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Łowickiej

Gmina Zduny

CIĄGNIKIEM
Tragiczny wypadek drogowo
- kolejowy zdarzył się w ostatnią środę, 9 sierpnia około godziny 20.30 na przejeździe kolejowym w miejscowości Rzą
śno na terenie gminy Zduny.

POD POCIĄG

gnika, która rozlała się na torach. Tym
razem na szczęście nie doszło do jeszcze poważniejszej tragedii. Pomimo uderzenia pociąg nie wypadł ·z torów i nie
wykoleił się. Nikt z pociągu nie odniósł
obrażeń fizycznych. Awarię usunięto

w ciągu kilku godzin. W tym czasie ruch
pociągów odbywał się po jednym torze
i to z ograniczoną w pobliżu wypadku
prędkością. PKP dopiero szacuje
straty.
dok na str. 2

Rolnik z Bąkowa Górnego (również
gmina Zduny) wracający z Rząśna z niesprzedaną mieszanką zboża wjechał cią

gnikiem Ursus z przyczepą wprost pod
osobowy jadący z Kutna do
Skierniewic (między innymi przez stację Łowicz Główny) . Rolnik poniósł
śmierć na miejscu. Lekarze po przyjeź
dzie mogli stwierdzić tylko zgon. Nie
pomogła również szybka reakcja obsłu
gi pociągu i osób mieszkających nieopodal. Obrażenia 53-letniego Wacława K.
z Bąkowa Górnego były zbyt poważne
aby miał jakiekolwiek szanse na przeżycie tego wypadku.
Jeszcze kilka dni po wypadku w pobliżu przejazdu kolejowego w Rząśnie
można zauważyć rozsypane zboże na
torowisku, połamane części ciągnika
i poczuć zapach ropy ze zbiornika cią-

pociąg

„Zlodzieiskie"
• •
zn1wa

Imponującej wielkości, umożliwiający składowanie palet na pięciu poziomach magazyn wyrobów gotowych powstał w łowickiej Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej. Więcej na temat tego przedsięwzięcia na stronie 13.

,

ZAMIESZANIE WOKOt

CHAMPIONA

Nie zapadła jeszcze żadna wiążąca decyzja w sprawie powstania w Łowiczu
supermarketu Champion działającego w
ramach sieci super i hipermarketów Carrefour Polska. Najpierw miasto musi wydać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, dopiero
potem może rozpocząć się etap projektowy i wystąpienie do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę.
Przypomnijmy, że przedstawiciel Carrefour Polska zwrócił się do Wydziału Gospodarki Gruntami i Planowania Prze-

.....„.
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strzennego łowickiego Urzędu Miejskiego z wnioskiem o określenie warunków
zabudowy dotyczących nieruchomości
przy ulicy Świętojańskiej. Należy dodać,
że chodzi tutaj o prywatną działkę (naprzeciwko Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego), która według planu zagospodarowania przestrzennego może być
prze~aczona pod taką właśnie zabudowę
i działalność handlową. W takim wypadku
miasto nie może wydać innej niż „pozytywna" decyzji o warunkach zabudowy.
dok na str. 8

Gmina Łyszkowice

Przeiechal nietrzeźwego
nastolatka

O tegorocznych żniwach z całą pewnie można powiedzieć, że były
typowe. Upały i susza, które rozpoczę
W nocy z soboty na niedzielę, 13 na
ły sięjuż w maju i trwały właściwie przez 14 sierpnia w miejscowości Bobiecko w
cały czerwiec zapowiadały bardzo wcze- gminie Łyszkowice o godzinie 2.45 nalesne i wyjątkowo kiepskie zbiory - tym- żącego na drodze 15-letniego Krzysztofa
czasem lipcowe deszcze skutecznie opóź K. najechał samochód osobowy. Kierowniły ich rozpoczęcie, które jednak nie są ca nie udzielił pomocy poszkodowanetak tragiczne jak pierwotnie rokowano. mu i uciekł z miejsca wypadku.
Pod koniec lipca deszczowe dni zaczęły
Jak udało się ustalić policji, sprawcą
przeplatać się ze słonecznymi, co pozwo- wypadku okazał się Tomasz K.,-mieszliło rozpocząć zbiory dojrzałego zboża.
kaniec jednej z sąsiednich miejscowości.
dok. na str. 4 Jechał on samochodem marki Fiat Cinqecento, prawdopodobnie był w stanie nie-

nością

Waina pozycia
Cimanowskiego

Senator AWS, wybrany w naszym
okręgu wyborczym prof. Jan Cimanowski został 2 sierpnia, w tajnym głosowa
niu, wybrany na stanowisko Przewodniczącego senackiej Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, na miejsce prof. Edmunda
Wittbrodta, )ctóry został mianowany
(Iw)
Ministrem Edukacji Narodowej.
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W czasie zatrzymania, które
miejsce o godzinie 4.00, a więc
w niespełna półtorej godziny po wypadku, Tomasz K. miał 1,68promila11lkoholu we krwi. Sprawca przyznał się już
przed prokuratorem do zarzucanych mu
czynów. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Poszkodowany w wyniku wypadku piętnastolatek trafił z ranami głowy do szpitala. Prawdopodobnie,
jak przypuszcza policja, był on również
(mwk)
pod wpływem alkoholu.
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U nas nie nie wygrasz,
za darmo nic nie damy.
Przyjdź i spflłwdź,
a nagrodę sam sobie kupisz
za zaoszczędzone pieniądze.
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MORDERS
W BEtCHOWIE
Wykrwawieniem się na śmierć zakoń
awantura rodzinna w jednym
z mieszkań w Bełchowie w gminie Nieborów. W niedzielę, 13 sierpnia około
godziny 15.00 po obiedzie wywiązała
się kłótnia pomiędzy pasierbem Konradem B. (39 lat) i jego ojczymem 56-letnim Marianem W.
Mężczyźni ci mieszkali razem już
od kilkunastu lat. Do tej pory również
zdarzały się kłótnie, jednak z reguły miały
spokojniejszy przebieg i nie dochodziło
do rękoczynów. Tym razem jednak zarówno sprawca, jak i denat byli pod
wpływem alkoholu. Podczas niedzielnej kłótni doszło najpierw do ostrej wyczyła się

miany zdań, a potem do szarpaniny pomiędzy dwoma mężczyz;nami. Konrad
B. podczas bójki chwycił za nóż leżący
na stole i z impetem zadał kilka ciosów
w klatkę piersiową swojego ojczyma Mariana W. Ten przewrócił się i wtedy
otrzymał kilka kolejnych ciosów nożem
w plecy. Podczas sekcji zwłok biegli lekarze sądowi doliczyli się dziesięciu głę
bokich ran kłutych. Konrad B. zbiegł
z miejsca zbrodni. W mieszkaniu, na
podłodze został sam 56-letni Marian W.,
który w ciągu kilku minut z powodu odniesionych obrażeń wewnętrznych wykrwawił się na śmierć. Nawet gdyby
pomoc medyczna udzielona została na-

Tragiczny Wypadek
w Maurzycach
W piątek, 11 sierpnia na trasie nr 2
w Zdunach doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego jedna osoba
zginęła na miejscu, a dwoje nieprzytomnych dzieci w wieku 14 i 16 lat trafiło do
szpitala w Łowiczu. Do środy, 16 sierpnia dzieci nie odzyskały przytomności.
Dr Andrzej Kaźmierczak z łowickiego
szpitala ich stan ocenił jako ciężki.
Do wypadku doszło o godzinie 7.40,
kiedy to jadący w kierunku Poznania samochód osobowy marki Seat Cordoba
wykonywał manewr wyprzedzania. Pomimo, że droga w tym miejscu jest szeroka, a widoczność była dobra, Seat zderzył się „bocznie czołowo" z jadącym
z naprzeciwka dużym samochodem cię
żarowym marki DAF. Samochód osobowy przekoziołkował prawdopodobnie

,

Smierć

parę razy i zderzył się z jadącym za DAFem samochodem osobowym marki Opel
Vectra. Kierowca Seata- Zbigniew M. ze
Swarzędza poniósł śmierć na miejscu,
dzieci podróżujące wraz z nim pozostają
w ciężkim stanie. Obrażenia odniósł również I I-letni pasażer Opla - Adrian R.,
który również trafił do szpitala.
Kierowca DAF-a rOpla byli trzeźwi,
o tym czy trzeźwy był kierowca Seata przekonamy się dopiero po sekcji zwłok.
Policja przypuszcza, że do wypadku
doszło prawdopodobnie z powodu zaśnięcia kierowcy Seata zmęczonego wielogodzinną jazdą. Z powodu wypadku
ruch na „dwójce" został wstrzymany od
godziny 7.40 do 11.25, odbywał się on
tylko wyznaczonymi na drogach lokal(mwk)
nych objazdami.

na torach

W niedzielę 13 sierpnia w pobliżu
dworca kolejowego Łowicz Główny
doszło do tragicznego wypadku. Przechodząca przejściem po torach kolejowych, pod kładką dla pieszych 47-letnia Renatę S. potręcił pociąg pospieszny relacji Warszawa - Poznań. Kobieta
poniosła śmierć na miejscu.
Renata S. prowadziła wózek z małym dzieckiem, wraz z nią szedł jej dorosły syn. Jak dowiedzieliśmy się, nie
wybierała się w żadną podróż, na dworzec przyszła po wracającą z podróży
córkę. Nie chcąc nieść wózka po schodach, postanowili przejść pomimo
umieszczonych znaków zakazu przej-

ściem służbowym po torach. Pociąg zbli-

dworca dawał dwukrotnnie
ostatni raz na 100 m
przed dworcem. Gdy maszynista zobaczył kobietę z wózkiem dzielił ich dystans kilkudziesięciu metrów. Na sygnał
zaregował syn Renaty S., zdążył cofuąć
się z torów. Kobieta przepchnęła wózek przez tory, ale sama nie zdążyła
z nich zejść. W momencie wypadku pociąg (niestety nie zatrzymujący się w
Łowiczu) jechał z prędkością około I OO
km/h. Małemu dziecku nic poważnego
się nie stało, pomimo, że wózek przewrócił się i dziecko z niego wypadło.
(mwk)
żając się do

sygnał dźwiękowy,

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

low.ICcy handlowcy ·1ednoczą s·1ę

W piątek 11 sierpnia, na terenie dzia- nizują akcje promocji towarów. W takiej
łek przy Bolimowskiej spotkali się ło promocji przez ustalony okres np. dwóch
wiccy sprzedawcy i właściciele hurtow- tygodni obowiązują niższe ceny produkni. Głównym celem zebrania było powoła tów jakie wygrywają z cenami takich samych towarów w miejscowym supermarnie stowarzyszenia handlowców.
Chcemy stworzyć w Łowiczu towarzy- kecie - mówi Agnieszka Słomska.
Na piątkowym spotkaniu wyłoniono
stwo handlowe, aby razem łly.~tosować do
bunnistrzapetycję w której będziemy chcieli grupę osób, która zajmie się organizacją
powstrzymać budowę supermarketu Cham- towarzystwa. Wśród nich znaleźli się
pion w Łowiczu- powiedziała nam Agniesz- Agnieszka Słomska, Paweł Bej da, Lech
ka Słomska właścicielka sklepu spożyw Gala, Zbigniew Przeżycki, Romuald
Znajdek, głównym koordynatorem bę
czego na ul. Gen. Sikorskiego.
Na spotkanie przybył przedstawiciel dzie Zygmunt Zajdalewicz. Następne
Skierniewickiego Towarzystwa Handlo- spotkanie łowickich handlowców odbę
wego, który omówił działalność tego to- dzie się w piątek, 18 sierpnia o godzinie
warzystwa. Chcemy działać na podob- 17 .30 na działkach przy Bolimowskiej
O „Zamieszaniu wokół Championa"
nych zasadach jak Skierniewickie Towarzystwo Handlowe. Sprzedawcy współ piszemy w artykule na str. I i 8.
(aw)
pracują z hurtownikami i wspólnie orga'--------------------------------'

tychmiast szanse na przeżycie były
znikome.
Nieżyjącego już Mariana W. znalazł
około godziny 15.40 jego 14-letni wnuczek. Najpierw zawiadomione zostało ło
wickie pogotowie ratunkowe. Dyspozytor pogotowia od razu powiadomił również Komendę Powiatową Policji w Ło
wiczu. Na miejsce wypadku pojechał patrol prewencji i grupa dochodzeniowośledcza. Od razu zatrzymany również został sprawca czynu 39-letniKonrad B. Sąd
Rejonowy w Łowiczu zastosował wobec
niego środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na okres
(mak)
trzech miesięcy.

KDS nagradza

Plakietka i zegarek
dla Kazimierczaka
W ostatnim numerze NŁ (z I O sierpnia) ukazała się sensacyjna wiadomość o
Taki widok zobaczyć możemy na łowickim Nowym Rynku. Latarnia i górujący
wspaniałym wyczynie łowiczanina Ranad nią slup z przewodami energetycznymi. Czy naprawdę tej stylowej /a/amii
fała Kazimierczaka. Urodzony 27 paź
nie można było postawić parę metrów dalej ?
dziernika 1974 r. zawodnik AZS AWF
podczas Mistrzostw Polski napędził stra- dok. ze str. I
cha samemu Arturowi Partyce - zawodnikowi światowej klasy! Rafał przegrał,
można powiedzieć pechowo, ale rekord
222 cm i tytuł wicemistrzowski stanowią
Uszkodzeniu uległo tylko czoło poWacław K prawdopodobnie był pod
głośne wydarzenie.
Rafał jest dziennikarzem „Gazety ciągu i staranowane przez rólnika półro wpływem alkoholu, mógł jednak też po
Wyborczej". W barwach tej drużyny pod gatki. Torowisko i sieć trakcyjna na prostu zasłabnąć, źle się poczuć albo mieć
niesprawne hamulce w ciągniku, którym
koniec kwietnia zdobył Mistrza Polski w szczęście nie zostały zniszczone.
jechał. Wszystko zostanie wyjaśnione dokoszykówce. A więc dobry żurnalista i
Już kilkanaście razy
piero po wynikach sekcji zwłok i analizy
wspaniały sportowiec!
wypadek
być
tego co zostało po ciągniku... - dowiedziemógł
Doceniając osiągnięcie młodego kolegi
liśmy się w łowickiej Komendzie PowiaDziennikarzy
Zarząd Główny Klubu
Do wypadku doszło przy opuszczoSportowych na ostatnim posiedzeniu w nych półrogatkach na przejeździe kole- towej Policji. Na wstępne wyniki sekcji
Warszawie podjął bezprecedensową de- jowym. Rolnik albo nie zauważył opusz- zwłok nie będzie trzeba długo czekać.
Biegły lekarz sądowy powinien wypocyzję. Dziennikarz - skoczek w najbliż czonych rogatek, albo nie zdążył wyhaw ciągu najszym czasie zostanie nagrodzony spe- mować przed przejazdem i staranował wiedzieć się w tej sprawie
że był kammówią,
Ludzie
dni.
bliższych
cjalną srebrną plakietką oraz wysokiej rogatki. Wjechał bezpośrednio pod rozPrzecież nie próbował omipijany.
pletnie
nadmienić,
Należy
pociąg.
pędzony
klasy zegarkiem ze stosowną dedykacją.
jać barierek tylko w nie wjechał. Pewnie
Prezes KDS red. Jerzy Góra (Radio że podczas wypadku sprawnie działała
mu się przysnęło za kierownicą albo nie
Katowice) podkreślił, że Kazimierczak sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.
zauważył, że są opuszczone rogatki... nie
osobowego
pociągu
Maszynista
jest aktualnie najlepszym sportowcem
miał czasu na reakcję. Nikt nie był mówią mieszkańcy wsi Rząśno.
wśród ponad I OOO członków klubu.
Na tym przejeździe już kilkanaście
Stagar, Warszawa w stanie przewidzieć takiego przebiegu
wydarzeń. Wacław K. jechał w stronę razy mógł być wypadek. To dlatego, że
Bąkowa Górnego, gdzie mieszkał razem są rogatki do połowy drogi. Ludzie się
Uroczystości 15 sierpnia z rodziną. Wracał od znajomych, z któ- spieszą i omijają bokiem. Sam widziarymi próbował „ubić interes" w sprawie łem,jak brakowało niecałego metra, żeby
mieszanki zbożowej. Tym razem nie pociąg uderzył w przyczepę ... - opowiaudało się sfinalizować transakcji i wra- da mieszkający nieopodal młody rolnik.
(mak)
cał z przyczepą pełną zboża do domu.

Ciągnikiem

pod

pociąg

Skromniei nii
w latach ubiegłych

Odchody 80 rocznicy „Cudu na Wipołączone były z odpustem parafialnym z okazji Wniebowzięcia Najsłą"

Marii Panny i parafialnymi doświętszej
żynkami. Uroczystości odbyły się 15
sierpnia podczas Mszy Świętej odprawionej w Katedrze Łowickej przez biskupa Alojzego Orszulika.
Jak co roku wierni zebrali się na placu
obok Domu Parafialnego, by zaprezentować włanoręcznie wykonane wieńce dożynkowe, niestety w tym roku były tylko trzy: z Popowa, Strzelcewa i ulicy
Chełmońskiego w Łowiczu.
Po uroczystej mszy św. wierni wysłuchali półgodzinnego koncertu organowego w wykonaniu Henryka Gwardaka. Organista zagrał min: „ Tokatę d- mol"
Jana Sebastiana Bacha i marsz wojskowy „ Strzelce maszerują" Viktora Koła
kowskiego. Koncert odbył się w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Po koncercie zebrani w bazylice
katedralnej przeszli ulicą Podrzeczną
pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie
(ac)
złożono kwiaty.

kronika.~

policyjna
• 11 sierpnia w Arkadii, nieznani
sprawcy po uprzednim wyrwaniu drzwi
z futryny i odgięciu krat dostali się do
wnętrza sklepu spożywczego skąd skradli papierosy różnych marek o łącznej
wartości około 1.800 złotych na szkodę
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłop
ska z Nieborowa.
• 11 sierpnia w Łowiczu, na osiedlu
Starzyńskiego, nieznani sprawcy po wybiciu szyby w drzwiach samochodu osobowego marki Seat Ibiza dostali sie do
jego środka, skąd skradli fotelik dziecię
cy i poprzecinali pasy bezpieczeństwa.
Łączne straty na szkodę Kamila R. wynoszą około 250 złotych.
• Tego samego dnia w Łowiczu, przy
ul. Powstańców, nieznani sprawcy do-

konali kradzieży z niez.amknietej szatki pracowniczej torebki, w której majdował się
telefon komórkowy i dokumenty. Łącma
strata na szkodę Anny B. wynosi ok. 300 zł.
• Tego samego dnia w Łowiczu, przy
ul. Długiej, nieznani sprawcy dokonali
kradzieży roweru górskiego pozostawionego przy sklepie. Stratę w wysokości
około 500 złotych poniósł Tomasz B.
• 12 sierpnia w Łowiczu, przy ul. Powstańców, nieznany sprawca po uprzednim otwarciu drzwi i bagażnika w samochodzie osobowym fiat 126p dokonał
kradzieży radioodtwarzacza, akumulatorą, gaśnicy na szkodę Jadwigi S. Straty w
wysokości około 600 złotych.
• 13 sierpnia w miejscowości Sypień,
gmina Nieborów, nieznani sprawcy po
wyważeniu drzwi wejściowych do mieszkania i po pobiciu 66-letniego Henryka
N. zmusili go do wydania pieniędzy w
kwocie 600 złotych.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w
ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek
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"Koderki" iadq
do Hiszpanii
Zespół folklorystyczny Koder-

ki otrzymał oficjalne zaproszenie na 33 Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych, jaki odbędzie się w. Murcia koło Barcelony w Hiszpanii.
Zespół

na festiwalu zaprezentuje
Pod koniec
sierpnia wykonawcy przebywać będą
na warsztatach artystycznych w Ośrod
ku Wypoczynkowym w Cesarce koło
Łodzi. Warsztaty poprowadzą Marcin
Klimczak - opiekun zespołu i Leszek
Wodzyński - choreograf. Koderki przebywać będą na festiwalu w terminie od
3 do 19 września. Zespół ma opracowany wstępny kosztorys na podstawie
wiadomości z biur podróży. Wszystko
tańce łowickie i krakowskie.

t
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Wodociąg na

Chopina. Pracownicy Oddziału Wodociągów i Kanalizacji łowickiego Zakładu Usń.Jg Komunalnych
wubieglym tygodniu wykonywali nową sieć wodociągu i przyłącza do poszczególnych posesji w ulicy Chopina w Łowiczu.
Podczas prowadzonych robót ta wąska ulica była calkowicie nieprzejezdna. Dlatego też wodociągowcy mieliza zadanie
jak najszybsze uporanie się z remontem. Niejako przy okazji wyrównana została nawierzchnia na tej ulicy.

,

zamknąć się może kwotą niższą niż
zł. Część tej kwoty pochodzić
z LOK, część od prywatnych
sponsorów, a część wydatków pokryją
darowizny rodziców.

30.000

będzie

W związku z wyjazdemKoderki będą
z kilku występów
jakie miały zaplanowane we wrześniu.
W sobotę 16 września miały występo
wać w Liceum Ogólnokształcącym im.
Józefa Chełmońskiego. Dzień później,
17 września zaprezentować się miały na
,,Karnawale Sadów" w Białej Rawskiej.
Aktualne pozostają występy na dożyn
kach w Tuszynie - 27 sierpnia oraz w
październiku zespół wystąpi na Świa~
towym Kongresie Pisarzy Lekarzy w
Warszawie.
Warto dodać, że wkrótce otworzona
zostanie internetowa podstrona na jednej ze stron należących do Urzędu Miejskiego poświęcona temu zespołowi. W
czerwcu Koderki dokonały nagrań w
studio Radia Plus, niektóre z tych nagrań znajdą się na przygotowywanej
płycie kompaktowej z folklorem łowic
kim, która trafi do sprzedaży w przyszłym roku.
(aw)
musiały zrezygnować

Osiedle Górki

PARAFIA
POWINNA
,
, BYC
WSPOLNOTĄ WSPOLNOT

Zachodnia skanalizowana

Ku końcowi zbliża się budowa kana- konać jeszcze przed ułożeniem przez
lizacji w ulicy Zachodniej na osiedlu pracowników Działu Remontowo - Drodomków jednorodzinnych Górki w Ło gowego chodnika na tej ulicy.
wiczu. Wykonawcą tej inwestycji jest
W tym samym czasie ZUK musiał
Oddział Wodociągów i Kanalizacji łowic przerwać prace przy budowie wodocią
kiego Zakładu Usług Komunalnych.
gu w ulicy Braterskiej (dzielnica BratZ nowym proboszczem parafii katedralnej w Łowiczu
Oprócz tego WK wykonywał przy- kowice - płac mszy papieskiej w czerwłącza wodociągowo - kanalizacyjne do cu ubiegłego roku). Budowa została zarozmawiała Mirosława Wolska-Kobierecka
poszczególnych posesji w ulicy Zagór- wieszona ze względu na wysoki poziom
Ks. Wiesław Skonieczny jest pro- pierwszym wikariuszem ks. bp. Józefa strowaniu parafią. W tym czasie nastą skiej (również na osiedlu Górki). Prace wód gruntowych. Będzie kontynuowaboszczein parafii katedralnej od 29 Zawitkowskiego, od kańca sierpnia 1991 pila zmiana diecezji, przez 2 miesiące te realizowane były na zlecenie indywi- na jeszcze w tym roku.
(mak)
czerwca br. Niektórym mieszkańcom roku do czerwca 1992 roku. Z powodu bylem proboszczem w Bełchowie, apóź dualnych inwestorów i należało je wyŁowicza jest znany, ponieważ w tejże licznych obowiązków księdza biskupa niej trafiłem do Łęczycy, gdzie w /wściele
parafii już niegdyś pracował. Bylem tzw. pełniłem funkcje pomocnicze w admini- pw. św. Andrzeja pełniłem funkcję proboszcza i dziekana.
Niektórzy parafianie pamiętają księ
dza Wiesława sprzed 8 lat, dali temu
wyraz już po pierwszej mszy św., którą jako proboszcz odprawił w niedzielę
2 lipca. Przez okres 8 lat Łowicz zmienił
Wrocławska firma specjalistyczna rantowanie ciągłej dostawy wody dla odsię.formy pracy duszpasterskiej również
NAWITEL wygrała przetarg nieograni- biorców zlokalizowanych na prawym
się zmieniły- zauważa jednak nowy proczony na wykonanie metodą bezod- brzegu rzeki Bzura. Związane jest to
boszcz.
krywkową drugiego awaryjnego przej- bezpośrednio z wyłączeniem starego
Poprzedni proboszcz parafii katedral- ścia wodociągowego
pod korytem rzeki wodociągu o przekroju pięciuset milimenej, ks. Jerzy Bors, prowadził neokate- Bzura.
Należy dodać, że firma ta już trów. Po specjalistycznych badaniach
chumenat i był jego gorącym zwolennie- wykonywała
bardzo podobną inwesty- okazało się, że stary wodociąg nie nadakiem. W Łęczycy (gdzie ks. Wiesław był cję
(właśnie przecisk pod Bzurą) w Ło wał się już do dalszej eksploatacji ze
przez 8 łat proboszczem) była także wiczu
w ubiegłym roku.
względu na zamulenie i liczne załamania.
wspólna neokatechumenałna prowadzoObecna inwestycja ma na celu zagwa(mak)
na przez ks. Jerzego Borsa. Nie wyobrażam sobie, aby to, co już powstało miało
nie być kontynuowane. Neokatechumenat jest bardzo dobrą formacją, ja/w
proboszcz będę w nią zaangażowany.
dok. na str. 16

Przecisk pod ~zurq
ai z Wrocławia

Targowica miejska

Kioski wydzieriawione na
Umowę dzierżawy na pięć najbliż
szych lat zdecydował się podpisać Zarząd Miasta z właścicielami pawilonów
handlowych, w których ma być sprzedawane mięso i wyroby wędliniarskie na
targowisku miejskim w Łowiczu.
Grunty pod 26 pawilonów należą do
gminy miasta Łowicz. Przypomnijmy, że
to właśnie miasto wymusiło na dotychczasowych sprzedawcach dostosowanie
się do zasad cywilizowanego handlu. Jeszcze niedawno w miejscach. pawilonów
stały stare, drewniane, często rozlatujące
się budy. Handel mięsem odbywał się w
okropnych warunkach. Wieczorem budy
okupowały szczury i ptactwo. Nie po-

pięć

lat

magały

kary pieniężne nakładane na
Ostatecznie miasto zajęło się uporząd
sprzedawców przez Inspekcję Sanitarną. kowaniem terenu, doprowadzeniem do 26
Po prostu opłacało im się płacić niezbyt pawilonów wody bieżącej i kanalizacji,
wysokie kary i dalej handlować mięsem - wybudowaniem przyłączy energetycz- .
teoretycznie z własnego uboju. Pomogła nych. Zadaniem handlujących było wydopiero zdecydowana interwencja mia- branie wzoru pawilonów, porozumienie
sta, które wymówiło umowy dzierżawy się z ich producentem i postawienie tychz dotychczasowymi sprzedawcami, a w że na własny koszt.
przypadku braku takich umów naliczało
Miesięczne opłaty dzierżawy, które
opłaty za tzw. bezumowne korzystanie będą wpływały do kasy miejskiej to
z gruntu. Prawie jednocześnie rozpoczę 190,27 złotych . Pawilony mają poły się negocjacje Wydziału Spraw Komu- wierzchnię niecałych 35 metrów kwanalnych z osobami handlującymi mięsem dratowych. Do tej pory Zarząd Miasta
z własnego uboju co do warunków, jakie podpisał umowy dzierżawy z 22 hanmuszą spełnić, żeby ten handel mógł od- dlowcami.
bywać się na targowisku miejskim.
(mak)
.J
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Kwaśniewskiego. Od godziny 10.00 trwała w
12 sierpnia akcja zbierania podpisów popierających kandydaturę Aleksandra Kwaśniewskiego w nadchodzą_cych wyborach prezydenckich. Przed sklepem MAGDA na ulicy Zduńskiej prowadzili ją cz/onkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej Głównym punktem kampanii wyborczej SLD w Łowiczu będzie
spotkanie samorządowców z terenu całego województwa łódzkiego, jakie odbędzie się prawdopodobnie 16 września.
(aw)

Zbierali podpisy na

sobotę
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KIE'' ZNI
Organizacja pracy była trudna, ponietrzeba było wykorzystywać czas
pogody i zbierać z pola tyle, ile się zdą
żyło przed kolejnym deszczem - stąd
przydomek „złodziejskie", jakie tegorocznym żniwom nadali sami rolnicy.

waż

ZBIÓR ZACZĘLI
JEDNOCZEŚNIE
Kiedy po ciągu obfitych opadów zapola zaczerwieniły się od kombajnów. Wszyscy zaczęli zbiór jednocześnie. Wszystkie zboża ozime były już wszak dojrzałe i wymagały cięcia. Rolnicy nie czekali
na całkowite ustabilizowanie się pogody w obawie, że ono nigdy nie nastąpi, a
kolejna dawka deszczu dla dawno dojrzałego zboża, wiązała się z obniżeniem
jego wartości i w konsekwencji tzw.
porastaniem, które dyskwalifikuje je
jako ziarno konsumpcyjne. Żniwowano
zatem co drugi bezdeszczowy dzień.
Czas „gonił". Godzina pracy kombajnu
kosztowała mniej więcej tyle, ile w roku
ubiegłym, najczęściej 200 zł za godzinę.
Na koniec ubiegłego tygodnia realizacja zbiorów poszczególnych gatunków zbóż przedstawiała się następują
co: żyto - 85%, pszenica ozima - 74%,
pszenica jara - 53%, pszenżyto - 75%,
mieszanki - 15 - 40%. Prawie całkowicie
zakończone zostały już żniwa w gminie
Domaniewice, ale także w gminach:
Łyszkowice, Zduny i Nieborów. Dodajmy, że gminy te najbardziej ucierpiały z
powodu wiosennej suszy. Były przypadki, gdzie rolnicy już w czerwcu widząc, że na plon nie ma co liczyć ścinali
zboże ko~iarkami. W tym roku można
było zobaczyć, od dawna nie widziane
na polach tzw. mendle. Niektórzy rolnicy przewidując mały plon zdecydowali
się bowiem zamiast kombajnów wykorzystać snopowiązałki, by obniżyć
koszty zbioru. Ostatecznie: o ile pogoda będzie sprzyjająca najdłużej za dwa
tygodnie żniwa powinny się całkowicie
częło się rozpogadzać, zbożowe

zakończyć.

