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Łowickiej

Jarocka iui iutro
Już jutro, w piątek 9 czerwca, w sali
kina ,,Bzura" ze swoim nowym programem wystąpi - w ramach zaczętego niedawno tournee po Polsce, znana piosenkarka, wykonawczyni wielu zapisanych
dobrze w histońi polskiej piosenki przebojów - Irena Jarocka. Przed koncertem
z panią Ireną rozmawiała dziennikarka
NŁ - treść wywiadu zamieszczamy
na stronach 9 i 10. Tam też znajdziecie
Państwo pytanie, na które szybko odDom jest zrujnowany, a ubezpieczony nie był
powiedziawszy, można dostać darmowe zaproszenie na koncert dla dwóch
W piątkowy ranek, 2 czerwca, o go- prawdopodobnie około 70 lat. Właści
osób. Takich podwójnych zaproszeń dzinie 5.00 Nissan z austriackąrejestra cielami budynku są dwaj bracia, którzy
mamy dla naszych czytelników aż 5.
cjąjadący „dwójką" w kierunku Warsza- dostali go w spadku po swoich rodzi-

WJECHAt DO POKOJU

Wałęsa

we wtorek

Cztery dni później, we wtorek 13
czerwca przyjedzie do Łowicza były prezydent Lech Wałęsa. Spotkanie z mieszkańcami zapowiedziano na godz. 17.30
w nowej sali gimnastycznej szkoły pijarskiej. Wałęsa zjawi sięjednak w mieście
już wcześniej, złoży kwiaty pod pomnikiem Synów Ziemi Łowickiej, weźmie
udziła w koferencji prasowej, a obiad zje
w pałacu nieborowskim. Wstęp na spotkanie o godz. 17 .30 - oczywiście wolny.

Będzie

Około dwustu osób uczestniczyło w minioną sÓbotę w „Marszu dla Jezusa",
który przeszedł ulicami Łowicza. Więcej o tym wydarzeniu na str: 19.

Nie chcq zwalniać
trzyosobowego zarządu
powstającego giganta Agros-Fortuna

Stanisław Bar członkiem

Chodzi o wzrost zysków, chodzi
o wzrost wydajności - ale nie musi to
być równoznaczne z automatycznym likwidowaniem miejsc prac)' tam, gdzie
dziś nie przynoszą one zysku - zapewniali przedstawiciele zarządu tworzonego wielkiego przedsiębiorstwa AgrosFortuna. W skład giganta, którego tworzenie od strony formalno-prawnej zakończy się przed początkiem lipca, wejdą ZPOW Agros-Łowicz oraz spółki
Agrosu z Białegostoku i Tarczyna. Nikt
z obecnych na zwołanej w ubiegłą środę
konferencji prasowej przedstawicieli
Agrosu nie chciał, mimo nalegań dziennikarzy, podać wyników finansowych
trzech łączonych spółek, ale tajemnicą
poliszynela jest, że łowickie zakłady
są w tym gronie partnerem najsilniejszym.
Fuzja ma zapewnić wzrost rentowności, jednak - jak zapewniał prezes zarządu Agros-Fortuna Marek Moczulski
- w pierwszym rzędzie chodzić będzie
o lepsze wykorzystanie majątku produkcyjnego, jakim łączone spółki dysponują. Obcinanie kosztów przez zwolnienia ludzi brane jest pod uwagę jedynie w przypadku, gdyby wszystkie

możliwości

wykorzystania mocy produkcyjnych zostały wykorzystane.
Stworzenie Agros-Fortuna powinno
zwiększyć poziom sprzedaży spółki
poprzez wypracowanie jednolitej strategii dla każdego z zakładów, utworzenie jednolitych kanałów dystrybucji,
zwiększenie możliwości negocjacyjnych
tak przy zakupie surowców, jak i w kontaktach z sieciarni handlowymi. Nowa
spółka, poza oczywistym skoncentrowaniem się na obronie dotychczasowej
pozycji jej uznanych marek, jak „Ło
wicz", „Krakus", czy wzmocnieniem
pozycji soków „Fortuna" na rynku polskim, będzie chciała także wprowadzać swoje produkty do wielkich sieci
handlowych pod markami sieciowymi oraz spróbuje eksportu do krajów
ościennych .

wy, prawdopodobnie w wyniku chwilowego zaśnięcia kierowcy, przeciął
przeciwny pas ruchu, aby uderzyć
w drewniany dom mieszkalny położo
ny przy zbiegu ul. Sochaczewskiej i obwodnicy w Łowiczu. Ranne są 4 osoby,
mieszkaniec domu Franciszek Kołakow
ski, pasażerowie Nissana - Bożena S.
i Marek S. oraz kierowca Nissana Krzysztof W. z Warszawy.
Dom stojący przy zbiegu ulic Poznańskiej i Sochaczewskiej liczy sobie

cach. Poszkodowany Franciszek Koła
kowski jest również właścicielem kawałka ziemi za budynkiem. Wraz z braćmi
mieszka jeszcze ich siostra, ale w czasie
wypadku nie było jej w domu.
40-letni Franciszek spał w swoim
pokoju na wersalce, gdy samochód Nissan wypadając z drogi wyrwał słupki
z siatką od ogrodzenia, uderzył w ścianę
budynku, przejechał przez pokój i wpadł
na jego łóżko.
dok. na str: 2

Olbrychski

Daniel Olbrychski przyjedzie do Ło
wicza. Spotkanie z nim, zaplanowane
na piątek 23 czerwca na godz. 17 .oo
w sali kina Bzura, jest inicjatywą powstałego niedawno w mieście Klubu
Młodych dla Łowicza. Temat spotkania
jest jeszcze ustalany, ale spodziewać się
można, że znanego aktora pytać będzie
można o wszystko. Wstęp na spotkanie ma być bezpłatny, patronat medialny nad nim objął „Nowy Łowiczanin".

Po prostu

skoczył

Łowiczanin Rafał

Kazimierczak zuniespodziewanie wywalczył
srebrny medal Otwartych Akademickich
Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
rozgrywanych w miniony weekend
w Białej Podlaskiej. Podczas konkursu
skoku wzwyż pokonał on poprzeczkę
zawieszoną na wysokości 219 cm, bijąc, podobnie jak zwycięzca tych zawodów Paweł Gulcz (AZS AWF Gdańsk),
swój rekord życiowy.
dok. na str. 2
pełnie
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Tak wyglądała rozjechana ściana domu przed jej prowizorycznym naprawieniem

Kalinowski zaczyna operq

Po raz pierwszy od 10 lat centralne
obchody Święta Ludowego będą u nas.
W niedzielę właśnie tu prezes PSL Jarosław Kalinowski zacznie swą kampanię
prezydencką. Końcowym akordem zaplanowanych na najbliższą niedzielę, 11
czerwca, ogólnopolskich obchodów
Święta Ludowego, będzie wystawienie
dok. na str. 2 na łowickim Starym Rynku opery Stanisława Moniuszki - „Straszny Dwór"
w wykonaniu artystów z Łodzi. Zanim
jednak brzmienie moniuszkowskiej muzyki poniesie się nad rynkiem, będzie
my mieli do czynnienia ze świętem ludowców w jego bardziej tradycyjnej, oficjalnej postaci. Najpierw zobaczą liczne
- zapewne - delegacje mieszkańcy Łódz-

kiej i Stanisławskiego, bo stamtąd, ze
stadionu OSiR, gdzie zarządzono zbiórkę, poczty sztandarowe i delegaci przejdą do katedry, w której o godz. 12.30 mszę św. celebrować będzie bp. Alojzy
Orszulik
Godzinę później na Starym Rynku
uczestników uroczystości powita Wiesław Stasiak - prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Łodzi. Głównym politycznym akcentem święta będzie wystąpienie Jarosława Kalinowskiego prezesa PSL, który tutaj właśnie, tym
przemówieniem, zainauguruje swą kampanię, jako kandydat PSL na fotel prezydenta RP. Od 14.30 zaczną się występy zespołów pieśni i tańca, kapel lu-

i rnło
Jak powiedział nam Stanisław Olęcki, członek zarządu wojewódzkiego PSL w Łodzi , będą one trwały
do godziny 18.00, potem około godziny
będzie trwało przygotowanie „sceny
. operowej". Planowane zakończenie
atrakcji około godziny 21-wszej. Na obchody Święta Ludego zostały zaproszone delegacje PSL i innych partii poliytyczny ch z całego kraju - mówi Olęcki
ale na pewno nie wszystkie partie przydowych,

zespołów obrzędowych

dzieźowych

jadą.

Ogólnopolskie Święto Ludowe na Ziemi Łowickiej było organizowane poprzednio w 1990 roku - w Walewicach.
(mwk)

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO .NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA IKEBANA NA NAROŻNIKU NOWEGO
RYNKU I UL.KOZIEJ; • MINI-MARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A; •SKLEP OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •BIURO KREDYTOWE ,,JOLANDA", UL. BOLIMOWSKA 141188/4,
• SKLEP P.JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; •SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE• SKLEP P.PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH •SKLEP P.BURDKI W CZATOLINIE• KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU
KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE;• SKLEP P. J. GOJ W PARMIE;• SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE.
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W Walewicach skradziono
9 uli razem z pszczołami

Ten

mały był pomalowany

na „ Zorra ", ale się wytarł - powiedziały nam dziewczynki

ZABAWA DLA 200 DZIECI
Integracyjny Dzień Dziecka w hali OSiR
Pierwszą zaplanowaną na ten

rok im- nia organizatorów. Jak powiedział nam
przez samorząd Andrzej Bielecki z samorządu tego wła
mieszkańców osiedla nr 6 w Łowiczu śnie osiedla, za zorganizowanie pikniku
(rejon ul. Powstańców i przyległych) był oprócz niego odpowiedzialni byli BarDzień Dziecka. Zostały na nią zapro- bara Durka i Jolanta Wielemborek. Poszone dzieci z położonego tam właśnie magali im również Wojciech Świech, Tainternatu Specjalnego Ośrodka Wycho- deusz Rześny, Barbara Gajewska, Ewa
wawczo - Zawodowego w Łowiczu oraz Szkopek.
z dzielnicy. Na atrakcje do hali OSiR
W hali trwały przez kilka godzin konw czwartkowe popołudnie, 1 czerwca, kursy - sportowe, pastyczne oraz wieprzybyło ponad 200 dzieci. Taka fre- dzy, a na zewnątrz organizatorzy na 4
kwencja przeszła najśmielsze oczekiwa- grillach piekli dla dzieci kiełbaski.
prezą organizowaną

dok. ze str. 1

Agros: Nie chcq

zwalniać

Jednocześnie

grupa Pemod Ricard, Agrosu Pierre Denetre - konkurować
główny obecnie właściciel Agrosu, roz- na rynku z największymi międzynaro
waża wprowadzenie polskich marek dowymi potentatami w tej branży. Dla
Agrosu na rynki zachodnie.
plantatorów współpracujących z zakła
Eric Fiessinger, wiceprezes zarządu dem na Sikorskiego ważne jest też to,
odpowiedzialny za marketing i sprzedaż, że w zasadzie profil produkcji nie popotwierdza, że restrukturyzacja grupy winien się zmieniać - produkują to, czeowocowo-warzywnej Agrosu niekoniecz- go powstająca spółka poszukuje. I jesznie musi się sprowadzać do obcinania cze jedno: akcent łowicki w Agros-Forkosztów podając przykład: Agros-For- tuna będzie bardzo mocny. Członkiem
tuna dysponować będzie grupą 200 przed- trzyosobowego zarządu wielkiej spółki
stawic"ieli handlowych - większą niż do- jest, obok prezesa Marka Moczulskietychczas wszystkie bzy zakłady łącznie. go i wiceprezesa Erica Fiessinger, StaniWydaje się, że z punktu widzenia ło sław Bar, dotychczasowy prezes
wickiego zakładu, istotne może być to, ZPOW Agros-Łowicz. Odpowiedzialże - tracąc wprawdzie samodzielność, ny on będzie za całą część przemysło
staje się on częścią dużego, silnego or- wą spółki, pozostając jednocześnie dyganizmu, mającego zamiar - co podkre- rektorem zakładu w Łowiczu.
ślał na konferencji dyrektor generalny
Wojciech Waligórski

Znanemu w Łowiczu pszczelarzowi
Jerzemu Garczarczykowi 3 czerwca skradzino 9 uli z rodzinami pszczelimi. Ule te
znajdowały sięjuż od 8 lat w Walewicach
na polu z rzepakiem. Nie jest to pierwsza
tego typu kradzież na Ziemi Łowickiej,
w ubiegłym roku innemu pszelarzowi Stanisławowi Wrońskiemu skradziono 20 uli
(prawie całą pasiekę).
Pasieka Jerzego Garczarczyka w Walewicach liczyła 50 uli, ale najbardziej
niepokojące zdaniem pszczelarza jest to,
że skradzino mu najlepsze rodziny. Nasuwa to przypuszczenie, że sprawcy,
wcześniej przynajmniej kilkakrotnie
musieli obserwować pszczoły i wybrać te
nalepsze. Osoby, które to zrobify, musiały się znać na pszczołach, umiały się z nimi
obejść, wiedziały, co zrobić, aby ich nie
użądliły i co zrobić, żeby w czasie transportu nie uciekły - mówi Jerzy Garczarczyk. Skradzione ule nie były całkiem
nowe, ale w dość dobrym stanie, najczę
ściej w swoich pasiekach eksploatuje on
ule przez 20 lat, chociaż niektóre mogą
funkcjonowań nawet 50 lat. Zdaniem
pszczelarza sprawców musiało być
dwóch lub trzech, ponieważ jeden ul
z zawartością waży około 70 kg. W każ
dym z uli było około 20 litrów miodu (1
litr miodu waży l ,5kg), sam ul waży około
20 kg, rodzina pszczela 15 kg, a daszek
kilka kilogramów.

Stratę materianą właściciel

szacuje na
6 tys. zł, ale równie przykra jest
dla niegQ świadomość, że musiał to zrobić inny pszczelarz. Kiedyś pszczelarza
zwalniało się w sądzie ze składania przysięgi, a teraz jeden drugiemu pszczoły
kradnie ! - zdumiewa się Jerzy Garczar·czyk. - Jak on będzie mógł chodzić przy
tych pszczołach ze świadomością, że są kradzione? Nie potrafię sobie tego wyobrazić.
Jerzy Garczarczyk twierdzi, że pozna
swoje ule, nawet jeżeli byłyby wielokrotnie przemalowywane. Wykonywane są
one na indywidualne zamówienie i mają
charakterystyczne elementy. Ponieważ
pszczelarz martwi się o pozostałe ule, być
może zostaną one z majątku w Walewicach przewiezione w inne miejsce. Skradzione ule znajdowały się w odległości
około 300-400 metrów od walewickiego
pałacu. Pozostałe pasieki Garczarczyka
znajdują się na terenie indywidualnych
gospodarstw i tam są nieco bezpieczniejsze: Pszczelarstwo nie jest zbyt rozpowszechnione, dlatego już po 3-4 dniach
po przywiezieniu uli na n0Mry1 teren, wszyscy wiedzą, że na terenie wsi jest pasieka
- mówi Garczarczyk.
Niewykluczone, że kradzieżą pszczół
zajmują się zorganizowane grupy, w cią
gu ostatnich 2 lat na terenie całego kraju
miało miejsce około 20 takich kradzieży.
(mwk)
około

Zmęczone konkurencją mogły więc
odpocząć, zjeść, napić się.

Taka integra- dok. ze str. 1
cyjna impreza pozwala dzieciom poznać
się i zaakceptować, także swoją odmienność - mówi Andrzej Bielecki. Dla dzieci biorących udział w konkursach były
Startujący w barwach AZS Uniwersyoczywiście nagrody - zabawki, maskottet Warszawski nasz współmieszkaniec,
ki, gry.
Dzieci ze Specjalnego Ośrodka dosta- żeby awansować do ścisłego finału musiał pokonać poprzeczkę zawieszoną
ły od zarządu osiedla zabawki do rehana wysokości 205 cm, a później także
bilitacji.
w pierwszej próbie pokonał 210, 213,
(mwk)
w drugiej 216 i znowu w pierwszej 219
cm, a na wysokości 222 cm w pierwszej
próbie był nawet bliski przeskoczenia, ale
w dwóch następnych niestety zabrakło
już sił. Rafał trenował w latach 1993-96
w sekcji lekkoatletycznej LZS ,,Maraton"
Domaniewice. Najbardziej zaskoczony
Kolejny wypadek z udziałem kieru- tym wynikiem jest jego były trener Miejącego jednośladem wydarzył siew Ło czysław Szymajda. Po odejściu od nas
wiczu na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła
Il i Powstańców w sobotę 3 czerwca
o godzinie 20.55.
Sprawcą wypadku był Wiesław Z.
kierujący Fiatem Seicento. Jechał on uliDyrektor Departamentu Kadr, Szkocą Powstańców i zamierzał skręcić w lenia i Organizacji Ministerstwa Edukacji
lewo, w ulicę Jana Pawła II. Na skrzy- Narodowej - Edward Wieczorek będzie
żowaniu wprawdzie zatrzymał się, ale gościem Wydziału Edukacji w łowickim
prawdopodobnie nie zauważył jadące starostwie powiatowym. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca w sali konferencyjgo motocyklu marki Suzuki. Kierujący
nej w internacie na ZSR CKU na Blichu,
motocyklem Jarosław D. nie zdążył za- zostało zaplanowane na godz. 17.00. Tereagować i uderzył w prawy bok samo- matem spotkania będzie wdrażanie znochodu - w rezultacie czego z urazami welizowanej Karty Nauczyciela i nowegłowy trafił do szpitala.
(mwk) go systemu wynagradzania nauczycieli.
_.,

Po prostu

Seicento

wymusiło

pierszeństwo

O nauczycielskich
pen siach

skoczył

z klubu, kiedy regularnie już skakał 210
cm - powiedział - przestał trenować
i okazjonalnie startuje w zawodach i to też
rzadlw. Nagle sprawił tak miłą niespodziankę_. O tym, że jest wciąż wielkim talentem świadcząjego parametryfizyczne,
które są zbliżone, a nawet lepsze od Artura Partyki. Zresztą Rafałjest bardzo podobny do Artura, że ludzie często ich mylą.
Do minimum na Sydney brakuje Rafałowi tylko siedmiu centymetrów (minimum 226 cm wyznaczył IAAF). Czy
łowiczanin jednak jest w stanie skoczyć
tak wysoko? I to w praktyce nie trenując?
Paweł A. Doliński

Polonisty lub innej
wykształconej osoby
z wyczuciem językowym

DO KOREKTY
TEKSTÓW
WREDAKGJI
poszukuje „Nowy Łowiczanin"
Wszelkie informacje:
tel. 046/837-46-57

dok. ze str. 1

kronikałł,

Nissan wiechal do pokoiu

w Łowiczu przy ul. Jana Pawła Il miało miejsce włamanie do nowobudowancgo budynku
Krzysztofa B.

• W nocy z I na 2 czerwca w

Łowiczu

miało

policyjna

miejsce włamanie do samochodu osobowego Fiat 125 pi kradzież radioodtwarzacza Pionner na szkodę Ryszarda R.

• Tego samego dnia o godz. 16.00 KP
Lyszkowicc zostały powiadomine o wlamaniu do garażu Sławomira B i kradzieży akccsorii samochodowych.

• Tej samej nocy w m. Gzinka miało micjsec włamanie do sklepu spożywczo-przcmy
slowcgo Wojciecha G. Łupem złodziei padły
papierosy, wina itp.

• W nocy z 2 na 3 czerwca w m. .Pilaszków
nn sprawcy dokonali włamania do sklepu Kry• 31 maja o godz. 12. l O KP Nieborów styny S. kradnąc art. spożywcze.
został powiadomiony o kradzieży betoniar- •
• W nocy z 3 na 4 czerwca w Łyszkowi
ki z placu budowy w m. Mysiaków na szkodę cach nn sprawcy dokonali kradzieży roweRyszarda R.
rów z garażu Sylwestra W.

• 31 maja o godz. 16.55 Elżbieta S. po• W nocy z 4 na 5 czerwca w Łowiczu
wiadomila tut. KPP o włamaniu do mieszka- przy ul. Warszawskiej nn sprawcy dokonali
nia w Łowiczu przy ul. Bolimowskiej.
włamani do samochodu Nissan Micra skąd
• W nocy 2 czerwca funkcjonarisze tut. sprawcy dokonali kradzieży radioodtwarzaKPP ujawnili włamanie do kiosku typu Ruch cza na szkodę Tomasza T.
w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej. W wyniWszystkie osoby, które mogłyby pomóc
ku podjętych czynności zatrzymano jedne- w ww. sprawach prosimy o osobisty lub te/ego ze sprawców którym okazał się mieszka- foniczny kontakt z Komendą Powiatową Poniec Łowicza Mariusz S.
/icji w Łowiczu.
• W nocy z 31 maja na I czerwca ·
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek

Siła

ze- z prośbą o pomoc. Przysłał ekipę pracowników z ZGM i WK, aby zabezrozpadła się drobne kawałki. Nie wiemy, pieczyli budynek. Dziura w ścianie zekto wezwał pomoc, ale na początku przy- wnętrznej została zabita płytami. Teraz
jechało pogotowie - mówi siostra poszko- strach będzie tu nocować, gdyby przydowanego mężczyzny - Barbara Liber- szedł silniejszy powiew wiatru. Właściwie
ska. - W sąsiednim pokoju spał nasz brat, to nawet nie jest to potrzebne, Mry!Starczygdy usłyszał huk, wszedł do pokoju Fran- łoby ruszyć, żeby się wszystko zawaliło.
Wiceburmistrz Furman tak mówi
ciszka, pod zwałem desek zobaczył jego
zakrwawioną głowę. Samochód zabrała o podjętych działaniach: Po obejrzeniu
laweta, a pomagała go Mry1ciągać straż. miejsca Mry!padku stwierdziliśmy, żejedna
Policja, straż, pogotowie - wszyscy tu spi- trzecia budynku uległa całkowitemu zniszsali się na medal. .
czeniu, ale połowa jest w stanie dobrym.
Trudna sytuacja rodziny, której dom Konstrukcja tej nie uszkodzonej przez
w tak pechowy sposób został zniszczo- wypadek części nie budzi zastrzeże1i,
ny, wynika z tego, że obydwaj bracia są w pomieszczeniach tych mogąprzebywać
bezrobotni, jedyną osobąpracującą w tym mieszkańcy. Pracownicy ZUK i ZGMjeszdomu jest ich siostra. Do tej pory dawali cze w dniu Mry1padku zabezpieczyli ten
sobie radę, ale na remont nieubezpieczo- dom. Mamy pewną ofertą dla poszkodonego domu raczej nie będzie ich stać. Jesz- wanego mężczyzny, przedstawimy mu ją,
ce w tym samym dniu, w któ.rym doszło jak Mry1jdzie ze szpitala.
Wiceburmisz nie zdradził na czym
do wypadku, Barbara Liberska była u zastępcy burmistrza Eugeniusza Furmana polega ta oferta, jak się jednak dowieimpetu

zniszczyła ścianę

wnętrzną na długości około 4,5 m, ściana

dzieliśmy z innych źródeł, polegać miała
by ona na znalezieniu mieszkania i pracy
dla właściciela nieruchości w zamian
za zrzeczenie się prawa własności.
O tym, czy dom będzie remontowany,
zadecydują właściciele. A przecież dawniej, gdy stawiali ten dom, nikt nie zdawał
sobie sprawy, że kiedyś mogą być narażeni na takie niebezpieczeństwa. Rodzice
zamieszkali tu w 1954 lub 1955 roku, nie
było tu wtedy drogi, ty/ka pola - wspomina pani Barbara.
Potem wszystko się zmieniło: od kiedy przebiega tędy obwodnica Łowicza,
dom ten był już trzykrotnie (!) za11aczany przez samochody. W myśl istnieją
cych obecnie przepisów, nikt nie pozwoliłby na pobudowanie domu oddalonego
o 3,5m od krawędzi jezdni. Najważniej
sze, że wszyscy żyją - pociesza się siostra
poszkodowanego. - Brat jest przytomny
i ty/ka skarży się na ból głollryl.
(mwk)
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Trzy samochody
rozbite _w iednym mieiscu

Pokazy strażackie, konkursy: plastyc:tne, jedzenia na czas parówek, jazdy na rowerze, występy Koderek i kapeli
Stefana Winnickiego, dzieci z Gimnazjum Nr 1 i Sekcji Literacko-Poetyckiej z ŁOK oraz grill i wojskowa grochówka,
a wieczorem zespół dyskotekowy Fatum - oto atrakcje, jakie przygotowało dla dzieci w ramach dorocznego festynu
Łowickie Stowarzyszenie Rodziców i Osób Działających na rzecz Dzieci ze Schorzeniami Układu Nerwowego. Odbył
się on 3 czerwca na boisku osiedla Szarych Szeregów. Wśród biorących udział w konkursach rozdano ponad 400
(tb)
nagród, w tym rowery f1órskie.

Za

W piątkowy ranek, 2 czerwca, na dro- padku zawiadomiono policję. Marcin N.
dze z Łowicza do Kiernozi tuż za Ma- był trzeźwy.
Kilka godzin później w stronę Łowi
łszycami trzy rozbite samochody przyciągały uwagę przejeżdżających tamtędy cza jechał maluchem Jan K„ przed miejosób. Przerażający widok doszczętnie scem wypadku zwolnił, aby zobaczyć,
rozbitego malucha na betonowej krawę co się stało i uniknąć potrącenia rozbitedzi mostku, drugi maluch w pobliskim go samochodu. Próbująca go wyprzedzić
rowie oraz Fiat Seicento z rozbitym pra- Fiatem Seicento Emilia K. nie zwolniła
wym bokiem nasuwał przypuszczenie, i uderzyła w tył m~lucha, spychając go
że miał miejsce poważny wypadek. Oka- do rowu. Kobieta prowadząca samochód
zało się, że wypadki były dwa, ale miały oraz pasażerka siedząca obok zostały
z drobnymi obrażeniami zabrane do szpiprawdopodobnie ze sobą związek.
Około godziny 2.30 wracał w stronę tala. Tego samego dnia zostały wypisaŁowicza Marcin N„ który po Juwena- ne do domu. Seicento ma rozbity przód
liach odwiózł do domu koleżankę. Mat- i lewy błotnik.
Policja zabezpieczyła miejsce wypadka kierowcy mówi, że zdaniem jej syna
do wypadku doszło z powodu przebie- ków, ustawiając znak ograniczenia pręd
gającego przez jezdnię zwierzęcia - za- kości do 30km/h i tabliczkę z napisem
jąca lub lisa. Chcąc go ominąć, uderzył „ Wypadek". Ciekawość kierowców spraw element mostku. Samochód został po- wiała, że istotnie, ograniczenie respekważnie porozbijany, jednak młody męż towali i zwalniali tak znacznie, że praczyzna po wypadku czuł się dość do- wie zatrzymywali się, aby obejrzeć,
brze, post~owił więc iść do domu pie- co się stało. Policjanci przez megafon
szo - a było to ok. 3 km. Pogotowie za- ponaglali ich, aby nie blokowali drogi
brało go do szpitala dopiero z domu, miał i nie stwarzali dodatkowego zagrożenia.
(mwk)
ranę ciętą kolana i inne zranienia, o wy-

wodę • przez telefon
Kontrola - tylko raz na rok

Raz na kwartał Łowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa będzie rozliczała mieszkańców spółdzielczych bloków ze zużycia bieżącej wody. Opłaty będą jednak pobierane zaliczkowo co miesiąc.
Przypomnijmy, że do tej pory rozliczaniem zużycia bieżącej wody zajmowali
się inkasenci łowickiego Zakładu Usług
Komunalnych. Na początku bieżącego
roku ZUK wypowiedział umowę ze spółdzielnią, zgodnie z którą rozliczano zużycie wody. Po kilkukrotnych rozmowach spółdzielnia wynegocjowała pół
roczne opóźnienie w wejściu w życie
nowej umowy. Według niej ZUK będzie
rozliczał się za zużytą wodę ze spół-

dzielnią na podstawie odczytu z wodomierzy w poszczególnych budynkach.
Lokatorzy natomiast będą rozliczać się
ze spółdzielnią. W związku z tym wła
dze ŁSM postanowiły pobierać od lokatorów comieS'ięczne zaliczki za bieżą
cą wodę, które będą rozliczane na podstawie telefonicznego zgłoszenia raz
na kwartał. Raz w ciągu roku pracownik
spółdzielni dokona sprawdzenia stanu
wodomierza i ewentualnie skoryguje
odczyty. Analogiczne postępowanie dotyczy pobierania przez spółdzielnię
opłat za podgrzanie ciepłej wody. Nowe
zasady będą obowiązywały w zasobach
spółdzielni już od pierwszego lipca br.

Nowy sołtys w Jamnie

,,Kleks'' iui ieidzi
Od dwóch tygodni na drogach gminy
Zduny moźna zobaczyć nowy autobus
szkolny, który gmina otrzymała z puli
gimbusów przydzielanych przez Ministerstwo Edukacji dla szkół po wprowadzeniu reformy szkolnictwa. Nowy
Autosan H9 21s za 230 tysięcy złotych
-nazwany „Kleks" - ma wandaloodporne - jak to określił w rozmowie z nami
wójt gminy Jarosław Kwiatkowski - siedzenia. Wykonane są one z twardego
sztucznego tworzywa z materiałem tylko na siedzisku i oparciu. Dysponujący
40 miejscami siedzącymi i IO stojącymi
gimbus zabiera dzieci ze wsi Retki, Zła
ków Kościelny, Małszyce, Urzecze,
Strugienice do gimnazjum w Zdunach,
jak również Szkoły Podstawowej w Strugienicach. Fakt, że samochód trafił w koń-

Dzień

Spółdzielnia nie jest zadowolona
z nowych zasad rozliczania zużycia bieżącej wody.
Obawiamy się, że zwiększy się zadłu
żenie członków wobec spółdzielni. Do tej
pory na głowie miał to ZUK„. - powiedział° nam prezes Armand Ruta. Faktyczne jest wysokie prawdopodobień
stwo, że osoby zalegające z opłatami
czynszowymi, będą również zalegały
z opłatami za bieżącą wodę. Drugim powodem do niezadowolenia władz spółdzielni jest fakt, że straty wody powstające w sieci bloku będą pokrywane
przez spółdzielnię.
(mak)

Skwarna został wybrany
Jamno w gminie
Łowicz. Stało się to na zebraniu wiejskim, które odbyło się w tej wsi w śro
dę, 24 maja, w pomieszczeniach budynku remizy OSP. Na spotkanie to przyszło 35 mieszkańców wsi, którzy jednogłośnie wybrali nowego sołtysa. Zadanie
to było o tyle proste, że nie było na tę
funkcję innego kandydata. Władysław
Skwarny ma 56 lat, jest radnym Gminy
Łowicz, sprawuje w radzie funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Jako sołtys zastąpi on na tym stanowisku zmarłego 30 kwietnia tego roku
Eugeniusza Milczarka, sołtysa, który
na tym stanowisku pracował dla społeczności Jamna ponad 20 lat.
Władysław

cu do nas, jest wynikiem zabiegów czynionych od początku roku. Nowy autobus zastąpi w pracy stary, który wycofaliśmy z użycia i robimy jego wycenę.
Myślimy bowiem o jego sprzedaniu powiedział nam wójt.
Jest to drugi już nowy pojazd w gminie Zduny przeznaczony do dowozu
dzieci po wprowadzeniu reformy.
W roku minionym gmina kupiła autobus
na podobną liczbę miejsc lecz u innego
producenta - w fabryce Jelcz. Kosztował on 330 tysięcy zł, z czego gmina
270 zapłaciła już w roku minionym,
a resztę pieniędzy wpłaciła już w obecnym. Oba autobusy zasadniczo wystarczają na potrzeby dowozu dzieci
do szkół na terenie gminy.
(tb)

Gmina Łowicz

Ile godzin
dla dyrektora

Dziecka w podstawówkach

Bardzo atrakcyjnie przebiegały zajęcia w Dniu Dziecka w SP 4, gdzie oprócz
licznych konkursów i zabaw dzieci znajmłodszych klas przygotowały i same
wystawiły scenkę rodzajową. Uczniowie ze starszych klas uczestniczyli
w wycieczce rowerowej traktem łowiekim, która zakończyła się odwiedzinami na warsztatach terapii zajęciowej
w ośrodku rehabilitacji w Parmie.
W Szkole Podstawowej nr 2 również nie
brakło atrakcji, uczniowie z I i 2 klas
próbowali swoich sił w plastycznej
twórczości kredą na asfalcie w temacie
Bezpieczna droga. Był także konkurs

na najdłuższą rymowankę oraz konkurs
ekologiczny O co prosi ziemia. Szkolne
kółko teatralne wystąpiło z inscenizacją
sztuki Tatuńcio - czyli scenki z życia rosyjskiej prowincji. Starsze klasy wykazywały się w rambicie, który odbywał
się w nowej hali sportowej. Słodko
i sportowo było również w SP nr 3, gdzie
dla młodszych klas przygotowano turniej z możliwością udziału dla publiczn ości. Podobnie interesująco było
w większości szkół. Dzieci z kilku klas
szkoły pijarskiej pojechały natomiast
tego dnia na Jubileuszowe Spotkanie
(aj)
Dzieci - Jasna Góra 2000.
;U .)
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sołtysa wsi

na nowego

Rada Gminy Łowicz przyjęła 17 maja
jednogłośnie uchwałę określającą tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych dla
nauczycieli, którym powierzone zostały stanowiska kierownicze. Zgodnie
z nią dyrektor szkoły liczącej do 4 oddziałów ma 12 godzin do zrealizowania,
dyrektor placówki liczącej od 5 do 6
oddziałów - 10 godzin, od 7 do 8 oddziałów - 8 godzin, od 9 do 16 oddziałów - 5 godzin, od 17 w górę tylko 3
godziny lekcyjne do zrealizowania
w tygodniu.
(tb)
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Ten „maluch" rozbił się o 2.30. Kierowca przeszedł 3 km po pomoc.

Alt.ana zniknie z Saskiego
Drewniana altana w Ogrodzie Saskim,
do której przez lata zdążyliśmy się
przyzwyczaić, zniknie z tego miejsca.
Zarząd Miasta podjął bowiem decy.zję
o przekazaniu jej górnej, drewnianej czę
ści, jednemu z samorządów mieszkań
ców. Jak się dowiedzieliśmy, decyzja
taka jest po części wynikiem tego,
co wokół tej altany dzieje się wieczorami i nocą - gdy gromadzący się tam mło
dzi ludzie piją alkohol i dewastują okolicę. W ostatnim czasie z altanki zniknęły
balustrady, a ponad miesiąc temu ktoś
podpiłował wspierające dach drewniane
słupy, przez co dach groził zawaleniem.
Przejęciem górnej części altanki z dachem

zainteresowany jest Zarząd Osiedla Nr
3 działający w okolicach stacji PKP. Zamierza on przekazaną część altany wykorzystać na terenie placu zabaw przy
ulicach Jagiellońskiej i Chrobrego. Altana będzie tam jednym z elementów uzupełniających zagospodarowany plac.
Przenosiny nastąpią wtedy, gdy samorząd zadba o przygotowanie terenu
pod altanę i zgromadzi konieczne do tego
materiały.

W Parku Saskim pozostanie postument, na którym ewentualnie będą mogły odbywać się występy zespołó'Y

muzycznych.

(tb)

.Uniine szkolenie w ODR
Kolejne seminarium na temat Unii nego programu pomocowego Phare.
Wstęp na seminarium jest darmowy,
Europejskiej oraz warunków integracji
sektora rolnego z UE odbędzie się dzi- mogą w nim uczestniczyć wszyscy zasiaj (czwartek, 8 czerwca) o godzinie interesowani. Omówione mają być mię
dzy innymi działania RP w zakresie po1O.OO w Urzędzie Gminy w Łowiczu .
Organizatorem jest Wojewódzki Ośro lityki rolnej i obszarów wiejskich w kondek Doradztwa Rolniczego w Bratosze- tekście integracji oraz kształt rozszerzewicach oraz jego łowicka placówka tere- nia Unii Europejskiej do 2006 roku.
(mak)
nowa. Odbywa się ono w ramach unij-
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Handel mięsem

Solidarność apeluie opomoc dla rolników
Po przeanalizowaniu sytuacji zaistniałej w niektórych go- wiatu i starostą, włączając w nie inne związki zawodowe.
Przewodniczący rady Julian Nowak na ostatniej sesji powiatu
spodarstwach powiatu łowickiego Rada Powiatowa NSZZ
Ri „Solidarność" wystosowała pismo do przewodniczącego (31 maja) zapoznał radnych z powyższym stanowiskiem, poinforRady Powiatu o rozważenie możliwości wspólnej pomocy mował, że aktualnie sprawą zajmuje się Komisja Rolnictwa oraz
rolnikom naszego powiatu pokrzywdzonym przez suszę, "powiatowy Wydział Rolnictwa i wystąpił do rady z wnioskiem
przymrozki oraz gradobicie. Pomoc pana widzimy jako wspól- o upoważnienie go do podpisania stanowiska, które zostanie wyne wystąpienie do władz wojewódzkich oraz krajowych o uzna- pracowane w celu przedstawienia go wojewodzie. Wniosek ten
nie terenu naszego powiatu jako obszaru dotkniętego klęską zyskał jednogłośne poparcie radnych.
Ryszard Deluga, dyrektor Wydziału Rolnictwa w powiecie, pożywiołową -pisała „Solidarność" -(..)Nasi rolnicy w związku
ze złą sytuacją ekonomiczną nie ubezpieczali swych upraw - informował zebranych, że wojewoda zwrócił się do powiatu i gmin
akcentowali. Jako najlepsze formy pomocy związkowscy o oszacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych anomaliami
wskazują: niskooprocentowane kredyty lub przesunięcie ter- pogodowymi, co aktualnie na terenach gmin naszego powiatu wyminu spłat kredytów już zaciągniętych. Ponadto związkow konują specjalnie do tego celu powołane komisje.
(aj)
cy zaproponowali spotkanie z przewodniczącym Rady Po-

będzie

BLOK NA TKACZEWIE JOZ .POWSTAJE
Rok czekać będą wszyscy chętni, którzy wykupili mieszkania w powstającym
już obecnie budynku wielorodzinnym
przy ulicy Tkaczew w Łowiczu, w jej czę
ści równoległej do Bzury. Inwestycja prowadzona jest przez głowieńską firmę budowlaną Elex-bud, która w naszym mieście budowała już szereg kamienic przy
ulicy Koziej i Podrzecznej. Firma stawia
blok na gruntach, które sąjej własnością,
w sumie działka ma około 1400 m 2 powierzchni. Ryszard Korzeniowski, wspóhvłaściciel firmy powiedział nam, że docelowo zamierza ten teren ogrodzić, zagospodarować, posiać trawę, dokonać nasadzeń krzewów, wybudować dodatkowo
parkingi, chodniki, tak by było tam przyjemnie. Budynek będzie miał 3 kondygnacje oraz poddasze, pomieści 14 mieszkań
wraz z garażami. Ich metraż jest zróżnico
wany - od 55 m 2 do 76 m 2 • Zaplanowane
są dwa mieszkania dwukondygnacyjne,
w których drugą kondygnację stanowić bę
dzie poddasze. Wygląd budynku, jak zapewnił nas Korzeniowski, będzie na pewno bardzo ciekawy. Projekt był bowiem
zatwierdzany przez Konserwatora Zabytków w Skierniewicach, powstaje on bowiem w strefie ochrony konserwatorskiej,
w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej łaźni
miejskiej. Jego elewacja ma być pastelowa.
Firma zamierza oddać budynek do dyspozycji osobom, które wykupiły u niej
lokale, w czerwcu przyszłego roku. Stan
wnętrza ma być surowy zamknięty, wykończenie pomieszczeń pozostawione
zostanie przyszłym lokatorom. Wszystkie lokale będą posiadały nowoczesne

Pierwsze prace były w głębokich wykopach, teraz muryjuż ltystają ponad ziemię.
śpieszyć z kontaktem z firmą, bo jest duże
zainteresowanie, mimo że cena m2 wcale
nie jest mała, wynosi bowiem 1850 zł. (na
poddaszu jest ona niższa - 1750 zł.) Jak
zapewnił nas Ryszard Korzeniowski, atutem firmy jest fakt, iż posiada umowę
z Pekao SA, zgodnie z którą istnieje moż
liwość negocjowania z bankiem wysokości oprocentowania kredytu.
Firma uważa Łowicz za bardzo dobre
miejsce do realizowania inwestycji budowlanych. Kłopot jest tylko z tym, że wszyscy
na którą można~ położyć podło chcą mieć mieszkonie w centrum miasta a gruntów tu jest dość mało. Niemniej jedgę szwedzką lub wykładzinę dywanową.
Firma sprzedała już większość miesz- nak czynimy starania, by w przyszłościjeszkań, jakie znajdują się w tym domu, chętni cze coś w Łowiczu budować.
(tb)
na te, które jeszcze zostały, powinni się

podstawowe wyposażenie: okna PCV,
drzwi Porte, gnejniki typu Punno, zamontowane zostaną także wszystkie konieczne
liczniki: energii elektrycznej, ciepła, wody
itp. W piwnicy natomiast zostanie zainstalowany piec olejowy, który w ciepło zasilać
będzie centralne ogrzewanie. Firma nie zamontuje armatury saniłamCJ. Ludzie mają
różne gusta i różne oczekiwania, będziemy
to robić jedynie na życzenie - stwierdził Ryszarcl KOl7Xlliowski. Pomieszczenia mieszkalne będą posiadały tak zwaną pełną wylewkę,

ucywilizowany

Cały

czas trwaja ustalenia doty- sztuk) możliwe jest więc wynegocjoostatecznego wyglądu i k~zta wanie niższej ceny, nawet o 40 %.
Do tej pory chęć zagospodarowałtu pawilonów do handlu mięsem,
które mają powstać na łowickim tar- nia pawilonu i prowadzenia w nim
gowisku miejskim przy ulicy Sta- działalności handlowej wyraziło 20
rzyńskiego. Inicjatywa wybudowa- osób - handlarzy mięsem, jedna osonia ciągu kiosków z doprowadzoną ba deklaruje handel rybami i po jedbieżącą wodą i kanalizacją padła nej osobie handel warzywami i chleze strony Urzędu Miejskiego w Ło bem. Początkowo sprzedawcy mię
wiczu i polegała najpierw na syste- sa mieli zastrzeżenia, co do zlokalimatycznym likwidowaniu drewniazowania w tym miejscu punktu
nych bud, w których do tej pory han- sprzedaży ryb. Tłumaczyli, że być
dlowano.
może zapach będzie niewla.friwy...
Pawilony mają powstać właśnie Zarząd Miasta jednak nie podzielił
w miejscu starych, rozebranych już tego zdania i zezwolił na lokalizację
drewnianych bud, w których niegdyś punktu sprzedaży ryb w ciągu mię
odbywał się urągający zasadom hi- snym.
Zakład Usług Komunalnych zogieny handel mięsem z tzw. uboju
gospodarczego. Do niedawna nie po- stał zobowiązany przez. miasto
magały wcale kontrole i mandaty wy- do wykonania przyłączy wodocią
stawiane przez Inspekcję Handlową. gowych i kanalizacyjnych do ciągu
Właściciel terenu, czyli miasto, po- kiosków.
stanowiło więc rozebrać nielegalnie
Handlujący zwrócili się natomiast
stojące budy. W tym przypadku nie do Zarządu Miasta o skredytowamusiało pytać o zgodę handlujących. nie wykonania ciągu chodnikowego
Na targowisku ma powstać 26 no- z kostki betonowej przed kioskami.
wych kiosków. Za ich postawiooie Szczegóły mają być omawiane podzapłacą sami zainteresowani prowa- czas spotkania handlujących z nadzeniem handlu, miasto pokryje na- czelnikiem Wydziału Spraw Komutomiast koszty wybudowania beto- na 1nych Pawłem Gawrońskim.
nowych cokołów pod pawilony, do- Pierwsze kioski powinny zostać poprowadzenia kanalizatji i wodocią stawione już 9a początku lipca biegu. Handlujący we własnym zakre- żącego roku. Kostka zostanie uło
sie ~zukują wykonawców kiosków. żona w późniejszym termnie.
Mają być one identyczne więc wy- Do tej pory handlujący starają się
kona je jedna firma. W przypadku sprzedawać mięso z samochodów.
(mak}
zamówienia całego ciągu kiosków (26

czące
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Sala w Nieborowie
na ukończeniu
Na 20 czerwca przewidziano oficjalne otwarcie i oddanie do użytku
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nieborowie. W minionym tygodniu zakończyło się zawieszanie sprzętu, prowadzone były
nadal prace związane z uregulowaniem spływu wód deszczowych
i gruntowych.

Sala ma wymiary 15X24 metry
i w zupełności zabezpieczy potrzeby tamtejszej podstawówki. Jej budowę rozpoczęto w 1997 roku,
całość kosztowała

800.000

zł,

w tym 150.000 · zł to dotacja
dla gminy z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
(aj)

wybór sprzętu AGD i RTV I
Najlepsza fachowa obsługa i transport gratis I
Najlepsze w okolicy ceny r" Sprawdź I
Największy

MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A. w

ZAPRASZA!

może być

ŁOWICZU

.Twoim Bankiem

Oferujemy dużą gamę uslug bankowych w postaci:

V830-20-91
-~
Powstańców

· -

• korzystnych lokat
• tanich kredytów
• szybkich rozliczeń

W naszym Banku uzyskasz:
•fachową pomoc

• szybką obsługę
Oddział

l@l@m) -Łowicz, ul. Zgoda 16

Lowicz

ul. Stanisławskiego 25, 99-400 Łowicz
tel. (046) 837-78-78
837-78-88
fax. (046) 837-49-88

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
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CO PLANUJĄ NAJLEPSI MATURZYŚCI
Przede wszystkim ekonomia, prawo i informatyka,
30 maja zakończyły się ustne egzaminy maturalne w LO im. J. Chehnoń
skiego w Łowiczu. Trudną decyzję Co
dalej ? trzeba wreszcie podjąć, nie moż
na jej już dłużej odwlekać. Gdzie wybierają się najlepsi absolwenci najlepszej
i najbardziej znanej łowickiej szkoły, staraliśmy się docieć rozmawiając z niektórymi z nich już po zakończeniu matury.
Nie wszystkich „orłów" udało nam się
zastać w domu, więc może lista nie jest
pełna, ale odzwierciedla panujące tendencje.
Sympatyczna absolwentka prosiła, aby nie podawać jej imienia i nazwiska, nie chce bowiem zdawać pod presją. Łowicz jest na tyle niedużym miastem, że jeśli jej się nie powiedzie, wiele
osób mogłoby mówić, że „to ta dziewczyna, co nie dostała się na medycynę... "
Powiedziała nam: Na jedną uczelnię nie
warto ryzykować, będę próbować
na dwie lub trzy. Jedną z nich będzie wydział biotechnologii U~iwersytetu Warszawskiego lub Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz Akademia Medyczna w Warszawie, wydział lekarski. Swojej średniej nie liczyłam, ale będzie powyżej 5 - mówi absolwentka - w moją
decyzję rodzice nie ingerowali.
Spośród osób, z którymi rozmawiała, najwięcej wybiera się na prawo, pomimo tego, że wśród tegorocznych klas
nie było humanistycznej. Na drugim
miejscu są kierunki związane z medycyną - farmacja, biotechnologia, wydział
lekarski. Nadal bardzo popularna jest
psychologia, wśród uczniów o zdolnościach do przedmiotów ścisłych dominuje informatyka, duża grupa absolwentów wybiera się na studia ekonomiczne
- zarządzanie, marketing.
Andrzej Przekopowski wybiera się
na wydział informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Myślę, że z moją średnią
powinienem się dostać bez problemu.
O wyborze kierunku decydowały
przede wszystkim zainteresowaniia, ale
zdaje sobie sprawę, że jest to dość dobrze płatny zawód. W Łowiczu raczej
nie będzie pracować, ponieważ trudno
będzie znaleźć ambitną pracę dla in for-

matyka. Natomiast pracownicy serwisu
komputerowego mają niewysokie pensje.
Martyna Kaźmierczak od począt
ku liceum myślała o studiach prawniczych i decyzji nie zmieniła, postanowiła jednak zdawać na kilka uczelni Uniwersytet Łódzki i Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uważam, że to kierunek elitarmy i pomimo że maturę zdałam dobrze, bardzo trudno będzie się
dostać - mówi. Obawia się, że wiadomości wymagane na maturze mogą się
okazać niewygórowane w porównaniu
do wymagań od kandydata na wydział prawa. Rodzice nie ingerowali w jej decyzję,
dorosłe życie wymaga samodzielnego podejmowania decyzji, a wybrany zawód bę
dzie decydował w przyszłości o zarobkach.
Innej bardzo dobrej uczennicy Karoliny Cieślak nie zastaliśmy w domu,
ale jej mama powiedziała, że wybiera się
ona na wydział prawa i administracji
Uniwesytetu Łódzkiego.
Rodzice Sylwii Słoniny pragnęli, aby
córka została stomatologiem, ona poszła
więc w ślad za namowami do klasy
o profilu ekologicznym - tylko po to,

także psychologia

żeby się przekonać, że interesuje ją...
ekonomia. Postanowiła więc - tym razem już w pełni samodzielnie -.zdawać
na wydział zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, na kierunek marketing
i zarządzanie. Równolegle będzie zdawała na wydział marketingu i zarządza
nia Uniwersytetu Łódzkiego.
Paweł Skrzecz planuje zdawać
na trzy, może cztery uczelnie na wydział prawa. Będą to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet A. Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet im. Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie (była ATK),
Katolicki Uniwesytet Lubelski. Od pierwszej klasy interesowałem się historią i ten
kierunekjest najbardziej zbliżony do tego,
co chciałbym w przyszłości robić w życiu
- mówi Paweł. W przyszłości chciałbym
pracować w Warszawie lub Poznaniu, duże
centralne miasto daje większe możliwości
zrobienia kariery - uważa.
Celina Grabowska pochodzi z lekarskiej rodziny i takie teź były wcześniej jej plany, aby iść na medycynę.
Jednak później stwierdziłam, że to nie
dla mnie, wybiorę kierunek ekanomicz-

i medycyna

ny. Jako pierwszą wymienia więc Szkołę Główną Handlową w Warszawie (na
której o wyborze wydziału można zdecydować po 3 semestrach), dokumenty
będzie też składać na wydział marketingu i zarządzania, ale jeszcze nie wie,
na jakiej uczelni. W wyborze kierunków
studiów w jej przypadku decydowały
i zainteresowania i możliwości podjęcia w
pnyszłości dobrej pracy. 7Amierzam studiować w Warszawie i tam już pozostać.
Monika Stasiak przy wyborze studiów kieruje się zainteresowaniami,
a wybierze się na weterynarię - do Wrocławia lub Warszawy. Jeżeli nie dostanie się, we wrześniu będzie próbować
na filologię angielską. Jednak w przyszłości wolałaby pracować w dużym
mieście, bo praca i zarobki są tam lepsze. Pytaliśmy, czy nie boi się konku-·
rencji, która w tym zawodzie jest w dużych miastach bardzo duża. W każdym
zawodzie jest konkurencja - odpowiada.
Ten pełen optymizmu ton dominuje.
Może być trudno, ale trzeba sobie radzić. Oni raczej sobie poradzą.
Mirosława Wolska - Kobierecka

Waldek
już
Wręczniem

no UW
nagród i

zaświadczeń

otwierających drogę do studiowania eko-

nomii na wszystkich renomowanych
polskich uczelniach zakończyła się xrn
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Uroczystości uhonorowania trzydziestki laureatów odbyły się 24 maja
w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. Niestety, mimo wcześniejszych
zapowiedzi, minister finansów Leszek
Balcerowicz z powodu nieprzewidzianej sytuacji nie mógł wręczać nagród.
Mimo to uroczystość wypadła imponująco. Rząd RP reprezentował i skła
dał nagrodzonym gratulacje minister,
szef kancelarii premiera Jerzy Widzyk.
Gratulacje i słowa uznania otrzymali oni również od prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Zdzisława Sadowskiego. Dodatkową
atrakcją dla laureatów była wizyta
na warszawskiej giełdzie papierów
wartościowych i wysłuchanie referatu o zasadach jej funkcjonowania.
Dotychczas w tej najpopularniejszej
wśród olimpiad przedmiotowych wzię
ło udział 128 tys. uczniów, w jej tegorocznej edycji startowało 12 tys.
uczniów z 563 szkół.
W trzydziestce najlepszych z całej
Polski, na 13 miejscu uplasował się uczeń
ZSZ nr 4 w Łowiczu Waldemar Jańczyk,
który nie tylko jako pierwszy łowicza
nin w historii tej olimpiady dostał się
do finału, ale także znalazł się w gronie
laureatów.
Waldek zdradził nam, że zdecydował się na studia na Uniwersytecie
Warszawskim i właśnie z tym miastem zamierza związać swoją przyszłość.

W miniony piątek rozbierano niepotrzebnyjuż domek dróżnika przy przejeździe kolejowym na ul. Kiernozkiej w Łowiczu.
Teraz to1y będą lepiej widoczne.

KOftOWNIEOl.EJOWE

Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Ale studia dopiero od paź
dziernika, natomiast już dziś „as ekonomii" będzie zmagał się z matematyką na ustnym egzaminie maturalnym
- jesteśmy pewni, że tak jak z do tych-.
czas zdawanymi przedmiotami na egzaminie dojrzałości i z tym poradzi
sobie doskonale.
(aj)

HURTOWNA CERAMICZN0•8UDOWLAM
Łowicz,

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

Przedstawiciel regionalny niemieckiego koncernu Buderus poleca kotły:

Buderus, Vissman, Lumo, Ferro
ZAPEWNIAMY, ŻE NIEMIECKI
NA ŚWIECIE

BUDERUS TO KOCIOŁ NR 1

"Charakteryzuje się ekonomiczną oszczędną pracą, wysoką sprawnością i estetyką wykonania.

SPRZEDAŻPROMOCYJNAKOTł.ÓWBtJDERUS
wraz z całym pakietem po najnliszej cenie
" W skład pakietu firmy Buderus wchodzi:
•kocioł C.O. •zbiornik na olej 1600 I •grzejniki •zawory termostatyczne
• naczynie przeponowe • zespół bezpieczeństwa czujnika zew. • zawór • pompa
• Firma posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie
instalacji c.o. i wod.-kan. upoważniające do projektowania, nadzorowania i kontrolowania bud.

Zakupcie

państwo

Buderusa

naprawdę

HURTOWNIA HYDRAULICZNA,
ul. Klickiego 7 tel./fax (046) 837-40-41

Łowicz,

Firma ,,Komandor''
System drzwi suwanych
proponuje Państwu
nowoczesne zabudowy wnęk
po bardzo przystępnych
cenach z 1998 r.

warto !

~~

A.P. Skierniewice

• Gratisowy pomiar i projekt szafy
• Udzielamy rabatu

„Komandor"
to najstarsza i najtańsza
firma na polskim rynku.

Skierniewice ul. Mszczonowska 33/35 Salon Meblowy

Biały Dom tel. (046) 833·69·97 :r~

Poleca po atrakcyjnych cenach:
•:•

glazurę, terakotę

~
KOLO

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

•!•systemy kanalizacji PCV
Hurtownia czynna w godz. 7°0 -18 00 , soboty 7°0 -1400

NA TERENIE U>WICZA TRANSPORT GRATIS
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NA STOtACH DZICIYZNA
Jubileusz myśliwych w Kiernozi
Z wielką pompą obchodzona była 40
rocznica powstania Koła Myśliwskiego
„Orzeł" w Kiernozi. Uroczystości rozpoczęły się o godz. I 5.00 polową mszą
św. odprawioną w niedzielę, 21 maja,
w parku w Kiernozi. W czasie mszy zostały poświęcone pamiątkowe znaczki,
dyplomy, odznaczenia i puchary.
Wśród nich członkowie koła najbardziej cenią złoty medal zasługi łowiec
kiej przyznany dla Koła Łowieckiego
„Orzeł" przez Kapitułę Odznaczeń Ło
wieckich w Warszawie. Myśliwi dostali
szereg wyróżnień: 8 brązowych medali
za zasługi dla łowiectwa, 5 dyplomów
prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, 1O
dyplomów przewodniczącego Zarządu
Głównego Polskiego Związku Łowiec
kiego, 5 dyplomów przewodniczącego
zarządu okręgowego PZŁ w Skierniewicach.
Za zasługi dla łowiectwa są przyznawane również przez kapitułę odznaki
dla osób współpracujących z myśliwy
mi, otrzymali je: wójt gminy Kiernozia
Zenon Kaźmierczak, proboszcz parafii
św. Małgorzaty w Kiernozi Kazimierz
Fiks i dyrektor SP w Mastkach - Stanisław Bisiorek. Z kołem od wielu lat dobrze współpracuje szkoła w Mastkach
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kiernozi, młodzież
przede wszystkim dokarmia zwierzynę. Współpraca jest też nawiązywana
ze SP i Gimnazjum w Kiernozi. Jak podkreślają myśliwi z z koła „Orzeł": Kierunkiem naszych działań są nie tylko polowania, ale również współpraca z młodzieżą (która w przyszłości będzie gopodarzem terenu, na którym odbywają
się polowania), dokarmianie i hodowla
np. bażantów.
Po zakończeniu mszy przybyłych
gości, myśliwych z żonami powitali organizatorzy, władze gminy i przestawiciele PZŁ. Impreza w pałacu Łączyńskich trwała do rana. W czasie obiadu
na stołach królowała dziczyzna: pieczo-

ne zające, bażanty pieczone i królewski
rosół z bażantów, bażanty w śmietanie,
pasztet z zająca.
Dziczyzna pochodziła z poprzedniego sezonu polowań i była przez myśli
wych zamrożona. Jedną z atrakcji było
ognisko w parku, na którym pieczony
był dzik, kiełbaski, do których przygotowano bigos myśłiwski i piwo z beczki.
Przy ognisku przygrywała kapela ludowa z Kiernozi, później w pałacu
do tańca grał zespół „Azymut", w skład
którego wchodząm.in . członkowie koła.
Pamiątki 40-lecia istnienia Koła Ło
wieckiego w Kiernozi znajdują się w jego
siedzibie przy ul. Sobockiej, są to - puchar od zarządu PZŁ w Skierniewicach,
obraz od wójta gminy Kiernozia, zegar
od starosty łowickiego, puchar od Jadwigi i Zygunta Szeferów oraz prace
plastyczne od dzieci ze szkół w Kiernozi.
Była to pierwsza taka impreza, organizowana przez koło, corocznie w dniu
św. Huberta odprawiana jest msza,
po której myśliwi organizowali ognisko
w lesie, ale bez żon.
Niewykluczone, że w kolejnych latach zamiast ogniska będzie organizowany bal.
(mwk)
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Gmina Bielawy

Przetarg na proiekt
•
•
g1mna11um
Samorząd gminy Bielawy ogłosił już
przetarg nieograniczony na wykonanie
przetargu projektu budowlanego rozbudowy i remontu gimnazjum w Bielawach.
W tegorocznym budżecie na rozbudowę gimnazjum przeznaczono· jedynie
1OO tysięcy złotych. Oczywiście nie jest
to kwota wystarczająca na rozbudowanie bielawskiego gimnazjum i wyremontowanie starego gmachu. Oznacza to, że
rozbudowa szkoły będzie prowadzona
etapami i potrwa co najmniej przez dwa lata.
Wyobrażam sobie, że będzie to łącz
ni~ pomiędzy dwiema szkołami." Musi
być w nim główne wejście do gimnazjum
i cztery lub pięć klas lekcyjnych. Dach
będzie na krokwiach, a nie będzie to stropodach. Docelowo potrzebna przecież
będzie świetlica w szkole - powiedział
nam wójt gminy Bielawy Sylweter Ku-

W środę, 31 maja, przedszkolaki z Przedszkola nr 2 uczestniczyły w niecodziennych zajęciach - poświęconych pracy straży pożarnej. Ogromne zainteresowanie
dzieci wzbudziły 3 wozy strażackie, które były prezentowane. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali funkcjonariuszy, którzy objaśniając funkcje i przeznaczenie poszczególnych samochodów, zapoznawali małych słuchaczy z pracą strażaka. Jednak bezapelacyjnie największą atrakcją była możliwość obejrzenia wozu bojowego
od środka, niektórzy byli tak zafascynowani samochodem, że po kilka razy ustawiali się w kolejce. Efekt spotkania jest taki, że prawie wszyscy chłopcy z przedszkola
zadeklarowali chęć wykonywania tego zawodu w dorosłym życiu.

biński.

Rozbudowa gimnazjum będzie prowadzona przy wykorzystaniu jedenastu pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez gminę. Ogłoszony
jednynie będzie przetarg na dostawę materiałów budowlanych oraz na stanowisko inspektora nadzoru i kierownika budowy. Pozwoli to zaoszczędzić gminie
nawet do 50 procent kosztów związa
nych z rozbudową gimnazjum. Zdaję
sobie jednak sprawę, że wszystko będzie
na mojej głowie i pracowników Urzędu
Gminy... - przewiduje nam wójt Sylwester Kubiński .
(mak)

Głowno

zaprasza towicz

woda w umywalniach oraz prysznice
z ciepłą wodą. Czas spędzony pośród
lasów i pól umilą kąpiele, ogniska, dyskoteki oraz zawody z nagrodami. Organizatorzy proponują cztery rodzaje
obozów w podgłowieńskiej okolicy oraz
jeden obóz nad morzem. W tej pierwszej grupie znalazły się: wakacje sportowo - rekreacyjne (uprawianie różnych
dyscyplin sportu) za 290 zł, wakacje
na rowerach górskich Gazdy szosowe,
jazdy w trudnym terenie, wycieczki rowerowe, eksploatacja i konserwacja rowerów) za 390 zł, wakacje w siodle (nauka jazdy konnej pod okiem instrukto- - - - - - - - - . rów) za 490 zł. Są to turnusy dwutygodniowe. Chętni mogą również wziąć
udział w czterotygodniowym obozie
kiem nieobecności na sesjach nadzwyczajnych zmniejsza dietę
typowo harcerskim (zdobywanie sprawo 25% jej wysokości.
ności harcerskich, podstawy surwiwaNa wniosek radnego Dariusza Mroczka radni przyjęli po- lu) za 550 zł.
wyższą uchwałę ze zmianą terminu wejścia jej w życie, zaW Jarosławcu organizowany jest narząd proponował, by obowiązywała ona już od I czerwca, tomiast 12 dniowy obóz również z tyradni zadecydowali, by weszła w życie od I lipca. Jest to powym programem harcerskim za 530
zasadne, ponieważ na czerwcowej sesji zajmiemy się zmiana- zł. Wszyscy, którzy chcą się zapisać lub
mi w komisjach - argumentował Mroczek.
uzyskać bliższe informacje o terminach,
Ostatecznie za przyję_ciem uchwały głosowało 22 radnych, mogą to zrobić w sklepie Superstar przy
ul. Zduńskiej 20.
sprzeciw wyraził I.
(ljs)
. (aj)
Już poraz trzeci głowieński ZHP organizuje obozy w podgłowieńskiej okolicy przeznaczone nie tylko dla miejscowej młodzieży, ale również dla najmłod
szych mieszkańców Łowicza. Jak mówią ich organizatorzy, czasami ilość dzieci i młodzieży z tego właśnie miasta oraz
jego okolic przewyższa liczbę obozowiczów z Głowna. Forma tegorocznych
obozów właściwie niczym nie różni się
od poprzednich. Na chętnych czekają
noclegi w namiotach, cztery "posiłki
na dobę w namiocie - stołówce, bieżąca

Za ile pracują radni

Rada Miejska Łowicza ustaliła na ostatniej swej sesji, 25
maja, wysokość diet dla radnych.
Zryczałtowana miesięczna dieta dla przewodniczącego rady
została ustalona na poziomie 200% najniższego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 700 zł. Radny, który pracuje
w 2 komisjach, otrzyma 100% najniższego wynagrodzenia,
pracujący w jednej komisji 75%, natomiast 30% - nie pracujący w żadnej. Przewodniczący komisji i wiceprzewodniczą
cy rady będą otrzymywać I 10% najniższego wynagrodzenia, natomiast członkowie zarządu po 150%. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność radnych na posiedzeniu, z wyjątL..:..:..::.:..:.:..:..:..:..:..::.:..:___:____:___:__:__:_~.:___~~~~~..:....__:._::....:..._~~~~~~~~~~~~~~~~~__:_--'-:..:.......J

W każdą podr.óZ
Zapraszamy do sklepu firmy „MUTECH" w Łowiczu
ul. Mickiewicza 31, tel. (0-46) 837-04-44, 837-01-00

także na NARODOWĄ PIELGRZYMKĘ

2000 do RZYMU

czeki podróżnicze
Binca Nazlonale del Lavoro wlirach \\1osldch
American Express w12 walutach wymienialnych

* honorowane na całym świecie
•wygodne jak gotówka
•ale znacznie bęzpl~piiejsze
•w razie utraty· czeki zastępcze
wciągu 24 godzin

a przy tym:
latwe do nabycia wplacówkach BGt S.A.

Dealer -

OZAS Opole, TE LWI N

•!• Spawarki - prostownikowe, transformatorowe, inwertorowe.
•!• Zgrzewarki - do metali,
•!• Ładowarki akumulatorowe i urządzenia rozruchowe
•!• Półautomaty spawalnicze do spawania met. MIG/MAG i TlG
- w osłonie gazowej - C0 2 , argon
- do cięcia plazmą powietrzną.
•!• Akcesoria i wyposażenie - reduktory, palniki, uchwyty, przewody, węże, sprzęt ochronny i bhp.
•!•Części- dysze, końcówki, tulejki, bezpieczniki, manometry itp.
•!•Materiały spawalnicze-firm BAILDON; CEDLER, ESAB
elektrody, drut (w cenie już od 3,30 zł/kg+ 7% VAT)

Prowadzimy również naprawy i remonty wszystkich urz.ądzeń spawalniczych
oraz regenerację akcesoriów i części.

a także
Tachografy samochodowe (elektroniczne) - sprzedaż, montaż, legalizacja (przez OUM)
R-583

~ME>< PRODV.CENT OKIEN I DRZWI

·

Wd'tJ ··:

Z ALVMINIVM I PCV

MIKROWENTYLACJA QRATISI

!U:i

OO

BANK GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ SA
Oddział w Łowiczu, ul. Starościńska
. tel. 837-56-18, fax 837-53-65

1

montaż

transport

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48
<-332

serwis
dopłat!

te1. (0-46) 839-11-34, 838-76-44, 838-75-53
tel. kom. 0602- 111-878

BBD

.
JAK ZYC WZAGRZYBIONYM MIESZUNIU
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kolejna komisja mówi, że trzeba się tym szybko zająć
- a mieszkańcy dotąd gniją w wilgoci. Jak długo jeszcze?

Każda

Co roku jest Io samo i lak się ciągnie
od kiedy tutaj mieszkam. Jak jeszcze mąż
żył, to przyszła komisja z „Komunalnej",
oglądali mieszkanie i obiecywali, że będą
ocieplali. Potem, jak już mąż był nieuleczalnie chory, to ich prosił, żeby nie musiał
umierać w tej wilgoci. .. i nic z tego ... Nic się
nie zmieniło!- opowiada ze łzami w oczach
będąca od kilku już lat na emeryturze Krystyna Fortuna mieszkająca w bloku numer
11 na osiedlu Kostka w Łowiczu.
Faktycznie - ściany w obydwóch pokojach i kuchni wyglądają fatalnie. Wszystkie górne narożniki są czarne od grzyba
i wszechobecnej wilgoci. Nawet w gorący
letni dzień można poczuć charakterystyczny zapach pleśni ścian. Co roku malujemy
i nic to nie daje. Za miesiąc, dwa ściany
znowu są czarne od grzyba. Tylko ludzie

...
Gdy tego ocieplenia brak - w środku
takja tu.

wygląda

Stary~

Dopiero na początek lipca bieżą
cego roku zaplanowane jest tymczasowe zamknięcie mostu na Bzurze na ul. Zamkowej w Łowiczu.
W związku z tym planowane jest jednoczesne otwarcie tuż obok mostu
tymczasowego (o początku budowy
którego już informowaliśmy) i wpro~adzenie ograniczeń w ruchu. Kierowcy samochodów osobowych nie muszą się niczego obawiać. Ograniczenia
będą dotyczyć wyłącznie pojazdów
o masie całkowitej powyżej 30 ton.
Takie pojazdy będą kierowane objazdami przez Krośniewice (skrzyżowa
nie drogi krajowej nr 1 i 2).
Remont mostu będzie polegał
na rozbiórce płyty pomostu, podniesieniu, naprawie i zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej
dżwigarów, wymianie łożysk, wykonaniu nowej żelbetowej płyty pomostu, ułożeniu nowej izolacji i nawierzchni, montażu nowych urzą
dzeń dylatacyjnych, urządzeń odwadniających, barier ochronnych

że

konieczne jest ocieplenie od zeże trzeba się tym szybko
zająć ... - powiedział nam Andrzej Fortuna.
dzali,

wnątrz

nowy plan
zagospodarowania
przestrzennego

Mieszkańcy deklarują, że wewnątrz

mieszkań zajmą się

Tak wystawione części poddaszy wymagają dokładnego ocieplenia.
czterech mieszkań na ostatnim (drugim)
piętrze budynku. Jest to najstarszy budyludzie starsi, którzy nie mają siły interwe- nek na ·osiedlu Kostka w Łowiczu. Ostatniować w urzędach i walczyć o swoje pra- nie piętro w budynku jest inne niż w powa. Oszukiwała ich poprzednia władza i ta zostałych blokach na tym osiedlu. Mieszteż niewiele robi... - powiedział nam syn kania znajdują się na poddaszu_, na tym
Pani Krystyny Andrzej Fortuna.
samym poziomie co suszarnie. Podczas
Należy wyjaśnić, że budynek numer 1 L budowy bloku najwyraźniej budowlańcy
na osiedlu Kostka należy do zasobów ko- próbowali zaoszczędzić na materiałach
munalnych miasta Łowicza. Administra- i ścianki boczne wysuniętych nadbudówek
torem jest więc łowicki Zakład Gospodar- są zaledwie około 1O centymetrowej gruki Mieszkaniowej. Zawilgocone i zagrzy- bości. To dlatego co roku przemarzają i nie
bione ściany w pobliżu okien i w narożni można się pozbyć wilgoci. Jak przychokach również w pobliżu okien dotyczą dziły komisje, to za każdym razem stwier-

wydają

niepotrzebnie pieniądze na farby

i ciągle żyją w tej wilgoci. Tutaj mieszkają

r~,!

®

~

Gminna

UL. POWSTAŃCÓW 10 G
Tel./fax 046/8360-20-78
'RABAT DOTYCZY STOLARKI PCV-AL I OKIEN TYPOWYCH ZAMÓWIONYCH DO 15 CZERWCA ZTERMINEM REALIZACJI DO 30 CZERWCA

•

WYMAGANIA:
- wyksztalcenie wyższe lub średnie
techniczne
- znajomość części do silników ciągników
rolniczych
- samodzielność i operatywność
- umiejętność współpracy i nawiązywania
kontaktów handlowych

PPHU „KOSMO" s.c.
Łowicz,

ul. Jana

Pawła

Dealer Huty

1123, tel. 830-21-11

fFLO.R~AN

2

j

OFERUJEMY:

- dobre wynagrodzenie oraz stabilną pracę.
Oferty pisemne prosimy składać pod adresem:
Handlu Sprzętem Rolniczym
„AGROMA" 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 42,
tel.(024) 355-32-09 pokój nr 9.

