Magia kina 2.00 Kosiarz umysłów - film science-fiction
2.45 Zakończenie

ałek.lnei!

k0

0.50

23.00

22.15
22.45
22.55

2125

20.00
20.20
2025
20.30

• program publicystyczny
Wydarzenia
Sport
Pogoda
Tajemniczy element
- senat sensacyjny
Pogotowie lotnicze
·serial sensacyjny
Wizyta
Wydarzenia
Biznes Info
·magazyn ekonomiczny
Tristan i Izolda
·film przygodowy

Skowrońskiego

19.45 Pytania Krzysztofa

·serial obyczajowy

19.00 Dotyk anioła

1.30 Playboy
2.00 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

·komedia prod. USA
aktor otrzymuje propozycję nie do
odrzucenia. Zostaje sobowtórem bezwzględnągo latynoskiego dyktatora i wpada w świat politycznych
intryg.
21.30 Losowanie LOTTO
22.55 Era biznesu
23.00 Informacje
23.15 Sport
23.20 Prognoza pogody
23.30 Puls biznesu
23.45 To cholerne Rio
· komedia obyczajowy
prod.USA
Amerykański

21.00 Dyktator z Paradou

nowy
ŁOWICZANIN

Zakończenie

6.00 Muzyczny VIP 6.30 MS
w Rajdach Samochodowych 7.00 Muzyczne listy
7.50 Hoboczaki 8.20 Alvaro 9.20 Życiowa szansa
10.20 Stan wyjątkowy •
serial 11 .20 Hotel · serial
11.50 Między nami sąsia·
darni - serial 12.20 Star
Trek : Voyager 3 · serial
13.15 Obieźyświat Dr Witt
· program turystycznopodróżniczy 13.45 MS w
Rajdach Samochodowych
14.20 Hoboczaki 14.45 Muzyczne listy 15.35 M.A.S.H
·serial 16.00 Alvaro 17.00
Oni, ona i pizzeraia • serial
17.30 HOT CHAT 2001
17.45 Dziennik 18.00 Ży·
ciowa szansa - teleturniej
19.00 Przygody Sindbada
Żeglarza · serial 20.00
Slodka pokusa · dramat
psychologiczny prod. USA
21.50 Dziennik 22.02 Informacje sportowe 22.05 VIP
· wydarzenia i plotki 22.15
Kameloeon · serial 23.15
O czym mówią gwiazdy
0.15 X Laski 0.45 Muzyczne listy 1.45 Strefa P 2.20

a

koncentracji; na ten region, z Warszawą włącz
nie, przypada aż 46 proc. ogólnopolskiego
pakietu udziałów w firmach zagranicznych.
W wyrażeniu realnym jest to równowartość
ok. 140 milionów dolarów (z czego wynika,
ze w skali ogólnopolskiej nasze udziały w firmach zagranicznych nie przekraczają 320 mln
dolarów; jest to suma, która np. w Szwajcarii,
Holandii, czy Belgii, nie mówiąc o Niemczech,
czy Francji - wywołałaby tylko wzruszenie
ramion).
Za około 45 mln dol. mają udziały w zagranicznych podmiotach gospodarczych firmy i
mieszkańcy woj. małopolskiego (2 miejsce w
kraju), za niewiele mniejszą kwotę - co jest z
pewnością niejakim zaskoczeniem - woj. lubelskie (3 miejsce).
Województwa: podlaskie, świętokrzyskie,
łódzkie, a także - co znowu wywołać może
pewne zdziwienie - opolskie, nie najgorzej
przecież gospodarczo rozwinięte - lokują się
na końcu listy regionów zaangażowanych kapitałowo w przedsiębiorczość obcych firm.
W woj. opolskim wartość tych udziałów
nie przekracza 250 tysięcy dolarów, a w podobnej skali zainteresowanie lokatami w zagranicznych firmach przejawia się woj. świę
tokrzyskie. (PAI)
Karol R;.e111ieni<•cki

I ZASKOCZENIA

DZIWY

REGIONALNE

z Głowna i Strykowa

5.45 .Kropka nad i 6.00 Mi·
i przeznaczenie 6.45
Telesklep 7.00 Cena milo·
ści 7.50 Inspektor Gadget
8.15 Animaniacy · serial
animowany 8.40 Przygody
Mikolaja · serial animowany 9.05 Denis rozrabiaka •
serial animowany 9.30 Szaleństwa Alvina wiewiórki •
serial animowany 9.40 Mini
Playback Show 10.45 Rozmowy w toku 11.40 HBO
na stojaka 12.10 Zwariowa·
na forsa 12.40 Inspektor •
Gadget • serial animowa·
ny 13.05 Aliimaniacy - se·
rial animowany 13.30 Przygody Mikołaja • serial aniAle za ponad 15 miliardów złotych mamy
mowany 13.55 Denis roz- też w Polsce wartości niematerialnych i prawrabiaka • serial animowany .14.20 Beverly Hills nych (są to np. patenty, dokumentacja na cele
9021 O • serial obyczajowy rozwoju gospodarki itp.), a za 65 miliardów 15.15 Milionerzy 16.00 TVN finansowy majątek trwały - lokaty bankowe i
Fakty, pogoda 16.20 Virgi·
papiery wartościowe, w tym również udziania · telenowela 17 .1 O Eks·
pedycja 18.00 Rozmowy w ły w firmach zagranicznych.
toku 18.00 TVN Fakty 19.30
Te ostatnie są nie od dziś jedną z ważnych
Kropka nad i 19.45 Sport podpór gospodarki krajów wysoko rozwinię
19.50 Pogoda 20.00 Gla·
tych. U nas, niestety, nie mają i długo jeszcze
diatorzy przyszłości · film
sensacyjny 21.45 Critters nie będą mieć takiego znaczenia, jak np. w
• film science-fiction prod. USA, Wielkiej Brytanii , Japonii, czy SzwajUSA 23.20 Rajd Paryż · carii.
Dakar 23.30 Melrose PlaI tu, podobnie jak w przypadku całości
ce · serial obyczajowy 0.25
trwałego· prym wiedzie woj. mazomajątku
Zabójcze zaklęcie · film
sensacyjny 2.1 O Powtórki wieckie, z jeszcze większym nawet stopniem
łość

•
dok. ze str. 1
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14.30 Poszukiwacze

skarbów

Jazda kulturalna
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Herbatka u Tadka
Grabowski jest
dobry na wszystko

reż. Joshua Sinclair

15.00 ZWlerzęta świata
·film dok.
15.35 Miliard w rozumie
16.00 Co Pani na to?
16.35 Moda na sukces
·serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.30 Plebania· sena! TVP
18.00 Kochamy
polskie seriale
18.30 Jaka to melodia?
• quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka:
Fraglesy
19.30 Wiadomości
19.52 Sport
19.58 Pogoda
20.05 Zulus Czaka
• film fab. prod. USA,

17.30
18.00
1821
18.30
19.00
19.55
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Słowo na niedzielę
Panorama
Sport. telegram
Prognoza pogody
Pan North
• film fab. prod. USA

•..

YE*··
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21.35

20.50
21.00
21.20
2126

-

' Ął

oferując

zamoż·

W malowniczym Newport
w stanie Rhode Island w
samym środku lata 1926
roku pojawia się tajemni·
czy Theophilus North (An·
thony Edwards). Szar·
mancki i miły, w eleganc·
kim białym garniturze ob·
miasteczko na ro·
werze,

jeżdża

·s obota
ITIVJPI]'
6.30 Rok w ogrodzie
7.00 Agrolinia
8.00 Wiadomości
8.12
8.15

8.45

9.10
9.40

10.0s

Pogoda
Przygody
szwajcarskiej
rodziny
Robinsonów
• serial prod. USA
Ziarno-program
redaktji katolickiej
dla dzieci i rodziców
Cybennania
Walt Disney
przedstawia:
Sabrina
• seńal anim. prod. USA
Walt Disney
przedstawia:
Kochanie

zmniejszyłem

dzieciaki
-serial prod. USA
10.50 Stąd do wieczności
• seńal prod. USA
11.40 Lista przebojów
12.10 Zabawy językiem
polskim
·teleturniej językowy
12.35 Sekrety zdrowia
13.00 Wiadomości
13.10 Dwadzieścia jeden
·teleturniej
13.45 Słoneczny
patrol
• seńal prod. USA

llW8
7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy razem
·magaz)ln
dla niepeloosprawnydl
8.00 Program lokalny
9.00 M jak miłość
-serial TVP
9.45 Zwierzaki ·dziwaki
-serial prod. angielskiej
10.15 Psiświat-serial
prod. kanadyjskiej
10.40 Na maksa
11.05 Arka Noego
11.30 Kino bez rodziców:
Jetsonowie
·serial animowany
12.00 Małe kobietki
• film fab. prod. USA
14.00 Famillada ·teleturniej
14.30 Złotopolscy
·telenowela TVP
Marta odnosi się do wnu·
ków z dystansem, a na·
wet z niechęcią. W rupie·
ciach znalezionych w piw·
nicy Wiesiek odnajduje
stare książki i dziennik
swojego ojca, pełen intymnych zwierzeń.
15.00 Cafe Fogg, czyli
co nam
zostało z tych lat
16.00 Śpiewające
Fortepiany
·teleturniej [Tluzyczny
17.00 30 ton!· lista, lista
-lista przebojów
:

~
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Zakończenie

8.30 Rajd Tola! Dakar 2002
9.00 Kombinacja norweska:
Zawody pucharu świata w
Reit 9.30 Narciarstwo alpejskie: Zawody pucharu
świata 10.15 Kombinacja
norweska: Zawody pu·
charu świata 12.15 Nar·
ciarstwo alpejskie 14.00 Te·
nis 15.30 Kombinacja nor·
weska 16.30 Skoki nar·
ciarskie 18.00 Narciarstwo
biegowe 19 .30 Piłka noż·
na 20.00 Skoki narciarskie
21.00 Boks 22.30 Rajd
Total Dakar 2002 23.00
Wiadomości 23.15 Łyż.
wiarstwo szybkie 0.15 Te·
nis 1.15 Rajd Total Dakar
2002 1.45 Wiadomości 2.00
programu

llt,) /(,;,.
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9.00 Lotnicze szaleństwo
9.25 Turbo 9.55 Discovery
dla dzieci 1O.SO Święto
smakoszy: przez Kanadę
z Gregiem i Maxem 11.15
Wielka wyprawa · Hiszpania
11.45 Rekin: Bezszelest·
ny drapieżnik 12.40 Mur
13.30 Pola bitew 14.25
Wynalazki: Łamiąc kod
15.15 Medycyna niekon·
wencjonalna 16.1 O Wielkie
powieści: Nędznicy 17.05
Rozwój i upadek mafii 18.00
·cudów
Poszukiwacze
19.00 Urodziny świata
21.00 Niesamowite maszyny: siła mięśni 22.00
Niebieskoocy 23.30 Czarne muzeum O.OO Detek·
tywi sądowi 1.00 Medycy·
na sądowa 2.00 Planeta
oceanów 3.00 Zakończe·
nie programu

6

TV

7.OO Ropuszy zwiad • se·
rial animowany dla dzieci
7.30 Czerwony pies Clif·
ford • film animowany dla
dzieci 8.00 Telewizyjny Nu·
mer Mazowiecki 8.20 Al·
bum Mazowsza 8.40 Po·
wiaty 9.00 święty • serial
prod. angielskiej 10.00 za
głosem serca · serial ka·
nadyjski 10.30 Alicja w
krainie czarów • film fabularny prod. USA 12.00 Cel
podróży • film podróży ,
13.00 Skarbiec • magazyn
kulturalny 13.25 Genialne
zwierzaki • serial przyrod·
niczy 13.55 Serial doku·
mentalny 14.25 Gościniec
• magazyn 15.00 Tajemni·
cze archiwum Shelby Woo
• serial fabularny 15.30
Kazimierz Kowalski zapra·
sza 16.15 Szczęśliwej pod·
róży 16.35 Tropiciel 17.00
Z archiwum Kuriera 17.10 Muzyka 17 .30 Warszawskie
ulice 18.00 Kurier 18.20 Są
takie miejsca. „ 18.40
Dawna Warszawa 19.00
Teatr w TV 3 regionalnej
20.40 Telekurier BIS 21.00
Z archiwum kuriera 21.10
Wiadomości kuriera 22.00
Most na rzece Kwai • dra·
mat wojenny prod. USA
0.40 Miejskie opowieści •
film fabularny prod. USA
1.30 Zakończenie progra·
mu

WOT

ści

-,

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Ropuszy zwiad • serial animowany dla dzieci
7.30 Czerwony pies Glif·
ford · serial animowany
dla dzieci 8.00 Przygody
kota Filemona • serial ani·
mowa ny dla dzieci 8.1 O
Hity i bity • program dla
młodych widzów 9.00 świę
ty • serial fabularny 1O.OO
Za głosem serca • serial
kanadyjski 10.30 Alicja w
krainie czarów • film tabu·
iarny 12.00 Cel podróży
13.00 Skarbiec • magazyn
kulturalny 13.25 Genialne
zwierzaki 13.55 Serial do·
kumentalny 14.25 Gości·
niec • magazyn kultura!·
ny 15.00 Tajemnicze ar·
chiwum Shelby Woo •
amerykański serial fabU·
lamy 15.30 Kazimierz Ko·
walski zaprasza 16.15
Szczęśliwej podróży 16.35
Tropiciel • magazyn harcerski 17.00 Bywalec 17.15
Magazyn kulturalny 17:45
Katolicki tygodnik informacyjńy 18.00 ŁWD 18.20
Łódź 3 proponuje 18.30 Ja,
Lwowianin 19.00 Teatr w
TVP 3 regionalnej 20.1 o
Odkryj nowy świat 20.35
Telekurier bis 21.05 Cammerimage 22.00 Most na
rzece Kwai • film fabularny 0.40 Miejskie opowie·
• film fabularny 2.15
Program na jutro

Łódź ·

„Male kobietki" - film fabularny prod. USA - reż. Gil/ian Armstrong,
wyk. Winona Ryder, Gabriel Byrne, Claire Danes i inni. Emisja:
sobota, 5 stycznia, TVP 2, godz. 12. OO.

5 stycznia 2002 r.

22.10 Łańcuch
• film fab. prod. USA
23.45 Intryga
• film fab.
prod.USA
·· Mieszkający w Brukseli
agent amerykańskiego wy·
wiadu, Crawford, otrzymuje
wiadomość, że Basll Hig·
be, agent CIA, który
przed laty przeszedł na
stronę wroga i został uzna·
ny za zdrajcę, teraz chce
wrócić do Stanów Zjedno·
czonych. Crawford, któ·
ry pracował z nim w prze·
szt ości, ma pojechać po
niego do Bukaresztu, gdzie
Higbe będzie przebywał na
parodniowej konferencji
zorganizowanej przez KGB,
a stamtąd dowieżć go cało
do Waszyngtonu. Chociaż
Crawford nie do końca
rozumie powody„decyzj\
Higbego, przyjmuje zlecenie.
1.20 Wybredny

kawaler
·film fabularny
prod. rosyjskiej
3.00 Zakończenie
programu

kształconego młodzieńca

nym mieszkańcom swoje
usfugi. Trafia do Sarah
Bafly-Lewis ('fammy Gri·
mes), która angażuje wydo czytania Biblii jej cho·
remu ojcu.
23.05 Agresja
·film fab.
prod. angielskiej

•1

·, ..
;,

mężczyznę,

Jak upolować
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t
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0.55

czyli seks
w wielkim mieście
·serial prod. USA
1.20 Zaginiony
horyzont
·film fabularny
prod.USA

3.35 Zakończenie

l

programu

11
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zwierzęta świata

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon -serial anim.
7.25 Power Rangers
• serial dla młodzieży
7.50 Wysoka fala
· serial przygodowy
8.40 Asy z klasy
- serial prod. USA
9.30 Cud miłości
. teJena,veia
10.30 Po prostu miłość •
·serial obyczajowy
11.30 Najzabawniejsze
12.00 Czułość I kłamstwa
·serial obyczajowy
12.30 Życiowa szansa
• teleturniej
1325 Apetyt na zdrowie
13.55 4x4

®

frut.i

życia

7.05 Polak, katolik,
obywatel
· magaz)ln
7.30 Biznes info
7.35 Telesklep
8.55 Kacper i przyjaciele
·serial animowany
9.20 Baśnie braci Grimm
·serial animowany
9.45 Był sobie człowiek
·serial animowany
10.15 Kobiety mojego
· serial obyczajowy
11.10 Detektywwsutannie
·serial sensacyjny
12.00 Rytm serca
·serial obyczajowy
12.50 Telesklep

TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.15 Krakowskie Przedmieśc i e 8.25
Kawa czy herbata 8.45
Czasy 9.00 Testament wieków 9.25 Język filmu 9.40
Ikona 10.05 Male ojczyzny
10.30 Z dziecięcej estrady
11.00 Kundle i reszta 11.30
Klan 12.00 Wiadomości
13.1 O Siedlisko 14.15 Ze
sztuką na ty 15.00 Wiado·
mości 15.15 Testament
wieków 15.40 Język filmu
16.00 Panorama 16.30
Między Odrą a Renem
17.00 Teleexpress 17.20
Gość Jedynki 17 .30 Z dzie·
cięcej estrady 17.55 Kundle i reszta 18.30 Panora·
ma 18.50 Klan 19.15 Do·
branocka 19.30 Wiadomo·
ści 20.00 Sportowy tydzień
21.00 Panorama 21.30
Siedlisko 22.20 45-lecie
tygodnika Polityka 22.35
Sprawa dla reportera 23.05
Ze sztuką na ty 0.30 Monitor
Wiadomości 1.00 Powtórki

21.00 Wystrzałowe

15.15
15.45
16.10
17.00
17.30
18.30
18.45
19.00
19.05
19.10

20.05

kino!