ZIARNO MOKRE,
A SŁOMY MAŁO
Wbrew wcześniejszym rokowaniom tegoroczne zbiory zbóż ozimych wypadły
lepiej niż w roku ubiegłym, znacznie gorzej jest ze zbożami jarymi. Pszenice ozime i pszenżyto plonują lepiej niż w roku
ubiegłym, ich ziarno jest równe, duże i
ładne. Jare niestety mają ziarno drobne
i nie sypią. -powiedziała NŁ Stanisława
Stasiak z Ośrodka Doradztwa Rolnicze-

go w Łowiczu. - Największym mankamentem tegorocznego ziarna jest jego
duża wilgotność, która często nie pozwala zaliczyć go do ziarna konsumpcyjnego. Jednak zbierane ziarno jest już dojrzale, co ułatwia wysuszenie go, by pozbyć się tej deszczowej wilgotności czę
sto nie jest potrzebna suszarnia, wystarczy kilkakrotne szuflowanie.
Opinie specjalistów z ODR potwierdza właściciel młyna w Bąkowie Górnym, Maciej Dałek: Tegoroczna pszenica jest dużo lepsza od ubiegłorocznej,
ziarno jest duże, równe, a zawartość glutenu duża. W tym roku nie ma jednak
suchych pszenic. Każdy kto skupuje, ziarno musi dosuszyć. Wielu rolnikom, którzy chcieliby u nas sprzedać ziarno musimy odmówić, bo po prostu nie nadaje
się ono na mąkę. Pszenicę skupujemy w
zależności od parametrów po 54-57 zllq.
Henryk Jarzębowski, właściciel spółki
AGROKORN, twierdzi, że: Parametry
tegorocznego zboża są na pograniczu lub
poniżej norm. Susza przed żniwami i mokre żniwa spowodowały, że ziarno charakteryzuje się ukrytym porostem, co dyskwalifikuje je jako ziarno konsumpcyjne.
Za nami dwa lata niesprzyjającej zbożom
pogody, w ubiegłym roku była susza i wyrównanie było słabe- dodaje.
Średnie plony zbóż w powiecie ło
wickim kształtują się następująco: psze~
nica ozima 35 - 60q/ha, pszenica jara 25
- 40q/ha, żyto 30- 40q/ha, pszenżyto
35 - 60 q/ha.
Zdecydowanie niższe od przeciętnych
są natomiast plony słomy, która nie przyrasta/a z powodu suszy. Dlatego w tym
roku rolnicy sprzątają wszystko, w ubiegłych latach słoma cząsto była przyorywana - mówi Stanisława Stasiak.
Żniwa zakończy/emjuż w ubiegłym tygodniu, z plonów jestem bardziej zadowolony niż w roku.ubiegłym . Tegoroczne ziarno jest równe i grube. -mówi Zbigniew Bogusz, rolnik ze Złakowa Kościelnego (gm. Zduny) - Mimo, że nie
mam własnego kombajnu udało mi się
sprzątnąć ziarno w miarę suche, choć

trafiłem na pogodę. Jednakjęczmień nie
jest wystarczająco suchy do magazynowania i będę musiał szuflując ziarno na
pryźmie, dosuszyć je. Ogólniejednakjestem zadowolony. Jęczmień wypadł mi
znakomicie, nieźle wypadło także pszenżyto, najgorzej jest z żytem, ogólnie plony są słabsze średnio o 20 % w stosunku do minionego roku, szacunek ten dotyczy zbóż ozimych.jare wypadły o wiele
gorzej. - dodaje.

słyszałem, że sąsiedzi narzekąją właśnie

na zbyt dużąjego wilgotność. Waldemar
Gajewski ze wsi Jasionna (grn. Bolimów)
również zakończył zbiory, prowadzi on
170 ha gospodarstwo - W stosunku do
zeszłego roku zbiory są niższe średnio
od 15 do 20%, w zależności od uprawy
wyniosły one 25q dla rzepaku, 40 q dla
żyta i 50 q dla pszenicy. Z parametrów
ziarna jestem bardzo zadowolony. wilgotność też jest w normie. Na żniwa nie
narzeka także pan Burzyński ze Skaratek (grn. Domaniewice): Przy zbiorach

ROLNICY CZEKAJĄ
NA WYŻSZĄ CENĘ
Ceny pszenicy z dopłatą Agencji Rynku Rolnego w poszczególnych miesiącach
kształtują się następująco: 565 zł za tonę
w lipcu i sierpniu, 575 zł za tonę we wrześniu, 595 zł za tonę w październiku. Aktualne ceny pszenicy konsupcyjnej w
młynach, czy na targowisku mieszczą się
w przedziale od 540 do 700 zł za tonę.
Zboże paszowe skupowane jest najczę
ściej po 550 zł za tonę.
Na terenie powiatu łowickiego jedynym podmiotem, który skupuje pszenicę ze zbiorów 2000 roku jest łowicka
spółka AGROKORN. Jednak, jak zapewniono nas w Wydziale Ochrony śro
dowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, ze
sprzedaźą nie powinno być problemu,
ponieważ w powiatach ościennych, ta-

kich podmiotów jest bardzo dużo.
Na dzień dzisiejszy sytuacja na skupie
jest tragiczna, ruszyliśmy z interwencyjnym 20 lipca i do dziś skupiliśmy nieco
ponad 22 tony. Umowę z Agencją Rynku
Rolnego mamy zawartą na 2000 ton. W)lstępowaliśmy o 3. 700 t - a i tak wyłoży
my się na tej umowie. - nie kryje właści
ciel AGROKORNU Henryk Jarzębow
ski. - W ubiegłym roku podpisaliśmy
umowę na 1500 t i zrealizowaliśmy ją w
100%. Zainteresowanie sprzedażą jest
znikome, a ci którzy chcieliby sprzedać
okazuje się, że ich towar nie spełnia wymaganych parametrów. Nąjgorzej jest z
tzw. liczbą opadania, która powinna wynosić pow. 220, a najczęściej wynosi 120150, podczas gdy w latach ubiegłych plasowała się powyżej 300. -dodaje. -Rolnicy czekają na uyższą cenę i nie ma im się
co dziwić, nakłady na produkcję z roku
na rok są coraz droższe. Wiem o tym,
ponieważ sam uprawiam zboże. Skupiliśmy tak mało surowca, że młyna w Łowi
czu w ogóle nie unichamiamy.Pracujemy
tylko w Retkach i ograniczamy się do dostarczania mąkijedynie dla własnych piekarni i dla głównych warszawskich odbiorców. O ile pszenica wypadła nieźle to
z żytem jest prawdziwa tragedia. Wszystko wskazuje na to, że powtórzy się sytuacja z roku ubiegłego, kiedy to już w paź
dzierniku żyto importowano. Uważam, że

Nowo otwarty sklep P.P.H.ll. •.MllREŁ„
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PROJEKTYBUDOWLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT; ARCHETON
(600 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości

FHU,

Łowicz,

ul Klickiego 22A, tel.046/ 837-47-42

~

~

tuż, tuż!

KOŻUCHY

/

od 8.00 do 17.00 ul. Warszawska 56
• Tel. 046/837-48-15; 022/667-42-83;
0-602-654-184

swoje dziecko
Chcesz
w artykuły szkolne? Przyjdź!
Proponujemy t?war od A do Z„~
Nie zwlekaj rok szkolny

Większość rolników w naszym powiecie takjakja utrzymuje się z hodowli, dlatego też zebrane plony zagospoda111ją na
własny użytek. - komentuje sytuację Zbigniew Bogusz ze Złakowa. Wiele osób bę
dzie jednak musiało zdecydować się na
sprzedaż co najmniej części zbioró~1\ by
uregulować koszty pracy kombajnu i prasy. Sytuacja na wsi niejest najlepsza, rolnicy będą sprzedawali. Ci, u których sytuacja materialna jest lepsza wstrzymają się
ze sprzedażą, ponieważ po żniwach z pewnością cena wzrośnie. - dodaje.
Waldemar Gajewski z Jasionnej po
zgromadzeniu odpowiedniej liczby zapasów zamierza sprzedać nadwyżki, część
z nich (pszenicę) sprzedał już w młynie
w Szymanowie po 620 zł za tonę. Po
wejściu cen agencyjnych, cena pszenicy
spadła, jednak jestem pewien, że pójdzie
ona do góry i postanowiłem na to poczekać z ewentualną sprzedażą - mówi WalAnna Jatczak
demar Gajewski.

• Punkt usługowy czynny w piątki

wyposażyć

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Łowicz,

,/

ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH

asortyment
~Atrakcyjne ceny
~Sprzedaż ratalna i gotówkowa
~Na tereni~ Łowicza transport
GRATIS

rzębowski.

FUTRA, SKÓRY,

ogłasza

~Szeroki

takiej sytuacji w ogromnej mierzejest winna właśnie Agencja Rynku Rolnego, która
została powołana do zapewnienia stabćli
zacji na rynku, a nie po to by zarabiać.
Wszystkie nadwyżki powinny zostać wykupione i w odpowiednim czasie wyłożo
ne na rynek. natomiastfaktysą takie, żew
sytuacji krytycznej Agencja nie ma zapasów i konieczny jest import - twierdzi Ja-

•

Zatrudniędoświadczonyqh

prosimy dokonywać osobiście:
ul. Łowicka 89a od dnia 21.08.2000
w godzinach 9.00-16.00.
g119
Zgłoszenia

Głowno,

ALU·PWT S.C.
•

EE:I

MONTAZ OKIEN
PCV I ALUMINIUM
porady, pomiary, serwis gwarancyjny
(Cena usługi 14 zł m obw.) np. 034=85 zł
,._
os. Dąbrowskiego 20139,
;;
tel. 0461837-28-30, 0461837-21-90,
tel kom. 0-603-506-931, 0-608-179-313 ~

' do szy9ia~ skór

R-

1064

Informujemy ie:
Sklep elektryczny
z ul. Mostowej Z8
ZOSTAŁ PRZENIESIONY

NA UL SIENKIEWICZA 7
-
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Czyli o tym, o czym kandydatów do chałupniczej pracy nie informowała
przy pierwszym kontakcie łowicka firma z ul. Klickiego
Ciągle zdanają się pnyldady nieuczciwych zachowań pracodawców w
procesie rekrutacji pracowników do prac
dorywczych. semnowych czy czałupniczych. Kolejnego przykładu dostarczyła - niestety- jedna z fum łowickich
o nazwie ,.Rozette", z siedzibą przy ul.
Klickiego 22. Jej krótki anons prasowy,
donoS7.ąC)' o pracy cbalupniczej, polegającej na robieniu papierowych torebek
i kokard ozdobnych do prezentów, spotkał sict z ogromnym zainteresowaniem
wśród poszukujących pracy, i to nie tyłko z rejonu Łowicza, ale także z Głowna. Numery telefonów, podane w ogłoszeniu, zachęcały poszukujących pracy
do dzwonienia w celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji (tych w ogłoszeniu prasowym nie było). Pani, odbierająca telefony, miłym głosem informowała każdego z zainteresowanych o
tym. że ka7.dy z nich umówiony jest na
konbclną godzinC( (żeby nie robić zbctdnego tłoku). O umówionej godzinie miała odbyć się prezentacja produktu, a
prude wszystkim instruktaż jego wykonania. Napytaniac~ychdopodjęcia pracy o bardziej szczegółowe warunki zawierania umowy, pracownica
firmy już mniej ochoczym głosem informowała, że nie jest upoważniona do ich
podawania. Po namowach zdawkowo
dowiedzieć sict można było, że jest to
umowa-zlecenie,limittygodoiowywykonanych torebek to I OOO sztuk, a zapłata za jedną sztukct wynosi o.JO zł.
W dwie soboty pod ·rząd w siedzibie
finny pojawiło sict mnóstwo osób. Niestety wictkszość z nich swój sen o zdobyciu dodatkowej pracy PIZY robieniu
papierowych torebek przestała śnić, nie
wchodząc jeszcze do budynku. Sznur
samochodów przed posesją i tłum ludzi
przed budynkiem, w którym mieści się

fuma. nie 7.g3dzaly się z wcześniejszy
mi 7.ap0wiedziami indywidualnych rozmów.
Z ilości ludzi wynikało, że na jedną
godzinę umawianych było co najmniej
k:ilkaoaście osób.
To jednak dopiero pierwsza nieprzyjemna niespodzianka. Jeżeli.już komuś
udało się dosiać do siedziby firmy, a konbctnie - stanąć w jej małym kmytarzu.
wtedy oaom ukazywała się pani. która
PIZY niewielkich rozmiaIÓw stoliku pró· bowała zaprezentować wykonywanie
torebek. Co silniejsi w łokciach. prmpycbając sict w dumie, z cudem zdobytym kawałkiem papieru docierali do
owego stoliczka i 1'37.CDl z mistrzynią
nerwowo zagniatali i składali torebki, a
że warunki były ekstremalne, nie
wszystkim wychodziło to jak należy.
Z wykonanąsamodzielnietorebkąna
slępoie tm:ba było jeszcze odstać swoje do pokoju szefowej, która oceniała
dzielo i decydowała, czy delikwent nadaje się do współpracy, czy też nie. W
ogólnej atmosferzecbaosu, nawów i bałaganu. ci bardziej sposb7.cgawczy do-

Na miejscu nie było nawet szans na
z szefową firmy.
Zrobiliśmy to dwa dni później. Telefon
odebrała jak zwykle pracownica, która
poinformowała nas, że telefonicznie raczej nie mówiła chC(blym do podjęcia
pracy o 90-dniowym terminie zapłaty,
gdyż szefowa jej nie kazała. Właściciel
ka fumy z kolei, p. Kinga Stefańska, w
rozmowie z nami ze zdziwieniem PIZYjC(łit pretensje ludzi i opinie(. jakoby jej
fuma posługiwała sict półprawdami w
procesie werbowania pracowników:
Działamyjuż od ośmiu lat i każda oglosuma rekrulacja sprowadza do nas tłu
my ludzi - wyjaśniała. - To prawda. źe
telefonicznie nie mówimy o wszystkich
warunkach umowy. ale tylko dlatego, iż
rzeczową rozmowę

uważam. że-osoba zai,nleresowana pracą, powinna najpierwpoznaćjej specyfi-

ą.

a dopiero później Jconłre/ne WQTIUl-

łi - dodała. Narażanie osób, mieszkają

cych kilkadziesiąt kilometrów od Łowi

cza na niq>0ttzebne koszty, szefowa firmy ,.Rozette" nazwała uchybieniem,
wynikającym z nadmiaru telefonicmych
7.głoszeń.

sb2Jegalinaścianietablicęinformacyjną.

na której w punktach wypisane były
waiunki zawiennia umów o dzieło. Dopiero teraz wszyscy - także ci, którzy
doLowia.a jechali kil1cadziesiąt kiJome..
trów, dowiadywali sict. że owszem - za
wykonane pierwsze dzieło (500- 1000
torebek) firma płaci, ale... dopiero po
90 dniach.
Na widQk tej informacji wielu cbętnym opadały łokcie, gotowe do przepycbania sict do małego stoliczka, PIZY
którym prezentacji dokonywała misbzyni w robieniu torebek.. Pomstując i
żałując straconego czasu i pienictdzy
wydanych na benzynę. . odchodzili rozgorya.eni

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Obecnie układana jest czerwona kostka na placu wokół kościoła

Kościół św. Małgorzaty w

Kiernozi

To nie koniec. re111óntów
Pl7.Cd kościołem w Kiernozi trwa od 7
sierpnia br. układanie czawooej kostki
brukowej. Kolor ten współgra z kolorystyką elewacji zewnęllznej, która była
odnawiana w ubiegłym roku. Oprócz
wymiany chodnika nacalej długości ulicy
Lowidriej ~pzylegaj;p:jdo
termu Kościoła św. Małgoczaty) układa
na jest szeroka alejka dochodząca do kl>ściola. Proboszcz planuje jesme w tym
roku położenie kostki wokół całego kl>ścioła, ale zdaje sobie sprawę, że jest to
koszłoWJJĆ i tmnin wykonania prac zależy od ofiarności parafian.
Obecne roboty są kolejnym etapem
prowadmnych już od 3 lat prac. klórycb
celem jest paygotowaniie :zewtąu.ne
świątyni do Ro1w Jubieluszowcgo i m
Tyq:łecia. Pierwszą inwestycją w 1997

roku było pobycie dacbn kościoła blacbą
aluminiową. W tym samym czasie wykonany był remoot wieży, której dJewnianą. mocno miszcmną. konstrukcje(
zastąpiono nową drewniano-metalową.

Nowe drewniane części (podobnie jak stare) wykonane sązdrewnadC(bowego. W
1998 roku kościół był malowany wewnąbz. 7.0S1aly ń>wnież zakupione wykonane z brązu żyrandole (jest ich 6). Wystrój wzbogacił się o obraz Miłosierdzia
BaiJ:go. w 1999 roku odnowiona była
wspomniana elewacja 7.CWllęłmla.
W pizyS7lości koniecma będzie wymiana wszyslkicbławek i konfesjonałów.
Niezbl,tdne bęidzie również wykonanie
nowej kostnicy, która sianie praw~
dobnie w miejscu slarej, obecnie nie uży
wanej.
(nrwk)

Kredyt no konolizocię
Uchwala w sprawie zaciągnięcia kredytu długotmnino
wego na budowct kanalizacji sanitarnych na osiedlu Gódci i
w rejonie osiedla Bratkowice (były plac celebry mszy papieskiej) ma być dyskutowana na najbliższej sesji Rady
Miejskiej (w czwartek, 24 sierpnia).
·
Zarząd Miasta na swoim ostatnim posiedzeniu w czwartek. I Osierpnia zaproponował zaciągniC(Cie 450 tysięcy zło
tych kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kredyt ma być spłacany przez miasto przez pięć

łat po zakoóczeoiu i odebraniu inwestycji. Jest to kredyt
preferencyjny z przeznaczeniem na infrasbukturę pod zabudowę mieszkaniową.

Kredyt ma być podzielony na dwie c;r.ęści: 350 tysięcy
na in&aslruktmę na osiedlu Bratkowice (powstają
ce osiedle domków jednorodzinnych). 100 tys. na osiedle
Górki. Konieczność zaciągnięcia kredytu związana jest
z mniejszą niż wstępnie przewidywano dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska..
(mak)
złotych

OSIEDLE
. POD KURANTEM
95-015 Głowno,
ul. Westerplatte nr 4
tel. (0-42) 719-27-84, 719-39-99

0-604-27-42-33

* MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ W STARYM
dobrym stylu Łowicza
*SKORZYSTAJ Z ULGI BUDOWLANEJ

• Oferujemy wygodne mieszkania: • Lokalizacja: Łowicz, ul. Tkaczew nr 416
• Budynek w technologii tradycyjnej, 4-kondygnacyjny
•Teren zagospodarowany, ogrodzony, parking

• Uwaga! Pozostało już tylko:
- parter 51, 18 m2
- I piętro 59,65 m2
- li piętro 49,50 m2 ; 59,65 m2
- poddasze 49,60 m2; 56,50 m 2 ; 54,00 m2 po 1.750 zł
- apartament dwupoziomowy (li p. +poddasze) 81,20 m2
• Cena 1.850 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana do końca budowy)
• Raty (współpraca PKO SA Łowicz)
• Tennin oddania - czerwiec 2001 rok

Gbwno, 1e1. 042 719-27-84. 719-39-99

MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ

•LOKALIZACJA: Głowno, ul. Swoboda nr 17, 19
•OSIEDLE Z GARAżAMI I OGRODZONE
• ZABUDOWA: 2 budynki wielorodzinne czterokondygnacyjne
1 -24 lokale
2 -12 lokali
o powierzchni 34-74 m2
•CENA: 1650.złza 1 m2 (cenagwarantowana)
•RATY (współpraca PKO SA Głowno) do k_ońca budowy
•INNE FORMY ROZLICZEŃ (mieszkania, grunty itp.)
• TERMIN ODDANIA: budynek nr 1 - luty 2001 r.
budynek nr 2 - czerwiec 2001 ~-

TO JEST DLA PAŃSTWA SPOSÓB
NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

lnfonnacie i Prezentacie
na terenie Łowicza:
Przedstawiciel !inny
p. Andrzej Pomarański
tel (0-46) 837-6?-2_8_
R-liTf

•TO MOŻE BYĆ DLA ŁODZIAN~ NA NOWE ŹYCE:
-PIĘKNY WIDOK NA JEZIORO

-10 MINUT DO LASU

-DOSKONAŁE POWIETRZE

-20 MINUT DOŁOOZl(ęU$-EXPRES)
R.m2
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Zduńskie gospodynie
były w Toruniu i Ciechocinku
Wycieczka była wspaniała, wszyscy
uczestnicy wrócili zadowoleni - mówi

„

.~

...

spacerowały wokół tężni zażywając

zdrowego powietrza. Wycieczka ze
Zdun obserwowała próby w ciechociń
skiej muszli koncertowej przed festiwaIem dla dzieci niepełnosprawnych. Wycieczkę zakończył grill w t:iechocinku.
Koszt wycieczki wyniósł 22 zł od osoby. Toruń to przede wszystkim zabytko-

Jadwiga Guzek z gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zdunach. W sobotę, 5
sierpnia 42 członkinie KGW w wieku
od 6 do prawie 70 lat, pojechały na wycieczkę do Torunia i Ciechocinka. W
Toruniu panie zwiedziły starówkę, odbyły wycieczkę statkiem po Wiśle. Go- we stare miasto, Ciechocinek to miasto
spodynie zadowolone były z pani prze- zieleni, z ogromną ilością parków i pięk
wodnik, która bardzo interesująco przed- nymi dywanami kwiatowymi. Wszystkim
stawiała historię i zabytki miasta. Ko- podobały się oba miasta - podsumowjlła
lejnym celem wycieczki było znane Jadwiga Guzek.
(aw)
uzdrowisko w Ciechocinku. Tam panie

Jr

SP1

.

Zakończenie prac przy kanalizacji umożliwi normalny ruch

,

E
JUZWKROTC
.

KONIEC

Rodzice absolwentów
zrobili szkole prezent

komunikacyjny w Bolimowie.

,.

UCIĄZLIWOSCI

Zasiłki z gminy Bolimów pomagają ludziom zapłacić za przyłączenie

do sieci kanalizacyjnej
Prace przy budownie kanalizacji prze- cja inwestycji również przebiega zgod- bagatelnej - mówi Andrzej Jagura. Koszt
biegają zgodnie z przygotowanym har- nie z planem. Jak zapewnia wójt gminy przyłącza kanalizacyjnego wynosi 2.000
monogramem - mówi wójt gminy Boli- zaplanowane na ten cel 3 mln. zł są sumą, zł. Aby umożliwić podłączenie się do sieci
mów Andrzej Jagura. Aktualnie trwają która potwierdza się w praktyce. Wójt wszystkim mieszkańcom Bolimowa, takprace w ulicy Łowickiej, mają one zostać nie ukrywa, że gmina liczy na pomoc z
zakończone, a ulica oddana do użytku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
20 sieqmia. Z tą datą zakończą się uciąż Środowiska: Złożyliśmy już w tej spraliwości komunikacyjne, ponieważ ulica wie stosowny wniosek o 500 tys. zł
Łowicka jest ostatnią kanalizowaną ulicą i mamy wstępne deklaracje, że będzie on
z trzech głównych jakie znajdują się rozpatrzony pozytywnie - podkreśla.
Podsumowując muszę powiedzieć, że
w Bolimowie, w trakcie prac, na której
konieczne jest organizowanie objazdów. najwięcej problemów mamy z 112mys/oPrace w Warszawskiej i Sokołowskiej zo- wieniem ludziom potrzeby i koniecznostały już zakończone i sieć kanalizacyjna ści tej inwestycji. Oddziaływanie na świa
jest tam oddana do użytku. W następnej domość jest bardzo trudne, szczególnie
kolejności inwestycja przeniesie się na w tym wypadku. gdy lcarzyści wiąże się
mniejsze uliczki o typowo lokalnym zna- ze zmianą, wymagają pokonania pewnych lntdności oraz wiążą się z wyłoże
czeniu komunikacyjnym.
Pod względem finansowym realiza- niem konkretnej sumy. dla niektórych nie-

że

lu szkołach takie postępowanie weszło
w tradycję szkolną. Różnie to bywa w
naszej szkole, rodzice zazwyczaj zostawiają po sobie pamiątkę. W tym roku
były to fundusze na odmalowanie szkoły
- powiedziała nam dyrektor szkoły Iwona Rutkowska. Klasa pomalowana została przez pracownika gospodarczego

z problemami finansowymi gmina uruchomiła ze środków samorządowych specjalne zasiłki celowe
zwrotne. Zasiłki są udzielane przez
GOPS, wynoszą one 50% (I .OOO zł) całości wymaganej wpłaty, w wyjątkowych
sytuacjach może to być 75%(1.500 zł)
tej kwoty. Osoba, która korzysta z zasiłku spłaca go nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów nie dłużej niż
IOmiesięcy. Zasiłki te okazały się bardzo
potrzebne, ponieważ z podaniem o ich
uzyskanie zgłasza si<; wicie osób.

(aj)

wynajmując

już

wszystkie prace jakie wykonywane
podczas tegorocznych wakacji, poza
drobnymi naprawami - powiedziała nam

są

dyrektor.

(aw)

Gmina Domaniewice

tym najbiedniejszym i w danej chwili

borykającym się

czemu zaoszczędzono nie
profesjonalnych malarzy.
Poza pomalowaną salą lekcyjną, w
trzech innych salach odnowione zostaną lamperie. Fundusze na to pochodzą
również ze środków Rady Rodziców.
Lamperie malowane będą również przez
pracowników gospodarczych szkoły. To

szkoły, dzięki

Jest obietnica dofinansowania
•
•
g1mna11um
Gmina Domaniewice otrzymała po- wykonana w stanie surowym zamknię
twierdzenie przyznanego dofinansowa- tym. Obecnie montowane są już okna.
nia prowadzonej inwestycji - budowy Koszt zrealizowanych prac wynosi okogimnazjum. Przyznana przez Wojewodę ło 800 tys.zł, z czego około 600 tys. zł
Łódzkiego kwota nie jest wprawdzie zdyt zostało już zapłacone, pozostała część
duża- I OO tys.zł, ale pomoże uregulować będzie uiszczona po otrzymaniu obiecanej dotacji celowej i wpłynięciu do
należność za wykonane już prace.
Rozpoczęta w tym roku budowa jest kasy gminnej kolejnych rat podatku.

Centrum Szkół Prywatnych

~1~sz:KANIA NA SPRZEn~

RADIX

OFERUJE DEVELOPER

99-400łowicz,

Kaliska 5a, 0-601-287-274, 0-602-466-874

Posiadamv uprawnienia szkoły publicznej

•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)
- technik administrycji (2 letnie)

a

O Cena gwarantowana 1850 zł za m2
D Ulga podatkowa
O Mieszkania z widokiem na Pałacyk Klickiego od 25 do 58 m2
O 100% własności
D Kredyt- współpraca z PEKAO S.A
O Zakończenie inwestycji31.07.2001r.

J

;_-J

W okresie wakacji sekretariat czynny codziennie 9-

.