RATY

ii

oferuje:

tel.(024) 285-80-03; 285-80-53
Sprzedający zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

Przedsiębiorstwo

• Okna PCV z

Węgrowa

5 -komorowe
R-745

RATY

CNJO OTWARTY

NAGROBKI
Z GRANITU
,,...----- 11 li------nr 28

- O 34 już od 700 zł brutto

Z szybą k =1, 1 już od 750 zł brutto
łROLETYPCV

- 1OO zł/m 2 brutto
ł

ROLETY ALUMINIOWE
- już od 21 O zł/m 2 brutto

ł ŻALUZJE PIONOWE I POZIOME

ROLETKI MATERIAŁOWE

ł ŻALUZJE DREWNIANE
ł MARKIZY - tarasowe i koszowe

UWAGA tylko do 30. 06.2000 r.
R-750

RATY

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
~li~

łOKNAPCV

ł

• Otwarcie ofert o godz. 1000
• Wadium oraz oferty do godz. 9 00
w dniu przetargu.
• lnfonnacji udziela Zarząd poci numerem

cyzji Anna Gajewska naczelnik
Wydziału Gospodarki Gruntami.
Jednocześnie w związku z podję
tą uchwałą tracą moc podjęte wcześniej uchwały o przystąpieniu
do sporządzania zmiany planu w obszarach:
- śródmieścia - ul. Mostowa - Tkaczew, ul. Długa - Stanisławskiego,
Kozia - Podrzeczna i Nowy Rynek
oraz Historycznego Podgrodzia obie z dnia 30.04 1998.
-śródmieścia w rejonie ulic !Maja, Kaliskiej, Starzyńskiego, Sikorskiego i Broniewskiego oraz śród
mieścia w kwartale ulic - Zduńska,
Chopina, Al. Sienkiewicza, Browarna - obie z 27.03.1997 r. Założenia
podjęte w poW)'ższych uchwałach,
uwzględniające wnioski właścicieli
poszczególnych nieruchomości,
będą mogły być wzięte do rozważenia w istniejącej bądź uaktualnionej formie.

WOJ - KAT s.c.

SCh ·w Pacynie

NA DZIERZAWlę
•
LUB SPRZEDAZ
BAZY W LIPIŃSKICH

Łowicz,

poszukuje kandydata
do pracy na stanowisko
SPECJALISTY ds HANDLOWYCH

Spółdzielnia

•

Zapraszamy

PHSR „AGROMA" w Kutnie

Na ostatniej sesji Rady'Miejskiej,
25 maja, radni podjęli jednogłośnie
uchwałę w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta. Decyzja ta była konieczna,
ponieważ z dniem 31 grtidnia 2001
traci ważność dotychczas obowiązu
jący plan - wynika to z obowiązują
cej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Nie sporządzenie planu
doprowadziłoby do chaosu urbanistycznego w mieście. Plan jest przepisem gminnym i podstawą do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ma
on określać wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury w mieście. Gdybyśmy nie sporzą
dzili takiego planu, każda decyzja
o budowie wymagałaby decyzji
uprawnionego urbanisty i musiałaby
zostać zaakceptowana przez wojewodę -argumentowała nieuchronność de-

ogłasza przetarg ofertowy
na dzień 15.06.2000 r.

l~ TERRAZYT ~!~

sztywnych i naprawie podpór.
Nowa płyta pomostu została zaprojektowana na obciążenie do 50 ton.
Most tymczas9wy będzie wjbudowany z wykorzystaniem kostrukcji przęseł składanego mostu wojskowego. Ma być to most trzyprzę
słowy o długości 99 metrów. Na moście będzie prowadzony jednak ruch
dwukierunkowy - a nie jak z począt
ku nas informowano jednokierunkowy- tyle, że z ograniczeniem dopuszczalnej masy pojazdu do 30 ton.
Remont mostu powinien zakoń
czyć się do 31 października bieżą
cego roku, demontaż mostu tymczasowego i likwidacja dojazdów ma
potrwać do końca listopada.
Wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm: Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych Zakład Prefabrykacji Mostowej Sp. z o.o. z Katowic i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych JNTERCOR spółka cywilna z Zawiercia.
(mak)

Będzie

i mówili,

usuwaniem grzyba
we własnym zakresie. Niech nam tylko zrobią z zewnątrz, a ja już mamie z.eskrobę
ściany i pomaluję jeszcze raz - oferuje się
pan Andrzej, który mieszka w innym miejscu.
Najgorsza sytuacja jest oczywiście
zimą. W mieszkaniach jest zimno i ściany
przez całą jesień i zimę są wilgotne.
W powietrzu unosi się zapach pleśni. Jak
czasami nocowałem u mamy w zimę, to
rano budziłem się z lekko wilgotnymi wło
sami - twierdzi pan Andrzej.
Sprawa zawilgoconych mieszkań w bloku numer 11 na osiedlu Kostka jest Zakła
dowi Gospodarki Mieszkaniowej znana
od dawna. Remont nie jest jednak wykonywany z powodu braku pieniędzy. Nasuwa się jednak pytanie, czy ten przypadek nie należy do tych, na które pieniądze
muszą się znaleźć? Chcieliśmy zadać to
pytanie dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu Andrzejowi Masztanowiczowi, ale był dla nas
przez ostatnie dni nieuchwytny. Znaczną
część swojego czasu pracy spędzał na kontroli posesji komunalnych- szczególnie
po wichurze w niedzielę 28 maja. Będzie
(mak)
my dzwonić nadal.

mostem do lipca

2!

~

g
~

Dmosin
Tel. 046 874-73-91

KRÓTKIE 1ERMINY - PROMOCJA

~~~~~~~-=-...,,.-,::-:-::-~~-,.-~~ ~

- przy zakupie okien
zamontujemy je 20% TAlVIĘf !!!
WOJ - KAT s.c.
Łowicz, ul. Nowy Rynek 29
tel./fax(046) 837-47-67
Skierniewice, ul. Kopernika 3
tel. 046 834-83-95 tel./fax 046

8.06.2000 r.
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WSZYSTKO JEST Ml TU BLISKIE
mówi o swoim
Od 19 maja trwa polskie toumee Ireny Jarockiej. Piosenkarka przypominając swoje dawne przeboje i jednocześnie
promując nową płytę odwiedza polskie
miasta., m.in. oprócz Katowic, Łodzi,
Leszna, Gdyni, w piątek, 9 czerwca, zagości także w Łowiczu. Irena Jarocka Recital 2000 (taki jest tytuł koncertu)
zapowiada się bardzo atrakcyjnie, wszyscy, którzy lubią się bawić przy dobrej,
melodyjnej muzyce, nie powinni wyjść
z sali kina „Bzura" zawiedzeni. Zapowiada się show z prawdziwego zdarzenia, piosenkarka zaplanowała czterokrotną zmianę kreacji. Akompaniament zapewni znany pianista Janusz Tylman.
Dla naszych czytelników mamy
niespodziankę. Pierwsze pięć
osób, które dziś zadzwonią do naszej redakcji pod numer 837- 45-59
i odpowiedzą na pytanie: Z czym Irenie Jarockiej kojarzy się Łowicz? otrzyma podwójne darmowe zaproszenia na koncei;t artystki.
Wskazówka - odpowiedź można
znaleźć w poniższym wywiadzie.
Debiutowała w 1968 roku piosenką
„Gondolierzy znad Wisły". Odniosła
sukces i już wkrótce jako stypendystka
PAA Pagart wyjechała do Paryża. Miało być . to .czteromiesięczne stypendium
w stolicy Francji - a przedłużyło się
do czterech lat. Odniosła sukces na mię
dzynarodowym festiwalu w Rennes,
po którym sam Charles Aznavour zaproponował jej współpracę. Niestety,
zjawił się również pewien Impresario,
który roztoczył przed nią miraże sławy
i dobrobytu, zawarła z nim kontrakt.
Niefortunny kontrakt opiewał na 3 lata
i uniemożliwiał piosenkarce inne kontrakty. Do kraju powróciła jeszcze przed
jego wygaśnięciem i jeszcze w 1972 r.
nagrała pierwszą płytę, po czym bardzo szybko ugruntowała swoją pozycję

Koło

Absolwentów

Szkół

W przededniu swego koncertu w sali „Bzury" Irena Jarocka
przygodzie z filmem i najnowszym, amerykańskim rozdziale jej życia.

śpiewaniu,

w ścisłej czołówce polskich wykonawców. Przez wiele lat gościła na polskich
estradach - ale od 9 lat mieszka z rodziną w Stanach Zjednoczonych.
Znana gwiazda lat siedemdziesiątych,
laureatka plebiscytów na najpopularniejszą piosenkarkę, nagradzana na licznych
festiwalach, wykonawczyni m.in. przebojów takich jak: Gondolierzy znad Wisły, Tylko mnie poproś do tańca, ifymyśli/am cię, Kawiarenki, Kocha się raz,
Zwariowany dzień - gościła w naszej redakcji 29 maja. Przyszła skromna, bezpośrednia;bez cienia fałszywego gwiazdorstwa - więc i rozmawiało się z nią
przyjemnie i konkretnie.

• Co uważa pani za swój najwięk-.
mi do głowy. I jak to później trafnie
z moich znajomych, „ wykrę szy sukces, a co za największą potem jestem, czyli romans czterdzie- ci/am komuś numer" - otóż telefon rażkę?
Trudno jest mi mówić o największym
stolatka. Anegdota dotyczyła nume- o wskazanym numerze dzwonił podobmoże nie będę oryginalna jeśli
sukcesie,
żą
kategorycznie
ludzie
przerwy,
bez
no
piana
ru telefonu, który pani podała
nie, a który okazał się autentycz- dali rozmowy ze mną i tłumaczenie, powiem, że najpiękniejsze, co mogło mi
Słyszałam kiedyś anegdotę

•

związaną

~

z pani

rolą

w filmie Moty-

ujął jeden

..

• Studiowała pani biologię, kiedy więc i dlaczego zdecydowała się
pani na piosenkarstwo?

J.J. - Ta moja biologia to zupełny przypadek. Nie dostałam się na architekturę,
złożyłam więc papie1y na pienvszy lepszy kienmek i ukończyłam go. Nie w}iobrażałam sobie wtedy, żeby piosenką
zarabiać na życie, nie był to w tamtych
czasach poważny zawód, a ja chciałam
mieć poważny zawód i dlatego podjęłam
studia. Były to studia z przygotowaniem
pedagogicznym, odbyłam również praktykę w szkole, ale nigdy nie chciałam być
nauczycielką i teraz też nie chcę. Już
w czasie studiów rozpoczęłam koncertowanie i to mi znacznie bardziej odpowiada/o, nie ukrywam, że przede wszystIrena Jarocka podczas udzielania wywiadu w siedzibie naszej redakcji
kim finansowo. Los sam wybrał mi zawód i dobrze się stało, poznaję ludzi, daję nym numerem telefonu pewnej że to pomyłka, nie odnosiło skutku„. Skoń się zdarzyć, to Monika - moja córka.
dużo z siebie ludziom i jest mi z tym do- rodziny. Czy mogłaby pani przybli- czy/o się na zmianie numeru przez pecho- Ona pomogła mi wrócić do normalnego
brze. Dużo podróżuję i to również bardzo żyć to zdarzenie naszym czytelni- wego abonenta. Muszę dodać, że rola życia, w którym dom zajmuje teraz barlubię. Jednak nie chciałabym się zaszu- kom?
w „ Czterdziestolatku" wywołałafalę obu- dzo ważne miejsce, które kiedyś zajmoIstotnie, była taka sytuacja, na planie rzenia wśród moich fanów. Odbierałam wała praca.
fladkować w tej jednej z moich pas} i, jaką
A porażka? Totalnej porażki nie miajest śpiewanie, chciałabym śpiewać filmowym miałam podać numer telefonu setki listów, w których pisano, że chcąc
od czasu do czasu, ale dobrze. Uważam, kreowanej przeze mnie bohaterki. Pole- rozbić małżeństwo inżyrriera, niszczę swo- łam, owszem, kilka razy doświadczy/am
że życie ma dla nas tak bogatą ofertę, iż ga/o to na zupełnej improwizacji, poda- ją reputację. Jest to niewątpliwie obraz przełomów w życiu, ale.one minęły i zotrzebają możliwie najszerzej wykorzystać. łam więc kilka cyfr. które akurat przy- siły, z jaką media oddziaływują na ludzi. stawiły mnie bogatszą o nowe do-

Rolniczych w

Zduńskiej Dąbrowie

organizuje:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

.ZJAZD ABSOLWE-NTÓW

„....

w dniu 24.06.2000 r.
Informacji udziela sekretariat' tel. (046) 838-74-95.

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego ZOZ
w Łowiczu
ul. Zgoda 13, tel. 837-51-11

NAJlf!IĘKSZV

WYB OR

KOMPUTEROWE:
• podstawowy
• works, office {edytory tekstu,
arkusze kalkulacyjne)
• inne wg zgłoszeń

- panorama
- rehau - veka

ł

DREWNIANE
- wzmocnione
- warstwowo klejone
- niskoemisyjne K-1, 1

Najwyższa jakość

Ceny producenta • RABATY

• Przyjmujemy zgłoszenia osób indywidualnych i zlecenia zakładów pracy

ul. Łęczycka 3;
Tel. (046) 837-14-03
Sochaczew, ul. Spartańska 42A;
Tel. (046) 862-22-21

sprzedawca
murarz
betoniarz
stolarz

2.

PRZYUCZAJĄCE

DO ZAWODU:

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

./ kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
./ elektromonterów (grupa SEP)
./ pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
./ obsługi komputerów
./ kroju, modelowania i szycia
5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

./ dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
./ dla pracowników administracji i kadry

Zapraszamy ! ! !
S.U.H. „Donar"

./
./
./
./

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

DRZWI
Łowicz,

1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:

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

+PCV - poltrokal

• Jedna osoba przy komputerze

Zapraszamy

.

OKIEN

ORGANIZUJE

KURSY

t§

R-695

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

ORGANIZUJE KURSY:

WSZVSTKICH ROCZNIKÓW

R-641

szły

inżynieryjno-technicznej

./ dla osób
R-669

R

kierujących

pracownikami

Zapraszamy

~ Tani kredyt

1993r.~ dla każdego!
od 0,5%

miesięcznie!

GOTÓWKOWY - bez poręczycieli
NA ZAKUP SAMOCHODÓW
- wszelkiego rodzaju i od każdego
- przyjmujemy auta w rozliczeniu
NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
NA BUDOWĘ - j.w
NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
LEASING • środków trwałych
ZAPEWNIAMY:
- uprzejmą i profesjonalną obsługę,
- pełny serwis finansowo-prawny „pod klucz",
- skuteczne I wypóbowane procedury
- badanie legalności,
POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY ZGŁOŚ SIĘ
MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ
UWAGA PROMOCJA/ AUTO ZA 200ZŁ

Agencja Kredytowo-Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
046/832-18-7 4, 0601-250-004
R-7

GAZ
•:• PROPAN-BUTAN - 11 kg
•:• PROPAN-BUTAN - 11 kg
do wózków widłowych
•:• PROPAN-BUTAN - 33kg
Acetylen, Argon, Azot, Dwutlenek węgla,
Powietrze syntetyczne, Tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje.

11u1r1· ! nE't'At„ !
'l'EI„. H!ł7-C~ł-7!ł

R-3a

9
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wiem, że jeżeli pro- Uważam zresztą, że śpiewanie pod publem się pojawia, to po to, by w czymś blikę nie jest złe. Na świecie liczy się
pomóc. (.„) Jestem optymistką, znajomi fakt, czy dany towar się sprzedaje, piomówią, że przesadną optymistką. Jestem senka ma swojego odbiorcę - jeżeli
człowiekiem pogodnym i ciągle dążę do niego trafia, to znaczy, że jest dobra.
do harmonii w życiu, jest to trudne, ale Mój powrót jest spowodowany także
tym, że przez cały czas mieszkania
jestem w tym coraz lepsza.
za granicą, żyję Polską i tęsknią za nią.
• Od 9 lat mieszka pani w-Ame- Wszystko tu jest mi bliskie, czuję się tu
ryce. Jak przedstawia się pani ży jak w domu i cieszę się, że zawsze mam
cie artystyczne na tamtym konty- do czego wracać (.„)
nencie?
-• Jaka będzie pani nowa płyta,
W Ameryce koncertuję przede wszystdo jakiej publiczności jest ona kiekim dla Polonii w klubach, ale często
rowana?
występuję także dla Amerykanów. Moja
Nowe piosenki nie wiążą się ze zmiawizytówka na tamtejszym rynku Io świa
towe standardy. Zdarza się, że śpiewam ną mojego image, nie planuję takiej
w ośmiu językach i każda z piosenek zmiany. Są to piosenki melodyjne, z dobrym tekstem, dobrze zaaranżowane,
trafia do grupy publiczności, która śpie
adresowane i do młodych i dla starszych
wa ją w swoim języku ojczystym. (...)
odbiorców. Będzie to płyta bardzo róż
Ostatnio zaangażowałam się w pisanie,
norodna. znajdzie się na niej coś z muw najbliższym czasie ukaże się moja
zyki latynoskiej, country, właściwie nie
książka „ Piosenka o mnie samej". Jest
będzie jedynie muzyki rap i hard rocka,
to autobiografiq artystyczna, zawarłam
których nie lubię. Autorami piosenek są
w niej kronikę najważniejszych przemian
m.in.: Jarosław Kukulski, Wojciech
w moim życiu. Myślę, że jest to w pewTrzciński, Seweryn Krajewski, Marek
nym sensie książka o radzeniu sobie
Dutkiewicz, Jacek Cygan, Janusz Konz problemami, książka, która może ludratowicz.
dziom pomóc.
Płyta ta jest reaktywacją mojej wczeOtrzyma/am ostatnio propozycję gry śniejszej twórczości. Zdaję sobie spraw teatrze w Waszyngtonie i zamierzam wę, że by wejść do czołówki-, potrzebny
z niej skorzystać. Ponadto aktywnie włą jest no'll'.Y przebój i taki niewątpliwie puczam się w działalność charytatywną. bliczność otrzyma.
W przyszłości chciałabym - choć nie
•Jak pani ocenia po pierwszych
wiem jeszcze w jaki sposób - zmienić
koncertach
odbiór nowego repermyślenie Amerykanów, szczególnie mło
dego pokolenia o kulturze polskiej. Chcę tuaru? Jak zmienił się odbiór pani
piosenek w porównaniu do lat sieprzyczynić się do zmiany istniejącego
demdziesiątych? Czy wydaje się
stereotypu, że nasza kultura to poleczpani, że ludzie oczekują czegoś noka i pierogi„.
wego od pani piosenek, czy chcą
• Dlaczego właśnie teraz, po la- raczej słuchać takiej Jarockiej, jaką
łach nieobecności na polskim ryn- pamiątająsprzed lat? Kto·przychoku muzycznym, zdecydowała się , dzi na koncerty?
pani powrócić?
Zasadniczo jest tak, jak było, ja też
~'wiadczenia. Dziś

Piosenka środka wraca - i ja wra- jestem taka, jak byłam - wciąż śpiewam
cam. Wcześniej na tę piosenkę nie było piosenki melodyjne, które są bardzo ciemiejsca na rynku, nie znaczy to, że nie pło przyjmowane przez publiczność.
było zapotrzebowania, po prostu nie była Publiczność ta zmieniła się w stosunku
ona modna. Polacy mają tendencję do czasów moich wcześniejszych kondo otwartego honorowania tylko tego, certów. Jest bardzie}' otwarta, bardziej
co w danym czasie jest na tzw. topie(...) spontaniczna, chętniej śpiewa i włącza

się

we

wspólną zabawę.

Na koncerty
oczywiście więcej niż kiedyś jest średniego pokolenia, jednak muszę zaznaczyć, że jest
także dużo młodzieży, z czego się bardzo cieszę. Śpiewam stare przeboje
i nowe piosenki - i zarówno jedne jak
i drugie się podobają. Utw_ór „ Ty i ja"
publiczność słyszała po raz pierwszy
i śpiewała razem ze mną, „ Kabala
z siedmiu kart" również słyszana pierwszy raz 'l\'.YWO/uje prośby o bis, podobnie utwór „ Nie chcę znowu sama być"
'11'.YWOluje owacje na stojąco.

,,Pan Tadeusz''
będzie w Domaniewicach

przychodzą właściwie wszyscy,

• Co pani sądzi o nowych aranznanych przebojów, czy
chciałaby pani, aby młodzi wykonawcy włączali do swojego repertuaru pani piosenki?

żacjach

Cieszę się, gdy słyszę swoje piosenki
w no'll'.Ym '11'.Ykonaniu. To znak, że się
podobają, że ludzie chcą ich słuchać,
że się nie starzeją, że-nie były przebojami jednego dnia - i o to chodzi. Ponadto
nowe '11'.Ykonanie wnosi zawsze do utworu coś nowego. Muszę jednak przyznać,
że trudno jest przebić się przez próbę
czasu, piosenka często przywołuje konkretne wspomnienia, sytuacje, nowe jej
'11'.Ykonanie może je burzyć, dlatego uważam, że trudno jest trafić w gust publicznośći z nową aranżacją. Jeżeli dziś na koncertach moje piosenki śpiewa młodzież,
to znaczy. że przetrwały one próbę czasu
- i z tego powodu jest mi bardzo milo.

W Domaniewicach powstaje elegancka restauracja, która będzie się nazywać
,,Pan Tadeusz". Właściciel lokalu Andrzej
Gajda (prywatnie rodzony brat posła Tadeusza Gajdy) pytany przez nas o pomysł na nazwę - czy został zaczernięty
z Adama Mickiewicza, czy z sympatii
do brata, twierdzi, że pomysł na nazwę
lokalu podsunęła mu żona: Ja wiem,
że wszyscy miejscowi ludzie będą nazwę
kojarzyć z moim bratem, ale żona jest
polonistką i stąd ten pomysł. Prace w lokalu wydzierżawionym od GS „Samopomoc Chłopska" trwają już od począt
ku marca. Wcześniej lokal ten był wydzierżawiony również prywatnym wła
ścielom, ale od 20 lat nie były tam przeprowadzane żadne remonty. A. Gajda
wynajmuje również parter budynku,
w którym powstanie nowa restauracja.
Funkcjonuje tam warsztat wulkanizacyjny, prowadzona jest sprzedaż opon samochodowych, rowerów. Andrzej Gajda
planuje w przyszłości teren ogrodzić
i zrobić -strzeżony parking.
Pierwsza dyskoteka w „Panu Tadeuszu" odbędzie się już 3 czerwca, ale uroczyste, oficjalne otwarcie jest planowa-

Pathman

new połowie czerwca. Prace się przedłu
alejeżeli nie zdążymy '11'.Ykonac; prac
na zewnątrz, zostaną dokończone już
po otwarciu - mówi A. Gajda. Prace
w lokalu wykonywane są pod kątem organizowania wesel (maksymalnie do 200
osób), które będą organizowane w soboty i w niedziele, w wakacje prawdopodobnie jeszcze częściej. Restauracja
z dwoma salami konsumpcyjnymi będzie
czynna codziennie, według wstępnych
zamierzeń do godzinny 22.00. Najednej
z sal serwowane będą dania droższe, bardziej wyszukane, na drugiej - tańsze, popularne, o charakterze barowym. Potrawy, jakie znajdą się w karcie, są na razie
tajemnicą. Od Andrzeja Gajdy dowiedzieliśmy się, że jest już kucharz i kucharka,
którzy będą zatrudnieni w „Panu Tadeuszu". Mają wprowadzać takie dania
i gotować tak, aby klienci byli zadowaleni.
Dla potrzeb dyskoteki zatrudniony bę
dzie disc jockey z profesjonalyrn sprzę
tem, oświetlenie również wykonują profesjonaliści. Mam już zamówione terminy
na przyjęcia weselne w tym i przyszłym roku
- mówi z optymizmem Andrzej Gajda.
(mwk)
żają,

nagrał

Łowicz ma już drugie w swoich dzie• I ostatnie już pytanie. Z czym jach wydawnictwo fonograficzne, na któkojarzy się pani Łowicz, czy kie- rym uwieczniony został zapis odbywadyś pani już tu była? Jeżeli tak, to jącego się w mieście koncertu. Pierwszym
jakie wrażenie wywarł?
było oczywiście Stare Dobre Małżeństwo
Jak Łowicz - to oczywiście wełniak na początku lat 90-tych, drugim wykopasiak i piosenka „Łowiczanka je- nawcą, który zdecydował się nagrać się
stem„. ". Czy kiedyś byłam? Nie pamię live in -Łowicz jest grupa Pathman. Kontam, kiedyś z koncertami zjeździłam całą cert został przez nas zarejestrowany,
Polskę, jeżeli byłam, to myślę, że pu- po jego zakończeniu nagranie zoslało '11'.Ybliczność mi to przypomni. Uwielbiam pożyczone zespołowi, który już we wła
polskie małe miasteczka, z tego co wi- snym zakresie zmiksował muzykę - podziałam dzisiaj macie wspaniałą bazy- wiedział nam dyrektor ośrodka Maciej
likę. Myślę, że po koncercie będę mogla Malangiewicz. Formacja Pathman, zło
żona w części z członków nieistniejącej
powiedzieć więcej.
Rozmawia/a Anna Jatczak już grupy Atman, tworzy muzykę eks-

(cnlrum Targowo-Budowlane

live in towicz

perymentalną,

która łączy w sobie zarówno nurty muzyki współczesnej jak
i muzyki folkowej. Formacja wykorzystuje instrumentarium złożone wyłącz
nie z tradycyjnych instrumentów z terenu całego świata, bez elektroniki.
Ich koncert odbył się w Łowiczu 15
kwietnia tego roku. Zagrali dla dość wą
skiej rzeszy publiczności, jaka zgromadziła się w kawiamii Dziupla. Kasety
z nagranym koncertem Pathmana niestety nie dostaniemy w Łowiczu, jest ona
osiągalna tylko i wyłącznie za zamówieniem pocztowym, które należy składać
pod adresem: Piotr Kołecki, Traczykówka 39, Rabka 34-700.
(tb)

*BIURO SKLEP, ŁOWICZ, ul. Podgrodzie 11,
tel.lfax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71
* HURTOWNIA: Łowicz, ul. Seminaryjna 6,

gd a n n a_] i~~~a; ~~~~)s~~:;~~~ ~opemika
[M a~
1

*

_

_

5,
tel. (046) 832-52-07
Barbara i Włodzimierz Łuczakowie * ZAKŁAD PRODUKCYJNY: Ostrów 6
tel. (046) 838-98-41

· *OKNA - PRODUKCJA WŁASNA
*PANELE BOAZERYJNE I PODŁOGOWE
*TAPETY

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35, (Biały Dom)
Tel./fax. (046) 832-53-32, 0-601-937-622

* SIDING - PCV
* PŁYTY WIÓROWE - LAMINOWANE
*KLINKIER
* MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE,
URSA, GULLFIBER
* POKRYCIA DACHOWE
* MONOTUBY
* MIESZALNIK FARB NOBILES

KUCHNIE na T~oją n1iarę

Lp. MARKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

•:• Projektujemy
•:• Wykonujemy
•!• Montujemy

•:• ZapewnialllJ sprzęt do uhudowy wraz z montaieln
. . . . . -. . . . . - .
~

.

~

MAREA WEEKEND
BRAVA 14
CINQUECENTO 900
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
SKODA FAVORIT
POLONEZTRUCK
FIAT PUNTO 75SX
FIAT PUNTO 555
FIAT PUNTO 60SX

.-- .

ROKPROD.

KOLOR

PLN

1999
1996
1998
1998
1994
1996
1995
1991
1991
1996
1997
1997
1999

bordo met.
wiśnia met.
niebieski
zielony
czerwony
zielony
czerwony

46.000
25.000
16.000
9.500
5.100
7.100
6.500
3.500
10.000
12.500
23.500
24.000
27.850

wiśniowy
beż
wiśniowy

grafit met.
zielon met.
wiśnia met.

PRZEBIEG
20.000km
100.000 km
40.330 km
23.000 km
73.500 km
41.520 km
43.806 km
77.280 km
78.425 km
33.500 km
89.126 km
74.150 km
20.000 km

INNE
waranc·a
gwarancja
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Ciągle

Dzieci na długo zapamiętąją to spotkanie.

,

PANI PREZYDENTOWA JEST SLICZNA
Wszystkie dzieci z klasy Il b SP 6
w Łowiczu pojechały do ogrodu prezydenckiego na Dzień Dziecka. Grupa dzieci z „Szóstki" prezentowała się bardzo
ładnie, wiele dzieci z grup przedszkolnych prosiło ich o pozowanie do zdjęć.
Czworo bowiem najśmielszych dzieci,
wybranych przez wychowawczynię,
Bożenę Wysocką, ubrało się w stroje ło
wickie. Ta grupa dzieci wręczała pani
prezydentowej bukiet kwiatów od rodziców. Bukiet był przepiękny, występo
wały w nim elementy łowickie - mówi Bożena Wysocka. Pozostałe dzieci ubrane
były w białe koszulki z nadrukiem
- herbem Łowicza, tarczą „Szóstki", hasłem spotkania: „Bezpieczne dzieciń
stwo" oraz napisem Dzień Dziecka 2000,
dziewczynki miały granatowe spódniczki, chłopcy - granatowe spodnie.

Był

będq

odwiedzenia naszego miasta - wspomina Bożena Wysocka.
Prezydenta wprawdzie nie było, mał
żonka przekazała w jego imieniu życze
nia, ale dzieci nie wróciły zawiedzione,
mówią, że: Pani prezydentowa jest ślicz
na. Dobrze wspominają - rzecz chyba
oczywista - słodycze, w bardzo dużych
ilościach. Niektóre dzieci chwalą się, że
zjadły po kilkanaście lodów - l czerwca
nikt niczego dzieciom nie zabraniał.
Dwoje odważnych dzieci zapytało, czy
mogą wejść do pałacu prezydenckiego,
okazało się, że mogą - więc zrobiły sobie tam pamiątkowe zdjęcie. Do Wardzałek.
Nasze materiały promocyjne były szawy dzieci pojechały bezpłatnie, wyw wielkiej lorbie, którą pomagali wnieść najętym autokarem, który zarezerwował
do ogrodu burmistrz i Wojciech Urba- Wojciech Jefimko, a za druk na koszulnek. Wszystkie zostały rozdane, dzieci kach zapłaciło kilka firm.
(mwk)
mówiły, że są z Łowicza i zapraszają do

Ze wszystkimi uczestnikami Dnia
Dziecka w ogrodach prezydenckich Jolanta Kwaśniewska witała się osobiście.
Dzieci zauważyły, że witając dziewczynki, całowała je w policzki, a chłop
cy dostawali buziaka w usta. Wszystkich uczestników imprezy było około
600, z Łowicza poza dziećmi z klasy
Ilb i ich wychowawczynia, pojechała
dyrektorka SP6 Maria Chojnacka, Mał
gorzata Nodzak - nauczycielka odpowiedzialna za sprawy organizacyjne,
przewodniczący Rady Rodziców, Wojciech Urbanek i burmistrz Ryszard Bu-

zapisać się

na ziazd

150 absolwentów Zespołu Szkół Rol- mi zmarłych nauczycieli, którzy uczyli
niczych na Blichu spodziewanych jest w tej szkole, na przestrzeni 75 lat jej
na VII zjeździe koła wychowanków istnienia. Tablica będzie umieszczona
szkoły, jaki ma się odbyć 17 czerwca w wejściu do szkoły na ścianie po lewej
w gmachu tej placówki. Odbędzie się on stronie.
w 75. rocznicę istnienia szkoły. DodatO godz. 11.00 w sali gimnastycznej
kowo, jak powiedział nam dyrektor Ma- rozpocznie się uroczyste spotkanie,
ciej Mońka, pojawi sięjeszcze około 80 w którym udział wezmą wszyscy zazaproszonych gości. Jak nas zapewnił proszeni goście i absolwenci szkoły. Zotydzień temu dyrektor, istnieje jeszcze stanie przedstawione sprawozdanie
możliwość, by wziąć udział w tym spo- przewodniczącego Rady Wychowantkaniu - trzeba jednak szybko skontak- ków z ostatnich 5 lat działalności, będą
też wybory nowych władz rady. Około
tować się ze szkołą.
Program zjazdu przewiduje Mszę godziny 15.00 wystąpiąBlichowiacy, po
świętą w bazylice katedralnej, celebro- czym nastąpi przerwa na obiad. Na godz.
waną przez biskupa Józefa Zawitkow- 20.00 w sali gimnastycznej planowany
skiego o godzinie 9.00. po niej, o 10.30, jest bal wychowanków. Może trwać do
(tb)
odsłonięta zostanie tablica z nazwiska- rana.

Powstaie
. album o kulcie

św..

Wiktorii

W tym roku mija 375. rocznica spro- twu patronują i wspierają biskup łowic
wadzenia do naszego miasta relikwii św. ki oraz władze miasta - burmisrz i przeWiktorii, jednocześnie obchodzimy Rok wodniczący rady.
Jubileuszowy, bieżący rok jest też 10Edycja albumu - zreszą bogato ilustroleciem odrodzenia suwerennego bytu wana, stanowić będzie dla miasta, gmin
naszej Ojczyzny - to główne racje dla dawnego Księstwa Łowickiego i dzisiejupamiętiiienia splotu wymienionych ju- szej diecezji, przypomnienie jednego
·
bileuszowych wydarzeń.
z fragmentów dziejów lokalnych na tle
Łowicki Klub Katolicki podjął z tej dziejów powszechnych. Wydawca praokazji inicjatywę wydania ablumu, opra- gnie, aby publikacja była gotowa na tecowanego przez ks. dr Stanisława Po- goroczne uroczystości święta Niepodniatowskiego i pro( Wiesława Jana Wy- ległości i święta patronki - 11 Listopasockiego, prezentującego dzieje kultu da.
świętej Wiktorii - patronki Łowicza,
O postępie prac nad albumem będzie(wjw)
a dziś i diecezji łowickiej. Wydawnic- my informować na bieżąco.

chór,
organy

Rzadko się zdarza, by sala barokowa łowickie
go muzeum była pełna w czasie występu chóru.
Tak jeruwc było w środę, 31 maja, gdy do Łowi
cza przyjechał „The Hanover Choir" z Londynu.
Występ rozpoczął się wspólnym z chórem
Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia"
z Łodzi, wykonaniem „Gaude Mater Polonia".
„The Hanover Choir" prezentował osiem utworów, w większości angielskojęzycznych, rodzimych kompozytorów, po czym chóry ponownie
połączyły swe głosy, wykonując między innymi
kantatę nr 147 J. S. Bacha. Jak się okazało dla
publiczności było to mało, artyści musieli bisować.

Kolejne spotkanie z muzyką poważną w sali
barokowej nastąpi prawdopodobnie dopiero we
wrześniu, kiedy z występem mają przyjechać
do nas absolwenci Akademii Muzycznej w Ło
dzi. Miłośnicy muzyki Bacha będą mogli jednak
spotykać się z jego twórczością w bazylice katedralnej już od początku lipca do końca sierpnia, podczas dorocznego festiwalu Bachowskiego, w ramach którego zaplanowano 10 koncertów gwiazd muzyki organowej z całej Europy.

YTONG
SPRZEDAŻ
Złaków

moina

Borowy 24

Te'-(046) 838-72-12, 0-601-30-32-35

Pie.rurszą warstwę

męntujemy

GRATISt
'„

to moda
na dach

••
Markowe systemy blach dachowych i elewacyjnych
MAXI z pełnym zestawem akcesoriów ułatwiających
montaż i wykończenie dachu, gwarantują długoletnią
trwałość pokrycia i jego nieprzemijatącą elegancję.

{A) ~~!~':,'~I POLSKA
Producent

pokryć

dachowych i elewacyjnych z blach stalowych

RAUTARUUKKI POLSKA Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 ŻVRARDÓW, tel. (0-46) 855-34-61, fax (0-46) 855-37-58

Zapraszamy na nasze strony internetowe www.rautaruukkl,com.pl
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ROK NA ROWERZE
Młode małżeństwo

z Francji w swej rowerowej podróży dookoła Europy przejechało przez Łowicz

Gdy spotkaliśmy ich w piątek, 26
maja, na stacji benzynowej IPO przy
Poznańskiej, mieli już za sobą ponad 13
tysięcy „przekręconych" kilometrów,
a ponad 18 tysięcy km przebytej drogi
w ogóle - bo trzeba dodać trasy promowe, bez których dookoła Europy przejechać się po prostu nie da. Siedzieli przy
wystawionym na zewnątrz baru stoliku
planując, którą drogą ruszyć dalej w stronę Warszawy, do której chcieli dojechać
następnego dnia. Mieli stamtąd wysłać
do swej rodzinnej miejscowości w Loiret nieopodal Orleanu kolejną internetową korespondencję, podobną do tych,
jakich wysłali już kilkadziesiąt, a dzięki
którym mieszkańcy Dordives, miejscowości w której pracują, śledzą ich przygody.
Przygoda to zaiste niezwykła, bo taką
nie może nie być roczna podróż rowerowa, której zasadąjest szukanie noclegu tylko i wyłącznie w gościnie, po proś
bie o użyczenie kawałka ziemi w ogródku na rozstawienie namiotu. Żadnych
campingów, tym bardziej żadnych hoteli. To nie chodzi tylko o to, że tak jest
taniej - mówi on - Jean-Francois .{-Iebrard,
nauczyciel dzieci w wieku 3-1 O lat
w miejscowej szkole.
Hotele i campingi są wszędzie takie
same, wszędzie są tacy sami turyści
i podobny .stosunek do nich. My chcieliśmy czegoś więcej, chcieliśmy sp o ty ka ć I ud z i - mówi z naciskiem. I to
spotykaniejestfantastyczne, choć niekiedy trudne.
Fantastyczne jest na przykład wła
śnie w Polsce, gdzie spotykają się
z ogromną sympatią, gdzie prośba
o miejsce pod namiot nie wzbudza odruchów obawy czy niechęci, wprost
przeciwnie: chęć pomocy. Noc przed
przejechaniem przez Łowicz spędzili
w Bąkowie Górnym, u gospodarzy, których nazwiska nie chcieli zdradzić. Nie
mogli się nachwalić ciepła i ludzkiej życz
iiwości, z jaką się spotkali. Znamy tylko
ki/ka słów po polsku: „namiot", „spać",
„dziękuję" - mówi Jean-Francois - ale
to wystarcza. Zaproszono nas na nale-

dzieci, z którymi mem do Irlandii. Swntąd kolejny prom
po przetransportował ich do Portugalii, potem
angielsku. Na drogę obdarowano ich jesz- była Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja
Noc w noc spali w namiocie, co nacze dwoma słoikami dżemu, dostali pióro i reklamową koszulkę jakiejś firmy. wet w tych krajach oznaczało nieraz
Polskę odbierająjako zdecydowanie naj- szczękanie zębami: w Hiszpanii zdarzyło
bardziej otwarty z krajów Europy Środ im się nocować przy ośmiostopniowym
kowej i Wschodniej, przez jakie prze- mrozie. Nawet i tęjednak przygodę ocejeżdżali. Podobnie miło wspominają niają jako mniej uciążliwą niż trzy (!)
śniki,

potem

przyszły

mogliśmy już trochę porozumieć się

do Gdańska, gdzie planowali wsiąść
na pokład promu do Helsinek. Z Finlandii pojadą do Szwecji i Norwegii,
by opuściwszy Skandynawię skierować
się wreszcie do domu. W Dordives,
przed merostwem, w którym Sandrine,
żona Jean Franco is jest sekretarką, spodziewani są 16 lipca.
Nie ukrywają, że są już zmęczeni.

PKS

Rozchwytywane
autobusy
Czwartek, 1 czerwca, był wyjątko
wo pracowity dla kierowców zatrudnionych w łowickiej placówce komunikacji
autobusowej PKS. Tego dnia kilkanaście
różnych szkół z terenu powiatu łowic
kiego chciało wynająć autobus na wycieczkę. Powód był jeden - Dzień Dziecka i organizowane w związku z tym wycieczki szkolne.
Nie byliśmy w stanie zapewnić transportu dla wszystkich zainteresowanych ...
- powiedział nam kierownik łowickiej
PKS Wiesław Łyś. Poszczególne klasy
organizowały jednodniowe wyjazdy
do Nieborowa, Arkadii, lasku miejskiego
itp. Ogółem łowicka placówka PKS obsłużyła tego dnia ponad 15 wycieczek
szkolnych związanym z Dniem Dziecka
Zawsze w czerwcu łowicka placówka PKS przeżywa oblężenie chętnych
do wynajęcia autokaru na wycieczkę.
Na twystykę idzie codziennie I 2 - 13 autobusów. Do 16 czerwca włącznie wszystkie terminy mamy już zajęte - dowiedzieliśmy się w PKS.
(mak)

SP 1

Dla biednieiszych
· ksiqiki przechodzone

Sandrine et Jean-Francois Hebrard przed wyruszeniem w dalszą drogę. Rowery załadowane, powietrze w oponach jest.
Powodzenia!
Turcję, najtrudniej było się tygodnie deszczu non-stop w Irlandii ...
o zrozumienie w Hiszpanii W granice byłego bloku komunistycznego wkroczyli wjeżdżając na terytoi Grecji.
Wyruszyli w trasę 18 lipca ubiegłego rium Bułgarii. Potem przyszła Rumunia
roku. Mieli jechać cały rok, więc latem - jedyny kraj, przez który, ze względów
skierowali się najpierw na północ, rejon bezpiec:;;eństwa, zmuszeni byli przejeMorza Sródziernnego zostawiając sobie chać w dużej mierze pociągami. Potem
na zimę. Jechali przez Francję, Luxem- Węgry, Słowacja, Austria, Niemcy, Czeburg, Belgię, Holandię, promem do An- chy, znów Niemcy, wreszcie Polska.
glii, dalej przez Szkocję, kolejnym pro- Z Warszawy mieli się skierować
Włochy

i

doprosić

Pedałują codziennie po 50-60 kilometrów, co może się wydawać niewiele tylko komuś, kto nigdy nie miał roweru
obciążonego 50 kilogramami bagażu: jedzenia, sprzętu biwakowego i akcesoriów rowerowych. Ale nie żałują tego
trudu. Bo to nie jest turystyka - mówi
Sandrine. To jest poznawanie ludzi, to
jest poznawanie życia.
Wojciech Waligórski

Fl /AT /

FIAT

Pod koniec roku szkolnego w Szkole
Podstawowej Nr I w Łowiczu ma być
przeprowadzana akcja zbierania używa
nych podręczników dla dzieci pochodzących z rodzin mających poważne
potrzeby finansowe. Helena Cieślak,
opiekun samorządu uczniowskiego, powiedziała nam, że dzieci, których nie stać
na zakup książek jest niestety dużo
i liczba ta z roku na rok się powiększa,
dlatego akcja t~ nie będzie bez znaczenia. Wystarczy podać, że komplet ksią
żek do jednego przedmiotu, jakim jest
biologia w. szkole podstawowej, kosztuje około 30 zł.
Książki z klas V i VI będą zbierane
od tych uczniów, którzy wyrażą na to
zgodę i wraz z przyszłym rokiem szkolnym będą rozdawane wśród potrzebujących pomocy uczniów. Aktualnie już
część uczniów z tych klas wyraziła chęć
takiego działania.
(tb)
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NAUCZYCIELI

W nadchodzącym roku szkolnym nie sterstwa Edukacji Narodowej, by wy- w drodze regulaminu: - wysoko~ć stama zagrożenia, że nie będziemy mogli stąpi/o do Ministra Finansów o wyrów- wek dodatków, - szczegqłowy sposób
zagwarantować odpowiedniego wy- nanie tych niedoborów. Jednak czy jest obliczania wynagrodzenia za godziny
kształcenia w naszych placówkach - szansa, aby te pieniądze otrzymać ?-jn- ponadwymiarowe oraz za godziny domówiła naczelnik Wydziału Spraw formował o sytuacji w łowickiej oświa raźnych zastępstw, - wysokość i waSpołecznych w Urzędzie Miejskim cie wiceburmistrz Eugeniusz Furman. runki wypłacania pozostałych skład
Maria Więckowska, informując rad- Warto przypomnieć, że wraz z Kartą ników wynagrodzenia.
Wedlug obliczeń w latach 200I12002
nych na ostatniej sesji, 25 maja, o sta- Nauczyciela wprowadzona została
nie przygotowania szkół i placówek zasada 100% gwarantowania przez - 200412005 z powodu niżu demograoświatowych do rozpoczęcia nowego budżet państwa środków niezbędnych ficznego liczba uczniów zmniejszy się
roku szkolnego.
na średnie wynagrodzenia nauczycieli o blisko 500 osób. Już w przyszłym roku
W strukturze systemu oświaty zatrudnionych zgodnie ze standarda- konieczna będzie zmiana w obwodach
w Łowiczu działa 7 przedszkoli pu- mi określonymi w rozporządzeniu szk<il, ponieważ obwód szkoly nr 7 bę
blicznych, 7 publicznych szkół pod- Ministra Edukacji Narodowej. Z obli- dzie za mały. Sytuacja taka wiąże się
stawowych (dla 6 organem prowadzą czeń przeprowadzonych na tzw. kwo- ze zmniejszaniem liczby oddziałów,
cym jest samorząd miejski), 4 gimna- cie bazowęj ( 1490,30 zł) wynika, a·także z redukcją kadry - obrazowała
zja publiczne (dla 3 organem prowa- że przeciętne wynagrodzenia nauczy- naczelnik Więckowska.
dzącym jest samorząd). Jedna szkoła cieli poszczególnych stopni awansu
Zmiany kadrowe wynikające z orpodstawowa i jedno gimnazjum - są to zawodowego muszą osiągnąć co naj- ganizacji nadchodzącego roku szkolneszkoły, dla których organem prowa- mniej następującą wysokość: stażysta go przedstawiają się nastąpująco:
Nie biorę narkotyków,
dźącym jest zakon ojców pijarów. - 1.222 zł, kontraktowy- 1.479 zł, mia- z uprawnienia wcześniejszego odejścia
nie boli mnie głowa.
Nie biorę narkotyków,
Obok tych szkół w strukturze syste- nowany - 1.772 zł, ·dyplomowany - na emeryturę skorzysta 18 osób w tym:
więc jestem zdrowa.
mu oświaty w Łowiczu działa także: 6 1833 zł. W świetle ustawowych po- 6 osób po stanie nieczynnym, 12 koliceów ogólnokształcących, 26 szkół stanowień wynagrodzenie miesięczne rzystając z dziewięciomiesięcznych
Nie biorę narkotyków,
bo zdanie swoje mam.
zawodowych, 3 szkoły policealne, 3 nauczycieli powinno być ustalone we- odpraw jednorazowych. Poza wymieNie biorę narkotyków!
kolegia oraz 3 szkoły wyższe - ale są dług nowych zasad, z wyrównaniem nionymi przypadkami z kilkoma nato już placówki bądź to powiatowe, od dnia 1 stycznia 2000 r„ w ciągu jed- uczycielami nastąpi samoistne rozwią
Dołącz do mnie, nie będziesz sam.
Nie bierzemy narkotyków!
bądź wojewódzkie, bądź prywatne.
nego miesiąca od dnia wejścia w życie zanie stosunku pracy, ponieważ byli
Nie oplaca się to nam!!!
Braki środków wynikające tylko i wy- ustawy. Organ prowadzący szkołę bę zatrudnieni na czas określony. Poza
łącznie z tytułu podwyżek wynikających dący jednostką samorządu terytorial- tym w kilku przypadkach brakuje goTo wiersz uczennicy klasy TV Szkoły
z wprowadzenia Karty Nauczycie/a wy- nego określa dla nauczycieli poszcze- dzin do pełnych etatów.
Podstawowej w Mastkach, Sylwi°Woź
noszą 1.500.000 zł, jest to budżet jed- gólnych stopni awansu zawodowego
(aj) niak, dzięki któremu zajęła pierwsze miejnej przeciętnej wielkości szkoły w mieście - uświadomoła radnym Więckow
ska. - Poziom organizacyjny s z k ó l - - - - - - - - i przedszkoli mieści się w standardach
proponowanych przez ministerstwo.
Firma Jana Trąbskiego ze Skierniewic zajmie się dowo- dem„. - powiedział nam wójt gminy Bielawy Sylwester KuJednak subwencja, jaką otrzymujemy zem tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie gminy Biela- biński.
Samochód, którym będzie wożony tłuczeń, ma ładow
na i ucznia nie starcza na pokrycie wy. Została ona wybrana przez komisję przetargową spokosztów jego kształcenia. Otóż w roku śród czterech firm transportowych oferujących swoje usłu ność 28 ton. Gmina zapłaci przewoźnikowi 6,95 złotych (ra1999 subwencja na I ucznia wynosiła gi. Oferta skierniewiczanina okazała się najtańszą i dlatego zem z podatkiem VAT) za tonę dostarczonego tłucznia. Przy1968 zł, natomiast koszt faktyczny 2.130 została przyjęta przez komisję, a wybór zatwierdzony przez pomnijmy, że będzie on kupowany od Kopalni Surowców
Mineralnych Kosmin w Czatolinie. W tym roku samorząd
zł, na rok 2000 subwencja na jednego Zarząd Gminy Bielawy.
Bielaw zamierza rozdysponować tysiąc ton tego materiału
Była o połowę tańsza od drugiej w kolejności. Być może
ucznia zostala wyznaczona w. wysokodrogowego.
(mak)
ści 2.087 z/(..) Wystąpiliśmy do Mini- dlatego, że transport będzie odbywał się dużym samocho-

Nie

Tysiąc

ton

biorę!

tłucznia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragniemy zaprosić
wszyst/(jcń zainteresowanycli
cfo nową otwartego salonu
w Łowiczu przy u[. q){ugiej 4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Inspektorat w Łowiczu

POSZUKUJE DO

WYNAJ~CIA

na okres 2 • 3 lat

LOKALU W CENTRUM MIASTA
o powierzchni ok. 300 m2,

OFERUJEMY

z dogodnym doiazdem
oraz mieiscetn do parkowania
Oferty pisemne prosimy

składać

STOLARK~ ALUMINIOWĄ

na adres: Inspektorat PZU SA Łowicz, ul. Pijarska 1

Dodatkowe informacje: tel. (046) 837-41-96

R-728

My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

RABAT WIOSENNY

drzVłli

PCV, drewno, stal,
aluminium
"'

~~~~~~~~~~~~

I PCV

Tel. (046) 830-33-60
Czynne od godz. 9°0 do 11°0

R-731

DOMITECH - Firma Projektowo Wykonawcza
Rok założenia 1992

wykonuje INSTALACJE C.0.

spróbuj i Ty ! ! !

Okna,

sce najpierw na powiatowym, a potem
na wojewódzkim szczeblu konkursu literackiego: „Bezpieczny krok w 2000 rok".
Wiersz został, jak nam powiedziała Sylwia, napisany przez nią samodzielnie,
po kilku próbach, ostateczną wersję poprawiła jej jeszcze siostra, ucząca się
w VJIJ klasie szkoły w Mastkach. W etapie powiatowym Sylwia otrzymała nagrody książko.we, jednak znacznie większą
radość sprawiła jej nagroda na szczeblu wojewódzkim - był to bowiem rower górski.
Uroczyste jego wręczenie nastąpiło w połowie maja w Łodzi, teraz jeździ nim już
do szkoły.
Jak nam powiedziała jej opiekunka, nauczycielka Anna Dzięgielewska, w konkursie tym czołowe miejsca zajęły dzieci
nie z wielkich miast lecz właśnie z małych, nikomu właściwie nieznanych wsi.
Sylwia nie była jedyną nagrodzoną w konkursie powiatowym uczennicą szkoły
w Mastkach, oprócz niej jury wyróżniło
jeszcze dwie dziewczynki: Izabelę Chlebną z klasy TV i Wiolettę Pęczek z klasy VT.
(tb)

PRODUCENT:

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103
tel. (0-46) 837-41-38
837-32-79, fax 837-47-98
http: www.winkhaus.com.pUSIB

<{ komputerowy dobór wielkości grzejników
<{ montaż kotłów c.o . na olej i gaz
<{montaż iAstalacji c.o. i wody z rur miedzianych i wielowarstwowych KISAN (Kitec)
<{ komputerowe ustawianie palników olejowych
<{ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
.(dostawy oleju opałowego KONCERNU PŁOCK

W sklepie firmowYm oferujemy tanie:
kotły olejowe, gazowe, nadmuchowe; węglowe, miałowe, rury miedziane, rury wielowarstwowe KISAN (Kitec), grzejniki, pompy wodne, zbiorniki na olej opałowy, wkłady
kominowe itp.

ZAPRASZAMY: PHU Domitech,

Łowicz,

ul. Klickiego 66, tel. 837-61-09
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Domaniewice

CIECZKA
•

Nałogi

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego organizowanego przez Urząd Gminy i GOK w Domaniewicach pt. „Nałogi kradną wolność" została podsumowana w sobotę 27 maja. W sumie wpłynęło
na ręce organizatorów 39 prac, z czego
w młodszej kategorii wiekowej (od 7 do
I O lat) ocenianych było 29 prac, a w
starszej (od 11do14 Iat) tylko 10. Laureatkami w grupie młodszej zostały:
Aneta Białek, lat 8, ze Szkoły Filialnej
w Reczycach - I miejsce, Ewa Śnieguła II miejsce, Sylwia Wiesiołek - III miejsce. W grupie dzieci starszych: Agata
Felczyńska - I miejsce, praca wykonana
w GOK-u w Domaniewicach, Weronika

NA POZEGNANIE ZE SZKOtĄ
Szkoła w Strzebieszewie jest jedni{'
z 5 szkół filialnych na terenie gminy Domaniewice, których zlikwidowanie
od kilku lat jest planowane, ale na razie
decyzja taka nie zapadła. Nauczyciele
obawiając się, że ten rok szkolny będzie
ostatnim, postanowili zorganizować
dla dzieci coś szczególnie atrakcyjnego.
Danuta Ignasiak - nauczycielka w Strzebieszewie otrzymała od swojej matki
telefon do ośrodka charytatywnego
w Kołobrzegu, gdzie można tanio i wygodnie spędzić czas. Gdy zadzwoniła
tam w !µtym, okazało się, że miejsca
w ośrodku są zarezerwowane do września. Pomiędzy zarezerwowanymi ter~
minami udało się jednak znaleźć 6-dniowy termin na przełomie kwietnia i maja,
z którego prawdopodobnie ktoś musiał
zrezygnować. Miejsc było 22, a wszystkich dzieci w szkole w Strzebieszewie
jest 14, ponieważ w Skaratkach i Domaniewicach były już zaplanowane wycieczki, nie było skąd dzieci „pożyczyć".
Ostatecznie do Kołobrzegu pojechało
więc 11 dzieci.
W pokryciu kosztów, które wyniosły 250 zł za I dziecko pomógł ks. Piotr
Żądło, właścicielka apteki w Domaniewicach Elżbieta Marczyk i prezes Banku Spółdzielczego - Krzysztoflmiołek.
Danuta Ignasiak wysłała w sumie 30 listów z prośbą o pomoc do różnych instytucji na terenie gminy, ale tylko te
trzy osoby odpowiedziały. Program
wycieczki opracowałam sama, w ośrod
ku Caritasu tylko nocowaliśmy i jedliśmy posiłki - mówi organizatoka. - Dzieci opalały się, moczyły nogi, ale nikt

oczami dzieci
Marczak - Il miejsce, Małgorzata Redzisz - III miejsce. Wśród kilku przyznanych wyróżnień jedno było szczególne, dla najmłodszej uczestniczki konkursu 6-letniej Justynki Kujawiak. N agrody rzeczowe dla dzieci ufundował
Udząd Gminy w Domaniwicach, były
to artykuły szkolne - bloki, kredki i iru?e.
Dyplomy okolicznościowe tym razem
dostali opiekunowie uczesników konkursu. Podsumowanie konkursu zaplanowano przed występem „Kaliny'', na który zaproszone były mamy z okazji
przypadającego dzień wcześniej ich
święta.

(mwk)

Błędów

Konkurs zachęcił
do odwiedzania biblioteki

Morze - atrakcja i dla dużych i dla

małych

z wycieczki nie wrócił chory. Niektóre usnęły więc około wpół do czwartej,
nawet stanowczo twierdziły, że woda jest a na miejscu byliśmy około ósmej. Cociepła. Była to pierwsza tak długa i w tak dziennie sprzątały w pokojach, gdzie noodlegle miejsce wycieczka uczniów cowaliśmy, chociaż prwawdopodobnie
ze Strzebieszewa. Byłam zaskoczona większość z nich w domu tego nie robi.
Wycieczka „na pożegnanie szkoły"
zachowaniem dzieci (9-1 Oletnich) i zaangażowaniem: były bardzo grzeczne udała się - tymczasem szkoła decyzją
radnych nie została jeszcze zlikwidowai przejęte.
Większość z nich morze widziała na i przynajmniej jeden rok jeszcze popierwszy raz w życiu. Z Łowicza jechali- zostanie. Dzieci pytają więc już o naśmy bezpośrednim pociągiem, nie mo- stępny wyjazd ...
(mwk)
gły się doczekać, kiedy zobaczą morze,

„Konkurs 5 pytań", jaki od 3 miesię
cy jest rozgrywany wśród uczniów Zespołu Szkół Publiczych w Błędowie,
polega na tym, że na apelu, raz w miesiącu jest odczytywanych pięć pytań
dotyczących jednego wybranego przedmiotu. Dzieci muszą odpowiedzieć
na te pytania w ciągu miesiąca. Nie są to
jednak zwykle pytania, są one opracowane przez nauczycieli i sięgają znacznie szerzej niż program nauczania
w szkole. By na nie odpowiedzieć, dzieci
muszą szukać odpowiedzł w leksykonach, czy książkach znajdujących się
w naszej bibliotece. Po dwóch edycjach
tego konkursujuż zauważyliśmy, że dzieci
są znacznie częstszymi gośćmi- w szkolnej bibliotece, sięgają po pozycje, które
dotąd rzadko były przez nie wypożycza
ne. O to nam chodziło - skomentował
pomysł konkursu dyrektor placówki
Zbigniew Mostowski.

Pierwsze 5 pytań, jakie zostały zadane uczniom, dotyczyło historii. Zgłosi
ło się do tego konkursu 32 uczniów,
a do drugiego, z geografii - już 51.
W tych przypadkach zostały już wyło
nieni laureaci. W pierwszym jest to Zbigniew Łacheta z klasy VIII, Sylwia Blus
z kalsy VI i Marta Budzyńska z klasy
IV. W drugim konkursie laureatkami zostały natomiast Karolina Ciesielska
z klasy V, Monika Latoszewska z klasy
VI oraz Aleksandra Więcławska z klasy
IV. Dzieci w nagrodę otrzymały upominki książkowe, w tym leksykony oraz oceny, które są dodatkowo wstawiane
do dziennika przez wychowawców
przedmiotów, z których właśnie rozgrywany jest konkurs.
Aktualnie szkoła prowadzi konkurs
z języka polskiego. Będzie to ostatni
w tym roku szkolnym, od września ru(tb)
szą kolejne „konkursy" 5 pytań.
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GWARANTUJE FACHOWĄ OBStUGł

Ceramika budowlana:
- cegły
- pustaki

•

Wieńce pogrzebowe już od:

•

Wiązanki

49 Zł
pogrzebowe już od:

15

• .
. k .
• Bukiety o o11cznosc1owe

Pokrycia dachowe:
Blachy Rautaruukki
Onduline
Eternit
bezazbestowy

zł

• Duży wybór kwiatów ciętych i doniczkowych
• Ziemia do kwiatów
. k"
•U
•Zn"

pomtn

ltze

ZAPRASZAMY
DO SWOICH PUNKTÓW
ul. Podrzeczna 21 B
ul. Topolowa 12
1!

I

~: !

t!

-

..,

~· uL Topołow~ ~
-.150 m -

~ KWIACIARNIA :8

Przyjmujemy zamówienia tel. 837-88.05. Dostawa GRATIS :;

DARIA

:

SKUD OLEJÓW I SMARÓW
Targowica Miejska w Łowiczu
Tel. 838-15-22; 0-602-623-115; 0-604-576-937

Zapraszamy
Pn Śr Cz: 8-15
: 7-15
Wt Pt
: 8-14
So
Kupując

u nas wlewasz do swojego pojazdu

tanie i pewne oleje produkcji:
Gdańskiej

Petro Oil
Rafinerii
Wysokie rabaty dla odbiorców hurtowych!!!
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
Ewa i Bartłotniej "Ważyńscy

O-Ceruje:
•!• krzewy liściaste
i iglaste w pojemnikach
•!• wierzby szczepione
•!• pnącza
WAZVNSCV •!• młody materiał liściasty
do dalszej produkcji
99-321 ŚLESZVN 28 WO.J. ŁÓDZKIE TEUFAX (024) 285-28-

GABINET GINEKOLOGICZNY
dr nauk medycznych

WOJCIECH KAZIMIERAK
Plac Koński Targ 7
tel. 0-60 ... -380-360

Łowicz.
Piątki

godz .... 7 .oo - ... 9.00

• KRWAWIENIA - metoda AEB ambulatoryjne
• NADŻERKI - zamrażanie bezboleśnie
• Wkładki antykoncepcyjne teraz na 7 lat
DO KOŃCA CZERWCA BADANIE CYTOLOGICZNE
W CENIE WIZVTY
D . •M
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SAMOCHODOWE
Fiat 126p, 1979 rok, stan dobry, alternator, nowe
opony, kolor zielony - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-83-70.
Trabant, 1989 rok, bez silnika, wszystkie
Tel. 0603-753-973.

podzespoły.

VW Transporter 1,6, benzyna, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-55-31.

Fiat 126p, po remoncie - sprzedam.
ul. Wiśniowa 26.

VW Gotr 2 1,6 benzyna, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/832-32-03.

Fiat 126p, po wypadku -

Opel Kadett I ,3, 1980 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-95-32.

Połon12 1.6 GLE, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-16-13 po 15.00.

Fiat 126p, rok produkcji 1996 - spr=łam.
ul. Lódzka I06. Tel. 046/837-26-74.

Ford Escort, 1991 rok, bardzo dużo dodatków,
15.400 zł - sprzedam. Tel. 046/837--03-70 po 18.00.

Jawa 3SOTS, 1988 rok, po kapitalnym remoncie, stan
bardzo dobry, cena 900 zł - sprzedam.
Tel. 046/838-11-22 po 18.00.

Renault Safrane 2,1 TDI, 1996 rok, bogate wyposaże..
nie, czarno - zielony- sprzedam. Tel. 046/837-45-70.

Ford Sierra 21, automat, klimatyzacja, czarny
- sprzedam. Tel. 0461837· I I- 75, 0501-836-550.

Cinquecento 700, 1997 rok. Tel. 046/837-92-70
po 18.00.

Ford Fiesta 1,1, rok produkcji 1991/95, 11.500
- sprzedam. Tel. 024/285-19-31, 0604-875-943.

Ford Orion 1,8 D, 1990 rok, biały, centr. zamek,
elektryczne szyby, szyberdach, hak, multlock,
odcięcie zapłonu. Tel. 046/837-11-41.

zł

Simson, skuter, stan bardzo dobiy - sprzedam.
Tel. 0603-236-799, 046/838-77-15 po 19.00.

Fiat Siena 1,6, 1997 rok - sprzedam. Tel. 0601-303-852
lub 046/837-28-60 po 21.00.

Opel Astra, nowy; kontenery - sprzedam.
Tel. 0501-960-256.

Skoda Felicia 1300, 1995 rok, kolor czerwony
- sprzedam. Tel. 046/838-64-61.
Opel Astra n, 1998 rok, silnik 1,2, 16\1; czerwony
- sprzedam. Tel. 046/837-44-45.

Muda3231,5,1981 rolc;głowicę;hakdoFordaEscorta
1,3; butlę C02 - sprzedam. Tel. 046/839-(,6.75.

mały

Seat Ibiza, 1998 rok, 3-drzwiowy - pilnie sprzedam.
Tel. 0606-473--044.

paebieg - spr=łam.

Skoda Favorit, 1992 rok,90tys.km,ałann-sprzedam.
Tel. 046/837-02-67.
Ford Sierra 2,0, 1986 rok, Sian bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0604-132-408.
Opel Kadett 1,4, 1990 rok, benzyna, biały, 98 tys. km
- sprzedam. Tel 046/837-00-05.

Simson - spr=lam. Tel. 046/837-82-26.

ł26p d, l996 rok, I włsściciel, 37 tys. km, Sian bardzo

126p, 1985 rok - sprzedam. Tel. 046/830-30-21.

dobry, czerwony. Tel 046/838-91-12 po 20.00.

Fiat 126p, 1988 rok, garażoWlllly, cena do uzgodni<>nia. Tel. 046/837-84-54, 839-11-35.

Polone-z, 1981 rok oraz Żuka na czi;ści - tanio spm:dam.
Tel 046/838-27~71.

126p, ł990 rok oraz przyczepkę do 126p - sprzedam.
Maurzyce 11. Tel 0606-557-270.

Fiat 126p, 1983 rok - sprzedam. Tel 046/837--04-40
po 16.00.

Peugeot 309, 1990 rok - sprzedam.

Teł.

0606-668-245.

Fiat 126p, 1991rokiFiat126eł, 1995 rok- spm:dam.
Tel. 046/838-98--02.

Żak

Bąków

Opel Vectra 2000 CD, 1990 role- sprzedam.

.

Połon12

1600 GLI 0604-435-049.

spae<łam.

Audi 80, \Ulvo 440 GL - sp=lam. Tel 0604-773-471.

Fiat I 26p, starszy, w dobiym stanie - tanio sprŻedam.
Tel. 0241277-97-06 od 17.00 do 20.00.
SeicentoS 1,1, 1999rok-spaedam. Tel.0602-829-092.

Caro Plus, 1998 rok - sprzedam. Tel. 046/837-13-33.
Fial Tipo, 1995 rok - sprzedam.
ul. Nadbzurzańska Dolna 38.

Łowicz,

Polonez Caro 1,6 GLI, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-81-79.
FSO 1500, 1986 rok, instalacja gazowa, przebieg
70 tys. km - sprzedam. Tel. 046/837-81-44.
Ford Escort 1,3 CL, listopad 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-90-63, 837-82-88.
Fiat Brava, 1997 rok, I rejestracja, kwiecień 1998 rok,
przebieg ok. 55 tys. km, cena ok. 26.000 zł.
Tel. 048/664-46-92, 0605-463-987.

typu

Sprzedam przyczepę campingową, 1988 rok.
Tel. 0461837-55 -90.
Montaż inslałacji ga;zowych do aut bajowych i :zagranicznych, serwis gw.uancyjny i pogwarancyjny.
Stroniewice koło Domaniewic. Tel. 0603-502-207.
Sprzedam przyczepkę gastronomiczną: rożen, cblodnia, instalacja elektryczna, g;izowa i sanitarna, 23budowa, wiele innych. Tel 046/838-57-17, 0603-266-275.
Kupi«

używany

Sp=lam używaną skrzynię biegów do Wartburga 353
i komplet tlołców z pierścieniami na dotarcie oraz tłoki
monualne do trabanta 601. Tel 0604-674-942.
Sprzedam przycz<t*.ę
Tel. 0601-348-685.

campingową

woda. Tel. 046/837-61-22.

Sprzedam działJcę 402 m' w Łowiczu z ro:zpoczr;tą
pod bliźniak. Tel. 0606-637-964.

budową

~mieszkanie 62 rn2 na os. Kostka
na mnie.i= do 40 m'. Tel 04&'837-44-83.

M-5 spóklziełcze w Skierniewicach 231Dienie
na mniejsze w l..owiczu_ Tel. 0501-514-914.

Działkę n:łm:acyjną I ha z W)lkopanyro slawml 0,75 ha
podłączenia prąd, woda, telefon, kolo Waliszewa -

do

spm:dam. Tel 046/837--00-73, 0606-233-816.
~ spóldziełC2JC 48 ni' w Lowiczu
na Skierniewice. Tel 046/837-30-26.

Tanio sp=1aro Jl ni' wlasnościowe.
Tel 046/837-40-48.
Działki

blaszak_ Tel. 0521373-45-33.

.,Kip".

budowlane - spm:dam. Tel

Oł2/659-71-66.

Spmidam M-4, os. Dąbrowskiego IV ~-

Tel 046/837-2943.
Sp'.zal;lrn I ba ziani pzy drodze l..owEz - Bll:.<1ów ok.
300 m od pętli autcbusowej. Tel 046/838-40--04.
Spmidam miesl.bnie 34 ni'. Tel ~7-82-35

001Z kupię

nrtorower

Opony używane - wszystkie rozmi3I)', bezpośredni
iiq>ortt:r z Niemiec. Tel 046/837--01-80, 0602-133-182.

Star z silnikiem l..eyland oraz ~ wirową
- sprzedam. Tel. 046/838-89-15 po 21.00.

126p, po wypadku Uracze43.

Fiat 12Sp, 1985 rok, silnik poloneza po kapitalnym
remoncie, cena do użgodnienia - sprzedam.
Teł. 046/837-81-96 po 16.00.

FIOi Uno 1,4, 19')7 rok, :Hlrzwiowy - sprn:dam.
Tel. 0603--061-826.

spr=łam. Kozłowski

Jan,

Spm:dam M-4, IV piętro. os. lliPowskiego.
Tel. 046/837-52-22-

Ząbki

14.

Sprzrdam M-3, Bradcowice. Tel 04(JS37-78-87.

Okazja! Spmdam łub wynajmę kiosk z pizeznacreuian
na małą gastonomio; lub imą działalność w Łowiczu
przy ul. Stanisławskiego I. Tel 0602-498-775
lub domowy 046/837-48-81.
Sprzedam kawałerlc.ę, 18 m'.
wieczcrcm.

GARAŻE

Teł.

046/855-74-14

Zamienię spółdzielcze,

Tico, 1997 rok- sprzedam. Tel. 046/837-38-49.
Audi 80, 1989 rok, granat metalik, gaz, szyberdach, hak,
radio - sprzedam. Tel. 0604-773-471.
Połon12

Caro, 1993 rok, I właściciel, z gazem
- sprzedam. Tel. 046/837-68-48, 0501-786-985.

ŻUk skrzylliowy, blacha po remoncie - sprzedam lub
zamienię na przyczepkę samochodową.

Sprzedam garaż, os. Bratkowice - dobry lokalizacja.
Tel. 0461837-77-92.
Sprzedam lub wynajmę
Tel. 046/830-20-41.

włoska

Fial 126p, 1991 rok - sprzedam. Tel. 046/837-13-51.
VW Poło, 1996 rok, 118 tys. przebiegu, kupiony
w kraju, kolor jasna zieleń, wspomaganie kierownicy,
elektryczny szyberdach, Blaupunkt 6 głośników, SZ<>rokie zderzaki, cena 23.900 zł. Tel. 0601-826-175.

Fiat 126p, 1987 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 046/837-57-56 lub 0606-262-186.