:' l'Tl U

8.00 Dokument: Magia
kina: Mironetki na wolno·
ści 8.25 Przygoda nowo·
roczna • film obyczajowy,
reż. St~nisław Wohl, ob·
sada: Anna Prucnal, Je·
rzy Kamas, Zofia Kuców·
na 9.40 Film krótkometra·
żowy: Płomienie serca 9.55
Płonne nadzieje • film oby·
czajowy 11.40 Hrabina
Cosel • film historyczny
14.05 Dokument: Magia
kina: Zawrót głowy 14.30
Kim jest tatuś? · komedia
prod. UK 16.15 Doku·
meni: Magia kina · Wejść
w ekran 16.40 W klesz·
czach lęku • thriller prod.
UK/USA 18.15 Życie jest
slodkie • komedia prod. UK
20.00 Klasyczne ale!
Czterysta batów · dramat
21.40 Red Rock West ·
thriller 23.ZO Przełamując
fale · dramat prod. duń·
skiej 1.55 Zakończenie pro-

ałt:

k0

Skowrońskiego

19.45 Pytania Krzysztofa

dzleYICZ'Jl1Y

• film prod. USA
Cztery pensjonariuszki domu
publicznego na Dzikim Zachodzie ruszają w rajd ści·
gane przez siły porządko
we kilku miasteczek. Rabują banki, porywają zakładników, równie dobre
w jeździe konnej co w operowaniu bronią.
21.30 Losowanie LOTTO
22.50 Era biznesu
23.00 Informacje
23.15 Sport
23.20 Prognoza pogody
23.30 Puls biznesu
23.45 Bumerang
0.15 Na każdy temat
1.15 Muzyka na bis

14.20

Twój lekarz
· magaz)ln medyczny
Power Rangers
·serial animowany
Pokemon
·film animowany
Informacje
Wysoka fala
·serial prod. USA
Czułość i kłamstwa
·serial obyczajowy
Cud miłości
·telenowela
Graffiti
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Dziki księżyc
·telenowela
Rozbij bank
. gra. zabawa

· program publicystyczny
20.00 Wydarzenia
20.20 Sport
2025 Pogoda
20.30 Tajemniczy
element
·serial sensacyjny
2125 Synowie szeryfa
. western prod. USA
23.30 M Kwadrat
O.OO Biznes Info
-magazyn
ekonomiczny
O.OS Synowie szeryfa
. dramat historyczny
2.00 Zakończenie
programu

14.50

13.55 Remington Steele
. serial sensacyjny
14.45 Cudowne lata
· serial obyczajowy
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
-film obyczajowy
18.30 BiilCosbyShow
•serial komed'IOW)'
19.00 Dotyk anioła

6.40 Teledyski 7.40 Odjazdowe kreskówki · seriale dla
dzieci 9.35 Grom w raju
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
15.10 Nie z tego świata ·
serial komediowy 15.35
Czy boisz się ciemności
serial dla młodzieży 16.05
Odjazdowe kreskówki · se·
riale animowane dla dzieci
18.00 Grom w raju • serial
sensacyjny 18.45 Władcy
zwierząt • serial fantasty
19.35 Trzecia planeta od
Słońca • serial komediowy
20.00 Polowanie na skarb
21.30 Prawo ulicy · film
krymina!Qy 23.1 O Władca
zwierząt 23.55 Trzecia pia·
neta od Słońca 0.15 Polo·
wanie na skarb 1.40 Prawo
ulicy 3.1 O Teleshj° ~ oq

dok. ze str. 9
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w ich mózgu.

pracę

serca„.

Kami/Patyk

--

prawdopodobne, jak świadoma kontrola snu czy wpływanie na zapis encefalografu - mówią wynalazcy.
Dlatego już niedługo nadejdą cięż
kie czasy dla kłamczuchów, którzy
staną się zupełnie bezradni wobec
gmerającej w ich mózgach maszyny. Niektórzy naukowcy zapowiadają, że jeszcze w pierwszej połowie
XXI wieku będzie można nie tylko
sprawdzać prawdomówność, ale także czytać w myślach oszusta i ustalać na tej podstawie, dlaczego kła
mie!
Czym może się pocieszyć !gar.z?
Ano tym, że są jednak ludzie, którzy potrafią kontrolować to, co ma
im się przyśnić lub umieją świado
mie wpłynąć na ciśnienie krwi czy

DLA KtAMCZUCHOW

Ostatnio pojawiły się informacje,
że naukowcom udało się złamać kolejną barierę. Zespół badaczy z U ni·
wersytetu stanu Pensylwania zdecydował się sprawdzić, czy zamiast analizować objawy kłamstwa, nie moż
na by dotrzeć tam, gdzie ono rzeczywiście powstaje · czyli do mózgu. Po kilku latach prac skonstruowano niezwykle czułe urządzenie,
przypominające rezonans magnetyczny. Wstępne testy wykazały, że
jest ono w stanie rejestrować zmia·
ny aktywności tych części mózgu,
które kłamca „urnchamia", gdy chce
zaprzeczyć rzeczywistości. Zdaniem
konstruktorów nie ma żadnej moż
liwości, by nawet najbardziej zatwardziały oszust czy najlepszy aktor
nad tym, co dzieje
Byłoby to równie

się

zdołał zapanować

•

wy 13.30 Przygody Mikola·
ja . serial animowany dla
dzieci 13.55 Denis rozra·
biaka · serial animowany
dla dzieci 14.20 Beverly
Hills 9021 O · serial obyczajowy prod. USA 15.15
Milionerzy· teleturniej 16.oo
TVN Fakty, pogoda 16.20
Virginia · telenowela 17 .1 O
Wiosenna namiętność ·
teler1'lwela 18.00 Rozmowy w toku · talk show 19.00
TVN Fakty 19.30 Kropka
nad i 19.45 Sport 19.50
Pogoda 20.00 13 posteru·
nek · serial komediowy
20.35 Trudne chwile ·
film sensacyjny prod. USA
Historia dwóch detektywów
· Logana McQueena i jego

partnera Charlesa Duffy·
ego · zamieszanych w
morderstwo i kradzież du·
żej ilośc i pieniędzy. Logan
staje się głównym podejrzanym , zarówno dla poli·
cji , jak i dla bossa narkotykowego . 22 .20 Maraton
uśmiechu · program rozrywkowy 22.50 TVN Fakty
23.00 Rajd Paryż - Dakar
23.1 O Fakty, ludzie, pienią·
dze 23.40 Melrose Place ·
serial obyczajowy prod.
USA 0.35 Multikino · ma·
gazyn filmowy 0.55 Dom
pełen pomysłów • maga·
zyn 1.25 Extra Wizjer 1.45
Co za tydzień · magazyn
2.10 Nic straconego · po·
wtórki programów

5.45 Kropka nad i 6.00 Mi·
łość i przeznaczenie · te·
lenowela meksykańska 6.45
Telesklep 7.00 Cena miłości · telenowela meksykańska 7.50 Inspektor Gadget · serial animowany
dla dzieci 8. 15 An imania·
cy · serial animowany dla
dzieci 8.40 Przygody Mi·
kolaja · serial animowany
dla dzieci 9.05 -Denis rozrabiaka · serial animowany dla dzieci 9.30 Teleturniej 10.30 Telesklep 11.30
Rozmowy w toku · talk
show 12.25 Mini Playback
Show • program rozrywko-

· serial fantastyczny 13.15 Informacje sportowe 22.05
V Max 13.45 Strefa P ·ma· INFORmator prawny · magazyn muzyczny 14.20 Ho- gazyn Gazety Prawnej 22. 15
boczaki · serial anim. USA Stan wyjątkowy · serial
.14.45 Muzyczne listy · •sensacyjny 23. 15 Kojak •
mag. muzyczny 15.35 s~'rial kryminalny O.OO Po·
MAS.H. · serial komedio· dwójna gra · przygodowy
wy 16.00 Alvaro • serial serial aKcji USA. Szybkie
obyczajowy 17.00 Oni, ona zwroty akcji, przepiękne plei pizzeria 3 · serial korne· nery najdalszych zakątków
diowy USA 17.30 HOT świata, oślepiające kreacje
CHAT 2001 17.45 Dzien· od największych projektan·
nik 18.00 Życiowa szansa tów · to wszystko sprawia,
· teleturniej 19.00 Kame- iż serial ogląda się z prawleon· serial sensacyjny 20.00 dziwą przyjemnością. 1.00
Millennium · serial 20.55 X Laski · program rozryw·
Pierwsza fala • fantastycz- kowy 1.30 Muzyczne listy
ny si:ial akcji prod. kanadyj- 2.20 Strefa P 2.55 Za,kończe·
sk},eji21.50 Dziennik 22.02 nij programu

D

6.00 Strefa P • magazyn
muzyczny 6.30 KINOma·
niak · magazyn filmowy
7.OO Muzyczne listy · ma·
gazyn muzyczny 7.50 Ho·
boczaki · serial animowa·
ny prod. USA 8.20 Alvaro ·
serial obyc;zajowy 9.20 Ży·
ciowa szansa • teleturniej
10.20 Przygody Sindbada
Żeglarza · serial przygodo·
wy prod. USA 11.20
M.A.S.H. · serial komedi·
diowy 11.50 Oni, ona i piz·
zeria · serial komediowy
12.20 Star Trek: Voyager

Przedmieście 27

Krakowskie

Wiadomości

Kawa czy herbata
Telezakupy
Kawa czy herbata

t - ::m: ...