V stypendia dla najlepszych słuchaczy

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

ul. Klickiego 22e/f

;'
.· ·

. - technik obsługi ruchu turystycznego (2 letnie)

OFERUJEMY:

FI:&.1"Ą DARIUSZ KAft.SIO
Łowicz,

Ogłaszamy nabór
na rok szkolny 2000/2001 do szkół zaocznych:

~

Z pieniędzy rodziców uc.zniów klasy
VTII, która w czerwcu zakończyła naukę, pomalowana została jedna z sal lekcyjnych na pierwszym piętrze w Szkole Podstawowej nr I w Łowiczu. W wie-

.

17

TJ)t" ·..szansa
/
/'

dla Ciebie

Telefon kontaktowy 0-601-926-577
* Niespodzianka dla pierwszych 4 klientów

R-928
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MIEJSCA
JESZCZ'EWOLNE
,
W SZKOtACH SREDNICH
LO na ul. Armii Krajowej zostałoby puste, gdyby nie zapełnili go ci, którzy nie dostali się do „Chełmońskiego" i do „/Vledyka"
W roku szkolnym 1999/2000 w naszym powiecie ósme klasy ukończyło
1319 uczniów, t których 1273 zgłosiło
się do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez łowickie starostwo.
Rada Powiatu przyjmując uchwałę w
sprawie organizacji roku szkolnego 2000/
2001 w szkołach ponadgimnazjalnych i
placówkach oświatowych prowadzonych
przez powiat łowicki zapewniła wszystkim absolwentom odpowiednią ilość
miejsc w tych placówkach.
Tak jak się spodziewano najwięcej osób
chciało się kształcić w liceach ogólnokształcących, gdzie powiat przygotował 480
miejsc, natomiast chętnych było485 osób.
Również zgodnie z przewidywaniami najwięcej osób skierowało swe kroki do LO
im. Józefa Chełmońskiego. Złożono tam
193 podania (egzamin pozytywnie zło
żyło 191 osób), pierwotnie przygotowana liczba miejsc wynosiła 150,jednak ostatecznie zdecydowano się zwittkszyć limit przyjęć do 160.
W LO przy Zespole Szkół Medycznych w Łowiczu także było wittcej chęt
nych niż miejsc, których przygotowano
120. Do tej szkoły podania złożyło 175
osób, egzamin zdało I 67, natomiast ostatecznie przyjt(tych zostało I 26.
Znacznie mniej chętnych było na kształcenie w LO w Zespole Szkół Zasadniczych nr 2 w Łowiczu, gdzie na 90 przygotowanych miejsc ~łożono 40 podań, a
egzamin zdało 37 osób. Jednak w tej
szkole problem naboru rozwiązany został przez nadwyżki z LO „Chełmoń
skiego" oraz LO przy „Medyku" - osta-

nabór został wykonany 90 osób.
W LO w Zdunach sytuacja wyjściowa
była zbliżona do LO w ZSZ nr 2: przygotowano 90 miejsc, podania złożyło 39
osób, egzamin zdało 36,jednak ostatecznie do wykonania planu naboru brakuje
tam jeszcze 36 osób. Z innych szkół do
tej placówki doszło 18, które zdały egzamin. W zależności więc od tego czy nabór
zostanie uzupełniony, czy nie w liceum
w Zdunach będą trzy lub dwie klasy.
Wreszcie LO w ZSZ nr 4: na 30 przygotowanych miejsc zgłosiło się 38 chęt
nych, egzamin zdało 34, zaś przyjęto 32.

tecznie

więc

przyjęto

ATRAKCYJNE KIERUNKI
ZAWODOWE RÓWNIEŻ
W CENIE
Pięcioletnie

licea zawodowe w ZSZ

nr 4 nie miały powodu by narzekać na

brak chętnych . Do Liceum Ekonomicznego zgłosiło się 173 chętnych (egzamin
zdało 166), na przygotowanych 128
miejsc i tyle osób przyjęto. Do Liceum
Handlowego na przygotowanych 30
miejsc zgłosiło się początkowo 29 chęt
nych, zaś przyjęto ostatecznie 32.
W ZSZ nr 3 najwięcej chętnych zgromadziły kierunki Technikum Zawodowego: - technik hotelarstwa, gdzie na pierwotnie zaplanowane 32 miejsca zgłosiło
się 58 uczniów - i technik żywienia i gospodarstwa domowego, gdzie również na
32 miejsca zgłosiło się 59 osób. W związ
ku z wynikłą sytuacją postanowiono
otworzyć tam jeszcze jedną klasę kszta-

APSTU~IO
MEBEL

Łowicz,

PROJEKT

TEL

łcącą

w kierunku - technik hotelarstwa ,
ostatecznie na ten kierunek przyjt(to 60
osób. Na kierunku technik żywienia i gospodarstwa domowego bądą się kształcić
32 osoby, nadwyżka z tego kierunku zasiliła deficytowy kierunek- technik technologii odzieży, gdzie na przygotowane
32 miejsca zgłosiło się 14 chtttnych, a ostatecznie zgromadzono 32 osoby. Do Liceum Handlowego przy ZSZ nr 3 zostało
złożone 28 podań, egzaminy zdało 21 osób
i tyle zostało przyjętych, na tym kierunku są więc jeszcze wolne miejsca.
W ZSZ nr I było mniej chętnych niż
przygotowanych miejsc. I tak do klasy
technik elektryk, energoelektronika na 60
przygotowanych miejsc zgłosiło sit( 55
osób, egzamin zdało 47, ale szkole udało
się skompletować wymaganą liczbę i
przyjęto 62 osoby. Nie otwarto natomiast drugiej planowanej klasy technikum pięcioletniego -technik mechanik,
gdzie na planowanych 30 miejsc zgłosi
ło sit( 13 chętnych.
Do Liceum Agrobiznesu w ZSRCKU
Blich na planowane 32 miejsca zgłosiło
się 57 osób, egzamin zdały 54 osoby, a
rekrutacja została zamknięta na przyję
ciu 64 uczniów i utworzeniu dwóch klas
na tym kierunku. Do Technikum Mechanizacji Rolnictwa na 32 przygotowane miejsca złożono 36 podań, 32 osoby
zdały egzamin i zostały przyjęte. Ponadto zgodnie z planem zostały otwarte
dwie klasy po 32 osoby: Technikum
Technologii Żywności, gdzie złożyło
podania i do egzaminu przystąpiło I 6
osób oraz Technikum Żywienia i Go-

spodarstwa domowego, gdzie do egzaminu przystąpiło 25 osób.
W Zespole Szkół Rolniczych w Zduń
skiej Dąbrowie najwittkszą popularnością
cieszyło się Liceum Ekonomiczne gdzie
na 30 przygotowanych miejsc zgłosiło się
34 cht(tnych. Ponieważ ostatecznie udało
sit( tam zgromadzić 47 osób zainteresowanych kształceniem w tej szkole, organ
prowadzący placówki zdecydował sit( tam
otworzyć dwa oddziały Liceum Ekonomicznego, na dzień dzisiejszy wszyscy
zainteresowani tym kierunkiem mogą sit(
jeszcze zgłaszać z odpowiednimi dokumentami i zaświadczeniem o zdanym egzaminie wstępnym. Do Technikum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie począt
kowo było 27 chętnych, ostatecznie przyjęto 29, L miejsce jest wolne.

NA ZASADNICZE
ZAPOTRZEBOWANIE
CORAZ MNIEJSZE

dowy oraz elektryk, choć i tam począt
kowo było mniej chętnych niż miejsc.
ZSZ nr 3 ostatecznie zdecydowało sit( na
utworzenie klasy łączonej, kształcącej w
zawodach dziewiarz maszynowy- piekarzciastkan. Planowano utworzyć dwie odrttbne klasy, jednak łącznie na te kierunki
wpłynęło 30 podań . Nie było natomiast
problemu z utworzeniem klasy w zawodzie sprzedawca, gdzie zgłosiły się 2 osoby
więcej niż przewidziano w planie ptzY.ięć utworzono 1 oddział 34-osobowy.
Mało było również chętnych do rozpoczęcia nauki w rolniczych szkołach
zasadniczych. W ZSRCKU Blich na kierunek- operator maszyn rolniczych zgło
siło się 20 absolwentów szkół podstawowych, na kierunek- operator maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego
17 absolwentów (na dzień dzisiejszy są
jeszcze wolne miejsca), oba kierunki zostały uruchomione, ponieważ udało się
zgromadzić niezbędną liczbę chętnych.

Na 394 miejsca przygotowane w zasadniczych szkołach zawodowych podania złożyło 193 chętnych do podjęcia
w nich nauki W ZSZ nr 1 nie odbył się
planowany nabór do szkoły kształcącej
w zawodzie ślusarz, gdzie zgłosiło się
tylko trzech zainteresowanych. Również
w tej szkole planowano utworzenie 3
odziałów klasy ~ielozawodowej, ale
ponieważ przyjęto 48 osób odziały b~ą
tylko dwa, a i tak szkoła wciąż czeka na
12 kandydatów. Nie było większych
problemów z naborem do klas kształcą
cych w zawodach: mechanik samocho-

Do Zasadniczej Szkoły Rolniczej
w Zduńskiej Dąbrowie podania złożyło
6 osób w związku z czym uruchomienie
klasy nie było możliwe. Nabór nie odbył się także do Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Kiernozi gdzie podania złoży
ły 4 osoby.
Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale
Edukacji łowickiego starostwa sporo
osób; które nie zostały przyjęte do wybranych przez siebie szkół swą przyszłość edukacyjną wiąże ze szkołami
prywatnymi, które rozpoczęły nabór
15 sierpnia.
Anna Jatczak

MEBLI

ul. BoliMowskA 7 A

046/8}7.-J~„18,

0602.-4J2.-J86

MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR
MEBLE BIUROWE
SZAFY

KOMANDOR
STANDARD

WNĘKOWE

Głowno, ul. Kopernika 12A

„KOMANDOR"

NAJTAŃSZY SYSTEM SZAF
WNĘKOWYCH NA POLSKIM RYNKU
·-..

PROMOCJA
ARTYKUŁÓW
SZKOLNYCH
iW~~@W~&~

~w~~~Zb ~&~i&~~~~
Komputerowe projektowanie i wycena mebli
Zapewniamy sprzęt AGD do zabudowy: AMICA,
ARISTON, WHIRLPOOL, BOSCH, SIEMENS,
ELECTROLUX, NAROi
Zlewy i baterie: BLANCO; FRAN KE; ASTRACAST

Przykładowa szafa :
wymiary 250,0 x 250,0 x 60,0 cm
trzy skrzydła, w tym jedno lustro
1 270
\.~.
zł
cena ·

o'łi~~\~\W.
sprzedaży również meb!e systemowe FORTE. -C~
0 I\..\ ' o~"'~ ~~O
BOAZERIE i parkiety korkowe,
- f '!.~C\f:, ~
'"~
korek techniczny.
_c
R-1oci"1

W

ZAPRASZAMY DO STOLARNI ( przy składzie budowlanym VOX)
Łowicz, ul. Warszawska 1

·zeszyty 16-kartkowe już od 0,40 zł
• 32-kartkowe od 0,75 zł
• 60-kartkowe od 1,20 zł

POSPIESZ SIĘ:
Promocja trwa
do końca sierpnia

8

17.08.2000 r.
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jeśli

ma się czyste ręce, to się nie obawia
insynuacji i zarzutów.
I inni radni ze wstydem podnieśli w górę
ręce udając że wszystko jest w porządku,
i oczywiście wniosek pana Kurczaka co by
nie krzywdzić sprzedających alkohol i nie
narażać na wydatki typu dodatkowa kasa
fiskalna! I co Rada? Oczywiście za. Gratuluję dobrego samopoczucia radnym. Nie widzą problemu, wszak alkohol to jeszcze jeden towar taki jak: skarpetki czy jak powiedział któryś z radnych (Śliwińska - przyp.
red.) - prezerwatywy. Nieliczni, którzy
krzyczeli, że to jest to sarno jak z narkotykami - zostali zagłuszeni. Nic dziwnego, że
Łowicz w okolicy stał się liderem pod wzglę
Przeciw „pijanej" uchwale dem punktów sprzedaży na głowę
mieszOd ponad 6 lat utrzymuję abstynencję kańca, że tegorocmy Jarmark Łowicki, na
od alkoholu i myślę, że to, i moja działal skutek dość miernego repertuaru i nien(\jność w organizacjach trzeźwościowych lepszej pogody był okazji\ do wypicia nieupoważnia mnie do zabrania głosu w kwe- zliczonych litrów piwa, a o pijaństwie na
stii zwiększenia liczby punktów sprzeda- kończącej tę imprezę zabawie ludowej, nieży alkoholu w naszym mieście. Swój wy- którzy do dziś opowiadają z zażenowa
wód zacznę od zacytowania ustawy o wy- niem. Nie widzą radni co się dzieje w okolichowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu cy ich jednostki samorządowej, podobno
alkoholizmowi. Możemy tam już w arty- domu kultury?
kule I wyczytać: „ ...Organy władzy i adI słyszę w lokalnym radiu nazajutrz po
ministracji państwowej oraz samorządu te- podjęciu przez radę tej skandalicznej uchwarytorialnego są obowiązane do podejmowa- ły jak Pan Bumistrz Budzałek mówi że
nia działań zmierzających do ograniczenia zwiększenie liczby punktów sprzedaży
spożycia napojów alkoholowych ..." oraz w może spowodować zmniejszenie spożycia
artykule 2.1. „ ...zadania w zakresie prze- alkoholu? Co za zdumiewająca logika - nieciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się prawdaż?
przez odpowiednie kształtowanie polityki
Zignorowano negatywne opinie komisji
socjalnej, a w szczególności ..." - i cytuję społecmej, a przede wszystkim Gminnej
punkt 4 tego artykułu „ ... organiczenia do- Kosmisji Rozwiązywania Problemów Alstępności alkoholu ... "
koholowych. Na nic się zdała wypowiedź
Jak te przepisy prawa mają się do tego co doktora Szaleckiego, który wskazywał na
się stało w Łowiczu, gdzie o ponad IOO % niewłaściwe podejmowanie tej uchwały
wzrosła liczba punktów sprzedaży alko- .Wiem, że na sesji część radnych była nieholu czyli nie ograniczono lecz wręcz roz- obecna, mam nadzieję że znajdą się ludzie
szerzono dostępność do alkoholu? (w wy- honoru i wrócą do tematu, bo to nie jest
niku przyjętej 20 czerwca uchwały Rady jedna z wielu zwykłych uchwał. Ja mam
Miejskiej zwiększającej ilość punktów pełne prawo do tego, by mówić o tym, gdyż
sprzedaży - przyp. red.) I kto to zrobił? wiem do czego prowadzi nadużywanie alRadni, między innymi nauczyciele i leka- koholu: nie tylko do głupich uśmieszków
rze. Żenujące usprawiedliwienie się niektó- pod nosem, panie i panowie Radni, którzyrych. Cytuję: pan Mońka ... ,,Alkohol od ście głosowali za ,,pijaną" uchwałą. Dzięku
zawsze towarzyszył ludziom ... ", pan ję tym radnym, którzy mieli odwagę być
Szczepanik w wywiadzie dla prasy mówi o przeciw.
„innych podtekstach" - i dlatego głosował
Jan Orzeł
za. Abstrahując od tego, że już od dwóch
Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania
kadencji zawsze głosuje za większością, to
Problemów Alkoholowych i Łowickiego
trzeba powiedzieć wprost o podtekstach Stowarzyszenia Abstynenckiego
jakichś

Właściciel

tej działki już wcześniej
rozmowy z firmą prowadzącą sieć supermarketów pod wspólnym szyldem Muszkieter. Negocjacje
jednak spełzły na niczym ze względu
na wielkość działki. Warto dodać,
że już wtedy Muszkieter otrzymał
od miasta pozytywną decyzję, jeżeli
chodzi o warunki zabudowy. Wniosek
Carrefour Polska został cofnięty
do uzupełnienia. Potencjalny inwestor
został poproszony o ponowne złoże
nie wniosku, tym razem na mapach
sytuacyjno - wysokościowych, które
są dostępne w wydziale. Do tej pory
jednak do Urzędu Miejskiego nie dotarła odpowiedź w tej sprawie.
Ze wstępnych rozmów przeprowadzonych przez przedstawiciela Carrefour Polska z burmistrzem Ryszardem
Budzałkiem wynika, że przy ulicy
prowadził

Świętojańskiej miałby powstać duży

stanie wybudowana stanie się drogą
Nic innego oprócz drogi w tym
pasie nie może powstać. Oprócz tego
miasto zaproponowało przebudowę
chodnika na ulicy Świętojańskiej. Przebudowany zostałby również przystanek PKS. Trzecią propozycją miasta
jest rozbudowa rozjazdu z ulicy Prymasowskiej i Świętojańskiej. Przedstawiciele Carrefour wyrazili wstępne zainteresowanie naszymi propozycjami...
- powiedział nam burmistrz Ryszard
miejską.

Budzałek.

Champion - zagrożenie
dla łowickich kupców?
Już

po pierwszych wieściach o tym,
grupa Carrefour Polska interesuje
się jedną z prywatnych działek w Ło
wiczu i planuje wybudowanie tam
~~arketu Champion, do Urzędu
Miejskiego w Łowiczu wpłynął protest łowickich handlowców, który
przytaczamy w całości:
Do Urzędu Miasta w Łowiczu
My niżej podpisani handlowcy Miasta Łowicza protestujemy przeciwko
decyzji o lokalizacji marketu „ Champion" w Łowiczu.
Nadmieniamy. że jesteśmy nie tylko
przedsiębiorcami dającymi zatrudnienie w Łowiczu. Powstanie marketu
„ Champion" wymusi na nas zwolnienie naszych pracowników. Mimo obietnic stworzenia większej ilości miejsc
pracy w nowym sklepie w ogólnym bilansie liczba bezrobotnych w Powiecie
że

sklep sieci „Champion" o powierzchni
sprzedaży około 1OOO m2 • Każda taka
powierzchnia sprzedaży wymaga zagwarantowania co najmniej 70 miejsc
parkingowych. Miasto ze swojej strony zaproponowało spółce Carrefour
Polska do rozważenia przeprowadzenie kilku dodatkowych inwestycji
związanych z umiejscowieniem na
wspomnianej działce supermarketu.
Zgodnie z propozycją miasta droga
wjazdowa na działkę ma być zrealizowana tak, jak istniejąca w planach zagospodarowania przestrzennego (nie
istniejąca więc jeszcze fizycmie) droga prowadząca w kierunku muszli kon- Łowickim wzrośnie.
certowej na Błoniach i dalej przebiegaPonadtojesteśmy objrwatelami miająca przez Błonia. Droga ta przewidzia- sta płacącymi podatki i nie życzymy sona jest w granicach działki i jeżeli Z<>- bie, aby władza wybrana przez nas w

demokratycznych wyborach mogła dodo wpuszczania na nasz rynek
nieuczciwej konkurencji.
W związku z tym żądamy nie wydania pozwolenia na tę budowę. (pozwolenia na budowę wydaje Starostwo Powiatowe! - przyp. red) Jeżeli Urząd
Miasta wyrazi zgodę będziemy domagać się dymisji Zarządu i całej obecnej
Rady.
Pod protestem podpisało się około
200 handlowców - nie wszyscy sąjed
nak z Łowicza.
Problem jeszcze nie ujrzał światła
dziennego. Powstawanie większych
sklepówjest nieuniknione, na przykład
Lewiatan (przy ulicy Długiej - przyp.
red.) nie.sądzę, żeby z tego powodu ktoś
stracił pracę. Grupa kupców z Łowi
cza wszczęła protest i zorganizowała
się na ten moment. Cieszę się z tego, że
potrafią się zorganizować. Dobrze byłobyjednak. żeby wysiłek nie został wyładowany na protesty tylko na prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej. Byłoby to z korzyścią zarówno dla
nich, jak i mieszkońców. którzy mogliby
taniej kupować - powiedział burmistrz.
Grupa Carrefour Polska ma przedstawić miastu analizę badania rynku w
Łowiczu, w której to mają być uwzględ-·
nione obawy mieszkańców co do istnienia supermarketu . Na ile jednak
będzie ona wiarygodna? Gros społe
czeństwa wyraża pozytywną opinię istnienia mar/retu w Łowiczu. Dużo osób
wyjeżdża na zakupy do takich sklepów
do Łodzi, a ostatnio do Skierniewic.
Zmusi to kupców do konkurencji... twierdzi burmistrz Budzałek.
(mak)
puścić

Nie tracisz czasu i pieniędzy na dojazdy:

,,CENTROBUD''
ŁOWICZ,

CENTRUM SZKÓŁ PRYWATNYCH, GŁOWNO, ul. Kościuszki 10114

UL. ARMII KRAJOWEJ 61 (za czerwoną górą)

TYLKO U NAS PO NAJNIŻSZYCH CENACH KU.PISZ WSZYSTKIE MATERIAŁY
BUDOWLANE, KTÓRE POZWOLd Cl TANIO. I OSZCZf;.DNIE POBUDOWAĆ TWÓJ
WYMARZONY DOM - CIEPŁY, PRZYTULNY. A PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWY

NASZA OFERTA ZAWIERA:
MATERIAŁY PODSTAWOWE:

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

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

c)
c)
c)
c)
c)
c)

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

PALI/CZY TYTONIU zapraszamy na bezbolesną i bezinwazyjną
Zapraszamy również na:

POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNE
r:if'"

DWULETNIE, o zawodzie TECHNIK EKONOMISTA dla absolwentów szkoły
(nie wymagana matura)
Specjalność: • pracownik administracji • bankowość • finanse i bankowość .
Nauka odbywa się w trybie wieczorowym - zajęcia trzy razy w tygodniu.
Bez egzaminów wstępnych.
Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
Nasze atuty to: • sprawdzona kadra pedagogiczna • atmosfera
życzliwości i współpracy • niskie opłaty za naukę.
Informacje i zapisy: Jadwiga Pawlicka, tel. 0604-270-543 lub 719-38-23. GR-109
średniej

r:if'"

LEWIATAN
MARKET

~

przy ul.

wizyta).

terapie bólu, zaburzeń przemiany
materii, alergii, zaburzeń odporności
i inne.
•

Przyjęcia : soboty, godz. 11.00 - 18.00 Łowicz, ul. Krakowska 4
(w pobliżu Kościoła św. Ducha)
•Rejestracja-codziennie, godz. 11.00-18.00; tel. (024) 721-24-68
• Kontakt z lekarzem : tel. 0-602-532-944 Szymon Woronko

•

...

"TRZYLETNIE - dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej oraz po dwóch
klasach technikum.
r:if'" CZTEROLETNIE - dla absolwentów szkoły podstawowej.
Przyjmujemy do klas I, li, Ili i IV.

R-734

r

terapię antynikotynową (1

LICEUM OGÓLNOKSZJAtCĄCE DIA DOROstYCH

R-923 ...il

Oferuje swoje usługi, w zakresie:
./ prowadzenia kpir
./ rozliczeń z US i ZUS
./ prowadzenie ewidencji
./ doradztwa podatkowego
./ prowadzenia ksiąg handlowych

Tel.ltax 0421719-10-37

Długiej 21

ZAPRASZA

PAŃS1WA
DO.ZAKUPÓW

9
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WKIERNOZI POTRAFIĄ SI~ BAWIC·
Już trzecia w tym roku masowa Impreza plenerowa (nie licząc lipcowego odpustu) odbyła się w Kiernozi
w ostatni wtorek, 15 sierpnia. W maju
odbywały się Gminne Zawody Lekkoatletyczne, w czerwcu - Wieczór
Sobótkowy. Tym razem był to Gminny Festyn Kulturalno-Rekreacyjny,
którego organizatorem był GOK i LZS.

dat na prezydenta Izydor Bidulak z hasłem
,,Ja i moja świta idi:imy do koryta" uzupeł
nionym później o „Tajemnicy zaś nie zdradzę, że oprócz koryta chcemy mieć wła
dzę'' wywoływały co chwila śmiech i brawa.
Konkursy rodzinne i wystąpił zespół
Pieśni Ludowej „Kiemozianie". Jednocześnie odbywały się zawody sportowe po
Piłkarze rozpoczęli imprezę na gminnym drugiej stronie
Pałacu Łączyńskich. Konkurboiskujuż o 10.00,jak określili samfaawod- sy rodzinne były proste i zabawne, do udzianicy - ,jest to ekstraklasa gminnej ligi s'Zi>- łu w nich początkowo nie było wielu chętstek". Dokładniej o tych rozgrywkach piszemy na stronach sportowych. Pozostałe
atrakcje odbywały się w Parku w Kiernozi
od godziny 15.00.
Nie zabrakło też pop comu, waty cukrowej, odpustowych zabawek, akumulatorowych samochodów i pompowanego zamku
do skakania dla dzieci. Prawdziwa udręka
dla rodzin, które przyjechały z dziećmi ...
Była oczywiście zorganizowana przez
GOK loteńa fantowa, na której każdy z l<>sów (2 zł/szt) wygrywał. Stoisko z loterią
i kiermasz.em wystawiła Biblioteka Gminna
w Kiernozi.
Występy artystyczne rozpoczęła kapela ludowa z Kiernozi. Po niej odbywały się
trzy wejścia kabaretu „Spinacz'' z llowa.
Trzy kolejne występy kabaretu ,,Spinacz''
bardzo podobały się publiczności, niektóre
scenki już były znane jak np. wizja rolnika
polskiego na przestrzeni epok. Inna była
bardzo na czasie, zaprezentoawny kandy-

„ Kiemozianie" oślepieni słońcem występowali nie oszczędzając strun głosowych.

nych, ale do każdego udało się zebrać wymagającej ilości uczestników (po 3 rodziny). W konkursie mogły wziąć udział tylko
3 osoby-- mama, tata ijedno dziecko. Rodzina Furmanków była najaktywniejsza - brała
udział w każdym konkursie - niestety bez
powodzenia, ale Bożena Olczak - kierownik GOK dostrzegła ich wysiłek przyznając nagrodę pocieszenia - bawełniany
T-shirt. W konkursie ważenia rodzin wygrywała najlżejsza rodzina: Jaroszewscy 171 kg. Najwyższy wynik w konkursie na

Zapisy na zawody sportowe - jak widać chętnych nie brakowało.

mierzenie wzrostu osiągnęła rodzina Błasz
czaków, najdalej w konkursie skoku z miejsca skoczyli członkowie rodziny Więcków
-w sumie 488 cm. Zwyci~y dostali elektryczne czajniki bezprzewodowe i bawełniane koszulki.
Wielu chętnych zgłosiło się do wzięcia
udziału w zawodach sportowych prowadzonych jak zwykle przez Lecha Lysia,
w czym zawsze dzielnie pomaga mu żona
Danuta. Liczba uczestników w każdym
z konkursów była jedanak ograniczona, tym
razem przyjmowano po 15 zgłoszeń. Pomiomo tych ograniczeń zawody rozpoczę
te podobnie jak występy artystyczne po
godzinie 15.00, zakończyły się dopiero około
godziny 20.00. Po raz drugi konkurs na najwszechstonniejszego sportowca gminy
wzbudził w czasie festynu najwyżej em<>-

Przedstawiciel regionalny niemieckiego koncernu Buderus poleca

kotły:

ZAPEWNIAMY, ŻE NIEMIECKI
BUDERUS TO KOCIOŁ NR 1 NA ŚWIECIE
-V Charakteryzuje się ekonomiczną oszczędną pracą, wysoką ~prawnością i estetyką wykonania.

Montaż kotłowni

olejowych, serwis.
Buderusa naprawdę warto !

~&

włoskiego

koncernu Bugatti poleca grzejniki: .
wydajności 180W
i pojemności wody 2,5 L w zestawie oraz grzejniki Buderus P.urmo,
stosując te grzejniki zaoszczędzicie Państwo 50% opału.
Polecalily kotty węglowo-miałowe typu Energia

~

Wolska - Kobierecka

fa
\

\

ZIMOWE OPONY
JUŻ W SPRZEDAŻY
R-1054

Głowno,

ul. Sikorskiego 31, tel/fax 0421719-00-99

PPHU „KOSMO" s.c.
ul. Jana Pawia 1123, tel. 830-21-11

oferuje:

z zasypem 1 raz na dobę, ze spalaniem górnym i dolnym
oraz kotły na koks, węgiel, drzewo.
ZAPRASZAMY: po wanny, miski sedesowe, kabiny, baterie, węże PE,

HURTOWNIA H'W'fbRAULICZNA,
Łowicz, ul. Klickiego 7 tel./fax (046) 837-40-41

Mirosław

.