2 pokoje (36 m') na większe,
Konopnickiej lub Starzyńskiego.
Tel. 046/837-31--02 po 19.00.
najchętniej na os.

Sprz.cdam M-4, Bratkowice, parter. Tel. 046/837-71-40.

Głowno).

Sprzedam M-5, Bratkowice (raty). Tel. 046/837-77-60
wieczorem.

126p, 1992 rok - sprzedam. Bobrowa 46.

CZ 350, 1985 rok - sprzedam niedrogo.
Tel. 046/837-10-04.

na Bratkowicach.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Simson, motorower, stan bardzo dobry, 1990 rok
- sprzedam. Tel. 046/837-28-95.

CC 900, 1996 rok. Tel. 0241285-34-98.

garaż

Garaż do wynaj«cia (osiedle Kopernika
Tel. 0601-946-311.

VW Gotr2 1,6, 1986 rok, zielony metalik, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/837-73-48.

Fiat Brava 1,6 16V, 1996 rok, 45 tys. km, prd.
- sprzedam. Tel. 046/838-47-38.

campingową, składaną.

Sprzedam przyczepc; D 47.
Tel. 046/874-74-15.

Spm:dam notarialnie działki budowlane w Bełchowie.
Teł. 0461113&-6 --09.
7
Spzalam mioszbnie ok. 40 ni', 05. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-27-58 po 17.00.

Sprzedam nadbudowę Poloneza Trucka, aluminiowe burty+ podłoga, I 997 rok. Tel. 0602-13 I -698.

Cinquec:ento 700, 1998 rok, przebieg ok. 7 tys. bn
_sprzedam. Tel. 046/837-80-32.

126p, 1988 rok - sprzedam. Strzebiesrew 45.
Tel. 046/838-36-06.

Sprzedam M-4 60 m', os. Dąbrowskiego.
Tel.(046) 837-50-39 po 16.00; 837-22-02

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 50 ro2,
os. Kostka Tel. 0604-464-395.
Sprzedam M-3, 48 ni'. Tel. 046/838-73-52 wieaorem.
Zamienię M-3, 48

ni' na kawalerlcę. Tel 046/837-30-32

wiec:zorcm_
Sprzedam M-2 (37 m'), IV pi~. Tel. 046/837-26-21.
Sprzedam działkę 1.500 m' - 4.000 m', os. Górki.
Tel. 046/837-68-42 w godz. IO.OO - 17.00.
Sprzedam M-5 na os. Bratkowice, 72 m'.
Tel. 046/837-70--09 wieczorem.

Sprzedam pawilon handlowy wolnostojący w centrum
Łowicza 324 m'. Tel.0606-387-354; 837-39-18.

Żuk skrzyniowy - sprzedam. Tel. 046/830-31-55.

Sprzedam dom w centrum Łowicza. Tel. 0601-209--010.

Fial 126p, 1980 rok - sprzedam. Tel. 046/839-12-70.

Sprzedam dom w stanie swowym, działka 1,20 ha
lub zamienię na bloki. Tel. 046/837-28-65.

Sprzedam działk« z sadem śliwowym o pow. 25 arów.
Zduny 96a. Tel. 0604-133-236 po 20.00.
Działkę budowlaną 3.200 m', wodociąg, z przyległym
hektarem ziemi tanio. Arlrndia 33. Tel. 042/658-28-78.

Sprzedam 7 ha ziemi w całości lub na działki przy trasie
Warszawa Poznań, między Zdunami a Łowiczem, dobry punkt na działalność gospodarczą. Maurzyce 36
w kierunku Strugienic.

Fiat 126p, 1991 rok, alann, c.z.; maglownica, stan
bardzo dobry - pilnie sprzedam. Tel. 0461837-35-62
do 16.00, 046/838-21-55.

Fiat CC 700, 1994 rok - sprzedam. Zielokwice 92.
Tel. 0606-451-824.

Jelcz C-317, naczepa ND-160 - sprzedam.
Tel. 046/837-33-21.

126p, 1990 rok po remoncie, nowe opony - sprzedam.
Tel. 046/838-86-61.
-

Sprzedam bardzo tanio 1,5 ha w Łowiczu, woda miejska i energia elektryczna. Możliwość budowy domu
bliźniaczego. Tel. 0602-725--053.

126p eł, 1996 rok, zielony, stan bardzo dobry
- pilnie sprzedam. Tel. 046/839-63-77, 0603-282-725.

żuk skrzniowy, 1985 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-75-17.

M-4, 60 m', ll pi~, os. Bratkowice - spaedam.
Tel. 046/837-71-24.

Zamienię

Sprzedam lub zamienię bloki w Pabianicach na Łowicz,
49 m', parter. Tel. 046/837-55-37, 042/686-83-62
obydwa telefony wieczorem.

Sprzedam pół domu w stanie surowym w Łowiczu,
ul. Chmielińskiej 42. Tel. 046/837-57-72 po 18.00.

Toyota Hiace 2,4 D, 1990 rok, lad. 800 kg + 6 osób
(samochód ciężarowy) - sprzedam. Tel. 0606-931-652,
046/837-71-85.

Ford Orion 1,6, 1986 rok, benzyna, 5,5 tys.
Tel. 046/831-83-0 I.

Fiat 126p, listopad 1993 rok, czerwony, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/838-46-51 po 19.00.

Muda 626 2.0, 1989 rok, bogate wyposażenie,
li tys. zł - sprzedam. Tel. 046/831-83--0 I.

Opel Calibra, grudzień 1991 rok, czarny, 24 tys.
- sprzedam. Tel. 046/837-43J2.

Skoda 105 L, 1988 rok, 1.800 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-83-08.

zł

prąd,

Sprzedam pól domu 100 m', budynek gospodaczy
m', orgodzony +działkę 1,5 ha
w Be.marach. Tel 046/862-36-99.
Sprzedam działkę n:kn:acyjną 50 arów, domek, sad,

Kupię powypadkowe, niemiec:kie, japońskie i inne.
Tel. 0606-854-452.

Peugeot 306 ł,4i, 1996 rok, 3-drzwiowy - sprzedam.
Tel. 046/837-95-84.

Ford Transit 2,5 diesel, 1995/96 rok, 7-osobowy, 70
tys. km, niebieski, ABS, PP, _serwo, bezwypadkowy,
stan idealny - sprzedam. Tel. 0602-219-877.

Kupię każde

126p, grudzic:ń 1992 rok - sprn:dam.
Tel 046/837-87-36 po 16.00.

Fial 126 650 ełx, 1999 rok, bez przebiegu - sprzedam.
Tel. 046/830-32-87 po 16.00.

Żuk skrzyniowiec, stan dobry - pilnie sprzedam.
Kocierzew Płd. 26 po 16.00.

na placu 3.000

1500, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-13-28.

Tel. 046/838-14-42 wieczorem.

Polon12 Caro - sprzedam. Tel. 0606-885-294.

samochody używane i powypadkowe:
Polonez, Cinquecento, I26p i inne.
Tel. 046/833-97-71, 0602-705-876.

Sprzedam JllZ}'czekę
Tel. 046/837-12-64.

Wartburg 353, 1983 rok, sprawny, zarejestrowany
- sprzedam. Łowicz, ul. Klimeckiego 39.

Fial Uno, 1993 rok, 5-drzwiowy - sprzedam.
Tel. 024/383--00-08.

Kupię

Skoda FaYOril, 1992 rok - sprn:dam.
Tel 046/838-12-92 wieczomn.

MZ ETZ e 250, 1989 rok, mały przebieg, stan idealny
- sprzedam. Teł. 046/837-84-48.

126p, 1991 rok - sprzedam. Janinów 15.
Tel. 0606-673-528.

wyposażenie

Sprzedam g<lSllO<łaMYo rolne 4 ha wraz z budynkami.
Uracze39.
Sprzedam działkę budowlaną IOOO m, Nieborów.
Tel. 046/832-24-68.

Kupię skrzynię biegów do Skody Favorit
Tel 0606-196-621.

Tel. 046/837-11-89,

Polonez Caro 1,5, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-78-51, 0602-432-755.

Ford Galaxy 1,9 TDI, 1996m, bogate

Sprzedam działk« z domem 1.900 m' w Łowiczu,
ul. Klickiego 27. Tel. 042/673-89-32, 022/621-57-51,
0602-763-385.

Lada Samara l,S, 1991 rok, czarna.
Tel. 0604-113-404.
Cinquecento 900, 1996 rok, 15.000 zł - sprzedam.
Tel. 0606-935-367.

126p, listopad 1991 rok, cmwony - spm:dam.
Tel. 046/838-82-53, 0604-727-418.

biały, szybenłaclL

Wartburg I ,3, 1990 rok,
Tel. 046/837-80-27.

PołoDe'Z

Jelcz 32S, 1990 rok, chłodnia bez agregatu, stan bardzo
dobiy - sprzedam. Tel. 046/838-45-65, 0602-255-831.

126p, 1996 role - sprzedam. Tel 046/839-(,6.55
po 17.00.

126p, 1985 rok - sprn:dam
Rmx:t. Tel 0502--056-655.

Robar Fargon - tanio sprzedam. Tel. 046/838-20-29.

A3 I pod planddcą - sprzedam.
Tel. 046/838-47-56.

Żuk blaszak, 1985 rok, po remoncie, stan bardzo
dobry. Tel. 0421719-29-08.

Sprzedam tanio mieszkanie, 50 ro2. Tel 046/837--08-56.

po 16.00.

126p, 1994 rok - sprzedam. Tel 04<w'861-22-65.
Avię

Lada 2104, 1300 combi, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 0421710-89-24.

7.31Dkni~

po-

Sprzedam nowe w cegle M-1, M-2, M-3, M-4 w atrak• cyjnym punkcie Lowicza. Tennin realizacji
wiosna 2001. Tel. 0601-926-577.

Polonez Caro, 1993/1994. Tel. 0421719-12-62.

Sprzedam bagażnik samochodowy,
Tel. 046/837--01-56.

Ford Escort l,8D, rok pndikcji 1989, 90 tys. przebiegu, bonio metalik, el. szyby, centralny zamek. alann na
pilota, szyberdach, radio, spojlery. Tel. 0602-697-885.

ładnie

Sprzedam blolci M-3, 52 m', JllZY dworcu PKS lub zamienię na domek jednorodzinny. Tel. 046/837-39-17.

łódka

- sprzedam. Tel. 046/83744-22, 0602-786-412.

Tel. 0603-833-831.
FIOi Punto SS SX, grudzień 1996 rok,=.ry metalik
- sprzedam. Tel. 04&'837-57-89.

Star 200, bardzo dobry stan, mały przebieg
- sprzedam. Tel. 0421719-11-68.

Cinquec:mto 700, 1991192 rok - spm:dam.
Tel. 046/837-29-61 po 20.00.

126 el, październik 1998 rok, cena 9200 zł - sprzedam.
Marianka 13.

Polonez, I9'J7 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 046/837-71-33, 0606-986--063.

Sprzedam działki rekreacyjno-budowlane,
łożone, niedaleko t.oiwcza - tanio.
Tel. 046/838-76-53.

Sprzedam do Polone:za: drzwi, kompletny przód, przejściówki, skrzynię 5• tylni most Tel. 0606-408-6 _
75

Tel. 090/25-32-20.

Star 1142, 1995 rok, kolor niebieski, skrzyniowy lub
izlllenna-sprzedmn. Tel.0241277-93-93,0604-598-708.

Fw 126p, 1988 rok oraz 1998 rok-sprzedam.
Tel. 046/838-27-10.

Wartburg 1,3, 1990 rok benzyna+ gaz- sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

Fiat CC 700, 1997 rok, metalik; opony; 145n0/13;
135 R 13; 155 R 13; 184 R 14C; 750 - l 6C i dl;tki I.I OO
x 20, oowe - spm:dam. Tel 046/837-37-45 po 16.00.

Renault Rl9, 1993 rok, wsporoag;mie kierownicy,

Dolny 77.

Sprzedam kiosk na taigowicy. Tel. 046/837-63-79.

powypadkowe, szybka realizacja
zgłoszeń, najkorzystniejsze ceny. Tel. 046/837-46-96,
0606-854-452.

centralny zamek. el szyby, imobiłizer, hak - sprzedam.

- tanio sprzedam. Tel. 046/837-4.5-69.

Polonez 1,5, 1990 rok - sprzedam.

FSO 1500, 1989 rok. Tel. 0421719-20-77,
0604-392-876.

Fiat 126p eł, 1995 rok - sprzedam. Tel 046/837-43-65
po 18.00 lub 0604-156-819.

Audi 80 2,0 E typ 84, 1992 rok, bogate wyposażenie
- sprzedam. Tel. 0602-133-182, 06/837--01-80.

Fiat 126p, 1990l'JI rok, ziełooy, garażowany, stan
bardzo dobiy - sprzedam. Tel. 046/837--02-42.

Fiat TIJIO 1,4 ie, 1994 rok - spm:dam.
Tel. 046/837-06-43, 060jj-425-372.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną pow. 1,41 ha przy
CPN Klewków, trasa Poznańska. Tel. 046/837-18-71.

Fiat I 26p, 1987 rok, sprawny - sprzedam.
Tel. 0421719-33-68.

VW Pasat combi, 1992 rok, =.ry metalik, stan bardzo
dobry. Tel. 0461837--06-56.

Caro, 1991 rok,
Tel. 046/838-72-71.

Favorit, 1992 rok. Tel. 0421719-20-77,
0604-392-876.

VW Poło Oassic, 1991 rok, ciemno-zielony metalik
- sprzedam. Tel. 046/837-33-95 po 21.00,
0606-478-819.

126p, 1990 rok - sprzedam. Mysiaków 119.
Tel. 046/838-50-86.

Połon12

Sprzedam lub zamienię M-4 na M-3.
Tel. 0461837-72-34.

126p, 1995 rok; przyczepkę samochodową - sprzedam.
Wygoda 52. Tel. 046/837-27-27.

Wieś

Ford Sierra 2,0, 1982 rok; ETZ ISO, 1990 rok;
Połone'Z 1,5, 1985 rok; 126p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-68-51.

Żuk +kabinę - sprzedam. Łowicz, ul Kiemozka 13.

Nissan Micra I ,O, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-46-87.

Cinquccnlo 700, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

Robur LD 3001, 1989 rok grudzień, furgon,
stan dobry - sprzedam. Tel. 042/719-19--02,
kom. 0603-09-16-88.

Tubant 601, rejestrowany 1987 rok, silnik
po remoncie - sprzedam. Teł. 046/837--06-77.

Kamaz 5511, 1989 rok - sprzedam. Te. 046/838-90-05.
Fiat Tipo, diesel, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-43-57.

Łowicz,

Tico, 1997 rok, przebieg 30 tys. km - sprzedam.
Tel. 046/837-69-82.

I

Motorówka Malibu z pc;dnikiem - sprzedam.
Tel. 046/837-93-63.

Tel. 0461837-12-77.

Polonez, 1984 rok, po remoncie silnika - sprzedam.
Tel. 046/837-11-10.

VW Gotr I 500 diesel, 1981 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-08-12 po 17.00.

t26p eL grudzień 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-91-32.

kupię.

Łowicz,

zł.

VW Gotr In, 1996 rok, alufolgi, białe zegary,
szyberdach - sprzedam. Tel. 046/838-75-58 po 16.00.
Fiat I 25p, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-16-17 po 20.00.

Cinquecento 700, 1994 rok, niebieski metalik
- sprzedam. Zielkowice 235 (Czajki).

Peugeot 405, 1991/92 rok, benzyna+ gaz, 1.5 tys
- sprzedam. Tel. 0601-204--034.

VW Polo do 2 lat, I właściciel, z salonu, bezwypadkowy oraz Opel Astra do lat 4 - kupię. Tel. 046/837-53-0 I.

Skoda Favorit, 1992 rok, 7,5 tys.
Tel. 0601-204-034.
9

-

•

•

•

•

zł

•

Avia izoterma- sprzedam. Tel. 046/838-90-31.

Merdeces I 23 (beczka), 24Ó D, 1981 rok, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0606-505-961,
0421710-88-21.

zł

126p, 1986 rok, stan dobry. Dmosin 53a.
Tel. 042/874-72-36.

- sprzedam.

•

•

•

•

Polonez, 1983 rok,
Tel. 0602-131-698.
w -

y

pięciobiegowy.

„
„ •

..,.., - - -

„ -

Sprzedam działki budowlane w Zdunach.
Tel. 0461838-75-53.

domki, działka na wsi na bloki, inne
propozycje. Tel. 046/838-35-71 do I I.OO.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 12.100 m2,
cena 1,5 zVm' w Domaniewicach. Tel. 022/679-77-53.
Sprzedam lub zamienię na kawalerkę mieszkanie
snościowe M-4 (pow. 48,2 m') w Żychlinie.
Tel. 024/285-22-49 po 16.00.
Sprzedam M-3, 38 m', os. Noakowskiego.
Tel. 046/837-44-93.
..... -

„ „ •• - • - - ••••

Sprzedam dom z ogrodzeniem, 4 ha ziemi w Kalenicach.
Domaniewice, ul. Leśna 12.

Wiadomość:

wła

M-4 w Głownie ul. Sikorskiego - sprzedam.
Tel. 0421719-22-92.
2,5 ha ziemi, 2-3 klasa przy trasie, media.
Tel. 0421719-31-03.
M-4 60 m2 i garaż na osiedlu Kopernika - sprzedam
lub zamienię na dom. Tel. 0421719-15-77.
Działki

budowlane centrum Głowna (między Soa Łowicką), media w ulicy - sprzedam.
Tel. 0421719-10-55 po 16.00.
wińskiego
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Obiekt magazynowo - mieszkalny na każdą działalność handlową (w Osinach) gm. Dmosin - sprzedam. Tel. 042/719-10-55 po 16.00.
Dzialkę budowlaną

1200 m2 w Głownie
- sprzedam. Tel. 0421719-14-37.

piętro.

Dom w Głownie w stanie surowym (przyłącza:
woda, media, energia elektryczna, dachówka bitumiczny), działka 11275 m2 • Tel. 0421719-19-60.
Działki

budowlanbe w
Tel. 0601-804-994.

Sprzedam silnik Leylanda po kapitalnym remoncie.
Tel. 046/838-49-87.

Sprzedam trzy maszty stalowe, w}-sokość 4 m; cena
70 zł za sztukę. Tel. 046/837-63-96 wieczorem.

Sprzedam ladę chłodniczą - tanio. Tel. 046/837-76-29,
0603-677-859.

Sprzedam dwie stębnówki Textimy w bardzo dobrym
stanie. Tel. 046/837-63-96 wiczorem.

Coka! 66 m2 do wynajęcia, Plac Przyrynek 16.
Tel. 0601-198-068.

Sprzedam zestaw: prostownik, rozruch + spawarka
(12,24V) zasilanie 220, 380, cena 550 zł.
Kocierzew 10214. Tel. 0604-239-287.

Sprzedam

Mieszkanie dwupokojowe do wynajęcia,
os. Dąbrowskiego. Tel. 046/838-35-0 I.

Sprzedam pustaki. Tel. 046/838-13-1 ł wieczorem.

Głownie.

M-4 w centnun Łowicza, blisko stacji
PKP, os. Tkaczew 2. Tel. 0601-175-173.
wynajęcia

30 m2, os. Swoboda Głowno
- sprzeddm. Tel. 042/719-31-52.

NIERUCHOMOŚCI

-KUPNO

Małżeństwo poszukuje mieszkania do
Tel. 0605-233-823.

domek

wynajmę, kupię.

dom lub mieszkanie w centrum Łowicza
Tel. 046/837-87-54 lub 0601-390-743.

wydzierżawienia pawilon
gospodarczą, 24 m2 • Głowno,

Kupię

dom w centrum Łowicza najchętniej z lokalem
użytkowym lub działkę budowlaną.
Tel. 046/837-02-66 po 20.00.
Kupię mieszkanie do 40 m2 n3' os. Starzyńskiego
lub os. Dąbrowskiego. Tel. 0461837-81-63.
Kupię domek jednorodzinny na Górkach.
Tel. 0602-764-975.

na działalność
os. Kopernika 12.

Tel. 042/719-24-38.

KUPNO - RÓŻNE

Kupię

domek może być z ziemią - Łowicz i okolice.
Tel. 837-69-65, 0606-884-393.

wynajęcia.

Skup metali kolorowych.
Tel. 046/837-61-09.

Łowicz,

Klickiego 66.

Kupię

40 sztuk eternitu grubofalistego.
Tel. 024/277-95-46 po 20.00.
GSM - kupnO-sprzedaż, nowe, używane.
Tel. 046/830-21-24, 0501-053-262, 0501-546-955.
Kupię

tanio

betoniarkę.

Tel. 0241277-97-53.

SPRZEDAż-RóŻNE

Kupię

mieszkanie M-2 osiedle Kopernika
lub Sikorskiego. Tel. 042/710-84-74.

Kupię gospodarstwo rolne (2-3 ha) z domem mieszkalnym w okolicach Głowna lub Strykowa.
Tel. 042/652-02-24.

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
dom w centrum Łowicza. Tel. 0601-209-010.

Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych, desek,
stempli na zamówienie. Partyzantów 9.
Tel. 046/837-17-07, 046/837-96-69.

łat,

suknię ślubną

30 i więcej miejsc noclegowych; pomieszczenie na sklep, gabinc~ zakład lub cale pół domu (bliź
niak). Plac Przyrynek 12. Tel. 046/837-99-16.

Sprzedam

Pilnie wynajmę pokoje dla studentów lub na biura.
Tel. 046/837-68-65.

Plastykowe 2 kg łubianki, cena 1,50 zVszt.
Tel. 0221729-ll-63, 0602-234-810, 046/837-38-51.

PARKING STRZEŻONY
• Promocyjne ceny
karnetów miesięcznych

„ELWIT"
ul. 3-go Maja 9 tel. (046) 837-66-24

między

dworcem PKP, a Starym Rynkiem
d. centrala

węglowa

AUTOKOMIS
• Bardzo atrakcyjny system
kredytowy dla-kupujących
oraz wstawiających pojazdy
Przyjmujemy zamówienia na pojazdy
sprowadzane z zagranicy

R-698

LEWEATAN
MARKET
przy ul.

Długiej

- tanio. Tel. 0603-501-305.

Ł'7bianki plastykowe 1,50 zVszt. Tel. 0461837-40-40,
837-38-51, 0602-234-810.

CAŁODOBOWY

•

Sprzedam segment młodzieżowy i wypoczynek.
Tel. 046/837-26-03 po 20.00.

mem, bezprzewodowy, 350 zł. Tel. 0603-673-972.

Sprzedam rower górski, cena 300 zł.
Tel. 046/837-81-70, 0606-647-668.
Sprzedam rower BMX. Tel. 046/838-87-65.
Sprzedam wapno zlasowane. Tel. 046/838-21-51.
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ZAPRASZA
PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:
• SZEROKI ASORTYMENT
·ATRAKCYJNE CENY

PRACA
Potrzebny młody kierowca do rozworzenia pizzy.
Tel. 046/837-83-51.

Emeryc~ rernciści -dam pracę. Tel. 046/837-76-29,

subwoofer niemieckiej firmy 600W. Tel. 0602-273-979.

Emerytka szuka pracy w księgowości lub innej.
Tel. 046/837-71-39 po 19.00.
Zatrudnię

technika farmacji. Tel. 0604-477-615.

wędliniarską.

Czterdziestoletnia, średnie ekonomiczne, podejmie pracę biurową, handel, gastronomia i inne.
Tel. 0502-980-287.

- tanio. Tel. 046/837-85-41.

Dobrze płatne zajęcie dla osób posiadających
do internetu. E-mail: michald@inteńa.pl

Sprzedam bramę garażową 3 x 3. Tel. 046/837-71-41.

Dam

chałupnictwo,

koperta plus znaczek,

dostęp

Kłys

Małgorzata, ul. Narutowicza 112, Żychlin.
Zatrudnię blacharza samochodowego, samodzielnego.
Warsztat samochodowy Ikara 4. Tel. 046/837-44-22,
0602-786-412.

biały,

Sprzedam telewizory mało używane 21 cali: ł) czarn<>cena 50 zł; 2) kolor bez pilota, 200 zł.
Tel. 046/838-75-0 I.

Przyjmę chałupniczo szycie biustonoszy
(pierwsze operacje). Tel. 046/838-36-32.

Regały

Zatrudnimy szwaczki i absolwentki do szycia
bielizny damskiej. Tel. 0421719-51-32,
0601-36-60-30.

sklepowe sprzedam. Tel. 046/838-98-30
wiecz.orem.

OKNA ZPCV
DRE'łJNO
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• Kostka brukowa wibroprasowana
• Krawężnik drogowy
• Obrzeże trawnikowe
• Bloczek betonowy 14x25x38
• Pustak „ALFA", żużlowy,
keramzytowy
• Strop gęstożebrowy SZITB
• Trylinka i płytki chodnikowe
• Transport materiałów samochodem samowyładowczym z
dźwigiem HIAB

BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE

Wyroby posiacta1~ certyfikat
na znak ąezpi czeństwa

Bratoszewice, ul. Łódzka 21 a
tel. (042) 719-64-04

""BO!Wln o

Lady sklepowe - sprzedam. Tel. 0602-572-068.

Sprzedam pianino i maszynę do pisania
Tel. 046/837-65-21.

Producent

NAJTAŃSZE OPONY

wysprzedaż.

0603-677-859.

„BEM·BUD" s.,. z o.o.

99-400 Łowicz, "Ul. Katarzynów 48
tel. 046/837 -57 -58, fax. 046/837 -50-35

Maszyny szwalnicze Tel. 0601-804-994.

Sprzedam wideo SONY LW-282E; tubę JBI.,.IOOOW,
zetaw głośników do samochodu w skrzyni IOOOW,

Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny na gwarancji.
Tel. 046/837-81-83.

Pilnie sprzedam wieżę Hi-Fi Panasonic SA-CH72
w bardzo dobrym stanie; autoreverse, dolby NR,
tuner cyfrowy (pamięć 36 stacji). CD x 3, equalizr, V.Bass,
odtwarzanie i nagrywanie z timerem, funkcja edycji
nagrywania, pełna obsługa z pilota, moc 2 x 70W, gł<>
śniki z systemem do zawieszania na ścianie, możliwość
podłącznia do telewizora, instrukcja po polsku;
cena 1.500 zł. Tl. 046/837-63-96 wieczorem.

Pilnie sprzedam spawarkę elektryczną 380 V, butlę
i 2 butle tlenowe oraz węże, palniki,
reduktory. Tel. 0604-291-573.

acetylenową

Zatrudnimy młode osoby do pracy w pizzerii.
Tel. 046/837-83-51.

Sprzedam kaloryfery żeliwne, nowe, po niskiej cenie.
Tel. 046/837-32-17 po południu.

Sprzedam eternit grubofalisty. Tel. 046/838-95-72.

Wysprzedaż maszyn szwalniczych.
Tel. 0421719-40-45.

Sprzedam akordeon firmy Weltmeister, 80 basów.
Tel. 0461837-14-79.

Sprzedam tanio blachodachówkę ok. 35 m2•
Tel. 046/837-58-19.

Hydrofor, pompę, silnik, lodówkę dwukomorową
Polar, magielnicę Kalinka. Tel. 0421719-26-35.

Tel. 0421719-15-77.

Sprzedam niedrogo ramki ogrodzeniowe, metalowe używane w dobrym stanie, 5 sztuk, 12 mb metalowe słupki do siatki. Tel. 042/719-17-31.

Sprzedam telefon stacjonarny Sagen Actiw z interco-

Sprzedam stół pokojowy, kolumny l 50W.
Tel. 046/837-17-07.

Sprzedam D3VC 14, 4" i 2 3/4" D3VB 18, 3 3/4".
Tel. 046/837-46-40.

Łowicz,

Sprzedam magnetowid Tel. 046/837-43-56.

Sprzedaż
zł.

16. Tel. 046/837-2 ł-84.

Sprzedam stemple, deski, krokwie, kątówkę
oraz wiąż w balach 55 mm. Tel. 0603-366-017.

Technics CD SLPG 390, wzmacniacz SW 500, kolumny JAMO 170W, cena 2000 zł. Tel. 0605-915-779.

Tel. 046/838-35-71

Sprzedam 2 hale 57 m długość, 11 m szerokość, 5 m
boki blaszane ocynkowane, kryte eternitem, do demontażu. Tel. 0608-119-212,
0421719-63-30.

Sprzedam piłę spalinową, 350 zł. Tel. 046/838-35-71 • S rzedam , dwó."• · tro•ik b
· sk'ory.
p
soaę
~"'< 1
~ ę z rązowC)
d odz. 11 OO
og
· ·
Tel. 046/837-55-90.
Sprzedam deski podłogowe długości 4,60, 15 m'.
Sprzedam beczkę ocynkowaną 2000 litrów, nowa
Cena 350 zł. Tel. 0602-848-339.
oraz polrząsacz widłowy do siana Tel. 0602-391-335.
Sprzedam telewiz.or Sony 28", Saba 31", Philips 14";
Sprzedam
kuchnię gazową i weglową.
kosiarkę spalinową i elektryczną; komplet wypoczynkowy; rower damski i męski; fotel bujany; huśtawkę Tel. 0461838-35-01.
ogrodową. Tel. 046/838-56-09.
Sprzedam gry do konsoli Playstation.
Sprzedam sztangę, hantle, ławkę. Tel. 046/838-85-16. Tel. 046/837-78-34.

Lodówkę Mińsk

za 16

większego zamienię.

wysokości,

Sprzedam stay kredens z barkiem, w dobrym stanie
oraz stół i cztery krzesła. Tel. 046/837-55-90.

Tel. 0603-240-883.

Sprzedam lodówkę w dobrym stanie.
Tel. 046/837-33-61.

kosmetyków - promocja dla 16-latków
Tel. 0601-237-567.

Górala 24 na
po li.OO.

Zamrażarkę skrzyniową.

lodówkę Mińsk

Sprzedam okna drewniane, nowe. Nieborów 199.

Do wynajęcia pawilon wolnostojący 85 m2 przy
ul. Chełmońskiego I. Tel. 046/837-63-10.
Wynajmę

Sprzedam

z Pleszewa, węglowe z Olsztyna,
wysoka wydajność, niska cena. PHU Domitech,
ul. Klickiego 66. Tel. 046/837-61-09.

Kotły miałowe

atrakcyjny lokal o pow. 60 m na działalność
gospodarczą na ul. I Maja 15. Tel. 046/837-69-33.

Wynajmę

Sprzedam blachę z dachu. Maurzyce 11.
Tel. 0606-557-270.

15 m ogrodzenia - tanio sprzedam. Tel. 0601-694-171.
Tanio sprzedam bale topolowe. Tel. 046/838-51-17.

łóżko

Sprzedam nagrywarkę Mitsuni C-R x 2 IX 8.
Tel. 046/837-01-91 po 16.00.

perkusję.

Sprzedam rowerek dziecięcy BMX od 3 do 5 lat.
Tel. 046/837-13-96.

Regały sklepowe, meble golańskie - sprzedani.
Tel. 046/837-19-41 wieczorem.

Tanio sprzedam krajalnicę
Tel. 046/837-87-93.

Wózek bliźniaczy dwufunkcyjny- sprzedam oraz gwintownicę elektryczną typ GW-4. Tel. 046/838-75-53.

2

młodzieżowe.

z nadstawką, lodówkę,
Tel. 0461837-34-49.

Sprzedam pianino. Tel. 046/837-26-11.

Sprzedam

(Głowno, Stryków, okolice)
Tel. 0421719-26-80.

Do

Kupię

Łowicza.

szafę

Akoredon Weltrneister 80 - sprzedam. Zawady 58.
Telewiz.or TeleStar 21" z telegazetą - sprzedam.
Tel. 046/837-04-64.

Sprzedam gruz betonowy. Tel. 046/837-57-80.

Oleje silnikowe, hydrauliczne - luzem - sprzedam.
Kocierzew. Tel. 0461838-48-94.

Do wynajęcia pokój dla dwóch studentek.
Tel. 0461837-15-09.

Kawalerkę,

mieszkanie, parter do 60 m2 w centrum.
Tel. 046/837-27-14.

Wiadomość:

Do wynajęcia mieszkanie, częściowo umeblowane
- 75 m2• Tel. 0604-210-995.

-

Kupię

Wynajmę

pokój. Tel. grzecz. 046/837-78-86.

Lokal do wynajęcia, 20 m', w centrum
Tel. 046/837-38-40.

Własnościowe

wynajmę.

Wynajmę

Mieszkanie do wynajęcia w Głownie.
Łowicz, ul. Zduńska 27/5 po 18.00.

Sprzedam tanio dzialkę 14ł0m 2 woda, prąd, blisko
zalewu. Osiny 53. Tel. 0421719-14-57.
M-3, 38 m2 - Głowno, os. Kopernika, I
Tel. 042/719-35-54, 0602-522-205.

Sprzedam nową, wysuwaną półkę pod klawiaturę,
pasującą do każdego biurka; cena 50 zł.
Tel. 046/837-63-96 wieczorem.

Do

Sprzedam tanio dom drewniany, Głowno
ul. Barbary 12. Tel. 0603-750-511,
dom 043/675-21-60.

Wyprzedaż łubianek

plastykowych z jednym uchem,
1,50 zVszt. Tel. 046/837-40-40, 837-38-51,
0602-234-810.
'
.

Samodzielne, wygodne M-3 w bloku, tanio
Tel. 046/838-98-90 wieczorem.

~
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Naiwięksi producenci
'-o'ootvlO%

s„

c::

• Wyregulowane
i wycentrowane
• Próby w terenie
•Montaż akcesorii GRATIS

HURTOWNIA:
GODZINY OTWARCIA:
8.00 - 20.00, niedziela 14.00 - 20.00

,

Naiwyższa iakość
Nainiższe ceny
Łowicz,

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06
Tel. kom. 0602-504-924
Głowno,

Plac Wolności 10
Tel. 0421719-34-24

Przedsiębiorstwo

Usług

Geodezyjnych

llOMOCIA IO 101 INIERGE§L~
99-400 Łowicz, ut. Starościńska 4

• Fiat 126p 65-80 zł
•Fiat 125p, Polonez 110-175 zł
• Na zamówienie OPONY NOWE
MICHELIN, CONTINENTAL,
SEMPERIT, DUNLOP, DĘBICA

Ponadto oferulemy:
• Opony zachodnie utywane - gwarancja, felgi do aut

~lliLJY
montaż i ;;aź.enie - oo

·~77r=;G~l~ Łowicz, ul. Napoleońska 6, tel. (046) 837-37-40

tet.lfax. (046) 837-53-45
·0-602-232-156; 0-602-232-157

POLECA SWOJE

USŁUGI

W ZAKRESIE:
•!• mapy do celów projektowych
•!• podziały i rozgraniczenia nieruchomości

•!• inwentaryzacje obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemn,~go
•!• wytyczenie obiektów budowlanych
i geodezyjną obsługę budów.
R

EUROFALA
(ETERNIT)

14,90

zł/szt.

* NAWOZf *WĘGIEL* KOKS
*MIAŁ *MAT. BUDOWLANE

NAJNIŻSZE CENY!
Stryków, ul. Rolnicza SA tel. 719-93-63/64

16

8.06.2000 r.

Chcesz zarobić - sprzedawaj kosmetyki Oriflame.
Tel. 0421719-19-86.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85 .
Wideofilmowanie - profesjonalne - tanio.
Tel. 0601-157-630.
Wideofilmowanie „Kasia" - profesjonalnie, solidnie,
tanio. Tel. 046/837-87-68.
Wideofilmowanie. Bejda Andrzej.
Tel. 046/837-40-11.

Usługi hydrauliczne,
Tel. 046/838-75-53.

pełen

zakres, nowy tecnologia.

Gładź

gipsowa, malowanie. Tel. 046/839-60-12
wieczorem.
Malowanie i inne wykończeniowo dekoratorskie.
Tel. 0605-283-852.
remontowe, parnele ścienne i podłogowe,
malowanie. Tel. 0606-226-121.

gładź,

Nagrywanie cyfiowe VHS. Tel. 046/837-52-23.

„EFEKT" usługi hydrauliczne, nowoczesne technologie zgrzewcze, „referencje", najniższe ceny.
Tel. 0604-674-641.

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-48-80, 0603-934-699.

Murowanie, tynkowanie, ocieplanie budynków.
Tel. 0603-244-493.

Wideofilmowanie - Krzysztof Bielecki.
Tel. 0421672-23-20; 0603-287-456.

Montaż

okien PCV i drewnianych.
Tel. 0605-562-636.

Wideofiimowanie - obróbka komputerowa.
Tel. 0606-662-878.

Wyrób ogrodzeń metalowych, giętych, kutych.
Arkadia 2. Tel. 0461838-59-63.

Wideofilmowanie - Radosław Pawelec.
Tel. 0461838-49-38, 0603-240-038.
Wideofilmowanie FU „MEWA''. Obróbka komputerowa. Tel. 046/837-83-96, 0601-323-562 po 17.00,
046/837-77-75.
Wideofilmowanie. Tel. 046/837-31-73.
Wideofilmowanie studio Roma, obróbka komputerowa. Tel. 046/837-79-78, 0606-605-698.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki
z płyt gipsowych, gładź. Tel. 0603-787-353.
Układanie kostki brukowej. Tel. 046/838-36-10
wieczorem, 0606-113-228.

Budownictwo jednorodzinne i nie tylko, tynki, klinkiery, ytong, faktury VAT. Tel. 046/837-33-61
po 19.00.
Malowanie, tapetowanie, glazura, terakota,
gipsowa. Teł 0461837-74-51.
Cyklinowanie podłóg. Wieczorek. M.,
ul. Podrzeczna 13n.
Zabudowa wnętrz, montaż
Tel. 046/837-11-09.

boazeri~

gładź

Łowicz,

paneli.

Usługi

hydrauliczne miedź, plastyk i tradycyjne, koolejowe. Tel. 046/837-21-65
lub 0602-269-735.

Dachy - wszystko. Tel. 0602-711-851.
Ocieplania - wszystkie. Tel. 0602-711-851.
Polikretan - natrysk. Tel. 0602-711-851.
Tynki szlachetne. Tel. 0602-711-851.
Hydrauliczne. Tel. 0602-711-851.
Płyty

GK, zabudowa poddaszy.
Tel. 0602-711-851.
Montaż

paneli ściennych, podłogowych.
Tel. 0461837-01-85 wieczorem, 0602-513-558.
Usługi

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

Hydrauliczne. Tel. 0606-838-972.
Usługi hydrauliczne, wodo-kanalizacyjne, kotłownie
olejowe, miedź, plastik. Tel. 046/838-74-83 po 20.00,
0602-442-524.

Sza."llba polietylenowe - szczelne od 2.000 do IO.OOO I
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Tel. 046/838-74-83, 0602-442-524.
Docieplanie budynków. Tel. 046/837-56-74,
0601-385-530.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz.
Tel. 046/837-56-74, 0601-385-530.
Montaż pol<ryć

dachowych, obróbki blacharskie,
sidingi, tynki akrylowe. Tel. 0604-645-981,
0502-228-972.
Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych - wycena, kosztorysy, nadzór.
Tel. 046/837-78-38.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popów 43. Tel. 0604-334-891.
Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne,
glazura, terakota, gładź, panele, płyty GIK, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.
Elektroinstalacje, przyłącza, pomiary, domofony.
Cieślak Edward, Łowicz, os. Kostka 21128. VAT.
Tel. 0601 -303-858, 046/837-50-84.
Gladź, płyta

gipsowa, sufity podwieszane, ścianki dziamalowanie, boazeria, panele, glazura, terakota,
podłogi, parkiety, cyklinowanie, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po 20.00.
łowe,

Panele ścienne, podłogowe, glazura, terakota, malowanie , zabudowa z płyt G-K, sufity podwieszane, wymiana drzwi i okien, docieplanie strychów i poddaszy. FVAT.
Tel.(046) 837-02-59; 0602-584-061.
Budowa kominków. Tel. 0461837-84-92,
0604-609-M6.
żaluzje, poziome, pionowe, rolety materiałowe i antywłamaniowe; montaż,

naprawa, cena producenta.

Tel. 0603-753-973.
Usługi hydrauliczne. Tel. 046/837-80-39,
0606-227- I 64.

• Usługi remontowo-budowlane, pełny zakres (płoty,
ogrodzenia, FVA1). Janusz Koprowski, Łowicz,
ul. Ułańska 213. Tel. 046/830-20-19, 0606-880-378.
Gładź

gipsowa, malowanie - solidnie.
Tel. 0605-520-033.

INNE

montaż

USŁUGI

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Tel. 046/838-70-32, 0602-681-541.
Zespół

muzyczny. Tel. 046/837-42-08.

Producent oferuje parapety z marmuru
Tel. 046/833-04-95.

żywicz.ego.

Pracowałeś

legalnie - Niemcy, Europa Zachodnia
- odzyskujemy podatek. Tel. 0711385-20-18.
Gabinet lekarski. Lekarz medycyny Aleksander
Janowicz, Małszyce nr 16, 99-400 Łowicz.
Tel. 046/838-99-70. przyjmuje 8.00 - IO.OO,
-18 OO - 19.00, dojazd Linia nr 3.
Podciśnieniowe

pranie dywanów, tapicerek
samochodowych, środek piorący szwajcarskiej
firmy „Taski" Szczepaniak, Bratkowice 19/9.
Tel.(046) 837-73-07.
Usługi kopaczko-ładowaczką.

Tel. 0601-303-279,

Montaż

okien i drzwi. Tel. 0502-049-478.

Dachy, konstrukcja i pokrycia, naprawa i konserwacja.
Tel. 046/839-18-37, 0603-879-721.
elektryczne: naprawy bieżące, instalacje elektryczne, automatyka stycznikowa, pomiary instalacji
elektrycznych, konkurencyjne ceny.
Tel. 046/837-77-05, 0608-124-443.
Gładź, płyta

gipsowa, sufity podwieszane, ścianki działowe, malowanie, boazeria, panele, glazura, terakota,
podłogi, parkiety, cyklinowanie, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po 20.00.
Vertal: żaluzje - wewnętrzne, nawierzchniowe, verticale - materiałowe, antystatyczne oraz pracowni komputerowych (atesty), rolety - tekstylne, zaciemniające (antywłamaniowe, 50 wzorów). Produkcja, montaż,
naprawa - rachunki VAT. Tel. 0602-736-692,
0602-297-257.
Usługi

remontowo-budowlane, glazura, terakota,
GK, malowanie, wymiana otworów,
murarskie. Tel. 046/837-81-44.

gładź, płyty
usługi

Rusztowania warszawskie. Tel. 046/837-47-42.

Biuro Rachunkowe - solidnie z licencją U.S, ZUS,
dojazd. Tel. 0602-529-914, 046/861-25-36.

Naprawa urządzeń chłodniczych: lodówki, zamrażar
ki, schładzarki do mleka, wypożyczanie przyczep chlodniczych na wesela. Tel. 046/838-27-74, 837-88-79,
0602-344-092.
Strony internetowe dla firm; sklepy internetowe.
Tel. 0604-271-825.
Usługi finansowe - dom, praca. Tel. 046/837-76-29,
0603-677-859.

Aleksander-Med; Gabinet odnowy biologicznej;
Czynny od poniedziałku do soboty; tel. 0601-226-862;
nastawianie kręgosłupa, zwalczanie bólów pleców,
głowy, stawów, rwy kulszowej, rwy barkowej, zwalczanie skoliozy u dzieci, uzdrowienia organizmu przy
innych chorobach. Stosujemy specjalistyczny masaż,
refleksoterapic;. Glowno, Wojska Polskiego IO, godz.
16.00 - 18.00„ tel. 0421719-19-56. Koluszki, llListopada 41, IO - 12 i 18.30 - 20.00, tel. 044/714-36-27.
przyjmę ziemię.

T4el. 046/837-07-77,

837-79-69.

transport IVECO 35IO.
Tel. 046/837-27-42.

Remontowo-budowlane, pełny zakres.
Tel. 046/830-30-02 wieczorem.

Lecznicza Lampa Bioptron - poznaj!
prezentacje. Tel. 0604-572-804.

Ukałdanie parkietu, paneli, mozaiki, schody w drzewie, cyklinowanie, malowanie. Tel. 046/837-42-55,
0606-968-225.

Unieważniam

betonowych.

Teł.

046/838-68-45.

Przyjmę

Bezpłatne

zagubione zaświadczenie na działalność
nr 1503 wyd. przez UM w Łowiczu na
nazwisko Henryk Banasiak, Łowicz.
gospodarczą

Ścinanie drzew niebezpiecznych, rozdrabnianie gałę
zi, budowa i pielęgnacja terenów zieleni.
Tel. 046/837-50-99, 0604-891-092.

Zagubiona została legitymacja studencka
- malazcę prosze o kontakt Tel. 0241285-42-96.

GSM - serwis, usuwanie blokad sim + lock, kody
Remonty i wykończenia wykonam. Tel. 0605_385489_ aparatów itp. Tel. 0501-053-262, 0501-546-955,
-046/830-21-24.
Kompleksowe remonty mieszkań, budynków.
Wykonam wszelką pracę piłą spal inową.
Tel. 046/837-53-74.
Tel. 0605-562-638 po 17.00.
Produkcja i sprzeaż kostki brukowej, różne grubości
Promocja 30% do 30.06.2000 roku w ubezpieczaniu
i kolory. Wygoda 24 koło Łowicza.
mieszkań w PZU. Bezskładkowa Zielona Karta.
Tel. 046/837-47-89, 0601-303-259.
Układanie blazury 20 zł/m2. Remonty mieszkań
i elewacji. RACHUNKI VAT. Tel. 046/837-19-29.
Masaże lecznicze, relaksacyjne, upiększające.
Gabinet kosmetyczny, ul. Kaliska 6a.
Montaż boazerii, panele ścienne , podlogowe, panele
PCV. Szafy, pawlacze, zabudowa wnętrz, schody, tralki, Tel. 0602-747-969.

Dociplanie budynków, gładź gipsowa, malowanie, sufit,
ściany z płyt giposwych, amstrong, terakota.
Tel. 046/837-08-07 po 20.00, 0605-520-033.
~anina

okien, drzw~ panele, gładź, malowanie, tynki, posadzki, glazura, terakota.
Tel. 046/837-03-22.
Rolety antywłamaniowe
Tel. 042/639-98-11.

zewnętrzne.

żaluzje poziome,pionowe, drewniane.

Tel. 042/639-98-11 .
Rolety tekstylne. Tel. 042/639-98-11.
Okna PCV raty. Tel. 042/639-98-11.
Montaż okien !>CV, drzewo, glazura, terakota,

plyty GK,

gładź.

Tel. 0604-269-443.

Komputerowe przepisywanie prac dyplomowych
(polski, matematyka). Tel. 046/837-60-38 od 14.00
do 17.00, 046/837-72-56 po 17.00.
Komputerowe przepisywanie prac, skanowanie,
wykresy, tabele. Szybko, tanio, solidnie.
Tel. 046/837-79-23.

przyjmę

ziemie; i gruz. Tel. 0605-370-050.

Zaginęły

dwie legitymacje studenckie Kolegium
Nauczycielskiego na nazwiska S. Rożej i M. Piech.
Tel. 046/837-58-16.
Skradziono oryginał świadectwa maturalnego,
Katarzyna Ciesiewska, 1998 rok. Tel. 046/838-02-78.
Rencistka z uprawnieniami zaopiekuje się osobą
lub samotną. Tel. 046/837-03-99 po 14.00.

starszą
Zespół
gości

- wesela, kaseta demonstracyjna, bawimy
przy stołach. Tel. 046/837-91-83.

Dywany, wykładziny, piorę solidnie i tanio.
Tel. 046/839-67-80 po 16.00.
Usługi tapicerskie, Łowicz, ul. Filtrowa 30.
Tel. 046/837-31-80 w godz. 18.00 - 21.00.

Wypożyczem rusztowania warszawskie.
Tel. 046/837-32-82.
Unieważniam pieczątkę o nazwie ,,Zakład Stolarski
mistrz Włodzimierz Pokora". Płaskocin 21, 99-415
Boczki od dnia 18.05.2000 roku.

Sprzedam sieczkanię jednorzędową do kukwydzy.
Tel. 046/838-17-19.

Sprzedam przetrząsaczo-zgrabiarkę 7, rozrzutnik obornika, siewnik zawieszany Lej. Tel. 0602-709-962.
Sprzedam ciągnik T-25A z kabiną, 1981 rok
po kapitalnym remoncie. Tel. 0241231-12-78.
Sprzedam prasę Z-224. Jamno IOO.
Tel. 046/838-90-80.

Pisanie i przepisywanie prac magisterskich,
podania, CV. Tel. 046/837-45-68.

Sprzedam młode kozy 40 - 60 zł.
Tel. 0602-214-265.

Komputerowe przepisywanie !>rac.
Tel. 046/837-78-91.

Sprzedam przetrząsaczo-zgrabiarkę 7 i
podorywkowy. Tel. 046/838-72-20.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-18-85.

pług

Sprzedam rozsiewacz nawozu KOS, chłodziarkę do
mleka ośmiozbiomikową, dmuchawę do siana poziomą i wentylator z silnikiem. Tel. 046/838-72-21.
Sprzedam tanio komplet podwozia do składania
Sarn. Bobrowniki 25. Tel. 046/838-51-65.

ciągnika

Sprzedam słomę, drzewo Tel. 046/838-58-54.

opał, żerdzie.

Piaski 14.

Sprzedam przyczep<; 6 t - 2000 zł, 1991 rok
i 4,5 I - 3.500. Tel. 046/838-47-38.

NAUKA

Pisanie prac z jc;zyka polskiego i z historii. _
Tel. 046/837-79-23.

Sprzedam: kombajn Bizon Z-056, 1988 rok; ciągnik
C-360 3P, 1987 rok; beczkę asenizacyjną 4 tys I,
1997 rok ; rozrzutnik obornika, jednoosiowy,
1993 rok; kosiarkę rotacyjną 1998 rok i inne
maszyny rolnicze. Tel. 046/838-95-l 4,
0604-208-588.

ósmoklasiści - intensywna powtórka z jc;zyka
polskiego. Tel. 0604-714-261.

ład.

Matematyka - szkoła podstawowa i średnia.
Tel. 0421719-23-83.

Sprzedam ścinacz zielonek Orkan.
Tel. 046/837-69-82.

Ósmoklasisto - kurs matematyki.
Tel. 0461837-85-96.
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
Tel. 042/719-70-21.
Kupię

Sprzedam tanio młocarnię szeroko-miotną,
Warmianka. Tel. 046/838-73-57.

nieużywana.

Sprzedam ciągnik Ursus 914, 1986 rok, C-360,
1984 rok - stan bardzo dobry. Tel. 046/861-25-51.
Sprzedam opryskiwacz, sadzarkę. rorzutnik obornika,
kultywator, pług, brony. Tel. 0604-534-505.
Sprzedam kombajn Z-056, 1989 rok i prasę Z-224,
1990 rok. Tel. 046/838-90-05.
Sprzedam ciągnik C-360, stan bardzo dobry,
trzyskibowy. Wygoda 8.

pług

dojarkę wukonwiową

nieużywaną.

Alfa Lava!,
Tel. 046/838-95-72.

Ciągniczek

ogrodowy Forshmilh z osprzętem
oraz opryskiwacz do Robi - sprzedam.
Tel. 046/83827-10.
Wynajmę 4 chłodnie po 40 t każda w okolicy Łowicza.
Tel. 046/838-45-65, 0602-225-831.

Sprzedam przyczepę 6

tonową.

Tel. 0461837-69-91.

Sprzedam ładowacz Cyklop, 1986 rok, stao
bardzo dobry. Tel. 0601-418-767 lub 046/838-90-56
wiecz.orem.
Sprzedam Bizona super 2056, stan bardzo dobry.
Maurzyce 58. Tel. 046/838-77-87.
Sprzedam

przenżyto, jc;cznień.

Tel.

046/838~5-67.

Sprzedam rorzutnik nowy i IO opasów po 250 kg.
Tel. 046/838-64-02 po I I .OO.
Sprzedam dojarkę, chłodziarkę, snopowiązałkę
i słomę. Nieborów 183. Tel. 0604-336-678.
Sprzedam

śrutownik

Wygoda 31.

Sprzedam 4 koła kompletne 750-20, cena 300 zł
oraz Kosa cena 500 zł. Tel. 046/838-75-01.
Sprzedam słonic; belkowaną,
Zielkowice li ł37.

większą ilość

ze

stodoły.

snopowiązałkę

Sprzedam schładzarkę do mleka 1201 Lipnice 24.

Sprzedam

stodoły.

czyszczącą

C-330 do IO lat Tel. 0541287-15-37.

Sprzedam pług pięcioskibowy i
WC-5. Zawady 55.

Sprzedam przyczepy nieskie i wysokie wywrotki,
4 i 4,5 t, Ursus C-360. Kocierzew Płd 15.

Sprzedam slomę prasowaną ze
Tel. 046/838-90-69.

ROLNICZE

Sprzedam prasę do slomy Sipma Z-224/1; ciągnik
rolniczy C-360, stan dobry. Teł. 046/861-25-42
po 20.00.

Oddam aktywację GSM + doplata.
Tel. 046/837-80-42.

Sprzedam parnik elektryczny, beczkę 600 litrów,
przenośnik ślimakowy do zboża - nowe.
Tel. 046/837-14-54 po 20.00.

Sprzedam siano luzem, ul. Sochaczewska 65.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-40-37.

Komputeropisanie. Tel. 046/837-68-60.

Cięcie ścian

Instalacje elektryczne, przyłącza napowietrzne i kablowe, ogrzewanie podłogowe - elektryczne.
Tel. 046/837-46-02, 838-57-55, 0604-104-671.

Komputerowe przepisywanie prac - wykresy,
skanowanie. Tanio, solidnie. Tel. 046/837-36-52
po 18.00.

Komputerowe przepisywanie prac - tanio.
Tel. 046/837-56-27.

remontowo-budowlane, pokrycia dachowe,
motaż płyt, paneli ściennych i podłogowych, nacjąga
nie gładzi, malowanie. Tel. 0241285-16-50,
0601-703-244.

sufity podwieszane, ścianki dzialowe z
plyt GK, wymiana okien i drzwi. Tel. 0461837-73-99,
0605-562-651.

Komputerowe przepisywanie tekstów, skanowanie:.
jc;zyk polski, angielski - szybko, solidnie.
Tel. 0461837-46-85.

Galeria „Piwnica Sztuki". Tel. 046/863-08-45

Usługi

poręcze, łuki,

Sprzedam przyczep<; 6 t, 1990 rok, wywrotka.
Tel. 046/838-79-59.

Obrazy, gobeliny, rzeźby, glinki.
Tel. 046/863-08-45

Elektryczne- wszystko. Tel. 046/837-47-42.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz - systemy
budynków - wysokie rabaty, również
wlasny materii. Tel. 0602-587-936.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-83-88.

Komputeropisanie - tanio. Tel. 046/837-70-63.

- legalizacja, naprawa. Łowicz, Plac
Przyrynek 2 (posesja CECH-u). Tel. 0606-976-175.

dociepleń

Agregat do mroźni Copelanda - sprzedam.
Tel. 046/837-45-70.

Komputeropisanie. Tel. 0461837-74-51.
Ramy do obrazów - oprawa, lustra.
Tel. 046/863-08-45.

Gaśnice

Produkcja i sprzedaż kręgów studziennych i przepustowych oraz okleina, kamień łupany.
Wygoda 24 k/Łowicza.

Kombajn zbożowy Class, dominator IOO, 4,60 heder
z sieczkarnią, silnik Mercedesa V8 oraz opony
750 x 20. Tel. 0461837-45-70.

- 046/83 7-08-76.

tłownie

Usługi

Usługi hydrauliczne. Tel. 046/837-11-75,
0606-838-972.

Glazurnictwo, docieplanię budynków,
paneli, płyty GK. Tel. 0421710-81-61.

Tel. 046/838-82-71.

KOMPUTERO
- PISANIE

Montaż autoalarmów, alarmów domowych,
domofonów i wideodomofonów - szybko, tanio,
solidnie. Tel. 0604-291-573.

Malowanie mieszkań, krótkie terminy - tanio.
Tel. 046/839-60-12 wieczorem.

Usługi

Wynajmę taśmociąg.

Kręgi betonowe - producent, Głowno,
ul. Tuwima 19. Tel. 0421719-43-30.

walcowy. Tel. 0461838-98-40.

Sprzedam słomę sprasowaną ze stodoły (większą ilość);
taśmociąg 5m. Tel. 046/838-95-56 po 20.00.
Sprzedam przyczepkę sarnocbodową, Wólki(
ciągnikową. Rogóźno fi 26.
Sprzedam orkan, stan bardzo dobry.
Tel. 084/684-11-83.
Sprzedam C-360, 1987 rok oraz rozrzutnik
obornika dwuosiowy, 1990 rok. Tel. 046/838-78-29.
Sprzedam mlodą krowę po wycieleniu z cielakiem.
Tel. 046/835-30-61.
Opryskiwacz zawieszany sprzedam.
Tel. 046/838-14-36.

Sprzedam koło zapasowe do przyczepy 4,5 t 800 x 25,
banlzo mało używane. Zielkowice m 2ł4.
Sprzedam ładowacz Cyklop, kultywator 13, ŻUka.
Tel. 0461838-49-68.
Ciągnik

C-330 z kabiną, 1984 rok, stan bardzo dobry;
rozrzutnik obornika, jedoosiowy. Tel. 0241277-48-73.

Tanio sprzedam nowy pług trzyskibowy.
Tel. 046/838-13-19 po 21.00.
Sprzedam ciągnik C-360 3P do remontu.
Tel. 0241285-39-73.
Kombajn Bizon Rekord ( 1990) z kabiną,
roi.drabniaczem. Tel. 046/874-51-25.
Sprzedam kombajn zbożowy Class Protector
z kabiną. Tel. 0421719-51-32, 0601-366-030.
Sprzedam snopowiązałkę WC 5, śrutownik,
maszynę MZC 4 B z prasą. Tel. 0603-591-519.
Kupię

Tura do C-330. Tel. 046/874-73-43.

Sprzedam cignik C-330, 1988 rok.
Tel. 046/838-25~79.

ZWIERZĘTA
Sprzedam owczarka kaukazkiego,
Tel. 046/837-56-00, 837-26-60.

5-miesięcy.

Sprzedam wyżełki. Tel. 046/837-66-24.
Sprzedam dobennana, IO-miesięcy i
Tel. 046/837-19-34.

ladę sklepową.

Sprzedam owczarki niemieckie, 7-tygodniowe,
po rodzicach z rodowodem. Tel. 0241277-91-36.
Sprzedam dobennany- szczenięta Tel. 046/838-20-50.
Sprzedam 5-miesięcmą suczkę· - owczarek niemiecki.
Tel. 046/837-86-86.
Sprzedam szczeniaka rotveilera (piesek).
Tel. 046/838-57-69.
Owczarki niemieckie 2-miesic;czne - sprzedam.
Tel. 0501-514-918.
Sprzedam wyżły szorstkowłose,
Tel. 046/838-25-95 po 16.00.

szczenięta.

1,5 - roczną sukę owczarka niemieckiego.
Tel. 046/874-76-58.
Sprzedam tanio rocznego rotveilera.
Tel. 0421719-24-68.
Sprzedam

bażanty.

Tel. 046/838-70-38 po 17.00.
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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
Laboratorium Analiz Lekarskich

,,CENTRO BUD''

,,MEDILAB''

ŁOWICZ,

•badania biochemiczne
• w~kaźnik protrornbinowy
•i inne

NASZA OFERTA ZAWIERA:
MATERIAŁY PODSTAWOWE:
MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:
c> CEMENT, WAPNO
c> PAPY IZOLACYJNE I POKRYCIOWE
i=> CEGŁY CERAMICZNE
i:> LEPIKI NA ZIMNO I NA GORĄCO
i=> CEGŁY SILIKATOWE
i:> STYROPIANY I WEŁNY MINERALNE
i=> BETON KOMÓRKOWY
i:> BARWNIKI DO BETONÓW
i=> CEGŁY KLINKIEROWE
i:> OKNA DREWNIANE KLEJONE
i=> STROPY CERAMICZNE
WARSTWOWO O WSPÓŁClYNNIKU K-1, 1
WYROBY HUTNICZE:
i:> POKRYCIA (ONDULI NE, EUROFALA)
i=> PRĘTY ŻEBROWANE I GŁADKIE
i:> OŚCIEŻNICE ORAZ DRZWI
i=> PŁASKOWNIKI
i:> CEOWNIKI i:> GAZY TECHNICZNE
i:> DWUTEOWNIKI
i:> BLACHY
c>OPAŁ
i=> KĄTOWNIKI
i:> PROFILE
i:> USŁUGI TRANSPORTOWE (27,5 T)
i:> ORAZ SZEREG INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

UMOWAZŁÓDZKĄKASĄCHORYCH
Pacjenci ze skierowaniami z Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej przyjmowani są bez opłat
Oferujemy dla zakładów pracy badania okresowe po konkurencyjnych cenach
Łowicz,

ul. Stanisławskiego 22; tel.(046) 830-22-77
CZYNNE: pn. - pt. od 8.00 do 16.00

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
lekarz laryngolog i homeopata JAROSŁAW CZAPLA
Łowicz,

os. Bratkowice 34128 tel.(046) 837-70-74, tel. kom. 0-602-580-567

NA WYŻEJ WYMIENIONE MATERIAŁY OBOWIĄZUJE PROMOCJA
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SKŁADY, FIRMY BUDOWLANE ORAZ
INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW
TEL.(046) 837-93-20 lub 837-94-67

Umowa z Łódzką Regionalną Kasą Chorych. KAŻDY pacjent mający SKIEROWANIE ptzyjmowany jest BEZPŁATNIE.
• Zapraszam w Łowiczu do moich dwóch gabinetów:
1. przy ul. Ułańskiej 2f118 codziennie od 8!20 do 14!20
2. przy ul. Starzyńskiego 3/3 w pon. i czwartki od 16!20 do 18!20
TEL.(046) 837-60-90

• Na życzenie wizyty domowe. Badania audiometryczne
(Gabinet Lekarski hr 2 na os. Starzyńskiego 373)

.

•Orzeczenia ORL dla kierowców na kat.C,D,E.

Specjalistyczny Gabinet
Chorób wewnętrznych

R-009 /

1

9 alariułll

/

GABINET LEKARSKI

• codziennie w godz. 9.30-12.00 oraz
•poniedziałki, środy, piątki w godz. 15.30-17.00.

2A, tel. 837-54-76

Łowicz

os. Tkaczew 2/15
Tel. 046/837-68-86
Codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 17.00

•łóżko

Dr JANUSZ

Porady w domu chorego

MALARSKI
specjalista-ginekolog-położnik

•

PIOTR CZYZ

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
Łowicz, ul. Podrzeczna 28 b

Zmiana adresu na:
Łowicz, ul. Stary Rynek 17 li

piętro,

tel. 837-76-94, 0501-11-32-11

tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

r

Specjalista
ginekolog - położnik

R-717

GŁOWNO,

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7112

Przyjmuje codziennie oprócz sobót
od godz. 1700. Łowicz, ul. Spokojna 8

\.._

Tef. (046) 837-00-10 w godzinach
przyjęć, tef. kom. 0601-254-571

r

R-

Lek. med. Joanna Walczak

GINEKOLOG
-POLOŻNIK

Tel. 837~2-82, 837-84~8. 0-601-84-84-20

~

słoiki

Łowicz, ul Browarna 11

E
Tel.(046) 837-45-41

MARCIN FAFLIK

specjalista chirurg onkolog

-sałatki

- puszki

~

[fi] ·

7.~AKl..AI) SZiil..AlłSKI

Lek. med.

-mrożonki

R-659

Academos. Iłowska 113
Tel. 837-38-30
poniedziałek, godz. 1~

./

fachowość

bezpieczeństwo

Autocysterny wyposażone w pompę,
pnepływomiene, filtry,
węże wydawcze długości 40 m R. 12

GODZ.10-12, 15-19

ZAPRASZA!

jakość

../

• EKG

HURTOWNIA RYBNA
719
Oferujemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych w zakresie:

2

-

./

\..Łowicz, ul. Turystyczna 4, tel. 837-68-79

~"''!!B•
A
~~ul. Nadbzurzańska

Łęczycka

GWARANTUJEMY:

KRYSTYNA
DIEHL-DROBNIK
W

Łowicz,

Tel. (046) 8J7-/J-58,
(042) 6JJ-20-84

~

PRZYJMUJE CODZIENNIE

17.00 • 19.00
Łowicz, ul Pijarska 1A (koło kina)
Tel. 0-604-466-537
R-617

Złom

oferuje „KOPER"

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

WTORKI I CZWARTKI,

Auto -

!el. (042) 719-18-54

SPECJALISTYCZNY GABINET

• badania kierowców

Ekspresowo
codziennie od 7°0 do 1900
niedziela od 7°0 do 1500
Całodobowa wymiana na miejscu

ul. Wyzwolenia 19

JOLANTA
PIETRZAK

KRZYSZTOF

Tel. 046/837-43-39

profesjonalne
35 - lampowe,
4 opalacze twarzy
• lampy z lustrzanym
odbiciem
• profilowana płyta

Czynne w godz. 9.00 - 20.00

Dr nauk medycznych

KUŚMIERCZYK

-napoje

.Tel. 837-16-16

R-630

BADANIE KIEROWCÓW

-

HOL-GAZ

ROLIŃSKI FRAŃCISZEK
spec. chirurg

Przyjecia:

Powstańców

Zapraszamy do

/

j

• zapalnych
• urazowych
• źle gojących się ran

FENC-BIELECiiA.
ul.

R-734

/;,

BlOSTYMULATOR LASEROWY
LECZENIE: •zmian zwyrodnieniowych,

BARBARA

UL. ARMII KRAJOWEJ 61 (za czerwoną górą)

TYLKO U NAS PO NAJNIŻSZYCH CENACH KUPISZ WSZYSTKIE MATERIAŁY.
BUDOWLANE, KTÓRE POZWOL,1 Cl TANIO I OSZCZfi.DNIE POBUDOWAĆ TWÓJ
WYMARZONY DOM - CIEPŁY. PRZYTULNY, A PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWY

WYKONUJE:
•analizy krw-i i moczu
•badania hormonalne
• próby ciążowe

17

ol' usługi u klienta
·
ol' szklenie okien, drzwi, wystaw
ol' szyby na ławę, lustra
ol' gabloty, akwaria, meble szklane
ol' szkło ornamentowe, matowe, zbrojone
ol' szyby zespolone
ol' szyby antywłamaniowe

R-753

-
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POCZĄTKI SPÓtDZIELCZEGO MLECZARSTWA W BOCHENIU
Spółdzielnia Mleczarska

-

-

W śród pionierów ruchu spółdzielcze
go w Polsce obok Edwarda Abramowskiego, Zygmunta Chmielewskiego i
Stanisława Wojciechowskiego, w kronikach spółdzielczych wymieniany jest
również Władysław Grabski - syn Ziemi Łowickiej, dwukrotny premier w latach dwudziestych, twórca udanej reformy walutowej w 1924 roku.
Właśnie z jego inicjatywy - wówczas
delegata Warszawskiego Towarzystwa
Rolniczego, powstała w 1903 roku, jako
druga na ziemiach polskich, włościań
ska „Spółka Rolnicza w Bocheniu".
Do sukcesów w działalności tej spółki
należy powstanie w tymże Bocheniu,
jednej z pierwszych w Kongresówce
spółdzielni mleczarskiej ( 1905 r.) .
Wg Franciszka Kazimierskiego, autora
niepublikowanych wspomnień : „Z dziejów dawnego Bochenia", mleczarnia ta
prowadzona była przez odpowiednio
przeszkolonego, młodego wówczas,
energicznego i obiecująco zapowiadają
cego się rolnika Jana Urbanka. Spółdzielnia dysponowała maszyną do odwirowywania śmietanki i specjalnie zakupionym, rasowym buhajem półkrwi
holenderskiej. Skąpe doświadczenia w
hodowli krów mlecznych, nieufność
chłopów do opłacalności produkcji mleka oraz przywiązanie gospodyń do samodzielnego wyrobu masła i handlu nim
w Łowiczu zdecydowały, że już w 1907
roku ze względu na małą ilość dostawców mleka spółdzielnia uległa likwidacji. W miejsce zlikwidowanej spółdziel
ni, niejaki Chrystowski (człowiek z zewnątrz), założył w Bocheniu prywatną
mleczarnię u Antoniego Panka - jednego z bocheńskich gospodarzy. Żywot jej
również był krótki.
Zainicjowany przez spółkę rolniczą w
1903 roku program oświaty rolniczej i
zdecydowany wpływ ówczesnych działaczy chłopskiego ruchu ludowego zaowocowały dopiero w latach dwudziestych.
Gospodarstwo Jana Urbanka prowadzone już samodzielnie od 1908 roku
znajdowało się w fazie największego
rozkwitu, a Bocheń znalazł się w czo-

w Bocheniu z odpowiedzialnością ograniczoną w latach 1926-1932

najbardziej postępowych wsi regionu łowickiego, a nawet w Polsce,
o czym świadczą wpisy do Księgi Pamiątkowej Bochenia.
Według dokumentów przechowywanych w przyszkolnej Izbie Tradycji, 6
sierpnia 1926 roku w Bocheniu powstała spółdzielnia mleczarska z ograniczoną odpowiedzialnością o napędzie ręcz
nym. Statut Spółdzielni zarejestrowany
został przez Sąd Rejonowy w Warszawie w dniu 4 października 1926 roku
pod numerem 817N Bezpośredni nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawował Związek Rewizyjny Spółdzielni
Rolniczych w Warszawie. Jak wynika
z dokumentów, do spółdzielni tej należeli również niektórzy rolnicy z Mystkowic - sąsiedniej wsi.
Na uwagę zasługuje fakt, że Spółdzielnia zajmowała się przetwórstwem
mleka na śmietankę, masło, twaróg i maślankę oraz produkowała białe sery.
Działalnością Spółdzielni kierował 3osobowy Zarząd, a nadzorowała 6-osobowa Rada Nadzorcza w składzie: Wincenty Flis - prezes, Wincenty Kaźmierski - z-ca prezesa, Franciszek Rybus skarbnik; Rada Nadzorcza: Wojciech Sałuda z Mystkowic, Jan Uro~nek z Bochenia, Stanisław Szczypiński z Bochenia, Stanisław Rybus z Bochenia, Józef
Burzyński z Bochenia, Stanisław Ciesielski z Mystkowic. Na stałe zatrudnianych było 2 pracowników, tj. kierownik
mleczami Szczepan Kurczak i rachmistrz Teodor Goździkiewicz.
Z oryginału sprawozdania o działałności Spółdzielni sporządzonego przez
lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni Rolniczych w Warszawie za 1929
rok dowiadujemy się, że w roku sprawozdawczym spółdzielnia liczyła 95
członków. Wpisowe wynos.iła 2 zł,
a udział od jednej krowy według statutu
wynosił 25 zł. Skład członków spółdzielni wg wielkości gospodarstw przedsta-

łówce

koszty utrzymania mleczami malały. ku wewnętrznym oraz nadmiar lichego
Fakt ten jednak nie zaspokajał oczeki- masła w Warszawie, Łodzi i na Śląsku
wań rolników - produkcja mleka prze- zmusza nasze rolnictwo do zorganizowania w poszczególnych powiatach tastała być opłacalna.
Związek Spółdzielni Mleczarskich kich mleczarni, w których można by wyw Warszawie w piśmie okólnym do spół rabiać masło eksportowe, odpowiednie
dzielni terenowych pisał: Na światowych dla rynku angielskiego. Zebranie zało
rynkach nabiałowych panuje przemaśle życielskie Mechanicznej (parowej) Spół
nie wywołane nadmierną produkcją ma- dzielczej Mleczarni w Łowiczu odbędzie
sła, w związku z przejściem gospodarstw się w dniu I I maja br. Szczegółowe inrolnych na intensywną produkcję ho- formacje o Iem zebraniu i zaproszenie
otrzymają Panowie od Komitetu Orgadowlaną. Kraje eksportowe, jak Dania,
Szwecja, Holandia, państwa bałtyckie nizacyjnego Spółdzielczej Mleczarni Paoraz kolonie w Kanadzie, Południowej rowej w Łowiczu ....
Jednym ze znaczących członków w.w.
Ameryce, Australii i Nowej Zelandii produkują coraz większe ilości masła, stale Komitetu Organizacyjnego był Jan
pracując nad podniesieniem jego jako- Urbanek - wzorowy wówczas rolnik z
ści. Polski eksport maślany nie wytrzy- Bochenia. Jego sukcesy gospodarcze i
muje konkurencji na rynkach zagranicz- społeczne wymagają oddzielnego opisania.
nych.
Rok 1932 to koniec historii Spółdziel
Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych w Warszawie pismem z dnia 11 ni · Mleczarskiej z o.o. w Bocheniu,
kwietnia 1930 roku skierowanym do a początek Spółdzielczej Mleczami Pacheńskiej spółdzielni wzrosły dziesięcio Spółdzielni Mleczrskiej w Bocheniu rowej w Łowiczu.
Zenon Sokół
krotnie w porównaniu z rokiem 1926, a informował: Niskie ceny masła na ryn-

ilość mleka od jednej krowy wynosiła
2.013 litrów.
W roku sprawozdawczym władze
spółdzielni stanowili:
Kierownikiem mleczami był - miejscowy chłop małorolny, a rachmistrzem
- dyrektor (wówczas kierownik) miejscowej szkoły.
Wyraźnie postępujący rozwój hodowli
krów i wzrastająca ilość mleka zmuszała miejscowych chłopów do pobudowania nowej i w miarę nowoczesnej mleczami. I tak się stało . Już w roku 1930
pobudowano w Bocheniu nową mleczarnię wg projektu Jana Kazimierskiego studenta Politechniki Warszawskiej,
syna miejscowego rolnika F.Kazimierskiego - autora wspomnianego już pamiętnika. Wówczas wybudowana mleczarnia to dzisiejszy dom mieszkalny
Marka Rybusa, który odziedziczył go po
dziadku - Wincentym Rybusie.
W 1930 roku dostawy mleka do bo-

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

Można pomóc Adriankowi

Poszukujemy ludzi, którzy z chęcią Mimo niższej opłaty za program - 7 ,5
i radością przyłączą się do nas, aby tys. dolarów, nie jesteśmy w stanie postworzyć cud! jakim jest danie szan- kryć kosztów leczenia. Wspólnie z mę
sy naszemu cztero-letniemu autystycz- żem wysyłamy wszędzie apel, niestety
nemu synkowi Adrianowi, który już jest mały odzew. Dzieci autystyczne
w tym roku może wziąć udział w - 7- mają ogromną szansę stać się zdrowe,
dniowej intensywnej terapii rodzin- a czas odgrywa tu ważną rolę.
Na terenie Polski w żadnym instytunej _ poprowadzonej przez profesjonalistów i fachowców z dziedziny auty- cie nie stosuje się metody „opcji". Dła
zmu w Instytucie Special Solutions Ju- tego zwracamy się z gorącym apelem,
piter na Florydzie. Będzie to kontynu- do wszystkich czytelników - Stwórzacja naszej półtora-rocznej domowej te- my cud - dajmy szansę • Adriankorapii metodą „opcji", która przyniosła wi, aby już w tym roku mógł z niej skonam największe rezultaty. Udosko- rzystać. Z wyrazami wdzięczności.
Rodzice -A . J. Izdebscy, Skierniewice
na limy ją, wprowadzimy obiecujące
Osoby chcące pomóc rodzicom Adzmiany, co będzie miało ogromne znaczenie dla naszego syna i znacząco wpły- riana mogą dokonywać wpłat na konto:
nie na jego dalszy rozwój . Instytut, Fundacja Dzieciom, ul. Łomiańska 5, 01wiał się następująco:
W roku sprawozdawczym największą po odbytej terapii, zapewnia naszemu 685 Warszawa, PKO BP 2 oddz!Warilość mleka od 1 krowy dostarczył P· dziecku półroczną opiekę oraz wspólną szawa 10201026-606-270-1 z dopiskiem
Wincenty Flis, posiadający 20 hektara- pracę nad programem terapeutycznym. - Na leczenie Adriana Izdebskiego.
we gospodarstwo i 6 krów, a przeciętna L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - '
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pralki
•kuchnie
•

•zamrażarki

• lodowk1
•zmywarki
• mikrofalówki

• odkurzacze
•sprzęt do zabudowy w meble
•RTV - wieże, telewizory

RATY

bez 1 wpłaty
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•.Gwarancja
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• Eleganckie, niezwykle
• Nowoczesne żaluzje
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międzyszybowe.
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• Ogrody zimowe, witraże.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.
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Nasze okna świadczą onas.
POSZUKUJEMY
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE, Tm lilii
+0
ROLNICZE
~ ,

~~ v~v łll.