1200 Ojczyzna
·polszczyzna
~. 12.15 Krajobraz Polski
1235 .Publicystyka ł

·"' święta.

,wschodnie obchodzi świę
to Chrztu Pańskiego. Jest
... to jedno z największych
· świąt prawosławia, a wydarzenia, które upamiętnia
, , bardzo często są przed. stawiane na ikonacb. Re:~ portaż jest poświęcony
. właśnie jego ikonograficz" nym wyobrażeniom tego

„· 6 stycznia chrześcijaństwo

Pańskiego

•~ 7.00 Arystokraci
- serial prod. angielskiej
" Nieszczęśliwa w małżeń
- • stwie Sarah prowadzi w
Paryżu swobodny tryb ży
,l'cia. Ku rozpaczy rodziny
' " wciąż jest bohaterką zło
-i śliwych plotek. Siostry po' stanawiają sprowadzić ją do
'·-Anglii.
• • 7.50 Studio urody
·" 8.00 Program lokalny
8.30 Na dobre i na złe
-serial prod. polskiej
e, 9.30 Ili Mazurska
Biesiada Kabaretów
·Baby górą
• 1015 Życie na gorąco
-serial TVP
c'
11.45 Ikona Chrztu

,„-TVP8

11.40 Saga Rodu Ganzegal
- nauka j. niemieckiego

'

:._.. "

,~ -

8.25 Kawa czy herbata
8.45 Lassie
-serial prod. kanadyjskiej
9.10 Budzik
-program dla dzieci
.•;. 9.35 Kino Malucha
Pico Poco
' ~O.OO Muppet Show,
czyli rewia gwiazd
0 10.50 Telezakupy
-1~1.10 Michael Palin
śladami Hemingwaya
_,
-serialdd\.?Qci'. ~

6.00
7.30
7.45
8.00
8.15

fflV!PD

13.00 Panorama
13.10 A życie kołem się
toczy - serial prod. USA
13.55 Ponad czasem
-serial prod. australijskiej
1415 Krzyżówka1~tków
czyli ŚWiatowid
14.50 Polarna noc w lodach
. Spitzbergenu
Wyspy Spitsbergenu leżą
u wrót Arktyki. Kiedy nadchodzi zima, wszystkie jednostki pływające szybko
opuszczają niegościnny akwen,
w obawie przed uwięzieniem
lub nawet zmiażdżeniem w
cęgach lodu. Wszystkie z wyjątkiem statku ,,Antarktyka" z ekipą francuskich
polarników na pokładzie.
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 Pogoda
1615 Złotopolscy
-telenowela TVP
16.55 Na dobre i na złe
- serial prod. TVP
17.50 Program lokalny
1812 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Vavanque
- teleturniej
1915 Europejczycy
19.55 Śpiewające
fortepiany
-teleturniej muzyczny
21.00
Panorama '

wódcy chińskiej armii musieli - i zechcieli - się pogodzić.
Wyrażono zgodę na pod-

sty,zktóregoodnienrośdąprzy

- film dokumentalny
prod. francuskiej
Film przedstawia historię
chińskiego transseksuali-

pułkownikaJinXinga

1200 Wiadomości
1210 Prawosławne
Boże Narodzenie
13.10 Plebania - serial TVP
13.35 Telezakupy
13.50 Program
publicystyczny
14.30 Szkoły integracyjne
15.00 Wiadomości
15.10 Zawsze po 21-szej
15.45 Program
publicystyczny
16.00 Rower Błażeja
-program dla młodzieży
16.30 Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Klan - telenowela TVP
18.05 Sprawy rodzinne
-serial prod. USA
19.00 Wieczorynka:
Bob budowniczy
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Niezwykle losy

„Poniedziałek

przez

tydzień

czy-

z nich,

że Siłberste

in chociaż zdobył tytko podstawowe wykształcenie, z
powodzeniem podawał się
za inżyniera i jako taki pracował w dwóch przedsię
biorstwach.
23.50 Z muzyką w glosie
Ryszard
Kaczorowski
0.30 Kruk
• serial prod. USA
Niejaki doktor Dorsett zwraca się do Erika z niecodzienną propozycją. Chce,
by poddał się eksperymentowi połączenia z Shelley
za pomocą supernowoczesnej technologii.
1.15 Zakończenie
programu

nikało

tał sądowe akta Śliwy. Wy-

reżyser

gotowując dokumentację,

21.20 Sport-telegram
2115 Pogoda
21.30 'Hl
- mag. kryminalny
22.05 Konsul
- film fab. prod. polskiej
reż. Mirosław Bork
Historia przedstawiona w
filmie nawiązuje do biografii slynnego w latach sześć
dziesiątych hochsztaplera
Czesława Śliwy alias Jacka Ben Silbersteina. Przy-

1.25 Zakończenie
programu

córka

23.10 Sportowy flesz
23.15 Rozmowy
nanowywiek
23.45 Moja nieodgadniona

Wiadomości

jest,chamem" na salonach.
22.48 Monitor

całkowitą świadomość, że

danie Jin Xinga operacji
zmiany płci.
21.10 TeatrTelewlzji:
Bigda Idzie!
Przedstawienie ukazuje sejmowe intrygi Bigdy, zmierzające do obalenia dotychczasowego Tządu i zastą
pienia go nowym, rzecz jasna z nim na czele. Lider
stronnictwa chiopskiego ma

8.30 Rajd Total Dakar 2002
9.00 Kombinacja norweska:
Zawody pucharu świata w
Schonach 1O.OO Narciarstwo biegowe: Z~wody pucharu świata w Cal Di
Fiemme 11.30 Rajd Total
Dakar 2002 12.00 Skoki
narciarskie 13.30 Narciarstwo biegowe 14.30 łyżwiar
stwo szybkie 15.30 Piłka
nożna 16.30 Skoki narciarskie 18.00 Magazyn Watts
18.30 Piłka nożna 20.30
Rajd Total Dakar 2002
23.30 Wiadomości 23.15
Piłka nożna 0.45 Rajd Total Dakar 2002 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

...

..... „...., .

~„

llfli'$;r;1r

9.00 Wielkie powieści 9.55
Narzędzia wojny 10.50 Nowi
odkrywcy: Kostaryka 11.45
Na szlaku z Jeffem Gerwinem 12.40 Pojazdy powietrzne 14.25 Concorde powrót 15.15 Wysypisko:
Machina oblężnicza 16.1 o
Wielka wyprawa - Hiszpania 16.35 Plac Kingsbury
17.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17 .30 Turbo 18.00 Stulecie zwyklych
ludzi 19.00 Nosorożec i
spółka 20.00 Tajemnice zaginionych imperiów 21.00 W
ukryciu: Tajemniczy świat
Londynu 22.00 Spór o Titanica 23.00 Wewnątrz Titanica o.oo Dowództwo sił
uderzeniowych 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Piloci
testowi 3.00 Zakończenie
programu

7 stycznia 2002 r.

i

7.OO Mały Miś - serial animowany 7.30 Kaczorek Huey
- serial anirQowany 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05 Dawna Warszawa
8.30 Za wszelką cenę - serial fab. 9.30 Historia kołem się toczy - magazyn
motoryzacyjny 10.00 Sło
neczny patrol - serial fabularny prod. USA 10.45
Telekurier bis 11.15 Saga
Jacksonów - serial obycz.
12.00 To jest temat 12.15
Tragedie - senaI dok. 12.40
Towarzyszyć im do końca
- film dok. 13.10 Kazimierz
Kowalski zaprasza 14.00 Klan
15.00 Przygody skrzata Pumukla - film fab. 15.25 Wiadomości kuriera 15.30 Mój
pies i inne zwierzaki 15.40
Kurier 16.00 Dawna Warszawa 16.20 Szef kuchni poleca 16.30 Przyjaciele zwierząt 17.15 Gość WOT 17.25
Komunikaty i Ogłoszenia 17.30
Studio reportażu 17.45
Gość WOT 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski i
Pogoda 18.20 Bankier domowy 18.40 Powiaty 19.00
Dziewczęta z placu hiszpańskiego 20.30 Telekurier
21.00 Parada humoru 21.30
Kurier 21.45 Rozmowa dnia
22.00 Sekcja specjalna
22.50 Jazz nocą O.OO Zakończenie programu