Dealer Huty

KING, SINTEZI, EWOLUTO, GAMA o wysokiej

rury stalowe, miedziane i PCV

muzycznych z terenu gminy, istniejącego od 1O
lat zespołu „Times", 7-letniego „Maldis"
oraz powstałego miesiąc wcześniej, debiutującego w Kiernozi zespołu ,,Drink Team".
Nnie był to jedyny debiut w Kirenozi, wcześniej Krystyna Bliźniak przeczytała swój
wiersz okolicznościowy, który napisała specjalnie na festyn.
Wśród wystawionych stoisk po raz pierwszy w Kiernozi pojawiła się OSM Ło
wicz. Przy stoliku obok pracownicy działu
skupu udzielali informacji rolnikom - potencjalnym dostawcom mleka.
Po godzinie 22.00 występy skończyły
się, a ci, którzy mieli jeszcze nieco sił po
tych wszystkich atrakcjach, poszli bawić
się na dyskotekę do pałacowej kawiarenki,
gdzie zabawa trwała do świtu.

SPRZEDAŻ,SERWIS

4f

Łowicz,

TANIE GRZANIE

wkładką aluminiową,

Póżnym popołudniem rozpoczęły się
występy młodzieżowych zespołów

AKUMULATORY

-V W skład pakietu firmy Buderus wchodzi:
• kocioł C.O. •zbiornik na olej 1600 I •grzejniki •zawory termostatyczne
• naczynie przeponowe • zespół bezpieczeństwa czujka zew. • zawór • pompa
• Firma posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej '!'I zakresie
instalacji c.o. i wod.-kan. upoważniające do projektowania, nadzorowania i kontrolowania bud.

rury PEKS z

Więcek.

OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE, Tm
N ~
ROLNICZE

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA KOTŁÓW BUDERUS
wraz z całym pakietem po najniższej cenie

Przedstawiciel

lewska. Najmłodsi i najlepsi sportowcy
gminy Kiernozia (dzieci do lat 7) to - Piotr
Gawrysiak, Damian Krystecki, Grzegorz
Lysio i Robert Wasilewski. Wśród młodzie
ży powyżej 15 lat nagrody wywalczyli:
Marcin Mika, Stanisław Zawadzki, Przemysław Kowalczk, Bartosz Popławski,
Mariusz Znyk, Radosław Kowalski, Mmichał Ryfa, Lukasz Zając, Tomasz Lysio,
Marcin Fortuna, Jakub Pietrzak i Tadeusz

j_/OPONY~~

Buderus, Viessman, Lumo, ACV

państwo

faworyt ,jednocześnie
klasyfikacji w ubiegłym roku Bartosz Popławski ma dwóch rywali. (Do
ogólnej klasyfikacji były liczone również
styczniowe rozgrywki w warcaby i szachy,
które odbywały się w GOK oraz majowa
lekkoatletyka). Walka była zacięta po konkurencjach koszykarskich punktowo z Bartoszem Popławskim zrównał się Lukasz
Zając. Po rzucie lotką i pompkach Bartosz
zdystansował jednak rywali zdobywając w
sumie 49 punktów i wywalczajęc po raz
drugi Puchar Wójta Gminy Kiernozia. Po
41 punktów zdobyli Radosław Kowalski
(Il miejsce) i Lukasz Zając (JJJ miejsce), d<>grywka w rzutach lotką ostatecznie zdecydowała o kolejności. Bartosz Popławski
okazał się lepszy i otrzymał puchar z rąk
wójta gminy Zenona Kaźmierczaka
Rozegrano też inne konkurencje sport<>we, nie związane z klasyfikacją, dla 3 grup
wiekowych - żonglerka piłką, bieg na d<>chodzenie, hoola - hop. Dla najłrnodszych
chętnych odbył się wyścig w workach
i wyścig kangurów. W otwartym biegu na
dochodzenie dziewczęta okazały się lepsze
od chłopców. Zwycięzcami konkurencji
i aktywnymi członkami byli w grupie do lat
15: Hubert Gawrysiak, Andrzej Czyżew
ski, Andrzej Grzegorek, Tomasz Winiecki,
Wioletta Dylik, Tomasz Stępień, Paulina
Bliźniak, Dominik Błaszczak, Anna Wasizwycięzca

KOTŁOWNIE OLEJOWE

Zainstalujcie

Okazało się, że

cji.

p..'t~
R-985
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• Blachodachówka --~--~';;
ofoliowana 26 zł + VAT
• Blachy trapezowe i płaskie lakierowane
• PROMOCJAlll blachodachówka KD'.I.!!
Niemiecka 24,50 zł+ VAT
e Blacha szwedzka z LUTOMIERSKA
- ceny producenta
• Folie paroprzepuszczalne
•Systemy rynnowe z PCV -G!MJ3H1,I
femmidUdornu J

~~

•Siding
-~O"L~
• Boazeria PCV
~
• Okna PCV z Węgrowa 5 -komorowe
R-953

Zakład

Handlowo - Usługowy

„ Meblomax"
Łowicz,

ul. 3 Maja 5

•!• meble na indywidualne zamówienie
•:• zestawy kuchenne
~~
•!• biurka pod komputer d ~~
•!• pawlacze
~
•!• szafy z drzwiami przesuwanymi
•!• kompleksowe wyposażenie biur
i sklepów

Konkurencyjne ceny

ZAPRASZAMY
Tel. 837-83-38 sklep
Tel. 837-86-98 dom

R-924
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PRZED·SWOIM WIELKIM DNIEM
Koronacja za

niecały miesiąc.

Czy prymas

Skończyły się już przygotowania odbyć się koronacja obrazu. Kiedy jedorganizacyjne i zewnętrzne, które przez nak kościelny odsłonił mi obraz, zrozuokres 2 lat prowadzono w Domaniewi- miałem, że koronacja musi się odbyć.
cach, aby przygotować się do koronacji Obraz był odnawiany w 1990 roku przez
obrazu Matki Bożej Pocieszycielki Stra- prof Jerzego Wolskiego. W tym samym
pionych. Termin koronacji jest już bar- czasie odnowiono ołtarze i organy, nadal
dzo bliski, uroczysta msza św. korona- jednak bardzo wiele rzeczy było do zrocyjna rozpocznie się we wtorek, 8 wrze- bienia. W 1998 roku dzięki staraniom
śnia, o godzinie 11.00. Aktu koronacji bp. Alojzego Orszulika został wydany
obrazu dokona Nuncjusz Apostolski przez Stolicę Apostolską Dekret uchwaarcybiskup Józef Kowalczyk, współko lający koronację. Wniosek ten wcześniej
ronatorem będzie biskup ordynarisz Aloj- był zatwierdzany przez Episkopat Polski.
Myśl o koronacji była jednak dużo
zy Orszulik, kazanie wygłosi biskup ordynariusz diecezji szczecińskiej arcybi- wcześniejsza, bo już w 1975 roku Prymas Stęfan kardynał Wyszyński namaskup Zygmunt Kamiński.
Uroczystość odbędzie się w Domanie- wiał do starań o koronację obrazu. Wtedy
wicach na specjalnie do tego celu przygoto- kaplica została podniesiona przez Prywanym placu koronacyjnym w pobliżu masa Tysiąclecia do rangi sanktuarium.
Sanktuarium p.w. Narodzenia Najświętszej Prymas bardzo interesował się DomanieMaryi Panny. W czasie liturgii obraz będzie wicami - podkreśla ks. Piotr Żądło.
zdjęty z ołtarza i abp. Józef Kowalczyk W związku z tym napisałem pismo do dyrektora Gimnazjum w Domaniewicach
ukoronuje go papieskimi koronami.
z wnioskiem, aby Stefan kardynał ff:Yszyń
Jeszcze 2 lata temu
ski został uwzględniony jako kandydat
na patrona szkoły. Pismo to wkrótce zonic na to wskazywało
stanie złożone. Proboszcz podkreśla
Przyszedłem do Domaniewic w 1998 w nim, że kardynał Stefan Wyszyński jest
roku, aby doprowadzić do tej koronacji - po dzień dzisiejszy wielkim autorytetem
mówi proboszcz parafii św. Bartłomieja moralnym, był obrońcą praw człowieka.
Apostoła - ks. Piotr Żądło. Gdy po raz Pragnieniem moim jest, aby w pobliżu
pierwszy zobaczyłem kaplicę, trudno było sanktuarium stanął pomnik Prymasa
wyobrazić sobie, żejuż za 2 lata ma tutaj Tysiąclecia, może w rocznicę koronacji ...

Ołtarz

zostanie patronem gimnazjum?

polowy przy Sanktuarium

Korony

Jedna z rodzin z terenu gminy czuwa przed obrazem w czasie indywidualnych
godzinnych spotkań

Wyszyński

są

zabytkowe

Korony, którymi zostanie udekorowany obraz, pochodzą z 1640 roku - mówi
proboszcz Domaniewic. - Tymi koronami, wykonanymi z pozłacanego srebra,
pobożni ludzie przyozdobili obraz. Tegoroczna koronacja jest koronacją papieską, to znaczy oficjalnym stwierdzeniem, że obraz na to zaluguje, ponieważ
słynie z łask. Korony są więc zabytkami. O 120 lat młodsza od nich jest srebrna sukienka, która pochodzi z 1760 roku.
Przygotowania zewnętrzne obecnie
już się zakończyły. Jako pierwsze
w 1998 roku zostały wykonane w kaplicy posadzki. Pomimo że są prawie
nowe, styl ich jest odpowiedni do stylu
barokowej kaplicy, niewtajemniczeni raczej nie zauważą ich wieku. W 1999
roku kaplica była odnowiona wewnątrz.
Z innych prac wykonanych w związku
z przygotowaniami do koronacji warto
wymienić: wymianę instalacji elekrycznej w sanktuarium, wymianę nagłośnie
nia, założenie nowego alarmu. Wewnątrz
kaplicy umieszczony został portret Prymasa Jana Wężyka, arcybiskupa gnieź
nieńskiego, który w 1633 roku konsekrował kaplicę. Portret został wykonany na specjalne zamówienie i umieszczony obok tablicy upamiętniającej historyczną konsekrację. Wykonano również nowy rzeźbiony pulpit (tzw. ambonka) w stylu barokowym. W kopule
sanktuarium umieszczony został herb
Ojca Świętego, dla upamiętnienia, że za
pontyfikatu Jana Pawła Il dokonuje się
koronacji obrazu. Na zewnątrz kaplicy
wykonanO" parkan, ułożono bruk, posa' dzono kwiaty. Urządzono już plac koronacyjny, na którym znajduje się ołtarz
polowy i stacjeDrogi Krzyżowej. Przygotowania do koronacji objęły również

kościół parafialny i budynki parafialne.
Proboszcz podkreśla, że realizacja tych
wszystkich prac była możliwa dzięki zaangażowaniu ludzi i Rady Parafialnej.
Wszyscy czekali na tę koronację i bardzo się nią cieszą - mówi ks. Piotr Żą
dło. - Obraz i Sanktuarium są dla parafian najcenniejszą perłą.
W najbliższych dniach w Sankmarium
rozlegać się będą domaniewickie fanfary, które będą towarzyszyły zasłanianiu
i odsłanianiu obrazu - mówi proboszcz.
Melodia ta została napisana przez Wiktora Łyjaka z Warsza~· (znanego organistę, współorganizatora organowego
festiwalu bachowskiego w Łowiczu przyp. red.). Nagrania utworu dokonała Orkiestra Filharmonii Narodowej
w Warszawie. ,Mechanizm odsłaniania
obrazu i emisji fanfar będzie tak sprzę
żony, że możliwe będzie odsłonięcie obrazu bez muzyki, jeśli w tym czasie bę
dzie np. śpiew wiernych.

Nie kostka brukowa
jest tu najważniejsza
Równolegle z przygotowaniami organizacyjnymi trwają przygotowania duchowe. Już od 8 sierpnia 1999 roku trwało odwiedzanie domów parafian przez
kopię obrazu Matki Bożej Pocieszycielki
Strapionych. Wędrówka obrazu zakoń
czyła się w czwartek 3 sierpnia br. Obecność obrazu w każdym domu mogła
trwać tylko 6 godzin, a przenoszenie
do kolejnego domu odbywało się w godzinach: 6.00, 12.00, 18.00, 24.00. Początkowo rodziny, które miały przyjmować obraz w nocy, nie wydawały się
z tego zadowolnone,jednakjuż po kilku
dniach okazało się, że to najlepsza pora
na czuwanie, spokój, modlitwę i skupienie. Od 8 czerwca br. do 8 września w
godzinach od 6.30 do 21.00 każda rodzina z terenu parafii jest indywidualnie zapraszana do kaplicy na czuwanie przy
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cudownym obrazie. Każdy chętny, rówPrzed koronacją ,
spoza parafii, może włączyć się do
będą koncerty
Rodziny Różańcowej. Od I września
trwać będą misje parafialne prowadzone
W kaplicy odbywają się również goprzez 2 księży salezjanów z Olsztyna i dzinne koncerty organowe w wykonaniu
Warszawy. Misje zakończą się koronacją. Wiktora Łyjaka. Termin najbliższego na
razie nie jest ustalony, ale odbędzie się on
Już nie tylko śluby
prawdopodobnie jeszcze przed koronaKaplica od dawna jest miejscem udzie- cją, pod koniec sierpnia. Na placu korolania sakramentu małżeństwa, dlatego nacyjnym przy Sanktuarium planowany
też cudowny obraz jest niekiedy nazy- jest też na I września o godz.18.00 konwany obrazem Pani Domaniewickiej - cert znanego piosenkarza estradowego
Matki Pięknej Miłości. Codziennie ka- _Krzysztofa Krawczyka. Artysta wystą
plica jest otwarta w godz. 6.30-21.00, pi z recitalem o tematyce religijnej.
Do wszystkich parafii diecezji łowickiej i
można w niej uzyskać jubileuszowy odpust zupełny. Nabożeństwa w Sanktu- niektórych diecezji łódzkiej i warszawskiej
arium są odprawiane w każdą środę o rozesłane zostały zaproszenia na koronację
godz.16.30 nowenna z czytaniem inten- i plakaty o niej obwieszczające. Na przygocji, które wierni wrzucają do specjalnej towanym placu koronacyjnym zmieści się
puszki. W niedzielę o godz.16.30 odpra- według księdza proboszcza około 7 tys.
wiana jest msza św. Kapłani odbywający osób. W pobliżu placu znajduje się też łąka
• pielgrzymki z wiernymi w innych dniach i boisko, na którym będą mogli przebywać
tygodnia mogą korzystać z ołtarza polo- wierni w czasie uroczystości. Nagłośnienie
wego. Pragnieniem proboszcza jest, aby jest już przygotowane, rezerwowe zostało
już wkrótce codziennie w godzinach wie- wypożyczone. Słowem wszystko przygoczornych prowadzić dyżur w konfesjo- towane na przyjęcie pielgrzymów. Domanale, w każdą sobotę przez cały rok od- niewicka Pani zaprasza. - podkreśla proprawiać różaniec, jeżeli tylko organiza- bo=z Żądło.
Mirosława Wolska - Kobierecka
cyjnie będzie to możliwe.

Będzie kawiarenka
przy. parafii na Korabce

nież

ul.

Górale z miejscowości Nowe Bystre
obecnie 3 żyrandole do nowego kościoła na Korabce w Łowiczu.
W każdym z nich będą 24 żarówki,
a średnica jednego żyrandola wynosić
będzie 1,5 metra. W tym samym warsztacie została wykonana chrzcielnica, która znajduje sięjuż w tym kościele. Początkowo zawieszenie żyrandoli planowano w czerwcu, ale jest to żmudna ręcz
na robota, technika polega na komponowaniu wielu gatunków drewna, więc termin uległ zmianie. Proboszcz kościoła
ma nadzieję, że pod koniec sierpnia praca przy żyrandolach będzie zakończo
na.Jeszcze w tym roku planowane jest
obudowanie nowego tabernakulum, które
na pamiątkę do kościoła zakupili rodzice dzieci, które w tym roku przystępo
wały do pierwszej komunii świętej i komunii rocznicowej.
Obudowywany również będzie obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy patronki kościoła. Wokół obrazu będzie
wykonują

12 gwiazd wykonanych z brązu. Przy
stoi też pamiątka zakupiona
przez młodzież, która w tym roku była
bierzmowana - jest to krzyż z 4-rarniennym świecznikiem. Na wewnętrznych
ścianach kościoła są też już 22 świecz
niki, które zakupiły rodziny parafian.
Gdy ogłosiłem w niedzielę na mszach,
że rodziny mogą wykupić dla kościoła
świeczniki i będzie ich w sumie 22.jeszcze
tego samego dnia zgłosiło się 20 rodzin
chętnych - mówi ks. Wiesław Frelek.
Przed zimą konieczne będzie rozwią
zanie problemu ogrzewania w kościele,
w czasie poprzedniej zimy kościół był
ogrzewany przez 2 nagrzewnice elektryczne. Posadzka we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka Duszpasterskiego jest już wykonana, ale w kościele bę
dzie robiona dopiero w przyszłym roku,
ponieważ wiąże się to z podwyższe
niem podłogi o około 30 cm.
Zakończyły się już wszystkie prace
budowlane na terenie ośrodka dla rnłoołtarzu

- do sali teatralnej brakuje jedynie kulis i kuryny, 150 krzeseł podarował Caritas. Gotowe jest pomieszcenie,
w którym ks. Wiesław planuje urządzić
bibliotekę i świetlicę. Dzieci mogłyby
tutaj odrabiać lekcje,-niewykluczone jest
zorganizowanie kursów - np. języko
wych. Gotowe są też szatnia i łazienki.
Co szczególnie ciekawe: już we wrześniu otwarta zostanie przy parafii klubokawiarnia. Zostanie ona urządzona na
wzór chaty łowickiej - na ścianie, która
została pomalowana na niebiesko zrobiona będzie strzecha, zawisną oryginalne łowickie pająki, w oknach będą wycinane łowickie firanki i inne typowe
dla regionu ozdoby. Otwarcie klubokawiarni planujemy w pierwszą niedzielę
września - mówi ks. Wiesław - Nie nastawiamy się oczywiście na zysk, chcielibyśmy tylko, aby mogły tutaj się spotkać
dzieci, młodzież ,rodzice i miło spędzić
czas - oczywiście bez alkoholu. Obsługi
wać w kawiarni będą parafianie. (mwk)
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,,Boczki

Z wycieczką do ...

WALEWICE (cz. li)
Poprzednim razem

przedstawiłam

Państwu, krótką historię Walewic

i jego
mieszkanki, będacej „polską małżonką
Napoleona" - Marii Walewskiej . Teraz
wyposażeni w wiedzę pamiętnikowo
plotkarską, dokończymy zwiedzanie
tego malowniczego miejsca.
Do pałacu i dziedzińca prowadzi alejka, utworzona przez szpaler drzew
głównie lip i grabów. Już z daleka zwracamy uwagę na portyk z czterema kolumnami w stylu jońskim. Podchodząc
bliżej zobaczymy w tym panonie kartusz z herbem rodziny Grabińskich,
przedstawiający głowę żubra przeszytą mieczem. Obecność herbu Pomian to
oczywiście nie przypadek, bowiem
ostatnimi właścicielami Walewic byli
wspomnieni Grabińscy, którzy niestety utracili posiadłość w 1945 roku. Już
za ich czasów prowadzono tu hodowlę
koni, która z powodzeniem kontynuowana jest do dziś. Poniżej umieszczono także tablicę z wyrytymi napisami
upamiętniającymi fundatorów, architekta i datę powstania pałacu.
Sporo uroku budowli dodają galerie,
łączące bryłę główną z bocznymi pawilonami. Na pawilony warto zwrócić
szczególną uwagę, ponieważ ich ściany
wyłożone są niezwykle cennymi XIX wiecznymi tapetami nawiązującymi do
mitologii greckiej. Mamy więc namalowaną ekstatyczną scenę święta Dioni-zosa, święta nimf, scenę składania ofiar
Atenie oraz scenki pejzażowe i krajobrazowe. Legenda powiada, że zamówiła je sama Walewska w 1812 roku na
przyjazd Napoleona. Niestety, ku jej
rozczarowaniu do spotkania z wodzem
nie doszło, gdyż zajęty był wycofywaniem swoich wojsk. Nie będziemy mogli ich podziwiać, ponieważ w tej czę
ści wnętrz znajduje się siedziba pracowników stadniny. Niech to jednak nie zniechęca nikogo do wycieczki, bo w Walewicach czeka nas jeszcze sporo atrakcji.

odmówić

Jaki patron dla gimnazium?

EP ekcrplast

Głowno, ul. Andersa 17

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY OKLAND S.A.

NAJTAŃSZE OKNA

OKNA PCV

z niemieckich profili
ALUPLAST2000

DREWNO, ALUMINIUM
SYSTEMY OKIENNE

od ponad dwudziestu lat

Tego, czego nigdy nie można było czorem. Nie było to spotkanie konkurPolakom, to przywiązania do sowe, ograniczało się jedynie do zapre- .
tradycji. Od dłuższego już czasu rozwi- zentowania i porównania twórczości
jają się i powstają nowe zespoły folklo- około dwudziestu zespołów. „Boczki
rystyczne. Na ziemi łowickiej już od Chełmońskie" zaprezentowały program
ponad dwudziestu lat, bo od paździer tańców, przyśpiewek, piosenek ludonika 1974 roku działa Regionalny Ze- wych z regionu łowickiego. Członkowie
spół Pieśni i Tańca „ Boczki Chełmoń zespołu wystąpili w łowickich strojach
ski" utworzony przy Ochotniczej Stra- ludowych oraz częściowo kocierzew1
ży Pożarnej w Boczkach koło Łowicza. skich. Choreografię programu stworzył
Powstał on podczas przygotowywania Stanisław Wróbel, zaś opracowaniem
corocznych, gminnych dożynek. Zmie- muzycznym zajął się Daniel Bocze~.
niał on bardzo często swych patronów, Według uczestników, występ został baraż w sierpniu 1981 roku dostał się „pod dzo miło i ciepło przyjęty.
egidę"Gminnego Ośrodka Kultury w
Kolejny występ „ Boczki Chełmoń
Kocierzewie. Jest to jeden z kilku ze- skie" planują na konie~ sierpnia.
Zespół aktywnie uczetniczy w życiu
społów folklorystycznych, który w
okolicach Łowicza kultywuje tradycje kulturalnym województwa łódzkiego.
regionu łowickiego. Zespół ten bardzo Wielokrotnie też występował za granicą,
Hodowla koni w Walewicach to już tradycja...
często bierze udział w różnych konkur- min. w Austrii, w Niemczech, w Bułgarii.
sach i przeglądach.
Podczas występów towarzyszy mu kaPałac był oczywiście wielokrotnie bogactwie flory na wyróżnienie zasłu
Ostatnio wziął udział Chełmońskich pela w składzie: Edward Bednarek- klarprzebudowywany i restaurowany. Naj- gują: grujecznik japoński, świerki białe, Spotkaniach z Folklorem z udziałem net, Jan Dutkiewicz- akordeon, Daniel
ważniejszych zmian dokonał Stanisław buki, tulipanowiec oraz pomnik przyzespołów zagranicznych. Zespół wyje- Boczek- klarnet i bębenek ludowy, MaGrabiński, który zakupił podupadłą po- rody - dąb szypułkowy z pniem o ob(ac)
chał 6 lipca rano, a wrócił 8 lipca wie- rek Siejka- akordeon i bębenek.
siadłość w drugiej poi. XIX w. Na szczę wodzie 5,85m. Sporo jest także w parście bu<fynek zachował wiele ze swoje- ku rzeźb i pomników, które cieszą oko
go klasycystycznego wYStroju. Przykła zwiedzającego. Jeżeli jeszcze dodam, że
Domaniewice
dem mogą być niektóre drzwi, część po- w trakcie spaceru niemożliwością jest
sadzek, kominki i jedna boazeria. Nie bez nie natknąć się na jakieś stado koni, nie
kozery podaję te informacje. Jeżeli ktoś pozostaje nam nic innego jak jechać do
z Państwa ma ochotę, może sobie wy- Walewic. Naprawdę warto!!!
Dorota Dziekanowska
nająć w Walewicach apartament, a wteDo 20 sierpnia mieszkańcy gminy policzenia głosów zostanie powołana
dy grzech nie wiedzieć, gdzie się nocuje.
Domaniewice mogą zgłaszać swoje pro- specjalna komisja.
Ku mojemu zaskoczeniu, cena noclegu
Sprostowanie
Kandydatura postaci, która zbierze
pozycje na patrona Gimnazjum w Donie jest astronomicznie wielka, wiec dlaNŁ w artykule ,;z maniewicach. Uczniowie mogli zgłaszać najwięcej głosów zostanie poddana gło
numerze
ostatnim
W
czego nie zaszaleć.
swoich kandydatów już w czerwcu do sowaniu na Radzie Pedagogicznej w
Dyrekcja stadniny dba nie tylko o ko- wycieczką do... Walewic" dopisaliśmy podże właśnie w Walewi- specjalnie do tego celu przygotowanej październiku br., by trafić do Zarządu
sugeruje,
który
tytuł,
nie, ale także o przypałacową roślinność.
urny. Kartki do głosowannia z piecząt Gminy Domaniewice, który z kolei proI słusznie, bo to duży atut tego miejsca. cach M. Walewska poznała Napoleona. Nie
ką szkoły dostał każdy z uczniów, takie pozycję tę przeanalizuje i przekaże RaMiłośnicy przyrody z pewnością nie jest to prawdą. Mańa Walewskaporazpierwsame kartki dostaną wszyscy chętni dzie Gminy. Kiedy szkoła będzie miała
Warw
balu
na
Napoleona
zobaczyła
szy
przejdą obojętnie przy czterech potęż
Poprzez sołtysów informacja patrona na razie nie wiadomo.
dorośli.
mówi,
która
wersja,
druga
też
Jest
szawie.
nych dębach, rosnących na dziedzińcu,
Jak się dowiedzieliśmy wśród kanktóre wydają się pamiętać jeszcze cza- że pizyszli kochankowie spotkali się w mo- taka trafi do wszystkich mieszkańców
dydatów są m.in.: Władysław St. Reysy Walewskiej. Podobnie miłych wra- niu pod Warszawą. Zainteresowanych od- gminy.
Każdy chętny może oddać tylko je- mont (propozycja dyrektora szkoły
żeń dostarcza przechadzka po parku syłamy do lektury pt ,,Kłopoty z panią
zaprojektowanego przez Waleriana Kro- Walewską'' M. Brandysa, zaś panią Dorotę den głos, zamieszkanie na terenie gminy Andrzeja Piaseckiego) i kardynał Stefan
jest jedynym warunkiem, które upraw- Wyszyński (kandydatura proboszcza
nenberga, tego samego, który kompono- Dziekanowską gorąco przepraszamy.
Redakcja nia do wzięcia udziału w wyborach. Do Piotra Żądło).
(mwk)
wał park pałacowy w Białowieży. W

„ROWINTEX" S.C.,

KKeE

zachwycaią

Chełmońskie''

riiiiNKl
lKBnJ

~

NISKIE CENY, PROFESJONALNA OBSŁUGA
ZADZWOŃ-PRZYJEDZIEMY, WYCENIMY, ZAMONTUJEMY
Tel. 042/719-47-44 lub 0-603-646-537
R-1013

KOTŁOWNIE OLEJOWE
Dystrybutor regionalny niemieckiego koncernu Buderus
informuje, ie z dniem 01.os.2000 r. rozpoczęła się sprzedai
instytucjom sfery budżetowej kotłów stalowych typoszeregu
SK·42S (90-180KW) SK6 (23o-690 KW) oraz SK 725 (870-1600 KW)
z terminem płatności 6 miesięcy.
Oprocentowanie kredytu 0%, co w praktyce oznacza,
że firma PHZ Czerwińscy udzielać będzie nieoprocentowanego kredytu
z terminem płatności wynoszącym 180 dni

HURTOWNIA HYDRAULICZNA,

ł.owiez, ul. Klickiego

7

Stryków, ul. Piłsudskiego 33
tel. (042) 719-86-80
Głowno, ul. Łowicka 19,
tel. (042) 719-31-52
R-1006
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ul. Poznańska 42
Tel. (046) 830-33-88
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Oferuje po atrakcyjnych cenach:

SKORZYSTAJ ZE
SPECJALNEJ OFERTY
PROMOCYJNEJ
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Nowo otwarta hurtownia
CERAMICZNO-BUDOWLANA

Glazurę, terakotę krajową
i zagraniczną
Kleje, fugi, listwy wykończeniowe
Gipsy, gładzie, masy wyrównujące
Artykuły sanitarne:
v' wanny, umywalki, baterie
v' zlewy, kabiny prysznicowe itp.
Znicze
Zapraszamy codziennie od 8 - 17
w soboty od 8 -13

»-

Hurtownia mieści się naprzeciwko stacji
benzynowej Haczykowscy

NA TERENIE MIASTA

TRANSPORT GRATIS !

R-971

SOBIERADEK
OD PROJEKTU DO WYKONANIA

z drzwiami

składanymi

NOWOCZfSNEZABVDOWYWNĘTRZORAZ

SY5TEMYOKIENNE KBE, ALUMINIUM,
PCVNADOWOLNYWYMIAR

MEBLE
~

Łowic:i.