~

~~~ ~PONY~~

~

SPRZEDAŻ, SERWIS
AKUMULATORY

SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIK(>W

2 LATA GWARANCJI

CZYNNE: 10-18, wt. - pt. 9-17, sob. 10-14
R-654

ul. Seminaryjna 6, tel.Hax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.Hax 837-14-70,
$\t\t~
Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel.Hax 832-52-07

GR-41

Głowno,

ul. Sikorskiego 31, tel.Hax 0421719-00-99

'
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WYBIERZ JEZUSA

Wsobotę piknik przyiaciół zwierząt

Ulotki z takim słowem zachęty wręczano wszystkim przechodniom,
którzy znaleźli się na mieście w czasie marszu ulicami Łowicza grup Odnowy
w Duchu Świętym z diecezji łowickiej.
Do Łowicza na pierwszy „Marsz dla
Jezusa" przyjechało blisko' 200 młodych
ludzi z większości spośród działających
na terenie diecezji łowickiej grup Odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie to
. było bardzo entuzjastyczne i żywioło
we, i spotkało się z bardzo przyjaznym
przyjęciem przez· mieszkańców Łowi
cza. Zdziwienia nie kryli okoliczni
sprzedawcy, którzy na dźwięki muzyki pojawiali się w drzwiach i witrynach
swych sklepów.
Młodzi spotkali się najpierw o godzinie 9.00 w kościele Dobrego Pasterza, gdzie zawiązali wspólnotę, potem
o 9.30 uczestniczyli we Mszy świętej,
po której ruszyli około 11.00 ulicą Jana
Pawła TI i Stanisławskiego na łowicki
Nowy Rynek. Towarzyszyły im śpiew,
akompaniament gitar, skrzypiec, akordeonu i bębenków. Do Nowego Rynku
marsz prowadziły grupy z Łowicza, na
Nowym Rynku młodzi spotkali się na
ustawionej pod drzewami scenie. Zaprezentowano na niej piosenki i tańce.
Potem młodzi ruszyli na ulicę Zduń
ską. Tą częścią zajmowali sięjuż człon
kowie kół Odnowy z Kutna.. Programem na Starym Rynku, gdzie dotarli
przed 12.00, zajęły się wspólnoty ze
Skierniewic.
Zanim jednak uczestnicy „Marszu
dla Jezusa" doszli na Rynek tuż za ulicą Browarną na spotkanie z nimi wyszedł ordynariusz diecezji biskup Alojzy Orszulik. Razem z młodymi wszedł
na Starówkę, gdzie zaprezentowały się
grupy ze Skierniewic. Oprócz wspólnie granych i śpiewanych piosenek, tań
ca, w którym uczestniczył sam biskup,
(w korowodzie przemierzył on cały
Stary Rynek) była także pantomima
pod tytułem „Maska" i świadectwo
wiary młodego chłopaka, który się na-

Przy schronisku dla zwierząt w lasku
miejskim w Łowiczu odbędzie się w najbliższą sobotę, 1O czerwca o godz.16.00, ·
piknik, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt. Impreza jest
adresowana do wszystkich miłośników
zwierząt, zwłaszcza do dzieci i młodzie
ży. Zapowiadanymi przez organizatorów
atrakcjami będą ro.in.: konkurs plastyczny dla dzieci, którego tematyka będzie
związana ze zwierzętami, i pieczenie kieł
basek przy ognisku, zamiast loterii fan-

Koleina obiazdowa zbiórka krwi
Po raz kolejny Zarząd Okręgowy PCK · ku. 3 lipca ambulans odwiedzi Łyszko
w Łowiczu organizuje akcję krwiodaw- wice, a 9 lipca - Kocierzew. Krew począ na terenie powiatu łowickiego. Wy- bieranabędzieodgodziny9.00do 12.00
korzystany zostanie do tego celu ambu- - 13.00. Wszyscy, którzy zdobędą się
lans PCK, który 12 czerwca odwiedzi na akt odwagi, by oddać krew, muszą
Kiernozię, 16 czerwca - Łowicz, gdzie pamiętać, by zanim to uczynią, zabrać
zatrzyma się przy Zespole Szkół Zawo- ze sobą dokument, stwierdzający ich
dowych Nr 3 (przy Syntexie), 18 czerw- tożsamość i pełnoletniość.
(tb)
ca -Łowicz, gdzie zagości na Starym Ryn-

31 maja łowiccy radni powiatowi jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu
w marszu, a jedynie obserwowali go
zarządu nad drogami powiatowymi poz boku - Po raz pierwszy widzę, by mło
zostającymi w granicach administracyjprzebez
śpiewa/a,
sposób
dzież w taki
nych Gminy Miasta Łowicz, Zarządo~
mocy i gwałtowności, bez podtekstów.
Miasta Łowicza (Rada Miejska już wcze·
Jest to szczere, entuzjastyczne i piękne
śniej podjęła stosowną w tej sprawie
skomentowała marsz Zofia Adamowicz,
uchwałę).
mieszkanka osiedla Noakowskiego.

wrócił.

Po programie na Starym Rynku
młodzi przeszli do bazyliki, gdzie
uczestniczyli w modlitwach odpustowych.
Uczestnicy marszu przyjechali z kilku miast: Skierniewic, Sochaczewa,
Głowna, Żyrardowa, Kutna oraz z Boczek Chełmońskich i Kocierzewa. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był , . . . . - - - - ks. Witold Okrasa, proboszcz parafii w

Powiat iqda

•
Radni po..n~tu 1 -• .=...i..:egojednogłośnie'

Boczkach Chełmońskich i duszpasterz
Wspólnot OdnO\\')' w Duchu Świętym.
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zadecydowali 31 maja o skierowaniu do
W rozmowie z nami powiedział między innymi, że po Kongresie Wspól- wojewody łódzkiego protestu przeciwnot Odnowy w Duchu Świętym, jaki
odbędzie się niebawem w D3.S7.ej diecezji zapą.dnie decyzja, kiedy odbędzie się
kolejny marsz ijaki będzie on miał program. Niemniej jednak spodziewa się,
że spotkanie takie wpisze się do k.aJendarza spotkań religijnych naszej diecezji na stałe. Tym bardziej, że wielu osobom bardzo podobało się ono, i to nawet tym, którzy nie uczestnic~li
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PŁOCK

oraz transport:
KAMAZ 12 ton

Alitji Modrzewskiei

Zaprasza
od dnia 7.06.2000 r.
na ul Krakowską 1
gao - 19°°
gao - 11°°

Pon -Piątek
Sobota
Niedziela
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Zakład Handlowo - Usługowy
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Tel.(046) 837-44-35
0-602-582-061

Łowicz
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• żwiru
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Plastykowe
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CENY KONKURENCYJNE

Skarżyńskiego

9

o,i.P,.Moskitiera"
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ul. Kaliska 103,

tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
Internet: http://www.wlnkhaus.com.pl/slb R-
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SDADW,GIO
ul. Sikorskiego 3
tel. 0604-916-143

CENY KONKURENCYJNE
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W ZAKRESIE:

Tel. 837-83-38 sklep
Te/. 837-86-98 dom
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ul. 3 Maja 5

meble na indywidualne zamówienie
zestawy kuchenne
biurka pod komputer
pawlacze
szafy z drzwiami przesuwanymi
kompleksowe wyposażenie biur
i sklepów

Wystawa w firmie Rol - ~last
Łowicz,

R-137
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doradzamy m.in. z zakresu prawa pracy,
prawa cywilnego (umowy), prawa handlowego, odwołań od decyzji administracyjnych.
Łowicz,

R-733

ul. Mostowa 28

-

Głowno,

ŚWIADCZVUSŁUGI
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Łowicz (046) 837-40-40 0-602-234-810
(022) 729-11-63
R-674
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„Meblomax"

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

Wojda Janusz
Łowicz, tel. 046-1837-14-93, 0602-501-532
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miasta wynosi 8,6 km. Przedmiotowe drogi zostały przekaz.ane w
zarząd na okres od I stycmia do 31
grudnia 2000 roku. Powiat za każdy
przekazany gminie kilometr drogi bę
dzie przekazywał kwotę do 15.116 zł ·
(aj)
w skali roku.

na 111uzeu111

·
-eden
•
'7 - - - - z Daj~.r..uno rowruez, zeJest to J
większych obiektów muzealnych w samorządach powiatowych w Polsce (posiada
ono 4.000 m 2 powiem:hni wystawienniczej i ponad 16.000 pozycji ewidencyjnych zgromadzonych zbiorów, w tym
ponad 7.000 etnograficmych ideotyfikowanych w skali międzynarodowej jako specyficzne polskie elementy kultury międzynarodowe.i} Podkn:ślono jednocześnie, że:
kwota: 301.000 zł przyznana w 1999 roku
samorządowi /owiclciemu na dofinansowa•

Łączna długość dróg przekazanych w
zarząd

L...::...~~=-~~~~~=-~~~~-"-~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'

EKOTERM PLUS

Łowicz,

-

glegorokustaraniaododaJkowepieniądze na ten cel nie przyniosły ocze/dwanego skutku. Zwrócono się z apelem o:
(.„) przyjęciejastl)'Ch. czytelnych kryteriów rozdziału środków w ramach
wręcz,przyobecrrympoziomiedochodów
przedmiotowej dotacji celowej oraz pow/a.mych powiatu, wykonanie zadań wlanowną wnikliwą analizę wniosku przy
mych w dziedzinie kultury wynikających
uwzględnieniu zarówno sytuacji ftnanz u.stawy samorządowej - motywują
sowej samorządu powiatu łowickiego
swoje stanowisko w piśmie. Jako argui instytucji kultury i przyznanie nam kwomentację przedstawiono fakt ponadre(aj)
gionalnegocharaktenrnaszegomuz.eum. nieprowadzeniaplacówlcibyłanieade/cwaJ- ty 750.000zl(. ..) ·

ko zaproponowanej na rok 2000 kwocie
400.000 zł dotacji dla muzeum w Łowiczu. - (.„) Wyklucza ona i uniemuż/iwia

OPAŁOWY

• piachu

-

drogi powiatowe wzarządzie miasta

Łowickie
Do tańca dziewczęta porwały nawet biskupa Orszulika

OLEJ

99-400 Łowicz,

towej będzie sklepik i kosz szczęścia.
W sklepiku z artykułami dla zwierząt
będzie można kupić artykuły dla podopiecznych schroniska, a w zamian dostać prezent z kosza szczęścia. Nagrodami będą m.in. zabawki dla dzieci. Ponieważ impreza jest organizowana po
raz pierwszy. Organizatorzy zachęcają
wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w niej, prezes SPZ w Łowiczu, Graży
na Wołynik, najbardziej martwi się
(mwk)
o pogodę.

ul Partyzantów 31
tel.(046) 837-19-73 godz. 1500 -20°~-s90
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Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNEZABVDOWYWNĘTRZORAZ

SYSTEMY OKIENNE l<BE,ALVMINIVM,
PCV NA DOWOLNY WYMIAR

MEBLE
Łowicz,

Nowy Rynek 16

el. 0-46 837-89-01 0·602-71-35·9

:i:

--

REKLAMA
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50 lat Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łowiczu
~~~
ul. Zgoda 13, tel. /fax 0461837-51-11

""VD

;

OGŁASZA;

NABOR NA ROK SZKOLNY 2000/2001
DO SZKOŁ O UPRAWNIENIACH PUBLICZNYCH

./ ZASADNICZEJ SZKOŁY (dzienna, młodzieżowa)
w zawodzie krawiec odzieży lekkiej

./LICEUM TECHNICZNEGO (dzienna, młodzieżowa)
w zawodzie krawiec odzieży lekkiej

SKANDYNAWSKIE I POLSKIE BLACHY

./ ZAOCZNEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO

dachowe, elewacyjne, trapezow

specjalista: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych na podbudowie ZSZ
- zawody branży mechanicznej

~ elegancki wygląd

~ szeroka skala profili i kolorów
~ prosty montaż

./ZAOCZNEGO TECHNIKUM ODZIEŻOWEGO

SPECJALNA PROMO~JA
NA BLACHĘ PŁASKĄ

./ ZAOCZNEGO TECHNIKUM SPOŻYWCZEGO

na podbudowie ZSZ - kierunki

odzieżowe

na podbudowie ZSZ - zawody branży spożywczej

./ ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
4-letniego (na podbudowie szkoły podstawowej)

ONDULINE

3-letniego (na podbudowie ZSZ)

Oferujemy także:

./ POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO (zaczone)

RYNNY PLASTIKOWE DUŃSKIE
.MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE NIEMIECKIE URSA
dźwiękochłonne,

ognioodpórne z

wełny

w zawodach technik ekonomista o specjalności - finanse i
bankowość, technik technologii odzieży

szklanej

rachunkowość,

Zgłoszenia

sekretariat

USŁUGI!

szkoły,

R-755

./ krycie dachów ./ elewacje - siding
./montaż konstrukcji hal, wiat

i zapisy przyjmujemy
Łowicz, ul. Zgoda 13, tel. 046/837-51-11
ZAPRASZAMY!

Zespół

Opieki Zdrowotnej
Ułańska

99-400 Łowicz, ul.

Na nasze wyroby posiadamy atesty I. T.B. i P.Z.H.

28

ogłasza postępowania

o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
poniiei 30 OOO EURO na podstawie art. 15 ust. 1
ustawy o zamówieniach publicznych na:

„Deges" Łowicz,
ul. Magazynowa 11, te/.lfax 0461837-32-76

R-768

1. dostawa artykułów
2. dostawa pieczywa
./ Okres realizcji - 12
./

spożywczych

miesięcy.

Szczegóły dotyczące

przedmiotu zamówienia w Specyfikacjach Istotnych Warunków

Zamówienia .

(ffifilef'

./ Specyfikacje można odbierać w siedzibie zamawiającego w pok. 111 w godz. 9.00 do 15.00
lub za zaliczeniem pocztowym .
./ Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
./ W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 19 i spełniających warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji.

~

71.[l@~p fu:ro:l~
~®'»°[b~

./ Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena /koszJJ - 70%
- Wiarygodność oferenta - 10 %
- Termin płatności - 20%
./ Oferty należy składać w siedzibie

zamawiającego

pok. 213

./Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2000 r. ogodz. 10.00
./Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06. 2000 r

l>YSkOTE.kA

- dostawa artykułów spożywczych - godz. 10.05
- dostawa pieczywa - godz. 10.30
w siedzibie zamawiającego pok. 213

W RESTAURACJI PAN TADEUSZ

./Uprawniona do kontaktów z oferentami - Teresa Roganowska, tel. 046/837-56-11 w. 220R_757

ZAPRASZA

. -~~ domy i

R-760

rezydencje

projekty typowe
. ... ·. -~-:: ~ --:~--J>rojekty indywidualne
.
projektowanie wnętrz
.·---'~ -~~\~~,.:
:~:._-·-r;;~;-..·

LS. PLAN ARClllTEKTURA I GRAFIKA
R-756

ŁOWICZ

ZfiTitUDHIMY

EKO - JAJA

W WdĄ soboTĘ od dNiA 10.06.2000 R
DoMANiEWicE, ul. 'GłówNA 5

UL.

TEL. 837 08 98, 06013808 93

SŁOWACKIEGO

O Producent poleca jaja od kur
hodowanych z naturalnym
wybiegiem, własne pf]sze,
bez barwników i antybiotyków
O Naturalny kolor żółtka,
prawdziwy łowicki smak
O Sprzedaż hurtowa i detaliczna
Jamno 21 tel. 046/ 838-90·03
lub targowica miejska czerwony kiosk

4
R-764

Życzymy Smacznego!

SPECJALISTĘ

DSL MARKETHtGCI
•:• doświadczenie
•:• prawo jazdy
Tel. 0-602-27-67-28

PROJEKTY BUDOWLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT; ARCHE·
(600 poz.)
TON
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42
R-711

21

8.06.2000 r.

SZPITAL ZACISKA PASA
· ALE
Niektóre

czyn·ności

SI~

pomocnicze

Dramatycznie pogorszyła się w tym roku sytuacja finansowa
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na który
składa się obecnie, po sprywatyzowaniu lecznictwa otwartego, w praktyce przede wszystkim szpital. O ile na koniec 1999
roku szpital zadłużony nie był - tzn. nie miał żadnych nieuregulowanych płatności, o tyle już na koniec I kwartału jego
wymagalne (tzn. takie, które już należy płacić) zobowiązania
sięgnęły kwoty 1,8 mln zł.

łowickiego

Co jest przyczyną nagłej zapaści?
Warunki kontraktu, jakie narzuciła Łódz
ka Regionalna Kasa Chorych. Łowicki
ZOZ wynegocjował z kasą na cały ten
rok sprzedaż usług medycznych dla
mieszkańców za kwotę nieco ponad 14
mln zł, a dyrektorka ZOZ Janina Kłos Kaźmierczak ocenia, że - aby usługi
świadczyć na podobnym poziomie, jak
w roku 1999 - powinno to być o 3,9 mln
więcej. W jej i nie tylko jej ocenie jest to
zjawisko ogólnokrajowe. O jego skali
mówił np. na sesji Rady Powiatu Ło
wickiego w ubiegłą środę szef Wydziału
Urzędu Zdrowia Wojewódzkiego w Ło
dzi, Adam Fronczak - Na 67 publicznych ZOZ-ów w woj. łódzkim niecałe 1O
znajduje się w dobrej kondycji finan.wwej. 1 stycznia 1999 roku zadłużenie tych
pl~cówek wynosiło ponad 90 mln. zl, aktualnie jest to 150 mln. zl.
Fronczak tego nie powiedział, ale dyrektor Kłos - Kaźmierczak i wicedyrektor ZOZ, Waldemar Grabowski, w rozmowie z NL wskazywali na rażącą, ich
zdaniem, dysproporcję w ilości pienię
dzy, jakie kasy chorych, a w szczególno~ci kasa łódzka, przeznaczają na lecznictwo otwarte, któremu nic nie brakuje
- i na lecznictwo zamknięte. Tarcia mię
dzy zakładami publicznymi i niepublicznymi są jednak widoczne i dla administracji rządowej. Ten sam wspomniany
wyżej dyr. Fronczak mówił np. do ło
wic~ich radnych powiatowych. Bardzo
niekorzystny jest piętrzący się mur mię
dzy lekarzami z zakladów publicznych
i niepuhlicznyc/1 - bez współpracy na tym
szczeblu nie można mówić o ekonomicznym i ejektywny m wspólpracowaniu.
Na tej samej sesji obecny był - reprezentujący większość lekarzy, prowadzących niepubliczne ZOZ-y w naszej
okolicy, Mariusz Pawłowski z ośrodka
w Bielawach.
Nie chciałbym , by postrzegano nas
jako krezusów finansowych. To, że mamy
większe zarobki, 11iż wcze!;niej, będąc
w strukturach ZOZ, to efekt naszej
oszczędno:ici - os:::częd110.fri oczywifrie
11ie poczynionych 1za pacjencie. Co do
oczywistości tego stwierdzenia nie
wszyscy pozbawieni są wątpliwości. Ze
swej strony deklaruję, że jeżeli dowiem
się o przypadkach nieuzasadnionego niewydawania .1·kierowa1/ do specjalistów,
podejm ę kroki. by nie przed/użyć z ty mi
niepubliczny mi :::akladami umó w - deklarował na tej że samej sesji poseł PSL,
Tadeusz Gajda, zasiadający notabene
w radzie kasy łódzkiej.
Wróćmy jednak do problemów szpitala, bo tylko one są w tej chwili rzeczywistymi, poważnymi problemami . Od
1996 roku robimy wszystko, by dopasować się do potrzeb rynku, nasze pri01ytety to dopasowanie bazy lokalowej oraz
kadrowej - podkreślała dyrektor, która
na sesji zjawiła się w towarzystwie ordynatorów wszystkich oddziałów. ZOZ

w Łowiczu widzi możliwość zmniejszenia niedoboru poprzez pozyskanie środ
ków z zewrtątrz: z Ministerstwa Zdrowia - w ramach programu „Restrukturyzacja w Ochronie Zdrowia w roku 2000"
- który ma być kontynuowany także w
następnych latach, z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska - poprzez organ prowadzący, tj. samorząd
powiatowy np. na wymianę instalacji
cieplnej, z Urzędu Wojewódzkiego itp.
Realnie jednak, pieniądze do zdobycia
na pokrycie kosztów restrukturyzacji
nie będą wielkie (ubiegać się o nie będzie
z pewnością prawie każdy ZOZ w PolsĆe), a pieniądze „ekologiczne" ułatwia
ją modernizację bazy lokalowej, ale nie
likwidują deficytu w bieżącej działal
ności.

MNl~J PIEL~GNIAREK,

SANITARIUSZY
I SALOWYCH
Oszczędności trzeba więc szukać u
siebie - i dyrekcja ZOZ szuka ich aż do
bólu. Przede wszystkim zmniejsza się
ilość zatrudnionych. W pierwszym
kwartale 2000 roku odeszła z ZOZ cała
stomatologia, tj. ok. 40 osób. Oferta Łódz
kiej Kasy Cho1ych w ty1.n zakresie to oferta dla małych gabinetów _ argumentowała dyrektor Kaźmierczak. Zwolnicnia dotyczyły także pi:acowników laboratorium (ok. I o osób), sanitariuszy
(5 osób) oraz pielęgniarek. Tych ostatnich było w maju 1999 roku 245, obecnie zostało 191 - przy czym nie wszystkie straciły pracę, bo niektóre przeszły
do NZO~.
Zwiastunem jeszcze głębiej idących

są już
dzialność

ZMIENIA

zlecane prywatnym, wyspecjalizowanym firmom

za wyniki kontroli epidemio- waniem dodatkowego budynku oraz jego
logicznej. Pewne jest, że dla szpitala bę obsługą (np. dowożenie i przewożenie
dzie to rozwiązanie dużo tańsze niż sprzętu i osób). Bliżej. lepiej, taniej - to
utrzymywanie własnych salowych . efekt, który osiągniemy dzięki centraliWkrótce można się spodziewać prze- zacji - podkreśla dyrektor ZOZ.
Kolejne oszczędności ma przynieść
targu na prowadzenie portierni.
uruchomienie w niewykończonym do tej
pory skrzydle szpitala, na II piętrze,
SZPITAL TYLKO
oddziału opieki długoterminowej. Leże
W JEDNYM MIEJSCU
liby na nim ci pacjenci, którzy nie mogą
Duże oszczędności przyniesie także być wypisani do domu ze względu na
przeniesienie oddziału dziecięcego z ul. rodzaj opieki, jakiej wymagają(wymia
Podrzecznej do głóWTiego budynku (dy- na ceWTiika, sondy itp.), rodzaj diety itp,
żury na oddziale dziecięcym obejmowa- ale nie jest im potrzebna jakaś szczególłyby też noworodkowy, pracownicy na uwaga lekarza. Oddział taki odciąży
zaplecza - kuchni, magazynu, nie dublo- łby „ostre" łóżka na intensywnej tera. pii, chirurgii i internie. Powstać ma do
waliby się itp.)
Oddział chirurgiczny skupi się w no- 2002 roku.
wym układzie tylko na parterze, interna
PLANY MIMO WSZYSTKO
na I, ginekologia i położnictwo na II,
a część I i III piętro zostaną przeznaPonadto w okresie 2000-2002 wyczone dla oddziału dziecięcego (na I - na
miejscu dzisiejszej chirurgii septyczenj budowany będzie łącznik i rozbudowabędą sale łóżkowe, gabinet zabiegowy i na izba przyjęć szpitala. Połączenie
gabinet lekarski, a nam - kuchnia mlecz- dwóch skrzydeł szpitala pozwpli na
na, magazynek i hotelik dla matek). Ak- wyeliminowanie krzyżowania się dróg
tualnie prowadzone są przygotowania do niektórych oddziałów i zaplecza diado przetargu na przygotowanie oddzia- gnostycznego oraz poprawienie bezpiełu dziecięcego tak, by na koniec wrze- czeństwa epidemiofogicznego pacjenśnia - początek października mógł on tów. Poza tym planowane jest zaadapjuż funkcjonować na Ułańskiej. Oprócz towanie istniejących pomieszczeń na
wspomnianego obniżenia zapotrzebo- nowoczesny blok operacyjny wraz z
wania na kadrę przyniesie to ogromną oddziałem intensyWTiej terapii - planoobniżkę kosztów związaną z utrzymy- wany termin realizacji 2004 - 2003, do-

celowa restrukturyzacja oddziału położ
niczo-ginekologicznego z nowoczesnym
blokiem porodowym i zapewnieniem
oddzielnej sali operacyjnej do wykonania cięć cesarskich - realizacja 2004 -

2005.
Zapytani z jakich funduszy

można

sfinansować takie przedsięwzięcia, skoro

na razie jest i narasta deficyt, dyrektor
Kłos - Kaźmierczak i wicedyrektor Grabowski podkreślają, że z własnych funduszy ZOZ jest to niemożliwe. Liczą
przede wszystkim na wspomniane fundusze rządowe na restrukturyzację .
Dodać można, że spodziewać należało

by się, iż z biegiem czasu do coraz więk
szej odpowiedzialności za bazę szpitala
poczuwać się będzie samorząd powiatowy. Po reformie systemu ochrony
zdrowia kasy chorych płacą bowiem jak widać oszczędnie - za usługi świad
czone przez lekarzy, ale za stan obiektów, w których funkcjonują publiczne
ośrodki zdrowia, a takimi pozostały
szpitale : odpowiada właśnie powiat.
Na razie deficyt na rachunku bieżą
cym łowickiego szpitala narasta jednak
w tempie 350 tysięcy złotych miesięcz
nie. Po wspomnianych wyżej krokach
oszczędnościowych zmniejszy się, ale
nie zginie. Być może w przyszłym roku
łódzka kasa da więcej właśnie na lecznictwo zamknięte. Być może ...
Anna Jatczak, Wojciech Waligórski

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

Dzień Dziecka z wędkq wręku

Dzieci w wieku 7-9 lat rzucały piłeczka
Kilkaset dzieci przybyło nad Zalew plastyczny, który poprowadziły RenaMiejski w Łowiczu w sobotę 3 czerwca ta Balik i Bożena Ciepielska. Do karto- mi z rzepami do tarczy. Konkurencję tę
przez południem. Część została dowie- nów zasiadło z kredkami w dłoniach 65 wygrał Mateusz Graczyk, który „wyceziona specjalnym autobusem, część na- osób. Komisja .konkursowa miała trud- lowaf' 11 O punktów i wyprzedził o 20
tomiast dotarła z rodzicami samochoda- ne zadanie przy ocenie prac, ostatecz- drugą w klasyfikacji Kingę Olaczek.
Trzecia grupa wiekowa (I 0-12 lat)
nie panie w jury postanowiły, że nie bę
mi osobowymi lub rowerami.
przyprzegranych,
i
za zadanie jak najwięcej razy odmiała
wygranych
dzie
GłóWTią atrakcją festynu były zawody wędkarskie, przygotowane i prowa- dzielając tym samym wszystkim bić rakietką do tenisa stołowego piłecz
dzone przez działaczy Polskiego Związ- uczestnikom I miejsce. Nagrodami były kę. Bezkonkurencyjnym okazał się
Maciej Dylik. Wśród najstarszych ( 13ku Wędkarskiego w Łowiczu z preze- książki, malowanki oraz puzzle.
Również i sportowcy mieli coś dla 14 lat), w biegu na dystansie około 70
Włodzimierzem Kasztalskim. Do
sem
zmian jest zaczęta już prywatyzacja logistyki, czyli shiżb wspomagających rywalizacji przystąpiło 11 I dzieci, w siebie. Zadbali o to Halina Pietrzak oraz metrów zwyciężył Kamil Karmelita,
działanie szpitala i ZOZ-owskich przy- tym trzy dziewczyny. Dzieci miały niżej podpisany. Najmłodsi (4-6 lat) który uzyskał czas 13,21 sek.
Najlepsi sportowcy otrzymali w nagrochodni. Na pierwszy ogień poszło sprzą- ponad dwie godziny na połów. Łowili mieli za zadanie trafić woreczkiem wyze zmiennym szczęściem. Na pewno pełnionym grochem do pudełka. Kon- dę piłki, skarpety, koszulki oraz stoper.
tanie przychodni przy Starym Rynku.
Sławomir Karmelita
. o d 1 czerwca spore znaczenie miało stanowisko - ale kurencję tę wygrał Rafał Olaczek, lat 6.
d m,· k on k re tn 1e
1
Od k .lku
te były przed rozpoczęciem losowane.
zajmuje się tym prywatna firma z PiotrWśród dziewcząt pierwsze miejsce
kowa Trybunalskiego, wyłoniona w
zajęła Monika Kozarska, która „wycią
przetargu. Ten właśnie przetarg uzmysłowił dyrekcji ZOZ, jak wiele podmio- gnęła" 15 ryb, co dało jej 460 punktów
( 1punkt= I gram ryby). Na drugim miejtów gospodarczych jest zainteresowascu uplasowała się Kinga Grochocka
nych świadczeniem usług dla ZOZ-ów:
( 165 punktów), natomiast na trzecim
zgłosiło się ich aż 7, z różnych miejsc
Dominika Gajda ( 1OO punktów). Z
Polski.
chłopców najlepiej sobie poradził brat
Teraz przyJ·dzie kolei na te czyn nonajlepszej wśród dziewcząt Adam Ko"
ś ci , które wykonują salowe: mycie,
zarski, który złowił 48 ryb o całkowitej
sprzątanie sal i łóżek, p rze wożenie pawadze 1235 gramów. Drugi w klasyficjentów z oddziału na odział, czynności
kacji Krzysztof Woźniak miał o ponad
chorych,
Pon1ocn1·cze przy p1.el„.,.nacJ·i
połowę mniej (555 gramów). Natomiast
=
przewożenie bielizny i jedzenia. Jest trzeci Robert Gorzelak miał tylko dzieobecnie przygotowywana specyfikacja sięć gram mniej od drugiego zawodnika,
qo przetargu, już zgłaszają się za in tere- choć złowił 0 3 ryby więcej. w nagrodę
sowane firmy- i od razu widać, że są do najlepsi otrzymali sprzęt wędkarski, od
tematu przygotowane: pytają 0 wszyst- wędek, na spławikach skończywszy.
Dla tych, którym sztuka wędkarska
ko, z rodzajem wykorzystywanych
środków dezynfekujących włącznie . była obca, organizatorzy przygotowali
Trzeba bowiem wiedzieć, że firma, któinne atrakcje, między innymi konkurs
ra przetarg wygra, musi wziąć odpowie- L - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . J
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Centrum

Szkół

Zarząd

Prywatnych

RADIX

99-400 Łowicz, Kaliska 5a, 0-601-287-274, ·o-602-466-874

Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej

SKIAI)

Głowna

informuie,
ie ·do dnia 20 czerwca

011AIAłlfO· JIUJ)01\1LANY

publikowany iest na tablicy ogło·
szeń w siedzibie Urzędu Mieiskiego
w Głownie prz:y ul. Młynarskiei 15,

OFERUJE:

•!• koks •!• miał
•!• cement •!• wapno
•!• inne materiały budowlane

•!•

WYKAZ GRUNTÓW

Ogłaszamy

nabór
na rok szkolny 2000/2001 do

Miasta

szkół:

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA
W DZIERŻAWł POD UPRAWY ROLNE

• Liceum Handlowe (3 letnie)
• Liceum Ogólnokształcące (3 letnie)
• Policealne Studium Zawodowe
kształcące w kierunkach:
- pracownik socjalny (2,5 roczne)
specjalność rehabilitacja
- technik ekonomista (2 letnie)
- technik informatyk (2 letnie)

TRANSPORT GRATIS !
Głowno,

ul. Dworska 5!7,
tel.(042) 710-73-30

-w trybie bezprzetargowym
- położonym na terenie m. Głowna przy ulicach
Bielawskiej 49, Wiejskiej 1, Żwirki 22
i Konarskiego 37

Gminy Kocierzew Południowy
podaje do wiadomości, że w dniach
od 01.06.2000 r. do 21.06.2000 r.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Kocierzew Południowy

• BEZPŁATNA WYMIANA OLEJÓW
• SMAROWANIE PODWOZI
• DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO
• SPRZEDAż HlłRTOWA CEMENTU
Z TRANSPORTEM DO KLIENTA

P.H.u.

v
v

egzaminy semestralne bez dodatkowych opłat
bezpłatne ubezpieczenie
V wykwalifikowaną kadrę i nowoczesne pracownie
komputerowe
~

ZOSTAJE WYWIESZONE
OGtOSZENIE O ZAMIARZE

o.i...;mo s.c.

SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e
tel.lfax (046) 837-45-44, 837-36-82

V stypendia dla najlepszych słuchaczy

~

w trybie przetargu ustnego

<i'.

nieograniczonego

PJ. Radawickie 6
99-320

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ICt~

zatn1dni iniyniera
elektronika, mechanika

żydllin

MIESZKAŃCOM GMIN

BrowQl'DQ 1 O, towicz
ini. mech. Marek Strantbski
TEL 830-30-55, tel. domowy 837-41-57

WYWÓZ ODPADÓW

KAT. „A, B, T, E"

Z OKREŚLONĄ

WAKACYJNY
4 - TYGODNIOWY

LUB 240L

R-770

J«Ż(}(}Olli!IOŻEtZ:

USŁUGI
KOPARKO

w swoim domu

>" wymienić instalację c.o.
>" docieplić budynek
>" wymienić okna

~IMigjDUlQrn_Qcja!

ZlłPRlłtZlftlff(tOOZIElllllE

IVąooz. 8. 00-18. oo

0,39 Zł -format 9 X 13

d

~I
EKO s.c. Łowicz, ul. Księżacka 5
L Sklee§ROSIK, Łowicz, ul. Stanisła'!!§.ki.f!9o 12.J

-~

MONTAZ OKIEN
PCV I ALUMINIUM
(14 zł z metra), GWARANCJE

SPótDZIELCZA KPSA

SKOKOSZCZĘDNOSCIOWO -KREDYTOWA

O

im. FRANCISZKA STEFCZVKA

100 lat tndyr:jl

cerlyfiklt
systemu zarządunla

naszym Członkiem!
Poczuj wiosnę w portfelu!

Zostań

1so 9002

WIOSENNAPOŻVCZKAPROWIZYJNA

wypłacana od ręki 14o/o w skali roku
ROCZNA LOKATA TERMINOWA

17,5°/o • 18,5°/owskali roku

20139,

oprocentowanie zmienne negocjowane
r-646

11i~5TALAT0~

Tel. 0601-30-32-79;837-08-76 wieczorem

D.CDA

w

ZAKłAD ŚLUSARSKI
WYKONUJE I REMONTUJE
~

betoniarki 1 50 I

~

oraz

części

zamienne

ODDZIAŁ ŁOWICZ

ul. Armii Krajowej 80
Tel.(046) 837-38-81

Łowiczu,

11

ul. 3-go Maja 9

(dawna centrala

węglowa)

OFERUIE SZEROKI ASORTYMENT ·
~ materiałów
~

oraz

hydraulicznych

urządzeń

sanitarnych

tel. 830 20 89

Tel.(046) 830-33-66
Filia Zduny 9; tel.(046) 838-75-53

R-715

R-6 J

PHU „TOREX"
HURT i DETAL
OFERWEMY WYPOSAŻENIE lAZIENEK

ECOTHERM Sp. zo.o. Łowicz,
ul. Jana Pawła 11173/175
tel. 837-52-83, 837-57-50

FOTOINDEX - GRATIS!

Nowo otwarty
SKLEP HYDRAULICZNY

Zapraszamy w godz. od 7 00 - 1800

Na super atrakcyjnych
warunkach - kredyt na 1%
(to nie pomyłka)

wszystkie formaty
J... plakaty, slajdy
J... zdjęcia ze zdjęcia

J...

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

CZĘŚCI VW BUS T--4
BLACHY, LAMPY I INNE · ~

-ŁADOWARKĄ

>" zmodernizować system ogrzewania

tel. 0461837-28-30, 0461837-21-90

Łódź,

(!)

kursu:
26.06.2000r. o godz. 16.00

POJEMNIKA 120L

Dąbrowskiego

samochody osobowe, ciężarowe

~
• regułatje gaźników polskich, rosyjskich, czeskicłl,
niemied<ich, francuskich;
• zbieżność kół: osobowe i dostawcze -wszystkie typy;
• naprawy zawieszeń i hamulcy,
R-769_.j
~· naprawyrozrusznikćMt-wszyslkietypy.

Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym z możliwością doskonalenia swoich
umiejętności na samochodzie własnym bądź
szkoleniowym. Łowicz, ul. Jana Pawła 11120
(dawna Łódzka).

R-638

·AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Rozpoczęcie

ORAZ DZIERŻAWĘ

os.

ul. Niciamiana 27
(dojazd od ul. Bolimowskiej)
tel. 0-46/837-44-32
tel. kom. 0601-365-422

Oferty pisemne składać na adres firmy
lub telefonicznie pod numer (024) 285-10-41

PROWADZI ZAPISY
NA KURS PRAWA JAZDY

ALU·PLAST S;C·

Rf/TUR WflÓB€l
naprawa sprz,tu audio-video

, AUTO-NAPRAWA"

CZĘSTOTLIWOŚCIĄ

TELE-RADIO-MECHANIKA

• stażu pracy minimum 5 lat • znajomości obsługi
maszyn • dobrej znajomości języka zachodniego •
operatywności i dyspozycyjności

Krzysztof Bandos
Łowicz, ul. Słowackiego 44
Tel. (046)837-02-58, (0-502) 27-87-22

OFERUJE

R-749

UNION Chocdate Ud. Sp. z o.o

OD KĄNDYDATÓW OCZEKUJEMY:
PRZEOSIĘBlORSTWO OCZYSZCZANIA MIASTA

Gr-81

Zarząd

Gr-82

- technik administrycji (2 letnie)

węgiel

• płytki ceramiczne
- import hiszpania - 300 wzorów
• płytki ceramiczne - kraj - 1OO
wzorów
•fugi, kleje, zaprawy, listwy
• wanny, brodziki, kabiny łazienkowe,
umywalki
· • armatura krajowa i importowana
• realizujemy każde zamówienie
• glazura i terakota do pomieszczeń
gospodarczych po niskich cenach

ZAPRASZAMY
99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 1
(w d. bud.•sztuki Łowickiej"), tel. 837-34-78
godz. otwarcia: pon.-pt. 8.00-17.ClO;
R-m
sob. 8.00-13.00

GAZ
PROPAN-BUTAN - 11 kg
•:•PROPAN-BUTAN - _11kg
do wózków widłowych
·:· PROPAN-BUTAN - 33kg

0 0
:

Acetylen, Argon, Azot, Dwutlenek węgla,
Powietrze syntetyczne, Tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje.

HłJłl'l'

'l'EI„.

! l)E'l'lll„ !

H!ł7-{;Lł-7!ł
R-3a

{;;) REGUIACJA GAŹNIK()lf
Q ANAIJZA Sl1AIJIN
Staniszewski Edward
Łowicz, ul. Żwirki Wigury 32

Tel.(046) 837-36-66; 0-603-422-507

R-748
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lubię
NOWOCZESNE ROZ\\:1ĄZANIA

Co masz zapłacić dzisiaj.
zapłać za jalrieś 4 miesiqce.

KOMODY " VICTORY"

*699,-

*999,Jłśliaart~zfneJU iBatJJl, -~ Ul!ltJl~iBb.yr.UtaQJD

*899 -

·'

ORl.1~ wąi.m.. do

tak

mwt.•

ati'D,,i1~-~~-111l1Ś1iil.~-$~ t1-~mł
m~się mltml!Jt_ sr&Qęm ~i lilll ~
piil .-.,

\\-)CZrrpania zap.1 sów.

wnuenault.com.pl

lubię mieszkać

•l'tQnlmjjat1:wadlll$11majjlij~~~~-- li*~~

Sklep Wyposażenia Wnętrz DOMARU w Głownie
95-015 Głowno. ul. Pilsudskiego 4/6, tel. 719 12 87
pn. - pt. 9.00-17 .OO,

Cllldl~-~-lilńi:alll$ łlllllrltt~1 11iemBil!ID~

sob. 9.00-14.00

Akcesoria łożyskowe

TYNKI
DEKORACYJNE

TYNKI
MASZYNOWE

lntelligenz om Bou

• pełna naturalność
• antystatyczność
• odporność na kurz i dym

• zwłaszcza

na beton komórkowy

Uszczelnienia
Elektrody idrut
spawa/,niczy

• możliwość kształtowania

DUOTHERMDOCIEPLENIA
ELEWACJI

Tarcze i kamienie
, .
sczerne

dowolnych struktur
• ochrona przed wpływami
atmosferycznymi
• umożliwienie
oddychania murów
• łatwość wykonania
• brak koniecznośc i malowania

• ekologiczne
• ekonomiczne
• uniwe r~alne
• łatwe do mocowan ia na elewacjach
• optymalizują
pojemnoś ć cieplną ścian

Obejmy zaciskowe
Klocki liamulcowe

Segery

Amortyzatory

Filia: Łowicz, ul. 1 · 90 Maja 18
teł/fax(046)

SKŁAD ŁOWICZ

99-400 Łowicz , ul. Warszawska 1
tel./fax (046) 830 OO 75

830-33-63

MARKET

.N GO

ul. Katarzynów 3

• art. spożywcze
• art. chemiczne

•papierosy

• mięso,
~

ędliny

0
00
00
0
CZVNNE od 9 do 18° SOBOTA od 9 do 18°
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

,

JADWIGA KAMINSKA

-

Jadwiga Kamińska z domu Kołaczyń
ska urodziła się 17 listopada 1932 roku
w Łowiczu, zaś zmarła w poniedziałek,
I O kwietnia bieżącego roku również
w Łowiczu.
Mama była wspaniałą osobą i niech
spoczywa w spokoju. Wszyscy zapamię
tamy ją jako osobę ciepłą i serdeczną,
a przede wszystkim wyrozumiałą dla innych ludzi. W życiu jej się nie wiodło zbyt
dobrze, ale wszystko przyjmowała z pokorą i nieustannie modliła się do Boga,
żeby dał jej silę przeciwstawić czoło tmdnościom i godnie żyć. Nauczyła pokory
i miłości nas wszystkich, za co jesteśmy
jej bardzo wdzięczni... - powiedziała nam
od razu na początku rozmowy córka pani
Jadwigi - Katarzyna.
Pani Jadwiga urodziła się w Łowiczu.
Jej rodzice mieszkali w kamienicy przy
ulicy Podrzecznej. Rodzina nie opływa
ła w dostatki, jednak na podstawowe
potrzeby zawsze wystarczało pieniedzy.
Pomimo tego Pani Jadwiga nie zdobyła
wykształcenia, o jakim marzyła. Chciała
zostać nauczycielką jednak, nie była
w stanie ze względów finansowych i rodzinnych ukończyć studiów. W momen-

(1932-2000>

Najmłodszy syn Pani Jadwigi - Artur
cie, gdy decydowały się losy jej studiów,
zmarła jej matka i musiała zająć się zroz- - jeszcze studiuje historię w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno paczonym ojcem.
Mama nam opowiadała, że mogla Pedagogicznej w Łowiczu.
Pani Jadwiga przez większośc swopracować w jakiejś wiejskiej szkole, ale
ona miała aspiracje na coś więcej. jego życia pomagała w pracy swojemu
Chciała być prawdziwą nauczycielką mężowi, który prowadził własną dziaz wyższym wykształceniem. Nie intere- łalność gospodarczą.
Oboje zajmowali się handlem obwoź
sowały ją kursy dokszta/cąjące. Mówiła, że albo studia, albo nic innego - wspo- nym i sprzedawali bardzo różne rzeczy,
w zależności od tego, jakie było zapomina córka - Katarzyna.
Właśnie między innymi dzięki takie- trzebowanie rynku.
Nigdy nie zamierzali otwierać własne
mu podejściu do edukacji i wykształce
nia na studia poszła cała trójka dzieci go sklepu. Tego typu działalność ich nie
pani Jadwigi. Najstarszy syn - Wojciech obchodziła w ogóle. Mama i ojciec zgodmieszka teraz w Warszawie, jest żona nie twierdzili, że zgnuśnieliby w sklepie
ty i pracuje w pionie marketingu w jed- i za szybko by się zestarzeli. Przez cały
nym z dużych banków. Zawsze jak czas zmiany i ciągle nowi ludzie - tak
o tym rozmawiamy to mówi, że gdyby opowiadali o tym, co dzieje się na targonie mama, to by studiów nie skończył. wiskach i byli z tego zadowoleni. Nie
Przyznaje się, że był leniem i nie chciało można się dziwić, przecież handlowali
mu się uczyć. Robił to tylko dla matki - w ten sposób od wielu lat - wspomina
opowiada Katarzyna. która skończyła pani Katarzyna.
Pani Jadwiga zasłabła podczas powroSzkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aktualnie nie pracuje, tu z hurtowni odzieżowej z Łodzi. Legdyż jest na urlopie macierzyńskim. Wraz karz wezwany na miejsce stwierdził zaz mężem zamierza wkrótce poprowadzić wał.
(mak)
duże gospodarstwo niedaleko Łodzi.

MARIAN KOZtOWSKI <191s. 2000>
Był wspaniałym ojcem i niezastąpio
nym przyjacielem. Nikt, kto go znał, nie
pomyślał, że może być już po osiemdziesiątce - wspomina Mariana Kozłowskie
go jego syn Tomasz.
Marian Kozłowski urodził się w 1915
roku w Łowiczu, jednak dzieciństwo
i młodość spędził u babci na wsi niedaleko Rybna. Jego rodzice pracowali, starszy brat również, ponieważ ich sytuacja
materialna nie była najlepsza, opiekowali
się nim dziadkowie.
Ojciec bardzo lubił wieś. Ze swoim ciotecznym rodzeństwem już od najmłod
szych lat pomagali w gospodarstwie.
Mawiał: „ Wychowałem się na wsi i zawsze miałem nadzieję, że tam zostanę" opowiada Tomasz. Los pokierował jego
życiem inaczej, pokochał dziewczynę,
która była mieszkanką Łowicza. Gabriela, tak miała na imię ukochana i później
sza żona pana Mariana, zauroczyła go
swoją urodą. Kiedy pierwszy raz ją zobaczył, a było to na imieninach u jego
kolegi, tak mu się spodobała, że wiedział,
iż już nigdy nie spodoba mu się tak żad
na inna kobieta. Mama opowiadała, że
tata nie był w „jej typie", spodoba/a jej

się jego szarmanckość, błyskotliwość, a
przede wszystkim jego uparte starania
o jej względy - wspomina córka zmarłe
go, Barbara.
Kiedy po długich latach narzeczeń
stwa Gabriela zgodziła się na ślub, nie
było mowy o mieszkaniu na wsi. Mło- ·
dzi małżonkowie zamieszkali w Łowi
czu z rodzicami Gabrieli.
Marian długo nie mógł znaleźć pracy,
aż zdecydował się dojeżdżać do Warszawy, gdzie pracował w warsztacie samochodowym. Dojazdy były bardzo
uciążliwe, ale zarobki je rekompensowały, były na tyle duże, że wystarczały na utrzymanie rodziny. Gabriela nie
pracowała, zjamowała się domem i dzieć
mi. Pracy nie brakowało, bo bliźniaki Barbara i Tomasz - były wyjątkowo kapryśne i opieka nad chorą matką również
wymagała wielu poświęceń. Każdy dzień,
kiedy Marian miał wolne od pracy, spę
dzany był na wsi, gdzie wyjeżdżali zawsze całą rodziną.
Był wesoły, pogodny, nie było sytuacji, z którą by sobie nie potrafił poradzić. Jeżeli ktoś z rodziny czy ze znąjo
mych miał problem, zawsze wiedział,

ojciec znajdzie rozwiązanie, a jeżeli
nawet nie będzie to konkretna wskazówka, to zawsze pocieszy, zaproponuje jakieś alternatywne wyjście, czy zwyczajnie rozbudzi ducha optymizmu - wspomina Tomasz.
Marian miał swoją pasję - samochody, doskonale znał się na markach,
szczególnie interesował się tymi najnowszymi. Uwielbiał naprawiać samochody, co było jednocześnie jego pracą.
Nawet kiedy już był na emeryturze czę
sto zaglądał do warsztatu syna swojego
najlepszego kolegi i zbierał nowinki
z rynku samochodowego. Sprawiał wrażenie zadowolonego z życia i chyba by/
zadowolony, mawiał, że jego celem ży
ciowym jest szczęście najbliższych, my
wszyscy byliśmy szczęśliwi i to go cieszyło. Najwięcej radości sprawiały ojcu
nasze sukcesy, w szkole, w pracy, w ży
ciu. Kiedy przyszły na świat wnuki, to
one zajęły w jego życiu główne miejsce
i to one były jego największą radością opowiada Barbara.
Zmarł w otoczeniu najbliższych,
w spokoju, 24 lutego 2000 roku.
(aj)

że

.JL

ODESZLI OD NAS
(19.05. - 1.06.2000)

ir

19 maja: Krystian Jan Magierski, I. 57, Kutno. 21 maja:

ski, 1.67, Łowicz. 25 maja: Jan Adamik... l.S8, Łowicz. 26 maja: Hele.--.
na Dudek, 1.84, Ostrów. 28 maja: Genowefa Łon, I. 74, Chąśno. 29 maja:

-

Stanisław

Mospinek, I.SS,

darczyk, I ~9.

Głowno.

1. Czy nabycie składnika majątku
o wartości początkowej powyżej
3.500,00 zł skutkuje obowiązkiem zaliczenia do środków trwałych ?
Zgodnie z definicją środka trwałego
w § 2 ust. I rozporządzenia
Ministra Finansów z dn. 17.01.1997 r. w
sprawie amortyzacji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednym z warunków koniecznym
do uznania danego składnika majątku za
środek trwały jest przewidywany okres
jego używania, który musi być dłuższy
niż jeden rok. Należy przy tym pamię
tać, że to sam podatnik decyduje o tym,
jak długo będzie używał dany składnik
majątku w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a tym samym o
zaliczeniu lub nie do środków trwałych.
zawartą

2. Jakie są konsekwencje niezaliczenia składnika majątku do środ·
ków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, i używanie
tego składnika dłużej niż rok?

nik do rozporządzenia, zwanym dalej
„wykazem stawek amortyzacyjnych"
(według metody liniowej, bez możliwo
ści podwyższania stawek). Jeżeli róż
nica ta jest wyższa od kosztów danego
miesiąca, nie rozliczona nadwyżka kosztów pomniejsza koszty w miesiącach
następnych.

Stanj.sław

Stefan

Wło-

-

Księdzu Biskupowi J9zefowi Zawitkowskiemu,

wszystkim księżom
oraz tym, którzy uczestniczyli w pogrzebie

ś.P. Wiesława Wq~ikowskiego
podziękowania składają żona

i synowie z rodziną
R-751

Rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym
oraz wszystkim , którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

ś.P. MARIANNY ZWOLIŃSKIEJ
dziękuje

rodzina

Msza święta za duszę zostanie odprawiona
w kościele św. Ducha 14 VI o godz.18.00

R-763

~POGRZEBo~
HERMES ·wr \
'
ZBIGNIEW STRASENBURG
- sprzedaż trumien
- tabliczki, nekrologi

- przewóz - cały kraj i zagranica
- kondukty pogrzebowe

~„ Głowno, ul. Zgierska 7 tel.(042) 719-40-01; 0-602:113-16-98

.

:~

Wiskienica Górna 66 tel.(046) 838-72-62

:,.

~

CENY KONKURENCYJNE

Na kilka ważnych dla prowadzących działalność gospodarczą pytań odpowiada
doradca podatkowy Anna Leszczyńska
podatnik nie zaliczy danego
składnika majątku (o wartośc1 począt
kowej lub koszcie wytworzenia powyżej 3.500,00 zł ) do środków trwałych
lub wartości niematerialnych i prawnych
ze względu na wcześniej przewidywany okres używania krótszy niż rok,
a faktyczny okres jego używania przekroczy rok, podatnik jest zobowiązany
w pierwszym miesiącu następującym
po miesiącu, w którym ten rok upłynął:
I) zaliczyć ten składnik do środków
trwałych albo wartości niematerialnych
i prawnych przyjmując go do ewidencji
lub wykazu w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia,
2) zmniejszyć koszty uzyskania
przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego
używania, obliczonych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek
amortyzacyjnych, stanowiącym załącz-

czerwca:

,

KOSZT W CAtOSCI · CZY AMORTYZACJA?
Jeżeli

1

~

Z fiskusem nie na bakier

,

Stanisław

1.58, Łowicz;~5, Łowicz. 23 maja:
Marianna Zwolińska, 1.78, Dąbkowice Dolne; Ryszard Białecki, 1.74,
Łowicz. 24 maja: Jan Masztanowicz, 1.73, Łowicz; Józef MadanowBłaszczyk,

wartości

niematerialnych i prawnych przed upływem roku?

_79
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70 lat temu pisał
ZPOBYTU PANA

PREzvDENrARZECZYPOSPOUlEJ
WŁOWICZU

W dniu 30 bm. wizytował nasz poPan Prezydent Rzeczypospolitej.
wiat
Podatnik, który nie zaliczył składni
ka majątku do środków trwałych zakła Szczegółów .z pobytu Dostojnego Gościa, niestety, podać nie możemy, gdyż
dając, że jego okres używania nie przez niezrozumiałych dfa nas względów
kroczy roku, ma prawo w każdym czaredakcja nasza nie była na uroczystość '
sie zmienić swoją decyzję i przekwalifizaproszona.
kować dany składnik majątku do środ
30 maja 1930 r.'
ków trwałych. Zmiana ta rodzi takie
same konsekwencje, jak w przypadku,
lYDZEŃCZERWONEGOKRZYŻA
gdy podatnik zaliczy składnik majątku
W nadchodzącą niedzielę tj. I czerwdo środków trwałych po upływie jed- ca rb. na ulicach miasta odbywać się bę·
nego roku jego używania. W tym przy- dzie zbiórka na rzecz Czerwonego Krzypadku sankcyjne odsetki (O, 1% za każ ża przez sprzedawanie odpowiednich
dy dzień) nalicza się jedynie do dnia, znacżków przez osoby uproszone
w którym podatnik dokonał przekwali- i upoważnione do zbiórki.
fikowania.
30 maja 1930 r.

3) stosować stawki amortyzacji,
o których mowa w pkt. 2, w. całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
4) wpłacić w terminie do 20 dnia tego
miesiąca, do właściwego urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia
zaliczenia do kosŹtów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie skład
ników majątku do dnia, w którym okres
ich używania przekroczył jeden rok; odPodstawa prawna: § 4 Rozporządze
setki obliczone od różnicy, o której mowa
w pkt. 2, wynoszą O, I% za każdy dzień. nia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia
3. Czy podatnik może zmienić 1997 r. w sprawie ar;i~rty_zacji ś':1dków
swoją decyzję I zaliczyć składnik trwałych oraz wartosc1 mematenalnych
majątku do środków trwałych lub . i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.).

KOŁO PRZYJACIÓŁ

HARCERSTWA
Koło to urządza w dniu 15 czerwca
rb. wiosną zabawę dla dzieci i mło
dzieży.

8.06.2000 r.

• SKARB ROLNIKA•

Kącik Muzyczny

REDAGOWANY PRZYWSPÓŁ.PRACYZWOJEWÓOZKIM ODR BRATOSZEWICE -REJONŁOWICZ

NALIA 2000

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 2.06.2000 r.
pszenica
ziemniaki młode
ziemniaki
jaka fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek

q
kg
q
15szt
15szt
kg
kg
szt
kg
szt
kg
szt
kg

jabłka

kapusta młoda
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
nać pietruszki
papryka czerwona
pieczarki
pietruszka
pomidory
por

pęk.

kg
kg
kg
kg
kg

62,00
2,00
50,00
4,00
4,50
1,00
0,60
0,50
1,80
1,00
2,00
1,80
1,00
1,00
11,00
4,10
5,00
5,00
2,50

por
rzodkiewka

szt
opak.
szt
szt
kg

sałata

seler
seler
dymka
koper
ogórek krótki

pęk

szt
kg
szt
kg
kg
kg
kg
szt.
0,90!
kg
szt
kg
szt.

włoszczyzna

ziemniaki
Idared
Gloster
Jo nago Id
Melrose
miód wielokwiatowy
czereśnie

kalafior
truskawki
kura

1,50
0,50
0,60
1,50
3,00
1,50
0,80
1,50
1,80
0,60
1,50
2,50
2,00
2,00
20,00
4,00
1,60
4,00
6,00

Należy się cieszyć, że jest w naszym mieście bogaty mecenas, nie bojący się dać „swoim"
ale i „innym" trochę darmowej rozrywki. Ten dobroczyńca nazywa się Mazowiecka Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, a bezpłatne spotkania z kulturą - Juvenalia.
Zamysłem organizatorów było, by poza koncertami mieszkańcy naszego pięknego miasta
uczestniczyli w innych okołojuvenaliowych impre.zach. Ale oczywiście ani specjalny DKF (m.
in. film „Kallafior" Jacka Borcucha), ani wieczór poezji nie mógł wywołać takiego zainteresowania, jak zaplanowane na Błoniach koncerty.

CZWARTEK cy rock'n'rollowych imprez łączonych dziny pobytu na „ dechach" pokazali, że

z NAJLEPSZYMI
.
ZYCZENIAMI
każdym

numerze NŁ drukujemy kupon, na którym każdy
jakie z różnych okazji: imienin, urodzin, jubile·
uszu, czy też tak po prostu „od serca" - chce komuś przekazać. Życzenia t:.Jli.~l""'tt'I...
ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NL Aby się
ukazały, należy: - wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12 słów. Prosimy przy
tym
pisać pełne imiona, gdyż inicjał także liczymy jak słowo, - dostarczyć kupon do naszego
głównego biura ogłoszen przy ul. Podrzecznej 2, do któregokolwiek z naszych punktów
przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej) lub do redakcji „Nowego Łowiczanina" przy ul. Grabowej 2, a w Głownie do redakcji „Wieści z Głowna i
Strykowa", ul. Swoboda 4, w Żychlinie do redakacji „Tygodnika Żychlińskiego" ul. Narutowicza 45 a - wpisać na kuponie swoje imię, nazwisko i adres.
UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, godz. 13.30.
Przypominamy: w

może wpisać treść życzeń,

URODZINOWE
z okazji nadchodzących

16. urodzin Dariuszowi Kołaczkowi gorące życzeniaprzesyla Anka Bruc.
Z okazji nadchodzących 16. urodzin Iwonie Gałaj gorące życzenia przesyła Anka
Bruc.
Oby Ci sit( dobrze żyło, troje dzieci urodziło , mąż Cię kochał i szanował klejnotami
obdarował - kochanej Magdalence M.
wszystkiego najlepszego życzą Gocha i
Krzyś.

Serdeczne i gorące życzenia imieninowe
dla Gosi Szkup składa Micha/ Marczyk.
Wszystkigo najlepszgo i gorącego z okazji imienin Gosi W. życzą przyjaciele
z Łowicza.

- -- - - - -

INNE
„Mam tak wiele, a bez Ciebie wszystko
staje się niczym" - z okazji 25. rocznicy
ślubu Krystynie i Markowi Zakrzewskim
najlepsze życzenia składają dzieci.

IMIENINOWE

W 24. rocznicę ślubu kochanym Rodzicom Wandzie i Tadeuszowi Szczepańskim ,
dużo zdrowia i pomyślności w dalszym
wspólnym życiu - życzą dzieci.

Z okazji imienin Norbertowi Brucowi spełnienia marzeń, uśmiechu i zdania egzaminów życzy Agnieszka.

Kochanym Rodzicom w 35. rocznicę ślu
bu wszystkiego co najlepsze w życiu życzą
córki Ania i Kasia.

·

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
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Oficjalne przekazanie kluczy do miasta przez burmistrza Łowicza zaplanowano na godz. 17. Później miejscowym
żakom nie pozostało nic innego, jak bawić się do woli i zapomnieć choć na chwilę o zbliżającej się sesji egzaminacyjnej.
Zespołem, który miał wprowadzić
wszystkich w dobry nastrój, była grupa
o wielce znaczącej nazwie: Zdobywcy
Pewnych Oskarów. Czterech dżentel
menów, znanych w Łowicza z występu
w dyskotece Schouters, dobrze sprawdziło się w roli „ rozgrzewaczy". Trzeba przyznać, że jeśli rzeczywiście mieliby otrzymać statuetkę, to w kategorii
„ jak wypromować samego siebie".
Frontman „Zdobywców" oprócz wokalizy prowadził swoisty monolog, opowiadając o sobie, kolegach, wspólnych
przedsięwzięciach i o wielu innych rzeczach, o których w tak szacownym piśmie jak „Nowy Łowiczanin" pisać nie
przystoi. Oskarowi ... nie grają oryginalnej muzyki. Często posiłkują się utworami znanymi, lubianymi, które podają
w dobrej, ciekawej formie. Trochę bluesa, rock'n'rolla - zagrane na żywo (co
często podkreślał lider grupy) znakomicie pasuje do tego typu imprez. Zespół
przeprowadził obowiązkowe w takich
przypadkach konkursy, a jedna ze studentek zadebiutowała na deskach łowic
kiego amfiteatru jako piosenkarka
(„śpiewała" kanon rockowy Perfectu
„Nie płacz Ewka"). Trochę mogły irytować niektóre komentarze lidera grupy, ale zważywszy na charakter imprezy oraz fakt, że chłopców sponsoruje
mój ulubiony browar, można im wiele
wybaczyć. O tym, ze muzycy dobrze
znają swój fach, niech świadczy fakt, że
mój 3 i pół-letni syn z ogromnym niezadowoleniem przyjął do wiadomości koniec występu i powrót do domu.
W czasie, gdy rodzice zabrali swoje
pociechy na zasłużony spoczynek
(i żeby odziać coś cieplejszego przed nocnym występem gwiazdy wieczoru) publiczność na muszli bawiła kapela ,,Jak
Wolność to Wolność" . Z ust tych, którzy
przysłuchiwali się poczynaniom muzyków, słyszałem pozytywne opinie o tej
folkowej grupie. Nikt jednak nie ukrywał,
że najważniejsi w czwartek będą BRAThANKI. Ich występ przewidziany był
na godz. 21.30, ale doświadczeni bywa!-

KUCHNIA ORIENTALNA
OD 27 MAJA - PIERWSZA W ŁOWICZU

czynna codziennie w godz. od 11.00

I

NIE MASZ OCHOTY PRZYJŚĆ
- ZAWIEZIEMY .Cl DO DOMU
837-82-19

w

s

T

łódt

ul. Brukowa 6
(0-42) 640-70-43
http://www.interwist.com.pl

Zduńska

PROVIDENT

• w domu u klienta

R

ul.

pujących)

SZVBKIE POŻVCZKI

RESTAURACJA
„ZŁOTY SMOK" Łowicz

Firma

składających się

z kilku wystę
wiedzieli, że opóźnienie bę
dzie znaczne. Było niestety bardziej niż
znaczne! Zespół wszedł na scenę dopiero na kwadrans przed 23, gdy zniecierpliwienie licznej publiczności było
już mocnÓ słyszalne. Napisałem licznej,
lecz to słowo nie oddaje obrazu ,jaki ukazał się moim oczom, gdy dotarłem na Bło
nie. Otóż wokół muszli zebrało się ok. 6
tysięcy ( ! ) ludzi, którzy przybyli zobaczyć największe odkrycie ostatnich miesięcy rodzimego show-biznesu.
Brathanki zagrali repertuar ze swojej
debiutanckiej płyty „Ano", płyty która
błyskawicznie stała się przebojem rynku
muzycznego. Okazało się, że zapotrzebowanie na muzykę folk, podaną w interesującej formie jest ogromne, a jeśli do
tego dojdzie odpowiednia promocja, to
sukces gwarantowany. Trzeba przyznać,
że muzycy Brathanków znakomicie znają swój fach, a w prawdziwą euforię wprowadził wszystkich flecista, który przez
dobre 1O minut świetnie bawił publikę.
Oczywiście oczy wszystkich zwrócone
były na wokalistkę zespołu, uroczą
Czeszkę, która więcej zrobiła dla „ umocnienia przyjaźni polsko-czeskiej" niż setki
konferencji i tabuny prominentów. Helenka, naturalna i młodzieńcza, dobrze
przygotowana wokalnie, zawładnęła sercami miejscowych. Wszyscy rzecz jasna
czekali na największy przebój kapeli pt.
„Czerwone korale" i otrzymali to co chcieli
praktycznie na zakończenie koncertu.
Chóralny śpiew zatrząsł łowickim amfiteatrem. To było to! Na występ kapeli
przygotowano profesjonalne oświetlenie
i nagłośnienie. O ile do strony wizualnej
zarzutów nie mam (ochroniarze - nie stać
na scenie; można przyklęknąć!), o tyle
akustykowi należy się bura. Ponad godzinne strojenie niewiele pomogło, a ponieważ
dzień później inżynier O.N.A potrafił uczynić swój zespół słyszalnym, czwartkowemu nagłaśniaczowi stawiam pałę!
Pierwszy łowicki występ gości z Krakowa zakończyły 3 bisy i kilka minut po
północy na scenę mogli wkroczyć bluesmani z Gangu Olsena. Ci przesympatyczni faceci upodobali sobieŁowiczjako
miejsce koncertów, a ponieważ mają nad
Bzurą wierną rzeszę sympatyków, nie
wypadało, mimo późnej pory, wypaść
słabo . I rzeczywiście, przez półtorej go(czyt.