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Mały Miś - serial animowany dla dzieci 7.30 Kaczorek Huey - serial animowany dla dzieci 8.00 Magazyn reporterów - takie
jest życie 8.30 Za wszelką
cenę - serial fabularny 9.25
Książki z górnej półki - prezentacje 9.30 Historia kołem się toczy 1O.OO Sło
neczny patrol - serial fabularny 10.45 Telekurier bis
11.15 Kino w południe:
Saga Jacksonów - serial
australijski 12.00 To jest
temat - cykl reportażu
12.15 Odlotowa pasja serial dokumentalny 13.15
Kazimierz Kowalski zaprasza 14.00 Klan - telenowela 15.00 Serial fabularny
dla młodzieży 15.40 ŁWD
16.00 Magazyn sportowy
16.25 Trójka proponuje
16.30 Serial fabularny
17.15 Reportaż 17.30 Łódz
kie Wiadomości Dnia
17.50 Rozmowa dnia 18.00
Łódzkie Wiadomości Dnia
18.25 Ł6dzki Klub Parlamentarny 19.00 Kino wieczorne 20.30 Telekurier
21.00 Parada humoru
21.30 Łódzkie Wiadomości Dnia - wydanie specjalne 22.00 Sekcja specjalna
22.50 Jazz nocą - program
muzyczny 23.40 Program
na jutro

10

Wystarczychcieć

Disco Relax
Twój lekarz

cm:.•

18.15 Tristan i Izolda
-film przygodowy
?Qd.USA

reportaż

16.00 Przygody
księdza Browna
-film krmyinalny
prod. Wielka Brytania
reż. Robert Hamer,
wyk. Alec Guinness,
Joan Greenwood
17.45 Jak się robi? „.

·reportaż

13.30 Remington Steele
-serial sensacyjny
14.20 Kraina złota
króla Salomona
·film dokumentalny
15.30 Jak się robi...?

20.00 Światwed/ug
Kiepskich
-polski serial komediowy
2015 Kocham Klarę
-serial komediowy

k0

0.10 Panwzywał
Milordzie?
-serial komediowy
produkcji angielskiej
1.10 Zakończenie
programu

'

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

li

~

I

formacje sportowe 18.05
Historia z domku na
prerii - film przygodowy.
Nastoletnia Laura, jej rodzice i trzy siostry wiodą
trudne życie osadników na
preriach południowej Daktory. Miłość i wzajemny
szacunek jeszcze raz okazują się silniejsze od surowej przyrody. 20.00 Złowiesz
cze sny - dramat kryminalny 21.50 Anioł ciemności 2 22.50 Wokanda 23.20
Drogówka 23.50 Bezlitosny
- thriller 1.40 Muzyczny
VIP 2.15 Zakończenie programu

uśmiech - teleturniej. Program realizowany jest pod
patronetem Urzędu Komi·
6.00 Biały Kieł - serial przy- tetu Integracji Europejskiej.
godowy 6.30 Czarny Kró- 11. 15 Z afrykańskiego palewicz - serial przygodowy ' miętnika - serial przygododla młodzieży 7.00 V Max - wy prod. USA 12.00 Aumagazyn motoryzacyjny stralijski podmorski świat 7.30 Roponośne oazy - film dok. 13.00 TV4 Kropfilm dokumentalny 8.30 Ho- ka pl 13.30 V Max - proboczaki - seria( animowa- gram motoryzacyjny 14.00
ny dla dzieci 9.00 Czarny Zanurzenie alarLl'lowe - film
Królewicz - serial przygo- · wojenny 16.00 Troje z piedewy dla młodzieży 9.30 kła rodem - serial sensaBiały Kieł - serial przygocyjny prod. USA 16.50 Niedowy 10.00 Capitain Star - wiarygodne, ale pra,wdziwe
serial animowany dla dzie- 2 - serial dokumentalny
ci 10.30 Europa za jeden 17.45 Dziennik 17.58 In-

6.35 Telesklep 8.00 Punky
Brewster - serial komediowy prod. USA 8.25 Inspektor Gadget - serial animowany dla dzieci 8.50 Animaniacy - serial animowany dla dzieci 9.15 Przygody Mikołaja - serial animowany dla dzieci 9.40 Denis
rozrabiaka - serial animo·
wany dla dzieci 10.05
Uczniowskie manewry serial komediowy prod.
USA 10.30 Automaniak magazyn motoryzacyjny

•

9
19.25 Pogoda 19.35 Extra
Wizjer 20.00 Milionerzy teleturniej 20.45 Droga do
gwiazd - program rozrywkowy 21.45 Zaklinacz
deszczu - film obyczajowy prod. USNNiemcy. Historia walki młodego prawnika idealisty z oszukują
cym swoich klientów potęż
nym towarzystwem ubezpieczeniowym. 0.15 Rajd
Paryż-Dakar 0.25 Operacja
Wieczność - serial sensacyjny 1.25 Desperacki wybór - film obyczajowy prod.
USA 3.00 Nic straconego
- powtórki programów

st1:

11.00 Maraton uśmiechu program rozrywkowy 11.30
VIVA Polska - program
muzyczny 13.30 Granice
- serial fabularno-dokumentalny 14.00 Przygody
Supermana 14.55 Ananasy z mojej klasy - program
rozrywkowy 16.00 Dom pełen pomysłów - magazyn
16.30 Wielka niespodzianka Klaudiusza - program
rozrywkowy 17.00 Ekspedycja 11'. .55 13 Posterunek serial komediowy prod.
polskiej 18.30 Ale plama program rozrywkowy 19.00
TVN Fakty 19.20 Sport

godzinę_.

dok. na

usta, jakieś rę_ce szarpały torEdyta T„ dość wątła czterdziestolatka, walczyła mimo przewagi
przeciwnika jak lew. Gdy jednak zrzucono ją pól pietra w dól, do wejścia
do piwnic, oszołomiona i poturbowana, dala sobie zdjąć torbę_. Zdąży
ła raz nawet krzyknąć „ratunku'', ale
napastnicy znów ją uderzyli i ogłu
szyli.Bandyci zapewne i tym razem
bezpiecznie umknęliby z łupem, gdyby nie pewien emerytowany wojskowy. Cezary M. dostawał godną, wojskową rentę_, a także niezłą emeryturę_ cywilną. Był jednak człowiekiem
czynu i lubił zarabiać dodatkowo, by
- jak mtlwial - nikomu nie być cię
żarem, a przy okazji mieć na czarną
bę_.

zatkał

własną, włóczkową czapkę_, któryś

go budynku z domofonem. Tu czuła
się_ bezpiecznie - mieszkali w nim
normalni, porządni ludzie, po klatce nie włóczyli się_ narkomani, było
czysto. Drzwi się_ za nią zatrzasnęły
i w tym samym momencie wpadło
na nią dwóch zamaskowanych męż
czyzn. Naciągnęli jej na oczy jej

KREWKI MIKOtAJ

Napad na listonoszkę

i WiC.ŚCi

Edyta T. nie lubiła tych dni w swojej
pracy listonoszki, gdy do torby wę
drowało sporo pieniędzy na W,yplaty
emerytur i rent. Zawsze wtedy miała
oczy dookoła głowy, a przewieszoną
na ukos przez piersi torbę_ jeszcze
dodatkowo ściskała, zdając sobie jedstawić czoła złowieszczemu
nak sprawę_, że to niewielkie zabezChińczykowi zwanemu dr
No, usiłującemu wywołać pieczenie przed złodziejami. Obawy
wojnę porywając rakiety z Edyty T. nie były wyssane z palca Cap Canaveral.
w ich rejonie w ciągu ostatnich czte0.45 Heidi
rech miesięcy dokonano trzech na-film prod. USA
padów na listonoszy. Napastnicy
2.15 Muzyka na bis
wiedzieli widać, kiedy doręczyciele
5.00 Pożegnanie
mają więcej gotówki - zresztą o to
z widzami
dowiedzieć się_ nie było trudno - i
Wtedy dokonywali rabunku. Kim byli
napastnicy? Z opisu poszkodowa20.00 Wydarzenia
nych wynikało tylko, że są to dwaj
20.20 Sport
·mężczyźni kolo trzydziestki, krę_pej
2015 Pogoda
budowy ciała, niewysocy, liczący po
2015 Zdarzyło się jutro
około
175 cm. Przy stawianiu opo- serial sensacyjny
ru dotkliwie bili, jeden z listonoszy
?Qd.USA
miał złamaną rę_kę_ i wstrząs mózgu.
2115 Panwzywał
Milordzie?
Tego grudniowego dnia Edyta T.
-serial komediowy
miała torbę_ pełną pieniędzy - i renprodukcji angielskiej
ty, i emeryniry, i przekazy, zapewne
22.30 Walc torreadorów
na świąteczne wsparcie dla starszych
- komedia obyczajowa
krewnych. Weszła do trzypiętroweprod. Wielka Brytania

21.05 Doktor No
-film prod. USA
21.30 Losowanie LOTIO
23.05 ~ol
- film prod. USA,
, reż. Eric Red,
wYk. Charles Dance,
Lou Diamond Philips
Film o tajnym agencie brytyjskim Jamesie Bondzie
-007. Sean Connery musi