Nowy Rynek 16

el. 0-46 837-89-01 0-602-71-35-9

:!

MEBLE NIElYPOWE
KUCHNIE • SZAFY - BIURA - SKLEPY
Łowicz, ul. Powstańców 1863 r. nr 15
R-9
tel. (0-46) 837-56-56
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W nowym magazynie łowickiej OSM wózki widłowe Clark wnoszą prawie tonę ładunku na wysokość ponad 6 metrów
Zakończona została, rozpoczęta

w roku ubiegłym, modernizacja części
magazynu wyrobów gotowych w Okrę
gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ło
wiczu. W oddanej już do użytku hali,
przeznaczonej na wyroby w kartoni-

bie chwali - właśnie w wyniku wizyt na
targach udało się dobrać to, o co chodziło.
Łącznie, na poziomie podłogi, którą
wylano betonem uszlachetnionym dodatkami zwiększającymi odporność na
ścieranie, oraz na pięciu wyższych po-

ziomach, zapewniono aż 2500 miejsc
paletowych. Nie widać tego zupełnie
z zewnątrz, skąd budynek, odkupiony
od niegdysiejszego WPHW, wcale nie
sprawia wrażenia dużego.
Nie jest to koniec rozbudowy magazynu. Będzie ona kontynuowana tak,
by zapewnić kolejne 2000 miejsc na palety, a obok powstanie część chłodni
cza, głównie z myślą o asortymencie produkowanym obecnie w małym i przewidywanym docelowo do likwidacji zakładzie na Blichu. Modernizacja magazynu jest tylko jednym z fragmentów
zaplanowanej na kilka etapów rozbudowy zakładu, mającej go dostosować
do norm przestrzeganych w krajach Unii
Europejskiej, zmniejszyć koszty jego
funkcjonowania i umożliwić przerób
większej ilości mleka. Docelowo proces
przerobu mleka, od jego przyjęcia jako
surowca, przez wszystkie etapy produkcji, aż do załadunku gotowych wyrobów na samochody, będzie ściśle kontrolowany i przebiegać będzie pod jednym dachem.

li li

kach, powstały imponującej wielkości ,
metalowe konstrukcje, umożliwiające
składowanie palet z gotowymi do wysłania w kraj kartonami z mlekiem, śmie
taną czy puddingiem na aż pięciu poziomach. Najwyższy z nich sięga niemal poziomu dachu magazynu, do umieszczania na nim palet zakupiono dwa
wózki firmy Clark, będące w stanie wstawić na wysokość do 6,25 metra ciężar
do 950 kg. Przeciętna paleta jest trochę
tylko lżejsza, nosi Il'1 sobie, ładunek ok.
700-750 kg. Nie wszystkie wózki gwarantowały odpowiednią, żądaną przez
nas, wysokość podnoszenia i udźwig na
tej wysokości - mówi główny mechanik .
OSM Cezary Sejdak. Od czego są jednak targi, na których można zapoznać
... i w środku.
się ze wszystkim, co oferuje rynek
i wizyty na których Sejdak bardzo so- samochód.

P.P.H.U.

Regały wydają się

Każdy

kierowca sam, bez wysiłku, jest w stanie załadować swój

NA MATEIUAŁY BUDOWWE OD FIJNDAMENTIJ PO DACH

.
WYROBY NAIWYZSZEJ JAKOSCI RENOMOWANYCH FIRM
,

VELUX®
X

GWARANCJĄ UDANEJ INWESTYCJI!

CEKOl OPOCZNO

KLEJE

....._

!ZAPRAWY,
SYSTEMY
DOCIEPLEŃ

SYSTEMY GIPSOWE

SZPACHLE
GŁADZIE GIPSOWE

S.A.

GLAZURA,
TERAKOTA

DACHOWE

CEGŁY I KSZTAŁTKI

KLINKIEROWE

"·

OKNA

OKNA I DRZWI
DREWNIANE

Tempo inwestycji, które spółdzielnia
finansuje z własnych pieniędzy, zależeć
będzie od efektów negocjacji o przyję
ciu Polski do Unii.
Jeśli realna okaże się data I stycznia
2003, spółdzielnia zrobi wszystko, by
na ten dzień być w pełni gotową do podjęcia walki konkurencyjnej na wielkim,

PERKREDnl

S.C.

HURTOWANI MATERIAŁÓW BLOKOWYCH
ODDZIAŁ W ŁOWICZU; UL. KALISKA 26
TEL./FAX 046-837-33-24

na pierwszy rzut oka delikatne, a
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CERAMIKA BUDOWLANA
NOWEJ GENERACJI

==

lł5

~ IZOLBETt
MASY IZOLACYJNE

STYROPIAN

fłil'

s

BLACHODACHÓWKA
BLACHY TRAPEZOWE

~ l!iiłKMI
~PORTRl
POLAND I
NOWOCZESNE
STROPY LEKKIE
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DRZWI

SYTEMY
GIPSOWE

WNĘKOWE

BRAMY UCHYLNE
I PRZESUWANE

SYSTEMY
RYNNOWE

Dokładnych

GAZOBETON

informacji dotyczących promocyjnych kredytów na zakup materiałów budowlanych
udzielamy w siedzibie firmy: Łowicz, ul. Kaliska 26 w godz. 7.00 do 17.00, soboty 7.00 do 13.00
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dźwigają

tak ogromne

europejskim rynku. Jeśli - co zdaje się
bardziej prawdopodobne - przystąpie
nie do UE nastąpi w roku 2005 czy 2006,
OSM będzie się też modernizować, ale
w nieco wolniejszym tempie, czyniąc
podejmowany wysiłek łatwiejszym do
udżwignięcia.

Wojciech Waligórski

Bolimów

Przedszkole
czeka no remont
Remont w naszym przedszkolu jest
konieczny i z pewnością zostanie przeprowadzorryjeszcze w te wakacje -mówi
wójt Bolimowa Andrzej Jagura. W zajmowanym przez tę placówkę budynku
konieczna jest wymiana okien, wymiana systemu centralnego ogrzewania oraz
docieplenie budynku. Fakt, iż mimo
sierpnia prace jeszcze się nie rozpoczę
ły, wójt tłumaczy oczekiwaniem na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie przyznania
na ten cel pożyczki.
Koszt modernizacji i remontu tego
obiektu został wyceniony na 150.000
zł i o taką właśnie pożyczkę gmina zło
żyła wniosek do Funduszu. Wójt zapewnia, że: Decyzja w tej sprawie ma
zapaść lada dzień. Pożyczka z Funduszu byłaby dla nas najkorzystniejsza ponieważ zobowiązani byśmy byli do spła
ty tylko 50%. Przedsięwzięcie to spełnia
wszystkie wymogi więc myślimy, że nasz
wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, gdyby jednflk tak się nie stało bę
dziemy musieli poszukać innego źródła
lfinansowania tej inwestycji.
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SAMOCHODOWE
Renault Clio 1,2 RL, 1997 rok, 5-dJZwiowy, immobilizer, gazowe napinanie pasów, poduszka, grafit metalik,% tys. km, 18.500 PLN. Tel. 0461837-59-82.
Seat Ibiza, 1993 rok - sprzedam. Tel. 046/838-34-58.
Łowicz,

Polonez, 1992 rok, stan dobiy - sprzedam.
ul. Spokojna 9 po 19.00.
Ogara, Rometa-

kupi~.

Honda Accord, 1989 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0606-283-531.

Fiat 126p, 1990 rok, stan dobry - sprzedam.
Jeziorko 56.

Alfa Romeo 33 1,7 16V, rok produkćji 1992194, ABS,
czerwony, centralny zamek, elektryczne szyby
- sprzedam. Tel. 0604-981-027, 046/837-07-75.
125 p, 1981 rok, instalacja gazowa - sprzedam.
Tel. 046/83<}-31-76 dzwonić po 17.00.

Opel Kadett 1,3 benz combi, 1987 rok - sprzedam.

Rover 214, 199&99 rok, gJ1111al perła, ABS, 2 poduszki, wspomaganie, radio - sprzedam. Tel. 046/838-72-20
po 20.00.

Skoda Favorit, 1991 rok,stanbardzodobry-sprzedam.
Tel. 0461838-74-36.
Honda Civic 1,4 ~ 1996 rok, 47 tys. km, stan bardzo
dobry, granatowy metalik. Tel. 046/838-64-59.
126p, 1986 rok - sprzedam. Tel. 046/837-31-27.
Wieś

Wygoda 52.

Polonez Caro 1,6, 1993 rok - sprzedam.
Katarzynów 8. Tel. 0461837-27-27.
Skoda Favorit, 1991 rok,
Tel. 0461838-45-36.

biała

Łowicz,

Polonez Truck, 1993 rok, silnik po remoncie - tanio
sprzedam. Tel. 046/837-60-60.
Motorynkę

I 26p, 1998 rok, I właściciel,
Tel. 0461837-07-91.

garażowany

- sprzedam.

Polonez ATU 1,6 GLI, 1996 rok, zielony metalik,
garażowany, I właściciel. Tel. 046/861-16-22.
Fiat 126p - sprzedam. Tel.

046/837-02~.

Fiat 126p, 1990 rok - tanio. Tel. 046/837-12-14.
Opel Astra l,8i, listopad 1992 rok, bogate
nie - pilnie sprzedam. Tel. 046/837-45-20.

CC VAN 900, październik 1998 rok, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0601-812-865.
Skoda Favorit, 1992 r-sprzedam. Tel. 046/837-72-82.
Tarpan 233 RS - sprzedam. Wierznowice 23.
Audi 80, l,6i, 1990 rok, wspomaganie, szyberdach,
alufelgi. Tel. 0608-391-498, 0461830:01-01.
Polonez Caro 1,6, 1993 rok + gaz - sprzedam.
Tel. 046/837-34-25 po 16.00.

Ford Escort, 1991 rok, kolor czarny, immobilizer,
centralny zamek, alarm, szyberdach, alufelgi - sprzedam.
Tel. 0461837-15-21.
Łowicz.

VW Passat 1,9 diesel. 1993 rok, z pełnym
niem, prócz klimatyzacji - sprzedam.
Tel. 0461838-26-38 lub 0602-274-157.

wyposaże

Łaźniki

96.

Jelcz 0,80, 1983 rok, silnik Leyland - sprzedam.
Tel. 0241277-93-26 wieczorem.
ETZ 2?1, 1989 rok - sprzedam Tel. 0241277-96-26.
126p, 1990 rok - sprzedam. Tel.
046/837-30-30.

tanio. Tel. 046/837-63-25.

VW Golf3, 1996197 rok, 1,9 TDI GTI, 110 KM, czarny-perła, IOO tys. km, wspomaganie kierownicy, ABS,
2 x poduszka powietrzna, elektryczne szyby, klimatyzacja - sprzedam. Tel. 0601-091-479.
Seat Cordoba I~ 1994 rok, 22.000 zł, wspomaganie,
elektryczne szyby, lusterka, centralny zamek, alufelg~
szyberdach, przebieg 94.500 - sprzedam.
Tel. 046/838-55-74.

fubant, 1991 rok, z silnikiem VW Polo combi
- sprzedam. Tel. 046/838-06-05.

grzecznościowy

126p, 1987 rok - tanio sprzedam. Tel. 046/837-10-71.
126p, 1984 r- sprzedam. Tel. 046/837-44-30 po 18.00.
Skoda Felicia 1,3 LX~ 1995 rok- sprzedam.
Dąbkowice Górne 42. Tel. 0605-695-915.
Polonez 1500, 1983 rok produkcji, stan dobry.
Tel. 0461837-18-88.
Citroen BX diesel combi, 1991 rok, metalik - sprzedam.
Tel. 0606-461-688, 046/838-35-55.
126p, 1995rok-sprzedam. Tel. 0461839-68-21po17.00
lub wieczorem.
Wartburg 353 - sprzedam na ~i lub w całości.
Łowicz, ul. Klimeckiego 39.
Jawa 350 TS, 1990 rok - sprzedam. Tel. 0603-406-393.
Fiat I 25p, 1991 rok, comb~ biały, 95 tys. km, 2.200 zł
- sprzedam. Magazynowa 5. Tel. 046/837-62-23.
Simson, 1984 rok, motor - sprzedam.
Tel. 0461837-13-30, 0603-591-544.
Ford Orion - sprzedam Tel. 046/837-11-41 po 20.00.
Ford Sierra l,SX, 1988 rok, cena 9.500 zł, aluminiowe
felgi, tuuning, sportowy styl, stan bardzo dobry
- sprzedam Teł. 0601-238-865.

samochody używane i powypadkowe:
Polonez, Cinquecento, I 26p i inne.
Tel. 0461833-97-71, 0602-705-876.

Sprzedam dom z działką o pow. 0,2436 m i 2 działki
o pow. 0,9214; 0,3554, ul. Łódzka 120.
Tel. 046/837-92-97 po 18.00.

Oleje silnikowe i hydrauliczne luzem. Tanio!
Kocierzew. Tel. 046/838-48-94.

Sprzedam kawalerkę 27 m'. os. Kostka.
Tel. 0603-879-697.

Bias-Car blacharstwo, lakiernictwo, sprzedaż
używanych ~i do zachodnich samochodów.
Łowicz, ul. Warszawska 94. Tel. 0605-636-202.

Sprzedam M-4, os. Dąbrowskiego. Tel. 046/837-50-39
po 16.00, 837-22-02.

powypadkowe zdecydowanie: japońskie,
niemieckie i inne marki, fachowe doractwo, rzetelność.
Tel. 0461837-46-96, 0606-854-452.

Sprzedam przyczepk~
Tel. 046/837-83-11.

Skoda 120L - sprzedam. Tel. 046/837-23-82.
CC 900, 1993 rok, zadbany - sprzedam.
Tel. 046/837-08-40 po 15.00.
Fiat 126p, 1992 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 0461837-12-64, 0604-335-234.
Wieś

Polonez, 1988 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0461837-51-64.
Soda Felicia 1,6 GLx, 1997 rok, 16.000 km, zielony
metalik lub Skoda Felicia combi 1,3 Lxi, grudzień 1996
rok, bordowy metalik - sprzedam. Tel. 046/837-68-44.
Seat Toledo 2,0, 1992 rok.stan idealny - sprzedam.
Tel. 046/830-32-00.

Sprzedam przyczepkę
Seligów 18.

samochodową

-

rejestrowaną.

Sprzedam działkę 0,73 ha w Urzeczu (altana, staw,
drzewa i krzewy owocowe). Tel. 046/837-46-37.
Stanisławskiego

Sprzedam dzialk~ 1.800 m' + domek + garaże.
Tel. 0461837-95-33.
Sprzedam lub wynajmę lokal usługowy pow. ok. I OO
m' + 25 m' biwo + 150 m' wiata; plac manewrowy I ha,
ogrodzony, 4 km od Łowicza, wygodny asfaltowy dojazd. Wiadomość: tel. 0601-238-865.

GARAŻE
Sprzedam garaż mwowany na Kaliskiej.
Tel. 0605-374-641 po 17.00.
Sprzedam garaż na os.
Tel. 046/837-21-82.
garaż

Dąbrowskiego.

na lKaczewie. Tel. 046/837-73-12.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice lub zamienię na os.
Starzyńskiego oraz czerwone kanarki; piecyk gazowy
z butlą; agregat chłodniczy SAF 23 komory 5 ton; aparaty fotograficme: Zenit, Fiet, Kijew 60; lunetę na broń.
Tel. 0461837-62-40.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

działki

budowlane w

Bełchowie.

Plac 1333 m' sprzedam w całości lub jako dwie działki
przy ul. Boimowskiej. Tel. 046/837-36-52 po 20.00.
na ul. Łódzkiej na
okres. Tel. 046/837-78-25 wieczorem

Wydzierżawię działk~ rekreacyjną
dłuższy

Suzuki - Mam~ 1991 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel.0604-933-235, 042/710-84-67.

Wynaj~ 2 pokoje z
Tel. 0461837-36-70.

kuchnią

na os. Bratkowice.

Wynajm~ atrakcY.iny lokal o pow. 60 m' na działalność
gospodarczą na ul. I-go Maja 15. Tel. 046/837-69-33.

Do wynajęcia budynek 440 m'. plac I ha.
Tel. 0601-926-577.
Do wynajęcia pokój + kuchnia +
Tel. 0461837-15-09.
Wynajmę

lub

łazienka.

lokal o pow. 74 m' na działalność
Tel. 0461837-41-72.

handlową

usługową.

Do wynajęcia lokal dwukondygnacyjny o pow. I kondygnacji 330 m' w centnun Łowicza przy ul. Głównej.
Wiadomość: Łowicz, ul. Klickiego 7.

Sprzedam M-4, IV piętro, os.
Tel. 046/837-52-22.

Dąbrowskiego.

lub sprzedam po okazyjnej cenie pawilon handlowy 324 m' w centrum Łowicza.
Tel. 046/837-39-18 lub 0606-387-354.

Sprzedam dom -

Łowicz.

Tel. 022/666-87-61.

Dom 11 O m', garaż, budynki gospodarcze 1.500 m',
media, okna PCv: Jackowice przy PKP.
Tel. 0461838-76-69.

Sprzedam lub

zamienię

38 m'. Tel. 0606-429-311.

Sprzedam działkę budowlaną 3.200 m' z
hektarem ziemi, wodociąg. Arl<adia 33.
Tel. 042/658-28-78.

przyległym

Sprzedam mieszkanie własnościowe 28 m' na
os. Reymonta, I piętro, oczekuję propozycji cenowych.
Tel. 0461837-42-40.

M-4 na Sikorskiego - sprl.edam lub
Tel. 042/719-22-98.

wynajmę.

Sprzedam M-4 60 m'. Gfowno (osiedle Kopernika).
Tel. 042/719-30-49.
Sprzedam M-4 68 m',
Tel. 0605-316-042.

Głowno

1,20 ha, 6 km od Łowicza przy trasie
Tel. 046/837-11-74 wieczorem.

łąkę

Sprzedam mieszkanie własnościowe, piecowwe, 48 m'.
Tel. 0461837-41-78.

4 ha ziemi - sprzedam. Tel. 0604-146-196.

Sprzedam gospodarstwo rolne 7;3 ha z zabudowaniami
(gm. Domaniewice). Tel. 042/710-80-67 po 19.00.

NIERUCHOMOŚCI

-KUPNO
Kupię lokal 50 m' na
Tel. 0461838-58-65.

Zduńskiej

lub w

pobliżu.

gospodarstwo rolne do 3 ha z budynkami
w okoicach Łowicza. Tel. 0606-343-209.
domek w Łowiczu,
Tel. 0461837-87-93.
Kupi~

Kupię

lokal

użytkowy

w

może być

Łowiczu.

do remontu.

Tel. 0605-061-383.

wraz z zagospodarowaną
działką - sprzedam. Tel. 0501-065-616.

Kupi~ kawalerkę. Tel. 0461830-21-94.

Pilnie sprzedam M-5 na os. M.Konopnickiej,
IOOOzłlm'. Tel. 0604-457-636.

Okazyjnie kupi~ mały dom w
Tel. 0604-727-419.

Sprzedam dom na wsi. Tel. 0602-814-477.

Polona 1.5, 1990 rok, na gaz, alarm - sprzedam.
Tel. 042/710-71-48, 0603-545-190.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 58 m' na
os. Starzyńskiego. Tel, 0461837-68-39.

Fiat I 26p, 1991 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 042/710-83-42.

Sprzedam mieszkanie w cegle 49,3 m' po 18.00.
Tel. 0461837-49-29. 0602-515-588.

Mieszkanie M-3 do

wynajęcia.

M-3 os. Bratkowice na dłużej
Tel. 046/837-33-95 po 17.00.

łazienka.

Tel. 0604-644-969.

wynajmę.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia - pilnie.
Tel. 0461837-01-03, 0461837-74-76.

Do wynajęcia lokale biurowe, gabinet lekarski,
pomieszczenie na pracownię. Głowno - Centrum.
Tel. 0601-674-932.
w

Głownie

poszukuje mieszkanie dwupokojowe
na okres 2 lata. Tel. 0604-136-750.

KUPNO - RÓŻNE
Skup metali kolorowych.
Tel. 0461837-61-09.

Łowicz,

Klickiego 66.

Skup i sprzedaż telefonów komórkowych, usuwanie
blokad simlock i sprzedaż kserokopiarek używanych.
Tel. 0461830-21-24, 0602-504-593.
Kupię jabłko przemysłowe i aronię.
Tel. 0461832-90-79, 0601-303-836.
Kupię betoniarkę.

wolnostojący, garaż

Cinquecento 700, 1994 rok, dodatkowe wyposażenie,
kolor czerwony - sprzedam Tel. 042/719-20-77,
0604-391-711.

Do wynajęcia 2 pokoje, kuchnia i
Tel. 046/838-84-80 po 19.00.

os. Sikorskiego.

Kupię

Poznańskiej.

Do wynajęcia pokój studentkom lub uczennicom.
Tel. 0461837-74-97.

Małżeństwo

Działkę budowlano - rekreacY.iną w Głownie 700 m'.
Tel. 0421719-44-61, 0502-591-139.

Sprzedam dwie dzialki rekreacyjne w Łowiczu o pow.
1.900 i 3.000 m'. Tel. 04618:f7-84-94.
Sprzedam 58 m', os. Starzyńskiego. Tel. 022/724-25-81
wieczorem lub 0461837-62-99.

Do wynajęcia pawilon 40 m'. os. Bratkowice.
Tel. 046/837-52-53 po 16.00.

Do wynajęCia mieszkanie w Łodzi w zamian
za mieszkanie w Łowiczu. Tel. 042/719-87-21.

Sprzedam dziłkę budowlaną o powierzchni 21 OO m'
z możliwością podziału w Głownie, cena 13 zllm'.
Tel. 042/710-72-63 wieczorem, 0421719-19-41.

Dąbrowskiego.

Poszukuję kawalerki do wynajęcia.
Tel. 046/837-01-33, 837-7.4-76.

Sprzedam gospodar.;two rolne 3 ha z ziemią lub bez
ziemi, budynki gospodarcze duże, mogą być przeznaczone na dzialalność gospodarczą. Tel. 024/277-73-56.

Sprzedam M-5 (raty) i garaż (Bratkowice).
Tel. 046/837-77-60 wiczorem.
Sprzedam M-5 na os.
Tel. 0602-294-150.

Dąbrowskiego.

Przyj~ 2 studentki na stancję lub 4 na stancję studiów
zaocznych. Łowicz, ul Łęczycka 25.
Tel. 0461837-11-77.

Sprzedam działkę budowlaną 1650 m'.
Tel. 0421719-15-88.

Dom

Jawa 350 TS, 1989 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0602-191-013.

Do wynajęcia M-4, 60 m'. Tel. 046/830-21-75,
0601-306-566.

Sprzedam działkę I,70 ha w Dzierzgowie (blisko PKP
w Bełchowie). Tel. 046/839-66-75.

Sprzedam nowe w cegle M-1, M-2, M-3, M-4 w atrakcyjnym punkcie Łowicza. Termin realizacji wiosna
2001. Tel. 0601-926-577.

Sprzedam
- sprzedam

M-3. Tel. 0461837-83-11.

Sprzedam atrakcyjne
Tel. 046/838-67-09.

300 kg - sprzedam.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 6, 12 ha.
Kamków, gm. Głowno. Tel. 042/719-15-41.

~i

wynajęcia

Przyczepkę samochodową

Tel. 042/719-12-00.

Sprzedam działki budowlane os. Górki.
Tel. 046/837-68-42 (IO.OO - 17.00).

126p, w całości lub na
Tel. 0461837-90-35.

pomieszczenie na magazyn,
Tel. 046/837-69-48.

Dom murowany 130 m'. budynek gospodarczy, działka 1900 m'- siła, woda, szamba, telefon, cena 45.000 zł,
Urzecze, gm. Zduny, Tel. 0602-892-906.

Sprzedam dom z działką 8.000 m', 8 km od Głowna.
Tel. 0604-641-333.

Fiat 126p, 1986 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0461837-93-99.

wynajęcia

hurtownię.

Sprowadzam samochody osobowe, cit;żarowe, ciągni
ki siodłowe, naczepy oraz lodówki - nowe i używane
z Francji. Tel. 0421? 19-25-37 wieczorem.

Sprzedam dom w centnun Łowicza. Tel. 0502-371-755.

Polonez 1,6 GLE +gaz; Polonez 1,9 GLD, 1994 rok,
wiśniowy metalik - sprzedam. Tel. 0603-652-985.

Do

Do wynajęcia M-4 na os.
Tel. 0461837-83-86.

126p (bis), 1989 rok w dobrym stanie - sprzedam.
Tel. 0461830-32-00.

Fiat I26p, 1986 rok, blacha po remoncie - sprzedam
pilnie i tanio. Różyce 7. Tel. 0604-147-886.

Do wynajęcia M-3, os. Bratkowice.
Tel. 0461831-01-40.

32 m' (2+ I) własnościowe os. Starzyńskiego
na podobne w Lodzi. Tel. 042/637-62-51 wieczorem.

żuk, w dobrym stanie - sprzedam. Zabostów Mały 19.

Polonez, 1993 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0461837-16-13.

Do wynajęcia pomieszczenie biurowe.
Tel. 046/837-32-06 (9.00-17.00), 837-88-29 po 19.00.

Sprzedam działkę z domem. Tel. 046/832-52-82.
Z.amienię

Sprzedam mieszkanie 72 m' na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-70-09.

CC 704, 1995 rok, stan tech, bardzo dobry - tanio
sprzedam. Tel. 046/837-84-90.

trzypokojowe mieszkanie w centrum
Tel. 046/837-95-26 wieczorem.

Sprzedam nową przyczepkę samochodową oraz silnik
Fiata 125p z osprzętem. Tel. 046/837-08-30.

Wydzierżawię

~i

Sprzedam M-4, os. Bratkowice. Tel. 046li!37-70-92,
830-31-94.

wynaj~cia

Do wynajęcia sklep 44 m'. Tel. 046/837-32-06
(9.00-17.00), 837-88-29 po 19.00.

Do

mieszkanie 33 m2 w Łodzi na Łowicz do
50 m'. Tel. 0602-287-485.

Sprzedam kiosk gastronomiczny ul.
I. Tel. 0602-498-775.

Do

Lokal do wynajęcia ul. 3-go Maja 15, około 150 m (na
przeciwko Dworca PKS). Tel. 046/837-61--05 od 9.00
do 17.00; wieczorem dzwonić 837-58--02.

Sprzedam dom w centnun Łowicza. Tel. 0601-209-0!0.

125p, 1982 rok, stan dobry, 450 zł - sprzedam.
Stachlew 44. Tel. 046/838-68-85.
Fiat I 26p, 1980 rok i Zastawa w całości lub na
- sprzedam Tel. 0602-396-047.

Bzurą

campingową.

Sprzedam przyczepkę campingową niemiecką,
w dobrym stanie, tanio oraz motorówkę z silnikiem
D-45 z wózkiem. Tel. 046/837-19-45, 0604-905-673.

Sprzedam

Fiat 126p, 1998 rok - sprzedam. Tel. 046/837-71-36
po 18.00.

Skoda Favorit 135L, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-87-09.

Żuk skrzynioweic - sprzedam. Tel. 046/838-75-17.

Fiat I 26p, elegant, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-73-14 wieczorem.

kupię

Citroen Saxo, 1996 rok, 1500 D - sprzedam.
Wygoda 45 po 17.00.

Fiat 126p, 1988 rok do remontu - sprzedam.
Tel. 0606-135-736.

I26p n, 1986 rok - sprzedam
Tel. 0602-465-042.

-

Fiat 126p, 1996 rok - sprzedam. Tel. 046/837-10-71.

wyposaże

Sprzedam I ha ziemi (łąk.a) mi~ Słudwią a
w Niedźwiadzie. Tel. 0602-762-241.

Sprzedam przyczepkę bagażową do samochodu osobowego, stelarz z plandeką, odpinany, zarejestrowana.
Tel. 0461837-46-77.

- sprzedam.

Wartburg, 1987 rok - sprzedam. Tel. 046/837-41-41.

Skoda Felicia combi, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-84-63.

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

Kupię rozbite, zkorodowane: Fiat Uno, Punto - wszystkie inne marki. Tel. 046/837-41-69, 0601-052-040.

126p, 1995 rok - sprzedam.

Mazda 121 (Ford Fiesta), 1996 rok, przebieg 43 tys. km,
stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 046/838-98-30.

Sprzedam gospodamwo 4,60 ha z budynkami. Parma
94. Tel. grzecznościowy 046/837-75-85 po 17.00.

Z.amieni~

Tel. 0461837-30-69.

ETZe 250 + kufer, kaski - tanio sprzedam.
Tel. 046/830-21-64.

Fiat Ritmo 1,1 - sprzedam pilnie i tanio.
Tel. 042/719-41-95.