14

• bez żyrantów

• w ciągu 48 godzin

NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe V>~c.'~v
- mieszkaniowe ~o~~c,
,Jolanda", ul. Bolimowska 14/18/b/04
tel. 837-88-62 po 16®, 0605-042-710 ~

PIĄTEK
Oczywiście

wydarzeniem ostatniego
dnia Juvenaliów był występ O.N.A., ale
zanim to nastąpiło, zagrały dwa skierniewickie zespoły - Drugi Tydzień
i Twister. Oba, już znane łowickiej publiczności, zaprezentowały przyzwoity
poziom, przy czym moim zdaniem ciekawsze były propozycje grającego wcześniej Drugiego ... Twister zagrał jako support Skawińskiego i kolegów i wypadł
blado. Wokalista, miast rozgrzewać kilkutysięczną publikę, robił wszystko, by
ludzie poszli do domu. Szczęśliwie nadszedł czas gwiazdy. Wspomniałem, że
O.N.A. mogą być zadowoleni z nagło
śnienia, gdyż ich akustyk stanął na wysokości zadania. Chylińska, choć czasem
w niewybredny sposób, potrafi znakomicie nawiązać kontakt z publiką, więc
atmosfera była znakomita. Grupa zaprezentowała wszystkie swoje największe
przeboje i trzeba przyznać muzykom, że
na koncertach potrafią stworzyć widowisko. Jedyny mankament to ograniczony dostęp do zespołu . Ci , którzy chcieli
zamienić kilka słów ze swoimi idolami,
musieli obejść się smakiem. Niżej podpisany nawet nie próbował spotkania z grupą, pomny niezbyt miłej z nią rozmowy
podczas poprzedniego koncertu w Łowi
czu.
Niestety, nasze nadwiślańskie gwiazdy
nie liczą się ze swojąpublicznością, nie chcą
z nimi rozmawiać, otaczają się stadem „goryli". Trudno również o kontakt z nimi „pismakom" (grupa Brathanki wyznaczyła termin dzień po koncercie, ale wtedy nikt już z
nimi nie chciał gadać).
Podsumowując - należą się słowa podziękowania wszystkim, · którzy przyczynili się do tego, że po raz kolejny
Juvenalia przyniosły tyle wrażeń . Prawdziwie gwiazdorska obsada, dobra organizacja (pewnych wpadek się nie uniknie), pozwalają wierzyć, że za rok bę
dzie jeszcze lepiej. Gdyby tak jeszcze
nasze piękne miasto posiadało plac, gdzie
bez ścisku pomieści się kilka tysięcy stę
sknionych koncertów fanów - byłbym
tego pewien. Może więc Mazowiecka
wybuduje nam nowy amfiteatr ... ?
Bogusław Bończak

ZAKŁAD

REMONTOWY

Docieplanie:
• elewacji styropianem
•tynki akrylowe
•glazura
• gładź gipsowa

·panele
• mir:ieralne
•terakota
• suche tynki

Tel. (046) 839-13-73; 0-602-814-4Bi_

Tel. 862-76-98
R-708

trudna sztuka podróży po gitarowych
gryfach nie jest im obca. Myślę, że to nie
ostatnia wizyta „Olsenów" w Łowiczu.

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE

R-71 8

firmy DROPlMEX-MILEX,

•PODŁOŻA ORGANICZNE

~SKUP ZŁOMU

~SPRZEDAŻ CEMENTU

kokosowe firmy CERES),

- szeroki asortyment,
Ceny producenta!

~WAPNA
Zlaków Kościelny 107
Tel. 838-71-55; 0-604-45-77-42

(włókno

•NAWOZY OGRODNICZE

R-707

668

26

8.06.2000 r.

INFORMATOR

Apteki:

Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w
czwartki o godz. 18.00

Łowicz- dyżury

nocne;

8.06. ul. 3 Maja 15
tel. 0601-781-708
9.06. ul. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-41
10.06.StaryRynek 17
tel.83742-93
11.06.os. Kostka I
tel. 837-51-32
12.06. ul. Bonifraterska2
tel. 83745-55
13.06.NowyRynek36
tel.837-45-36
śr.
14.06. ul. Pijarska 3
tel. 837-36-56
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Bełchów: pn. - pl 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. 9.00.14.30
Domaniewice: pn. 10.17, wt - pl 8.00.15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pl 9.00.16.00, sb. I0.00.14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12: pn.-pt. 8.00-16.00
sb. 8.00. 13.00
Nieborów: pn.pl 7.30.15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00.17.00, sb. 8.00.12.00
<ZW.

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

ŁOWICKI
Telefony:

Informacje:

Taxi osobowe 837-34-01
Taxi

bagażowe

Powiatowy
Urząd

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

Miejski: Sekretariat 837-69-51, 830-91-07,
830.91-08

Wydział
Urząd

lnfonnacja PKP 837-63-11

837-35-28

Urząd

Geodezji 837-50-15;

lnfonnacja PKS 83742-24
lnfonnacja o numerach telefonów 913
międzynarodowa

lnfonnacja o numerach; tel.

9310

Telegmmy (nadawanie) 905

Stanu Cywilnego 837-34-81;

Księgowość

Zegarynka 9226

837-34-09;

Rozmowy

międzymiastowe

900

Skarlmik miasta 830.91-16;

Naprawa telefonów 9224

Wydział

Be2p!atna infonnacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyi.szej użyteczności publicznej,
tel.
(046) 94-34, fax (046) 322-555

Spraw Komunalnych 83743-94, 830.9143,
830.9146, 830.9147, 830-9145, 830.91-48;

Wydział

Spraw

pt
sb.
ndz.
pon.
wt

Społecznych

830-91-19, 830-91-IO;

•

Wydział

Spraw Obywatelskich 830-91-25,
830.91-26,
830.91-27;

Wydział

Spraw Lokalnych i Działalności Gospodarczej 837-3747, 830.91-20, 830.91-21, 830.91-22;

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż

Policja 997

Wydział

Inwestycji i remontów 83741-62,
830-91-39, 830-9140

•Parafia

Awańe oświetlenia

Telefon informacyjno-problemowy (dla osób mających
problem .alk-0holowy) 837-66-92, codziennie
w godz.16-22, poradnia 837-36-51

Zakład Obsługi

Policyjny telefon zaufania 837-80.00

•

Kościól

Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16

•

Kościólo.o.

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32

• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;

Pogotowie energetyczne 837-36-05

• Kaplica seminaryjna: IO.OO

Gaz butlowy 837-16-16 codziennie od 7.00 do 19.00;
837-66-08, 837-41-02, 837-30-30, 837-42-40,
837-72-72, 837-20.37, 83747-77

•

Ośrodek

•

Kości'ół św.

ulicznego 0501-029-787, 830.
9145, 830.9146, 830-9147

Przedszkoli 837-57-72; B i u r o
Rady 830-91-06, 830-91-11;

Wydział

Analiz i Promocji 830-91-18;

Wydział

Organizacyjny 83743-04, 830-91-09;
Sekretarz miasta 83741-63

Urząd

Skarbowy 837-65-05

ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. 3 Maja2,1el. 837-66-92,czynny: codziennie w godz.
15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RK.A ,,Pasiaczek", Łowicz, ul. 3 Maja 2), czynny:
pn., czw., pl w godz. 16.00-19.00
.

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Głownie:

Telefony w

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu
719-20.76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
-ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20.81
UrządSkarl>owy
719-19-01
Powszechny Zakład Ube7.pieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10.14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 719-84-22
Urząd Miejski 719-80.02
Urząd Gminy 719-8149
KRUS719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80.53
Taxi osobowe719-81-35

Informacje w

Głownie:

Informacja PKP 719-10.17
Informacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów,96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Ceny

Warsztat konserwa!.
Zakład pog~ebowy:

ŁSM

św.

Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;

• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00, 19.00;
Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;

Duszpasterski przy Centrum Formacji
Młodzieży: 8.00, IO.OO, 18.00
Leonarda; niedziele IO.OO, 11.30

837-65-58

Dyżury

837-53-85, 837-5645,

przychodni:

837-52-21

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999

Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-5248, ul. Chełmońskiego, tel. 837-35-24

Informacje w Strykowie:
Naprawa telefonów 924

Pogotowia w

Głownie:

Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-1440
Lecznica dla zwierząt: - ul. Sowińskiego 3,
tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 7 I 9-1440
Pogotowie energetyczne 719-10-60

Pogotowia w Strykowie:

Dyżury

przychodni ZOZ
w Głownie:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- Lekarz ogólny
pn„ wt, śr. 8.00-18.00,
czw., pt. 8.00.16.00
-Pediatra:
pn. - pl 8.00 - 15.00
-Okulista:
pn. - czw. 8.00.12.00
- Ginekolog:
pn., wt. 8.00.15.00
śr„ pl 8.00.16.00
czw. 11.00.18.00
- Stomatolog:
pn. i czw. 8.00.18.00,
śr. i pt. 8.00-13.00
wt 8.00-15 .30

28, tel. 837-56-24

- Gabinet zabiegowy:

pn.- pt. 8.00.18.00,
sb.10.00-15.00
- niedziela i święta- izba przyjc;ć czynna przezcałądobc;,
ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatiyczna, ul. Kopernika 19, tel. 719-10.27
Dyżury

Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80.24
Zakład energetyczny 719-80.1 O

żywności:

•Dzia!PomocyDoraźnej, ul. Ulańska

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80.34,
- Lekarz ogólny
pon., wt. 8.00-18.00,
śr. 8.00-12.00, 15.00-18.00
czw. 8.00-14.00
pt. 8.00-12.00, 15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
pn. 8.00- I I.OO
- Pediatra:
wt„śr. cz. 8.00-10.00, 13.00-16.00
pl 8.00·I0.00, 13.00-15.00
-Okulista:
pn., pt 14.00-19.00
- Ginekolog:
pn., czw. 8.00-12.00
wt. 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00
pl 11.00.14.00
- Stomatolog:
pn. 8.00.15.00
wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-15.00
czw. 8.00.16.00, protetyka
czw.8.00.15.00
-Dennatolog
wt8.00.14.00
pt 8.00. 13.00
-Neurolog
wt 14.00.19.00
czw. 14.00-19.00
-Laryngolog
wt 13.00.19.00
czw. 13.00.19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00.11.00
pn. 13.00.16.00
-Chinng

(dane z 6 czerwca) w

KQONIKA
WYPADKÓW
MIL08NYCH

Pacjenci objc;ci opieką medycznąNiepublicznych Zakła
dów Opieki Zdrowomej- przyjmowanisąwAmbulato
rium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyż
szych Zakładów.
- PediatJyczneAmbulatorium Pomocy Doraźnej, ul. Świit
tojańska 113 B, tel. 83 7-39-61; czynne: pf'ZY.ic;cia dzieci
do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8; pf'ZY.ic;cia
dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta przez 24
godziny.

urodzili. si.ę w .Łowiczu
i w (jłownie:
CÓRECZKI

SYNKOWIE

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

- państwu Górskim ze Złakowa Borowego
- państwu Góreckim z Kocierzewa
- państwu Czapnikom z Łowicza
- państwu Muchom z Łowicza
- państwu Sierotom z Bobrownik
- państwu Słomom z Chąśna
- państwu Łąpieś z Sokołowa
- państwu Siekierom z Mastek
- państwu Ambroziakom z Kiernozi

Imprezy sportowe:
Wszelkie infurmacje sportowe zamieszczamy w Łowic
kim Informatorze Sportowym na str. 27.

Czwartek. 8 mrwcą:
• godz. 18.59- DKF Bez Nazwy- film niespodzianka.
Piątek. 9 czerwca;
• kinonieczynne.
Sobola - Środa, 10-14 mrwca:
• godz. 17.OO - „Utalentowany Pan Riplay" - film prod
USA
•godz. 20.15 - ,,Blairwitch project"-film sensacyjny
prod. USA.

Koncerty:
Piatek. 9 czerwca;
• godz.19.00 - Recital Ireny Jarockiej; sala kina, bilety
20zł;

•godz 21.30-koncert zespołu ,,Alians" (reggae, ska, folk)
- kawiarnia Dziupla, bilety 7 zł;
Sobota. IO czerwca;
• godz. 21.00 - Techno Party - kawiarnia Dziupla,
wstc;p 8 zł;
śr.

13.00.16.00
pl 13.00- 16.00
Poradnia dziec i zdrowych:
pn. nieczynne; wt, śr. I I.OO. 13.00;
czw„ pl IO.OO.li.OO
Dyżury

aptek w

czw. 8.06. ul. Łowicka 38
9.06. ul.Łowicka38
10.06. ul.Łowicka38
11.06. ul.Łowicka38
12.06. ul.Łowicka38
"1. 13.06. ul.Łowicka38
śr.
14.06. ul. Łowicka38
pL
sob.
ndz.
po.

tel. 719-21-31
tel.719-21-31
tel.719-21-3!
tel. 719-21-31
tel.719-21-31
tel.719-21-31
tel. 719-21-31

Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-14.00, dyżur4 i 5 września
Apteki w Strykowie czynne:
ul. Kolejowa li: pn. -pl 9.00.17.00,
ul. Targowa 14: pn.-pt.8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

Informator sportowy
• pi•tek, 9 czerwca: godz. 9.00, stadion lekkoatletyczny
przy ZSR Bratoszewice - Mic;dzyszkolne Zawody
Lekkoatletyczne szkół podstawowych.
•sobota, IO czerwca; godz. IO.OO, plaża w Głownie
tumiej siatkówki plażowej.
• niedziela, li czerwca: godz. 15.00, boisko w
Anielinie - mecz piłkarski klasy B LZS Swędów Popów.

Łowiczu

śfu60UJaB

soóie: ~

U

- Monika Milczarek z Łowicza
i Michał Dzięgiel z Łowicza
- Elżbieta Agnieszka Boczek z Warszawy
i Zbigniew Giska z Warszawy
- Karolina Justyna Targoszewska ze
Strzelcewa i Rafał Pliczka z Brzozówka
- Renata Elibieta Siejka z Łodzi
i Marian Krzysztof Chrościelewski
zŁowicia

- Małgorzata Domańska i Brian Keith
Grodsky z USA
- Agnieszka Stanisławska z Głowna
i Grzegorz Roman Rączka z Łodzi
- Ewa Małgorzata Gamys z Głowna
i Jarosław Andrzej Kuchta z Krócic
- Wioletta Ewa Milczarejc z Głowna
i Jarosław Józef Kośmider z Głowna

Po Jarockiei
·Alians

Głownie:

wkażdąniedzielc;przerwa 15.00-ł8.00

Sokół

•

~

- państwu Szramom z Popowa
- państwu Skomiałom z Łowicza
- państwu Kozłowskim ze Zdun
- państwu Radziszom z Grudz Starych

Dzieci objc;te opieką medyczną Niepublicznych Zakła
dów Opieki l.drowotnej - pf'ZY.imowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godijnach funkcjooowaniapowyż
szych zakładów.

Kino Bzura

Msze święte
w niedziele i święta:

poi.arna 998

- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i świc;ta od 8
(przez 24 h)

O nietypowej porze, bo o 21.30, tuż
po koncercie Ireny Jarockiej, już jutro
w piątek, 9 czerwca wystąpi po
sąsiedzku - w kawiarni „Dziupla"znany przede wszystkim w kręgach alternatywnych zespół Alians z Piły. Ma
ona już na swoim koncie 4 nagrane płyty,
na początku grał hard core, ostatnio
przeszedł w klimaty łagodniejsze,
bliższe muzyce folkowej, oraz ska i reggae. Bogate instrumentarium w połą
czeniu z żywiołową muzyką tworzą na
koncertach wspaniałą atmosferę do
wspólnej zabawy. W tekstach piosenek
zespół często porusza sprawy związane
z ekologią, dlatego jest częstym gościem
na koncertach poświęconych walce
o prawa zwierząt czy ochronę dzikiej
przyrody.
(tb)

iw Głownie
i w Strykowie

MATERIAŁ
WZAMIAN ZA ROZBIÓRKĘ
./ garaż ./ drobne komórki
Informacja: tel. 0461837-46-57

ASORTYMENT
cukier
mąka szymanowska
chleb

2,85

1,79
1,20

840

270
1,75
1,10
0,80-1,7
2,00
11,00
12 oo
9,00
800
18,00
620
800
10,00
700
400
2,50
5,60
13,00
8,00

3,40

3,00

295
2,00
1,20

ziemniaki
schab

12,80

wolowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)

szynka gotowana
ceson
kiełbasa
kiełbasa

zwyczajna
wiejska

parówki

kaszanka
słonina

masło

extra

19,30
680
930
9,80
610
380
2,40
5,89
14,50
1,30
2,85

670
810
9,50
720
420

masło śmietankowe
masło roślinne

olej
jaja

3,80
0,38
7,72

3,80
0,40
9,00

1 60
4,00
,22-0,31
7,80

2.80

2,85
1,90
1,10

18,50
700
8,00
10,00
700
400

3,00
2,80
1 80
3,20
0,40
7,80

1,85
1,20

1,79
1,20
0,90
13,30
11 60
8,70
770
18,80
820
7 50
8,50
585
400
2,30
6,50
12,40
7,80

1,80
1,20

12,20
1160
8,20
760
18,90
8
800
9,10
620
44

200
6,50
12,00
800

14,60
13 70
690
1937
714
950
630
4 70
7.70

6,40

19,50
7,10
9,00
9,80.
6,00
3,60
2,40
6,50
14,60
9,25
1,30
2,85
1,70
4,20
0,37
7,72

12,00
8,00
11,00
17.60
6,00
7,00
9,00
6,80
4,50
2,50
6,00

5,60
8,70

2,60
1,70
0,95
090

1880
7,60
7,00

2,70
1,80

3,00
1,90

2,90
1,80
1,90

1,10
2,70
2,80
150
3,20
0,27
7.80

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 6.06.2000 r.)

Łowiczu

•
•
•
•

mistrz produkcji
szwaczka
mararz - tynkarz
referent do spraw finansowo
- księgowych (praca dla absolwenta)
•sprzedawca (praca dla absolwenta)
sprzedawca
klejarz
robotnik
sprzedawca - prezenter
Ocfnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani
proszeni są o kontakt osobisty.

660
12 oo

11,50

1,20
2,90

1 20
2,40

160
3,80
0,35
8,10

OFERTY PRACY
w

0,80
0,80

1-1,50 0,40
12,00
9,00
7,00
8,00
15,00
6,00
7,50

12,80

2,70
1,70

150
2,80
0,25
7,00

Filia Powiatowego Urzędu i:>racy
w Zgierzu 5.06.2000
SlRYKÓW
• intendent : zaopatrzeniowiec z własnym
samochodem (tylko z taranu Strykowa)

Gta.\'NO
•szwaczki

nowy

ŁOWICZANIN

Piłka nożna -

SPORT

8.06.2000 r.

•

SPORT

2. Ogólnopolski Turniej rocznika 1987 z okazji Dnia Dziecka

Puchar burmistrza towicza dla Agrykoli
Łowicz, 1 czerwca. Sporym sukcesem, ale niestety tylko organizacyjnym,
zakończył się 2. Ogólnopolski Turniej
rocznika 1987 z okazji Dnia Dziecka
o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza.
Do Łowicza nie dojechała ekipa KS Piaseczno. Ostatecznie więc w turnieju
wzięło udział dziesięć zespołów. Podopieczni trenera Mirosława Fiutkowskiego nie rozpoczęli tego turnieju najlepiej. Już w pierwszym swoim wystę
pie przegrali z rówieśnikami łódzkiego
ŁKS-u, nie prezentując przy tym nic
specjalnego. Grali oni bez wiary w sukces, bez większego zaangażowania. Tak
więc końcowy wynik tej konfrontacji nie
mo.że dziwić. Dużo lepiej „pelikaniąt
ka" zaprezentowały się w drugim swoim meczu, przeciwko Polonii Warszawa. Co prawda ulegli kolegom z Warszawy O: 1, ale zaprezentowali już dużo
lepszą grę. I gdyby sędzia tego meczu
trochę nie zaspał, nie dyktując jedenastki za ewidentny faul w polu karnym
na łowickim piłkarzu, to wynik tej potyczki mógł być zgoła od\Tlienny. W trzecim spotkaniu łowiczanie się rozstrzelali. Ich przeciwnikiem byli rówieśnicy
Petro Płock, których podopieczni trenera Fiutkowskiego zwyciężyli 4:0,
a strzelcami goli byli: Andrzej Osowski 2, Karol Parys i Damian Cegliń
ski. Zwycięstwo to pozwoliło zachować szansę drużynie Pelikana na trzecie
miejsce w grupie i prawo gry o piąte
w całym turnieju. Potrzebne było tylko
wygranie ostatniego spotkania grupowego z Czarnymi Dobrzyca. Łowiczanie
szansę tę wykorzystali, jednak nie przyszło im to łatwo. Jedynego gola na wagę
trzech punktów strzelił Łukasz Wierzbicki.W meczu o piąte miejsce w turnieju „pelikaniątkom" przyszło się zmie-

rzyć z piłkarzami łódzkiego Widzewa.
Niestety pojedynek ten zakończył się
zwycięstwem drużyny przyjezdnej.
Tym samym łowiczanie zakończyli turniej na szóstej pozycji.
MECZ O 7. MIEJSCE:
• PETRO Płock ·- ALUMINIUM
Konin O!O; rzuty karne 5:4.
MECZ O 5. MIEJSCE:
•PELIKAN Łowicz- WIDZEW Łódź 0:2.
MECZ O 3. MIEJSCE:
•POLONIA Warszawa- GKS Bełchatów 1:3.
MECZ O I. MIEJSCE:
• ŁKS Łódź - AGRYKOLA Warszawa 0:0; rzuty karne 1:3.
I. Agrykola Warszawa
4 12 4:0
2. ŁKS Łódź
5 9 8:2
3. GKS Bełchatów
4 7 5:3
4. Polonia Warszawa
5 9 9:5
5. Widzew Łódź
4 6 4:2

6. Pelikan Łowicz
7. Petro Płock

S
5
4
5

6 5:5
6 2:5
8. Aluminium Konin
1 1:5
9. Czarni Dobrzyca
O 1:10
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kamil Michalski (Agrykola Warszawa). Najlepszym bramkarzem wybrany
został Daniel Kujawowicz (ŁKS Łódź).
Natomiast ,,królem strzelców" turnieju został Witold Ziober (ŁKS Łódź), syn znanego, byłego zawodnika tego klubu, Jacka Ziobera. Zespół Pelikana reprezentowali: Kamil Karmelita, Michał Łon-Kry
stian Cipiński, Rafał Mikulski, Andrzej
Osowski, Jakub Papuga, Jakub Każmier
czak, Łukasz Wierzbicki, Artur Wiązow
ski, Michał Trzoska, Karol Parys, Mateusz Zimecki, Paweł Karwat, Sebastian
Domińczak, Miedzianowski, Łukasz Strugiński i Damian Cegliński - trener: Mirosław Fiutkowski.

Łowicki informator

sportowy
Piątek,

9 cze11Yca:
• 18.15 - hala sportowa OSiR m 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; mecz
półfinałowy Pucharu Łowickiej ALK-i,
czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki:
Asthma Attack - PC-MarBo;
Sobota. 10 czerwca:
• I O.OO - boisko boczne Pelikana, ul.
Starzyńskiego 6/8; Turniej Piłki Nożnej
Trampkarzy rocznik 1988 o Puchar Prezesa KS ,,Pelikan" z udziałem Widzewa
Łódź, ŁKS Łódź, ChKS Łódź, UKS
Impuls Uniejów, Unii Skierniewice, Piotrcovii-Ptak, Lechii Tomaszów Mazowiecki i Pelikana Łowicz;
• 11.00 - stadion Pelikana, ul. Starzyńskiego 6/8; centralna liga juniorów
starszych: Pelikan Łowicz - GKS Beł
chatów;
• 13.00 - stadion Pelikana, ul. Starzyńskiego 6/8; centralna liga juniorów
młodszych: Pelikan Łowicz - GKS Beł
chatów;
• 16.00 - stadion OSiR w Lowiczu,
uL Jana Pawła II 3; mecz 33. kolejki
IV ligi piłki nożnej: Huragan Bo-

e
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browniki - Ziemowit Osięciny;
Niedziela. 11 czerwca:
• 14.00- boisko boczne Pelikana, ul.
Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
klasy A: Naprzód Jamno;
• 16.30 - stadion Pelikana, ul. Starzyńskiego 6/8; ostatni mecz 34. kolejki
ligi piłki nożnej: Pelikan
Lowicz - Warta Zawiercie;
Poniedziałek. 12 czerwca:
• 17 .OO - boisko boczne Pelikana, ul.
Starzyńskiego 6/8; mecz ligi okręgowej
trampkarzy: Pelikan Łowicz - Mazovia
Rawa Mazowiecka;
Środa. 14 czerwca:
• 21.00 - hala sportowa OSiR nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; mecz
ćwierćfinałowy Pucharu Łowickiej
ALK-i, Ćzyli Amatorskiej Ligi Koszykówki: Żaden Łowicz - Powracający

m

Błysk;
Piątek.

16 czerwca:
• 18.00 - hala sportowa OSiR nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; mecz
półfinałowy i finał Pucharu Łowickiej
ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki: godz. 18.00 - półfinał, godz.
19.30: „Wielki finał", godz. 21.00: zakończenie rozgrywek Łowickiej ALK-i.
{p)

- turniej rocznika 1985

Trzy zwycięstwa
,,pelikaniątek''
Krośniewice,

1-2 czerwca. Zespół
Pelikana, złożony z zawodników rocznika 1985, wziął udzia~ w turnieju piłki nożnej, który był organizowany przez działaczy Górnika Łęczy
ca, ale odbył się w Krośniewicach. Pierwszego dnia łowiczanie wystąpili bez kilku podstawowych graczy, którzy jednak wzmocnili zespół trenera Artura
Balika w dwóch następnych meczach
i zwycięstwo łowiczan nie podlegało już
dyskusji.
Drużyna Pelikana okazała się najlepszą w turnieju, a dwaj jej gracze zostali
uhonorowani także nagrodami indywidualnymi: najlepszym strzelcem okazał
się Błażej Golis (pięć goli), a najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Szymon Wójcik.
• GÓRNIK Łęczyca - PELIKAN
Łowicz 1:2 (1:2); br.: Tomasz Kacprowski 2.
• KROŚNIEWIANKA Krośniewi
ce - LYSA n/Łabą (Czechy) 0:4.
• KROŚNIEWIANKA Krośniewi
ce - PELIKAN Łowicz 0:11 (0:5); br.:
młodzików

W Łowiczu na boisku Pelikana
a gospodarze zajęli piąte miejsce

grało

blisko dwustu

młodych piłkarzy,

łowiczanie nailepsi w·mistrzostwach woiewódżtwa
• VOX-OSiR Łowicz - START
ŻABIA Łódź 68:9 (39:4); pkt.: Marek
Słoma 19, Sebastian Wojenka 12, Michał Wójcik 7, Michał Jachyra 6, Mateusz Marszałek 6, Tomasz Nowak 4,
Mariusz Przybyła 3, Damian Lelonkiewicz 3, Michał Czubik 2, Maciej Koło
dziejczyk 2, Piotr Szczapa 2 i Piotr Kaczor 2.
• VOX-OSiR Łowicz - START
RADOGOSZCZ Łódź 64:15 (30:9);
pkt.: Słoma 16, Wójcik 12, Lelonkiewicz
IO, Nowak 5, Wojenka 5, Jachyra 4,
Kołodziejczyk 4, Marszałek 4, Szczapa
4, Czubik, Przybyła i Kaczor.
Łódź, 27 maja. W przedostatnim turnieju ligi żaków, organizowanej po raz
pierwszy przez Łódzki Okręgowy Zwią
zek Koszykówki, podopieczni trenera
Andrzeja Korejwo, wygrywając z obiema drużynami Startu, zapewnili sobie
już zwycięstwo w rozgrywkach.

SPORT

Piłka nożna

Koszykówka - liga wojewódzka żaków

3. turniej ligi żaków:

•

4. turniej ligi żaków:
• VOX-OSiR Łowicz - PKK 99 Tuszyn 101:21 (33:12); pkt.: Słoma 32,
Wójcik 12, Bartosz Włuczyński I O, Marszalek 8, Kołodziejczyk 8, Wojenka 6,
Jachyra 6, Lelonkiewicz 5, Czubik 4,
Nowak 4, Przybyła 4 i Piotr Grażka 2.
• VOX-OSiR Łowicz - PKK 99 Pabianice 64:14 (36:5); pkt.: Słoma20,Jachyra 15, Wójcik 8, Przybyła 6, Włuczyński 4, Marszałek 4, Nowak 4, Grażka 2, Kołodziejczyk I, Lelonkiewicz,
Wojenka i Czubik.
Łowicz, 4 czerwca. Wychowankowie
trenera Andrzeja Korejwo w ostatnim
turnieju ligi żaków odnieśli dwa zwycięstwa i tym samym przypieczętowali
bardzo pewne zwycięstwo w rozgrywkach. Łowiczanie odnieśli komplet zwycięstw w tym sezonie.
3. kolejka: PKK 99 Tuszyn - Start
Radogoszcz Łódź 25:32, VOX-OSiR
Łowicz - Start Żabia Łódź 68:9 (39:4),

PKK 99 Tuszyn - PKK 99 Pabianice
34:44, VOX-OSiR Łowicz - Start Radogoszcz Łódź 64:15 (30:9), PKK 99
Pabianice - Start Żabia Łódź 43:23.
4. kolejka: Start Żabia Łódź - Start
Radogoszcz Łódź 0:20 (w.o.), VOXOSiR Łowicz - PKK 99 Pabianice
64:14, PKK 99 Tuszyn - Start Rado· goszcz Łódź 37:48, PKK 99 Pabianice
- Start Żabia Łódź 20:0 (w.o.), VOXOSiR Łowicz - PKK 99 Tuszyn 101 :21.
1. VOX-OSiRŁowicz(l) 8 16 539:105
2. Start Radogoszcz Łódź (4)8 14 280:283
3. PKK 99 Pabianice (2} 8 1°2 260:289
4. PKK 99 Tuszyn (3)
8 IO 259:399
5.StartŻabiaŁódź(5)
8 6 119:381

Grzegorz Cipiński 3, Maciej Wyszogrodzki 2, Błażej Golis 2, Szymon Wójcik, Tomasz Kacprowski, Andrzej Grzegorek i Arkadiusz Przyżycki.
•GÓRNIK Łęczyca - LYSA n/Łabą
2:1.
•PELIKAN Łowicz - LYSA n/Labą
5:1 (1:1); br.: Błażej Golis 3, Tomasz
Kacprowski i Grzegorz Cipiński.
• GÓRNIK Łęczyca - KROŚNIEWIANKA Krośniewice 2:2.
1. Pelikan Łowicz
3 9 18:2
2. Górnik Łęczyca
3 4 5:5
3. Lysa n/Labą
3 3 6:7
4. Krośniewianka
3 I 2: 17
W zwycięskim zespole KS „Pelikan"
grali: Łukasz Świątkowski, Zbigniew
Wróbel - Błażej Golis (5), Tomasz Kacprowski (4), Grzegorz Cipiński (4),
Maciej Wyszogrodzki (2), Szymon
Wójcik (1), Andrzej Grzegorek (1), Arkadiusz Przyżycki (I), Grzegorz Dudziński, Michał Kamiński, Łukasz Kamiński, Piotr Panek i Łukasz Błażejczyk
- trener, Artur Balik.
Paweł A. Doliński

Koszykówka - Puchar Łowickiej ALK-i

Brakuie ieszcze iednego półfinalisty
Łowicz, 3

czerwca. W minioną sobo-

tę rozegrano kolejne mecze Pucharu Ło

wickiej ALK-i. Wyłoniły one kolejnych
półfinalistów. Zostali nimi koszykarze
PC-MarBo i GOK-u Zduny, którzy po
bardzo wyrównanych meczach uporali
się ze swoimi rywalami. Brakuje jeszcze jednego zespołu, ażeby uzupełnić
obsadę w półfinałach. Zostanie on wyłoniony z pary Powracający Błysk
- Żaden Łowicz.
• PC-MarBo - ZNP BELFEREK
62:59 (17:21).
PC: Adrian El-Ward 27, Mariusz Wiesiołek 12, Paweł Jaskuła IO, Sebastian
Kosęda 2 i Konrad Wielemborek oraz
Arkadiusz Cicha! 7 (lx3), Paweł Kuza
5, Kuba Łebski 4 i Rafał Wójcik.
Belferek: Tomasz Bąk 27 (lx3), Zbigniew Łaziński 9, Łukasz Sosnowski 8,
Daniel Waliszewski 8 i Leszek Modzelewski 7.
Od pierwszych minut tego spotkania
toczyła się bardzo wyrównana walka
o każdy punkt. Nie stała ona co prawda
na wysokim poziomie, dosta,-czyła jed-

nak sporo emocji. Po pierwszej kwarcie
wynik był remisowy (10:10). Drugie
dziesięć minut zakończyło się zwycię
sko dla nauczycieli, którzy objęli prowadzenie 21: 17. Nie potrafili jednak
utrzymać go do zakończenia spotkania.
W ostatniej części gry Adrian El-Ward
i spółka odrobili straty i objęli kilkupunktowe prowadzenie, którego nie oddali już
do końcowego gwizdka sędziego. Ułatwili
im tó sami nauczyciele, którzy po raz
kolejny nie mieli choćby jednego zawodnika rezerwowego, który mógłby wejść
na parkiet i dać odpocząć koledze.
W półfinale PC czeka chyba podobna,
ciężka walka, gdyż ich rywalem będzie
aktualny mistrz łowickiej ALK-i - Asthma Attack.
• GOK Zduny - CORNEA 59:55
(35:28).
GOK: Piotr Bryszewski 17, Tomasz
Jackowski 14,JacekFiliński 12,Marcin
Ranachowski 6 i Artur Parzęcki 6 oraz
Michał Sękalski 4.
Comea: Sebastian Popiel 21 (4x3),
Przemysław Plichta 14 (2x3), Kamil

Trojanowski 6, Łukasz Lelonkiewicz 2
i Piotr Malczyk I oraz Mariusz Jakubowski 9 (lx3) i Paweł Salamon 2.
Bardzo mocno musieli się napracować
wicemistrzowie ALK-i - GOK Zduny,
by zapewnić sobie zwycięstwo i awans
do półfinału. Zespół Cornei zagrał bardzo dobre spotkanie i o mały włos nie
pokusił się o sporą sensację, jaką by było
zwycięstwo nad koszykarzami ze Zdun.
Pierwsza kwarta tego spotkania zakoń
czyła si~ dwupunktowym prowadzeniem
faworytów, którzy nie zachwycili swoją
postawą. Podobała się natomiast gra Cornei. Ekipa, dowodzona przez Sebastiana Popiela, zagrała ambitnie i skutecznie, zmuszając tym samym rywali do wielkiego wysiłku. Ostatecznie zdunianie
wygrali ten mecz czterema „oczkami".
Taką grą w dalszej fazie rozgrywek na
pewno nic nie zwojują. Bardzo widoczny był brak w zespole Roberta Kucharka, który zapewne w następnym meczu
już wystąpi i wzmocni siłę ataku teamu
Wojciecha Florczaka.
Sławomir

Karmelita
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25. kolejka centralnej ligi juniorów młodszych

,

NIE MUSIELI PRZEGRAC

nowy

8.06.2000 r.

ŁOWICZANIN

NA SKRÓTY. ••
Paweł

Wizgier wygrał
w Siemiatyczach

mali

się w

tym sezonie w III lidze, zajostatecznie siódmą lokatę w rozgrywkach.
mując

tuż, gospodarze po raz drugi pokonali
łowickiego bramkarza. Nie wrócił
Znakomicie w drugiej eliminacji Mi„Szóstka" oddała
za swoim zawodnikiem Sebastian strzostw Strefy Centralnej w motokrowalkowerem
Zwierz, co w pełni wykorzystał piłkarz sie wypadł łowiczanin -PawełWlzgier.
Zespół łowickiej „Szóstki'', który
Orkana, strzelając nie do obrony z kil- Zawodnik Zjednoczonych Stryków
kunastu metrów.
w klasie powyżej 175 ccm okazał się kilka tygodni temu niespodziewanie wyDruga połowa rozpoczęła się podob- najlepszym, pokonując m.in. uczestni- grał w eliminacjach powiatu łowickiego
nie jak pierwsza. p 0 dziesięciu minutach ka niedawnego rajdu Kair - Dakar, Mar- turnieju „Coca Cola Cup '2000", nie pojechał na zawody międzypowiatowe,
gospodarze po raz trzeci pokonali Ję- ka Dąbrowskiego z AP Warszawa.
rozgrywane w Ostrowach k/Kutna.
urzejewskiego i było już praktycznie po
„Kuciej" drugi na
meczu. W 55. minucie łowiczanie zdoDwa remisy reprezentacji
11 Pietryn ie"
.byli, jak się później okazało, honoroweOZPN Skierniewice
go gola, a jego autorem był Tomasz
Zawodnik VOX-OSiR Łowicz - RoZwierz.
bert Kucharek, występując w barwach
Prowadzona przez łowickiego treGdyby kilka minut później Paweł Kut- ekipy AZS „Andorka" PŁ, wywalczył nera Henryka Plichtę reprezentacja
kowski wykorzystał dośrodkowanie ko- wraz z Przemysławem Panasikiem, Ja- OZPN Skierniewice w rozgrywkach
legi, to końcowe minuty tego spotkania kubem Urbanowiczem i Dariuszem o puchar Wacława Kuchara (rocznik
mogły być bardzo ciekawe. Jednak jego Wypychem (wszyscy są byłymi koszy- 1986), zwyciężyła w rozgrywkach gru~
Piłka nożna- zaległy mecz 17. kplejki centralnej
strzał głową z pięciu metrów poszybo- karzami ŁKS), drugie miejsce w turnieju powych, a w finałach spotkała się
ligi juniorów starszych
wał ponad poprzeczką. Takie sytuacje, „Basketrnania '2000",rozgrywanegotra- z ekipą OZPN Łódź. W pierwszym
zmarnowane, potrafią się zemścić. Tak dycyjnie na 1!1. Piotrkowskiej w Łodzi. meczu, rozgrywanym na wyjeździe,
było też i tym razem. Na dziesięć minut
UKS Bednary nadal
padł bezbramkowy remis, a w rewanprzed końcowym gwizdkiem sędziego soW Ili lidze
żu znowu był remis, tyle tylko że I: I
chaczewianie zdobyli czwartego gola, któ(I :O), który dał zwycięstwo łodzianom.
• PELIKAN Łowicz - ŁKS Łódź ło golkipera gości i piłka wylądowała ry przypieczętował ich końcowe zwyPingpongiści UKS Bednary, remisu- Jedynego gola dla naszego zespołu
2:4 (1:1).
w siatce, przechodząc ponad głową za- cięstwo. Pomógł im jednak sędzia linio- jąc w ostatnim
meczu z Eltą Łódź 9:9 strzelił Grzegorz Ci piński, który poI: I- Marcin Grzywacz (25), 2:4 skoczonego łodzianina.
wy, który puścił wyraźnego spalonego. (pkt.: Krzysztof Placek 4,5, Cezary wołany został także do reprezentacji
- Tomasz Rembowski (90).
W 32. minucie mogło być 2: I. Po doSławomir Karmelita ._z_n_y_k_3_,5_i_O_s_ka_r_M_a_ll_ń_sk_i_1_)_,_u_tr_zy_-_Ł_o_d_zi_n_a_M_is_trz_o_stw_a_P_o_ls_k_i._ _...::(P.'-'-~--'
Pelikan: Gospoś - Górski, Brzózka, Gą środkowaniu Łukasza Chlebnego głów
secki, M. Plichta-I. Tafliński, Skowroński kował Tomasz Rembowski. Piłka po
Piłka nożna - 25. kolejka centralnej ligi juniorów starszych
(80 Stolarczyk), Chlebny, K. Tafliński (68 jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę
Diaczek)- Rembowski, Grzywacz.
i wyszła w pole. Trzy minuty później
Łowicz, 1 czerwca. Bardzo dobre ładnie strzelał Krzysztof Tafliński, ale
spotkanie, ale niestety tylko do 60. mi- piłka minimalnie minęła światłq bramki.
nuty, rozegrali podopieczni trenera Sta- Na dwie minuty przed końcem pierwnisława Nezdropy. Byli oni bliscy zwy- szej połowy strzelał jeszcze Michał
•WKS Wieluń- PELIKAN Łowicz kwestią czasu. Pierwszy raz „Pelika- korzystali to gospodarze, którzy w 76.
cięstwa nad wyżej notowanym zespo- Plichta, jednak zrobił to zbyt lekko 1:3 (0:2).
nowcy" dokonali tego w 31 . minucie gry. minucie gry, po zamieszaniu na przedłem łódzkiego ŁKS-u. Jednak zabrakło i bramkarz gości nie miał większych kło
0:1 - Tomasz Rembowski (31), 0:2 Łukasz Gąsecki zagrał prostopadłą pił polu bramkowym, zdobyli kontaktowesił i trochę szczęścia. Ostatecznie skoń potów ze złapaniem piłki.
- Michał Plichta (45), I :3 - Marcin Grzy- kę do Tomasza Rembowskiego, co po- go gola. Nie wpłynęło to jednak negaczyło się porażką 2:4.Mecz rozpoczął
Drugąpołowęznowu lepiej rozpoczę wacz (87).
zwoliło mu znaleźć się sam na sam tywnie na dalsze poczynania zespołu
się z lekkim opóźnieniem, jednak nie li łowiczanie, jednak do szczęścia zabraPelikan; Gospoś - Wróbel, Gąsecki, z bramkarzem gospodarzy. Nie zmar- trenera Nezdropy, który cały czas pawpłynęło to źle na postawę łowickich kło trochę precyzji. Do 60. minuty pod- Gala, Olaczek- Rembowski, Borcuch, nował on tego i łowiczanie objęli prowa- nował nad sytuacją. Swoją wyższość
piłkarzy.
opieczni trenera Nezdropy byli stroną K . Tafliński (46 Grzywacz), Plichta dzenie. Jeszcze przed przerwą pod- nad rywalami łowiczanie udokumentoJuż w 9. minucie ładnym uderzeniem przeważającą. Cale nieszczęście zaczęło - Panak, Wojciechowski.
opieczni trenera Nezdropy podwyż wali jeszcze jednym golem, którego zdoz woleja popisał się Marcin Grzywacz, się w 67. minucie, kiedy to Łukasz Gą
Wieluń, 3 czerwca. Z trzema punk- szyli wynik. Z linii końcowej piłkę był na trzy minuty przed zakończeniem
jednak piłka poszybowała nad po- secki stracił piłkę środku pola, co umoż tami z Wielunia powrócili podopieczni w pole karne zagrał Rembowski. Minęła spotkania Marcin Grzywacz.
przeczką. Cztery minuty później ło liwiło gościom przeprowadzenie szybkie- trenera Stanisława Nezdropy. Po bardzo ona obrońców gospodarzy i wylądowa
Tak więc łowiczanie odnieśli cenne
dzianie zdobyli prowadzenie, po ewi- go ataku, zakończonego golem. Niecałe dobrej grze odnieśli oni zwycięstwo nad ła pod nogami Michała Plichty, któremu zwycięstwo nad czwartym zespołem
dentnym błędzie środkowych obrońców. dziesięć minut później było już I :4, co wyżej notowanym zespołem gospoda- nie pozostało nic innego, jak ulokować w tabeli. Tym bardziej cenne, gdyż odNie zdeprymowało to jednak „Pelika- oznaczało koniec marzeń na dobry wy- rzy.
ją w bramce rywali.
niesione w meczu wyjazdowym. Szkonowców'', którzy za wszelką cenę dą nik. Jeszcze przed końcowym gwizdkiem
Od pierwszego gwizdka sędziego ło
Drugie 45 minut rozpoczęło się po- da tylko, że podopieczni Stanisława
żyli do wyrównania. Udało im się to sędziego łowiczanie zdobyli gola, który wiczanie byli zespołem dyktującym wa- nownie od wyraźnej przewagi łowickie Nezdropy nie prezentowali takiej forw 25. minucie. Ni to strzał ni to dośrod pozwolił tylko na zmniejszenie rozmia- runki gry. Byli stroną wyraźnie prze- go zespołu. Nie potrafili jednak tego my od początku rundy wiosennej.
kowanie Grzywacza bardzo zaskoczy- rów porażki.
Sławomir Karmelita ważającą i bramki w ich wykonaniu były udokumentować strzeleniem gola. WySławomir Karmelita

• ORKAN Sochaczew - PELIKAN
4:1 (2:0).
3:1 -Tomasz Zwierz (55).
Pelikan: Jędrzejwski - Knera, Kocemba, Słupski (55 S. Wójcik), Grzywacz,
- S. Zwierz, Morawski, Siatkowski,
Golis - Papuga (60 Kutkowski),
T. Zwierz.
Sochaczew, 3 czerwca. Bez punktów z Sochaczewa wrócili podopieczni
trenera Zbigniewa Zająca.
Po niezłej grze musieli oni uznać wyższość rywala. Wynik jednak nie odzwierciedla w pełni tego, co działo się na
boisku. Łowiczanie wcale nie byli zespołem gorszym, jednak nie po raz
Łowicz

pierwszy w tym sezonie zabrakło im
i „zimnej krwi".Od
pierwszych minut tego meczu gra
w większości toczyła się w środku pola
i rzadko kiedy dochodziło do sytuacji
podbramkowych. Jako pierwsi bramce
rywala zagrozili gospodarze i to od razu
z efektem bramkowym. W I O. minucie
strzał z kilkunastu metrów sparował
Mariusz Jędrzejewski, jednak wobec
dobitki był już bezradny. Trochę podła
mało to piłkarzy trenera Zająca, którzy
nie mogli znaleźć właściwego rytmu gry.
Dopiero po kilkunastu minutach zaczęli
grać tak, jak oczekiwał tego trener. I gdy
wydawało się, że wyrównanie jest tuż
trochę szczęścia

.Mogło być trochę

lepiei

Pewna wygrana

KAlEjdoskop
piłkARski
•KLASAA:
Grupa II (południowa):'
24. kolejka: MKS Żabia Wola - LZS
Regnów 8:4 (4:2), Juvenia Wysokienice
- Sobpol Konopnica l: I, Mszczonovianka Mszczonów - Cynes Zagórze 3:0
(w.o.), Macovia Maków - Orlęta Cielądz 6:2, Surfpol Wołucza - Błękitni
Korytów 2:0, Muscador Wola Pęko
szewska - Jutrzenka Mokra Prawa 2:4,
Pogoń Godzianów - Vagat Domaniewice 4:2; br.: Zbigniew Konecki i Grzegorz Czajka.
Mecz Jutrzenka Mokra Prawa - MKS
Żabia Wola zweryfikowano na 0:3.
I. Mszczonovianka (I)
24 59 86:25
2. Jutrzenka Mokra Pr. (2) 24 5I 51 :45
3. Błękitni Korytów (3) 24 43 51 :36
4. MKS Żabia Wola (5)
24 39 53:48
5. Sobpol Konopnica (4) 24 38 52:36
6. Macovia Maków (6)
24 34 49:42
7. VagatDomaoiewice (7) 24 31 55:59
8. Juvenia Wysokienice (8) 24 30 40:45
9. Surfpol Wołucza (9)
24 30 54:51
IO. Pogoń Godzianów (12) 24 26 47:65
11. Cynes Zagórze (I O)
24 25 39:54
12. LZS Regnów (11)
24 24 43:64
13. Orlęta Cielądz (13)
24 22 48:70
14. Muscador Wola Pęk. (14)24 19 34:70
•KLASAB:
Grupa I:
Victoria Bielawy może sięjuż cieszyć

z awansu do piłkarskiej klasy A. Co
prawda najprawdopodobniej awansują
aż trzy najlepsze drużyny tego sezonu,
ale zwycięstwo w rozgrywkach zawsze
cieszy. Zespół pre~esa Marka Charuckiego tym razem wygrał w Placencji
z Darem aż 5:0 (3:0), a bramki strzelili:
Przemysław Grzegory 2, Paweł Werwiń
ski, Łukasz Zapisek i samobójcza.
Ciekawy mecz stoczyły w Drzewcach drużyny Jutrzenki i Astry Zduny,
a spotkanie to zakończyło się remisem
1:1 (1:1). Bramkę w drużynie trenera
Grzegorza Majchrzaka strzelił z rzutu karnego Jerzy Wolski, a gol dla gospodarzy padł po strzale samobójczym.
17. kolejka: Błękitni Dmosin - Macovia II Maków O: I (0:1), Kalina Domaniewice - LZS Słomków 1:3, Jutrzenka
Drzewce - Astra Zduny 1:1 (1:1), Dar
Placencja - Victoria Bielawy 0:5 (0:3).
Pauza: Płomień Piotrowice.
1. Victoria Bielawy (1)
15 40 66:16
2. Płomień Piotrowice (2) 15 37 56:18
3. AstraZduny(3)
15 27 41:18
4. Jutrzenka Drzewce (4)
15 25 38:36
5. Macovia II Maków (5)
15 25 39:36
6. Dar Placencja (6)
15 21 33:36
7. Błękitni Dmosin (7)
15 12 25:32
8. LZS Słomków (9)
15 4 16:83
9. Kalina Domaniewice (8) 15 3 17:58
Grupa II:
Największą niespodzianką w przedostatniej kolejce klasy A było wysokie
zwycięstwo Abexu Strzelcew w Łowi
czu zGOKSiR-em Młodzieszyn aż 5:1
(2:1), a bramki w tym meczu strzelili:
Tomasz Kępka 3, Paweł Trałut i Marcin

Dobrowolski. Wjtonia Osiek wygrała po
raz pierwszy od czterech tygodni, pokonując LZS Mysłaków 3:2 (1:2),
a bramki dla zwycięzców strzelili: Mariusz Woźniak 2 i Daniel Miazek.
Remisem l: 1 (I : I) zakończyło się
spotkanie RTS Gągolin - Guzovia FC
Guzów, a jedynego gola dla gospodarzy
strzelił Maciej Sekuła.
17. kolejka: LZS Teresin - Rawka
Jasionna 6:2 (2: I), Abex Strzelcew
- GOKSiR Młodzieszyn 5:1 (2:1), Witonia Osiek - LZS Mysłaków 3:2 (l :2),
RTS Gągolin - Guzovia FC Guzów 1: 1
(1:1). Pauza: Oremus-Pogoń Wiskitki.
I. GOKSiR Młodzieszyn (I) 15 36 78:31
2. Oremus-Pogoń Wiskitki (2) I 5 31 41 :28
3. LZS Teresin (4)
15 27 48:33
4. Guzovia FC Guzów (3)
16 26 56:27
5. Abex Strzelcew (5)
15 23 44:24
6. LZS Mysłaków (6)
15 18 39:44
7. RTS Gągolin (7)
15 17 41:44
8. Witonia Osiek (8)
15 9 36:79
9. Rawka Jasioona (9)
15 5 24:85
• CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
25. kolejka: Włocłavia Włocławek
- Orzeł Łódź CM, Aluminium Konin ŁKS-Ptak Łódź 2:3, Stoczniowiec Płock
- Kujawiak Włocławek 3: I, GKS Bełcha
tów - LO PZPN Łódź 5:0, Widzew Łódź
- Piotrcovia-Ptak Piotrków Trybunalski
3:0, RKS Radomsko - Petro Płock I :2,
WKS Wieluń - Pelikan Łowicz 1:3.
Zaległe mecze: Piotrcovia-Ptak
- RKS Radomsko 2:2, Pelikan - ŁKS
Ptak 2:4.
1. Petro Płock (I)
25 67 103:20

2. Widzew Łódź (2)
25 60 98:22
3. ŁKS-Ptak Łódź (3)
25 58 92:29
4. WKS Wieluń (4)
25 46 63:44
5. GKS Bełchatów (6)
25 42 63:33
6. LO PZPN Łódź (5)
25 40 75:50
7. Orzeł Łódź (7)
25 37 39:42
8. Piotrcovia-Ptak (8)
25 31 40:59
9. Aluminium Konin (9)
25 29 40:77
10. Pelikan Lowicz (10)
25 29 39:57
11. Włocłavia Włocławek (11) 25 19 32:73
12. RKSRadomskó(l2)
25 18 25:77
13. Stoczniowiec Płock (13) 25 15 32:100
14. Kujawiak Włoc.(14)
25 12 31:63
• CENTRALNA LIGA JUNIORÓW

Rypin 3:1, MKS Kutno - Białka Biała
Rawska 3:0 (w.o.), :Jagiellonka Nieszawa - Mień Lipno 4:5. Pauza: Tulisia
Tuliszków, Imielnica Płock, Widok Skierniewice i Kasztelan Sierpc.
I. Orkan Sochaczew (2)
17 36 60:27
2. Lech Rypin (I)
17 34 34:26
3. Mień Lipno (4)
16 31 48:20
4. !mielnica Płock (3)
15 30 37:21
5. Jagiellonka Nieszawa (5) 17 26 49:28
6. MKS Kutno (7)
17 21 24:29
7. Widok Skierniewice (6) 16 20 30:38
8. Białka Biała Rawska (8) 17 12 I 9:80
9. Kasztelan Sierpc (9)
16 11 27:39
MŁODSZYCH:
I O. Tu lisia Tuliszków (I O) 16 11 29:56
25. kolejka: Górnik Łęczyca - Orzeł
•KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA JUŁódź O: I, Aluminium Konin - ŁKS-Ptak
Łódź 2: I, Mazovia Rawa Mazowiecka NIORÓW MŁODSZYCH24. kolejka: Bzura Sochaczew
- Kujawiak Vv1ocławek 5: I, GKS Bełcha
tów- Włókniarz Łódź 5:0, Widzew Łódź - Mazovia II Rawa Mazowiecka 2:1,
- Ceramika Opoczno I :O, KKS Kalisz Start Radziejów - Mień Lipno 8:3, Pe- Petro Płock 4:5, Orkan Sochaczew tro II Płock- Włocłavia Włocławek 10:0,
Widok Skierniewice - Tur Turek 3:0
- Pelikan Łowicz 4:1.
t.OrzełŁódź(I)
25 64 67:19 (w.o.), Kasztelan Sierpc - Stoczniowiec
2. ŁKS-Ptak Łódź (2)
25 54· 77:24 Płock 2: I. Pauza: Unia Skierniewice
3. Orkan Sochaczew (4)
25 47 64:41 i Lech Rypin.
4. Petro Płock (5)
25 46 70:33
I. Petro Il Płock (1)
21 50 119:22
5. Ceramika Opoczno (3)
25 45 60:43
2. Start Radziejów (2)
20 47 82:33
6. Górnik Łitczyca (6)
25 39 58:34
3. Mień Lipno (3)
20 38 63:49
7. Mazovia Rawa Maz. (8) 25 38 SI :49
4. Lech Rypin (4)
20 33 40:31
8. Widzew Łódź (7)
25 38 55:39
5. Unia Skierniewice (5)
19 32 49:46
9. Aluminium Konin (9)
25 36 44:53
6.MazoviaIIRawaMaz.(6) 20 29 41:45
JO. GKS Bełchatów (IO)
25 35 76:51
7. Włocłavia Włocławek (7)20 28 37:48
11. KKS Kalisz ( 11)
25 32 46:64
8. Widok Skierniewice (8) 21 23 37:55
12. Pelikan Lowicz (12)
25 14 37:77
20 21 38:62
13. Włókniarz Łódź (13)
25 7 30:115 9. Kasztelan Sierpc (IO)
I O. Tur Turek (9)
21 19 36:66
14. Kujawiak Włocławek.(14)25 6 24:99
11. Stoczniowiec Płock (11 )20 12 16:59
•KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZYCH:
12.BzuraSochaczew(l2) 21 15 38:80
24. kolejka: Orkan Sochaczew - Lech
Paweł A. Doliński
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- 32. kolejka IV ligi

Porażek Huraganu

ciqg dalszy...
• MKS Kutno - HURAGAN Bobrowniki 4:2 (2:1).
I :O- Jacek Czekalski (18, kamy), I: I
- Grzegorz Durka (26), 2: I - Robert Kornacki (32), 2:2 - Jacek Bukowicz (56,
samobójcza), 3:2 - Michał Rosiak (63),
4:2 - Michał Rosiak (78).
MKS: Staniszewski - Kubiak (80 Janakowski), Dąbrowicz, Witczak- Znyk,
Bukowi cz (60 Budner), Rosiak, Czekałski, Kornacki (80 Maciejewski)- Bogusławski, Wlaziński (68 Okupski).
Huragan: Wudkiewicz - Rachub iński,
Koźbiał, Szaleniec, Kamiński - Papuga,
Majer (25 Krzysztof Durka), Plichta,
Kowalik - Grzegorz Durka. Pińkowski
(60 Mrówka).
Kutno, 2 czerwca. Był to najniższy
wymiar kary, jaki mógł spotkać Huragan w Kutnie ... - powiedział po piątkowym meczu trener Sławomir Ryszkiewicz. Ten sympatyczny szkoleniowiec, który kilka lat temu prowadził
w łowickim Pelikanie niektórych graczy,
obecnie występujących w Huraganie, nie
mial wątpliwości, w czym tkwił klucz

do sukcesu MKS: Pod względem motoryki Huragan siadł bardzo, słaniali się
na nogach, grali chodzonąpiłkę, myśmy
to skrzętnie wykorzystali.
Pierwszy gol dla gospodarzy padł
z rzutu karnego po faulu Marcina Kamińskiego re Michale Rosiaku,
a skutecznym egzekutorem był najbardziej doświadczony zawodnik z Kutna
- Jacek Czekalski. Gracze z Bobrownik mieli wątpliwości co do zasadności
odgwizdania ,jedenastki", ale ... Huragan wyrównał już osiem minut później,
kiedy to Grzegorz Durka, który otrzymal podanie z rzutu wolnego od Krzysztofa Durki, zdecydował się na strzał
z narożnika pola karnego, a piłka wpadla za kołnierz Staniszewskiemu.
Druga bramka dla MKS padła bardzo
szybko. Jacek Bukowicz po ograniu
Marcina Kamińskiego, mocno zacentrował z narożnika boiska. a Robertowi Kornackiemu pozostało jedynie dołożyć nogę i MKS znowu prowadził.
Zespół trenera Macieja Nezdropy jesz· cze raz wyrównał, po indywidualnej akcji Jarosława Plichty. Pomocnik Huraganu wymanewrował w polu karnym
czterech rywali, a po mocnym dośrod
kowaniu piłkę do własnej bramki skierował Bukowicz. Nie zrażeni tym obrotem sprawy kutnianie, jeszcze raz objęli
·prowadzenie po kontrze i indywidualnej akcji Michała Rosiaka.
Była to dopiero 63. minuta meczu
i wydawało się, że goście mogą się jeszcze obronić przed porażką, ale Rosiak
wkrótce skopiował jeszcze raz swój
wyczyn, a z drugiej strony nie potrafili
odpowiedzieć bramkami, ani „Cola"
Durka, ani Plichta.
Paweł A. Doliński

Bartek Włuczyński otrzymał nagrodę indywidualną z
na pewno przyszłość łowickiego basketu.
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- 32. kolejka IV ligi

TRZECIE MIEJSCE
•
HURAGANU ZAGROZONE

Jeszcze kilka tygodni temu wydawaHuragan Bobrowniki zajmie
drugie miejsce w debiutanckim sezonie
IV ligi, ale po słabszej końcówce w rundzie wiosennej ekipa trenera Macieja
Nezdropy może stracić nawet trzecie
miejsce w ligowej tabeli.
W niedzielę, 11 czerwca o godz. 16.00,
rozgrywana będzie już przedostatnia
kolejka spotkań, a spotkają się wówczas:
SKP - Lech, Zdrój - Sokół, Górnik ~
Piłka nożna - 22. kolejka klasy A, I grupa
czyca - Błękitni, Łokietek ·- MKS Kutno, Orkan - Mazovia. Górnik Kłodawa
- Olimpia, Kasztelan - Petro•rr, Start
- Jagiellonka i Huragan - Ziemowit (na
stadionie OSiR w Łowiczu, przy ul. Jana
• OLIMPIA Niedźwiada - PELI- goda 4:1 (4:1); br.: Paweł Włodarski 2,
Pawła II 3).
Daniel Dąbrowski i Dariusz Chudzyń
KAN Il Łowicz 4:3 (1 :O).
32. kolejka IV ligi: SKP Słupca - Gór1:0 - Robert Kruk (IO), 2:0 - Daniel ski - Mariusz Żałoba.
nik Kłodawa I :O (0:0), Sokół Kleczew
Goście rozpoczęli w nieco osłabionym
Stępniewski (47), 2: I - Jarosław Taft iń
- Orkan Sochaczew 6:0 (I :O), Kasztelan
ski (51), 2:2- Dawid Ługowski (53), 3:2 składzie, a zanim dotarły posiłki, Zryw
Sierpc - Start Radziejów 2:2 (I: I), Lech
- Daniel Stępniewski (58), 3:3 - Domi- przegrywał już 0:3.
Rypin - Ziemowit Osięciny I :O (I :O),
•PROMYK Nowa Sucha-OLIMnik Czeczko (59), 4:3 - Janusz Kosiorek
Błękitni Gąbin - Petro U Płock 0:4, OlimPIA Chąśno 1:0 (0:0); br.: Rafał Bro(87).
Pelikan II: Nowogórski - Stolarczyk, dowicz.
• ISKRA Bolimów - START Zia- dok. ze str. 32
Brzózka, Bogdan Plichta, Górski
- Czeczko, Chlebny (80 Płuszka), Jaro- ków Borowy 1:1 (O:l);br.: PiotrRolik.
• LIMIT Rybno - BŁĘKITNI
sław Tafliński, Walczak - Ługowski,
Dzierzgów 6:0 (3:0); br.: Kazimierz
Skowroński.
Niedźwiada, 4 czerwca. Pelikan Il Domański 3, Maciej Szmit, Stanisław
ma znowu tylko trzy punkty przewagi Gryus i Dariusz Jabłoński.
24 54 97:24
1. Pelikan li towicz (l)
nad Orłem i Promykiem. Zespół, pro24 51 83:41
2. Orzeł Nieborów (3)
wadzony przez trenera Stanisława
1. VOX-OSiR towicz 3 6 146:92
3. Promyk Nowa Sucha (4) 24 5I 69:33
3 5 155:87
Nezdropy, niespodziewanie przegrał
2. SP 185 Łódź
24 50 69:25
4. Limit Rybno (2)
3 4 206:112
w Niedźwiadzie z Olimpią, i żeby my3. Woła Warszawa
24 41 67:50
5. Olimpia Cb~śno (5)
15:231
śleć o z:wYcięstwie w lidze, trzeba zdo4. Ósemka Skierniewice 3 3
24 39 64:50
6. Bakoma Bielice (6)
być w ostatnich dwóch meczach co najW zwycięskim zespole skrzatów
7. Olimpia Niedźwiada (9) 24 36 54:62 VOX-OSiR Łowicz grali: Bartosz Włu
mniej trzy punkty.
24 34 49:41 czyński (55 punktów w turnieju), Pa8. Zryw Wygoda (7)
•ORZEŁ Nieborów - AMIGO Pla24 28 47:72 tryk Demidowicz (25), Maciej Więcek
9. Naprzód Jamno (8)
cencja 6:1 (4:0); br.: Jarosław Kamiń
ski 2, Robert Sobolewski, Waldemar 10. Amigo Placencja (10) 24 28 46:72 (14), Adrian Dyszkiewicz (27), Michał
24 21 40:68 Szymański (10), Paweł Podowski (2),
Krajewski, Krzysztof Ambroziak i Ra- 11. Iskra Bolimów (l l)
12. Start Zlaków Bor. (12) 24 20 51 :78 Michał Grażka (5), Bartłomiej Burza (2),
dosław Gosławski - Tomasz Zabost.
Orzeł utrzymał drugą pozycję w ta- 13. Błękitni Dzierzgów (13) 24 16 24:66
Michał Sobieszek (2), Maciej Siemień
beli, wygrywając z Amigo Placencja aż 14. Victoria Zabostów (14) 24 14 35:109 czuk (2), Marcin Pełka (2), Przemysław
W niedzielę, 11 czerwcaogodz.14.00, Duranowski (2), Michał Kosman, To6:1.
•NAPRZÓD Jamno - VICTORIA rozgrywane będą mecze przedostatniej masz Pietrzak, Pawęł Błaszczyk, MaZabostów Duży 2:6 (2:2); br.: Andrzej już w tym sezonie 25. kolejki w klasie ciej Pieklak i Lukasz Zagawa - trener
Bryszewski 2 - Andrzej Moszczyński A: Limit - Bakoma, Błękitni - Olimpia Cezary Włuczyńskl. Najlepszym
Niedźwiada, Victoria - Promyk, Olim- strzelcem turnieju został Marcin Topol3 i Mariusz Czułek 3.
l'llaprzód, mimo iż grał tylko w dzie- pia Chąśno - Iskra, Start - Orzeł, Amigo skl (SP 185 Łódź), a nagrodę „Nowego
si ęcioosobowym składzie, wygrywał już - Zryw, a na bocznym boisku Pelikana Łowiczanina" dla najlepszego zawodni:?:O, ale później gospodarze opadli z sił rezerwy tego klubu zmierzą się z Na- ka turnieju otrzymał łowiczanin - Barprzodem.
• zespól Victorii . zdobył aż sześć goli.
tosz Włuczyńskl.
(pad)
Paweł A. Doli1iski
• BAKOMA Bielice - ZRYW Wy-

Pelikan li

rąk prezesa „Przyszłości"

...

pia Koło - Górnik Łęczyca 1:4, Mazo- wa - Zdrój Ciechocinek 4: I (I :O), MKS
via Rawa Mazowiecka- Łokietek. Brześć Kutno - Huragan Bobrowniki 4:2 (2:1).
Pawel A. Doliński
Kujawski 3 :O (w.o.), Jagiellonka Niesza1. Jagiellonka Nieszawa (1) 32
2. Pelro li Płock (2)
32
3. Huragan Bobrowniki (3) 31
4. lech Rypin (4)
32
5. Kasztelan Sierpc (5)
6. Mazovia Rawa Maz. (6)
7. SKP Słupca (8)
8. Sokół Kleczew(9)
9. Górnik Klodawa (7)
10.MKSKulno(13)
11. Gómllc tęczyca (11)
12. Start Radziejów (12)
13. Zdrój Ciechocinek (10)
14. Zierno.vit Osięciny (14)
15. Ofimpia Koło (15)
16. Błękitni Gąbin (16)
17. Orkan Sochaczew (17)
18. Łokietek Brześć (18)
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Piłka nożna

24-8-0 16 44
22-6-5 17 47
18-5-8 15 39
17-5-10 16 35
15-7-10 15 32
16-1-12 16 35
13-10-916 29
15-3-13 16 32
144-14 16 21
11.S-12 16 19
14-5-13 16 28
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- 23. kolejka klasy okręgowej

Unię

Czarni ograli
•CZARNI Bednary- UNIA Il Skierniewice 4:2 (1:0); br.: Marcin Salamon
2, Marcin Urbański i Rafał Gala - Tomasz
Kmiecik i Paweł Foryszewski.
Ogromny sukces drużyny Czarnych,
która w Bednarach pokonała liderów
ze Skierniewic aż 4:2.
•RELAX Radziwiłłów- GKS Łysz
kowice 0:1 (0:1); br.: Leszek Boczek.
Ekipa trenera Kamila Sochy prowadziła już od I . minuty i ta jedyna bramka Leszka Boczka dała trzy punkty
GKS Łyszkowice.
•POGOŃ Bełchów-GRANEX Bocz..
ki 2:2 (1:1); bt: Jarosław Krysiak i Janusz
Plaskota - Marek Borkowski i Paweł Plichta.
• POGOŃ Rogów - SIERAKOWIANKA Sierakowice 6:2 (5:1); br.:
Mariusz Skręta i Dariusz Dzik (kamy).
•BIAŁKA Biała Rawska-ŻYRAR

DOWIANKA Żyrardów 1:4 (1:3); br.:
Mariusz Zimecki - Dariusz Koźbiał 2,
Piotr Skibiński i Mariusz Adamczyk.
•WRZOS Międzyborów- BZURA
CHODAKÓW Sochaczew 4:2 (1:1);
br.: Henryk Jakóbiak, Dariusz Radziszewski (kamy), Maciej Sabatowski
i Krzysztof Grygiel - Rafał Jagodziński

i Ireneusz Szczerbik.
• WIDOK Skierniewice - TURSERVISCO Jaktorów 4:0 (1:0); br.:
Artur Winciarek, Michał Koliński, Piotr
Skoczylas i Piotr Mazurkiewicz.
I. Unia II Skierniewice (I) 24 62 97: 18
24 52 80:28
2. Pogoń Rogów (2)
24 48 68:27
3. Żyrardowianka Żyr. (3)
4. Widok Skierniewice (4) 24 47 73:37
5. Białka Biała Rawska (5) 24 39 46:45
6. Tur-Servisco Jaktorów (6) 24 38 47:42
24 35 55:49
7. Granex Boczki (7)
24 34 44:48
8. Czarni Bednary (8)
24 30 44:57
9. GKS Lyszkowice (IO)
24 27 42:56
IO. Relax Radziwiłłów (9)
24 19 29:80
II. Pogoń Bełchów (12)
24 19 42:59
12. Bzura Sochaczew (1 I)
13. Wrzos Międzyborów (13) 24 16 24:88
24 li 21:79
14. Sierakowianka (14)
Przedostatnie już mecze w tym sezonie w Skierniewickiej Klasie Okręgowej
odbędą się w niedzielę, 11 czerwca, a spotkają się wówczas: Pogoń Bełchów - Relax, Granex - Czami, Unia U - Widok, TurServisco - Białka, Żyrardowianka- Wrzos,
Bzura Sochaczew - Pogoń Rogów i Sierakowianka - GKS Łyszkowice.
Paweł A. Doliński
~
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ŁOWICZANIN

Łowiczanie stanęli na P.odium
Gostynin, 4 czerwca. Trójka łowiczan
w turnieju tenisowym
z okazji Dni Gostynina i Pojezierza Gostynińskiego. W grupie juniorów wśród
28 graczy znaleźli się Jan Obrębski
i Maciej Urbanek. Ten drugi, dodajmy
mniej doświadczony, już w pierwszej
rundzie odpadł z turnieju, przegrywając
z Pawłem Strzeleckim (Gostynin) 3:6,
3:6. Natomiast Obrębski pokonał Jarosława Retkowskiego (Łęczyca) 6:0, 6:4,
później Piotra Pospieszyńskiego (Gostynin) 7:5, 6: l, a półfinale przegrał z Maciejem Kozańskim (Łęczyca) 2:6, 4:6. Pozostała walka o trzecie miejsce, a łowi
czanin w „małym finale" spotkał się
ze Strzeleckim, wygrywając 6:2, 7:5.
wzięła udział

-

Trzeci z łowiczan - Marcin Dań
czak, grał w gronie seniorów. Po wolnym losie w pierwszej rundzie Marcin
pokonał Jarosława Nagarskiego (Gostynin) 6: I, 6:3, następnie Piotra Leonowicza (Kutno) 6: I, 6:4, a w półfinale rozprawił się z Dariuszem Królikowskim
(Kutno) 6:2, 6:4. Łowiczanin dotarł do
finału, a rywalem naszego gracza był
Niemiec polskiego pochodzenia - Wolfgang Licyk. Ten 26-letni zawodnik
aktualnie występuje jako druga rakieta
w niemieckiej tenisowej III lidze, a przed
kilku laty był mistrzem Berlina Zachodniego do lat 18. W finale Dańczak przegrał w trzech setach 6: I, 1:6, 3 :6 zajmując
tym samym drugie miejsce w turnieju.