6.00 Na dobrei na złe 7.00 7.00 Teleshoping 8.00 Od- ałtldno!
Echa tygodnia 7.30 Trady- jazdowe kreskówki - seriale 8.00 Żołnierz królowej Macje 8.00 Wiadomości 8.10 animowane dla dzieci 10.10 dagaskaru - komedia prod.
Uczymy się polskiego 8.45 Koncert Glorii Estefan polskiej 9.20 Za drzwiami
Ziarno 9.10 Zabawy języ- 11.00 Zwariowana kamera Actors Studio - film dokukiem polskim 9.30 Ratuj dzia- - program rozrywkowy mentalny 10.20 Zbrodnia
dziu 9.40 Kolorowe nutki 9.45 11.50 Siły życia - film fan- nie ukarana - komedia
Mapeciątka 10.15 Tam gdzie
tastyczno-naukowy 13.25 prod. UK/USA 11.50 Płon
jesteśmy 11.00 ZaproszeAkwanauci - serial doku- ne nadzieje - film obyczanie 11.20 Pożar 11.45 Klan mentalne-przygodowy 13.55 jowy 13.35 Dokument: Za
12.10 Kultura duchowa na- Hotel - serial obyczajowy drzwiami Actors Studio
rodu 13.00Wiadomości 13.15 14.45 Potomkowie epoki Io- 14.30 Morituri - film wojenLata dwudżieste 15.00 Pi- · dowcowej - dokument przy- ny 16.35 Lata jak sandwiraci 15.30 Podróże kulinar- roc;lniczy 15.40 Szehereza- che - film obyczajowy prod.
ne Roberta Makłowicza da - film przygodowy 17.20 francuskiej 18.20 Susza 16.00 Jest jak jest 16.25 Czynnik PSI Ili - serial film familijny JO.OO Niebo
Tam gdzie jesteśmy 17.00 fantastycznonaukowy 18.10 i ziemia - film historyczny
Teleexpres 17.30 Na do- Słoneczny patrol - serial prod.
Jaopnia/Kanada
bre i na złe 18.30 Panora- przygodowy 19.00 Koncert 21.45 Opowieść podręcz
ma 18.50Zaproszenie19.15 Glorii Estefan 20.00 Nie- nej - thriller prod. USA/
Dobranocka 19.30 Wiado- pewny grunt - film katastro- Niemcy 23.30 Kobieca
mości 19.55 Kabaret starliczny prod. Kanada/USA sprawa - film obyczajowy
szych panów 21.00 Pano- 21.35 Zagadka osobowo- prod. frrancuskiej 1.15 Red
rama 21.20 Sport-telegram ści - horror prod. USA 23.20 Rock We.st - thriller prod.
21.30 Lata dwudzieste 23.10 Miłosna przygoda - thriller USA, reż. John Dahl, obVioletta - taka jestem O.OO erotyczny prod. USA 1.00 sada: Nicolas Cage, CraPamiętnik rodzinny 0.25 Na
Niepewny grunt - film ka- ·ig Reay, Vance Johnson,
dobre i na złe 1.15 Powtórki tastroficzny prod. Kanada/ Lara Flynn Boyle 2.50 Zaprogramów
USA 2.30 Teleshopping
kończenie programu

-

7.00 Telesklep
8.00 Rycerz Redwall
-serial animowany
8.30 Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
9.00 Domek na prerii
-serial przygodowy
10.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
11.00 Tajemniczy
element
-serial sensacyjny
1200 M Kwadrat
-talk show Manna
1Matemy
12.30 Non possumus
-film dokumentalny
prod. polskiej

fPu<•

1@

18.30
18.50
18.55

-serial animowany
9.00 Casper
-serial animowany
915 Power Rangers
9.55 Disco Polo Live
10.55 Dom na gwiazdkę
- film prod. kanadyjskiej
1245 Heidi
• film prod. USA
14.20 · Benny Hill
15.00 4x4
19.05

17.05

Wkręgu tajemnic
-serial prod. USA
Apetyt na miłość
- gra· zabawa
Informacje
Sport
Prognoza
pogody
Rozbij bank
- gra - zabawa

16.15 Roswell:

zwierzęta świata

15.30 Informacja
15.40 Prognoza
pogody
15.45 Najzabawniejsze

dwadzieścia
lat później

Magazyn redakcji
prog. religijnych
8.00 Mumia Niania
-serial animowany
8.30 Batman

6.00
7.00
7.15
7.30

~ [ill@fl,2ffe\'il'
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Przygody Myszki
Miki i Kaczora
Donalda
Wiadomości

Edward Zwick,

Sport
Pogoda
Ta ostatrila noc
- serial prod. USA,
reż.

wyk. Rob Lowe,
Derrl r.laxe
Po amatorskim meczu
~ejsbolowy~ Danny poznaje w barze Debbie. Przypadkowa znajomość przeradza się w głębsze uczu-

19.30
19.52
19.58
20.05

Zinnemanna Lorene tiyia
hostessą w klubie wojskowym). Tymczasem bezpośredni przełożony Prewltta, sierżant Warden , nawiązuje romans z atrakcyjną i nieszczęśliwą w mał
żeństwie żoną kapitana Holmesa, Karen {Natalie Wood).
16.30 Graj z Kuroniem
17.00 Teleexpress
17.20 Dziennlktelewizyjny
-program
Jacka FedorCIMcl.a
17.35 Lokatorzy
-seria/TVP
18.05 Śmiechuwarte
18.30 Jaka to melodia?
-quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka:

Niedziela
[t[V[PD
6.30 Proszę o odpowiedź
6.45 Przystanek Unia
7.35 Zwierzęta świata
-film dokumentalny
8.05 Brambly
Hedge
- film animowany
prod. angielskiej
8.30 Teleranek
9.00 Wielka wyprawa
Mupetów
- film anim prod. USA
10.00 Tydzień
10.35 Marzenia
do spełnienia
- telenowela 'TVP
1125 Od przedszkola
do Opola
12.00 Anioł Pański
- transmisja modlitwy
12.10 Czasy-katolicki
magazyn informacyjny
12.20 otwarte drzwi
12.50 Wiadomości
13.00 Dwadzieścia jeden
- teleturniej
13.40 Studio sport:
Turniej 4 skoczni
15.40 Stąd do wieczności
-serial prod. USA
Prewitt poznaje w domu
publicznym madame Kipfer piękną prostytutkę Lorene (Kim Basinger), w której się zakochuje od pierwszego wejrzenia (w filmie

6.55

TVP8
7.55
8.00
9.00
9.45
10.10
10.40

11.30

12.00

Film
dies. H. H. Cobb właśnie
dla nleslyszących:
zwalnia całą ekipę. PrawniPogranicze w ogniu kowi udaje się zaintereso-serial TVP
wać go swoim pomysłem
Słowo na niedzielę
na scenariusz i niespodzieProgram lokalny
wanie otrzymuje angaż.
Mjakmilość
14.00 Famillada - teleturniej
-serial TVP
14.30 Złotopolscy
Nie tylko
-telenowela TVP
dla kinomanów
W związku z przedłużającą
Nasza Cerkiew
się nieobecnością WeroStworzone
niki i udowodnionym w trakprzez naturę
cie procesu brakiem zan- film dok. prod. USA
teresowania dziećmi z jej
Podróże kulinarne
strony, sąd przyznaje opieRoberta Makłowicza: kę nad nimi ojcu, Mirkowi
Dzieciństwo
Gabrielowi. Oznacza to, że
ze smakiem
Antoś i Oleńka nie będą
Nickelodeon
już w Złotopolicach, co
- komedia prod. USA
najbardziej smuci Dionizego.
15.05 Szansa na sukces
16.00 Na dobre I na złe
- serial prod. polskiej
Amelka musi być natychmiast operowana. Zabieg
przebiega pomyślnie i Zosia daje się namówić na
krótki odpoczynek. Zaraz
jednak odzywa się w niej
dziwny ni,llpokój. Matczyna
intuicja jej nie zawodzi - rzeczywiście, stan maleństwa
ulega gwałtownemu pogorszeniu.
17.00 Święta wojna
-serial TVP
Chicago, 1910 rok. Miody
adwokat Leo Harrlgan
(Ryan O'Neal) prowadzi
sprawę rozwodową. Kiedy
przegrywa, jego klient wpada w furię i usiłuje go zaatakować. Harrigan ratuje
się ucieczką i ukrywa w
wytwórni filmowej. Tymczasem szef Kinegraph Stu-

6 stycznia 2002 r.