Kupię

Peugeot 306, 1996 rok - sprzedam. Teł. 046/837-95-84.

CC 704, 1993 rok - sprzedam. Tel. 046/837-71-34.

Łowicza.

Kupię

Fiat 126p, 1979 r-tanio sprzedam. Tel. 046/838-40-11.

Skoda Felicia combi, grudzień 1996 rok, cena do
uzgodnienia. Tel. 0461837-59-92.

Z.amieni~ M-4, 65 m', Dąbrowskiego, na mieszkanie ok.
40 m2. Tel. od 19.00 046/8'.l7-96-59,
0608-350-252.

Hyunday Lantara l,6, 16V, 1993 rok, centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, szyberdach, elektryczne szyby, blokada skrzyni, radioodtwarzacz - pilnie sprzedam Tel. 046/838-02-29.

Opel Astra 1,6, 1995 rok, bogate wyposażenie, cena
23.000 zł - sprzedam. Tel. 046/837-88-29 po 19.00.

Renault Masters, kontener 18 m3 do 3,5 t - sprzedam.
Tel. 0606-343-209.

Fiat 126p, 1992 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 042/710-80-96.

Fiat 126p, 1977 rok, karoseria z 1983 roku - sprzedam.
Tel. 042/719-60-72.

Tel. 0606-709-026, 862-63-53.

biała

Mieszkanie za opiekę. Tel. 046/837-64-35,
0603-754-002.

Fiat 126p, 1983 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 0461837-79-39, 0604-917-858.

Opel Corsa, kolor biały, 81.000 km - sprzedam.

Toyota Carina 11, 1990 rok, 2000 diesel,
- sprzedam. Tel. 046/837-28-88.

Sprzedam 4,5 ha ziemi w Bąk.owie Dolnym.
Wiadomość: Wojewodza IO. Tel. 0606-108-618.

Mercedes 123 240D (beczka), 1981 rok, po remoncie
kapitalnym blacharki. Tel. 0421710-88-21,
0606-505-961.

126p elx, 1997 rok, 18 tys. przebiegu - sprzedam.
Tel. 0461837-99-21.

Renault Laguna, 1995 rok, czarny, stan bardzo dobiy,
cena 29.000 zl - sprzedam. Tel. 0601-946-322,
0502-056-376.

Lokal na sklep w dobrym punkcie do
Tel. 0461837-64-35, 0603-754-002.

126p i Wartburg, rejestrowany w całości lub na CZl?na chodzie + Golf I, dokumenty - sprzedam.
Tel. 0605-061-365.

Fiat 1500, 1988 rok oraz Nysa 522 - sprzedam.
Skaratki Podrogóźno 25.

Tel. 0604-454-032.

wynajęcia.

Sprzedam budynek mieszkalny. Wiadomość:
99-412 Kiernozia, ul. Żychlińska 18. P.Trafalski.

ści,

Głownie.

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
Poszukuję kawalerki do wynajęcia.
Tel. 046/838-28-51, 837-52-68.

Tel. 046/837-61-09.

kaloryfery żeliwne, tanio,
Tel. 0461837-15-09.
Kupię

Kupię

mogą być używane.

owoc bzu czarnego. Tel. 046/838-20-08.

SPRZEDAŻ-RÓŻNE
Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych, desek, łat,
na zamówienie. Partyzantów 9. Tel. 046/837-17-07,
837-96-69, 0602-633-667.
Kamienie górskie na skalniaki - sprzedam.
Tel. 0461837-63-06.
Tanio sprzedam drzwi balkonowe PCV 865 x 2300.
Tel. 0461837-33-58.
Sprzedam regał trzy~iowy + szafa wym. 320 x 200.
Tel. 0461837-42-11 po 20.30, 837-66-24.
Sprzedam

wagę

firmy Sperling. Tel. 046/837-56-64.

Sprzedam sklepową ladę chłodniczą - tanio.
Tel. 046/837-02-92 po 17.00.
Sprzedam

natkę

Sprzedam

wersalkę.

pietruszki. Tel. 0241282-27-08.
Tel. 046/837-25-97 po 16.00.

Sprzedam suknię ślubną,
Tel. 0461837-08-16.

duży

rozmiar.

Sprzedam strój karate. Tel. 0461837-40-65.
Sprzedam lodówkę Amic<;,
Tel. 0606-370-339.
Sprzedam małe stroje
Tel. 0604-547-299.

mało używana.

łowickie

(para), aparat

słuchwy.

15

17.08.2000 r.

Tanio spucdrun lodówko-zrunrnża!l<ę Mińsk i kuclm~
gaz.ową Amica Tel. 0501-150-133, 046/838-76-11
po 2200.
W2macniacze, końcówki mocy, osprn;_t muzyczny,
Playslation. Tel. 0604-148-589.
Spuedam

beczkę

Sprzedam overlock przemysłowy.
Tel. 0421710-87-98 po 17.00.

Malowanie, tapetowanie, gl!'dź, panele.
Tel. 0461839-62-30, 0606-428-162.

Zbiornik metalowy na szambo 15 m' - sprzedam.
Tel. 0601-286-4?9.

Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne,
glazura, terakota, gladź, panele, płyty GIK, VAT.
Tel. 0601-303-.858, 046/837-50-84.

PRACA

2 tys l Td. 0602-391-335.

Sprzedam zbiornik na olej opalowy Schlilz 1600;
piec węglowy K:unino 1.5 nowe.
Tel 046/838--06-44.
Sprzedam ~ 3-.21111adkową i Srutownik.
Reczya: 80.
Spacdam parlcid bukowy, 20 m'.

Tel. 0602-762-241.

Elektroinslalacje, przyłącza, pomiary, domofony.
Cieślak Edward, Łowi ci, os. Kostka 21128. VAT.
Tel. 0601-303-858, 0461837-5(}.84.

Po przeszkoleniu w dziale obslugi klienta.
Tel. 046.'837-32-26.
Młoda, pracowita, 4-letni staż w pracy z ludźmi,
obsługa kasy fiskalnej, komputera, prawo jaz.dy

B, wyksztalcenie śmdnie,
Tel 0601-094-179.

kat

wym. w toku.

Zatrudnię młodego sprzedawcę do

:re znajomością branży.

Sprzedam komputer. Tel. 046/837-90-37.

Dam na stale utrzymanie mieszkanie slars2ej osobie
(emeryt, emerytka) za pomoc w domll

KonJlllll« Celeron 400 i pianino - spraedam.
Tel. 046/838-27-IO.

wany; ~ pokąjowy OOży w nim 2 szafy.
Tel. 0605-283-914, 0604-101-219.

Zalrudn~ emeryta.
Łowicz,

PL

Końslci

rcncistc;

(ślusaJZ,

Zatrudni'< blacharza samochodowego,
samodzielnego. Tel. 0602-786-412.
046/837-43-62.

Sprzedam suko~ ślubną.
Tel. 04fJ837-78-26.

Praca w domu na pełen lub pól etatu zleci zdyscyplinowanym Financial Partners. Wynagrodzenie
od 840 z!. Tel. 0605-673--022.

Sprzedam wypoczynek. Tel. 04fJ837-71-97
po 17.00.

Usługi

finansowe - dam
Tel. 0603-077-859. „

Sprzedam tanio akordeon 80; syntezator; zamraiarl<<;
EM-40; młodego koziołka. GzinJca 22.
Td. 046/838-82-49.

Sprzedam U.DłJllJdorc C-64. Tel. 046/839-14-63.
Sprzedam

scgmeń

machOO. Tel. 0603-591-494.

Sprzedam 0-lC\\'O, opal zicrdzie, slomc;. Piaski 47.
Tel 046/838-57-68.

Sprzedam ladc; chłodniczą. Tel 0241282-15-26.

Sprzedam wózdt spacerowy, w dobcytn stanic;
ana <iO zł. Tel 046/1!.37-40-61.

Miody (28 1) dyspozycyjny, średnie, prawo jazdy
B i C. świadectwo kwalifikacji - pdtjmie każdą prace;.
Tel. 0461837-85-26, 0601-360-559.

Dziewczyna l 29, odpowiedzialna, mila,
zaocznie, poszukuje pracy.
Tel. 0606-697-259.
studiująca

przedstawicieli do sprzedaży bezpośredniej
w branży hydrauliznej. Urnowy zlecenia; oferty tylko
PHU Pośredniak ul Zofii Nałkowskiej 4, Łowicz.
l.atrudn~ cieślę.

046/837-33-61.
Zatrum~ do

lodówkę

i mdJlc rnlodziciSJwc.

Tel. 046/837-34-49.
Sprzedam 100 m parlcic:tu dc;bowcgo I klasa, 150 m'
bo=rii. Tel 0421719-26-88 od 7.00 do 15.00.
Gróbościówk<;

- sprzedam. Tel 0421719-64-04,

719-63-27.

Drzewica sosny czarnej, świc!l<u srebrnego i pospolitego na żywopłot i 23drzi:wienie - spraedam.
Tel. M61837-58-60.
Sprzedam

po

Betoniarkę

opieki nad starszą osobą - 8 godzin.
Tel. 046/838-46-03, 837-29-60.

400 I - sprzedam. Tel 046/838-90-62

branży

finansowo -

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046.'837-94-85, 0608-4S4-079.
Wideofilmowanie - profesjonalne „ tanio.
Te1. 0601-157-630.

Grzejniki Punno i aluminiowe - tanio.
Tel. 046/838-74-83, 0602-442-524.
Sprzedam kompu1er Pentium 100, 32 MB RAM,
HDD 850MB. monitor Daewoo. Tel. 046/837-73--05.

Wideofilmowanie •.Kasia" - profesjonalnie,
solidnie, tanio. Tel. 046/837-87-68.

Sprzedam tanio ladc; chlodniczą 1,3
500 L Tel. 046/838-59-45.

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

Sprzedam

łóżko piętrowe.

mi~

Tel 046/837-43-56.

Sprzedam nową gitarę. pokrowiec, nuty.
Tel 046.'830-32-34.

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

Sprzedam lodówk~ Tel 0604-962-885,
046/837-33-61.

Wideofilmowanie Studio "ROMA", obróbka
komputerowa. Tel 046/837-79-78, 0606-605-698.

Sprzedam tanio telewizor Elemis 26", wie2J; Aiwa
na gwarancji Tel 0501-786-980.

Wideofilmowanie „Klaps'', Jacek Ciąpala,
Szymanowice 44. Tel 046/838-74-51 po 17.00.

Spuedam ~ldnc wyposażenie sklepu spożywcze
go i baru piwnego, butlę 002. Tel 046/838-72-57.

Wideofilmowanie, cyfrowa jakość, niskie ceny.
Tel. 04("'838-85-16.

Sprzedam meble sklepowe, drewniane, białe
i meble S~ie. Tel. 046/837-25-48 po 20.00.
WreźJ; Diore, 5 elementó\I\ kolumny Polaris 200
- spm:dam. Tel 0501-380-609.

Sprzedam komplet wypoczynkowy zachodni:
komodc;, rower gOOki damski i dzieciny, telewizor
Sooy 28", Bęmtk 21", 14", sof<; skórzaną, fotel
bujany, stół owalny, kosiarl<<; elek. spalinową,
lodówkę 180 an, barek. k=sla ogrodowe.
Tel. 046/838-.56--09.
Sprzedam Am~ 1200 HD, kolumny, audioomcga
200V - tanio. Tel. 046J837-76--08.
Sprzcam używaną sypialnię swarzędzlcą.
Tel. 046.'837-32-67, 0602-615-399.

Sprzedam wózek spacerowy,
Tel. 046/l!37-l 8-87.

rozkładany

dla

bliźniąt

Sprzedam rury 4 m: 2", 2S. r, 3S np. słupki o~
niowe. Tel. 046/837-88-15. •
Sprzedam '"'l:ment mlodziei.owy. Tel 04fJ837-29-75.

Sprzedam lJ:slaw kina domowego AVX 100 +głośniki
lub zamicn1c; na komputer (Notebook}.
Tel. 0501-514-677, 046/837-58--07.
Sprzedam sulm~
830-33-31 .

ślubną.

Tel. 046/837-21-01;

Sprzedam eternit 180 sztuk. Tel.

046/874-7~.

Stół wibracyjny 2.0 x I.O m · - sprzedam.

Tel. 0421719-12-00.

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

Hydrauliczne. Tel. 0606-838-972.
Usługi

remontowo-budowlane, pełny zakres,
FVAT. Janusz Koprowski, Łowicz, ul. Ułańska 213.
Tel 046.'830-20-19, 0607-090-2 IO.
Cyklinowanie podłóg. Wiecmrek. M,
ul. Podrzeczna 13n.

Łowicz,

Montaż boazerii, panele ścienne, podłogowe,
panele PCY. Szafy, pawlacze, zabudowa wnętn,
schody, tralki, poręcr.e, luki, sufity podwieszane,
ścianki działowe z płyt GK, wymiana okien i drzwi.
Tel. 0461837-73-99, 0605-562-651.

Instalacje elektryczne, przyłącza napowietrzne
i kablowe, ogrzewanie podłogowe - elektryczne.
Tel. 0461837-46-02, 838-57-55,
0604-104-6 71.
Ocieplanie: dachy - także materaly. Tel. 0502-228-972,
046/863-31-74.
Hydrauliczne, ogrzewanie podłogowe.
Tel. 04("837-1 l·-758, 0606-US-912.

Malowanie, tapetowanie, glazura, terakota,
gładź.
Tel. 0461837-74-51.

Usługi wykończeniowe,

tapetowanie, gładź,
Tel. 0605-695-922.

NAUKA

malowanie,
GIK.

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

montaż płyt

Język

Dachy konstrukcje, naprawy i konserwacje.
Tel. 0461839-18-37, 0603-879-721.

Żaluzje poziome, pionowe, rolety z tkanin Or32

INNE

rolety zewnętrzne montaż i naprawa.
Tel. 0461838-78-24, 0603-753-973.
Panele ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
malowanie, zabudowa z płyt GIK, sufity podwieszane,
gładzie gipsowe, wymiana drzwi i okien,
docieplanie strychów i poddaszy. Fa,ktury VAT.
Tel. 0461837-02-59, 0602-584--061.
Usługi rcomtowo-budowlane, pokrycia
dachowe, montaż płyt GIK, paneli podłogowych
i ściennych, naciąganie grodzi, malowanie.
Tel. 0241285-16-50, 0601-703-244.

hyrdauliczne. Tel. 0461838-67-41.

Usługi

budowlane, wykańczanie wnętrz,
wymiana otw()(Ów, panele podlogowe, ścienne,
glazura, terakota. Tel. 0608-198-419,
046/837-88-55.
Projektowanie przyłączy elektroenergetycznych,
pomiary ochronne, ualugi BHP- szkolenia.
Tel. 046.'837-66-81.

Komputeropisanie, Tel. 0461837-68-60,
0501-546-069.

Wymiana otworów - tanio, gwarancja.
Tel. 0602-582--061, 0461837-44-35.

Glazura, terakota, płyty gipsowe i
Tel. 0421719-19-98.

plyt gipsowych, okien.

Kompuleropisanie: prace magisterskie, CV,
listy molywacjyne. Tel. 046/837-45-68.
Komputeropisanie. Tel. 0461837-78-91.

Kompleksowe remonty budynków, mieszkań.
Tel. 0461837-53-74, 0607-196-356.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz.
Tel. 0461837-56-74, 0601-385-530.

ROLNICZE
ścinanie kukurydzy na kiszonkę sieczkarnią
Class ,,Jaguar'° ze zgniatacozem na miazgę masy
ści1<tej. Tel. 0604-078-564.

Zetor K-25, silnik C-330 - sprzedam.
Tel. 0601-373-971.

montaż

okien.

USŁUGI

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Tel. 0461838-70-32, 0602-681-541.

dojmę

Sprzedam

Wypożyczam rusztowania warszawskie.
Tel. 046/837-32-82.

Usługi

BHP. Tel. 046/837-71-52,
0601- 346-323.

Zespól muzyczny - wesela. Tel. 046/838-66-46.
Zespól - wesela, kaseta demonstracyjna.
Tel. 0461837-91-83.
i gruz. Tel. 0605-695-929.

Gabinet lekarski. Lekarz medycyny Aleksander
Janowicz, Malszyce 16, 99-400 Łowicz.
Tel. 0461838-99-70. Przyjmuje 8.00 - IO.OO,
18.00 - 19.00. Dojazd linia nr 3.
Przewóz towarów I tony - bus.
Tel. 0608-446-953.

Sprzedam ciągnik Ursus 914, 1986 rok, stan
bardzo dobry; przyczepę 6t, wywrol.
Tel. 046J86 l-25-5 I.
Sprzedam plug podorywkowy, przestrz.1saczo
„T. Tel. 0461838-72-20 po 20.00,

-zgrabia!l<ę

pszenne, śruty sojowe, rzepakowe,
Premixy SANO, ROCHE. Kocierzew.
Tel. 0461838-48-94.
Sprzedam C-330, 1986 rok; C-360; siewnik
Poznaniak. Tel. 0604-425-281.
Sprzedam ciągnik C-330; rozrzutnik dwuosiowy
do obornika; kultywator; ptug dwuskibowy;
siewnik. Tel. 046/837-53-67.
Sprzedam wielorak do uprawy międzyrzędowej.
Strugienice 102. Tel. 0461838-77-65.
Sprzedam wózek widiowy, elektryczny,
2 tony. Tel. 0461839-13-32.

Sprzedam
Renowacja starych mebli.
Tel. 046/838--04-34.

struga!l<ę

Glazury, terakoty - 20 zl/rrr, malowanie „ Jzllm', remonty łazienek i inne. Rachunki VAT.
Tel. 0461837-19-29.
Remonty, wymiana otworów, płytki, panele,
siding, gipsy, malowanie itp. Tel. 046/837-44-35
po 20.00, 0604-609--066.

- wyrównia!l<ę do drewna
Tel. 0421719-18-86 po 18.00.

ładowacz

Cyklop. Tel. 046/838-36-04.

Sprzedam śrutownik bijakowy,
zboża 6m. Tel. 0602-725-118.

Piwnica Sztuki. Ramy do obrazów - oprawa.
Lustra stylowe, stolarstwo - schody.
Tel. 0461863-08-45.

udźwig

Sprzedam prasę do słomy Z-224.
Tel. 0461838-72-97.
niemiecką.

sprzedaż

kostki brukowej w różnych
grubościach i kolorach, różne wzory, kręgi studzienne
i przepustowe kaptury słupkowe, tralki, krawężniki,
kamień łupany - tanio. Wygoda 24, k/Łowicza.

Alfa Lava I. Tel. 0601-694-179.

Otręby

Zespól muzyczny. Tel 046/837-42--08.

Przyjmę ziemię

angielski - korepetycje.
Tel. 0461837-64-35.

Sprzedam
panele, siding. podłogi, glazura, terakota,
płyta gipsowa, ścianki działowe, sufity
podwieszane, gładź, cyklinowanie.
Tel. 046'838-98-40 po 20.00.

tloczący; żmijkę

Sprzedam
po 16.00.

ciągnik

C-330. Tel. 046183(}.3 J-96

l.espól muzyczny, bale, wesela, zabawy
- oryginalna oprawa folklorystyczna.
Tel. 0461838-11-74, 046/837-79-73,
046/837-76-08.

Sprzedam słomę po kombajnie.
Tel. 0602-741-978.

Przyjmę szycie na overlock. Tel. 046'838-99-68,
0603-277-407.

ciągnikową

Siewnik 26 rurek, trajzegę z silnikiem, przyczepkę
- sprzedam. Tel. 0605-061-365.

Monatż zestawów Wizja TY, Cyfra+, Polsat,
zestawy analogowe. Tel. 0601-306-566.

Budownictwo jednorodzinne, tynki,
posadzki, YTONG, faktury VAT. Tel. 0461837-33-61,
0604-962-885.

Stomatologia - sprawozdania - tanio, solidnie.
Tel. 0606-889-314.

Wiadomość:

poszukuję śpiewaków: mężczyznę

Sprzedam MF 255, 1991 rok. Tel. 0604-541-258.

przyłącza,

instalacje.

tynkarstwo, glwzumictwo, ciesielstwo,

montaż paneli i ukladanie kostki brukowej.
Tel. 0461830-30--02 wiecmrem.

Ci,.cie

ścian

betonowych. Tel. 0461838-68-45.

Usługi:

pa!l<iet, schody, mozaika, panele, boazeria,
cyklinowanie. Tel. 046/837--06-43.
Układanie pa!l<ietu, cyklinowanie, panele podłogo
we i ścienne, schody w drewnie. Tel. 0461837-42-55,
0606-968-225.

mieszkań.

Tel. 0461839-60-12.

Gładź gipsowa, malowanie.
Tel. 04(>1839-60-12.
Usługi ogólnoremontowe, panele,
Tel. 0606-226-121.

grodź,

Malowanie. Tel. 0605-283-852.

·

malowanie.

Instalacje wodno-kanal\zacyjne z PVC i PCV
(plastik} <iO zVpunkt Rachunki VAT.
Tel. 046/837-19-29.

do

zespołu

ludowego. Tel. 024nl 9-89-24.
Dywany, wykladliny, tapicerki samochodowe
- pion;. Tel. 046/839-67-80 po 17.00.
Kredyt na zakup nieruchomości, mieszkania
w 21 dni; 0% wkładu; bez żyrantów.
Tel. 0607-09(}.245.
Makijaż ślubny, dlienny, wieczorowy w domu
klientki. Tel. 0461837-78-92.

Kredyty bez poręczycieli do 60.000
Tel. 0602-597-453.

PŁN.

Usługi transportowe, samochód Kamaz, 12 ton,
przyczepa wywrot IO łon. Przewóz żwiru, piasku
i innych materiałów budowlanych.
Tel. 04<il837-10-38, 0606-690-631.

Szamba poi ietylenowe - szczelne od 2000 do I0000 I
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Tel. 0461838-74-83, 0602-442-524.
Wzmacniacze estradowe, końcówki mocy,
przestrajanie Playstation. Tel. 0604-148-589.
Podciśnieniowe

„Nawrocki" s.c. - kompleksowe remonty wn<;trz
i elewacji zewm;trznej. Wysoki rabat.
Tel. 0602-587-936.

pranie dywanów i tapicerek
samochodowych u klienta. Urządzenie, środek
piorący szwajcarskiej !inny „Toski".
Szczepanik, os. Bratkowice 19/9.
Tel. 0461837-73--07.

Balustrady, ogrodzenia, bramy, kraty inne proste,
kute, gięte. Produkcja - montaż. Łowicz, Pl. Koński
Targ I. Tel. 0461837-95-44.

Kominki - ogrz~wanie domów, kaskady, oczka
wodne. Tel. 0604-609-066, 046/83 7-84-92.

Wyrób ogrodzeń metalowych giętych, kutych.
Arkadia 2. Tel. 046/838-59-63.

Osłony przeciw owadom (okna, drzwi}.
Tel. 0602-582--061, 0461837-44-35.

Usługi hydrauliczne,
Tel. 046/837-21-66.

języka języka

pełny

zakres.

Malowanie, gładź, plyty KG, panele ścienne
i podłogowe, glazura, terakota, wykańczanie
wnętrz. Tel. 046/837-90-74, 0601-345-508,
837-88-95.
Malowanie, klejenie tapet, grodź gipsowa,
- tanio solidnie.
Tel. 0461838-83-53, 0603~99-826.·
sprzątanie pomieszczeń

Tlumacz

przysięgły języka włoskiego,

tlumacz
niemieckiego. Tel. 0603-924-682,
0421719-22-82 wieczorem.

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

do

Sprzedam doja!l<ę przewodową i basen 550 I.
Tel. 0602-725-118.

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne, układanie glazury,
terakoty, gipsowanie ścian. Tel. 0604-783-051.

Malowanie

INSTAL.-BUD.-REM.

Komputeropisanie. Tel. 0461837-31-83.

Montaż okien i paneli, mycie okien.
Tel. 0606-518-162.

Murarstwo~

USŁUGI

Usługi hydrauliczne. Tel. 0461837-80-39,
0606-227-164.

Docieplanie budynków. Tel 046/837-56-74,
0601-385-530.

Elekryczne - projekty,
Tel. 046/837-47-42.

Wideofilmowanie - Radosław Pawelec.
Tel. 046/838-49-38, 0603-240-038.

Komputerowe przepisywanie lckslów - szybko,
solidnie, skanowanie, język polski, angielski.
Tel. 0461837-46-85.

Producent rusztowań warszawskich.
Tel. 0604-390-962.

Produkcja i

Dyspozycyjna, staż w handlu - podejmie prace;.
Tel. 0421719-31-64.

hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne;
olejowe, miedź, plastik. Tel. 046/838-74-83
po 20.00, 0602-442-524.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz, remonty
(tcralcota, glazura, panele, płyty kartonowo gipsowe, sufity podwieszane) - szybko i solidnie,
ceny konkurencyjne. Porady architekta wnętrz,
aranżacje „ gratis!!! Tel. 0601-359-374.

montaż

Boaz.eńa,

Avon poszulcuje konsultantek.
Tel. 0421719-44-47, 0608-256-691.

~opalowe. Tel. 0Wll38-65-52

18.~.

Tel. 0604-962-885,

Poszukujesz dodatkowej pracy w
ubezpieczeniowej - zadzwoń.
Tel. 046/874-83-53.

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu,
mozaiki, lakiemwan.ie. Popów 43.
Tel. 0604-334-891.

Usługi

l.atrudnię

Sloly bilardowe - produa:nt. Tel. 0502-810-242.

Sprzedam

pracę.

Emeryci i renciści - dam prace;.
Tel. 0603-677-859. ·

Sprzedam regal ,.Kalifornia". Tel. 046/837-06-oo
po 20.00.

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadbudowy,
wycena kosztów, nadzór„ Tel. 046/837-78-38.

spawacz).

Targ I.

Zatrudnię kieJOW<.'ę. Wiadomość:

szalką.

Profesjonalny montaż paneli podłogowych
i ściennych - tamio. Tel. 046/837-01-85 wieczorem,
0602-513-558.

Docieplanie, gładź,
Tel. 0604-390-962.

Tel. 046/838-58-05.

Tanio sprzedam: magnetowid (2 szL); tralki drewniane
m schody, betonowe na taras, balkon; taborety wyście
lane (4 szL}; lodówkę ,,Pamir"; kinkiety; zwisy; dy-

Sprzedam maszynr; lucznik z
Tel. 046/837-41-94.

sklepu meblowego
Tel 046'830-21-51,

0602-468-205.

Sprzedam komputer. Tel 0601-075-819.

Usługi

kotłownie

Sprzedam

kopaczkę ciągniową

ładowacz czołowy

do ziemniaków;
C-330. Tel. 0241277-96-29.

Sprzedam wóz konny, tanio; cena 800 zł.
Krymski, Jamno 106. Tel. 0461838-91-20.

Wydzierżawię ziemię; sprtedam
Maurzyce. Tel. 046/838-78-24.

żyto

i

mieszankę.

Kupię żyto, pszenicę, j,.czmień, pszężylo, każdą ilość.

Tel. 0461838-88-79.
Sprzedam duży sortownik do ziemniaków.
Tel. 046/838-88-79.
Naprawy bieżące ciągników, remonty kapitalne silników C-330, C-360, „3" i „4", cylindrowych silników
Perkins, gwarancja. „Usługi u klienta".
Tel. 0605-695-936, 046/837-89-47.
Kupię

owies. Tel. 0461838-72-77.

Sprzedam chlodzia!l<ę do mleka 80 I.
Tel. 0461839-14-28.
Sprzedam przyczepę rolnic-zą wywrotkę Cyklop,
„o!l<an" 2A, ładowacz Troi, plug podorywkowy, gwiazdówkę, rozrzutnik obornika. Tel. 0461838-87-51.
Sprzedam sieczkarnię
Tel. 0461838-17-19.

I-rzędową

do kukurydzy.

Sprzedam maszyny rolnicze z Niemiec: sieczkarnię
do kukurydzy Potinger Mex 2S. Tel. 046/838-48-86.
Sprzedam wialnię, sieczkarnię, kosiarkę
masiynę do mlocki. Tel. 0461838-33-41.

konną,

Spychacz "Staliniec" typ T IOO m "linowy", I00"/o sprawny technicznie - sprtedam, zamienię lub inne propozycje. Tel. 0461847-73-25 po 22.00

ZWIERZĘTA
Sprzedam szczenięta 8-tygodniowc seter irlandzki.
Tel. 0602-219-877.
Sprzedam jamniki. Tel. 0601-946-322, 0603-244-887.
Śliczne, male kotki

Sprzedam

młode

„

oddam. Tel. 046/838-59-32.

kozy 40-60

zł.

Tel. 0602-214-265.