_Trzynaście medali domaniewiczan wSpale
26 maja. Na obiektach Ośrod juniorek na dystansie 200 m trzy pierwOlimpijskich w Spale sze miejsca należały do podopiecznych
odbyły się l. Mistrzostwa Wojewódz- trenera Mieczysława Szymajdy. Wytwa Łódzkiego Zrzeszenia LZS w lekkiej grała Iwona Michalak 27,51 s, druga
atletyce. Zawody zostały przeprowadzo- była Agnieszka Kędziora 28,46 s,
ne w dwóch kategoriach wiekowych: mło a trzecia Marta Pietrasik 28,4CJ s. Na
dzików i juniorów, a w obu dobre wyniki dystansie 400 m zwyciężyła Agnieszka
osiągali zawodnicy UKS „Błyskawica" Kędziora w czasie I :00,63 min, trzecia
Domaniewice. W kategorii młodzików była Ewelina Kędziora I :02,85 min,
w biegu na 1500 m najlepszym okazał się a w sprincie na IOO m triumfowała MiŁukasz Fabjański z czasem 4:37,93 chalak 13,63 s, a druga była Pietrasik
min. W rzucie oszczepem zwyciężył 13 ,90 s. Cała czwórka biegała także
Arkadiusz Kozakiewicz z wynikiem w sztafecie 4x400 m, wygrywając bar30,50 m, a Paweł Szymajda był drugi dzo zdecydowanie w czasie 4: 11,53 min.
Z juniorów startował tylko Mariusz
w konkurencji skoku wzwyż, pokonując
poprzeczkę na wysokości 158 cm i trzeci
Kwiatkowski, zwyciężając na dystan(pad)
na 100 m w czasie 13,28 s. W kategorii sie 400 m w czasie ~4,52 s.
Spała,

ka

Mimo że koszykarze „ Kolegium" bardzo się starali, to siła „ Mazowieckiej" była tym razem za duża.

Koszykówka - „Juwenalia 2000"

,,MAZOWIECKA'' TYM RAZEM LEPSZA
• MWSH-P Łowicz - AZS KN Ło
wicz 106:86 (52:38).
MWSH-P: Adrian El-Ward 43, Marcin Lesiak 29 (4x3), Mariusz Wiesiołek
11, Konrad Wielemborek 9 i Paweł Jaskuła oraz Tomasz Staniak 2, Tomasz
Szpil 2 i Marek Lewandowski 2.
KN: Maciej Kolos 18, Jarosław Sobociński 18, Marcin Kalski 17, Tomasz
Bąk 14 (lx3) i Piotr Węgier 8 oraz Mariusz Czułek 8, Igor Winciorek 2 i Marcin Rychlewski 1.
Po raz trzeci zmierzyły się ze sobą
w oficjalnym meczu ekipy „Mazowieck iej" i Kolegium Nauczycielskiego
w Łowiczu. Dotychczasowy bilans spotkai1 był remisowy 1: 1. Mecze pomię
dzy tymi zespołami to swego rodzaju

piero od 13. minuty uwidoczniła się
przewaga studentów „Mazowieckiej",
w szeregach której dominowali „osirowcy" - Adrian El-Ward i Lesiak.
Pierwsza odsłona tego meczu zakoń
czyła się wygraną koszykarzy trenera
Łazińskiego 14 „oczkami" i było niemal
pewne, że mecz ten rozstrzygną oni na

„święta wojna" dla żaków łowickich. Zawsze dostarczały wielu emocji. Tak było
i tym razem, choć można było oczekiwać bardziej wyrównanej gry. Jednak
plaga kontuzji koszykarzy kolegium
mocno osłabiła ten zespół, co na pewno
miało duży wpływ na przebieg meczu,
który zakończył się zwycięstwem ekipy Zbigniewa Łazińskiego.
Mocnym uderzeniem rozpoczęli ten
pojedynek studenci „Mazowieckiej".
Trzy celne „trójki" pod rząd Marcina
Lesiaka dały im kilkupunktowe prowadzenie. Nie zdeprymowało to podopiecznych Sławomira Karmelity,
którzy w 7. minucie doprowadzili do
wyrównania. Przez kilka następnych
minut toczyła siq wyrównana gra. Do-

swoją korzyść.

1259
1128
l 007
921
885

skoczyła

SP 6 Uiwicz
2. Patryk Gawinek
3. Damian Lelonkiewicz SP 4Łowicz
Klasy IV - grzbiet:
SP 3 Łowicz
I. Bartek Burza
2. Michał Sobieszek SP 2 Łowicz
Pijarska SP
3. Piotr Malczyk

18,39
20,J 6
24,03
16,31

dla „Szóstki"

kiej „Szóstki", wywalczyli następujący
zawodnicy: Edyta Letka, Michalina
Biernacka, Agnieszka Panek, Magdalena Tadrzak, Michał Panek, Rafał Trzoska, Patryk Gawinek i Sebastian Kapusta - nauczyciele wf.: Jacek Szwarocki i Waldemar Kret.

17,81

18,50
23,64
24,63
26,68

Puchar dyrektora łowickiej pływal
ni na zawsze już wywalczyła ekipa
„Szóstki".

•CHŁOPCY:

999
I. SP 1 Kutno
991
2. SP 9 K\ltno
830
3. SP t Łowicz
801
4. SP 4 Łowicz
788
5. SP 5 Skierniewice
783
6. SP Biała Rawska
723
7. SP Dębowa Góra
555
8. SP 2 Rawa Maz.
Ekipy chłopców z Łowicza, w porównaniu z mistrzostwami powiatu,
zamieniły się kolejnością: trzecie miejsce wywalczyli reprezentanci „Jedynki", a czwarte „Czwórki". W ekipie SP 1
Łowicz startowali: Bartek Panek (207),
Paweł Dziedziela ( 165), Bartek Wróblewski (156), Adrian Skierski (151 ),
Mateusz Zimecki (151) i Damian Warzywoda (121) - nauczyciel wf., Robert
Graczyk. Na czwartym miejscu zakoń
czyli rywalizację uczniowie SP 4 Ło
wicz: Paweł Wojciechowski (183), Andrzej Osowski ( 168), Dominik Pięta
(163), Rafał Zwierz ( 162), Hubert Jackowski (125) i Jacek Kukieła (120)
- nauczyciel wf., Paweł Doliński.
Paweł A. Doliński

875
Tym razem najwięcej punktów weki-

Iwona Klimkiewicz (SP Niedźwiada) w Skierniewicach
wynik 4,30 m był nieco słabszy do jej „życiówki".

własność

Klasy V - grzbiet:
pie SP Niedźwiada wywalczyła Moni- I. Rafał Trzoska
SP 6 Łowicz 19,60
ka Boczek (308), a ponadto punktowa- 2. Jan Mońka
SP 3 Łowicz 21,22
ły: Iwona Klimkiewicz (303), Joanna 3. Damian Kubiszewski SP 6 Łowicz 24,55
Flis (242), Dorota Surma (209), Aneta
SZTAFETA 8x25 m:
Bruc (197) i Agnieszka Czarnota (185) I. SP 6 Łowicz
2:38, 77
- nauczyciel wf., Bernard Wudkiewicz. 2. SP 4 Łowicz
3:11,56
3:13,49
Natomiast czwarte miejsce dla SP 4 3. SP ?Łowicz
3:17,88
4.SP2Łowicz
Łowicz wywalczyły: Aleksandra Cebula
(226), Dominika Marszałek (200), Rojek 5. Pijarska SP KP 3:24,47
Zwycięstwo, premiowane zresztą
( 183 ), Dominika Pietrzyk ( 17 5), Aleksandra Gospoś (137) i Paulina Piekacz (125) pięknym pucharem, dla zespołu łowie- nauczycielka wf., Beata Kucińska.

stwa, pojechały do Kielc. Wydaje się, że
w zawodach rejonowych lekkoatletki
z Niedźwiady startowały nieco rozkojarzone, ale i tak, mimo że zdobyły blisko dwieście punktów mniej niż w Ło
wiczu, to wystarczyło do zwycięstwa
i awansu na Wojewódzkie Igrzyska Mło
dzieży Szkolnej, które rozgrywane były
w środę, 7 czerwca 2000 roku, na stadionie AZS w Łodzi.
• DZIEWCZĘTA:

1. SP Niedźwiada
2. SP 9 Kutno
3. SP 5 Skierniewice
4. SP 4 Łowicz
5. SP 2 Rawa Maz.
6. SP 2 Żychlin

dok. ze str. 32

Puchar na

Kombinacie z wyiazdem na wycieczkę

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J

Druga połowa potwierdziła ich wytego dnia. Spotkanie to zakoń
czyło się ostatecznie ich zwycięstwem,
CHŁOPCY:
które pozwoliło im objąć prowadzenie
Klasy IV - dowolny:
w rywalizacji ogólnej spotkań 2:1. Za- I. Dariusz Balcerski SP 7 Łowicz
pewne za rok słuchacze kolegium będą 2. Adam Waligórski
Pijarska SP
chcieli się zrewanżować i doprowadzić 3. Tomasz Piechowski SP 3 Łowicz
Klasy V - dowolny:
do wyrównania.
Slawomir Karmelita 1. Sebastian Kapusta SP 6 Łowicz
ższość

Sport szkolny - Rejonowe IMS w czwórboju lekkoatletycznym

Skierniewice, 31 maja. Niewiele
brakowało, żeby przygotowująca się do
udziału w zawodach w czwórboju lekkoatletycznym drużyna dziewcząt z SP
Niedźwiada, nie pojechała na mistrzostwa rejonu skierniewickiego. Według kalendarza zawody te miały się odbywać
we wtorek, 30 maja, ale organizatorzy
przesunęli termin o jeden dzień i ... okazało się, że szóstoklasistki z Niedźwia
dy miały już zaplanowaną wycieczkę
w Góry Świętokrzyskie i sprawa się nieco skomplikowała. Rodzice jednak zgodzi Ii się na spóźnienie swoich córek
o kilka godzin i ostatecznie wychowanki Bernarda Wudkiewicza wystąpiły
w Skierniewicach w najsilniejszym skła
dzie, i dopiero po odniesieniu zwycię-

Przygotowań

najdalej; ale
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- 33. kolejka Ili ligi

PRZYJACIELSKI MECZ
•ALUMINIUM Konin- PELIKAN
Lowicz 1:1 (1:1).
O: I - Robert Stankiewicz (34), l: 1
- Tomasz Tylman (37).
Pelikan: Sowiński - Piusiński, Łukaw
ski, Gawlik, Styszko- Nowacki, Adamczyk (70 Owczarek), Łopata, Olszewski (46 Szcześniak) - Stankiewicz,
Piechna (75 Grzywacz).
Aluminium: Delwo - R. Lenart, Motyka, Kupiński (46 Markiewicz) - R.
Lenart, Kruk, Tylman, Kasperkiewicz
(85 Makowski), Sporakowski - Stryganek, Popko (78 Kawka).
Sędziował: Doros (Katowice). Widzów: 250. Żółte kartki: Robert Stankiewicz (5), Michał Adamczyk (4) - obaj
Pelikan oraz Roman Markiewicz (Aluminium)
Konin, 4 czerwca. W przedostatniej
kolejce ID ligi podopiecznym Zbigniewa Niewiarowskiego· przyszło się
zmierzyć ze zdegradowanym już do IV
ligi Aluminium. Na ładnym konińskim
obiekcie oba zespoły zagrały dobre spotkanie i podzieliły się punktami.
Od pierwszych minut lekką przewagę posiadali gospodarze. Najgroźniejsze
w ich wykonaniu były rzuty rożne i dośrodkowania wzdłuż bramki. Pelikan
natomiast przeprowadzał bardzo skład
ne kontrataki. Pierwszą dogodna okazję
do uzyskania prowadzenia „Ptaki" mia-

ły w

29. minucie, ale gwiżdżący „po gospodarsku" sędzia z Katowic, zatrzymał dobrze zapowiadająca się akcję. Dariusz Nowacki zabrał piłkę jednemu
z konińskich obrońców i gdy wychodził
już na czystą pozycję, Doros dopatrzył
się przewinienia „Pajdy" i zatrzymał akcję. Pięć minut później nie mógł już nic
zrobić, gdy po rajdzie Roberta Stankiewicza padła bramka. „Felek" w stylu, do jakiego przyzwyczaił łowickich
kitiiców, pokonał bramkarza Aluminium.
Otrzymał podanie od Grzegorza Ło
paty, minął obrońcę, „położył" Adama
Delwo i strzelił w długi róg. Nie było
dane długo cieszyć się naszym graczom
z prowadzenia, bo tylko kilka'minut. Po
rzucie rożnym w 37. minucie piłka przeleciała wzdłuż łowickiej bramki, na klatkę piersiową przyjął ją Tomasz Tylman
i strzelił potężnie z woleja z 3 metrów.
Do przerwy- był więc remis U.
W drugiej połowie łowiczanie grali
podobnie jak w pierwszej odsłonie tego
pojedynku, czekając na ataki gospodarzy i wychodząc z szybkimi kontrami.
Właśnie po jednej z nich Nowacki, zamiast dogrywać do .Piechny, zdecydował się na strzał, ale był on niestety niecelny. Dogodniejszą okazję miał jeszcze
Piechna. Otrzymał on kilkudziesięcio
metrowe podanie od Irka Łukawskie
go, strzelił z trudnej sytuacji (piłka po

Piłka nożna

koźle)

z prawej nogi tuż nad poprzeczTo były najlepsze sytuacje do strzelenia bramki w tym spotkaniu. Aluminium praktycznie nie stworzyło klarownych okazji strzeleckich i spotkanie po
przyjacielsku zakończyło się remisem.
Teraz Pelikana czeka ostatnie spotkanie z Wartą Zawiercie (niedziela, 11
czerwca, godz. 16.30). Mamy nadzieję,
że nasi futboliści pożegnają się z łowic
ką.

ką publicznością zwycięstwem.

Znane sąjuż nieoficjalne dane na temat reformy mligi. Łowiczanie, jak wiadomo, grać będą grupie warszawsko-

w

mazursko-łódzkiej. Według wstępnych
ustaleń PZPN

(ten organ będzie organisezonie rozgrywki m ligi) grupa ta będzie liczyć prawdopodobnie 18 zespołów. z obecnej m
ligi śląsko-łódzkiej spadnie aż 6 zespołów (w przypadku degradacji Grunwaldu
Ruda Śląska, Rakowa Częstochowa i KP
Konin-Bydgoszcz, które to drużyny spadają do obecnej grupy rozgrywkowej m
ligi). Start do rundy wiosennej nastąpi 30
lipca, bądź 7 sierpnia Piłkarze Pelikana będą
mięć zatem tylko dwa tygodnie przemy w
treningach i już od początku lipca wznowią
przygotowania Wjakim składzie personalnym, przekonamy się niebawem. Działa
cze łowickiego klubu poszukują obrońcy
w miejsce kontuzjowanego Tomasza
Włoczewskiego.
Krzysztof Olko
zował

w

nadchodzącym

- 32. i 33. kolejka I// ligi

Pelikan znowu w dól
Zagłębie, po zwycięstwie z Górnikiem Jastrzębie, jest już jedną nogą w II
lidze. Na trzy kolejki przed końcem sezonu zespół z Sosnowca ma już osiem
punktów przewagi nad skierniewicką
Unią i do awansu potrzebny jest jesz~
cze tylko praktycznie jeden punkt.
Na dole trwa walka o utrzymanie, a teoretycznie zagrożony jest także trzynasty GKS II Bełchatów.
32. kolejka Ili ligi:
• MA_RKO WKS Wieluń-ZAGŁĘ
BIE Sosnowiec 2:1 (1:1).
I :O Tomasz Knap (36), 1: I - Dawid
Skrzypek (37), 2: 1 - Arkadiusz Felich
(88).
• GÓRNIK Jastrzębie - GKS Il
Bełchatów 2:0 (0:0).
1:O - Tomasz Ciemięga (67, karny),
2:0 - Grzegorz Kosiba (73).
• CKS Czeladź - WLÓKNIARZ
Konstantynów Łódzki 1:0 (1 :O).
1:O - Grzegorz Stokłosa (18).
• MK GÓRNIK Katowice - PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski 3:0 (0:0).
1:O - Marcin Radzewicz (70), 2:0
- Sebastian Orlik (86), Grzegorz Kania
(87). Czerwona kartka: Michał Białas
(43, druga żółta) .
•MIEŃ Lipno- LKS LIGNOMAT
Jankowy 3:1 (1:0).
1:O - Rafał Laskowski (IO), Tomasz
Strzelecki (52), 2: I - Jacek Bonia (75),
3:1 - Marcin Bartczak (90).
• UNIA Skierniewice - ROZWÓJ
Katowice 2:1 (0:0).
O: 1 - Mariusz Szymik (60), I: I - Robert Hyży (8 I), 2: 1 - Arkadiusz Żagłew
ski (89).
• ASTRA Krotoszyn - ALUMINIUM Konin 2:0 (0:0).
1:O - Ryszard Tomczak (64), 2:0
- Krzysztof Gościniak (72).

• START INTERSOLAR Łódź
- WARTA Zawiercie 3:2 (3:1).
I :O- Grzegorz Walczak (2), 2:0 - Grzegorz Walczak (26), 2: 1- Rafał Fotek (30),
3:1 - Grzegorz Walczak (45), 3:2 - Jordan Maciejowski (90).
•PELIKAN Łowicz-ODRA Il Opole 4:3 (3:0).
33. kolejko /li ligi:
• START INTERSOLAR Łódź
- MARKO WKS Wieluń 0:2.
O: I - Tomasz Knap (4), 0:2-Krzysztof Pakulski (67).
Czerwona kartka: Robert Górecki
(85, druga żółta).
•WARTA Zawiercie -ASTRA Krotoszyn 1: 1 (0:0).
1:O - Sławomir Migoń (60), 1: I
- Krzysztof Gościniak (62).
• ODRA II Opole - UNIA Skierniewice 3:2 (2:1).
0:1-AdamGrad(I5), 1:1-Andrzej

Dębicki

(19), 2: I - Wojciech Polakowski
(22), 2:2 - Chioma Chimeze (52), 3:2
- Wojciech Polakowski (88, karny).
•ROZWÓJ Katowice - MIEŃ Lipno 0:0.
•LKS LIGNOMAT Jankowy- MK
GÓRNIK Katowice 2:0 (2:0).
·
I :O - Andrzej Wojtkowiak (25), 2:0
-Jacek Bonia (40).
• PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków
Trybunalski - CKS Czeladź 1:0 (0:0).
1:O - Sławomir Malec (85).
• WLÓKNIARZ Konstantynów
Łódzki - GÓRNIK Jastrzębie 0:2 (O: 1)
O: 1 - Mariusz Miąsko (32), 0:2 - Mariusz Miąsko (61).
•GKS II Bełchatów - ZAGŁĘBIE
Sosnowiec 0:1 (0:1).

0:1-RafałBaczyński(37).

•ALUMINIUM Konin-PELIKAN
1:1 (1:1).
Paweł A. Doliński

dok. ze str. 32

Nerwowa
Ten znalazł się sam na sam z bramkarzem Odry. Zatrzymał się i dokładnym
strzałem w lewy górny róg pokonał go
po raz drugi. W 38. minucie Łopata zabrał piłkę Polakowskiemu, pobiegł dynamicznie środkiem boiska, odegrał futbolówkę na prawą stronę do Nowackiego. „Pajda" uderzył z pierwszej piłki,
a odchodząca piłka po rękach Kitowicza znalazła się w siatce. W końcówce
tej części gry bramce „Sowy" dwukrotnie zagrozili goście. Najpierw uderzenie
Sławomira Sieńczewskiego złapał

a chwilę później poKrzysztof Chełpa, ale
nad p_oprzeczką. Już w pierwszej minucie drugiej odsłony tego pojedynku mogliśmy strzelić czwartą bramkę. Po.
wrzutce Łopaty dosłownie centymetrów
zabrakło Nowackiemu, by trafić piłkę
głową. W 49. minucie prawą stroną akcję przeprowadził Marcin Owczarek,
zagrał do Nowackiego, ale nasz pomocnik minął się z piłką. W 53. minucie swą
drugą bramkę strzelił Piechna. Otrzymał
on podanie od Stankiewicza i strzelił
z lewej nogi, pokonując wprowadzonego w II części gry Marcina Fecia. Pięć
minut później minimalnie pomylił się
Stankiewicz, który „wkręcił" piłkę tuż
obok prawego słupka opolskiej bramki.
W 65. minucie poprawnie prowadzący
dotąd zawody sędzia z Katowic, dykpewnie

Sowiński,

tężnie strzelił

tuje rzut karny z „powietrza". Zdaniem
arbitra Sieńczewskiego faulował Piotr
Gawlik. Z ,jedenastki" pewnie uderzył
Polakowski. W 70. minucie z pierwszej
piłki z dwunastu metrów strzelał Adamczyk, ale wprost w golkipera gości. Minutę póżniej jest już 4:2. Zaspała cała
łowicka obrona, a także Sowiński, i Adrian Musiał nie miał najmniejszych kło
potów ze strzeleniem gola. Po kilkudziesięciu sekundach Adamczyk wszedł
lewą stroną i z linii bocznej dośrodko
wał do Stankiewicza, ale zbyt wysoko
by „Felek" sięgnął piłkę głową.
Trzecią bramkę opolanie strzelili w 76.
minucie. Po stracie na prawej stronie boiska z pięciu metrów Sowińskiego pokonał po raz trzeci Polakowski. W 82. minucie na listę strzelców wpisać się mógł
Dominik Czeczko, ale po strzale głową
naszego zawodnika z linii bramkowej, pił
kę wybił żarów. Jeszcze raz przed bramkową szansą Czeczko znalazł się cztery
minuty później. Po nieudanej pułapce
ofsajdowej znalazł się on oko w oko
z Fęciem, strzelił z lewej .nogi, ale nad
poprzeczką. W końcowych fragmentach
gry goście ambitnie dążyli do wyrównania i końcówka była nerwowa Wszystko
skończyło sięjednak szczęśliwie i Pelikan
wygrał ten pojedynek, zapewniając sobie
miejsce w przyszłorocznej, zreformowanej
fil lidze.
Krzysztof Olko

Lekka atletyka - 7: Biegi Przełajowo-Uliczne
~----im. Marka Kasprzaka
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Nowa Sucha, 28 maja. Po raz siódmy na boisku LZS „Proyk" w Nowej
Suchej rozegrano Biegi Przełajowo
IQbeli! 112 ~. kQJ~ Ili ligi;
Uliczne im. Marka Kasprzaka. Rozegra1. Zagłębie Sosnowiec (1)
16 30 21:14
33 70 61:26 21-7-5 17 40 40:8
no aż dziesięć biegów dla uczniów szkół
2. Unia Skierniewice (2)
33 62 59:32 17-11-5 16 38 34:11
17 24 25:21
podstawowych, gimnazjów oraz bieg
3. Lignomat Jankowy (3)
16 17 20:21
33 61 57:32 18-7-8 17 44 37:11
open. Prowadzona była także punkta• 4. Rozwój Katowice (4)
16 16 19:20
33 5l 44:31 17-6-10 17 41 25:11
cja dla szkół.
17 19 14:24
5. MK ~ómik Katowice (6)
33 49 36:34 14·7·12 16 l) 22:10
Joanna Truszkowska zajęła drugie
6. Pelikan Łowicz (7)
18 21 29:33
33 48 54:5312-12·9 15 'Z1 25:20
miejsce na dystansie 1500 m dziewcząt
7. Warta Zawiercie (5)
16 16 15:23
33 47 41:39 12·11-1(} 17 31 27:16
z klas ósmych. W biegu o rok młodszych
8. Mień Lipno (9)
17 17 21:26
33 46 47:48 12-10-11 16 29 26:22
uczennic gimnazjów Joa·nna Bródka
9. Odra li Opole (8)
16 15 17:31
33 46 49:50 13-7-13 17 31 32:19
była trzecia, a Beata Marszałek szó10. Astra Krotoszyn (10)
33 45 49:42 12-9-12 16 31 33:16
17 14 16:26
sta. Dziewczęta z klas V-VI także bie11. Piotrcovia-Ptak (12)
33 42 38:39 12-6-15 17 33 31:15
16 9 7:24
gały pa dystansie 1,5 km, a Ewelina Kę
17 14 13:26
12. WlókniarzKonstantynów(11) 33 41 35:41 11-8-15 16 ZT 22:15
dziora zajęła piąte miejsce.
13. Marko WKS Wieluń (16)
33 39 36:52 9-12-12 16 ZT 23:19
17 12 13:33
W biegach chłopców było jeszcze le17 11 14:30
14. Górnik Jastrzębie (17)
33 38 35:48 10·8-14 16 ZT 23:16
piej. Wśród ósmoklasistów na dystan15. Start lntersolar Łódż (14) 33 37 35:59 10-7-16 17 28 21:24
16 9 14:36
sie 2 km wygrał Łukasz Fabjański,
16. GKS li Bełchatów (13)
16 5 14:37
33 36 45:49 11-6-16 17 31 31:12
trzeci był Marcin Sztampke, a piąty
17. CKS Czeladż(15)
17 7 6:28
33 36 24:40 10-6-17 16 29 18:12
Arkadiusz Kozakiewicz. W rywaliza18. Aluminium Konin (18)
16 5 8:33
33 22 26:56 6-4-21 17 17 18:23
cji gimnazjalistów Tomasz Jóźwicki
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, punkty,
był drugi, Mariusz Fabjański trzeci,
stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i poratek oraz ilość meczów, punktów i stosunek bramek
a Bartosz Golisz piąty. W klasach
w meczach u siebie i na wyjazdach.
Łowicz

końcówka
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V-VI na dystansie 1500 m Dominik
Maciejewski zajął drugie miejsce,
Marcin Kostrzewa piąte, a w klasach
ID-IV, na dystansie 1000 m, Tomasz
Kosiorek był siódmy. Aż w końcu
w biegu chłopców z klas I-II, na 500 m,
Damian Sokołowski przybiegł na
siódmej pozycji. Szkołę Podstawową
nr 2 w Łowiczu w zawodach tych reprezentował także Tomasz Kwiatkowski, który w biegu rocznika 1985
zajął czwarte miejsce.
W punktacji gimnazjów na pierwszym miejscu sklasyfikowano GP
w Domaniewicach, w rywalizacji szkół
podstawowych ekipa SP Domaniewice zajęła trzecie· miejsce.
W biegu open na dystansie 4 km wygrała Krystyna Foks, druga była
Agnieszka Kędziora, natomiast
wśród mężczyzn na czwartym miejscu przybiegł Emanuel Zimny (wszyscy UKS „Błyskawica" Domaniewice).
Paweł A. Doliński

Nowv Łowjczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa·. Wydaje: Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin" . 99-400 Łowicz, ul.Grabowa 2, tel./fax 837-46-57, adres dla korespondencji: skrytka
pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu : Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Paweł A. Doliński (sport). Tomasz Bartos, Anna Jatczak, Joanna
Szymańska, Mirosława Wolska-Kobierecka. Stale współpracuje: asp. sztab. Witold Janeczek (kronika policyjna), Renata Piechut (kierownik oddziału w Głownie) . Index: 326097 ·dotyczy sieci .Ruch". Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany
tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (telJfax 837-37-51) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Podrzeczna 2, codziennie w godz. 7-18, w soboty 8-14, w
Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10.00 - 16.00. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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Pływanie

- 7. Puchar Dyrektora
Miejskiej w Łowiczu

Puchar na

Pływalni

własność

dla ,,Szóstki''

Najbardziej widowiskowa jest zawsze sztafeta pływacka. W tym roku do walki o Puchar Dyrektora Pływalni Miejskiej
w Łowiczu Waldemara Szkupa, stanęli uczniowie tylko pięciu podstawówek.

Piłka nożna

- 32. kolejka li/ ligi

NERWOWA KOŃCÓWKA

• PELIKAN Łowicz - ODRA II
Opole 4:3 (3:0).
l :O - Robert Stankiewicz (7), 2:0
- Grzegorz Piechna (26), 3 :O - Dariusz
Nowacki (38), 4:0 - Piechna (53), 4:1
- Wojciech Polakowski (60), 4:2-Adrian Musiał (71), 4:3- Polakowski (76).
Pelikan: Sowiński- Piusiński, Łukaw
ski, Gawlik, Styszko - Grzywacz (46
Owczarek), Nowacki, Adamczyk, Ło
pata - Stankiewicz (88 Szcześniak),
Piechna.
Odra: Kitowicz (46 Feć) - Żarów,
Jagieniak, Chełpa, Berbelicki- Sieńczew
ski, Dębicki, Polakowski, Adeck Akay
(66 Musiał)- Rosiek (84 Zienkiewicz),
Agbejule (46 Jończyk).
Sędziował: Piotr Kołodziejski jako
główny oraz Aleksander Frejowski
i Alfred Griner jako pomocnicy (wszyscy Katowice).Widzów: 700. Żółte kartki: Grzegorz Rosiek, Andrzej Dębicki
i Adrian Musiał (wszyscy Odra) oraz
Dariusz Nowacki (Pelikan).
Łowicz, 31 maja. Nerwową końców
kę zafundowali swoim kibicom piłkarze
Pelikana w spotkaniu z Odrą. Łowicza
nie prowadzili 4:0, ale ambitnie walczą
cy goście strzelili trzy bramki i w ostatnich minutach dążyli do wyrównania.
„Ptaki" nie pozwoliły na podział punk-

tów, wygrały i zapewniły sobie miejsce
w nowej, zreformowanej III lidze.
Goście przyjechali do Łowicza
wzmocnieni zawodnikami pierwszego
zespołu, występującego w II lidze (Sieńczewski, Chełpa, Polakowski, Rosiek).
Pierwsze minuty gry to wyrównana
walka głównie w środkowej strefie boiska. Roberta Kitowicza zaskoczyć
próbował Grzegorz Łopata, ale strzał
z pierwszej piłki doświadczonego zawodnika Pelikana był niecelny. Kilkadziesiąt sekund później 25 metrów od
bramki piłkę spod nóg Adama Berbelicklego wyłuskał Dariusz Nowacki, rozegrał ją z Grzegorzem Piechną i podał do Roberta Stankiewicza. „Felek"
znalazł się sam na sam z golkiperem gości, „położył" go spokojnie i strzelił po
ziemi do pustej bramki. Odra po raz
pierwszy zagroziła naszej bramce w 11.
minucie,-gdyz 16metrów strzelał Grzegorz Rosiek. W 12. minucie oba zespoły mogły strzelić gola. Najpierw opo-

~em uruchomił

Marcina Grzywacza,
ten wygrał pojedynek biegowy z Wojciechem Żarowem , wpadł w pole
karne, strzelił mocno.
Kitowicz obronił to uderzenie, a piłka trafiła jeszcze w słupek. w 16. mi-

Łowicz, 2 czerwca. Już po raz siódmy z okazji Dnia Dziecka czwartoi piątoklasiści z łowickich podstawówek
rywalizowali w Zawodach Pływackich
o Puchar Dyrektora Pływalni Miejskiej
w Łowiczu - Waldemara Szkupa ,
Wszyscy zawodnicy mieli do pokonania 25 metrów, a tradycyjnie wszyscy
uhonorowani zostali pokaźnymi prezentami.
Po konkurencjach indywidualnych
rozegrany został wyścig o przechodni
puchar na dystansie 8x25 metrów, a w
każdym zespole musiały płynąć po cztery dziewczynki i po czterech chłopców.
- W pierwszej edycji tej imprezy przed
sześcioma laty triumfowała „Czwórka",
potem wygrywała „Dwójka", znowu
„Czwórl<a", potem ,,Jedynka" i w ostatnich
dwu latach -„Szóstka". Tym razem puchar
znowu trafił do SP 6 Łowicz i szkoła ta

zatrzyma już to trofeum na

własność.

DZIEWCZĘTA:

Klasy IV - dowolny:
I.Justyna Gardener (p.k.) SP I Łowicz
SP 4 Łowicz
2. Kasia Grzywacz
SP 7 Łowicz
3. Paula Ślusarska
4. Anna Pudłowska SP 3 Łowicz
Klasy V - dowolny:
SP 6 Łowicz
I. Edyta Lelka
SP 6 Łowicz
2. Agnieszka Panek
3. Paulina Rutkowska SP 2 Łowicz
Klasy IV - grzbiet:
l.JustynaGardener(p.k.) SP 1Łowicz
SP 4 Łowicz
2. Agnieszka Hennyt
3. Ewelina Kutermankiewicz SP 7 Łowicz
SP 4 Łowicz
4. Aleksandra Wilk
Klasy V - grzbiet:
I. Małgorzata Obrębska Pijarska SP
2. Magda Tadrzak
SP 6 Łowicz
3. Monika Jabłońska
SP 6 Łowicz

17, 74
20, 14
24,05
25,20
18,96
19,47
21,46
20,13
25,21
26,62
28,32
22, 13
22,30
22,92

dok. na str. 30

Judo - 2. Międzynarodowy Turniej
z okazji Dnia Dziecka

Dobry prognostyk
przed Mis,rzostwami Polski

cie miejsce w kateg~rii młodzików do 53
kg zajął Maciej Łapski. Mimo że była
to impreza towarzyska - powiedział trener Maciej Sikorski, to wyniki osią
nucieidealnepodanieŁopatynabramkę
przez łowiczan, mają dla mnie
gnięte
mógł zamienić Stankiewicz. Łowicki naznaczenie. W zawodach wyogromne
pastnik oszukał bramkarza, wzdłuż
startowali zawodnicy z całej Polski, czybramki minął opolskich obrońców i
li można tu mówić o przeglądzie najlepstrzelił na bramkę. Piłka po odbiciu od
zawodników przed Mistrzostwaszych
nóg obrońcy Odry minęła minimalnie
mi Polski Kadetów, które będą rozg1yspojenie słupka z poprzeczką. w 26.
wane na przełomie listopada i grudnia
minucie było już 2:0. Michał Adamroku. Z naszej strony wygląda to
2000
czyk podał do Piechny.
bardzo dobrze, a przecież te piąte miejdok. na str. 31
sca mogły być równie dobrze trzecimi,
albo jeszcze wyżej. Do tego ~cięstwo
.-----------------.
Siekierskiego wskazuje na to, że każdy
Piłka nożna
z nich może sięgnąć nawet po złote meda- reprezentacja Polski U-15
le. Żałuję tylko, że w zawodach tych nie
wystartować Karolina Kosman,
mogła
OWO
drobną kontuzję nadgarstka.
leczy
która
manwwadzedo44kgorazPawełGruPaweł A. Doliński
ziel w wadze do 55 kg, natomiast trze-

k I
p I
anie na OnSU facje
kadry narodowe·i

Łódź, 3 czerwca. Już po raz drugi
Łódzki Policyjny Klub Sportowy
„Gwardia" podjął się w hali WAM-u organizacji Międzynarodowego Turnieju
Judo z okazji Dnia Dziecka. W zawodach tych wzięło udział ponad czterystu zawodników z ponad trzydziestu
klubów całej Polski oraz ekipy z Niemiec, Słowacji i Estonii, a walki toczyły
się w dwóch kategoriach wiekowych:
kadetów ( 13-14 lat) i młodzików
( 11-12 I.).
W zawodach wystartowała także kilkuosobowa grupa zawodników MKS
,;zryw" Łowicz. W kategorii kadetów
największy sukces odniósł Sebastian
Siekierski, który triumfował w wadze
do 47 kg. Bardzo dobre, piąte miejsca,
wywalczyli Antoni Rogowski-Tyl-

lanie wykonywali rzut rożny, po którym głową próbował pokonać Macieja
Sowińskiego - Wojciech Polakowski,
„Sowa" obronił to uderzenie, a dobitka
Adeniyi Agbejule trafiła w słupek. W tej
samej minucie -przeprowadziliśmy
kontrę. Irek Łukawski dalekim poda-

Koszykówka - turniej skrzatów
„Nasze Młode Nadzieje"

Nadzieie z pucharem.....
-,,Przyszłości'' ,
~

~,

Łowicz,

27 maja. „NMN", czyli - ÓSEMKA Skierniewice 111:4.
Nadzieje" - pod takim
• VOX-OSiR Łowicz - ÓSEMKA
hasłem rozgrywany był 1. Turniej Mini Skierniewice 50:8; pkt.: Bartosz Włu
Koszykówki Skrzatów o Puchar PPHU czyński 15, Patryk Demidowicz 12,
„Przyszłość" w Łowiczu. W hali OSiR Adrian Dyszkiewicz 8, Michał Grażka
nr 2 w Łowiczu zagrały<:ztery drużyny 5, Maciej Więcek 4, Bartłomiej Burza 2,
- z Warszawy, Łodzi, Skierniewic i Ło Michał Sobieszek 2, Maciej Siemieńczuk
wicza, a ostatecznie najlepszą okazała 2 i Marcin Pełka 2.
się ekipa, prowadzona przez trenera Ce• SP 185 Łódź - MKS OCHOTA
zarego Włuczyńskiego. Łowiczanie Warszawa 51 :45.
• SP 185 Łódź - ÓSEMKA Skierwygrali we wszystkich trzech meczach
prezentując, mimo młodego wieku, bar- niewice 70:3.
• VOX-OSiR Łowicz - MKS
dzo duże umiejętności.
• VOX-OSiR Łowicz - SP 185 Łódź OCHOTA Warszawa 57:50; pkt.: Bar39:34; pkt.: Bartosz Włuczyński 19, tosz Włuczyński 21, Adrian DyszkiePatryk Demidowicz I O, Maciej Więcek wicz 17, Michał Szymański 8, Maciej
4, Adrian Dyszkiewicz 2, Michał Szy- Więcek 6, Patryk Demidowicz 3 i Przemysław Duranowski 2.
mański 2 i Paweł Podowski 2.
• MKS OCHOTA Warszawa
„Nasze

Młode

Ostatnia kolejka Ili ligi:
Kończy się już w III lidze piłki noż
nej sezon 1999/2000. Ostatnia kolejka
zostanie rozegrana już w najbliższą niedzielę, 11 czerwca 2000 roku, a wszystkie mecze rozpoczynają się o godz.
16.30. W Łowiczu kibice futbolu będą
mieli jeszcze jedną okazję do oklaskiwania swoich pupilów w meczu przeciwko Warcie Zawiercie. Jesienią Pelikan
przegrał na wyjeździe 2:3.
W innych meczach 34. kolejki zagrają: Marko WKS Wieluń - GKS II Beł
chatów (0:8), Zagłębie Sosnowiec
- Włókniarz Konstantynów Łódzki (2:0),
Górnik Jastrzębie - Piotrcovia-Ptak (0:4),
CKS Czeladź- Lignomat Jankowy (l :4),
MK Górnik Katowice - Rozwój Katowice (3:0), Mień Lipno - Odra II Opole
(0:2), Unia Skierniewice - Aluminium
Konin (2:0), Astra Krotoszyn - Start

.l'f\Af"iz AC, OC, NW alarm „GRATIS
p st 1000 z
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nagrodę książkową.

kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej środy,
14 czerwca prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem rozlosujemy

Rozwiązanie utworzą

z nr 21 brzmi:

Nagrodę wylosował:

Jan Gajek z
Łowicza

CZEGO NIE ZABRANIA PRAWO ZABRANIA WSlYD

Rozwiązanie krzyżówki

2 I 3 I 41 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10l 11I12l 13l 14l15l 16117118l 19120l21122123124125126127128129130l31 l32l33l34135

llllmlYO\
llSOlYr

wstępnie

A LECH-SWOJE

Redaktor naczelny tygodnika „Przegląd", zastanawiając się
nad lawinowym rozrastaniem
się administracji państwowej i
samorządowej, pisze „Przykład
idzie z góry. W rządzie Jerzego
Buzka 112 osób zajmuje stanowiska ministerialne, a kancelaria premiera bije rekordy zatrudnienia. Proszę sobie przez mo·
ment wyobraźić. Aż 112 osób,
do których mówimy „pani minister" bądź „panie ministrze",
troszczy się o nasz los. I pomyśleć, że dzieje się to w kraju,
który ogłosił program głębokiej
decentralizacji władzy„."

PRZYKŁAD IDZIEZ GÓRY

wyborczego „Krzak - Tak!".
Trudno się temu dziwić, bo termin „Krzak" ma u nas konotacje raczej ujemne. Wiele osób
zostało wykiwanych przez tak
określane w potocznym języ
ku finny, równocześnie wiadomo, że spil)'tualia spod tego
znaku („krzakówka") mogą
trwale zakłócić ostrość widzenia ...

przyjętego przezeń hasełka

przez studentów i

Marian Krzaklewski zdaje się
wycofywać z podrzuconego mu

DWUZNACZNE HASEŁKO

I
I

Pod tytułem jak wyżej prezes Giełdy papierów wartościo
wych Wiesław Rozłucki napisał w „Polityce" m.in. co nastę
puje: „Musimy hannonizować
nasze standardy i przepisy tak,
żeby w odpowiedniej chwili
dołączyć do paneuropejskiej
giełdy, która będzie się powięk
szała jak kula śniegowa. "

CZV POLSKA GIEŁDA
PRZETRWA?

Lech Wałęsa udzielił wywiadu - ciekawostka - „Trybunie".
O perspektywach wyborczych
swojego głównego konkurenta
powiedział: „Tamten system
11
przyznał się do swojego błędu,
ale przecież jeszcze ma zapła
cić rachunek za ten błąd. Jak
29
prawda dojdzie, to notowania
MINIONA
Wt<JA
pana Kwaśniewskiego i SLD nie
MODA
OllMJSl.l
będą wyższe jak 5%.„". Były
IOEIYCXO
prezydent, spytany o ewentuO!MJERO
alne wchłonięcie jego Chrześci
jańskiej Demokracji RP przez
AWS, odparł: „Nie, takiej moż
341
13
12
liwości nie było i nie będzie ... "

Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Oak na mapie),
liczby górne • temperaturę maksymalną w dzień, liczby
dolne - temperaturę minimalną w nocy

Warszawa

Płock

Łódź

Łowicz

piątek

~ ~--1 ~I l.S'I I FI ·1 1' I I I I

Z rana pogodnie i dość pogodnie, po południu od zachodu wzrost
zachmurzenia do dużego I wystąpią przelotne opady i burze, które
miejscami mogą być intensywne. Wtatr p61nocno-zachodni, slaby
i umiarkowany 3-8 mis, podczas burzy porywy do 15·20m/s.
Temperatura minimalna ok. 22-20st C. Temperatura maksymalna
ok. 24·26 st C. Wahania ciśnienia.

•ŚRODA

ciśnienia.

Pogodnie I dość pogodnie I ciepło. Wiatr przeważnie poludnlowowschodnl, slaby i umiarkowany 3-8 mis. Temperatura minimalna
ok. 10-0 st C. Temperatura maksymalna ok. 22-24 st. C. Waha·
nia ciśnienia.
•SOBOTA
Pogodnie i ciepią. Wiatr przeważnie poludnlowo-wschodni, slaby
I umiarkowany 3- d mis. Temperatura minimalna ok. 13-11 st C.
Temperatura maksymalna ok. 26-28 st C. Spadek ciśnienia.
• NIEDZIELA
.
Pogodnie i ciepło. Wiatr przeważnie poludniowo-wschodni, slaby
i umiarkowany 3-8 mis. Temperatura minimalna ok. 19-16 st. C.
Temperatura maksymalna ok. 29-31 st. c. Spadek ciśnienia.
• PONIEDZIAŁEK
Pogodnie i bardzo ciepło. Wiatr przewatnle poludniowy, slaby I
umiarkowany 3· 8 mis. Temperatura minimalna ok. 20-17 st. C.
Temperatura maksymalna ok. 30-32 st. C. Wahania ciśnienia.
•WTOREK
Pogodnie, dość pogodnie i bardzo ciepło. Wiatr przeważnie połu
dniowy, słaby i umiarkowany 3-8 mis. Temperatura minimalna ok.
20-17 st. C. Temperatura maksymalna ok. 30-32 st. C Spadek

•PIĄTEK

•CZWARTEK
Dość pogodnie ale na wschodzie regionu ieszcza sporo chmur I
tam lokalne możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr zachodni
skręcający na południowy, slaby I umiarkowany 3· 8m/s. Temperatura minimalna ok. 9-7 st C. Temperatura maksymalna ok. 19·
21 st. C. Wzrost ciśnienia.

południa.

Ogólny opis pogody
Pogoda w regionie kaztattować się będzie na skraju wyiu
znad południowej Europy. Napływać będzie ciepła okrasami
b1rdzo ciepła masa powietrza z południowego • zachodu I

Fakty, opinie, plotki

• Okazało się jednak, że nie ta
droga była Pani pisana. Jak trafiła
Pani do telewizji?
Poszłam na casting na prezentera progra·
mu filmowego. Przeszłam do drugiej tury i
skończyło się na obietnicy skontaktowania
się ze mną. Zapomniałam już o tym, kiedy
zadzwonili i zaproponowali mi pracę prezenterki w Jedynce. Od razu powierzono mi
odpowiedzialne zadanie współprowadzenia

Już od dziecka zaliczałam wszystkie akademie, a przez 9 lat tańczylam w zespole
„Gawęda", z którym wyjeżdzałam do wielu
państw. Kiedy jechałam do Japonii nauczy·
łam się wierszyka o Polsce po japońsku i
pamiętam gQ do dziś. W związku
z
częstymi wyjazdami mało bywałam w szkole, ale doskonale potrafiłam pogodzić swoje
hobby z nauką. Po maturze zdałam do szko·
ły teatralnej. Po jej ukończeniu wystąpiłam
w kilku teatrach telewizyjnych i w filmie
„Tydzień z życia mężczyzny".

Wywiad z Kariną Kunkiewicz, pre·
programu I lVP
• Kiedy rozpoczęła się Pani Ka·
riera estradowa I teatralna?
zenterką

.
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Na początku zdana/o mi się, że nie potrafi·
pod stolikiem
nóg. Poza tym bardzo pilnuje się, więc nie
popelniłam większej gafy. Teraz po prawie roku
pracy w telewizji czuję się już znacznie swobodniej przed kamerą. Miałam też okazję prowadzić imprezy i koncerty.
• Jak przyjmują Pani pracę w
telewizji rodzice. Czy są dumni ze
swojej córeczki?
łam opanować „biegających"

relacji z festiwalu piosenki z Opola. To było
dla mnie wielkie przeżycie • robić wywiady
z największymi gwiazdami naszej sceny muzycznej. Potem prowadziłam Polskie Lato
i w końcu dostałam regularne dyżury. Od
niedawna prowadzę też program o impre·
zach sportowych pt. „Rodzinny puchar",
emitowany w każdy piątek. Wymaga to ode
mnie częstych wyjazdów w odległe zakątki
Polski, dużo czasu spędzam więc z ekipą.
Jestem tu jedyną dziewczyną, ale koledzy
mnie zaakceptowali i traktują raczej jak
kumpla z wojska niż jak panią redaktor.
• Jakie były początki Pani pracy
przez kamerą. Czy zdarzyły się ja·
kieś „wpadki"?

rac i jedno krzesło, bo nie stać mnie na razie
na zakup wszystkich mebli. Do nowego
mieszkania przeprowadzę się z moim ko·
tern, Felkiem.

nadzieję, że już niedługo przeprowadzę sią
do własnego mieszkania. Zdaje sobie spra·
wę, że na początku będę miała tylko mate·

Rodzice bez większego entuzjazmu po·
do mojej pracy. Przyzwyczaili się
do mooich wyjazdów, występ, pracy na scenie. Mój tato jest marynarzem, więc nie ma
możliwości częstego oglądania telewizji.
Kiedy tylko pojawi się w domu, chcemy ze
sobą spędzać jak najwięcej czasu. Uwielbiam wyjeżdżać z rodzicami na wakacje i
najczęściej wspaniale spędzamy czas w trójkę we Włoszech. Żle znoszę zimę, wolę
ciepły klimat i morze.
•Co robi Pani mama?
Jest psychogiem w liceum i zdarza się,
że mama odmienne zdania na temat tego, co
robię. Czasami buntuję się, chociaż w głębi
duszy wiem, że ona ma rację.
• Jest Pani jedynaczką i ma Pani
znakomity kontakt z rodzicami.
Na razie pomieszkuj.ę u nich, ale mam
chodzą

Anna Markiewicz

• Jaki jest Pani kot?
Moi znajomi śmieją się z niego, bo wnie
wiele sztuczek i jest bardzo zabawny. Potrafi
przez godzinę siedzieć w worku foliowym i
bawić się nim. Nawet sugerowali mi, że mogłabym występować z nim ~ cyrku.
• Jaki powinien być wymarzony
mężczyzna Pani życia. Wiermy tył·
ko, że na imię ma Piotr i jest zabój·
czo przystojny?
Powinien mieć wielkie poczucie humo·
ru, być dla mnie przyjacielem na dobre i
złe i tolerować moje częste wyjazdy służ·
bowe. Przede wszystkim lubię zwariowanych i niekonwencjonalnych facetów.Z Pio·
trem poznaliśmy się w Zakopanym, ale na
szczęście on mieszka i pracuje w Warsza·
wie. Zajmuje się reklamą, a naszą wspólną
pasją jest kino i wyjścia do znajomych, do
klubu i na dyskotekę, gdzie nam się wspa·
niale tańczy. Znajomość z nim zmobilizowała mnie do gotowania. Uczę się dopiero
tego sekretu zdobywania mężczyzny przez
żołądek, ale nie jest najgorzej. Poza tym
Piotrek też gotuje, więc nie na pewno nie
umrzemy z głodu.

PANIENKA Z OKIENKA

Źle znosi zimy

"

„K_lan" - telenowela. ~ro~. po~skiej, reż. P~weł Karpiński, ~k. Tomasz Stockinger, Andrzej Strzeiecki {na
Agnieszka Kotulanka 1 mm. Em1s1a: wtorek-sroda, 12-14 czerwca, TVP 1, godz. 17.25.

zostaje wplątany
w kradzież pokaźnej
sumy pieniędzy. Trafia
do więzienia. Ze

·1Porządny gliniarz

PRZECZUCIE
ZBRODNI

TVN;

1 O czerwca, sobota
godz. 20.25,

Policjant Ray Mercer,
niesłusznie podejrzany
o udział w aferze
narkotykowej zostaje
wydalony ze służby
i trafia za kratki.
Po odsiedzeniu kary
wychodzi na wolność,
gdzie czekają
go liczne
niespodzianki.

NASZCZYCIE

10 czerwca, sobota
godz. 23.25, TVP 1;
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Agrobiznes
Horyzonty
Klan
Przed Opolem
Kwadrans na kawę
Ambulatorium
Innowacje
Człowiek tworzy

człowieka

Literackie
21.00 Panorama

Wiadomości

portażu przedstawia problem
recepcji tej deklaracji przez
luteran i katolików. Anallzuje
odniesienia treści deklaracji do rzeczywistego życia
kościołów obu wyznań.
Rozmawia też z bp. Christianem Krause, prezydentem światowej Federacji
Luterańskiej z okazji jego
wizyty w Polsce.
17.15 Prezydentświatowej
Federacji
Luterańskiej w Polsce
17.20 lnterklasa ·witajcie
wlntemecle
17.30 Program lokalny
18.20 W sieci
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
19.20 Dwójkomanla
19.30 Cecilia Bartoll
śpiewa Vivaldiego
Część druga filmu dokumentalnego o Cecilii Barteli, Vivaldim, Wenecji i powstawaniu płyty z ariami z
zapomnianych oper Vivaldiego, którą śpiewaczka
nagrała w minionym roku.
20.00 Śwlęta wojna
·serial prod. TVP
20.25 Telewtzyjne

·serial dok. prod. USA
14.15 Ambulatorium
14.20 Wyprzedzić chorobę
14.40 Ambulatorium
14.45 Brzuch
15.00 Wiadomości
15.10 W Interesie
publicznym
15.30 Rewizja
nadzwywjna
·Zbigniew Błażyńskl
16.00 Muzyczny
Serwis Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1725 Jaka to melodia?
17.50 GośćJedynkl
18.00 Moda na sukces
·serial obyczajowy
Jack leci do Las Veg.as.
Uznał, że jest tylko jeden
sposób, żeby zdobyć pienią
dze dla Ganza. Musi je wyw pokera.
grać

12.10
12.25
12A5
13.10
13.20
13.35
13.45

·c zwartek
trlVIPD
6.00 Kawa czy herbata
7.45 Karlne I Ari
-serial prod.francuskiej
Antoine coraz częściej wraca z pracy podenerwowany i
rozkojarzony. Karine odkrywa, że stał się obiektem natarczywych zalotów swej nowej szefowej, panny Legrand: kobiety pewnej siebie,
surowej i wyrnagającej bezwzględnego posłuszeństwa

Przedmieście 27
Giełda

od podwładnych. Karine i Elisabeth próbują wspólnymi silami wyratować go z opresji.
8.15 Krakowskie

8.25
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Kotek Hau
·serial ar1mowany
9.10 Mama I ja· program
dla mamy I trzylatka
9.25 Domowe
przedszkole
9.50 Curie· Skłodowska
• film fab. prod. USA
Hollywoodzka biografia wielkiej polskiej uczonej, zrealizowana na podstawie wydanej w 1938 r. biograficznej
powieści młodszej córki Marii Skłodowskiej-Curie, Ewy.
12.00 Wiadomości

TVPr.1
6.30 Telezakupy
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Projektantki
·serial prod. USA
9.00 Transmisja obrad
Sejmu
15.00 Radio Romans
-serial prod. polskiej
Dominika wyciąga rękę do
zgody, zamierza zaopiekować się matką. Jednak Łu
cja Maj czuje się skompromitowana po niefortunnym
występie w radiu, ostatecznie podejmuje decyzję o
przeniesieniu do Warszawy.
15.30 Krzyżówka t~.fatków
16.00 Panorama
16.10 Lada dzień
-seria prod. USA
17.00 Nauka
o usprawiedliwieniu
·wspólna deklaracja
Nauka o usprawiedliwieniu z
laski Chrystusa stanowi fun·
dament Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Była też
największą przeszkodą w dialogu z katolikami. Przedstawiciele Kościoła katolickiego
i Kościoła luterańskiego 31
pażdzienika 1999 roku podpisali wspólną deklarację w
sprawie tej nauki. Autorka rewłasne

życie
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Programy pogrubione-niekodowane
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TV

WOT

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomoścj Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10*12.00 Tydzień w Kościele 12.15 • 15.00 Koronka do M~osierdzia Boże15.15 * 16.05 Słowo ży-

11.03 Mag. wędkarski 11.28
Życie zwierząt 11.46 Pieski,
które kochamy 12.03 Świat
dalekich podróży 13.00 Niebezpieczne kobiety 13.46
Dwory i pałace Ziemi Szczecińskiej 14.00 Zemsta 14.53
Studio łnfor 16.00 Niebezpieczne kobiety 16A8 Dwory i pałace Ziemi Szczeciń
skiej 17.15 Wiadomości Io-

cis 16.15 Wiadomości Watykańskie 16.40 Kalendarz u.
turgiczny 16.45 Blok progra·
mów dla dzieci 17.10 • 19.00
Tydzień w Kościele 19.15
Bajka 19.25 * 20.30 Róża
niec 21.00 Boguro-dzica i
Apel 21.50 *

kalne 17.35 Morskie opowieści 17.56 Sport 18.05
Bajka 18.30 Juwenalia 1a.S8
Życie zwierząt 19.17 Pieski,
które kochamy 19.30 Przy·
gody Sir Lancelota 19.54
Bezpieczeństwo na drodze
20.20 Zbyt późne popołud·
nie fauna · komedia 22.15
Kuchnia smakosza 22.39
Drzwi • rozmaitości

) TELEWIZJA KABLOWA lVMŁOWICZ

~

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.00 Klarysa 7.35 Mieszkańcy a.oo Mikser 8.10 Mój
dom 8.30 Ten sam świat
8.45 To jest temat 9.00 Niezapomniana 10.30Echa11.00
Telęnowiny 11.20 Podwodny
świat 11.35 Dzieci takie jak
nasze 11.55 Łowcy tajemnic 12.05 Wbrew wszystkim
12.30 Klub Filipa 13.00 Metamorfozy 13.10 Orkiestra św.
Mikołaja 13.30Telekurier14.00
Tenis 14.30 Eastenders 15.00
Obieżystopka 15.25 Bliżej
prawa 15.30 Kurier 15.33 Sekrety 15.35 Rozmowa 15.55
Male ojczyzny 16.30 Teraz
my 16.45 Przygody Robin
Hooda 17.15 Mikser 17.30
Kurier 17.50 Sekrety 1a.oo
Kurier 1a.20 Auto kurier 18.40
Reportaż 18.55 Gość WOT
19.00 Europa 19.30 Klarysa
20.00 Nauka po roku 2000
20.30 Niezapomniana 21.30
Kurier 21.40 Rozmowa 22.00
Eastenders 22.30 To jest temat 22.45 Ten sam świat
23.00 Kuchnia polska O.OO
Australia • kontrasty

17.00 Wyprawy w czasie
1a.00 Przyszłość samochodu 19.00 Stworzenia
fantastyczne 19.30 Cieka·
wostki Discovery 20.00 Najlepsze filmy: Us navy seais 21.00 Super konstrukcje 22.00 Nowi odkrywcy:
Nomadzi z Sahary 23.00 Pilot testowy O.OO Sprawa
bezpieczeństwa narodowego 1.00 Aleksander wielki
2.00 Wyprawy w czasie

Discovery

7.OO Diabelski Młyn • fil·
my dla dzieci 7.45 Łapu
Capu 7.50 Aktualności
filmowe a.OO Chińskie
skrzydła · serial anim. a.25
Wszystko z miłości • film
kostiumowy 9.50 Deser:
Chips 10.05 Komandor
Hamilton ·film akcji 12.10
Mrówka Z · film animowany 13.30 Zasłonięte twarze Radżastanu 14.30 Jeź
dźcy cienia - serial animowany 15.00 Długie gorące
lato · dramat obyczajowy
17.00 Niepohamowana furia - thriller 1a.30 Chińskie
skrzydła · serial animowany 1a.ss Mysz · aniołek
19.00 Diabelski Młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski Mlyn 19.45 Ła·
pu capu 19.50 Aktualne·
ści filmowe 20.00 Dwa
ciche głosy - obyczajowy
21.30 Tato 23.25 Żyrafa ·
thrlłłer 1.10 Deser: Pewien
nieznajomy 1.20 Awantura o Basię · film fabularny
3.00 Dzika lokatorka • komedia USA 4.40 Idioci ·
obyczajowy 6.30 13 Posterunek 2 - komediowy

7.00 Klarysa 7.35 Bajki a.oo
To już dzień a.30 lntegratje 8.45 To jest temat 9.00
Niezapomniana 10.00 Telezakupy 10.30 Kowalski i
Szmidt 11.00 Czarodziejska
przygoda 12.10 Program
edukacyjny 12.30 Klub Fi·
lipa 13.00 Wiosenne metamorfozy 13.10 Cień wielkiej góry 13.30 Telekurier
14.00 Koszykarskie ABC
14.15 Punkt, set, mecz
14.30 Eastenders 15.00
Obieżystopka 15.25 Bliżej
prawa 15.35 Skala wrażli·
wości 16.05 Ssaki„. 16.25
Bywalec 16.40 WFO 17.15
Reportaż 17.30 Spoko 18.00
ŁWD 18.20 Bez kompleksów 18.40 Sposób na ży
cie 19.00 Miedzą do Europy 19.30 Klarysa 20.00 Nauka po roku 2000 20.30 Niezapomniana 21.30 ŁWD
22.00 Eastenders 22.30 To
jest temat 22.45 Integracja 23.00 07 zgłoś się 0.25
Australia • kontrasty

Łódź

„ Święta wojna" - serial TVP; reż. Marek Bielecki, wyk. Zbigniew
Buczkowski, Krzysztof Hanke (na zdjęciu), Gertruda Sza/sza i inni.
Emisja: czwartek, 8 czerwca, TVP 2, godz. 20. OO.

8 czerwca 2000 r.

18.30 Credo 2000
19.00 Wieczorynka:
Bolek i Lolek
na wakacjach
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
1~.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Viper-serial prod.USA
21.00 Zawsze po 21 ·szej
2125 Odkrywanie Ameryki
·Max Kolonko
21.35 Tygodnik polityczny

Wiadomości

Jedynki
2225 Monitor

Zakończenie

Jedynki

22.55 Sportowy flesz
23.00 Złote Lwy
Wszystko
co najważniejsze
·film fab.prod.polskiej
reż: Robert Gliński
Przejmująca opowieść o cizie.
jach rodziny, której wojna
zabrała wszystko • ojczyznę,
wolność, rozdzieliła I skazała
na życie w samotności, upodleniu i nędzy.
00.40 R!!wizja nadzwyczaj
01.0S· MdM
01.35 Zwlerzozbllżenla
Agresja
01.55 MuzycznySerwls

0205

Narażając

2121 Pogoda
21.25 Sport-telegram
21.30 Dwójkomania
21.40 Z archiwum X
Na oddziale' chirurgii. plastycznej jednego ze szpitali na przedmieściach Chi·
cago dochodzi do serii zabójstw. Giną pacjenci mordowani przez lekarzy podczas zabiegu. Przesłuchiwa
ni chirurdzy utrzymują, że
działali nieświadomie. W
czasie operacji byli zniewoleni przez tajemniczą siłę.
agenci FBI, Dana Scułly i
Fox Mulder, tropią tajemniczego sprawcę morderstw.
22.30 997 -mag. kryminalny
23.0S Kruk
·serial prod. USA
Morderca Top Dołlar planuje ucieczkę z. więzienia.
Zamierza doprowadzić do
sytuacji, w której zostanie
zamordowany przez Kruka.
Ginąc w ten sposób może
sobie zapewnić nleśmiertel·
ność.
23;50 Mieszane uczucia
• film fabularny
0.45 Historia
Karen Carpenter
-film fabularny prod. USA.
2.15 Zakończenie

I

.15

(i) flil@lb~1i"
6.00
7.00
7.25
7.50
8.00

Piosenka na życzenie
Voltron
Johny Bravo
Polityczne graffiti
Allo, Allo
Nowe przygody
Robin Hooda
Zbuntowany Anioł
Luz Maria -telenowela
Karolina w mieście
Hudson Street
Disco Relax
Izabella- serial TVP
Macie co chcecie
Gospodarz:
gra-zabawa
Tom I Jerry Kids
lnfonnacje
Legendy Kung Fu
Z głową w chmurach
Luz Marla
Super Express TV
9.30
10.30
11.30
12.00
12.30
13.30
14.00
14.30

8.30

15.00
15.30
15.55
16.45
17.45
18.35

Krakowskie

Ludzie listy piszą
Klan
AlalAs

Przedmieście 27
Wiadomości
Giełda

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
6.00
7.45
8.10
8.15
8.30
8.40
8.45
9.05
9.30

9.55 Dekalog vin

św.Floriana

11.00 Forum Polonijne
12.00 Wiadomości
12.15 Galeria: żołnierze

szczęścia

12.45 Klan
13.10 Mówi się.„
13.30 Krzyźówka

~
5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele· film animowany a.15
Top Shop 12.00 Passioni •
telenowela prod. włoskiej
12.50 Top Shop 17.55 Przysmaki życia 18.55 Passioni • telenowela 19.45 Top
Shop 21.15 Moje dzieci moje
• telenowela 22.20 Top
Shop 0.30 Playboy
życie

„--*...-.

...,..„,..,..

11!JJlJ!SP/J8f

3.00 Piłka nożna 8.15 Wiadomości a.30 Piłka nożna
14.00 Live tenis: Turniej ATP
w Anglii 18.00 Wyścigi samochodów seryjnych • Wło
chy 19.00 Magazyn Sportów
Motorowych: Czas na start
20.00 Live piłka nożna: Mistrzostwa Europy EURO 2000
23.00 Wiadomości: Sport
Centre 23.15 Piłka nożna
3.00 Zakończenie programu

I

I Szczęśliwego

18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany Anioł
20.00 Życiowa mnsa
-show z nagrodami
20.50 Losowanie LOTTO

·kcmeóla

Numerka
21.00 Łapiduchy

konkurencją.

Załoga ambulansu pierwszej pomocy • "Matka", "Szybkl" I ,Cycatka" wszelkimi
sposobami walczy o przetrwanie firmy zagrożonej

22A5 Wyniki losowania
·LOTTO
Informacje

22.50 Informacje I biznes
pogody

23.05 Prognoza

Mistrzowie
Rozmowa dnia
MuzycznySerwls

Wiadomości

Oto Polska

Wieści polonijne

13.55 Przegląd Prasy
Polonijnej
14.15
14.30
15.DO
15.10
15.35
16.00

Jedynki
16.10 RowerBłażeja
16.15 Teleexpres Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.15 Ala I As
17.45 Gry olimpijskie
18.10 Magazyn informacji
turystycznej
18.30 Teledyski na życzenie
18.40 Gość Jedynki

-~

~

6.00 Teledyski 6.40 Sunset
Beach • serial USA 7.25
Odjazdowe kreskówki a.15
Perła 9.00 Cobra · oddział
specjalny 9.50 Szczury nabrzeża 10.35 Z ust do ust
11.30 Teleshoping 12.35
Beczka śmiechu 13.00 Sunset Beach 13.45 Potwór z
bagien 14.10 Z ust do ust
14.35 Odjazdowe kreskówki
16.35 Sunset Beach 17.20
Perła • telenowela 1a.os
Cobra - oddział specjalny
19.30 Beczka śmiechu 19.55
Wzywam dr Brucknera ·
serial 20.50 Przebudzenie
wulkanu - thriller prod. USA,
reż. Ernest Pintoff, wyk.
Brendan Burns, Art Carney,
David Chambers, Tim Themerson, Cassie Yates 22.40
Oblicza Nowego Jorku •
serial policyjny 23.25 Zoom
23.55 Śmiechoteka . program rozrywkowy 0.45 Przebudzenie wulkanu

I

2.20 Muzyka

23.15 Polityczne
graffiti
23.30 Śwlatwedług
Kiepskich
O.OO Super Express TV
0.20 Nieznajoma
z Sans Souci
• film prod. francuskiej
Romy Schneider w ostatnim swym filmie tworzy
przejmująco prawdziwy portret kobiety nie wahającej
się przed żadnym poświę
ceniem dla ratowania ukochanego. Akcja rozgrywa
się w hitlerowskich Niemczech I współczesnej Francji udręczonej terroryzmem.

na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

18.50 Klan
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda +sport
20.00 Ekstradycja
·serial prod. polskiej
21.00 Forum Polonijne
21.15 Historia festiwali
opolskich
22.llO Małe Formy Wielkich
Mistrzów:
Marek Piwowski
22.20 Wieści polonijne
22.30 Panorama
22.50 Sport·telegram
23.00 Forum

Wiadomości

O.OO Monitor

0.30 Powtórki programów

t.Q)

r.

•I• kino!

a.oo Magazyn filmowy: Z
wizytą w Disney worldzie
8.25 Władca słoni . film
obycząjowy 10.05 Charles
1 Schultz . film dokumentalny 11.15 Podróż za jeden
uśmiech 12.30 Magia kina:
Terror w przestworzach
12.45 Palais Royale ·film
obyczajowy 14.35 Syn ziemi . film przygodowy 16.00
Charles Schultz - film dok.
1a.1s Skarb - komedia produkcji polskiej; reż. Leonard Buczkowski 20.05
Magazyn filmowy: Danny
de Vito 20.30 Mocne ale! ·
film kryminalny 22.15 Za
zamkniętymi drzwiami ·
film dokumentalny 23.10
Żli chłopcy · film sensacyjny 1.00 Pierwszych sto
lat kina · film dokumentałny 2.30 Joseph Andrews ·
komedia 4.10 Kamienne
niebo · dramat

dok. ze stl: 13

•
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ŻVCHLIŃSKI

dość często

miejscowych gangsterów„ .
16.10 TVN Fakty Regionalne 16.25 Sport 16.30 Pogoda 16.35 Rozmowy w
toku 17.35 Wizjer TVN 1a.05
Nigdy cię nie zapomnę serial obyczajowy 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.30
Pogoda 19.35 Angela - serial obyczajowy 20.30 Jack
i Jill • serial obyczajowy
21.30 Merlose Place · serial 22.30 Nie do wiary
23.00 TVN Fakty 23.05
Kropka nad i 23.25 Pogoda
23.30 Norman w tarapatach
O.OO Wizjer TVN 0.30 Cela
nr.„ 1.00 Notkowizjer 1.30
Granie na zawołanie

Wicika Brytania nie jest wyjąt
kiem, identyczne procesy zachodzą
w całej Europie. W Polsce nie sąjcsz
cze tak dotkliwe, ale nic .zapominajmy, że to co, dzieje si(( dziś u nas, na
Zachodzie zaczęło siQ ćwierć wicku
wcześniej. (PAI)
A.M.

leźć kolejną partnerkę.

tym wicku

wotnią samotność. MQżczyznom

ną być urzQdowc czy kościelne deklaracje. Zastąpi je wolna wola, zaufanie i pragnienie bycia ze sobą.
Dziś nic ulega już wątpliwości, że były
to naiwne życzenia. Związki nieformalne rozpadają się cztery razy czę
ściej niż małżeństwa usankcjonowane w urzQdzic. Do wyjątków należą
konkubinaty o stażu dłuższym niż
15 lat. Kobiety, które kiedyś gorliwie popierały wspólne życic bez formalnego ślubu, zaczynają tracić entuzjazm. Gdy bowiem rozpada siQ
konkubinat, druga strona nic jest zobowiązana do żadnych świadczeń na
rzecz porzuconego partnera. Opuszczone, 40-lctnie i starsze kobiety,
są w większości skazane na doży
w
udaje siQ zna-

RODZINĄ?