-telenowela

clę. Tego związku nie popierają ich najbliżsi przyjaciele - kolega z pracy Bernie {James Be/ushi) i nauczycielka Joan {Elizabeth
Perkins). Zakochana Debbie zrywa romans z szefem i wprowadza się do
Danny' ego.
22.00 Prawdziwe psy

clllu'nenlaloo
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8.30 Rajd Total Dakar 2002
9.00 Kombinacja norweska
9.30 Narciarstwo alpejskie:
Zawody pucharu świata
kobiet 14.00 Narciarstwo
biegowe 16.30 Skoki narciarskie 18.00 Łyżwiarstwo
szybkie 19.30 Piłka nożna
20.00 Skoki narciarskie
21.30 Boks 22.30 Rajd Total Dakar 2002 23.00 Wiadomości 23.15 Magazyn
Watts 23.45 Skoki narciarskie: Turniej Czterech
Skoczni 0.45 Rajd Total Dakar 2002 1.15 Wiadomo1.30 Zakończenie
ści

7.oo Madeline - film animowany 7.30 Tęczowy domekseria/ animowany 8.00 Cammerimage 8.50 Łódż 3 proponuje 9.00 $więty - serial fab. 10.00 Samo niebo
- serial fabularny 10.30 Niefortunna czarownica - serial animowany 10.55 Angela Anakonda 11.20 Książ
ki z górnej półki - książka
tygodnia 11.30 Wojny, bitwy, żołnierze - serial dokumentalny 12.35 Żurnal program poświęcony modzie 12.45 Podaj cegłę 13.15
Pacjent w labiryncie czyli
co słychać doktorku? 13.30
Male conieco 13A5 Festiwal im. Szaloma Asza w
Kutnie 14.00 Depozyt wiary 14.30 Człowiek i przyroda - serial dokumentalny 15.25 Klasztory polskie
15.55 Jak cudne są wspomnienia - serial fablarny
16.45 Gościniec " magazyn
kulturalny 17.15 Uśmiechnij
się - Kabarety nieroby 18.00
Łódzkie Wiadomośqi Dnia
18.1 O Wiadomości sportowe 18.20 Łódź 3 proponuje 18.35 Ucieczka z kina
wolność 20.05 Polskie podium 21.00 Magazyn sportowy 21.25 Bywalec 21.40
Filmowa encyklopedia Ło
dzi 22.00 Ostra jazda 23.35
Country nocą

8

7.OO Madeline - serial animowany dla dzieci 7.30 Tę
czowy domek - serial animowany dla dzieci 8.00 Wierzę, wątpię, szukam 8.25
Są takie miejsca - magazyn kulturalny 8.45 Felieton filmowy 9.00 Święty serial fabularny 10.00
Samo niebo 10.30 Niefortunna czarownica - angielski serial fabularny 10.55
Angela Anakonda 11.30
Wojny, bitwy, żołnierze
12.30 Mój pies i inne zwierzaki - magazyn dla posiadaczy i miłośników 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 15.25 Klasztory polskie 15.55 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
Ucieczka z kina wolność
20.05 Polskie podium
21.00 Kościół i świat 21.1 O
Film dokumertalny 21.30
Wiadomości kuriera 21.35
Wierzę, wątpię, szukam
22.00 Ostra jazda - film
fabularny 23.30 Country
nocą 0.20 Zakończenie program u

---~···-·-"·--------

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWl-Z JA

22.30 Uczta kinomana:
Stowarzyszenie
umarlych poetów
Gl(/boko poruszający i
zmuszający do refleksji
niezwykły film twórcy ,Pikniku pod Wiszącą Skałą"
wytrzymał próbę czasu, do
dziś p·ozostaje jedną z naj„Lokatorzy" - serial TVP- '1'.)lk. Katarzyna Figura, Michał Lesień, Ewa
ciekawszych pozycji w hiSzyku/ska i inni. Emisja: niedziela, 6 stycznia, TVP1, godz. 17.35.
storii światowej kinematografii. Akademia Filmowa
przyznała cztery nominacje do Oscara (film, ak-TV Łódź ·
WOT
tor, reżyser, scenariusz).
Ostatecznie tą prestiżową
9.00 Planeta Oceanów 9.55
nagrodą uhonorowano jedynie autora scenariusza, Discovery dla dzieci: owaToma Schulmana, choć wiel- dy 10.50 Antony'ego Henki sukces krytyka przypi- na opowieści o roślinach
11.15 Wyczarowane z drewsywała całemu zespołowi.
na 11 .45 Samolot dosko0.40 Sportowa Jedynka
nały: Morskie skrzydła 12.40
1.00 Zakończenie
Gladiatorzy: Brutalna prawprogramu
da 13.30 Wszystko o „.
mumiach 14.25 Starożyt
ne sekcje zwłok 15.15 Na
diecie 16.1 O Niewyjaśnio
17.30 7 dni świat
ne tajemnice: Dziwne isto18.00 Program lokalny
ty i ufo 17.05 Wielki uciecz18.22 Pogoda
ki: Uciekinierzy 18.00 Łow
18.30 Panorama
19.00 Ostatni dzień życia ca krokodyli: Legendy Galapagos 19.00 Na szlaku
nathalle Wood
z Jeffem Corwinem 20.00
-film dok. prod. USA
Wysypisko: Machina ob19.55 Benefis
lężnicza 21.00 _ Pojazdy
R.M. Grońskiego
powietrzne 23.00 Concor21.00 Panorama
de - powrót O.OO Pearl
21.20 Sport· telegram
Harbour - zagłada Arizony
2115 Prognoza
1.00 Wszystko o „. okrę
pogody
tach podwodnych 2.00
21.30 Boża podszewka
-serial 'TVP, reż. Izabella Tropem mordercy: Dusiciel z Hillside 3.00 Zakoń
Cywińska,
czenie programu
wyk. Agnieszka
KrukiMra, Danuta
Stenka, Andrzej

Grabowski,
Janusz Michak:mski
Wybucha I wojna świato
wa. Cywilna ludność masowo ucieka z dobytkiem
przed nadciągającymi wojskami niemieckimi. Do
domu wraca tymczasem
mąż Emilki.
22.30 Studio
Teatralne Dwójki
Wakacyjne

o.oo

harce
- komedia prod.
francuskiej,
reż. Jean Girault
1.35 Zakończenie
programu

'

'
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6.00 Disco Polo Live
7.00 4x4-magazyn
motoryzacyjny
7.30 Ręce, które leczą
-program
Zbigniewa Nowaka
8.00 Mumia Niania
-serial animowany
8.30 Batman
dwadzieścia lat
później- serial anim.
9.00 Hugo- pr. dla dzieci
9.30 Power Rangers
- serial dla młodzieży
9.55 Disco Relax
10.55 Zwariowany świat
Malcolma- film USA
1115 Sabrina
• nastoletnla
czarownica
- seńal komediowy

t@
7.00

f" Ut,.(,

8.00

9.00

9.30

Non possumus
- film dokumentalny
Kraina złota
króla Salomona
- film dokumen/alny
Karollna
I przyjaciele
-serial arumowany
Historie biblijne
-serial arimowany

1O.OO Przygody
księdza Browna
- film kryminalny
11.40 Jak się robi.„?
- reportaż
12.00 Anioł Pański
- transmisja z Watykanu
12.20 Ostatnie powstanie
-film dokumentalny

TV POLONIA
6.20 M jak miłość 7.00 Hej
kolęda, kolęda 7.1 O Słowo
na niedzielę 7.15 Pegaz
7.40 Kultura duchowa narodu 8.25 Spotkanie z tradycją 8.55 Berliński express
9.05 Niedzielne muzykowanie 9.35 Bajarz 10.00 Euroexpress 10.20 Wielka
Pardubicka 10.30 Gwiazdozbiór 11 .00 Zlotopolscy
12.00 Anioł Pański 12.10
Czasy 12.25 Otwarte drzwi
13.00 Msza Święta 14.10
Ludzie listy piszą 14.30
Graj z Kuroniem 15.00 Brą
zowe aplauzy 15.50 Biografie 17.00 Teleexpress 17.20
Dziennik telewizyjny 17.30
Kto wypije więcej 17.35 M
jak miłość 18.30 Panorama 18.50 Kochamy polskie seriale 19.1 5 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Bezludna wyspa 21.00
Panorama 21.30 Żółty szalik 23.35 7 dni świat O.OO M
jak miłość 0.40 Graj z Kuroniem 1.00 Powtórki

k0
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8.00 Trzy oblicza Ewy dramat prod. USA, reż.
Nunnally Johnson Joanne Woodward, David Wayne 9.30 Film krótkometrażowy: Grzejnik firmy Electric 10.35 Hello Dolly! musical prod. USA 13.00
Sznur - thriller prod. USA
14.20 Za drzwiami Actors
Studio - Marlon Brando 15.1 O
Słońce też wschodzi - film
obyczajowy prod. USA
17.20 Szkolne jasełka - komedia prod. UK 18.20 Film
krótkometrażowy: Romans
mojej duszy 18.30 Krwawa
sobota - film kryminalny
20.00 Wytrawne ale! Bal film muzyczny prod. Wło
chy/Francja , reż. Ettore
Scola 21.50 Jak to się robi
- komedia obyczajowa prod.
polskiej, reż. Andrzej Kondratiuk 23.35 Jrlandczyk film obyczajowy prod. austral '1s· e1 1.20 Zakończe-