PO ZEGNANIE

Z

Najczęściej nie był to jednak świa
domy wybór, lecz skutek bezpłodno
ści lub niemożności znalezienia życio
wego partnera. Dziś około 20 proc.
kobiet z góry zakłada, że nic zostanie
matkami.
Tc, które decydują siQ na macierzyństwo, robią to coraz później, przcciQtnic w wicku 29 lat. Ogólna prawidłowość jest taka, że im kobieta lepiej
wykształcona, tym później rodzi. I
zazwyczaj poprzestaje na jednym
dziecku. Naukowcy mają nadziej<(, że
sama natura zadba, by nicchQć do rozmnażania siQ ludzi najinteligentniejszych nie odbiła się na jakości całego
społeczeństwa. Pewności, że tak się
stanic, jednak nic ma.
Na l OO zawieranych małżeństwo
już 40 kończy siQ rozwodem. Każdego
roku około 150 tysiQcy dzieci musi
przeżywać stres wywołany rozchodzeniem siQ rodziców. Jeszcze niedawno
optymiści uspokajali, że kryzys tradycyjnego małżeństwa nie niesie poważniejszych zagrożeń. Ich zdaniem
ludzie nadal bQdą się kojarzyć w pary,
a spoiwem nowych związków przcsta-

program rozrywkowy 13.55
Dennis rozrabiaka · serial
animowany 14.20 Łebski
Harry • serial animowany
14.40 Inspektor Gadget ·
serial animowany 15.10
Szkoła złamanych serc ·
serial dla młodzieży 15.40
Bajer w BetAlr • serial komediowy USA; Wiii Smith
nie musi mieszkać dłużej z
rodziną Banksów w Bel-Air.
Naprawiwszy swoją reputację w Filadelfii postanawia powrócić do rodzinnego miasta. Tam od razu
popada w tarapty, jest świa
dkiem morderstwa dokonanego przez jednego z

VIP • magazyn ciekawostek i sensacji 23.20 Oni •
thriller s-f, reż. Bill L. Norton, wyk. Scott Patterson,
Dustin Voigt i inni; Pojawienie się Obcych w Górach
Skalistych uchodzi uwadze
władz. Tylko nieliczni mieszkańcy znają ogrom zagrożenia: istoty te muszą żyć
w atmosferze o wysokim
stężeniu tlenu, zabójczym
dla ludzi„. 1.05 Czułość
i kłamstwa 1.35 VIP 1.45
Nuta.pl • magazyn muzyczny 2.45 META 3.20 Muzyczne listy 4.20 Zakończenie

•

6.20 Anna • telenowela 7.OS
Teli!sklep 7.25 Dennis rozrabiaka • serial anim. 7.45
Łebski Harry · serial animowany a.1 O Inspektor
Gadget · serial animowany 8.35 Maska • serial
anim. 9.00 Nigdy clę nie
zapomnę - serial 9.50 Rozmowy w toku 10.40 Kłam
stwo i miłość - telenowela
11.30 Telesklep 12.00 An·
gela · serial obyczajowy
12.55 Maraton uśmiechu
· program rozrywkowy
13.25 Zwariowana forsa ·

animowany 16.15 Piłka w
grze 16.45 Motomyczy z
Marsa 17.15 Sabrina nastoletnia czarownica · serial
komediowy 17.45 Dziennik
1a.oo JAG • Wojskowe Biuro Śledcze 1a.55 Rajska
plaża 19.55 Dziennik 20.10
Czułość i klamstwa 20.40
Z archiwum X 21.40 Troje
z piekła rodem • serial sensacyj ny, reż. Michael Katleman, wyk. Deward Atterton, Julie Bowen, Bumper Robinson i inni 22.40
Drogówka • dokumentalny
magazyn policyjny 23.1 O

a

6.00 nuta.pl 7.00 META 7.30
Muzyczne listy 8.00 Sally
czarownica 9.00 Latający
dom 9.30 Motomyczy z
Marsa 10.00 Przygody Sindbada Żeglarza - serial
przygodqwy 11.00 Młody
Herkules • serial 11.30 Czułość i kłamstwa · serial
12.00 Rajska plaża • serial 13.00 Moto Sport 4
13.25 Nuta.pl 14.15 META
14.45 Muzyczne listy 15.45
Sally czarownica · serial

!

- operację w tajemnicy.
• ,11.55 Nie jesteśmy sami
·film dolrumentalny
•.,12AS A to było tak:
Ludwik Sempollńskl

postanawiają przeprowadzić

,10.40 Wyprawa z National
Geographic
,11.10 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
~iii zwraca się do dawnej
sympatii, wybitnego spe·
~jalisty doktora Davida
Williamsa, z prośbą o kon·
~ultację. Lekarka uważa, że
jedyną szansą na uratowa·
nie życia jej pacjenta jest
przeszczep tkanki pochodzą·
ee] z martwego płodu. Spra~ wzbudza wiele kontrower,sjl, większość mieszkańców
prowincjonalnego Rome prze·
elwstawia się tego rodzaju
zabiegom. Wobec narasta·
jącego oburzenia lekarze

włoski

Dziennik krajowy
Studlourody
Program lokalny
Projektantki
·serial prod. USA
9.00 Bank nie z tej ziemi
9.55 Doktor z alpejskiej

7.30
75J
8.00
8.30

6.50 Telmkupy

trVP..8

w

8.45 Gwiezdna Farma
·serial arimowany
9.05 Mama I Ja
· program dla mamy
itrzylalka
9.20 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Dotykanloła
-serial prod. USA
Greg i Jill kończą niedługo
szkołę średnią. Bardzo się
kochają i planują wspólną
przyszłość. Matki obojga ak·
ceptują tę znajomość do
czasu, aż stają ze sobą oko
oko. Okazuje się wówczas, że Liz, matka Grega,
I Candace, matka Jill, są
bd lat zaciekłymi wrogami.
Candace zatruta Liz najlep·
sze szkolne lata. w odwe·
cie liz postanawia zrobić
' Wszystko, by zniszczyć zwią·
zek syna z córką znienawidzonej Candace. Młodzi za.
czynają spotykać się pola·
jemnie, drżąc z obawy przed
kolejnym posunięciem roz·
juszonych rodzicielek.

831 Wiadomości
8A2 Pogoda

8.25 Giełda

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Karine i Ari
·serial prod. francuskiej
8.15 Krakowskie

trlVIPD

,,

Środa
.

17.30 Program lokalny
18.20 W sieci

vMsny

13.10 Szansa na sukces:
Koncertlaureatów(2)
14.05 Opowieści Starego
Testamentu: Jonasz
14.30 Truskawkowe studio
15.00 Radio Romans
·serial prod. polskiej
Andrzej Kreft nadal nie
może znależć wspólnego
języka z córką. Kazimierz
Chocholak po zawale czu·
je się już znacznie lepiej,
wreszcie wychodzi ze szpi·
tala. Dręczy go poczucie
winy w stosunku do tony i
syna, zastanawia się, jak
naprawić krzywdę, którą im
wyrządził. Piotr Dyląg spotyka znajmego pollcjanta,
który akurat brał udział w
reportażu Stefana. Poli·
cjant wypiera się wszystkiego, co powledzlal Qo ml·
krotonu. Co gorsza, uprzedza, że niczego nie potwier·
dzi, gdyby doszło do kon·
frontacjl.
15.30 Znaki zodiaku
16.00 Panorama
16.10 Lada dzień
·serial prod. USA
17.00 Polaków portret

15.20 Euroexpress
15.30 Gospodarka
16.00 MuzycznySerwls
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior

Samorządowa

13A5 Bocznymi drogami:
Za Suwałkami
albo jeszcze dalej
14.05 Wędrowiec
·czyli podróże
ma/el duże
14.10 Lasywognlu
14.35 Wędrowiec
·czyli podróże
ma/el duże
14.40 Unterwegs mit
Susanne
15.00 Wiadomości
15.10 Rzeczpospolita

małe I duże

1325 Przed Opolem
13.35 Wędrowiec
• czyli podróże

żeglarski

10.50 Dziecko, troski
I radości
11.10 Dom pełen zwierząt
11.25 Ekran z kwiatkiem
11.35 Cz.as na komputer
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.25 Samoż.Jcie
12.45 Klan-telenowela
13.10 Rejs 2000. magazyn

--=--"

Sport+ pogoda
Lato Bena Tylera
·film fabularny prod. USA;
reż. Mur Allan Seidelman

Wiadomości

Moda na sukces
Sensacje XX wieku
Wieczorynka

GośćJedynki

Rower Błażeja
Teleexpress
Klan· telenowela TVP

wŁańcucie

Panorama
Jeden zdziesięciu
Dwójkomanla
Muzyczny Festiwal

1.55 Zakończenia

1.50 światowa pHka

·reportaż

1.30 Joint Winter
·Wspólna zima 2000

0.05 Radiant City
-filmtabulam

lmoralnóść

20.00 Ekspress
reporterów
20.35 Studio Mistrzostw
Europy
w piłce nożnej
20A5 Studio sport:
Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej:
Włochy· Belgia
22.50 Panorama
23.ll3 Prognoza pogody
23.05 Sport-telegram
23.15 NATO· wojna

18.30
18.55
19.20
19.30

23.00 Gorąco polecam:
Rozalia robi zakupy
·komedia obyczajowa,
reż. Percy Adlon
0.30 Życie na pointach
O.SO A to Polska właśnie
1.35 Muzyczny Serwis
Jedynki
1.45 Zakończenie
programu

22.50 Sportowy flesz

Wiadomości

21.50 Przed Opolem
22.00 Kronika kryminalna
22.25 Monitor

16.20
17.00
1725
17.50
18.00
18.30
19.00
19.30
19.56
20.10

14

Łódź
7.00 Filmy anim. 8.00 Klan
8.30 Bywaj zdrów 8.45 To
jest temat 9.00 Kassandra
10.00 Telezakupy 10.30 Od·
kryj nowy świat 11.00 Labirynt kultury 11.20 Podwodny świat 11.35 Sanktuaria we
Francji 12.00 Krajobraz z
Cisem 12.15 Język filmu
12.3Ó Zaczarowany świat...
13.00 Spotkania z taaaką
rybą 13.15 Fifa magazine
13.30 Kowalski i Szmidt
14.00 Wierzę, wątpię, SZU·
kam 14.30 Eastenders 15.00
Klub Filipa 15.30 Podróże
z mamą 15.55 Liga regionalna 16.30 Klan 17.00
Mag. regionalny 17.30 Kino
wokól nas 18.00 ŁWD 18.20
Własne M 19.00 Echa regionów 19.30 Przygody nieustraszonych 20.00 Telekurier20.30 Kassandra 21.30
ŁWD 22.00 Eastenders 22.30
To jest temat 22.45 Bywaj
zdd:J.N 23.00 Kabaret ,Prze·
chowalnia' 23.40 Tragedie
O.OO Program na jutro

TV
WOT

Discovery

7.00 Przygody nieustraszoProgramy pogrubione - nie kodowane
nych 7.35 Bajka 8.00 Mik·
7.OO Diabelski młyn 7.40
ser 8.10 Klient 8.30 Bywaj
Łapu capu 7.50 Aktualna·
zdrów 8.45 To jest.... 9.00
ścl filmowe 8.00 Chińskie
Kassandra 10.00 Telezaku·
skrzydla • serial animowa·
py 10.30 Odkryj nowy świat
ny 8.25 Żyrafa· thriller 10.10
11.00 Labirynt kulturalny
Tato • obyczajowy 12.05 Bo11.20 Podwodny świat 11.35
gate biedactwo 13.30 Na raSanktuaria we Fracji 12.00
tunek planecie: Seks, klamKrajobraz z Cisem 12.15
stwa i kości tygrysa 14.30
Język filmu 12.30 ZaczaroKsiężniczka Nilu • animowany świat 13.00 Spotka·
wany 1S.00 Sweety Barrett
nia„. 13.15 Fifa 13.30 Ko·
• dramat obyczajowy 16.30
walski i Szmidt 14.00 Wie·
Co z oczu to z serca 16.40
rzę 14.30 Eastenders 15.00
Doliny lssy 18.30 Chińskie
Klub Filipa 15.30 Kurier +
skrzydła • serial animowany
Sekrety 15.35 Rozmowa
18.55 Mysz • Aniołek 19.00
16.00 Podróż do„. 16.30 StuDiabelski młyn 19.20 Nie
dio reportażu 16.45 Przygody Robin Hooda 17.15
przegap 19.25 Diabelski
Mikser 17 .30 Kurier + Sek·
młyn 19.45 Łapu capu 19.50
rety 17.55 Sport 18.00 KuAktualności filmowe 20.00
rier 18.20 Obok nas 18.40
Siać wiatr • film akcji 21.35
Na zdrowie 19.00Echa19.30
South park • serial animo·
Nieustraszeni 20.00 Tele·
wany 22.00 Manga: Oddzia·
kurier 20.30 Kassandra 21.30
ły sterowane • serial aniKurier 21.40 Rozmowa dnia
mowany 22.30 Dwa ciche
22.00 Eastenders 22.30 To
glosy • obyczajowy O.OO
jest... 22.45 Bywaj„. 23.00
Wszystko z miłości 1.25
Tele Motor 23.15 Raport„.
Deser 1.35 Inferno • film
science-fiction 3.05 Niepo- TV Niepokalanów ramówka programu:
hamowana furia • thriller
4.35 Julia • dramat obycza- 9.05 Slowo życia 9.15 Wia- 16.15 Wiadomości Waty·
jowy 6.30 13 Posterunek 2 domości Watykańskie 9.40 kańskie 16.40 Kalendarz LiturKalendarz L~urgiczny 9.45 glczny 16.45 Blok progra·
• komedia
Blok programów dla dzieci mów dla dzieci 17.10 • 19.00
10.10 • 12.00 Tydzień w Tydzień w Kościele 19.15 Baj·
Kościele 12.15*15.00Koronka 19.25 • 20.30 Różaniec
ka do Mllosierdzia Bożego 21.00 Apel Jasnogórski
17.00 Wyprawy w czasie 15.15 • 16.05 Słowo życia • prąiramy różne
18.00 Przyszlość samocho·
TELEWIZJA KABLOWA TVM ŁOWICZ
du 19.00 Stworzenia fantastyczne 19.30 Ciekawostki 11.03 Świat dalekich podró- Zemsta 16.53 Studio lnfor
Discovery 20.00 Najlepsze fil· fy 11.28 świat bez tajemnic 17.15 Wlad. lokalne 17.35
my: Us navy seals 21.00 11.51 Pierwsza pomoc retu· Goście dnia 17 .55 Radio·
Super konstrukcje 22.00 No· je życie 12.03 Tajemnice zwie: amator 18.05 Bajki 18.30
wi odkrywcy: Nomadzi z Sa- rząt 12.28 Życie zwierząt Policja magazyn 18.58 $wiat
12.46 Pieski, która kochamy bez tajemnic 19.21 Pierwsza
hary 23.00 Pilot testowy O.OO
13.00 Zemsta 13.53 Studio pomoc ratuje życie 19.30 MoSprawa bezpieczeństwa na- lnfor 14.00 Niebezpieczne rskie opowieści 20.20 Skok
rodowego 1.00 Aleksander kobiety 14.45 Dwory I pala· 21.54 Drzwi 22.15 Przygody
Wielki 2.00 Wyprawy·
ce Ziemi Szczecińskiej 15.00 Sir Lancelota 22.40 Sport

r'!ffi7J5 il

polecam: „Rozalia robi zakupy" -film fabularny prod. niemiecko-USA, reż. Percy Adlon, wyk. Marianne Sagebrecht, Brad Davis,
Judge Reinhold i inni. Emisja: środa, 14 czerwca, TVP J, godz. 23.00.
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Numerka

I Szczęśliwego

19.05 Zbuntowany Anioł
-telenowela
20.00 życiowa szansa
·show znagrodami
20.50 Losowanie LOTTO

pogody

14.30 Kalambury
dla dzieci
15.00 Johny Bravo
·serial animowany
15.30 Informacje
15.55 Nowe przygody
Robin Hooda
·serial przygodowy
16A5 Zgłowąwchmurach
• serial obycza'pNy
17A5 Luz Marla· telenowela
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza

łt

•I• kinol

2.15 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

przeklęty.

21.00 Misja w czasie
21.50 System-serialakcji
22.45 Wyniki
•
losowania LOTTO
22.50 Informacje i biznes
Informacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti
23.30 Miodowe lata
. serial komediowy
0.20 Super Express TV
0.40 Diabeł z otchłani
·film sensacyjny
Zawodowa poszukiwaczka
skarbów wplątuje się w nie·
~zpieczną akcję wydobycia
zatopionego przed laty stal·
ku .El Diablo" uważanego za

I

ŻVCHLIŃSKI

Dla ciała i ducha

-i

WiC:ŚCi

ŁOWICZANIN

a

•

się wartości odżywczych

mi<(sa.

plaż:a • serial dla mlodzieży dzie, że nie może się roz13.00 Program wlasny 13.25 wieść. Ewa wyrzuca z sieNuta.pl 14.15 META 14.45 bieżale nagromadzone przez
Muzyczne listy 15.45 Sal· lata życia z Jackiem, on
ly czarownica • serial anim. zapewnia, że się zmieni,
16.15 Latający dom - se- ona mu nie wierzy. Ola dorial anim. 16.45 Motomy- staje propozycję robienia
szy z Marsa 17.15 Mody zdjęć do prasy 20.40 G. I.
Herkules • serial przygodo· Jane • film akcji prod. USA
wy 17.45 Dziennik 18.00 23.10 Życie jak sen • se·
Przygody Sindbada Żegla· rial komediowy 23.50 VIP
rza - serial przygodowy • magazyn ciekawostek I
18.55 Rajska plaża • serial sensacji O.OO Za ruchodla młodzieży 19.55 Dzlen- mym celem • film akcji 1.50
nlk 20.10 Czułość I kłam· Czulość I kłamstwa 2.20
atwa • seria!; Jacek zmle· VIP 2.30 Nuta.pl 2.30 META
nla decyzję, mówi Mag- • 4.05 Muzyczne listy

obyczajowy; Beth Macau·
ley, po tragicznej śmierci
ukochanego męża, staje
przed koniecznością utrzy·
mania rodziny. Zarówno ona
jak i jej dwaj dorastający
synowie są zupełnie nie·
przygotowani, by stawić
czoła światu, nie mając przy
sobie męża i ojca, na któ·
rym zawsze mogli polegać
22.40 lbisekcja 23.15 TVN
Fakty 23.20 Pogoda 23.25
Norman w tarapatach 23.55
Wizjer tvn .0.25 Seks chi·
chat 0.55 Multikino 1.25 Granie na zawołanie • program
rozrywkowy

Mięso smażone w odkrytej patelni traci mniej składników mineralnych niż w przykrytej, choć czas
przygotowania potrawy oczywiście
się wydłuża. Przed rozpoczęciem
smażenia należy mocno rozgrzać
tłuszcz. W nie dość rozgrzanej fryturze nic wytwarza się chrupiąca skórka, ograniczająca wnikanie tłuszczu
w mięso. Uzyskuje się wówczas trudno strawne, przesycone tłuszem danic.(PA/)

tetyczną potrawę.

wywaru musi wtedy przejść dużo substancji mineralnych i białek), należy
mięso pokroić na małe kawałki, wło
żyć je do zimnej, nic osolonej wody i
powoli ogrzewać. Natomiast żeby
uzyskać smaczną sztuk(( mięsa, trzeba duży kawałek np. wołowiny zalać
niewielką ilością gorącej posolonej
wody i gotować.
Aby zmniejszyć straty składników
odżywczych podczas pieczenia, bierze się duże kawałki mięsa lub całe
tuszki drobiu i obsmaża je bez przykrycia, po czym piecze w przykrytych naczyniach. Jeśli do pieczenia
użyje si<( specjalnej folii, mięso bę
dzie bardziej soczyste i aromatyczne
(wyparuje z niego mniej wody). Ponadto pieczenie w folii, nic wymaga
użycia tłuszczu i pozwala uzyskać die-

Żeby więc ugotować dobry rosół (do

nic

Szkoła złamanych serc •
serial 15.40 Pełna chata;
Stephanie Tanner zakochu·
je się w swoim szkolnym
koledze - Ryanie. Dziewczyna postanawia w końcu zdobyć się na odwagę i zapropanować mu wyjście na
szkolną dyskotekę 16.1 O
TVN Fakty Regionalne
16.25 Sport 16.30 Pogoda
16.35 Rozmowy w toku
17.35 Wizjer TVN 18.05 Ni·
gdy clę nie zapomnę • se·
rial obyczajowy 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport + Pogo·
da 19.35 Angela 20.30 Męż·
czyźnl nie odchodzą • film

Aby mi<(SO było mi<(kkic, smaczne
i aromatyczne, trzeba je przyrządzić
w odpowiedni sposób, to znaczy dobrany do gatunku mi<(sa i rodzaju potrawy. Można więc mięso gotować,
dusić piec i smażyć. Poddane działa
niu wysokiej temperatury kurczy się.
Obniża się też jego wartość odżyw
cza, ponieważ wraz z wyciekającym
sokiem traci część składników mineralnych i witamin, niektóre białka
oraz tłuszcz. Wielkość tych strat zależy od stopnia rozdrobnienia mięsa,
zawartości tłuszczu oraz czasu, temperatury i sposobu przyrządzania. Na
przykład silne ogrzewanie powoduje
większe ubytki masy niż powolne;
więcej też ubywa mięsa tłustego niż
chudego.
Podczas gotowania i duszenia mię
so traci 25-40% masy, podczas smażenia • 35-45%, w czasie pieczenia:
w temperaturze 150-17 5 st. C · 2030%, a w temperaturze 175-235 st.
C • 30-50%. Zmienia się też jego wartość odżywcza. W czasie gotowania i
duszenia mięsa przedostaje się do wody
część rozpuszczalnych białek i skład
ników mineralnych. Z małych kawał
ków ubywa więcej substancji odżyw
czych niż z dużych. Im wi<(cej wody
używa si<( do gotowania i im niższa
jest jej temperatura, tym więcej substancji mineralnych i białek przechodzi do wywaru, powodując zmniejsza-

JAK PRZYRZĄDZAĆ Ml~SO

6.00 Teledyski 6.40 Sun·
5.30 Top Shop 7.40 Przy- set Beach 7.25 Odjazdo· 8.00 Magazyn filmowy:
jaciele • film anim. dla dzieci we kreskówki 8.15 Perła • Sharon Stone 8.25 Glowy
8.15 Top Shop 12.00 Passio- telenowela 9.00 Cebra • od· pełne gwiazd • dramat prod.
polskiej 9.35 Druga szanni· telenowela 12.50 Top Shop
dział specjalny 9.50 Wzy·
sa • film obyczajowy 11.35
17.55 Przysmaki Życia 18.55
wam dr brucknera • serial Pingwin • film obyczajowy
Passloni • telenowela prod.
medyczny 10.35 Z ust do 13.15 Magia kina: Hollywowlosklej 19.45 Top Shop
ust • serial 11.30 Teleshop- odzkie krajobrazy • dok.
21.15 Moje dzieci i moje
ping 12.35 Beczka śmie· 13.40 Ruchome piaski •
życie • telenowela 22.20 Top
chu - pr. rozrywkowy 13.00 film obycz. 15.00 Berta •
Shop 0.30 Playboy 2 • pro- ,
Sunset Beach 13.45 Po· wagon towarowy • dramat
gram erotyczny
twór z bagien • serial 14.10 16.30 Magazyn filmowy:
Z ust do ust 14.35 Odjaz·
,..„„,...,...
Keanu Reeves 16.55 Poddowe kreskówki 16.35 Sun·
Jl!/JlllSPDH!
set Beach • serial obycza· I róż za jeden uśmiech - film
. „„„„
.
8.30 Piłka nożna 9.30 Ma- jawy 17.20 Perła • teleno· i przygod. 18.25 Miłość Ade· 6.00 Nuta.pl • mag. mu·
gazyn sportów motorowych wela 18.05 Cebra • oddział , 11 H. • dramat 20.05 Maga- zyczny 7.00 META • pro·
10.30 Formuła 3000 11.30 specjalny 19.00 zoom 19.30 zyn Filmowy: Titanic 20.30 gram Internetowy 7.30 Mu·
Beczka śmiechu • program Sprawa wagi państwowej • zyczne listy 8.30 Sally cza·
Wyścigi serii cart 12.30
Kajakarstwo 13.30 Superbl- rozrywkowy 19.55 Colum· komedia 22.05 Przez ka· rownlca • serial 9.00 Lata·
ke 14.00 Tenis 19.30 Maga· bo • serial kryminalny napę do kariery • film dok. jący dom • serial anim. 9.30
zyn olimpijski 20.00 Maga- 21.35 Cebra 22.30 Murder 23.10 Inwazja łowców ciał • Motomyszy z Marsa • se·
zyn sportów motorowych: Call • serial kryminalny film science-fiction 1.05 rial dla dzieci 10.00 JAG •
Giganty mocy 21.00 Pilka 23.20 Zoom • mag. sen· Hollywood love • randka • Wojskowe Biuro śledcze •
sacji I rozrywki 23 .50 Co· film dokumentalny 2.00 Ra· serial 11.00 Sabrina, nasta·
nożna 23.00 Tenis O.OO Ma·
gazyn Sportów Motorowych lumbo • serial kryminalny buś • komedia prod. USA letnia czarownica 11.30
1.00 Pllka nożna 1.30 Za· 1.20 Cebra • oddziel spec· 3.30 Wrzask • thriller, reż. Czulość I klamstwa • serial
jalny • serial policyjny
Jerzy Skolimowski
kończenie programu
prod. polskiej 12.00 Rajska

~

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Voltron
·serial komediowy
725 Tom I Jerry Kids
·serial arimowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Allo,Allo
·serial komediowy
8.30 Legendy Kung Fu
9.30 Zbuntowany Anioł
10.30 Luz Marla· telenowela
11.30 Karolina w mieście
·serial komediowy
12.00 Najdroższy tatuś
. serial komedowy
12.30 Disco
Polo live
13.30 Sekrety rOdzlnne
• pr. rozry'ł/KoWof
14.00 Miłość
od plelWSzego
•
wejrzenia

o
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Szczęśliwa wróżba

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Karlne l Art:

Przedmieście

8.15 Krakowskie
8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Hallo Spencer
·serial animowany
9.10 Ciuchcia
·program dla dzieci
9.30 Papierowy teatrzyk
9.45 Julek I zwierzęta
10.00 Przyjaciółki
·film fabularny
11.40 Przed Opolem
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 Wielkie sprzątanie
12.45 Cieszyn kontra Puck
na bis
13.30 Odkrywanie Amelyld:
Max kolonko
13.40 Mamsprawę
13AS Opowieści o wodzie:
Woda pracuje
·film doi\umentalny
14.35 Maciek, rower

I ekonomia
14.50 Mam sprawę

dookoła ciała

15.oo Wiadomości
15.10 Twarzą w twarz
z Europą
15.30 360 stopni

:m§
6.50 Telezakupy
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Projektantki
·serial prod. USA
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
14.55 Radio Romans
-serial TVP
Anka w dalszym ciągu nie
chce znać Piotra. W końcu
ulega namowom, godzi się
na umieszczenie w klinice celem odtrucia narkotykowego.
Stefan przynosi potwierdza·
nie zeznań policjantów • An·
drzej obiecuje mu emisję
reportażu. Zie wyniki badań,
jakim poddała się Wanda,
uniemożliwiają na razie za.
plodnienie. Docent Zawada
nie pozwala jej opuszczać
kliniki.
15.30 Szalone liczby
-teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Czterej pancerni
I pies· serial TVP
17.10 Przygoda z wojskiem
17.30 Program lokalny
18.20 W sieci
·magazyn komputerowy
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
· teleturniej

wydarzeniach, których był
świadkiem. Jego oddział
stacjonował w pobliżu granicy między RFN i Czechosłowacją. Główny wątek na·
wiązuje do napiętycfl sto·
sunkó.v Wschód-Zachód, ok·
resu tzw. zimnej wojny mię
dzy największymi światowy
mi mocarstwami • Związ·
kiem Radzieckim i Stanami
Zjednoczonymi.
21A5 Pop kanał
22.05 Przed Opolem
22.25 Monitor wiadomości
22.50 Sportowy flesz
23.00 Nocne rozmowy
23.50 Kaliber 45

służby

•dreszczowiec
Zakończenie

4
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TV Łódź

WOT

„ Czwarta wojna" - film fabularny prod. USA, reż. John
Frankenheimer, wyk. Roy Scheider, Jurgen Prochnow i inni. Emisja:
9 czerwca, TVP 1, godz. 20.1 O.

Programy pognmlone. nie kodowane

11.03 świat dalekich pod·
rófy 12.03 Weterynarz w
ZOO 12.28 Życie zwierząt
12.45 Pieski, które kocha~ 13.00 Zemsta 13.58 Porady 14.00 Niebezpieczne kobiety 14.48 Dwory i pałace
Ziemi Szczecińskiej 16.00
Zemsta 16.53 Studio lnfor
17.15 Wiadomości lokalne

•programyroozyczne,liłerackle„.

16.15 Wiadomości16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
17.10* 19.00 Tydzień w
Kościele 19.15 Bajka 19.25*
20.30 Różaniec 21.00 Bo·
gurodzica i Apel 21.50*

17.35 Przygody Sir Lance·
lota 17.59 Bezpieczeństwo
na <i'Odze 18.05 Bajka 18.30
Forum Łowicza 18.58 Pod·
róże ze sztuką 19.30 Kuch·
nia smakosza 19.54 Drzwi
20.20 Bitwa o Moskwę 21.47
Reportaż 22.15 Gen. Kazi·
mierz Sosnkowski • pr. wojskowy

)TELEWIZJAKABLOWATVMŁOWICZ

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10• 12.oo Tydzień w Kościele 12.15* 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15' 16.05 Słowo życia

TV Niepokalanów ramQwlcaprogramu:

7.00 Bajki 8.00 Mikser 8. 1O
Obok nas 8.30 Autostrada
9.00 Niezapomniana 1O.OO
Telezakupy 10.30 Owczarki
11.20 Podwodny świat 11.30
Polskie stada... 12.05 Graj·
my w szachy 12.20 Dom
pełen zwierząt 12.35 Podróże obieżystopki 13.00 Europa w zagrodzie 13.30 Nauka po roku 2000 14.00
U siebie 14.30 Eastenders
15.00 Drynda 15.30 Wiadomości + Rozmowa dnia
15.55 Halo gmina 16.10 Co„.
16.25SagarodóW16.45 Przygody Robin Hooda17.15 Mik·
ser 17.30 Kurier 17.50 Se·
krety 17.55 Sport 18.00 Kurier 18.20 Co.„ 18.35 Pod·
róże 18.50Zarchiwum 19.00
U siebie 19.30 Srebrny koń
20,00 Tełel\urier 20.30 Niezapomniana 21.30 Kurier +
Sport 21AO Rozmowa dnia
22.00 Eastenders 22.30 Autostrada 22.55 Tenis 23.20
Tandem 0.15 Kochaj swego wroga

17.00 Wyprawy w czasie:
Zaginiona willa 18.00 Przełamując barierę dźwięku ·
dok. 19.00 Fenomeny pogo·
dy: Wiatr i fale 19.30 Katastrofa: Śmierć na pokaz 20.00
Najlepsze filmy · Wszystko o delfinach 21.00 Łowca
krokodyli: Najbardziej niebezpieczne węże Afryki 22.00
Rekiny prehistoryczne 23.00
Zapora Hoovera O.OO Zło·
dzieje samochodów 1.00
Cudem ocaleni: Ratunek w
jaskini 1.30 Zakończenie
programu

Discovery

rać

7.00 Diabelski Młyn 7.45
Łapu capu 7.50 Aktualności filmowe 8.00 Chińskie
skrzydła • serial anim. 8.25
Dom pułapka · science-fiction 9.55 Deser: Plamy na
słońcu 10.20 Piękni ludzie
• komedia 12.05 Przed pre·
miarą 12.10 Przodem do
tyłu • komedia 13.40 Deser: Urwisko 14.00 Zoo
14.30 Jeźdźcy cienia 15.00
Kwiaty dla Algemona • dramat obyczajowy 16.35 Julia
• dramat obyczajowy 18.30
Chińskie skrzydła
18.55
Mysz · aniołek 19.00 Diabeł·
ski młyn 19.20 Nie prze·
gap 19.25 Diabelski młyn
19.45 Łapu capu 19.50 Ak·
tualnoścl filmowe 20.05
Szeregowiec Rayan • film
wojenny 22.45 Inferno ·
science-fiction 0.15 Kruk 2
• Miasto Aniołów • horror
1.40 Burzliwe życie Moll
Flanders · film kostiumowy 3.40 Mój brat Kain • thriller 5.1 O Za wcześnie umie·
· dramat obyezajowy

7.00 Bajki 8.00 Klan - serial TVP 8.30 Autostrada
9.00 Niezapomniana 1o.oo
Telezakupy 10.30 Owczarki
• cała historia 11.20 Pod·
wodny świat 11.30 Polskie
stada i stadniny koni 12.05
Grajmy w szachy 12.20 Dom
pełen zwierząt 12.35 Podróże obieżystopki 13.00 Europa w zagrodzie 13.30 Na·
uka po roku 2000 14.00
U siebie 14.30 Eastenders
15.00 Drynda 15.35 Pod·
róże z mamą 16.00 Z ko·
deksem na ty 16.30 Klan
16.55 Republika Południo·
wej Afryki 17.10 Bezpieczna Łódź 17.30 Na fali 18.00
ŁWD 18.20 Liga regionalna 19.00 U siebie 19.30
Srebrny koń 20.00 Teleku·
rier 20.30 Niezapomniana
21.30 ŁWD 22.00 Easten·
ders • film obycz. 22.30 Autostrada 22.55 Tenis 23.20
Tandem • program rozrywkowy O.15 Kochaj swojego
wroga 1.45 Zakończenie

piątek,

9 czerwca 2000 r.

Postanawi~ się zemścić.

16.00 Muzyczny Se!wts
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 GośćJedynkl
18.00 Moda na sukces
·serial prod. USA
Zach i Felicja jadą do domku w górach. Zach jest przekonany, że tam Ganz nie
znajdzie dziewczyny. Tymczasem szantażysta dowiaduje się, że Zach go okła·
mal • Jack Hamilton żyje.
18.25 Magazyn
motoryzacyjny
"MOC"
18.50 Przed Opolem
19.00 Wieczorynka: Noddy
19.15 Rodzinny puchar
19.30 Wiadomości
19..56 Sport + pogoda
20.10 Czwarta wojna
·film sensacyjny,
reż. John Frankenheimer,
wyk. Roy Scheider,
Jurgen Prochnowi innri
Scenariusz powstał według
powieści Stephena Petersa,
w której autor pisał o dozdobytych powojskowej i

dczas

świadczeniach

2.20

23.50 Katastrofy na fywo
·film dokumentalny
Trąby powietrzne występu
ją na niemal całym świe·
cie. Najczęściej jednak nawiedzają Stany Zjednoczone. Tam określa się je jako
tornada. Powstają w mgnie·
niu oka i należą do najbar·
dziej nieprzewidywalnych zjawisk przyrodniczych.
0.10 XXXV! Studencki
Festiwal Piosenki
0.55 Ślepy strach

f~75??ii

ojcem. Dwadzieścia lat póź·
niej Sam i Nora nadal mieszkają w tym samym mia·
.steczku w Minnesocie. Sam
jest księgowym miejscowego gangstera Reda, wlaści·
ciela nocnego klubu, który
odkrywa, że ktoś podbiera
mu pieniądze z kasy.

1.30 Po tamtej stronie
2.55 Muzyczny
Serwis Jedynki
3.00 Zakończenie

się, dzieląc jednocześnie

19.20 Dwójkomanla
19.30 Jeden na jeden
20.00 Szansa na sukces:
Koncert laureatów
Koncert Finałowy .szansy
na sukces" zorganizowany
w Sali Kongresowej z udzia·
Iem Formacji Nieżywych
Schabuff, Natalii Kukulskiej,
Ireneusza Dudka, Wojcie·
cha Korda, Hanny Banaszak, Grażyny Łobaszew
skiej, Norbiego i grupy Myslovitz oraz zwycięzców poszczególnych edycji programu. Nagrodą dla najlepszego wykonawcy jest udział w
.Koncercie debiutów" na
Festiwalu Polskiej Piosenki
w Opolu. Koncert tradycyj·
nie prowadzi Wojciech Mann.
21.00 Panorama
2121 Prognoza
pogody
21.25 Sport-telegram
21.30 Dwójkomanla
21.35 Dziwny jest ten świat
22.05 Feeling Minnesota
·film fabularny
Minnesota, lata 70. Małżeń
stwo Claytonów rozwodzi
między siebie swych dwóch
synów. Starszy, Sam, zostaje z matką Norą, młod·
szy Jjacks • zamieszkuje z
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Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport·telegram
Przedmieście

Krakowskie

crxW

13.30 Sportowy tydzień
14.20 Teledyski na życzenie
14.30 Magazyn Polonijny
z Białorusi
15.QO Wiadomości
15.10 Mimowie
15.35 Rozmowadnla
16.00 Muzyczny
Se!wls Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja ·
17.00 Teleexpress
17.15 Dwaś>Maly
• serial przygodoWy
17AS Krzyżówka szczęścia
18.10 Zaproszenie:
AlmaMater ·
Cracovlensls

15.00 Johny Bravo
6.00 Piosenka
·serial animowany
na życzenie
7.00 Voltron
15.30 lnfonnacje
7.25 Tom I Jerry Kids
15.55 Nowe przygody
7.50 Polityczne graffiti
Robin Hooda
16.45 Z głową w chmurach
8.00 Alfo, Alfo
·serial kryminalny
·serial obycza'y;:my
17AS Luz Marla
8.30 Herkules
9.30 Zbuntowany Anioł • 18.35 Super Express TV
18.55 lnfonnacje
10.30 Luz Marla
11.30 Karolina w mieście
19.00 Prognoza
·komedia prod. USA
pogody
19.0S Zbuntowany Anioł
12.00 Wspólna chata
20.00 Izabella
-amerykańsld serial
·komedia obyczajowa
kaT1edi::My
12.30 Idź na całość
prod.~sklej
,Izabella" opowiada o życiu
13.30 Śwlatwedług
Kiepskich- serial
trzech kobiet babki, córki I
komediowi prod. polskiej wnuczki mieszkających ra·
zem w jedn}4'11 domu. Wszy14.QO Macie co chcecie
• program rozrywkowy
stkie nasze bohaterki • apelujące do różnych grup wie14.30 4x4 ·magazyn
kowych • są nieprzeciętne.
motoryzacyjny

6.00
7.45
8.10
8.15

Pegaz miesiąca
Klan. telenowela 1VP
Program
ekumeniczny

Wiadomości

z przeszłością

8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Klan· telenowela TVP
9.10 Dwaśwlaty-serial
9.40 Polonica:
Paradygmat
czyli potęga zła
11.30 Dialogi
12.00
12.15
12AS
13.10

~

20.30 FILMTYGODNIA:
Ciężka próba
- film akcji prod. USA
Sławny aktor Nick Lang
szuka ispiracji do kolejnego .akcjonera•. W tym celu
bierze udział w patrolu razem z wybuchowym detek·
tywem Johnem, który usi·
luje rozwiązać zagadkę patologicznego mordercy.
:!l.50 Losowanie LOTTO

Numerl!a

I Szczęśliwego

Śledcze

22.35 Telewizyjne Biuro

23.0S Wyniki LOTTO
23.10 lnfonnacje
I biznes lnfonnacje
23.50 Polityczne graffiti
23.50 Bumerang
0.2l Super Express TV
0.40 Meandry prawa

O.OO

Monltorwladomoścl

18.40 GośćJedynkl
18.50 Klan-telenowela1VP
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda +sport
20.00 Dekalog VIII
·film obyczajowy TVP,
reż. Krzysztof Kieślowski,
w.fr.. Maria Kościalkowska,
Teresa Marczewska,
Artur Barciś, Maria ()panis
21.00 Forum Polonijne
21A5 Z Polski rodem
22.05 Polska ·ŚWlat 2000
22.20 Wieści polonijne
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Ktokolwlek widział.„

kQ)

set Beach 7.25 Odjazdowe 8.00 Pingwin • film obyczakreskówk1 • filmy ammowa· jowy 9.35 Bostończycy •
ne 8.15 Perła 9.00 Cobra dramat 11.35 Mel Torme:
9.50 Zwariowana kame.ra Gladki jak aksamit . film
10.40 Z ust do ust • sena! dok. 12.25. Ulica Montmardla mlodzieży 11.30 Tele· tre • film kraminalny 13.50
shopping 12.35 Beczka śmie· Sprawa wagi państwowej ·
chu · pr. rozrywkowy 13.00 komedia 15.25 Crazy about
Sunset Beach 13.45 Potwór the movies: Ava Gardner •
z bagien 14.10 Z ust do ust film dok. 16.20 Druga szan·
14.35 Odjazdowe kreskówki sa • film obyczajowy 18.20
·film anim. 16.35 Sunset Blady koń - film kryminalBeach • serial obycz. 17.20 ny 20.05 Magazyn filmoPerła 18.05 Cobra 19.00 wy: Casper 20.30 Kierunek
Zoom • magazyn sensacji . punkt zero . dramat prod.
19.30 Beczka śmiechu • pr. USA, reż. Peter Markle, wyk.
ro'll"fWkowy 19.55 Śmiecho- Geoffrey Blake, Tom Bo·
teka • program rozrywkowy wer, Emilio Estevez i inni
20.55 Siedem dni do szczę- 22.10 Miłość Adeli H ·draścia · film obyczajowy 22.35 mat prod. francuskiej 23.50
Szczury nabrzeża - serial · Propozycja · film obyczapolicyjny 23.20 Zoom • ma· jowy 1.30 Inwazja łowców
gazyn sensacji 23.50 Zwa- ciał • film s-f 3.25 Za zariowana kamera • program mkniętymi drzwiami · film
rozrywkowy 0.35 Siedem dni dok. 4.15 Jak być kochado szczęścia • film obycza- . ną · dramat prod. polskiej,
jowy (powt.)
reż : Wojciech J. Has

•

6.20 Anna - telenowela 7.05
Telesklep 7.25 Denis rozrabiaka 7.45 Łebski Harry ·
serial dla dzieci 8.1 O lnspek·
tor Gadget 8.35 Maska •
$erial anim. 9.00 Nigdy cię
nie zapomnę 9.50 Rozmowy w toku 10.40 Kłamstwo
i miłość · telenowela 11.30
Telesklep 12.00Angela 12.55
Miasteczko - serial prod. polskiej 13.25 Ładny dom •
serial dok. 13.55 Dennis rozrabiaka 14.20 Łebski Harry
• serial anim. 14.45 Inspektor Gadget • serial anim.
15.10 Magazyn NBA 15.40
Pełna chata • serial komediowy 16.10 TVN Fakty Regionalne 16.25 Sport + Po·
goda 16.35 Rozmowy w toku
17.35 Wizjer TVN 18.05 Ni·
gdy cię nie zapomnę 19.00
TVN Fakty 19.25 Sport
19.30 Pogoda 19.35 Ange·
la 20.30 Diamenty są wieczne ·film sens. 23.00 TVN
Fakty 23.05 Kropka nad i
23.25 Pogoda 23.30 Norman w tarapatach O.OO Wizjer TVN 0.30 Supergliny
0.50 Automaniak 1.30 Granie na zawołanie

a

6.00 Nuta .pl • mag. muzyczny 7.00 META· pr. in·
ternetowy 7.30 Muzyczne li·
sty • pr. muzyczny 8.30
Sally czarownica 9.00 Ladom 9.30 Motomy-

tający

- - - ------------------szy
z Marsa 10.00 JAG ·
Wojskowe
Biuro Śledcze
11.00 Sabrina nastoletnia
czarownica • serial dla mlo·
6.00 Teledyski 6.40 Sunale kino/
dzieży 11.30 Czułość i kłam·
5.30 Top Shop 7.40 Przysiwa • serial 12.00 Rajska
jaciele · filmy animowane
plaża • serial 13.00 V Max ·
8.15 Top Shop 12.00 Pasmag. motoryzacyjny 13.25
sioni • telenowela 12.50 Top
Nuta.pl 14.15 META 14.45
Shop 17.55 Przysmaki ży·
Muzyczne listy 15.45 Sally
cia 18.55 Passioni • telenoczarownica • serial anim.
wela 19.45 Top Shop 21.15
16.15 Latający dom 16.45
Moje dzieci, moje życie •
Moto myszy z Marsa 17.15
telenowela prod. argentyń
skiej 22.20 Top Shop 0.30
Miody Herkules • serial przyPlayboy 2 • magazyn erogod. 17.45 Dziennik 18.00
tyczny
Przygody Sindbada Żegla
rza 18.55 Rajska plaża ·
I#'.... --.......
serial dla młodzieży 19.55
O!/J1!/$PUH!
Dziennik 20.10 Czułość i
„. . „„ ...
kłamstwa 20.40 Ally McBeal · serial komediowy 21.35
TP SA & Film Festival ·
Vonda Shepard 22.35 A ku·
ku • program rozrywkowy
23.00 ViP • magazyn cie·
kawostek i sensacji 23.15
Śmiertelny strach • thriller
1.05 Czułość i kłamstwa •
serial 1.35 VIP 1.45 Nuta.pl 2.45 META 3.20 Muzyczne listy

3.00 Piłka nożna 8.15 Wiadomości 8.30 Piłka nożna
14.00 Tenis 18.00 Wyści·
gi samochodów seryjnych
(STC) 19.00 24-godzinny
wyścig samochodowy w
La Mans 20.00 Piłka nożna:
Mistrzostwa Europy EURO
2000 23.00 Wiadomości
23.15 Piłka nożna : Twój
mecz 1 3.00 Zakończenie
programu
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JAK WBANKU

Pewnie nikt w banku nic pamitttał, że miała
zaledwie średnie wykształcenie . Ale Joanna o tym
pamiętała świetnie i wiedziała, że gdyby doszło do
zwolnienia, to ona, po czterdziestce i bez „papierów" , bttdzie miała ze znalezieniem zaj<(cia poważne kłopoty. Jak jej syn mógł dać sit( wplątać w
napad na jej bank?!? Czekała ich poważna rozmowa. Joanna sama się dziwiła, że ma tyle siły i stanowczości. Nakazała natychmiast wynieść z domu
telewizor. Rafał prób9wał się tłumaczyć, ale wreszcie dał spokój i zabrał trefne pudło. Koło ósmej
wieczorem wpadła do nich policja. Rewizja! Nic
nic znaleźli, bo nic już nic było. Ale następnego
dnia nazwiska pasera - wobec niego zastosowano
areszt - i kilku złodziei znalazły sit( w prasie. Odzyskano część sprzętu. Pani T. cieszyła się, że po
rozwodzie, w pierwszym odruchu, wróciła do panieńskiego nazwiska. Może nikt nie połączy z nią
tej kradzieży.
Rafał przysięgał, że tylko przechowywał telewizor, że nie wiedział o włamaniu, że nie miał z
tym nic wspólnego. Nic wiedziała , czy wierzyć
synowi • tak bardzo chciała, ale„ . • Tylko zdaj
maturę, bo nici z wakacji · zagroziła wreszcie .
Pocałował ją. • Zdam i bttdtt studiować · obiecał.
„Działka" z paru kradzieży starczy na opłacenie
pierwszego roku na interesującym go kierunku. A
matur<( miał już kupioną, tak na wszelki wypadek.
Gotowy dokument czekał, jak i pieniądze, u zaufanego przyjaciela'. (PAI)
S. S.

Brytyjczycy: bezdzietni i wolni

POŻEGNANIE

Z RODZINĄ?

Tak zatytułowała swą książkę brytyjska socjolog, pani Patricia Morgan. Opatrzyła ją jeszcze
znakiem zapytania, ale w rozmowie z dziennikarzami „The Independent" wyznała, że ta asekuracja wkrótce może okazać się zbędna. Rodzina w
Wielkiej Brytanii przeżywa bowiem nienotowany
w historii kryzys.
Już ponad 6,5 miliona Anglików, Szkotów i Walijczyków żyje samotnie. Ponad połowa z nich to
ludzie młodzi, którzy nigdy nic założyli rodziny
bądź doprowadzili do jej rozbicia. Około 21 proc.
dzieci wychowywanych jest tylko przez jedno z
rodziców, najczęściej matkę. W ciągu ostatniego
ćwierćwiecza liczba samotnych matek lub ojców
zwiększyła się aż trzykrotnie. Im bliżej naszych
czasów tym ten wzrost jest szybszy. Po przełoże
niu procentów na konkretne liczby okaże się, że
ponad 2,8 miliona brytyjskich dzieci dorasta w
rodzinach. Nikt nic potrafi przewito na przyszły kształt społe

jak

wpłynie

niepełnych

dzieć,

czeństwa.

dok. na str. 15

Na tym jednak nie kończą się niepokoje socjologów i demografów. Co czwarta kobieta w wieku
rozrodczym pozostaje bezdzietna. Jeszcze ćwierć
wieku temu z macierzyństwa rezygnowała zaledwie jedna Brytyjka na dziesięć .
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Złotopolscy

Telezakupy
Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

Je1lJs

Koncertłaureatów(1)
Opowieści Strego

I

Testamentu
-serial animowany
14.25 Trzy••., dwa •..,
I
jeden•.• sport!
14.55 Radio Romans
-serial TVP
Zawada robi Wandzie awanturę , że na kilka godzin opuściła klin i kę . Osamotniony
Andrzej nie może nawiązać
kontaktu z Kasią. Dziewczyn-

14.00

• cy1d dokumentalny
13.05 Szansa na sukces:

I

11.20 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
-serial obyczaj<My
12.05 Famlllada
12.30 Szpital Dzieciątka

-reportaż

Wyprawa z National
Geographic
-film dokumentalny
11.05 Igrzyska
wGroenlngen

·włoskiej

Bank nie z tej ziemi
-serial prod. polskiej
9.~ Doktor z alpejsklej
włoski · serial prod.
niemiecko-australijsko

6.50
7.30
7.50
8.00
8.30
9.00

"

l

wiać, jeść, chodzić

)

I

ka nie chce z nim rozma- 22.55 Wieczór filmowy
po zaKocham kino:
kupy. W jeszcze gorszej sy- 1
Okrągły tydzień
-dramat spoleczny,
Jtuacji jest Marek. Jego synek - wrogo nastawiony
reż. Shane Meaclcl\w,
wyk. Bob Hoskins,
~ przez matkę - oświadcza
mu w oczy, że nie chce go
Max Hand,Sarah Thom
i więcej widzieć. Basia w rozAkcja rozgrywa się w latach
mowie z Markiem nie kryje 80. w okresie rządów Mar·
satysfakcji, że jej plan ze- garat Thatcher, w czasach,
msty tak się powiódł. Ste- które zaznaczyły się w Wiei·
fan kończy reportaż odsła- kiej Brytanii wielkim boniający korupcję w gdań- omem gospodarczym. Nie
sklej policji.
wszędzie i nie wszystkim
15.30 Krzyżówka szczęścła wiodło się jednak dobrze. Bo' 16.00 Panorama
11 haterowie filmu pochodzą z
klasy robotniczej z małego
16.10 Lada dzień· seńal
17.00 Program lokalny .
miasteczka w środkowej
Anglii, uchodzącej za naj17.30 Panorama
biedniejszy region kraju do17.50 Studio Mistrzostw
tknięty ekonomiczną depreEuropy
sją. Życie na prowincji wyw piłce nożnej
18.00 Mistrzostwa Europy gląda zupełnie inaczej niż w
dużych miastach. Panuje
w piłce nożnej:
Hiszpania
bezrobocie i szerzą się przestępstwa I bieda. Młodzi lu·Norwegia
dzle szukają zapomnienia w
20.00 Raport
20.50 Nasze zdrowie,
alkoholu i narkotykach, któnasze życie
re stają się jedyną treścią
-reportaż
eh szarego, monotonnego
• 21.00 Panorama
życia .
0.35 Wieczór artystyczny
2121 Pogoda
21.25 Sport· telegram
1.25 MłchalłGorbaczow,
człowiek który
21.30 Dwójkomanla
zmienił świat
21.40 Kawaleria
-film dokumentalny
powietrzna
22.10 Wieczór
2.25 Zakończenie
zJaglelsklm
programu

iI
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20.40 Studio Mistrzostw
16.00 Muzyczny Serwis
Europy
Jedynki
w piłce nożnej
16.10 RowerBłażeja
16.15 Teleexpress Junior
20AS Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej:
16.20 Rower Błażeja
Przedmieście
17.00 Teleexpress
8.25 Giełda
Jugosławia
17.25 Klan -telenowelaTVP
8.30 Wiadomości
·Słowenia
22.40 Monitor
17.50 Gość Jedynki
8.42 Pogoda
18.00 Moda na sukces
8.45 Zwierzaki cudaki
Wiadomości
-serial prod. USA
9.10 Mamalja
23.10 Sportowy flesz
9.30 Domowe przedszkole ·, 18.30 Wiadomości
23.15 Męi.owle
naukowe
9.50 Poromta'łliajmy
zeStepford
o dzieciach
18AO Pegaz
-film fabularny
10.00 Dotyk anioła
19.00 Wieczorynka
Jodi i Mick są młodym ma10.50 Na haczyku
lżeństwem . Ona pracuje w
19.30 Wiadomości
agencji reklamowej, on jest
1 19.56 Sport+ pogoda
-magazyn wędkarski
11.10 Dom
początkującym pisarzem. Wy' 20.05 Klasa na obcasach
dał do tej pory jedną książ·
-magazyn poradrikowy
-serial prod, USA
11.30 U siebie
Oliwka nie podziela przeko- kę, praca nad drugą posu12.00 Wiadomości
nanla reszty klasy, że Ko- · wa się bardzo wolno, gdyż
12.10 Agrobiznes
1 bra dał narkotyki Adze.
Mickowi brakuje pomysłów.
12.20 Do Unii
Matka Kobry jest bardzo Kryzys twórczy odbija się
12A5 Klan
wdzięczna dziewczynie za na jego zachowaniu: jest
13.10 Millardwrozumłe
pomoc w wyjściu z opresji I drażliwy I wybuchowy, czę13.40 Naturomanla
pragn ie · się jakoś odwdzię- sto kłóci się z żoną. oboje
13AS Zwlenęta świata
czyć. Tymczasem ojciec coraz bardziej odsuwają się
Surykatki z Kalahari I Agi dowiaduje się o przy- od siebie.
-Saga rodzinna
0.40 Rodzina prawie
1 czynie pobytu córki w szpi14.05 Naturomanła
r I talu i odbywa z nią poważną
doskonała
14.20 Pląta pora roku
rozmowę, po której zabiera 1.00 Pop kanał
14.35 Najsłodsze
dziewczynę do domu. Kali1.20 Skandal
morze świata
. na, zakochana po uszy w
Meta.wizyjny„ ..
1.45 Muzyczny Serwis
Borysie, widzi go z inną. Przy
1S.OO Wiadomości
Jedynki
najbliższej okazji robi mu z
15.10 Wewłasnymdomu
tego powodu wymówki.
1.55 Zakończenie
15.30 Raj

6.00 Kawa czy herbata
7.50 Kocham tylko ciebie
-serial komedowy
8.15 Krakowskie
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l'f'C9ll11Y pognblcne ·nie kodowane 7.00 Przygody Oggy'ego - 7.00 Przygody Oggy'ego
7.OO Dlabełskł Młyn • fil· serial animowany 7.35 Zo- 7.35 Zobacz toi 8.00 Mikmy dla dzieci 7.45 Łapu bacz toi 8.00 Klan - teleno- ser 8.10 Tak czy inac;zej
Capu 7.50 Aktualności fi- weła 8.30 Mag. żeglarski 8.30 Mag. żeglarski 8.45
lmowe 8.00 Chińskie skrzy- 8.45 To jest temat 9.00 To jest temat 9.00 Kassan·
Kassandra 10.00 Telezaku- dra 10.00 Telezakupy 10.30
dła - serial an im. 8.25
Uwierz w wilkołaka - thriller py 10.30 Arka Noego 11.25 Arka Norego 11.25 Pod10.00 Wirtualni wojownicy Podwodny świat 11.40 G. Si- wodny świat 11.40 G. Sido- fatastyczny 11.40 Za donie Colette 12.30 Co w nie Colette 12.30 Co w brzubrzuchu piszczy? 13.00 Pia- chu ... 13.00 Piano Express
wcześnie umierać - dramat
obyczajowy 13.30 Szeroki no Express 13.30 Teleku- 13.30 Telekuńer 14.00 Sehoryzont • reportaż 14.30 ńer 14.00 Sekrety kobiet krety kobiet 14.30 Easten14.30 Eastenders 15.00 Za- ders 15.00 Zaczarowany...
Księżn i czka Nilu - animowany 15.00 Kraina zaba- czarowany świat 15.30 Info- 15.30 Kurier 15.35 Rozmoexpress 15.35 Podróże z wa dnia 15.55 Blisko ... 17.15
wek - obyczajowy 16.15 Demamą 15.55 Indianie PólMikser17.30Kuńer17.50Se
ser: Króliczek 18.30 Chiń
nocnoamerykańscy 16.30 krety... 18.00 Kurier 18.20
skie skrzydła • serial an iKlan 16.55 Antrakt 17.30 Z wnętrza warszawskiej
mowany 18.55 Mysz - anioMagazyn regionalny 18.00 metropolii 18.40Studio reporłek 19.00 Diabelski Młyn
Ł'M:l 18.20 ŁWP 19.00 Od- tam 18.55 Gość 19.00 Od·
19.20 Nie przegap 19.25
kryj nowy świat 19.30 Przy- kryj nowy świat 19.30 PrzyDiabelski Młyn 19.45 la·
gody Oggy'ego 20.00 Sank- gody Oggy'ego 20.00 Sapu capu 19.50 Aktualno· tuaria 20.30 Kassandra
nktuaria 20.30 Kassandra
ścl filmowe 20.00 Czas
21.30 ŁWD 22.00 Easten- 21.30 Kurier 21.40 Rozmocyganów - film obyczajowy
ders 22.30 To jest temat wa 22.00 Eastenders 22.30
22.25 Szeregowiec Ryan
22.45 Spotkania z taaką To jest temat 22.45 Spo- film wojenny prod. USA
rybą 23.00 Taka jest szko- tkania z„ . 23.00 Taka jest
1.1 O Cwał - polski film obyla 23.10 Pogranicze w ogniu szkoła 23.10 Pogranicze w
czajowy 2.55 Kruk 2 - Mia- serial sensacyjny
ogniu
sto aniołów - horror 4.20
Deser: Cruz 4AO Mój brat TV Niepokalanów ramówka programu:
Kain - thriller 6.10 Nowe
9.05 Słowo życia 9.15 Wia- mości Watykańskie t6.40
wcielenie - seńal
domości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Kalendarz Liturgiczny 9.45 Blok programów dla dzieci
Discovery
Blok programów dla dzieci 17.10* 19.00 Tydzień w
17.00 Wyprawy w czasie: 10.10*12.00TydzieńwKoście- Kościele 19.15 Bajka na dole 12.15* 15.00 Koronka do brance 19.25* 20.30 Ró·
Saksońskie groby 18.00
MiłosierdziaBożego15.15' 16.05
żaniec 21.00 Apel JasnoHitler: Kusiciel 19.00 Le·
Słowo życia 16.15 Wiadogórski 21.05*' prog. różne
gendy historii: Aleksander
Wielki 19.30 Ciekawostki
-· TELEWIZJA KABLOWA TVMŁOWICZ
Discovery 20.00 Noc skrajności 21.00 Przetrwanie: 11.00 Muzyka Ame!yki 12.03 17.35 Peter Gunn 18.00 Sport
ŚWiat dalekich podróży 12.28 18.05 Bajka 18.30 Przegląd
Ogień 22.00 Wielkie trzę
sien ia ziem i: San Franci- Świat bez tajemnic 12.51 Pier- tygodnia 18.58 Życie zwierząt
sco 23.00 Czołgi: Mistrzowie wsza pomoc ratuje życie 13.03 • pr. przyrodniczy 19.18 PieO.OO We wnętrzu Titan ica Bonanza 14.00 Zemsta 14.53 ski, które kochamy 19.30 Go1.00 Łowcy skarbów 1.30 Studio lnfor 16.00 Niabez- ście dnia 19.50 Radioamator
Ciekawostki Discovery 2.00 pieczne kobielY. 16.46 Dwory 20.20 Bracia Karmazow • film
Wyprawy w czasie 3.00 Za- i pałace Ziemi Szczecińskiej psychologiczny 22.15 Mors17.15 Wiadomości lokalne kie opowieści
kończenie programu

[IMt'MSjl

„ Raport" - program publicystyczny - na zdjęciu prowadzący Dorota Wellman i Jacek Majkowski. Emisja: wtorek, 13 czerwca, TVP 2, godz. 20. OO.

---

16A5 Zgłowąwchmurach
-serial obyczajowy
17AS Luz Marla
-telenowela
18.35 • Super Express TV
18.55 lnfonnacje
19.00 Prognoza
pogody
19.05 Zbuntowany Anioł
20.00 13 Posterunek
-serial komedowy
20.35 Miodowe lata
-serial komediowy
20.50 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka
21.30 Oddzlałspecjałny
-film akcji

-serial przygodowy

księżniczka

15.30 łnfonnacje
15.55 Xena, wojownicza
Film ze scenami walk karate,
w wykonaniu Cynthii
Rothrock i Carradlne'a. Począte'k historii specjalnej jednostki policji w Los Angeles, do której należą mistrzowie wschodnich sztuk walk ...
23.10 Wyniki losowania
LOTTO
23.15 Informacje
I biznes lnfonnacje
23.30 Prognoza
pogody
23.40 Polityczne
graffiti
23.SŚ Różowa landrynka
0.25 Super Express TV
OAS Lalki
·film prod. USA
2.10 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

głównie

6.20 Anna 7.05 Telesklep
7.25 Denis rozrabiaka 7.45
Łebski Harry 8.10 Inspektor Gadget - serial anim.
8.35 Maska - serial anim.
9.00 Nigdy cię nie zapomnę
- serial obycz. 9.50 Milioner
- film obycz. 11.30 Telesklep
12.00 Angela - serial obycz.
12.55 lbisekcja 13.25 Pepsi chart 13.55 Dennis rozrabiaka - serial animowany
14 25 Łebski Harry 14.45
Inspektor Gadget - serial
anim. 15.10 Szkoła złama
nych serc - serial dla mło
dzieży 15.40 Pełna chata •
seńal komediowy 16.10 1VN
Fakty Regionalne 16.25 Sport
+ pogoda 16.35 Rozmowy
w toku - talk-show 17.35 Wizjer TVN - magazyn 18.05
Nigdy cię nie zapomnę 19.00
TVN Fakty + Sport 19.30
Pogoda 19.35 Angela 20.30
Milionerzy 21.20 Pseudonim
Rosomak - film sensacyjny 23.10 Noktowlzjer - magazyn dla ludzi o mocnych
nerwach 23.40 Człowiek ze
wschodu - western , reż.
E.B . Clutcher 2.00 Intymna obsesja - film erotyczny
prod. USA 3.30 Granie na
zawołanie • program rozrywkowy

•
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NIE ZARABIAJĄ?

Regionalne zagadki
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Pytanie to jest aktualne nic od dziś i dotyczy
niejednego regionu Polski. Według najnowszych
danych GUS , których wymowa powtarza si<;. od
lat, ceny żywności wykazują w poszczególnych
województwach tak znaczne różnice, że według
wszlkich prawideł ekonomii i socjologii powinni
znaleźć się ludzie, którzy na różnicach tych
mogliby nieźle zarobi ć. Tymczasem nic takiego
na szerszą skal<;. si<;. nic dzieje.
Przykład pierwszy z brzegu: oto kilogram mi<;.sa
wołowego bez kości - w województwie łódzkim
kosztuje w detalu (dane z grudnia ub. r., w swych
zasadniczych proporcjach zapewne aktualne do
dziś) - 11, 41 zł. To samo mięso w woj. warmińsko
mazurskim miało cenę detaliczną o 22 proc.
wyższą, a w woj . lubuskim nawet o 49 procent!
Mniej szc rozpi<;.tości odnotowano w cenach
wieprzowiny: mięso bez kości w handlu detalicznym
17.15 Ciuchcia
6.00 Kawa czy herbata
12.10 Rozmowy
- między woj. opolskim, a nic tak bardzo od niego
7AS Dziennik krajowy
17AS Hity satelity
nanowywłek
odległym łódzkim - różnica 12 procent; ale i tak
8.10 Sport· telegram
18.00 Pegaz miesiąca
12A5 Złotopolscy
8.15 Krakowskie
18AO GośćJedynkl
dla obrotnego handlowca z Opolszczyzny mogłyby
13.10 Ludzie listy piszą
Przedmieście
13.30 Krzyżówka szczęścia 18.50 Złotopolscy
stać si<;. źródłem niemałego zarobku.
8.30 Wiadomości
19.15 Dobranocka
13.55 Credo 2000
Oczywiście, wymagałoby to odpowiedniego
8.40 Giełda
19.30 Wiadomości
-magazyn katolicki
transportu (samochody-chłodnie), a to już jest
8.45 Salon Lwowski
19.55 Pogoda+ sport
14.20 Wieści polonijne
poważna inwestycja, której zwrot z odpowiednią
9.00 Złotopolscy
20.00 Teraz Polonia
14.30 Sensacje XX wieku:
nadwyżką nastąpiłby nie tak pr<;.dko. To samo
9.30 Mama ł ja
21.00 Na dobre I na złe
Bomba Stalina
dotyczy np. kurcząt patroszonych, zwanych
15.00 Wiadomości
-program dla dziec.i
22.00 MdM
brojlerami,
których cena w woj . świ<;.tokrzyskim
15.10
Prosto
z
wojska
22.30 Panorama
9.50 Dzieło • arcydzieło
była w okresie zbadanym przez GUS wyższa o 21
10.00 Na dobre I nazłe
22.50 Sport· telegram
15.35 Rozmowa dnia
proc. w porwnaniu z woj. kujawsko-pomorskim.
-serial prod. polskiej
23.00 Spojrzenie
16.00 Muzyczny Serwis
Także - szynki , kiełbas, mleka, serów i innych
10.50 Teledysk!
na Polskę
Jedofnkl
na życzenie
16.10 RowerBlaieja
23.15 Porozmawiajmy
6.00 Nuta .pl - mag . mu- wyrobów mleczarskich , których ceny w
11.00 Tygodnik polityczny 16.15 Teleexpress Junior
O.OO Monitor
zyczny 7.00 META - pr. in- poszczególnych województwach wykazują
16.20 Rower Błażeja
Wiadomości
Jedofnkl
ternetowy 7.30 Muzyczne li- zróżnicowanie si<;.gające 11-12 procent (w
12.00 Wiadomości
17.00 Teleexpress
0.3$ Hity satelity
sty 8.30 Sally czarownica przypadku kiełbasy „Toruńskiej" nawet 37
9.00 Latający dom - serial procent; o tyle droższa niż na Górnym Śląsku •
- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - anim. 9.30 Motomyszy z jest w woj . lubuskim) . Ale odpowiednio
Marsa 10.00 Przygody Sind- zorganizowane, szybkie przerzuty szeregu innych
bada Żeglarza 11.00 Miody towarów z regionu do regionu nic wymagałyby
ale kino/
6.00 Teledyski 6.40 Sun- 8.00 Mag. filmowy: Chri- Herkules - serial przygodo5.30 Top Shop 7.40 Przyskomplikowanych
środków
transportu
set Beach 7.25 Odjazdowe stian Slater 8.25 Miquette i wy 11.30 Czułość i kłams
jaciele 8.15 Top Shop 12.00
wystarczyłaby zwykła ci<;.żarówka, niekoniecznie
kreskówki 8.15 Perła - tele- jej matka - komedia 10.05 twa 12.00 Rajska plaża Passioni - telenowela 12.50
nowela 9.00 Cebra - oddział Wesele Muriel - komedia serial dla młodzieży 13.00 nowa - byleby nic podpadła policji drogowej „.
Top Shop 17 .55 Przysmaki
W grudniu ub . roku ziemniaki kosztowały w
specjalny 9.50 One West 11.50 Magia kina : Terror w Program własny 13.25 Nużycia 18.55 Namiętności Waikiki - serial sensacyjny przestworzach - film dok. ta.pl - mag. muzyczny 14.15 sklepach średnio 65 groszy kilogram w woj.
telenowela 19.45 Top Shop •
10.35 Z ust do ust • serial 12.15 Ulica Montmartre • META 14.45 Muzyczne listy podlaskim, a 93 grosze w wielkopolskim; na I
21.15 Moje dzieci, moje ży
11 .30 Teleshopping 12.35 film kryminalny 13.40 Mel 15.45 Sally czarownica 16.15 tonie różnica wynosi 280 złotych. A można sądzić,
cie 22.20 Top Shop 22.50
Beczka śmiechu - pr. roz- Torme: Gładki jak aksamit - Latający dom 16.45 Moto- że obecnie, na przednówku, różnica ta raczej nic
Fachowiec radzi 23.20 Atak
rywkowy 13.00 Sunset Be- dok. 14.25 Kamienne nie- myszy z Marsa 17 .15 Sa- zmalała.
potworów - horror 23.50 Playach 13.45 Potwór 7. bagien bo - dramat psychologicz- brina nastoletnia czarowniA na targowiskach?
boy 2 - mag. erotyczny
- serial 14.1 O Z ust do ust ny prod. polskiej, reż. E. i ca 17.45 Dziennik 18.00 ViMi<;.dzy woj . śląskim (droższym) , a sąsiadującym
„„„
14.35 Odjazdowe kresków- Cz. Petelscy 15.50 Maga- per - serial sens. 18.55 Raj......
o miedzę opolskim (tańszym) rozpiętość cen
11!/i/!!SPDH!
ki 16.35 Sunset Beach - se- zyn filmowy: Hollywoodzkie ska plaża - serial dla mło
............*
uzyskiwanych przez rolników w handlu targowrial obyczajowy 17.20 Perla potwory 16.15 świat przy- dzieży 19.55 Dziennik 20.10
8.30 Piłka nożna 9.30 Mag. • telenowela 18.05 Cebra - szłości - film s-f 18.00 Ma- Czułość I kłamstwa 20.40 iskowym była w okresie badanym przez GUS 15sportów motorowych 10.30 oddział specjalny 19.00 Zo- gazyn filmowy: Casper 18.25 Judging Amy - serial oby- proccntowa w przypadku pszenicy, natomiast jeś
Motocross 11.00 Magazyn om 19.30 Beczka śmiechu Władca słoni - film obycza- czajowy 21.40 TP S.A. Music li chodzi o żyto - różnice mi<;.dzy droższym woj .
olimpijski 11.30 Kolarstwo - program rozrywkowy 19.55 jowy 20.05 Mag . filmowy: & Film Festiwal 22.40 ty- małopolskim , a tańszym zachodniopomorskim
górskie 12.00 Piłka nożna Zwariowana kamera - pr. Z w i zytą w Disney Worl- cie jak sen - serial kome- sięgały 22 procent. W przypadku targowiskowej
13.00 Tenis 19.00 Motocy- rozrywkowy 20.55 One West dzie 20.30 Propozycja - diowy 23.20 VIP 23.30 Re- ceny ziemniaków
różnica między województwaklowe MŚ 20.00 Piłka noż- Waikiki - serial sensacyjny film obyczajowy 22.05 Bez cepta na n iewierność - komi podkarpackim, a łódzkim doszła nawet do 88
na 20.30 Lekka atletyka 21.50 Czynnik PSI 2 22.40 litości • dramat 0.05 Holly- media obyczajowa 1.20 Czuprocent. Jak si<;. zdaje, aż takich rozpiętości nie
22.00 Piłka nożna 23.00 Zoom - magazyn sensacji i wood love: tycie bez męż łość i kłamstwa 1.50 VIP ma
na obszarze Unii Europejskiej pomi<;.dzy naWiadomości 23.15 Rajdorozrywki 23.05 Widmo - czyzn 1.00 Człowiek, który magazyn 2.00 Nuta.pl 3.00
we MŚ 23.30 Tenis 0.30 Pil- thriller USA 0.35 Zwario- spadł na ziemię 3.15 Za META - program interneto- jbardziej nawet odległymi od siebie państwami , nic
1
ka nożna 1.00 Rajdowe MŚ wana kamera - program roz- zamkniętymi drzwiami - dok. wy 3.35 Muzyczne listy 4.35 mówiąc o bliskich sobie regionach ...
(PAI) Karol Rzemieniecki
1.15 Wiadomości
3.05 Żli chłopcy - film sens. Zakończenie programu
, rywkowy

...

_

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Voltron
7:15 Johny Bravo
-serial animowany
7.00 Polityczne graffiti
8.00 Alfo, Alfo
-serial komediowy
8.30 Nowe przygody
Robin Hooda
-serial przygodowy
9.30 Zbuntowany Anioł
10.30 Luz Marla
11.30 Karollnawmieście
12.00 Hudson Street
12.30 Trędowata
·serial obyczai<lwy ·
13.25 13 Posterunek
14,00 Dyżurny Satyryk
Kraju
14.30 Talent za talent
1S.00 Tom I Jerry Kids

"· IPl©lbMii'

5

Sobota
trlVIPD
6.30 Wszystko o działce
I ogrodzie
6.55 Agrollnia
7AS Kulisy wojska
8.05 Z kamerą wśród
zwierząt

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Ziarno
9.10 5-10-15
9.35 Walt Disney
przedstawia:
Tlmon I Pumba;
Zorro
10.00 Walt Disney
przedstawia: Zorro
10.55 DrQulnn-seńal
Do Colorado Springs przyje:!:dża znany fotografik
Daniel Watkins (w tej roli
słynny piosenkarz country
- Kenny Rogers). Zafascynowany malowniczym miasteczkiem i jego mieszkańcami postanawia zrealizować
tu cafy cykl zdjęć. Doktor
Quinn podsuwa mu myśl,
:!:eby zrobił portret zbiorowy
wszystkich osób zamieszkujących Colorado Springs.
11.40 Belgrad· rok
po wojnie- reportaż
12.05 Zwierzęta świata:
Surykatki z Kalahari
12.30 Miiiard w rozumie

g

zostało wcześniej

Einstein: Prędkość
świata do kwadratu

7.00 Echa tygodnia
7.30 Tacysaml
8.00 Program lokalny
9.00 Wydarzenie
tygodnia
9.30 Auto
9.50 Proton· magazyn
10.15 Jazda kulturalna
11.00 Świat przygody
11AS Plknlknaukowy2000
12.00 Kino bez rodziców:
Jetsonowle;
Parker Lewis nigdy
nie przegrywa
12.SI Piknik naukoowy 2000
13.00 Wielcyodkrywcy:

ko

14.05 Arka Noego
14.30 Famlllada ·teleturniej
15.oo Złotopolscy
Wiesiek zauważa, że niekorzystny dla Ewy rozwój
Wydarzeń w ciągu ostatnich dni bardzo ucieszył
Martę i Eleonorę . Choroba
babci zniknęła jak ręką odPodejrzewa, że wszystzapla-

jął.

·-

-.
13.00
1l10
13.35
14.00

~-·-·

Na szczycie:
Top of The World
·film fab. prod. USA,
reż. Sidney J. Fuńe,

~

Wiadomości
Ludzie za burtą
Przed Opolem
Studio sport:

2325

Międzynarodowe

świadek

• thńlier prod. niemieckiej

Zakończenie

programu

l 10 Zakończenie

przegląd piłkarski

0.55 śmierć w Arizonie
2.35 Europejski

Savina Gersak i inri

Mari<Harril,

wyk. Michael Dudikoff,

reż. Bob Bralver,

20.45 Studio sport:
Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej:
Mecz Belgia
·Szwecja
22.40 Studio Mistrzostw
Europy
w piłce n'ożneJ
22.45 Słowo na niedzielę
22.55 Panorama
23.o9 Pogoda
23.15 Sport· telegram
23.20 Owójkomanla
2325 Nocnaeskapada
·mm fab. prod. USA,

5.55

4.20 Jedjr1y

po grecku

l40 Eleni -Jubileusz

Policjant Ray Mercer, nie·
słusznie podejrzany o udział
w aferze narkotykowej, zostaje Wydalony ze służby i
trafia za kra\ki. Po odsiedzeniu kary właśnie wychodzi na wolność. Z więzienia
odbiera go żona Rebecca,
która żąda rozwodu.
1.00 Klan -telenowela TVP
2.15 Progr.IT1 rozrywkowy
2.50 Motown Live

wyk. Peter Weller,
Demis Howee'.
TiaClrrere

Mistrzostwa
'I
I
Polski
na żużlu
15.20 Studio sport:
Flnałturnieju

pi.tlicy&yczr1y

tenisowego
15.50 Szept
prowincjonalny
16.15 Premierzy-program

Uga światowa

16.50 Teleexpress
17.15 Studio sport:

Mapeciątka

siatkarzy:
Polska-USA
19.05 Wieczorynka:
19.30
1951
19.56
20.05

Wiadomości
Sport
Prognoza
pogody
Uwierz w ducha
-film prod. USA,
reż. Stephen Herek.

wyk. PallickSwayze,
OelT'i Moae,
WlOCf.iGc:.icllefg
22.15 Metrox1000
23.10 Sportowa
sobota

nowane. Karabasz wymy·
śla wciąż nowe formy
sprzedaży w swoim sklepie. Właśnie wprowadza
kolejne udogodnienie • za.
kupy na telefon. Za podszeptem Marcysi szef
udziela te:!: wskazówek
Zenkowi, jaki powinien być
i jak się zachowywać prawdziwy kupiec.
15.30 Szansa na sukces:
Koncert
laureatów 2000
1625 Costanza • serial
prod.'łAosf<iej

. 17.10 Arena
18.00
18.20
18.30
18.55
19.20
1925

Nazywa się

Program lokalhy
Piknik naukowy 2000
Panorama
Duety do mety
Owójkomanla
Złota dwunstka
polskiego
dokumentu:

w piłce nożnej:
Uroczystość
otwarcia
Studio
Mistrzostw

Europy

Błażej Rejdak
19.50 Mistrzostwa

20.35

Europy
w piłce nożnej

ł

TV Łódź

7.OO Mała księżniczka 7 .30
$wiat ogrodćW 8.00 Moda i
okolice 8.20 Są takie miejsca 8.40 Na zdrowie 9.00
Wierzę, wątpię, szukam
9.30 Apetyt na Azję 1 O.OO
Chłopi 10.50 Tajemnice pła
zy 11.05 Jak oni to zbudowali? 11.30 Tajemnicze archiwum 12.00 Sekrety 12.30
Wielkie rzeki 13.30 Wyprawa nad rzekę 14.00 Gwiazdy srebrnego ekranu 14.30
Mag. żeglarski 14.45 Za·
proszenie 15.05 Europejski
dzień parków 15.30 Teleturniej 15.50 Jacek 16.10 la·
birynt kultury 16.30 Piano
Express 17.00 Reportaż
17.15 Wroński Beat 17.30
Lista przebojów 17.50 V.Jay
18.00 Kurier 18.20 Moda
i okolice 18.40 Są takie
miejsca 19.00 Sport 19.30
Czerwony karzeł 20.00 Bevinda 21.00 Jak w lustrze
21.30 Kurier + sport 22.00
Zendy 23.45 Sen
nocy letniej

życia 16.15 Wia·domości
Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok
programów dla dzieci 17.10
* 19.00 Tydzień w Koście
le 19.15 Bajka 19.25 •
20.30 Ró:!:aniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50 •

,Więzień

WOT

„ Na szczycie" ·film fabularny prod. USA, reż. Sideny J. Furie, wyk.
Peter Weller; Denis Hopper; 7ia Carrere i inni. Emisja: sobota, JO czerwca,
TVP I, godz. 23.25.

P~ramy pog1Ublone ·nie kodowane

[fflfilU

Bezpieczeń·

stwo na drodze 17.35 Kuch·
nia smakosza 17.59 Drzwi
18.05 Bajka 18.30 Agresja
na Chiny 19.30 Gen. Kazimierz Sosnkcr.vski 20.20 Rój
• kdejny atak 21.51 Flm grozy 22.15 Małżeński ping-pong
22.29 Gwiezdne dzieci

~A~LOWA lVMŁOWICZ

rodzone 16.58

z.„ 16.30 Zjawiska nadprzy-

11.00 Biały Bim Czarne Ucho
12.30 Najpiękniejsza 13.00
Niebezpieczne kobiety 13.48
Dwory i pałace Ziemi Szczecińskiej 14.00 Z.emsta 14.53
Studio lnfor 16.00 Rozmowa

)

9.05 Slowo tycia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 • 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15 • 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bo·
:!:ego 15.15 • 16.05 Słowo

Więzień

7.00 Filmy anim. 8.00 Klan
8.30 Między nami dzlecla·
kami 9.00 Sekrety instrumentów muzycznych 9.30
Apetyt na Azję 10.00 Chlopi • film fab. 10.50 Tajemnice piaty 11.05 Jak oni to
zbudowali? • dok. 11.30
Tajemnicze archiwum Shelby Woo 12.00 Sekrety kobiet 12.30 Wielkie rzeki
13.30 Wyprawy nad rzekę
14.00 Gwiazdy srebrnego
ekranu 14.30 Magazyn że·
glarski • z wiatrem i pod
wiatr 14.45 Zaproszenie
15.05 Europejski Dzień Parków Narodowych 15.30 Teleturniej 15.50 Jacek 16.10
Labirynt kultury 16.30 Plano express 17.00 Klan
17.25 Mój świat 17.45 Katolicki Tygodnik Informacyjny 18.00 ŁWD 18.30 Mag.
kulturalny 19.00 Sport 19.30
Czerwony karzeł 20.05 Be·
vlnda 21.00 Sport 22.00
Zendy 23.45 Sen
nocy letniej
7.00 Szczepan i Irenka:
Wojsko • serial anlmowa·
ny 7.05 Łapu capu • cho·
eh liki telewizyjne 7 .15
Diabelski młyn • filmy
anim. 8.00 Teletubbles •
serial anim. 8.30 Cybernet 9.00 Awantura o Basię
- film fabularny 10.40 Deser 11.00 Wszystko z miłości • kostiumowy 12.30
Rozkodowany Bugs Bun·
ny ·filmy anim. 13.30 Przy·
jaclele V • serial korne·
dlowy 13.55 Szczepan i
Irenka: Zwierzę I pies
14.00 13 Posterunek 2 •
serial komediowy 14.30
Łapu capu • chochliki te·
lewlzyjne 14.40 Na ratunek planecie: Seks, kłam
stwa i kości tygrysa - serial dok. 15.35 Bogate biedactwo ·film familijny 16.55
Żyrafa • thriller 18.40 Mrówka Z • animacja 20.00 Gala
boksu zawodowego 22.00
Saper • film akcji 23.35 Hot
California • film erotyczny
1.25 Czarna owca 3.00 Mali
żołnierze • film akcji 4.50
Dzień Matki 5.10 Dolina lssy
• poemat metafizyczny

Discovery
17.00 Oddział 21 18.00 Klasyczna historia 19.00 Morski drapacz chmur • dok.
20.00 Szpiedzy: Szpieg kontra szpieg; prawdziwy 007;
śmiertelna rozgrywka 23.00
Niesamowite maszyny O.OO
Szalone przejażdżki 1.00
Pola bitew 2.00 Zaginione
skarby 3.00 Zakończenie
programu

i

11
Piosenka na życzenie
Voltron
Tom I Jerry Kids
Polityczne graffiti
Allo,Allo
Xena, wojownicza

~IPJ@lb.M'li'
6.00
7.00
725
7.50
8.00
8.30
księżniczka

Luz Marla
Super Express 1V

Zgłowąwchmurach

Herkules

lńfonnacje

9.30 Zbuntowany Anioł
10.30 Luz Marla
11.30 Karollnawmleścłe
12.00 Hudson Street
12.30 ldż na całość
13.30 DyżumySatyryk
Kraju
Piramida
Twój lekarz
Wystarczy chcieć
Tom I Jerry Kids
14.00
14.30
14.45
.15.00
15.30
15.55
16AS
17AS
1835

b"c5LONIA

-telenowela

Klan

CQsj

Wiadomości
Giełda

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7AS Dziennik krajowy
8.10 Sport-telegram
8.15 Krakowskie
8.30
8.40
8.45
9.00

prod.pdskiej

7 dni świat
Klan-telenowela

Teledyskinażyczenle
Wiadomości

9.30 Domowe przedszkole
9.55 Alfabet Gwiazd:
Dama kamelfowa
Dziennik telewizyjny
11.40
11.50
12.00
12.15
12.45

l'OlCNIĄ

ą>
5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele · film anim . 8.15 Top
Shop 12.00 Passioni • tele·
nowela 12.50 Top Shop 17.55
Przysmaki życia • talk show
prowadzony przez Małgorza
tę Potocką 18.55 Passioni •
telenowela 19.55 Top Shop
21.15 Moje dzieci, moje ży
cie 22.20 Top Shop 0.30
Playboy 2 - magazyn erotyczny
Ił"

,.. ... „ ...
*..,..,..,.. ...

/1!/JIJ!Sl'OHT

programu

P i łka nożna

3.00 Piłka nożna 8.15 Wiadomości 8.30 P i łka nożna
17.00 Motocross 18.00 Rajdowe Mistrzostwa $wiata :
Rajd Acropolis 19.00 Automobilizm: Historia 24-godzinnych wyś cigów samochodowych w le Mans 20.00
P iłka nożna 23.00 Wiado23 .15

Zako ń czenie

mości

3.00

I Szczęśliwego

18.55 lnfonnacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany anioł
· seńal obyczajoWy
20.00 życiowa szansa
·show z nagrodami
20.50 Losowanie LOTTO

•seńal komedowy

23.05 lnfonnacje
I biznes Informacje
23..20 Prognoza
pogody
Polityczne graffiti
Izabella

23.30
23.45

Album Chopinowski
Monitor

Wiadomości

•I• kino/

ł·t

0.30 Zaproszenie
0.50 Powtórki
programów

23.30
0.02

-dramat
i!AS Dlalogl
z przeszłością
21.55 Business Report
22A8 Panorama
23.10 Zesztukąnaty

czyli potęga zła

-thńller

Bob usunięty z policji za
błąd profesionalny, usiłuje
uratować chorą na schizofremię aktorkę, wmieszaną w aferę narkotyko~.
Tropiony przez bandytów i
policję z narażeniem tycia
udawadnia swoją rację.
2.35 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

0.15 Super
ExpressiV
0.35 Zakryta karta
Numerka
21.00 Rocky V
· film prod. USA,
reż. John G. Avidsen
Po przeżyciach w Rosji,
filadelfijski champion Rocky Balboa wycofuje się z
ringu poświęcając siły synowi. Idealista, przegapia
moment, w którym własny
syn zwraca się przeciw niemu, zwabiony szansą kariery.
23.00 Wyniki losowania
LOTTO

19.15 Dobranocka:
Przygód kilka
·wróbla ćwirka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda I sport
20.00 Paradygmat,
dookoła ciała

13.10 Spojrzenia na Polskę
13.30 talka
15.00 Wiadomości
15.10 Ojczyzna
• polszczyzna
1525 360 stopni

prod. polskiej

15.45 Piewcaśląskfej krainy
16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Wlerszowisko
Sportowy tydzień
Gość Jedynki
Klan-telenowela
16.10
16.15
16.20
17.00
17.15
17AS
18.40
18.50

cmr/P

l

6.00 Teledyski 6.30 Sunset Beach - serial prod. 8.00 Podróż za jeden uśUSA 7.15 Odjazdowe kres- • miech • film przygodowy
kówki • filmy animowane 9.30 Władca słoni - film obyczajowy ,1.10 Poszukiwa8.10 Perla • telenowela 9.45
ny, poszukiwana • komeWakacje na wsi · film obyczajowy 11.30 Teleshopping dla 12.35 Charles Schultz •
film dokumentalny 13.20
12.35 Beczka śmiechu
13.00
Syn ziemi • film przygodoSunset Beach 13.45 Potwór
wy 14.55 Danny de Vito
z bagięn • serial 14.10 Z
15.20 Kamienne niebo ust do ust 14.35 Odjazdodramat
psychologiczny
we kreskówki • filmy ani16.45 Magia kina: Terror w
mowane 16.35 Sunset Beprzestworzach 17 .1 O $wiat
ach • serial 17.20 Perła • przyszlości
• film s-f -18.55
telenowela 18.05 Cobra - Głowy pełne gwiazd - draoddział specjalny - serial
mat 20.05 Titanic • mag .
policyjny 19.00 Zoom 19.30 filmowy 20.30 Osobisty
Beczka śmiechu 19.55 Naje- pamiętnik grzesznika - film
żdźcy z kosmosu • film fangrozy, reż . W.J.Has, wyk.
tastyczno-naukowy 21.35 Piotr Bajor, Maciej KozłowKiedy kończy się zabawa • ski, ewa Wiśniewska i inni
dramat 23.35 Zoom - ma- 22.30 Zemsta zza grobu gazyn sensacji i rozrywki film kryminalny 0.30 Bez
0.05 Najeżdźcy z kosmo- litości • dramat 2.30 Rasu · film fantastyczno-na' buś • komedia 4.00 Palais
ukowy 1.35 Kiedy kończy Royale · film obyczajowy
prod . USA
się zabawa

\

ŁOWICZANIN
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PANOWIE CHCĄ SI' ODMtADZAĆ

licyjny 22.30 Fakty, ludzie, pieniądze • Wprost •
mag . gospodarczy 23.00
TVN Fakty 23 .05 Kropka
nad i 23.25 Pogoda 23.30
Norman w tarapatach - serial prod. USA O.OO Wizjer
TV 0.30 Wprost TV 1.00
Pocztówki z nad krawę·
dzl • film obyczajowy, reż .
Mike Nichols, wyk. Meryl
Streep , Shirley Mclaine;
Suzanne jest aktorką, która przez całe życie pozostawała w cieniu matki słynnej piosenkarki. Problemy rodzinne sprawiły, że
uzależniła się od środków
uspokajających i kokainy
2.50 Granie na zawołanie • •
pr. rozrywkowy

A .M .

dek poziomu m<;,skiego hormonu testosteronu. W USA już w faz<;_ badań klinicznych wchodzi terapia
oparta na podawaniu pacjentom dodatkowych jego dawek . Naukowcy
muszą odpowiedzieć na najważniej- ·
szc pytanie • czy kuracja hormonalna zwi<;,ksza ryzyko powstania raka
prostaty. Do tej pory wil(kszość medycznych autorytetów nic miała wąt
pliwości, że istnieje ścisły związek
między poziomem testosteronu a występdwaniem tego groźnego nowotworu .• Także dziś nikt temu nic zaprzecza . Jeśli jednak organizm wy- ,
dzieła mniej hormonu, to wprowadzenie dodatkowej porcji nic tyle
zmienia jego poziom, co przywraca i
utrzymuje ten najbardziej pożądany.
Pierwsze wyniki zdają si<;_ potwierdzać t<;, teorię. Ostateczna odpowiedź
spodziewana jest za 5-7 lat. Na razie
marzący o wiecznej młodości amerykańscy mężczyźni muszą się zadowolić innymi hormonami - nic tak
skutecznymi, ale również poprawiającymi samopoczucie i wydolność
organizmu. Najważniejsze z nich to
DHEA, melatonina i hormon wzrostu. Kuracja z ich w y korzystaniem
jest dost<tPna także w Polsce, tyle że
z powodu bardzo wysokiej ceny, korzystać z niej mogą jedynie najbogatsi. (PAI)

serial animowany 14.20
Łebski Harry • film animowany 14.40 Przygody
Kuby Guzika • film animowany 15.10 Mecz NBA sport 16.10 Fakty Regionalne 16.25 Sport 16.30
Pogoda 16.35 Rozmowy w
toku - talk show 17.35 Wizjer TVN • magazyn sensacji i rozrywki 18.05 Ni·
gdy cię nie zapomnę • serial obyczajowy produkcji
USA 19.00 TVN Fakty informacje 19.25 Sport
19.30 Pogoda 19.35 Angela • serial obyczajowy
20.30 Milionerzy • teleturniej 21.20 Miasteczko • serial produkcji polskiej 22.00
Supergliny • magazyn po-

~

że uwolnienie towarzyszy
niedoli jest kolejnym zadaniem Sabriny, przydzielonym jej przez . Egzamin"
17.45 Dziennik 18.00 JAG
• Wojskowe Biuro $iedcze
18.55 Rajska plaża 19.55
Dziennik 20.10 Czułość i
kłamstwa • serial 20.40 Są
siad • dramat 22.30 Życie
jak sen • serial 23.10 VIP
23.20 lggy Pop 0.20 Czułość i kłamstwa 0.50 VIP
1.00 Nuta.pl 2.00 META
2.35 Muzyczne listy 3.35
Zakończenie programu

l

szy z Marsa 17.15 Sabrl·
na nastoletnia czarowni·
ca • serial komediowy; Ciotki Sabriny wyjeżdżają do
uzdrowiska, a ona ma opiekować się swoją dziewię·
cioletnią kuzynką· Amandą, która jest wyjątkowo
nieznośnym dzieciakiem.
Okazuje się, że w kuferku
z zabawkami Amanda trzyma ludzi zmienionych w zabawki. Po kolejnej sprzeczce z Amandą, Sabńna również trafia do kuferka, zmieniona w lalkę. Okzazuje się,

Ta prawda dopiero niedawno dotarła do najwi<;,kszych światowych laboratoriów medycznych, które koncentrowały si<;, przede wszystkim na poszukiwaniu środków pozwalających
zmnicj szyć tempo starzenia si<;, pań .
Wicie wskazuje na to, że już za kilka
lat przekwitający m<;_żczyżni będą si<;, •
podobnie jak ich partnerki - podawali
terapii hormonalnej . Gerontolodzy
uważali do tej pory, że jest to zbędne,
gdyż skutki spadającego poziomu hormonów są w organizmach m<;,żczyzn
dużo łagodniejsze niż u kobiet. Rzadziej zdarzają sil( przypadki ostrych
depresji, ataków histerii, gwałtownych
skoków ciśnienia , duszności„ .
Nie oznacza to jednak, że przekwitanie u mężczyzn przebiega zupełnie
,',bezboleśnie". Już po przekroczeniu 40
roku życia nast<tPuje spadek wydolności seksualnej . coraz częściej pojawiają si<;, zaburzenia snu, słabną i wiotczeją mięśnie . Potem dochodzą problemy z koncentracją, pami<;_cią i przyswajaniem nowych infonnacji. Zwi<;,ksza się podatność na tycie, co grozi
wzrostem poziomu cholesterolu i w
efekcie chorobami serca. Słabnie też
odporność organizmu na takie schorzenia jak cukrzyca, zaburzenia przemiany materii itp.
Przyczyną wszystkich tych dolegliwości jest - oczywiście oprócz procesu
starzenia się całego organizmu • spa-

••

6.20 Anna • telenowela argentyńska 7.05 Telesklep
7.25 Denis rozrabiaka • serial animowany dla dzieci
7 .45 Łebski Harry - serial
animowany dla dzieci 8.1 O
Przygody Kuby Guzika •
serial animowany dla dzieci 8.35 Maska • serial animowany 9.00 Nigdy cię nie
zapomnę - serial obycza• jowy 9.50 Rozmowy w toku
I - talk show 10.40 Kłamstwo
ł i miłość 11.30 Telesklep
12.00 Angela - serial obyczajowy 12.55 Wybacz mi

a

I 13.55 Dennis Rozrabiaka ·

i

I

, 6.00 Nuta.pl 7.00 META
7.30 Muzyczne listy 8.30
Sally czarownica 9.00 latający dom 9.30 Motomyszy z Marsa 10.00 Viper
11.00 Sabrina nastoletnia
, czarownica 11 .30 Czułość
i kłamstwa 12.00 Rajska
plaża 13.00 Kinomaniak
13.25 Nuta.pl 14.15 META
14.45 Muzyczne listy 14.45

dom 16.45 Motomy-

Sally czarownica 16.15 la-

tający

ł

•

··-

Domowe

Pogoda
Fraglesy ·film anim.
Mama lja

Giełda
Wiadomości

Przedmieście

Nieparzyści

Złotopolscy

8.30

·autor: Jan Brzechwa,
reż. Jan Polewka, ,
wyk. Jacek Wójcicki,
Balbara Cieślak i inni
14.40 Ojczyzna
• polszczyzna
15.00 Radio Romans
• serial prod. polskiej
Docent Zawada w rozmowie z Wandą daje do zrozumienia, że jest rozczarowa·
ny, iż romans ich skończył
ię, zanim się właściwie

Brmchwy

10.40 Interesujące
tajemnice
11.10 Na dobre I na złe
• serial prod. polskiej
12.05 Famillada
-teleturniej
12.30 Arka Noego
12.55 Cannes, Cannes!
13.15 Co nam w duszy gra
14.00 Teatr dla Dzieci:
Towarzystwo pana

·austriacko-włoskiej

•telenowela prod. polskiej
9.00 Bank nie z tej ziemi
·serial prod. polskiej
9.55 Doktor z alpejskiej
wioski
·serial prod. niemied<o

Telezakupy
Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

6.50
7.30
7.50
8.00

m8

13.15 Wszystko o działce
I ogrodzie
13.40 Ładna historia!
13.45 Rokobrzędowy
14.15 Mistrzowie
14.30 Ładna historia
14.35 Historia na taśmie
filmowej

12.45

11.30
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty • śwla~
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo
na świecie

ną,ekranie
Tylko dla dorosłych

11.10 Gotowanie

doskonała

przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Dotyk anioła
• serial prod. USA
1
10.50 Rodzina prawie

8.30
8.42
8.45
9.10
9.30

8.25

6.00 Kawa czy herbata
7.50 Kocham tylko ciebie
8.15 Krakowskie

tTIVIPd-

•

-

wyk. Krzysztof Antkowiak,
Anna Mucha, Jarosław
Jakimowic:z i inni

reż. Jarosław żamojda,

20.00 W drodze do Unli
.Piknik Dwójki
wŚ'l\Wcy
21.00 Panorama
2121 Pogoda
21.25 Sport· telegram
21.30 Dwójkomanla
21.40 Młode wilkl1/2
· firn fab. prod. polskiej,

nożnej

18.00 Studio sport:
Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej
19.45 Studio Mistrzostw
Europy w piłce

wpiłce nożnej

Andrzej Kreft bar·
dzo przeżywa perspektywę
bliskiego przylotu córki z
Francji. Piotr Dyląg otrzy·
muje wiadomość, że jego
siostra uciekła ze szpitala .
Bezskutecznie poszukuje
Anki na własną rękę.
15.30 Krzyżówka szczęścia
-teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Lada dzień
•seńal prod. USA
17.00 Program lokalny
17.30 Panorama
17.50 Studio Mistrzostw
Europy

zaczął.

23.05 Sportowy flesz

Wiadomości

20.45 Studio sport:
Mlstrzstwa Europy
w piłce nożnej
22.30 Studio Mistrzostw
w piłce nożnej
22.40 Monitor

nożnej

·program kryminalny
18.40 Auto-mlx
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.05 Klasa na obcasach
. serial prod. polskiej
20.40 Studio Mistrzostw
EuropywpHce

18.25 Gfily

15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
15.30 Gry olimpijskie
·leletumiej
16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.25 Klan
·telenowela prod. polskiej
17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda na sukces
·serial prod. USA

w

Poniedziałek

Zakończenie

....::::

Chopinowski
2.25 Zakończenie

1.55 Album

Wim

Szczecin 1994. Zarówno
polscy szemrani biznesmeni, jak i mafia przemycają
wielkie ilości spirytusu z
Niemiec. Jednyll' z ,impor·
terów" jest Jerzy Chmlelew·
ski. Zamiast wejść w spół·
kę z mafią i skorumpowa·
nymi przedstawicielami wy·
miaru sprawiedliwości, za·
wiera układ z prokuratorem
Wielewskim, kolegą z lat
szkolnych. Tymczasem na
miejscowej plaży trzej poli·
c:janci znajdują walizkę z pól
milionem dolarów. Dwaj z
nich mordują trzeciego,
uczciwego„.
~ Encyklopedia Sztuki
XX wieku
·film dokumenlalny
0.20 Nieprzewidziane
skutki Intrygi Lorda
Datchetta
·film fabularny prod.
angielskiej,
reż. Terence Young

2.00

Jedynki

1.15 Kronika Filmowa
115 Wieści ze świata
1.50 Muzyczny Serwis

0.50 Gospodarka

~~:.~

Avigail Arieli I inni
Trzydziestoparoletni Victor
mieszka z matką i babcią w
ubogiej, robotniczej dzielni·
cy niewielkiego miasteczka na północy Izraela. Jest
postacią znaną w całej okolicy. Sąsiedzi traktują sympatycznego, sentymental·
nego gadułę trochę jak
,wsiowego głupka", który
nie potrafi odróżnić fantazji
od rzeczywistości, prawdy
od zmyślenia i stale opo·
wiada o swych rzekomych
przygodach miłosnych.

Hanna Azula~Hasfari,

23.15 Choryzmlłoścl
·film fabularny
prod. izraelskiej;
reż. Savi Gabizon;
wyk. Moshe lvgi,

10

Dłabelski młyn

7.45

Łódź

7.00 Bajki 7.35 Niebezpiecz·
na zatoka 8.00 Klan 8.30
Mieszkaj lepiej 8A5 To jest
temat 9.00 Kassandra 9.50
TV Regionalna z anteną
10.00 Telezakupy 10.30 Rodzina Nardich 11.25 Taka
jest szkoła 11.40 Znane nieznane 12.15 Kompozytorzy
12.30 Drynda 13.00 TMP
13.30 Telekurier 14.00 Pa·
norama powiatów 14.30 Ea·
stenders 15.00 Co w brzu·
chu piszczy? 15.30 lnfoexpress 15.35 Podróże z
mamą 16.00 Depozyt wia·
ry 16.30 Klan 16.55 Mag.
kulturalny 17.30 ŁJ<P 18.00
ŁWD 18.20 Mag. sportowy
18.45 Reportaż 19.00 Pa·
nor<ima powiatów 19.30
Wielka księga natury 20.00
Telekuńer 20.30 Kassandra
21.30 ŁWD 22.00 Eastenders
22.30 To jest temat 22.45
Mieszkaj lepiej 23.00 Nie
czekaj! 23.30 Cały ten Jazz
• serial dokumentalny

TV
7.00 Bajki 8.00 Mikser 8.10
Kościół i świat 8.20 Raport
8.30 Mieszkaj lepiej 8.45 To
jest temat 9.00 Kassandra
9.50 TV regionalna z ante·
ną 10.00 Telezakupy 10.30
Rodzina Nardich • serial
11.25 Taka jest szkoła 11.40
Znane i nieznane 12.20 Kompozytorzy 12.30 Drynda
13.00 TMP 13.30 Teleku·
rier 14.00 Panorama 14.30
Eastenders 15.00 Co w brzu·
chu piszczy? 15.30 Wiadomości 15.33 Sekrety War·
szawskich muzeów 16.15
Mag. kulturalny 16.35 Mój
pies 16.45 Robin Hood
17.15 Mikser 17.30 Kurier
17.50 Sekrety 18.00 Kurier
18.20 Klient 18.40 Tak czy
Inaczej 19.00 Panorama
19.30 Wielka księga natury
20.00 Telekuńer 20.30 Kas·
sandra 21.30 Kurier 21.40
Rozmowa 22.00 Eastenders
22.30 To jest temat 22.45
Mieszkaj lepiej 23.00 Nie
czekaj! 23.30 Cały ten jazz
- pr. rozrywkowy

WOT

J

Discovery

Łapu

Capu 7.50 Sto zdjęć
naszego stulecia 8.00 Chi·
ńskie skrzydła 8.25 Sylwe·
ster i Tweety na tropie 8.50
Łapu Capu 9.00 Przyjaciele V 9.25 Szczepan i Iren·
ka: Wojsko 9.30 13 Poste·
runek 2 · serial komediowy
10.00 Saper • film akcji
11.40 Dolina lssy • poemat
metafizyczny 13.30 Cyber·
net 14.00 Aktualności fil·
mowe 14.30 Jeźdźcy cie·
nia 15.00 Dwa ciche głosy
• obyczajowy 16.30 Deser:
Old Spice 16.50 Dzika Io·
katorl<a ·komedia 18.30 Chiń·
skie skrzydła 18.55 Mysz
· Aniołek 19.00 Diabelski
Młyn 19.20 Nie przegap
19.25 Dlabelskl Młyn 19.45
Łapu Capu 19.50 Sto zdjęć
naszego stulecia 20.00
Czarna owca ·komedia 21.35
Zakątek raju • film dok.
22.30 Piękni ludzie - komedia 0.15 Długie gorące lato
• dramat obycz. 2.10 Poli·
TV Niepokalanów ramówka programu:
cyjna wdowa • dramat sens.
3.40 Nie można mieć wszy· 9.00 Pc1Mtanie 9.0S S1owo i.y- 16.05 Slowo żyda 16.15 W'ilstkiego · obyczajowy 5.1 O cia 9.15 Wiadomości Waty· domości Watykańskie 16.40
Sekcja alfa • film akcji 6.40 kańskie 9.40 Kalendarz Utur· Kalendarz Liturgiczny 16.45
gic:zny 9.45 Blok programów Blok programów dla dzieci
Deser
dla dzieci 10.10' 11.55 Pro- 17.10' 19,00 Tydzień w Kogram dnia 12.00 Tydzień w ściele 19.15 Bajka 19.25 *
20.30 Różaniec 21.00 Apel
Kościele 12.15' 15.00 Koron·
17 .OO Wyprawy w czasie ka do Miłosierdzia Bożego Jasnogórski
18.00 Skrzydła 19.00 low·
cy skarbów 19 .30 CiekawoTELEWIZJA KABLOWA TVMŁOWICZ
stki Discovery 20.00 Roz·
11.03 PodróZnicy 11.28 Pod- Bajka 18.30Sport18.58 Świat
dwojenie jaźni 21.00 UFO i róże ze sztuką 12.00 Muzyka bez tajemnic 19.21 Pierwsza
bliskie spotkania 22.00 W Ameryki 13.03 Agresja na pomoc ratuje życie 19.30
poszukiwaniu zaginionych Chiny 14.03 Bonanza 16.00 Peter Gunn · film sens. 19.55
świadectw 23.00 Narzędzie Zemsta 16.53 Studio lnfor
Sport 20.20 Bellamy - film
wojny O.OO Umysł maniaka 17.15 Wiadomości lokalne kryminalny 21.12 Jazz w mu1.00 Fenomeny pogody 1.30 17.25 Wiadomości kulturalne zeum 21.55 Miniatura filmoCiekawostki Discovery 2.00 17.35 Małżeński ping-pong 110 22.15 Goście dnia 22.35
Wyprawy w czasie
17.49 Gwiezdne dzieci 18.05 Radioamator

7.00

Programy pogrubione • niekodowane

ręma

„Młode wilki 112 ".film fabularny prod. polskiej- reż. Jarosław Żamojda,
ttryik Anna Mucha, Jarosław Jakimowicz-Krigiel (na zdjęciu), Krzy$ztof
Antkowiak i inni. Emisja: poniedziałek, 12 czerwca, TVP 2, godz. 21.40.

12 czerwca 2000 r.

·progoo~

Disco Relax
Piramida
W drodze
Rupert
Kalambury
Power Rangers
•serial dla młodzieży
4x4- mag. motoryzacyjny
Stan wyjątkowy
·serial sensacyjny
Zegarek
·dramat spdeczny
Idea braci Lumlere:
Butch Cassidy
I Sundance Kld
Gospodarz
Disco Polo Live
Numerka
21.10 Niewiarygodne,
ale prawdziwe
·serial dokumenlalny
21.45 Kurier
sensacji

I Szczęśliwego

16.50 T.P. S.A.
Film&Muslck
Festiwal· reportaż
17.20 Programzcyklu
„Polacy na Piłkarskich
Mistrzostwach
Świata": Mś 1974
Polska· Argentyna
19.05 Idź na całość
20.00 Świat według
Kiepskich
·serial kornediOl'I)'
20.30 Miodowe lata
. serial komediOl'I)'
20.50 Losowanie LOTTO

Zakończenie

8.30 Świat żeglarstwa - ma·
gazyn 9.00 Jeździectwo
1O.OO Lekka atletyka. 11.00
Piłka nożna 12.30 Motocyklowe MŚ 14.30 Tenis
1i.OO Piłka nożna 18.00
Motocyklowe MŚ 19.00 Pił
ka nożna 23.00 Wiadomo·
ści 23.15 Rajdowe MŚ 23.30
Piłka nożna 0.30 Rajdowe
MŚ 0.45 Piłka nożna 3.00

......
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5.30 Top Shop 7.40 Przy·
jaciele 8.15 Top Shop 12.00
Bill Cosby Show 12.25 Eurovillage 13.00 Top Shop
17.55 Auto salon 18.30 Fa·
chowiec radzi 19.00 Eurovilllage 19.30 Filmy anim.
20.00 Pojedynek na allantyku 22.20 Top Shop 22.50
Sycylijscy bossi 1.00 Play·
boy 2

""""""'

ą)

6.00 Teledyski 7.00 Odjaz·
dowe kreskówki • filmy
animowane dla dzieci 11.45
Łysoń • serial komediowy
12.10 Lano i Woodley • serial komediowy 12.40 Śmie·
choteka • program rozryw·
kowy 13.35 Kapitan New·
man • film obyczajowy
15.40 Sliders • serial fan·
tastyczno-nauk. 16.30 Ka·
meleon 2 · serial 17.20 Zie·
mia· ostatnie starcie 18.10
Klinika uniwersytecka • serial obyczajowy 18.55 Wierzcie lub nie 19.25 Dzień
dobry, St. Paul • serial ko·
mediowy 19.55 Brudne pie·
niądze · dramat 21.40 Sie·
dem na siedem • magazyn
satyryczny 22.40 Prawo i bez·
prawie • serial sensacyjny
23.30 Chłopcy z Brazylii • film
sensacyjny, reż. Franklin
J. Schaffner, wyk. Grego·
ry Peck, Laurence Olivieri
inni 1.30 Kameleon 2

~;;

13.40 Popolskunamodrym
6.00 Capital City
Dunajem
·serial prod. angielskiej
14.15 Przegląd Prasy
7.00 Echa tygodnia
Polonijnej
7.30 Klan-serialprod.polskiej
• 14.30 Kocham Polskę
8.45 Ziarno
· teleturniej
• program redakacji
15.00 Dziewczyna I film
katolickiej dla dzieci
i rodziców
czyli cudowny
pierścień Renarta
9.10 5-10-15
15.40 Ludzie listy piszą
9.30 Babar ·serial anim.
16.00 Skarbiec
10.00 Hity satelity
·magazyn hislory<'.zno
10.15 Brawo bis
-kU1uralny
11.30 Pegaz tygodnia
16.30 Magazyn polonijny
11.45 LlstzArgentyny
z Białorusi
12.40 Czarne chmury
17.00 Teleexpress
• serial prod. polskiej,
17.15 Mówi się„.
reż. Andrzej Konie,
wyk. Leonard Pietraszak, 17.35 Przeboje
„Hulaj duszy"
Ryszard Pietruski

16.00 lnfonnacje
16.10 Prognoza
pogody
16.20 Macie co chcecie

14.35
15.05

12.30

10.50

9.25
9.55

6.00
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00

0"fill@U~1i
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8.00 Titanic • magazyn fil·
mowy 8.25 Pingwin • film
obyczajowy 10.00 Charles
Schultz · film dokumental·
ny 10.45 Podróż za jeden
uśmiech . film przygodo·
wy 12.15 Syn ziemi ·film
przygodowy 13.50 Palais
Royale - film obyczajowy
15.20 Magia kina: bliskie
spotkania Ili stopnia 15.45
Miłość Adeli H. • dramat
17.20 Magia kina: Te, co
17 .45
skaczą i fruwają
Avanti - komedia 20.05
Danny de Vito · mag. fil·
mowy 20.30 Poszukiwa·
ny, poszukiwana · korne·
dia 21 .55 Rabuś • korne·
dia 23.30 Wrzask • thriller
1.00 Sharon Stone • mag.
filmowy 1.25 Unnatural
Causes · film kryminalny
3.10 Hollywood love · rand·
ka • film dokumentalny
4.05 Joseph Anderws •
komedia

18.15 Alternatywy 4:
Pierwsza noc
·serial prod. polskiej;
reż. Stanisław Bareja,
'I
wyk. Roman Wilhelm!,
Bożena Dykiel, Jerzy
'
Bończak. Hanna Kowalska
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda
19.53 Sport
20.00 światło odbite
21.50 Częściej proszę
• konecert Piaska
22.35 To jest mój
Wojaczek
22.55 Panorama
23.15 WleczórzJaglelsklm
23.55 Powtórki programów

·film erotyczny
3.20 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
zwidzami

namiętność

0.05 Ogłoszenie wyników
LOTTO
0.10 Opowleśclzkrypty
0.40 Playbey
1.40 Po prostu

świat.

22.10 Tank Girl
• film fabularny prod. USA
W futurystycznym świecie
zamienioną w śmietnik Zie·
mią rządzi wodny monopol
Kesslee. Przywódczyni re·
beliantów Rebecca Buck
wspomagana przez "Roz·
pruwaczy", monstrualnych
ludzi kangurów, uwalnia się
z niewoli Kesslee i ratuje

ŻVCHLIŃSKI
i
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7.00 Telesklep 8.00 Guzi·
czek • serial animowany
dla dzieci 8.30 Mama, tata
i ja • teleturniej 9.00 Twój
problem nasza głowa 10.00
Pepsi chart • program muzyczny 10.30 Mowgli · No·
we przygody • serial przy·
godowy 11.00 Automaniak
11.30 Multikino · magazyn
filmowy 12.00 Daniela i
przyjaciele 12.50 Z archiwum "Nie do wiary" 13.20
Siłacze • zawody Strong
14.30 Popierajcie
r.la1

•
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Dren, Gigi Rice, Michael Bu·
ie i inni; Porządny gliniarz
Logan McQueen zostaje
wplątany w kradzież pokaż·
nej sumy pieniędzy. Trafia
do więzienia. Ponieważ jest
byłym policjanetem, nie mo·
że siedzieć w celi z innymi
przestępcami. Ze względów
bezpieczeństwa zostaje zamknięty w celi śmierci 22.15
Noc grozy · horror prod.
USA 0.15 Seks chichot •
pr. rozrywkowy 0.45 Sza·
nowni nieboszczycy · film
sensacyjny 2.55 Granie na
zawołanie · program rozryw.
kowy

. Dicta powinna być jak w żywie
niu człowieka zdrowego.
Można jeść 4 posiłki zamiast 5.
nic trzeba już ograniczać produktów
b<(dących dobrym źródłem błonnika.
Owoce nic powinny być już obiera·
nc. Można równiież spożywać takie
produkty zbożowe, jak pieczywo raztowc oraz grube kasze i makarpny.
- Jednym ograniczeniem jest unikanie smażenia.
• Po wprowazcniu diety należy
zwrócić uwagc; czy nic pojawiają sic;
wzgl<(dnic bóle brzucha, kłopoty
z wypróżnianiem. Jeżeli sic; zdarzają
trzeba wrócić do poprzedniej diety.
Powionno sic; ją wówczas stosować
jeszcze przez co najmniej miesiąc i
dopiero później ponownie przechodzić stopniowo na normalne źyV{ienic.

Ili okres
rekonwalescenji

wartości tłusczu.

- Zwi<(ksza sil( ilość energii do 2200
kcal oraz ilość tłuszczu i białka w die·
cie. W ciągu doby można spoźyć 70
g. białka i 50 g. tłuszczu.
. W dalszym ciągu należy przestrzegać posiłków lekko strawnych.
- Racje pokarmowe powinno być
nadal rozłożone na 5 posiłków.
• Można zwi<(kszyć ilość produk·
tów mlecznych o zmniejszonej za-

li okres
rekonwalescencji

mocnej kawy i herbaty.

mięs ciclc;cin<(, kurczaki, króliki, indyki.
. Z napojów poleca
sil( soki owocowe i warzywa, słabą herbat<( .
Zrezygnować z picia

swego Rewolwerowca •
western, reż. Burt Kennedy, wyk. James Garner,
Suzanne Pleshette, Joan
Blondell, Jakc Elam, Chu·
ck Connors, Harry Mor·
gan 16.20 Modelki · serial
obyczajowy 17.15 Gorącz·
ka złota • pr. rozrywkowy
18.30 Maraton uśmiechu
19.00 TVN Fakty 19.20
Sport 19.25 Pogoda 19.30
Milionerzy • teleturniej
20.25 Przeczucie zbrod·
ni • film sensacyjny prod.
USA; reż. David S.Cass
Sr„ wyk. Burt Reynolds,
Charles Durning, Bruce

Dicta powinna zawierać mniej błon
nika. Dlatego zaleca sic; młode warzywa, pomijanie warzyw zawierają
cych dużo włókna jak kapusta, seler),
usuwanie pestek, obieranie warzyw i
owoców. Grube kasze i makarony zastąpić drobną kasze; mannę i drobnymi makaronami. Wykluczyć warzywa kapustne i strączkowe.
• Wybierać produkty chude, np.
mleko o obniżonej zawartości tłusz·
czu, chude wędliny np. drobiowc,a z

chcnną.

Dicta jest wtedy najbardŻicj rcstrukcyjna (trwa ok. miesiąca). W
ciągu dnia powinno sic; spożywać 5
posiłków, ale o małej objętości. Najważniejsze jest przestrzeganie odpo·
wicdnicj zawartości tłuszczów, białek
i węglowodanów. Dicta dzienna powinna dostarczać ok. 2000 kcal.
Głównym źródłem energii muszą być
wc;gdlowodany w ilości ok. 345 g.
Ograniczeniu powinno ulec zawartość
tłuszczu do 40 g. (w diecie zdrowego
człowieka ok. 70 g.) i w mniejszym
stopniu białka do 65 g. (w diecie zdrowego człowieka ok. 80 g.). Wszystkie posiłki muszą być lekkostrawne.
Zaleca sic;' gotowanie na parze w wodzie, przecieranie lub rozdrabnianie
ugotowanych warzyw i owoców, smażenie na parze (np. jajek). Nic wolnio smażyć i dusić potraw z dodatkiem tłluszczu. Przygotowując sosy i
zupy należy unikać zasmażek i mocnych wywarów mięsnych. Poleca sic;
stosowanie jedynie przypraw łagod
nych takich jak cynamon, wanilia,
majeriliick, tymianek, bazylia, pietruszka i koperek. Ograniczyć sól ku·

I okres
rekonwalescencji

zapaleniu trzustki i dietach w tych okresach
pisze Jerzy Stobnicki

O okresach rekonwalescencji po ostrym

Dieta po ostrym
zapaleniu trzustki

TygodnU

ŁOWICZANIN

sytuacją. Okazuje się, te
każde z nich po kryjomu
podbierało pieniądze przeznaczone na czynsz I w
afekcie nie mają teraz
czym zapłacić Bogackim za
mieszkanie.
17.50 śmiechu warte
18.15 Koncert na Dzień
Trzeciego Tysląclecla
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
1951 Sport
19.56 Prognoza
pogody
20.0S Klasa na obcasach
-serial prod. polskiej
Intryga serialu osnuta jest
wokól kilku wyrazistych
postaci. Są nimi: Oliwka •
cudzoziemka, pragnąca w
przyszłości zająć się dzien·
nikarstwem; Aga • marzą• 1 ca przede wszystkim o
prawdziwym uczuciu; Kobra
• Inteligentny I zdolny, choć
ciągle uwikłany w probie·
my rodzinne; Borys • otoczony wielbicielkami ma·

załamani swoją finansową

13.40 A to Polska właśnie
14.311 Studio sport
16.30 Jeśll nie Oxford,
to co?
17.00 Teleexpress
17.20 Lokatorzy
-serial komediowy lVP
Jacek, Krysia i Zuzia są

Niedziela
l'TlVTPD

'fysłąclecła

6.30 Rolnictwo na świecie
6.45 Chcemy pomóc
7.00 Proszę o odpowiedź
7.15 Nasza gmina
8.00 Brzydkie kaczątko
·film animowany
8.25 Teleranek
8.55 Gwiazdy, które
nie gasną:
Siostrzyczka
-film fabularny prod. USA.
reż. Paul Bogart, wyk.
James Gamer, Gayle
Hl.MiaJU. Carroll O'Coora
Do prywatnego detektywa
Philipa Marlowe'a zgłasza
się przybyła z prowincji młoda dziewczyna, Orfamay
Quest, I prosi go o odnalezienie jej brata, Orrina. Marlowe odwiedza hotel, w którym ostatnio mieszkał Orrln, rozmawia z jego wlaśclclelem, Clawsonem, oraz
niejakim Grantem Hicksem,
który po wyprowadzce Orrlna zajaj ten sam pokój.
10.25 Kronika Fiimowa
10.45 Syzyfowe prace
-serial prod.polsklej
11.40 Raport zKosowa
12.00 Anioł Pański
12.15 Dzień Trzeciego

~

•wic:k1Msko
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzleń

TVP8

nożnej

22.25 Sport-telegram

20.00 W drodze do Unii
·Piknik Dwójki
wŚWldnlcy
22.00 Panorama
22.21 Prognoza
pogody

ekscentryczny hrabia wcląt
7.00 Dorota
przebywają w jednej sali
-film fabularny
szpitalnej. Obaj przechodzą
pcpd. polskiej
poważne operacje. Lekarze
7.55 Słowo na nledzlelę
starają się o zawieszenie
8.00 Program lokalny
wyroku dla pacjenta na
9.00 M.A.S.H.
czas choroby. Wreszcie
·serial prod. USA
Marek wychodzi na prze9.25 W drodze do Unii
pustkę, obiecując hrabie·
9.35 Muzyczny Festiwal
mu, te będzie go odwiedzał.
w Łańcucie
Hrabia z całego serca radzi
10.00 Ulica Sezamkowa
mu, by skorzystał z szan10.30 Kręclola
sy powrotu do normalnego
10.50 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza tycia. Prof. Zybert ośwlad11.20 Wyprawaz National cza, te postanow~ wyjechać
do Genewy.
Geographic
17.20 Wdrodze do Unii
·film dokumentalny
17.25 Program lokalny
11.45 Wdrodze do Unii
17.42 Panorama
12.00 Jestem nieśmiały,
! 17.50 Studio Mistrzostw
ale się staram
-komediaprod.~; I
Europy
w pHce notnej
18.00 Studio sport:
Mistrzostwa Europy
w plice nożnej
19.50 Studio Mistrzostw
Europy wpiłce

ret. Pierre Richard,
w.fa.Pierre Rid1ard,
Aldo Maccione i Inni
13.25 W drodze do Unii
13.40 30 toni· llsta, lista
• llsta przebojów
14.10 W drodze do Unii
14.311 Famlllada
15.00 Złotopolscy
15.30 Szansa na sukces
16.30 Na dobre I na złe
·serial prod. polskiej
Marek, więzień hospltalizowany w Leśnej Górze, I

I

17.00 Zapora Hoovera 18.00
Łowca krokodyli 19.00 Rekiny prehistoryczne 20.00
Zaginione skarby starożyt
ności 21.00 Bonaparte 21.00
Osesja Napoleona 22.00
Zaginiona flota Napoleona
23.00 Tajemnica morderstwa Napoleona O.OO Nowi
odkrywcy 1.30 Najlepsze samochody 2.00 Samotna planeta 3.00 Zakończenie programu

Discovery

7.00 Rozkodowany Bugs
Bunny • filmy anlmowa·
ne 8.00 Teletubblea 8.25
Szczepan I Irenka 8.30
ZOO • serial dokumentalny 8.55 Sweety Barett •
dramat obyczajowy 10.30
Dwa ciche głosy • film obyczajowy 12.00 Deser 12.30
Szeroki horyzont 13.25
Aktualności filmowe 13.55
Tato • film obyczajowy 15.50
Wspomnienie tybetańskiej
księżniczki 16.45 Przed premiarą 16.50 Kundun • tycle Dalajlamy. dramat obyczajowy 19.00 Olabelskl
młyn 19.20 Nie przegap
19.25 Sylwester I Tweety
na tropie 19.50 Łapu Ca·
pu 20.00 Przyjaciele V
20.25 Szczepan I Irenka
20.30 13 Posterunek 2.
serial komediowy 21.00
Nowe wcielenie - serial 21.45
Komandor Hamilton • film
akcji 23.50 Zabójca • dramat sensacyjny' 2.00 Mój
brat Kain - thriller 3.30 Co z
oczu to z serca • fllm sensacyjny 5.30 Niepohamowana furia - thriller

Prog.-mypogrublone·nltkodowan•
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11.00 Bracia Karmazow 12.30
ZJll'MskanadprZ)!'OdZone12.56
Bezpieczeństwo na drodze
13.00 Zemsta 13.53 Studio
lnfor 14.00 Bajka 14.30 Rozmowa z.„ 15.03 Agresja na
Chiny 16.00 Muzyka Ame-

:,; •
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16.05Słowotycia16.15Wla·
domośd Watykańskie 16.40
Kalendarz Ltturglczny 16.45
Blok progr. telewizyjnych
17.10* 18.55 Program dnia
19.00 Tydzień w Kościele
19.15 Bajka 20.30 Różaniec
21.00Ape1Jasnogórskl21.0S,.,;„ . . . •

1.·1"n„.-„

ryki 17.35 Gen. Kazimierz
Sosnkow.lkl 18.05 Bajki 18.30
Bonanza 19.30 Mał:teńskl
ping-pong 19.44 Gwiezdne
dzieci 20.20 Na przełaj przaz
PRL 20.27 Trzy opowieści
22.15 Peter Gunn 22.40 Sport

:„ • . •

'~KKA&LowA1VMióWiei~
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9.00 Powitanie I program
dnia 9.05 Słowo tycia 9.15
Wiadomości 9.40 Kalendarz
Liturgiczny 9.45 Programy
dla dzieci 10.10• 12.00 Tydzień w Kościele 15.00 Koronka do Miłosierdzia Botego 15.15* 15.30 Serial

7.00 Mała księżniczka 7.30 7.OO Mała kslętniczka 7.30
Świat ogrodów 8.00 Graj w Świat ogrodów 8.00 Moda I
zielone • mag. ekologicz- okolice 8.20 Są takle miejny 8.20 Nauka I kamera sca 8.40 Na zdrowie 9.00
8.40 Mój świat 9.00 Wie· Wierzę, wątpię, szukam 9.30
rzę, wątpię, szukam 9.30 Tradycje kulinarne Europy
Tradycje kulinarne Euro- 10.00 Budujemy mosty 10.30
PY 10.00 Budujemy mos- Stulecie lotnictwa 11.30 Maty 10.30 Stulecie lotnict- gazyn turystyczny 12.30
wa 11.30 Mag. turystycz· Mój pias i Inne zwierzaki
ny 12.30 Ssaki, ptaki I Inne 12.40 Dawna W-wa 13.00
zwierzaki 12.50 Piosenka Msza święta 14.00 Z archi·
ci nie da zapomnieć 13.50 wum kuriera 14.10 MazowWyprawy do królestwa zwie- sze 14.30 Wielcy odkryw·
rząt 14.00 Depozyt wiary cy 15.20 Podwodny śwla\
14.30 Wielcy odkrywcy 15.30 Leki z zielonej apteki
15.15 Podwony świat 15.30 15.45 Smakując tycie z
Leki z zielonej apteki 15.45 Kowalewskim 16.00 Kaba·
Smakując życie z Kowa- ret 18.40 Telekino 17.OO
lewskim 16.00 Kabaret.Prze. MP Amatorów w Golfie
chowalnla" 18.40 Telekino 18.00 Kurier 18.10 Kościół
17.00 Sport 18.00 ŁWD I świat 18.30 Sport 20.00
18.10 Sport 20.05 Hlsto- Historia pewnej miłości •
rla pewnej mlloścl 21.00 komedia 21.00 Mikser 21.20
Antrakt 21.25 Na fali 22.00 Raport ekologiczny 21.30
TV regionalna z anteną Kurier 21.35 Sport 22.00 TV
22.10 Życiorys z refre- Regionalna 22.10 życlory·
nem 22.40 Przedsionek &f 22.40 Przedsionek 23.10
ekstraklasy 23.10 Miłość Miłość z listy przebojów pr. rozrywkowy
z !Isty przebojów

TV Łódź

„Klasa na obcasach" • serial prod. TVP - reż. Małgorzata Potocka,
"Yk. Anna Powierza, Katarzyna Antoniewicz, Bartosz Osuchowicz i inni.
Emisja: niedziela, 11 czerwca, TVP J, godz. 20.05.

11 czerwca 2000 r.
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niak radiowy; Kalina • kia·
sowa piękność, zakochana
w Borysie i piekielnie o niego zazdrosna; Pecet • przy·
kuty do wózka inwalidzkiego geniusz komputerowy;
Filipek • mimo lichego wzro.
stu chorobliwie zafascynowany koszykówką (kopalnia wiedzy o NBA); Zuza •
nad wiek samodzielna, prawdziwa podpora rodziców,
prowadzących stragan warzywny, I wreszcie Kapsel •
klasowy ,czarny charakter",
bywa nieprzyjemny, lecz In·
teligencjl trudno mu odmó·

nożnej:

20.35 Studio Mistrzostw
Europy w piłce
Hol an dla· Czechy
Europy w piłce

22.30 Studio Mistrzostw
nożnej

'fysląclecła

22.40 Koncert na Dzień
Trzeciego
23.40 Zapiski koszykarza
·film fabularny prod. USA;
ret. Scott Kslvert;
w/K. Leonardo Di Ceprio,
Bruce Klrby Jr.,
Looalne Bracco i Inni
1.20 Nie ma pliki nożnej
bez kobiet
-film dokumentalny
2.15 Zakończenie

·rozwiązanie

22.20 Audiotele

Gadające głowy

konkursu
22.30 Nowojorsy gllnlarze
·serial prod. USA
Sylvia uważa, te Danny
będzie lepszym świadkiem
w procesie Culllnana nit
Andy. Jest przekonana, te
mąt nie będzie w stanie
stawić czoła sprytnemu I
bezwzględnemu obrońcy oskartonego. Tymczasem po·
zostali detektywi prowadzą
śledztwo w sprawie zabójstwa pewnego mężczyzny.
23.20 Złota dwunastka
polskiego
dokumentu:

nożnej

23.35 Studio Mlatrzo1tw
Europy w pUce

nożnej

~3.40 Studio sport:
Mistrzostwa Europy
w piłce nożnej
1.30 Studio Mistrzostw
Europy w piłce

1.40 Zdala
od zgiełku
-serial prod. angielskiej
2.30 Studio sport
3.00 Zakończenie
programu

6.00 Disco Polo Live
7.00 Twój lekarz
7.15 Wyatarczychcleć

zwte•

I wyjetd~ do Los Angeles,
by odwiedzić miejsca, gdzie
poznali się jej rodzice.

I

6.50 Telesklep 7.50 Patrol
Jin Jin· serial anim. 8.15

·.;.t;.14~.6~I •

~::~:.:~o~

-serialsensacyjny

t_.0

r.

l

~
6.00 Teledyski 7.00 Odjaz- •I• kino/
dowe kreskówki • filmy 8.00 Jak być kochaną animowane dla dzieci 12.35 dramat 9.40 Ulica MontmarSllders • serial fantastycz- tre • kryminalny 11.05 Pierno-naukowy 13.20 Ziemia wszych sto lat kina • film
• ostatnie starcie. fllm fan- 1 dokumentalny 12.35 Spratastyczno-nauk. 14.05 Zwa- wa wagi państwowej • ko·
rlowana kamera 15.00 Sle- media 14.30 Dokument: Cra·
dem na siedem • magazyn zy about the movies 15.25
satyryczny 15.55 W poszu- Wesele Murlel • komedia
kiwaniu dziewiczej przyro- 17.10 Magazyn filmowy: .z
dy 18.45 Szwajcarscy Ro- wizytą w Olseny Worldzie
blnsonowie • seria! przygo~ 17.35 Magazy~ filmowy
dowy 17.15 Wakaqe na wsi 19.20 Dokument. Mel Tor• film obyczajowy 19.00 me 20 •05 Mag. filmowy: DlEkstra Zoom • mag. sen- sney World 20.30 Ale Hit •
sacjl I rozrywki 20.00 Ml- Bostończycy 22.30 Berta •
!ość i kule. thriller; ret. Stu· ' wagon towarowy • dramat
art Rosneberg wyk Char- O.OO Druga szansa • film
, .
I
les Bronson, Jlll lreland, obyczajowy :z.oo DokuRod Steiger, Henry Silva, ment: Magla kina: HollyStrother Martin I Inni 21.50 wodzkie krajobrazy 2.25 InNieuchwytny - film sensa- wazja łowców ciel - film
cyjny 23.30 Extra Zoom. ma- science-fiction 4.30 Ruchogazyn sensacji I rozrywki me plaski • film obyczaje1.15 Miłość I kule
wy

-1

°

a

cl myśliwi faraonów 9.30
wrestling • Hulk Hogan
10.00 Beetleborgs • serial
dla dzieci 10.30 z afrykańsklego pamiętnika - serial
przygodowy 11.30 Stratnicy czasu - film dokumentalny 12.30 Dawni wojownicy • serial dokumentalny 13.00 A ku ku • program
rozrywkowy 13.30 Moto
sport 4 • mag. sportów motorowych 14.00 VIP· mag.
ciekawostek I plotek 14.10
Detektyw Blomq~lst żyj~
niebezpiecznie - film fam1lljny 15.45 Spotkanie Elvisa z prezyndetem Nixonem
• film obycz. 17.50 Dzlennlk 18.05 Sto twarzy Da18 35 B bb k t
mona
.
o y on re
wapniaki • serial 19.05 Wyspa fantazji 20.00 Magazyn sportowy 21.00 Gorączka w mieście • serial
sens. 22.00 Komisarz Rex
23.00 Sąsiad 0.50 Dzlennlk 1.05 Muzyczne listy

I

I

_
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Kochany synek

JAK wBAN KU

MASZ TO UMNIE
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legą Rafała z dawnej klasy. Nic wiedziała, czy rozmawiać o tym z Rafałem, powiedziała więc tylko,
że w pracy miała kłopoty i jest zmęczona. Syn ,
1 podał herbatę, przykrył matkę kocem. • Zabic- 1
' ram się za twoją ulubioną zapiekankct - obiecał.
Zdrzemnęła się.
Nie, nic przejmuj się. Wszystko bctdzic do- ,
b'rzc. Masz to u mnie jak w ban~u - słyszała na
J pograniczu snu słowa. Rozbudziła sic;,. Sen? - RaI fał! • zawołała .• Już niosct jedzonko • powiedział„
wchodząc z tacą. - Ktoś dzwonił? • spytała . • Kolega, nic ważnego. Siadajmy jeść • odparł. Danie
" było pyszne, syn opowiadał o szkole i grze kom·
puterowej, którą zamierzał kupić. Zwyczajne,
kochane dziecko. Jak to dobrze, że wyrwał się ze
"ł us1a
· dl do Ick CJI,
„ ona wyzI ego t owarzys twa. Ra1a
szła na balkon. Trzeba tu wreszcie zrobić porzą
1
.
.
.
.
." . .
I dek, na razie tylko posadziła kw1~ty I wc.iąz J~J
I brak czasu na rc~ztc; ~ra.c. Zapas ~m:ralncJ, soki,
farby, których me zniesiono do piwnicy, mata do
. b . k' d
dl
. · J
wy~ 1ccenia ancr 1, wa pu a rup1ec1 • oanna
omiatała bal~on wzrokiem. Trzy pudła! Co ten
Rafał wyrzucił?. Otworzyła karton. W pudle stał...
telewizor z jej pracy. Nietypowa rysa na obudowie
i przyklejony z boku numer nie pozwalały na wąt
pliwości.

I

I

7.30 Jea1limy
14.20 Brygada
20.50 Losowanie LOTTO
Hutch miodowe serce • se8.00 Rupert
21.00 Rozkosznydomek
rial anim. 8.40 Tajne akta
Acapulco
8.30 Talent za talent
• komecf.iprod. USA
psiej agencji 9.00 Twój pro15.15 Cotywłesz
9.00 Power Rangera
o gotowaniu
Zaginiony reporter Andy ma blem nasza głowa • program
.
dość wyścigu szczurów 1bu· dla dziad 10.15 Nasza paczJoanna T. roz~ł.adała papie~'. włączyła kompu9.30 Benny Hiii
15.30 Dyżurny Satyryk
duje wiejski domek. Ale ma· ka 12.00 Daniela J przyja- ter, przcsun<(ła fihzankct ze św1czo zaparzoną kawą.
10.00 Disco Relax
Kraju
rzenia 0 spokoju porywa la· ciele - telenowela 12.50 Do ósmej zostało dzicsictć minut, ale Joanna lubiła
11.00 Olabll nadal!
16.00 Informacje
·serial prod. USA
wina gangów„. Wśdód reali- Miasteczko - serial 13.30 zaczynać pracę punktualnie, a wcześniejsze przy16.10 Prognoza
11.30 Jul, zutnelę
zatorów fllmu wielkie nazwi· Gotuj z Kuroniem • maga- , gotowanie się uważała za obowiązek pracownika.
pogody
• serial kornedov.y
ska, ret. G. Roy Hill, opera- zyn kulinarny 14.00 Ład- Szefowie cenili jej' rzetelność i wiedzę. Kobieta
16.20 Spytajcie Harriet
12.00 Jej cały świat
tor M. Ondrzlczek
ny dom ·'serial dokumen- popatrzyła na fotografie;, w ramce. Ze zdjęcia uśmie•
- serial komediowy
-serial komediowy
22.50 Ogłoszenlewynlków
teiny 14.30 Wiek zdrady • chał sict nastolatek o wesołych oczach. Kochany
16.50 Sekrety
12.30 MoJa dziewczyna 2
LOTTO
film przygodowy 16.20 Ibi· synek! Pani T. wcstchnctła . Rok temu miała z nim
rodzinne
•komedia obyc:z.ajowa
22.55 Nakażdytemat
sekcja 17.15 Ale plama • kłopoty, skończyło się na powtarzaniu klasy. Te-program rozrfllkowy
Kontynuacja opowieści o
2355 FIFA TV
pr. rozrywkowy
17.35
Zwaraz
Rafał
zapewniał
że
bez
przeszkód
zda
Q1aturę
17.20 Trędowata
niezwykłej nastolatce imie0.25 Magazynsportowy
riowana forsa • program .
. .
. '
. .
.
• polski serial ooyczajr:my
2.00 Muzyka na bis
k
Ak
d
1
będzie
się
dalcJ
uczył.
Wpadał
do
nicJ
ostatnio
po
niem Vada. Dziewczynka
18
05
18.10 Ostrydyźur
5.00 Pożegnanie
rolzryw wyj ·
lake- lckcjach, pytał o prac<(, zapraszał na lunch do
tęskni za matką. która
m a po 11cy na • ser 1a o- 1b
·
·
·
• serial ooyczajowy
zw1dzaml
mediowy 19 00 TVN Fak·
ufetu • Joannie przysług1wała półgodzinna przezmerta przy jaj narodzinach
~.r, ~' f ~ty 19.20 Sp~rt 19.25 Po- I rwa. Pr~c.ującc na sali roz~icz~ń kolcż.anki gratuKMJ:ff~.:Jii.'Cfllł goda 19.30 Miiionerzy. te- 1 lowały JCJ tak grzecznego 1 miłego dziecka. Wła
leturnlej 20.30 Wybacz ml I śnic zaczynały sict schodzić. Joanna otworzyła drzwi
17.15 Letni Festiwal ·Dni
13.QO Transmisja
6.lXI Allamatywy 4
• talk-show 21.40 Pod na- 1 do sali. W pierwszej chwili nikt niczego nic zaPolskie w Hamm
NledzlelneJ
·serial prod. pol8klęj
pięciem • talk-show 22.10 uważył. Dopiero Dorota, siadając za biurkiem, spy17.25 Lalka
Mszy ŚWlętej
1g; Słowo na nledzlelę
Wlzjer TVN • magazyn sen- tała: „Gdzie mój komputer?" Odpowiedzi nic było.
• serial prod. polskiej
7.10 Portrety: Jan Karpiel 14.00 Teatr dla dzieci:
sacjl I rozrywki 22.40 I I nie było komputerów, monitorów, telewizora,
18.40 Letni Festwlal
Mania czy Ania
„Bułecka"
Wprost TV 23.10 Ale pia- skanera, drukarki. Został tylko komputer Patry·Dni Polskie w Hamm
• autror: Erich Ksstner,
7.40 ZJotopolacy
ma • program rozrywkowy cji, który się „zacinał" i wciąż bywał w naprawie.
18.55 Dziennik telewizyjny
reż. Jerzy Bielu na,
• serial prod. polskiej
23.30 Nędznicy • film oby- 1 Złodzieje wykazali prawdziwe wyczucie sytuacji„ .
19.05 Letni Fastwlal
wyk. Ania Wysmyk,
8.35
czajowy 2.40 Siłacze • zaZamieszanie, jakie potem nastąpiło, Joanna T.
19.15 Dobranocka
ze1kleplku
Ola~
wody Strong Man 3.40 Gra- pamiętała po południu jak przez mgle;,. Siedziała w
19.30 Wiadomości
Kała'z)Tla GnieYA<owska
9.00 AlalAI
nie na zawołanie • program fotelu i rozpamiętywała. Szef jeden, drugi, krzyki,
19.50 Pogoda+ aport
• program dla dzieci
14.50 Letni Festiwal
muzyczny
policja, ochroniarze, pytania, szukanie śladów • i
·Dni Polskie w Hamm ' 11955 Letni Festiwal ·Dni
9.25 Niedzielne
Polskie w Hamm
15.00 Replay czyli
wreszcie stwierdzenie ekipy, że trzeba zrobić namuzykowanie
20.15 Alfabet Gwlazad
Powtórka
10.25 l°ylląc talarów
lot na lokal Dariusza K., drobnego pasera. Na ja2155 Letni Festiwal
15.25 Podwieczorek„.
·komedia prod. polskiej:
kiej podstawie wyciągnctli takie wnioski - nic wie22.10 Zaproszenie
z Polonią
ret. StaniaławWohl. w/K.
działa, strzępy przypadkowo usłyszanych rozmów
22.30 Panorama
-serial prod. Polskiej
Batbanl KwlaU<owlka,
kiepsko układały się w całość. Całość, która nic
22.50 Sport-telegram
16.15 Letni Festiwal
EctMrd Dziewoński
Kl
I
k
6
30
.
nomen
a
•
mag.
.
. k o Dar k a K.
•
wyg 1ąda1a zac h ęca1ąco.
0.to nazw1s
22.55 Letni Festwlal
16.30 Magazyn Polonijny
12.00 Anioł Pański
. .
fll mowy 7•Oo A ku ku pr. b
.
.
1 JeJ znane, .a na ty 1e nietypowe zarazem, ze
Yo
·Dni Polskie w Hamm rozrywkowy . v Max a.oo
zŁotwy
12.15 Dzień Trzeciego
7
30
2355 Powtórki programów Dawni wojownicy 8,30 So- trudno było uwierzyć w przypadkową zbieżność.
17.00 Teleexpress
__~
_ _ _ _ _ _...,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,._,... koły wędrowne • skrzydle·
Musiała przyjąć do wiadomości, że paser jest ko-

~
5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele • film animowany
8.15 Top Shop 12.00 Auto
salon 12.25 Bill Cosby
13.00 Top Shop 18.15 Cyrk
19.00 Fachowiec radzi 19.30
Jego przewielebność Don
Camillo - komedia 21.50
Auto salon 22.20 TV Shop
0.1 O Playboy 2

„. . „...„
„„„„ ...
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3.00 Piłka notna 8.15 Wiadomości 8.30 Plika notna
10.00 Motocyklowe Mistrzostwa świata 15.00 Tenis
18.30 Mototcyklowe Ml·
strzostwa śwata 20.00 Pił·
ka notna 23.00 Wiadomo·
ścl 23.25 Rajdowe Mlstrzo·
stwa świata 23.30 Piłka
no:tna 0.30 Rajdowe Mistrzostwa Świata 2.00 Piłka
notna

l