•

a

11.55 Błękitna dal
19.05 Rozbitkowie
- film prod. USA
6.30 Telesklep 8.00 Inspek- serial przygodowy
13.35 Largo
tor Gadget - serial animowa20.00 Życiowa szansa
- film prod. USA
ny dla dzieci 8.25 Anima20.55 Zerwane więzi
1425 Benny Hill
niacy - serial animowany
21.30 Losowanie LOTTO
14.55 Wyspa zachodniego 22.00 W nocnej ciszy
dla dzieci 8.50 Mama i tata
wiatru
ratują świat - komedia
- film prod. USA
-film dokumentalny
prod. USA 10.25 Pojedyreż. Robert Benton,
15.20 Fundacja Polsat
nek o szczyt - film przygowyk. Roy Scheider,
15.30 Informacje
dowy 12.1 O Droga do
Mel)1Streep
15.40 Prognoza pogody
Akcja zawiązuje się w ga- gwiazd - program rozryw15.45 Rodzina zastępcza
binecie psychoanalityka, kowy 13.05 Agent 13 .35
- serial obyczajowy
którego pacjent umiera w Przygody Supermana - se16.10 Graczykowie,
podejrzanych okoliczno: rial przygodowy 14.30 Teczyli Bufa i spóła
leturniej 15.00 Co za tyściach. Znajomość z ko-serial komediowy
dzień - magazyn 15.25
chanką zmarlego przybie16.35 Doktor No
ra postać burzliwego ro- Wszystko aby przeżyć -film prod. USA
film przygodowy 17.15 Namansu.
18.30 Informacje
uka jazdy - serial fabular23.40 Magazyn sportowy
no-dokumentaln:{17.45 Ana18.50 Sport
1.20 Muzyka na bis
nasy z mojej klasy 19.00
18.55 Prognoza pogody
5.00 Pożegnanie
TVN Fakty 19.20 Sport
19.25 Pogoda 19.35 Extra
Wizjer 20.00 Milionerzy
13.20 Jeżeli
20.00 Wydarzenia
20.45 Agent 22.00 Pod na-film dokumentalny
pięciem 22.30 Nie do wia20.20 Sport +Pogoda
14.20 Polak, katolik,
20.25 Detektywwsutannie ry 23.00 Rajd Paryż - Dakar 23.1 O Noktowizjer 23.45
obywatel -magazyn
-serial sensacyjny
14.50 Kobiety mojego
Ale plama 0.15 Gładkie
21.25 Piątka u Semki
życia
-program publicystyczny słówka - film obyczajowy
- serial obyczajowy
22.00 Widzialne
1.55 Nic straconego
15.50 Rytm serca
i niewidzialne
-serial obyczajowy
-magazyn
16.40 Zdarzyło się jutro
zjawisk
niezwykłych
-serial sensacyjny
22.30 Studio otwarte
6.10 Biały Kieł - serial przy17.30 Wizyta w domu
- Cybernetyki 7
-program publicystyczny godowy 6.40 Czarny Króle18.15 Walc torreadorów
wicz - serial przygodowy
-komedia obyczajowa
23.30 Jeżeli
7.10 Zanurzenie alarmowe
prod. Wielka Brytania,
-film dokumentalny
reż. John Guillennin,
0.25 Ostatnie powstanie - film wojenny 9.1 O Czarny Królewicz - serial przywyk.Peter Sellers,
-film dokumumentalny
godowy dla młodzieży 9.40
Dany Robin,
1.15 Zakończenie
Biały Kieł - serial przygoMargaret Leighton
programu
dowy 10.10 Historia z Domku na Prerii - film przygodowy 12.00 KINOmaniak
12.30 INFORmator prawale kino!
ny 12.45 INFORmator gospodarczy 13.00 Tajemnica kariery i sukcesu 13.30
Obieżyświat Dr Witt - program turystyczno-podróżni
czy 14.00 Komputer w tenisówkach - komedia prod.
USA 16.00 Troje z piekła
rodem - serial sensacyjny prod. USA 16.50 Bill
Cosby i straszne dzieciaki
- serial komediowy 17 .20
Szczypta smaku - serial
komediowy 17 .45 Dziennik
17.58 Informacje sportowe 18.05 Jej cały świat serial komediowy 18.35
Niewiarygodne ale prawdziwe - serial dokumentalny 19.30 Hoboczaki 20.00 W
krzywym zwierciadle: Tata
na urlopie - kbmedia 22.00
Drogówka 22.30 Wokanda
23.00 Supergol 23.35 Anioł
ciemności - seńal 0.30 Śmie
rtelny pojedynek - film akcji 1.15 Super VIP 2.45 Strefa P 3.20 Zakończenie programu
7.OO Teleshopping 8.00 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci 10.1 O
$miej się razem z nami program rozrywkowy 10.35
Hotel - serial obyczajowy
11.25 Czynnik PSI Ili serial fantastyczno - naukowy 12.15 Szeherezada film przygodowy 13.55 Sło
neczny patrol - serial przygodowy prod. USA 15.40
Wakacje na Majorce - komedia prod. niemieckiej
17 .20 Klaun - serial sensacyjny 18.10 Cebra - oddział specjalny - serial policyjny 19.00 Bez fikcji:
Las Vegas - film dokumentalny 20.00 Opiekunowie
2 - film fantastycznonaukowy 21.45 Prokurator film akcji 23.20 Miłosna
przygoda - thriller erotyczny 1.00 Cebra - oddział
specjany - serial policyjny 1.45 Opiekunowie 2 film fantastycznonaukowy
3.25 Teleshopping
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Ludzie, którzy nie są przygotowani do takich ;
zachowań, reagują dużo wolniej. Dlatego widzim~· ;
że się czerwienią, mają rozbiegane oczy, pocą st(~;
Ale też nie zawsze ciało nawet nieprzygotowane': ;
go, a zmuszonego do kłamstwa człowieka zechce ~
/
go zdradzić. Wraz z postępami medycyny zacz~
konstruować urządzenia , które potrafiłyby mie- 1
rzyć te niezauważalne dla gołego oka objawy, świąd
czące o mijaniu się z prawdą. W połowie lat 50.
ubiegłego stulecia pojawiły się pierwsze aparaty,
analizujące zmiany w rytmie pracy serca i nasyąe
niu skóry potem. Wyniki były jednak tak niepew: _:
ne, że nawet najbardziej liberalni sędziowie nie uzna!:
wali ich za materiał dowodowy. Dopiero gdy
krywacze kłamstw udoskonalono, wzbogacając~ę-. ,
o mierniki ciśnienia krwi, a przede wszystkim tem•
bru głosu, amerykańskie prawo zaczęło dopu~·, '
czać ich stosowanie. Kolejnym krokiem by);'
wsparcie wariografów (bo tak oficjalnie naZJ'\}'~ ;
się wykrywacze kłamstw) kamerą video i komputerem. Dzięki temu można było już rejestrow.:ić
reakcje, trwające krócej niż tysięczna część &ekundy. Dla wielu sędziów ekspertyza, przygotow.a- ,
na przez specjalistów obsługującyd1 tak precyzyj~ ~
ną aparaturę, miała już spore znaczenie. Próbow.~- ·~
no ją także wykorzystywać podczas rekrutacji pra- •
cowników do niektórych firm, by wyeliminow~ :
ludzi, którzy niewiele umieją, ale potrafią się dó:
skonale sprzedawać dzięki ukończeniu kursów uczą,: ,
cych sztuki autoprezentacji. Późniejsze doświad~
czenia wykazywały jednak, że nawet video-wani
graf nie jest niezawodny.
;..: ,
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Czarna godzina zapewne długo przy jego dO-:
chodach by nie nadeszła, ale pan Czarek był prz~
zorny. I co roku w grudniu wykorzystywał swoją ,
sympatyczną twarz, postawną figurę, rumian;:" •."
policzki, białą, gęstą brodę i wąsy, chodząc po domach na zamówienie jako święty Mikołaj. Teraz
też właśnie, już w pełnym mikołajowym rynsztun,ku czekał tylko na pilny rachunek - pieniądze
przekazywano mu na konto - gdy usłyszał na doli:
rumor i wątły krzyk. Tak, jak stał, zbiegł błyską.
wicznie dwa piętra niżej. Bandyci akurat wychynęli z wiodących do piwnicy schodów.
Widok torby listonoszki w ich rękach, kobieta
leżąca pod piwnicznymi drzwiami, chowane akurat kominiarki - to wszystko Cezary M. ogarnął . :
jednym spojrzeniem. A że nie zaniedbywał czyty."wania lokalnej prasy, a i bystrości mu nie brakowa-.•'.!
Io, zrozumiał od razu, że ma Óto przed sobą prze- l
stępców. A gdy jeszcze dotarło do niego, że pewnie
by stracił rachunek, a w dodatku może się spóźnić
do oczekujących na Mikołaja dzieci, to się po prostu wściekł. I z rykiem, którym być może zachęcał
podwładnych do ataku na poligonie, rzucił się na

rabusiów.
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