Sprzedam szczeniaki rasa Staford amerykański Terier,
Nieborów. Tel. 046/838-58-29.
Sprzedam kanarki. Tel. 046/8l7..'.75--05.
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PRACOWNIK DO PRAC REMONTOWYCH

Parafia powinna być
wspólnotq wspólnot

•• Koda n•• Spółka z o.o. z siedzibą
w Boczkach Chełmońskich

ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH
oraz doświadczenie w
budowlanej, a w szczególności:

posiadających wiedzę

branży

Są 3 równorzędne grupy neokatechumenatu w ką życzliwością. Myślę, że współpraca sprzed kilparafii katedralnej, grupa, która była prowadzona ku lat będzie podtrzymana.
przez proboszcza, nadal będzie prowadzona przez
BĘDZIE NOWY OŁTARZ
proboszcza. Wikariusze również są otwarci na tę

./ naprawa dachów
./ prace tynkarskie (gips)
./malarstwo (ściany wewnętrzne i zewnętrzne)
./układanie terakoty i glazury

drogę.

Poza neokatechumenatem w parafii katedralej
istnieje Wspólnota Światło -Życie (oazy) oraz Odnowa w Duchu Świętym. Pragnieniem nowego proboszcza jest też zaistnienie w katedrze chóru, scholi
dziecięco - młodzieżowej oraz uaktywnienie lektorów i ministrantów. Młodzi lektorzy czytający
Pismo Święte powinni tworzyć formację spotykającą się poza liturgią. Parafia powinna być wspólnotą wspólnot - mówi ks. Wiesław Skonieczny taka też jest idea Soboru Watykańskiego Drugiego. Każdy w parafii musi znaleźć swoje miejsce,
musi czuć się kimś ważnym i potrzebnym. Bardzo
liczę na moich parafian, pracę w Łowiczu sprzed 8
lat bardzo mile wspominam, spotykałem się z wiei-

•Jeden z zatrudnionych pracowników musi posiadać wiedzę związaną z pielęgnacją ogrodu.
• Dla osób zatrudnionych istnieje możliwość dłuższej współpracy
• Oferty prosimy przesyłać na adres:

nKodann Spółka z o.o.
99-415 Boczki; tel. 0461838-46-10

PPHU „EURO"

OLEJ

OFERUJE

DO WYNAJĘCIA OPAŁOWY

Poza pracą duszpasterską w bazylice będzie się
wiele działo także w innych sferach. Przede
wszystkim: powstanie nowy, stały ołtarz, Kamienny ołtarz stanie w tym miejscu, gdzie stoi obecnie
ołtarz tymczasowy. Kilka projektów i koncepcji
jest w trakcie opracowywania przez kilku niezą
leżnych projektantów.
Ustawienie nowego ołtarza wiązać się będzie z
przebudową całego prezbiterium i zmianąposadz
ki. Prace te muszą być wykonane przed planowaną wiosną przyszłego roku Konferencją Episkopatu Polski, która ma się odbyć właśnie w bazylice
katedrałej w Łowiczu ..
(mwk)

pomieszczenia biurowe
o pow. 300 m 2
w centrum Łowicza

EKOTERM PLUS

Wkrótce przebudowa

Wojda Janusz
Łowicz, tel 046-1837-14-93,0602-501-532

skrzyiowania Sienkiewicza z Nowq

Tel. 0461830-30-82

CENY KONKURENCYJNE

oraz transport:

'1·9'38

HURTOWNIA RYBNA

KAMAZ 12 ton
MULTICAR 3 tony

ul. Nadbzurzańska 7/9

,,Iif)NS'l1Jłl„''

-mrożonki

-napoie

R-1070

14'11ł~ll~

Oferuiemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych w zakresie:
- słoe"ki
- sałatki
- puszki

• żwiru

• piachu

i.O

f\tfł''ł

~te~\J

oferuje wykonawstwo:
:p

Tel. 046/837-43-39

~

•
•
•
•

ogrodzeń • bram
drzwi metalowych
innych konstrukcji stalowych
usługi ślusarsko-montażoweś

ul. Sikorskiego 611
GR-118
tel. (0-42) 719-37-89

HuRToWNiA MATERi.dów BudowlANych

SYRENKA ofERUjE:

• DUŻV WYBÓR WZORÓW
GOTOWYCH

•

• CENY KONKURENCYJNE

papa, lepik, piasek, żwir, płyty gipsowe,
styropian)
•nawozy, węgiel, koks, miał.

usługi transportowe

S&I,EP
CHEMICZNY

PRZy wi~kszych il6ściAch dowóz GRATis
Głowno , ul. Sikorskiego róg Fabrycznej ~

tel. 042/719-26-89

Sf(fep

Barbara Podrażka

~

"Suf(nie Ś[ubne"

OFERUJE:

ul. 3 Maja 6

~farby, lakiery, kleje
~komputerowe dobieranie farb

'Zaprasza na sezonową
OBNIŻKĘ

ATRAKCYJNE CENY !!!

'~\'

Łowicz,

ul. Zamkowa 27
Czynne od 9.00 do 17.00; tel. 0461837-34-52

!

"fi\~

'

sukien ślubnych

i . h

nca sierpnia BONIFIKATA 20%
- atrakcyjne fasony
- duży wybór butów i dodatków R-104s
•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,

PŁYTA,

•PODŁOŻA ORGANICZNE

KARTONtgipsl

4,75

zł./m

(włókno

2

~ Miał ~

- szeroki asortyment,

Mat. Budowlane

NAJNIZSZE CENY!
SUyków, ul. Rolnicza 6A tel 719-93-63164

kokosowe firmy CERES),

• NAWOZV OGRODNICZE

~Nawozy ~Węgiel ~Koks

~

Wydział Spraw Komunalnych łowickiego Urzę
du Miejskiego przeprowadził kontrolę stanu pasa
drogowego i oznakowania pionowego na kilkunastu ulicach w mieście. Tym razem były to ulice:
Stanisławskiego, Wojska Polskiego, Ułańska, Starościńska, Nowy Rynek, Alejki Sienkiewicza, I
Maja, Arkadyjska, Dedala, Ikara, Poprzeczna,
Żwirki i Wigury, Chełmońskiego, Podgórna, Nieborowska i Wąska. Wnioski z kontroli zostały prze-

kaz.ane łowickiemu Zakładowi Usług Komunalnych
z zaleceniem do przeanalizowania kosztów naprawy i ewentualnej realizacji inwestycji.
Uzupełnione ma być oznakowanie pionowe (czyli znaki drogowe na słupkach) i poziome (pasy na
ulicach itp). Malowanie pasów na ruchliwych ulicach będzie odbywało się w godzinach wieczorowych i nocnych.
(mak)

od 6 do 28 ton

•materiały budowlane (cement, wapno, smoła,

tel. 0-501-557-035, (0-46) 874-38-56
Brzeziny, ul. Tulipanowa 8 GR-117

ZUK Tadeusz Dutkiewicz. W ramach przebudowy zlikwidowany zostanie pierwszy wjazd
(do tej pory jednokierunkowy) prowadzący
na osiedle Starzyńskiego. Konieczność przebudowy tego skrzyżowania jest spowodowana jego
złym stanem technicznym oraz faktem, że sprzedane zostały dwie działki przylegające bezpośred
nio do dworku przed wjazdem. Nowe skrzyżowa
nie powstanie na bazie istniejącego do tej pory
sięcy złotych.
wyjazdu z osiedla w Alejki. Będziemy zmuszeni
Rozpoczniemy przebudowę tego skrzyżowania również do usunięcia trzech drzew i zrobienia nozaraz po tym jak uporamy się z pracami budowla- wej podbudowy pod drogę - powiedział nam wicenymi na targowisku miejskim (betonowe alejki - dyrektor ZUK Tadeusz Dutkiewicz.
przyp. red.) - powiedział nam zastępca dyrektora
(mak)

Oznakowanie uliczne do kontroli

Głowno,

• NOWE WZORY NA ŻYCZENIE
KLIENTA, TRANSPORT
(ODBIÓR I DOWÓZ) GRATIS!!!

W drugiej połowie sierpnia ma rozpocząć się
gruntowna przebudowa skrzyżowania Alejek Sienkiewicza z wjazdem w ulicę Nową (przechodzącą
przez osiedle Starzyńskiego) w Łowiczu. Należy
sprecyzować, że chodzi tutaj o wjazd na to wła
śnie osiedle tuż za zabytkowym białym dworkiem
stojącym na początku Alejek Sienkiewicza.
Zarząd Miasta zlecił przebudowę łowickiemu
Zakładowi Usług Komunalnych za kwotę 27 ty-

Ceny producenta!
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36
R.
911

Powiat w sieci informatycznei
Z inicjatywy Związku Powiatów Polskich tworzona jest międzypowiatowa sieć informatyczna.
Kilkanaście powiatów, w tym powiat łowicki, już
weszło w jej struktury.
Jest to sprawa bardzo ważna, ponieważ dzięki
tej sieci docierają do nas w szybkim tempie wszelkie informacje dotyczące naszego szczebla samo-

Dom

nENERGOBUDOWA"

~B.
Bolimów, ul Skiemiewfcka 41

ZATRUDNI
MURARZY

Wf~E1RY

do pracy w Warszawie
- zapewniamy dojazd
• Informacja pod numerem telefonu:
046/ 838-03-75

wolne terminy

...

.,,

lllłJilO ORS~łJGI
PR1~lt1 NEJ
doradzamy m.in. z zakresu prawa pracy,
prawa cywilnego (umowy), prawa handlowego,
odwołań od decyzji administracyjnych

ul Partyzantów 31
tel.(046) 837-19-73 godz. 16°0 -19:1060
Łowicz,

rządu. Dotyczy to informacji z Warszałl'.)' - mam tu
na myśli rząd, sejm, komisje i podkomisje jak i te z
poszczególnych samorządów. Jest nam to bardzo
przydatne w podejmowaniu szybkich i skutecznych
decyzji -powiedział nam członek zarządu powiatu
Paweł Lisowski.
(aj)

Bratoszewice, ul. Łódzka 21A
Tel. (0-42) 719-63-27, 719-67-44

~

~

SKRZYNKI 15 KG
Tel. 837-37-24~
0-602-366-581

R-1047
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flhDYDAKT4
s.c.
~

BANK GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ S.A.
_

Zaprasza Kandydatów do szkół średnich,
(o uprawnieniach szkoły publicznej)

uprzejmie informuje,

że

z przyczyn technicznych

ZAOCZNE TECHNIKUM ZAWODOWE w l:.OWICZU
3 - letnie (6 semestrów) na podbudowie szkoły zawodowej:
spec. elektroenergetyka
Technik·elektryk
Technik mechanik spec. budowa maszyn i urządzeń przemysłowych,
spec. naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.
.

ZAOCZNE STUDIUM POLICEALNE w l:.OWICZU

WDNIU 19 SIERPNIA 2000 r. (SOBOTA}
nie będzie prowadzona obsługa Klientów w siedzibie Oddzi• BGŻ S.A.

wŁowiczu, ul. Starościńska 1

2 - letnie (4 semestry) na podbudowie szkoły średniej (niekoniecznie z maturą).
Technik informatyk

ZAOCZNE !-ICEUM OGÓLNOKSZTAl:.CĄCE w l:.OWICZU
4 - letnie (8 semestrów) na podbudowie szkoły podstawowej,
3 - letnie (6 semestrów) na podbudowie szkoły zasadniczej .

ukończone

17 lat,

./' baza szkół: pracownia komputerowa z dostępem do internetu, pracownie przedmiotowe, bufet
./'języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
./'umiarkowane czesne, ulgi w opłatach dla słuchaczy z najlepszymi wynikami od 10% dO 50%
./'przy dokonaniu opłaty za cały semestr z góry 10% rabatu
./' nie pobieramy dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia
./' rekrutacja na pierwszy semestr roku szk. 2000/2001 do 30 września 2000 r.
./'wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły, dwie fotografie,
kserokopia 2 i 3 strony z dowodu osobistego, wypełniona ankieta.
./' absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy
./' do wszystkich ww. szkół przyjęcia bez egzaminów wstępnych Ili

<..,·-

--.

Kierownictwo

-

-

·'

"-'...~~

Oddziału

R-1026

informacji udzielają
Ewa i Włodzimierz Wieczorek
ul. Podrzeczna 30 (budynek ZSZ nr 1), tel. 0-601-20-69-57
http://www.smelcom.lowicz.pl/dydakta
e-mail - dydakta@smelcom.lowicz.pl
R- 102

Zgłoszenia przyjmują oraz dodatkowych

99-400 Łowicz,

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

ZAPRASZA!
if 830-20-91

To

-~
Powstańców

~1~

:g
...,

MOŻESZ ZAOSZCZ~DZIĆ DO

~

:;:

3.500

~~~

•••

~@)§) - Łowicz·, ul. Zgoda 16

ODWIEDZAJĄC SALON DAEWOO TURBO-CAR Ul. POZNAŃSKA 26/30
oraz wiele innych atrakcyinych promocii przy zakapie samochodu.
Kredyt, leasing na 111ieiscu.
Raty iui od 265 zł (kredyt 1O tys. d)
Prowadzimy

R-1019

®

TEnllnT

[ml

również:

• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne blacharsko·lakiemicze
• naprawy powypadkowe samochodów wszystkich marek
(osobowe, dostawcze, ciężarowe)

ŁOWICZ,

. . ...
. łe zycie
Okn a i. dnwi. na ca
"' l>c\J
.e
·~,en'
Tylko my gwarantujemy Ci prawdziwe
i.atn°
03

zł
•elektryka
• zawieszenia i geometria
• mechanika

kół

ZAPRASZAMY DO AUTO KOMISU
ul. Poznańska 26/30, tel. 046/830-32-23R_1042
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NOWO OTWARTY SKLEP

OKNA' DRZWI
Zapraszamy

ŁOWICZ, UL. POWSTAŃCÓW 10 G
TEL/FAX 046/ 830-20-78

R·994

*RABAT DOTYCZY STOLARKI PCV· ZAMÓWIONEJ WSIERPNIU ZTERMINEM REALIZACJI OO KOŃCA WRZEŚNIA

BRANiY ElEKRYCZNU I OŚWIETLENIOWEJ
Ofemie:
~ duży wybór żyrandoli

~lampy

~ plafoniery

~ przewody elektryczne

~ pełen

wybór art. elektra-instalacyjnych

CENY KONKURENCYJNE
PHU „POLDOMEX" Łowicz, ul. Sienkiewicza 7, tel. 046/837-37-44

R-
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„ECHO NADBZURZANSKIE"
• echo tamtego sierpnia <cz.n>
W numerze 3 „Echa Nadbzurzańskie
go" znalazł się artykuł wstępny poświę
cony walczącej Warszawie pióra „Cisa"
(Czesława Górczyńskiego) - studenta
prawa, wysiedlonego z Łodzi, a przebywającego w Bocheniu. Oto jego fragment
„ WARSZAWA! Słowa te dzisiaj - to
ból piekący i krzywda ogromna. Warszawa, to pożary i zgliszacza, grabież,
mord i gwałt, to tysiące rzesze bezdomnych, wyzutych ze wszystkiego nędzarzy,
ciągnących ku nam koszmarnym pochodem - ku nam przytłoczonym ogromem
nieszczęścia i prawie wobec niego bezradnym.
Lecz słuchajmy uważnie! Poprzez lament tłumów, poprzez trzask pożogi i
łoskot walących się domów przebija grzechot korahinów maszynowych, huk dział,
granatów i gromki okrzyk Polski Walczącej. Warszawa walczy! Wypełnia rozkaz, najświętszą żołnierską powinność!
W tym tkwi istotna treść, a wszystko inne
niczym, jak tylko wtórnym znamieniem
wojny - okrutnej i bezwzględnej rozprali?' z najeźdźcą. Żołnierz śmierć niesie,
żołnierz śmieć bierze, to jego jedynym
przeznaczeniem. Żołnierzami jesteśmy
wszyscy i o tym pamiętać musimy. Nie
rozpaczajmy więc, nie rozdzierajmy szat,
jak Hiob hihilijny... " .W zakończeniu
autor napisał:
„Jak zawsze, tak i teraz zgiełkiem bitewnym głosimy, aby nie było złudzeń, że
gospodarzami naszej ziemijesteśmy. Nie
czekamy zmiłowania i nie dla zyskania
łask lejemy-krew, lecz li?'Pelniając zgodnie z honorem żołnierskim zobowiąza
nie sojusznicze.
W tym istota twego trudu i męki, o
rano najkrwawsza Rzeczypospolitej,
Warszawo!".
W numerze czwartym „Echa" z dnia

9--

24.08.19944 r. znalazł się artykuł pt. „Na
marginesie współczesnej kultury niemieckiej„. Oto jego fragment w nieznacznym skrócie:
„ W jednym z czasopism armii niemieckiej /Frontnachrichten, nr 44 z dnia
19. 08. J944r./ zamieszczony został artykuł pt. „ Powstanie Polski Podziemnej".
Dla ścisłości zaznaczamy, że artykuł ten
napisał oficer armii niemieckiej- niejaki
Starcke. Już pierwsze zdanie wspomnianego artykułu głosi o li?1huchu w Warszawie dnia 1 sierpnia rb. powstania polskich bandytów. Słowo „ bandyci polscy"
w artykule tym powtarza się wielokrotnie.
A więc „ bandyta" polski broni rodzinnych pieleszy nieraz gołymi rękomi,
zaś napada jego gniazdo ojczyste, pali
jego mienie, gwałci dziewczęta, morduje
bezbronną ludność i grabi cudzy dobytek nie bandyta, lecz... żołnierz niemiecki uzhrojońy od stóp do głów. Pomaga
mu żołnierz rosyjski.
Język polski mianem bandyty oznacza
tego właśnie, który napada, grabi i morduje. Czyżby współczesnyjęzyk niemiecki
zmieni/ to pojęcie? Sądzimy raczej, że to
pomieszanie pojęć jest jednym z przejawów ogólnego obniżania się poziomu
współczesnej kultury niemieckiej i zdziczenia moralnego narodu niemieckiego.
Na złodzieju czapka gore - powiada
nasze stare przysłowie. To nam wystarczy. Trudno bowiem polemizować z czło
wiekiem, choćby to był i oficer niemiecki,
który z braku rzeczowych argumentów
używa ordynarnych li?'Zwisk. Coraz
mniej widocznie kulturalnych ludzi wśród
oficerów niemieckich. Czyżby przykład
szedł z góry, to jest z ich Fuhrera? Najprawdopodobniej.
W numerze piątym „Echa nadbzurzań
skiego" z dn. 27.08. I 944r. zamieszczono

Potrzebo szybkiego Internetu
Podania od kilkunastu mieszkańców
SOI (Szybki Dostęp do Internetu) czekają na rozpatrzenie w łowickiej placówce Telekomunikacji Polskiej S.A.
Niestety na razie nie wiadomo kiedy
klienci będą mogli doczekać się ich realizacji. Możliwość taka istnieje, ale brakuje modułów dostępowych i terminali abonenckich. Zainteresowanie tą nową
usługą Telekomunikacji Polskiej S.A.
przerosło oczekiwania firmy.
Przypomnijmy, że SDI jest usługą
dostępu do Internetu na zasadzie opła
ty ryczałtowej, bez względu na to jak
długo korzystamy z łącza dostępowe
go. SDI, a w zasadzie terminal abonencki
jest montowany na zwykłym kablu teŁowicza na założenie łącza

NIEMCY O POWSTAŃCACH POLSKICH W WARSZAWIE
W omawianym przez nas poprzednim
numerze „ Echa" artykule pt. „ Powstanie Polski Podziemnej" /Frontnachrichtenl autor - oficer niemiecki wystawia,
zapewne mimo woli, powstańcom polskim w Warszawie niezwykłe świadec
two. 1'ym hardziejjest ono godne uwagi,
że li?'szlo spod pióra hakatysty niemieckiego, który dla powstańców naszych,
walczących w najcięższych warunkach
o swą niepodległość, nie znajduje innego określenia, jak bandyci polscy.
Oto jego dosłowny tekst: Mimo wielokrotnych ciężkich ataków lotnictwa na
główne gniazda oporu starają się z zaciekłością walczący bandyci /hartnackig
Łódzka firma ,,Eko-plan" wyłoniona
kampfenden Banditenl utrzymać zajęte
pozycje aż do ostatniego naboju Ibis zum w przetargu nieograniczonym, wykona
Gewehr zu ha/ten/. Nawet wśród palą opracowanie miejscowego planu zagocych się i od bomb trafionych domów spodarowania przestrzennego Łowicza.
walczą bandyci dalej z niezwykłą zacię Plan będzie kosztował miasto około 198
tys. zł. Komisja przetargowa wybrała
tością /kampfen weilerhin mit uiher Verofertę najtańszą. Nie będzie to pierwsze
bussenheit/.
Inny znów Niemiec, sprawozdawca tego typu opracowanie dla Łowicza
wojenny SS Julius Kei/, w numerze 47 wykonywane przez łódzką firmę.
Do przetargu nieograniczonego starcytowanego czasopisma niemieckiego
towało aż osiem różnych firm z całej
zaznacza, że nawet kobiety i dzieci walPolski. Zadziwiająco wysokie były
czą w Warszawie.
Dodaje przy tym, że gniazda oporu
polskiego nie poddają się /des Widerstandnest ergibt sich nicht/.
Tak piszą o powstańcach Niemcy w
gazecie przeznaczonej dla swoich żołnie
rzy A tymczasem niemieckie naczelne d<>wództwo w odezwach Sli?'Ch do ludn<>Z powodu braku chętnych unieważ
ści polskiej plecie o „ tchórzliwości p<>- niony został przetarg na wykonanie rowstańców".
bót betonowych (podmórówki, krzyNr 9 „Echa nadbzurzańskiego" był że itp) na cmentarzu prawosławnym
podwójny. Na drugiej kartce podano przy ulicy Listopadowej w Łowiczu.
odezwę do Rodaków wydaną przez KieNależy przypomnieć, że miasto zoroi.Vnictwo Walki Podziemnej .
bligowało łowicki Zakład Usług Komu-

lefonicznym. Konieczne jest jednak
podłączenie go do specjalnego urządze

nia instalowanego na centrali telefonicznej. Producentem tych urządzeń jest frrma znana na polskim rynku najbanlziej
jako producent telefonów komórkowych Ericcson. Korzystanie z SDJ
kosztuje 160 złotych miesięcmie. Jednorazowa opłata aktywacyjna 999 zło
tych. Jest więc to usługa dla osób, które dum korzystają z Internetu. Rachunki miesięczne za te połączenia są wy-

7.sze niż 160 złotych
W

miesięcznie.

Łowiczu działają na

centrali dwa
do których
podłączonych jest 32 abonentów (2 razy
po 16).
(mak)

urządzenia dostępowe,

Eko-plon zrobi plon
różnice w cenach, jakie proponowały
za swoje usługi. Najwyższa oferta opiewała na około 660 tys. zł, jeszcze inna
na około 590 tys. zł, 250 tys. zł itd.
Jesu:ze tańszą ofertę przedstawiła prywatna firma z Jeleniej Góry, jednak nie
spełniła ona wymogów formalnych obowiązujących w przetargu nieograniczonym, nie dostarczając wszystkich niezbędnych dokumentów. Dlatego też jej
oferta nie mogła być brana pod uwagę.
(mak)

Na prawosławnym tylko koszenie trow
i wycinko krzewów
nalnych do przeprowadzenia prac porządkowych na tym cmentarzu i w jego
najbliższym otoczeniu. Polegały one
jednak tylko na wykoszeniach traw i
niepotrzebnych krzewów oraz gruntownym posprzątaniu terenu.
(mak)

artykuł wstępny następującej treści :

50 lat Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łowiczu

Już przy udziale 20% środków własnych możesz zakupić

KOMFORTOWE MIESZKANIE

ul. Zgoda 13, tel. lfax04-6/837-51-11

•

TPS.A.

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2000/2001
,
DO SZKOŁ O UPRAWNIENIACH PUBLICZNYCH

./ ZAOCZNEGO TECHNIKUM MECHANICZNEGO
specjalista: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych na podbudowie ZSZ
- zawody branży mechanicznej

lub
LOKAL BIUROWO-USŁUGOWY
w zmodernizowanym zabytkowym gmachu dawnego
Sądu Reionowego w Łowiczu przy. ul. Podrzecznei 14

./ ZAOCZNEGO TECHNIKUM ODZIEŻOWEGO
na podbudowie ZSZ - kierunki odzieżowe

./ ZAOCZNEGO TECHNIKUM SPOŻVWCZEGO

Skorzystai z o~rty P.B.H. RLAR i Banku PKO BP

na podbudowie ZSZ - zawody branży spożywczej

./ ZAOCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bliższe

infonnacje

można uzyskać

na terenie obiektu oraz pod nr telefonów:

0461837-68-84, 0461837-95-70, 0502-289-317
Lokale można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00-16.00

4-letniego (na podbudowie szkoły podstawowej)
Spółka

AGROKORN
w Łowiczu, ul. Kolejowa 2a

3-letniego (na podbudowie ZSZ)

./ POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO (zaoczne)
w zawodach technik ekonomista o specjalności - finanse i rachunkowość,
bankowość, technik technologii odzieży
Zgłoszenia

i zapisy przyjmuje sekretariat szkoły
ul. Zgoda 13, tel. 046/837-51·11

Łowicz,

skupuje ps7.enicę pa.m>wą
oraz ps7.enicę7.e 7biorów 2000 roku
z 7.aStosowaniem dopłat Agencji
Rynku Rolnego
Ceny pszenicy z

ZAPRASZAMY!
R-1050

-987

dopłatą w m-cach:
VII i VIII - 565 zł/t
IX- 575zł/t

R-1039
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GMINY

Z. ESTAWIAJĄ

.ST

TY

-

Prawie 1000 hektarów dotkniętych wiosenną suszą
tyko w jednej gminie
ma być na dwa lata.Podobnie jest w
gminie Chąśno. Tutaj, w wyniku anomal ii pogodowych wiosną tego roku poszkodowanych zostało około 300 gospodarstw rolnych. Do Urzędu Gminy
wpłynęło kilkanaście podań. Rolnicy
mogą się starać o ulgi, odtrącenia i umorzenia w ubezpieczeniu KRUS, oraz o
Schronisko młodzieżowe: nocleg najtańszy z możli"H'.)'ch - ale i najbardziej
kredyty preferencyjne, które rozdzielał
spartański.
będzie wojewoda.Rolnicy, których upra"HJ' doznały strat składają u nas podania, my potwierdzamy straty i przesyłamy wraz z protokołem do wojewody, który opiniuje i "H'.)'daje do KRUS lub stosownej komórki "H'.)'działu, udzielającej
Schronisko młodzieżowe w Szkole Podstawowej nr 3
kredytu lub umorzenia - mówi wójt
oferuje najtańsze noclegi
gminy Chąśno Roman Łaziński. Nie od
dla turystów przyjeżdżających do Łowicza
nas zależy czy poszkodowanemu zostanie przydzielona pomoc, czy nie - zaSchronisko Młodzieżowe w Sobocie, rower lub samochód, to schronisko mu
(aw) o którym pisaliśmy w poprzednim nu- to zapewnia. Sezonowe Schronisko
strzega.
-----------------------------------------~ merzeNŁniejestjedynymwnaszej oko- Młodzieżowe otwarte jest przez całą
licy. Od ponad 15 lat działa latem schro- dobę i zawsze ktoś dyżuruje przy telenisko młodzieżowe w Szkole Podstawo- fonie.
W dniach od 11 do 12 sierpnia przywej nr 3 w Łowiczu. Odbyte przed
1 lipca inspekcje stwierdziły, że choć jedzie do schroniska kilkunastoosoboteraz schronisko ma kategorię trzecią, wa grupa młodzieży z Ozimka, nieduW związku z wnioskiem wojewody centowane będą na poziomie 5% w ska- SA, Kredyt Bank SA, BIG Bank Gdań może ubiegać się nawet o drugą.
żej miejscowości na Śląsku. Na począt
ski SA, Gospodarczego Banku Wielkołódzkiego Michała Kasińskiego, Mini- li roku. Informacje o warunkach uzyPrzebywającym w schronisku ofero- ku lipca z kolei w tej sezonowej bazie
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził skania kredytu będzie można otrzymać polskiego SA, Gospodarczego Banku wany jest szeroki zakres usług. Turyści nocnej gościł dwudziestoosobowy obóz
Wielkopolskiego SA.
zgodę na udzielenie pomocy kredyto- . w bankach oraz urzędach gmin. Agencja
mogą skorzystać z pryszniców (małych wędrowny z Uszczyna (powiat piotrPonadto za pośrednictwem urzędów i dużych), z łazienki wyłożonej kafelka- kowski).
wej dla rolników poszkodowanych Restrukturyzacji i Modernizacji RolnicOd początku wakacji w schronisku
przez anomalia pogodowe (suszę, gra- twa, która zajmuje się obsługą kredy- gmin (po uzyskaniu potwierdzenia mi z dużą liczbą umywalek, z przestrontów „klęskowych" wystąpiła do nastę przez wójta lub burmistrza) poszkodo- nej, słonecznej kuchni, wyposażonej pojawiło się też około dziesięciu indydobicie i przymrozki).
Zainteresowani rolnjcy po zaopinio- pujących banków o ich udzielenie do: wani rolnicy mogą wnioskować do re- w niezbędny sprzęt. Schronisko nie jest widualnych turystów. W latach powaniu wniosku przez wojewodę, będą Banku Gospodarki Żywnościowej SA, gionalnych oddziałów KRUS o udziele- usytuowane w całym gmachu szkoły, przednich, zdarzyło się też kilku cudzomogli otrzymać kredyty do wysokości Banku Unii Gospodarczej SA, Banku nie ulgi w opłaceniu składek rolniczego a jedynie w jej sportowej części, gdzie ziemców.
Koszt pobytu w schronisku dla mło
utraconych nakładów na uprawy (zgod- Śląskiego SA, Banku Zachodniego SA, ubezpieczenia społecznego łub o ich ca- mieści się sala, łazienki i piętro niżej
dzieży uczącej się i dla pracowników
kuchnia.
umorzenie.
łkowite
SA,
PKO
SA,
Powszechny
Bank
PKO
nie z raportami komisji gminnych, któJeśli ktoś z przebywających w schro- oświaty wynosi 5 zł, a dla pozostałych
(aj)
re szacowały straty). Kredyty opro- Wielkopolskiego Banku Kredytowego
(ac)
nisku ma do przechowania jakiś bagaż, turystów 7 zł.

zasiewach zbóż ozimych ale także w jarych, niektórzy z tam gospodarujących
W Urzędzie Gminy Zduny znajduje nie zebrali nawet pierwszego pokosu.
się 225 protokołów dokumentujących
Obecnie plony jakie zebrano w Maustraty, jakie ponieśli rolnicy w wyniku rzycach są bardzo słabe.
tegorocznych anomalii pogodowych.
W Urzędzie Gminy znajduje się okoNajwiększe straty przyniosła susza, są ło 18 podań o umorzenie raty składki
też niewielkie straty spowodowane wy- ubezpieczaniowej do KRUS. Jeśli chomarznięciem, szczególnie w sadach, na dzi o zapowiadane kredyty preferencyjplantacjach wczesnych ziemńiaków i ne, to dokoładne zasady ich przyzna-.
pomidorów oraz straty spowodowane wania nie są znane nawet przez banki, a
przez gradobicia.
procedura nie została jeszcze uruchoMrozy spowodowały straty na ob- miona.
szarze 94 hektarów, natomiast susza
C HĄŚN O
wyrządziła szkody na obszarze dziesię
ciokrotnie większym: około 950 hektaW założeniach mówiło się o 5 % stawrów. Największe straty ponieśli rolnicy ce oprocentowania w skali roku. Nie
gospodarujący na najsłabszych glebach. wiadomo, kto pokryje pozostałą cześć
Najwięcej strat było w Maurzycach. stawki, prawdopodobnie budżet pańRolnicy ponieśli straty szczególnie w stwa. Termin spłaty kredytu rozłożony

ZDUNY

W „Tróice" za 7 · złotych

5-procentowe kredyty dla rolników

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

Łowicz,

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

• Gwarancja 1 O lat, atest niezapalnośc
• Eleganckie, niezwykłe białe z mikrowentyl
• Nowoczesne

żaluzje międzyszybowe.

RA Ty
RABAT O% 11 %
1

termometr zaokienny GRATIS

Telefony komórkowe
W prezencie
•Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.
~
Nasze okna świadczą onas. ~
• Okna typowe - od zaraz.
• Ogrody zimowe,

~

witraże.

PROFESJONALNY MONTAŻ,
TRANSPORT GRATIS

ZATRUDNIMY
PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

stworzyliśmy limitowaną serił

samochod6w .Radiom Speclal Edition••
Została

Radio~

Special Edition

ona wyposatona w niepowtarzalny

Ibiza. Cordoba, Varlo

na naszym rynku radiomagnetofon

z wielkoformatowym, wielofunkcyjnym
wy!wfetlaczem o wartoki 1700 złotych.

To prezent od SEAT·a I Radia ZET.

I wszystko gra.

My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

FIRMA „EFEKT' ŚWIADGZY USWGI

spróbuj i Ty ! ! !

Hydrauliczne - pełny zakres, · nowoczesne

RABAT WIOSENNY

OFERUJE PAŃSTWU:

Okna, drzVJi
PCV, drewno, stal,
aluminium

PRODUCENT:

Łowicz,

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

• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe,
pustaki zasypowe
• galanterię betonową
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,

tel. (046) 837 32 79, 837 4138,fax837 47 98
e-mail: SlB@winkhaus.com.pl;
internet: http://www.winkhaus.com.pl/slb R

technologie zgrzewcze.
podłóg

- terakota, parkiet,
wylewki.
Pokrywanie ścian - tynki, glazura, płyty
gipsowe, panele ścienne, ocieplanie budynków.
Poddasze - sufity podwieszane z ociepleniem.
Firma „EFEKT" wykonuje usługi
Pokrywanie
panele

podłogowe,

najwyższejjakości, dokładnie,

profesjonalnie wg najniższych stawek.

REFERENCJE
R-999

Tel. O 604 674 641

-

REKLAMA
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BANKSPÓŁDZIELCZVWSKIERNIEWICACH

FILIA WŁOWICZU, UL.NOWYRYNEK30
Oferuje nowe bardzo atrakcyjne oprocentowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych

-

1. Wkłady oszczędnościowe i lokaty terminowe w stosunku rocznym
6-miesięczne 14, 10%
1-miesięczne 13,00%
12-miesięczne 14,90%
2-miesięczne 13, 10%
15-miesięczne 15,00%
3-miesięczne 13,55%
18-miesięczne 15, 10%
4-miesięczne 13,65%
24-miesięczne 15,20%
5-miesięczne 13,75%
2. Dodatkowo przysługuje oprocentowanie dla wkładów i lokat w kwotach 1O.OOO,- zł i więcej:
-0,25%
- złożonych na okres od 1 m-ca do 6 m-cy
- złożonych na okres od 12 m-cy do 24 m-cy -0,50%
Ponadto przy lokowaniu wyższych kwot oszczędności istnieje możliwość indywidualnych
negocjacji oprocentowania.
Za wkłady oszczędnościowe zdeponowane w Banku Spółdzielczym gwarantuje

ADWOUT Feliks St. Choiecki

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Serdecznie zapraszamy do
w naszym Banku

oszczędzania

uprzejmie informuje, że z dn. -1.08.2000 r.
przeniósł siedzibę swojej kancelarii

Jesteśmy solidnym i wiarygodnym partnerem, posiadającym 100-letnią
tradycję na rynku kapitałowym.

Godziny obsługi Klientów:
Od poniedziałku do piątku godzina 8:00 - 18:00
8:00 - 12:00....i
w każdą sobotę

tel. 837-82-25
837-89-41
•~-989

na

,

SKUP

ZWIERZĄT

w którei przyimuie od poniedziałku do piątku
w godz. 9.OO • 14.00; 15.00 • 17.00

WYBOROW

Tel. kancelarii (0-46) 830-34-03

zawiera umowy kontraktacyine
~ na dostawę trzody ~

PHU

OLEJ

1ła idadów Mięsnych CONSTAR S.A. w StarachJ1cac"'
26.

R-982

ZAczyNAMY Nowy Rok szkolNy 2000/2001 z fiRMĄ EKO!
J EŚli

d-ICESZ:

./ spokojnie i bez tłoku WYbrać ciekawe artykuły
./zaopatrzyć dom i firmę w

tanie artykuły biurowe

Łowicz, ul. KsiĘiAckA

602~182-107

R-918

naszych Klientów

WSZYST~O

niespodzianki!

~w

Zapraszamy

~~-!!!!!lll!::===~--

5

OPAŁOWY

TEL. (0-46) 837-36-82,

rozlosujemy atrakcyjne

koNiECZNiE odwiEdź NASZE plAcówki:
EKO s.c.,,.

wśród

i>A~mo 5.C.

W CIĄGŁEJ SPRZEDAżY
DOSTAWA AUTOCYSTERNĄ Z DYSTRYBUTOREM
W 24 GODZINY PO ZAMÓWIENIU

Tradycyjnie już

./ tanio WYPOsażyć twoje dziecko w artykuły szkolne

R-1056

EKOTERM PLUS

Informacje: tel. (0-46) 837-41-77 (do godz. 22.30)
Aktualne ceny żywca podajemy na stronie

Stary Rynek 12,

./ Hurtownia

GROSIK,,. Łowicz, ul. STANisłAwskiEqo 20

5Z~OŁY

DO

samoobsługowa

R-983

Łowicz Al.

Sienkiewicza 6
samoobsługo

./ Wyspecjalizowany sklep
Łowicz,

ul. Kozia 9
R-1036

KOTŁY

CO na olej - gaz

bezpośrednio

od importera i producenta
firm VISSMANN, BUDERUS, SCHAFFER, FERROLI, POLTERM, ZUG

za gotówkę lub na raty - całe zestawy lub oddzielne urządzenia
można zakupić

Sugerowany rozmiar

DĘBICA

BAR UM

CONTACT

SA

135/80
145/70
155/70
165
175/70
175/70
185/60
185/65
195/65
205/60
185

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
14„C'

70,95,110,115,125,150,185,175,235,245,210,-

CONT~ECO

80,98,123,136,150,183,196,178,228,270,215,-

.

niższe. Na życzenie kupującego firma dokona fachowo
lub pomoże - gratis. Udzieli gwarancji i zapewni serwis gwarancyjny r pogwarancyjny.
Coroczna konserwacja całego zestawu i regulacja palnika komputerem - gwarantowane niższe
zużycie oleju i zapewniona gotowość eksploatacyjna w okresie grzewczym.

Przy zakupie w sierpniu - ceny

montażu

196,203,225,246,301,301,301,376,453,333,-

ZAPRASZAMY w godz. 8-17.00

DOMITECH

R-1058

TANIE GRZEJNIKI TO NIE CAlA ZASADA

•Ponadto oferujemy: Opony MICHELIN, Dunlop,
Semperit, Stomil
• Felgi stalowe do aut zachodnich.
J
• Felgi aluminiowe firmy AEZ
,~,

OPONY ZACHODNIE UŻYWANE
różnych MAREK I ROZMIARÓW
Bezpośredni IMPORT z NIEMIEC

Łowicz, Klickiego 66, tel. 837-61-09 (obok Punktu Skupu Metali KoloroWYch)

Tanie grzejniki i bardzo dobra jakość - stalowe i aluminiowe.
Oferujemy także TANIĄ rurę z tworzywa, z aluminium w środku,

...

do central-

nego ogrzewania i wody ciepłej Óraz kominki grzewcze.

1

.,
:

NOWOŚĆ NA RYNKU - kÓtły CO z dolnym spalaniem

przystosowane do

montażu palnika olejowego - cztery komory (zasyp, spalanie, dwie konwekcyjne z zawirowaczem spalin). Wentylator wyciągowy w czopuchu, ruszt żeliwny wstrząsowy obrotowy,

GWARANCJE

katalizator spalania. Można stosować paliwa: olej opałowy lub węgiel, drewno, odpady,
domieszki miału. Sprawność: węgiel 80%, drewno 88% olej 91 % Gwarancja: 3 lata.

Zapraszamy na zakupy codziennie w godz. l!'°-1JOO

PHU DOMITECH Łowicz, Klickiego 66, tel 837-61-09 (obok Punktu Skupu Metali KoloroWYch)
R-1059
.
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Posiadasz zdolność kredytową (np. dochody z tytułu świadczeń pracy zarobkowej,
prowadzonej działalności gospodarczej, emerytury, renty lub innych źródeł dochodów)

PHU „TOREX"

Nie pytamy na co, po co i dlaczego

HURT i DETAL
OFERUJEMY' WYPOSAŻENIE.ŁAZIENEK

przyjdź do

Banku

•

Spółdzielczego

Ziemi

Łowickiej

w

• 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

Łowiczu

ul. Stary Rynek 18
tel. (0-46) 837-85-33, 837-57-19
Oferujemy okolicznościowy kredyt „LETNI"
- w kwocie do 5.000, OO zł
- oprocentowanie kredytu - 17% w stosunku rocznym w
- prowizja
1% - dla posiadaczy ROR
2% - dla pozostałych Kredytobiorców
- dogodny okres spłaty do 9 miesięcy

Oferta

ważna

do 20

całym

okresie kredytowania

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Kredytów oraz szczegółowych informacji udzielamy w naszych oddziałach: Bielawy, Chąśno,
Dmosin, Domaniewice, Godzianów, Jeżów, Kocierzew, Lipce Reymontowskie, Nieborów, Słupia, Zduny

O,..o

1 :-'ł~

ul. Jana Pawia 1117~1175 w godz. 7.00-18.00
w soboty w godz. 8.00-14.00, tel. 0461837-52-83, 837-57-50

!

PROWADZI ZAPISY
NAKURSPRAWAJAZDY

Serwis ul.gen. Sikorskiego 5

zapraszamy w godzinach:
pon-pt 8:00-17:00
sobota 9:00-14:00

zapraszamy w godzinach:
pon-pt 8:00-17:00
sobota 9:00-13:00

Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym z możliwością doskonalenia swoich umiejętności na samochodzie wlasnym bądź
szkoleniowym. Łowicz, ul. Jana Pawła li 120
(dawna Łódzka).
R- 06

Tomasz
Kostrzewa
Łowicz,

Lek. spec. ZBIGNIEf' WRONIECKI

Ło•iez. tł. lltakewskiegt ł/ł9
R-1002

Głowno.,, ul. Wysplańslg...o

poniedziałlC19.00·11:00, czwartkł15.00-17 .OO

specjalista neurolog

Łowicz ul. Ułańska 2

2A, tel. 837-54-76

czynny:

Porady w domu chorego
~

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00

BE-Ml-DENT
ul.

Poznańska

W GODZ.

:ll

~

10-12, 15-19

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

26/30

Lek.med.MARCIN FAFLIK
specjalista
chirurg onkolog
Academos,

Iłowska

113, tel. 837-38-30

poniedziałek, godz. 1SJ.D

<{ choroba Parkinsona

R979

<{ bóle kręgosłupa
<{

nerwice

<{

wizyty domowe

•

0461830-33-23 lub 0602-252-676

Tel (0-42) 719-46-37 i po 18.00 719-30-96

•

PIOTR CZYI

~
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14; 16-17

WykonuJemy badania w pełnym ukresie,
Jak równie! w klenlnku alergll.

1>-1040

• EKG

PRZYJMUJE CODZIENNIE

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

<{ bóle, zawroty głowy

Zapisy na telefon

piętro,
R-978

środa 16.00-17.00
sobota 11.00-13.00

Lek. Stomatolog Beata Migda
Łowicz,

KRYSTYNA
DIEHL-DROBNIK

GABINET NEUROLOGICZNY

Powstańców

R-51

spe ej alista· ginekolog-położnik

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Łowicz,

BADANIE KIEROWCÓW

MALARSKI

SPECJALISTYCZNY GABINET

Tel. 0-602-276-728 R-19

900-1200 i 1530-17 00

R-912

JOLANTA
PIETRZAK

• badania kierowców

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK

Tel. (046) 837-48-33, kom. 0604-608-528

Dr JANUSZ

8 1zlfm1taleml

• wtorek, czwartek: 900-12 00

ul.

WTORKI - 17.t'l0-19.00
CZWARTKI -17.00-19.00

Zmiana adrlsu na:
Łowicz, ul. Stary Rynek 17 li
tel. 837-76-94, 0501-11-32-11

tel. 837-25-20, wtorki, piątki 16.00·f8.00

FENC-BIELECll

ul Mostowa 28

Nastawianie kręgosłupa
• krioterapia • elektropunktura •masaż
• badanie kierowców • wizyty domowe
Łowicz, ul Topolowa 30, tel 0461837-07-70 ~
śr. 15.00-17.00; wt. - pt 9.00-12.00
"7

Przyjmuje: w soboty 15.00 -17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

DERMATOLOG

Specjalistyczny Gabinet
Chorób wewnętrznych

Przyjęcia:
• poniedziałek, środa, piątek:

Specjalista w internie, reumatologii,
rehabilłtacji i terapii manualnej

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

BARBARA

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

~

Dr nauk medycznych

Lek. spec. MARIA WlłONIECKA

tel I fax (046) 837-61-97

r

STOMATOLOGA
MIECZYSŁA"WKACZOR

OKULISTA

• komputery OPTIMUS - nowe promocje!
•kasy fiskalne - bezpłatne szkolenia i fiskalizacje!
• oprogramowanie o~
- systemy dla małych i dużych firm
<to~~- gry i encyklopedie multimedialne
-#~:~c.:~\~
- programy użytkowe i narzędziowe c::,~0~'1>~0~

LEKARZA
Tel. 0601-688-561, 0461837-25-48

KAT. „A, B, E"

:zaprasza:

Tel 0421719-10-37

ZATRUDNIĘ

Krzysztor Bandos
ul. Słowackiego 44
Tel. (046)837-02-58, (0-502) 27-87-2

IMiJł B i u r o H a n d l o w e PC-Mare~

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

do wynajęcia lub sprzedaży

31.08.2000 r. o godz. 16.00

Łowicz,

,

POSZUKUJE MIESZKAN
Sr-101

Rozpoczęcie kursu:

GRATIS

Sprzedaży ul. Zgoda 35
tel I fax (046) 837-49-86, 830-21-69, 830-21-70

ul. Armii Krajowej 14B, tel. 837-96-10

. „M&M"

Łowicz,

Zapraszamy

Salon

sprzedaży:

Biuro Obrotu Nieruchomościami

a7lf@D

15 września przy zakupie kotła

- wkład kominowy

Punkt
Łowicz,

R-996

Szkolenia
Kierowców

VIESSMANN, BUDERUS, LAMBORGHINI, SAUNIER
DUVAL, ZAEGEL HELO w spetjalnei promotji
~C)~

• węgiel kostka - 380 zł/t
• węgiel orzech - 360 zł/t
•miał węglowy - 250 zł/t
•koks -410 zł/t

Ośrodek

Firma ECOTHERM oferuje Państwu kotły c.o. olejowe
i gazowe renomowanych firm ciepłowniczych

sprzedaży:

LUS7AW400KLIENTA!SPRZEDAźN4R4TY!

R-931

KOMFORT CIEPLNY CHCESZ UZVSKAĆ
KUPUJ U NAS KOTŁY VIESSMANN

Tylko do

oferuje do

Ponadto produkujemy, sprzedajemy, układamy
kostkę brukową oraz ogrodzenia betonowe"

99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 1
(w d. bud .• Sztuki Łowickiej"). tel. 837-34-78
godz. otwarcia: pon.-pt. 8.00-17.00;
sob. 8.00-13.00

2000 roku

PPHU „TRANS-KOM"

• cement „250" • tylko 215 zł/I
• cement „350" ·tylko 225 zł/I
• cement „350" • równiei
w workach 25 kg

ZAPRASZAMY

września

21

przyjmuje w środy
Łowicz,

~

17.30-19.00,
ul. Podrzeczna 28 b

tel. 0-601-20-6()-40 w godz. 12.00-15.00

~

ci:

REKLAMA

22

17.08.2000 r.

WOJ - KAT s.c.

WĘ<i.IEL

:mec •:mes

+ Ol<NAPCV

~IA.._łŁ

+ROLETY PCV

RENATA I KRZYSZTOF JANICCY \

+ ROLETY ALUMINIOWE

SKŁAD OPAŁU „WĘGLO-GOKAT"

- już od 21 Ozł/m2 brutto
+ ŻALUZJE PIONOWE I POZIOME

~

RESTAURACJA PAN TADEUSZ I
zaprasza codziennie
Goo~

DYSKOTEKA w każdą sobotę - Domaniewice, ul

„

ł°C'/c
<"0.0o

DEMONSTRA~

+MARKIZV - tarasowe i Koszowe
umtGA tylko do 30.06.2000 .r.
- przy zakupie okien
zamontujemy je 20% 'IANIĘf Ili

WYPOS·AżENIE

Główna 5

R-937

c;\

SAMOCHODY

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.lfax<046\ 834-83-96

• Oferujemy niepowtarzalną atmosferę • doskonałe przekąski
-"'o~Po~
• napoje chłodzące i alkoholowe • miłą obsługę

'\ ą

W ATRAKCYJNEJ CENIE

+ ROLETl<I MATERIAŁOWE
+ ŻALUZJE DREWNIANE

~

0

MAGAZYNÓW

Sa l o n

• Nowa odzież importowana
• Odrębne stoisko
z tanią odzieżą używaną

w

róg Warszawskiej i Dworcowej

Zarząd Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska"
Łowiczu zis przy ul. Katarzynów

-

•

•
•
•

•
•

Usług

49

I

Polmoblich Łowicz, ul. Blich 34 tel. (046) 837-37-10

N
T

OCIEPLANIE

E

PIANKĄ

model A.li B o ładown. 0,9 t
r. prod. 1988 nr rej. SNB 4995 ·
dwa samochody „Robur" LD-3001 diesel
o poj. skok. 3927 nr rej. SKB 445C
r. prod. 1987
nr rej. SNB 5018 r. prod. 1988
Zainteresowanych kupnem zapraszamy do
składania na adres Spółdzielni j.w. w terminie
14 dni od daty nin. ogłoszenia pisemnych ofert
w zaklejonych kopertach.
Oferta winna zawierać którego pojazdu
dotyczy, oferowaną cenę oraz adres
zamieszkania i podpis oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi w trzecim dniu od
upływu terminu składania
O wyborze oferty oferenci zostaną
zawiadomieni pisemnie listem poleconym
wysłanym na adres podany w ofercie w ciągu
7 dni od daty upływu terminu składania ofert
Samochody można oglądać w siedzibie
Spółdzielni w godz. 8-14
Za braki w wyposażeniu i wady Spółdzielnia
nie odpowiada.
R-1061

~

~._:,1,;·
'(/O

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
Łódź,

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

CZĘŚCI VW BUS 11"4

BLACHY, lAMPY I

jakość

./

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.Hax 837-32-06
Tel. kom. 0602-504-924
Plac Wolności 1O
Tel. 0421119-34-24 .

TELE-RADIO-MECHANIKA
Rf/TUR WfłÓB€l
naprawa

Głowno,

„REM-BUD" Sp z o.o.

Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, filtry,

Producent

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

IIUłl'I,
~

R-3a

! DETAi~ !

't1EI~. H!ł7-()Lł-7!ł

•
•
•
•

• 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

sprz~tu

audio-video

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

R-913

./ bezpieczeństwo
wydawcze długości 40 m

INNE~Cl

Łowicz,

fachowość

do wózków widłowych

~c.~v

../tapetowanie

samochody osobowe,

•!• PROPAN-BUTAN - 11 KG
•!• PROPAN-BUTAN - 11 KG
R-7

../ sufity podwieszane

• Usługi wykonuje .KOMA•
• lnforamcje:
tel. (046) 837-01-35,837-1838; 832-91-00; 0-602-635-065;
• Rachunki VAT
•Usługi wykonujemy od 1987 r.

mości

GAZY

Agencja Kredytowo-Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
046/832-18-74, 0601-250-004

montaż

../ malowanie

•!• inwentaryzacje obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego
•!• wytyczenie obiektów budowlanych
i geodezyjną obsługę budów.

R-12

UWAGA PROMOCJJii AuTO ZA'200U

../

-----·

węże

SIĘ

../ przechowalnie ../ rurociągi

Pianka kry/aminowa wtryśnięta pod ciśnieniem w szczelinę znajdującą się w ścia
nach zewnętrznych i położona na stropie zapewnia znakomitą izolację cieplną, termiczną i akustyczną.

•!• mapy do celów projektowych
•!• podziały i rozgraniczenia nierucho-

./

ZAPEWNIAMY:
• uprzejmą i profesjonalną obsługf,
- pełny serwis1lnansowo-prawny Hpocl klucz",
- skuteczne i wypóbowane procedury
- badanie. legalnoścl,

../ domy mieszkalne ../ warsztaty

POLECA SWOJE USLUGI
W ZAKRESIE:

GWARANTUJEMY:

TANIE KREDYTY

T

99-400 Łowicz, ul. Starościńska 4
tel.lfax. (046) 837-53-45
0-602-232-156; 0-602-232-157

od 0,5% miesięcznie!

Biuro Kredytowe „TARA"
Łowicz, Targowica Miejska paw. A
Tel. 046/ 830-21-61; 0-608-46-46-97

Geodezyjnych

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

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

·

s

../ budynki gospodarcze ../ chłodnie

I

oferuje „ KOPER" s.c.

~ Tani kredyt
1993 r. ~ dla każdego!

PÓTRZEBUJESZ PIENIĘDZY ZGŁOŚ
MYZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ

KRYLAMI NOWĄ

IN IERGE<D_PG/ ~Ud.

żuk,

- eotówkowe
- mieszkaniowe
- samochodowe

~

w
Przedsiębiorstwo

oferuje do sprzedaży następując-e
samochody cię.żarowe:
-

co

R

znanych firm zachodnich

Łowicz,

SPRZEDA

- 1OO zł/m 2 brutto

0-603-21-72-51,0-604-38-18-63

~
,,rz._. ef\'~\a

FIAT

ZUHP Polmoblich

- O 34już od 700 zł brutto
Z szybą k =1, 1już od 750 zł brutto

ŁOWICZ, ul. Łęczycka 3
tel. (0-46) 837-14-12, 0-601-22-68-19,

~

FIAT

R-638

BEZPŁATNA WYMIANA OLEJÓW
SMAROWANIE PODWOZI
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO
SPRZEDAŻ HURTOWA CEMENTU
Z TRANSPORTEM DO KLIENTA

P.H.U.

i>d....:rno

s.c.

99-400 Łowicz, ul. Malszyce 2d/2e
te/./fax (046) 837-45-44, 837-36-82

~

"

DREWNO
BUDOWLANE

WyrobY, osi

Nowo otwarty skład drewna oferuje
drewno budowlane:

na zna bez

więźby, krawędziarki, łaty, tarcicę

I.li. Katarzynów 48
99-400 Łowi
tel. 046/837-57-5~; fax 046/837-50-35
R-914

Zapraszamy w godz. 8-18
Ul. Warszawska 4 B, 95-010 Stryków,
tel. (042) 7-109-109, 0-607-078-715 GR-11"

REKLAMA
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ZAPRASZAMY
DZIECI DO r I -

RENAULT Clio

Niezwykły kredyt
na niezwykły samochód.

WAKACYINY
KONKURS RYSUNKOWY
••POKOI MYCH
RZf ''
.

#

#

Rysunki o formacie A4 podp_isane w prawym dolnym rogu
prosimy' przynosić do sklepc)w DOMARU.
Finał
I 04.09.2000, o godzinie 18.00 w Centrum
Wyposażenia Wnętrz DOMARU, ul. Brukowa 4 (parter).

Korzyści

dla rodziców

Potwierdzenie

11 rabatu

udziału ·W

konkursie

upoważnia

1
(10+5) rabatu dla Posiadacza Karty
Promocja obejmuje meble mlodzleżowe
umieszczone w ka~u. a oznaczone
w sklepach symbolem słoneczka.
wkład własny

w wysokości 40% ceny i już jeździsz własnym Clio, jednocześnie
spłacając rekordowo niskie miesięczne raty. To idealny samochód do miasta i na długie trasy.
Jest nowoczesny, komfortowy i bezpieczny. Teraz na wyjątkowych warunkach - kredyt
oprocentowany już od 5% w skali roku!
www.renault.com.pl

Wystarczy

„ •...

Filia WIERNICKI s.c.
96-1 OO Skierniewice
ul. Buczka 2
Tet 046/833-26-90, 833-27-90
833-33-90

Stałego

Rabat dotyczy zakupów I zamówień
do dnia 03.09.2000.

Klienta

,._,..,
_.........,,.._
1

złożonych

O!erta ważna od 6.07. do 31 .08.00.
Nie można jej łączyć z innymi o!erl.amł promocyjnymi Renault

Re nault Credit. Polska
„ ... „ • • .... „.

do:

Sklep Wyposażenia Wnętrz DOMARU w Głownie
Głowno, ul. Piłsudskiego 4/6, tel. 719 12 87
pn. -pt. 9.00-17.00,
sob. 9.00-14.00

WIERNICKI s.c.
99-400 Łowicz
ul. Poznańska 120
Tel. (046) 837-93-63

~~B~l]

,„ 3~H

a

9.900 PLI

~001cena1pecfalna od J:l:ł!DO PLN 10.500 *

. ®: premia na opcie do 3000 PLN
~ ~łdm.tt•
* ilość samochodów ograniczona

R-99

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34! tel. (046) 837 „J7„1 O

·· GLAZURY
DRZWI• harmonijkowe
•
.
Terakoty
SIDING •wew. •zew.
Kasetony
OKNA
Kleje, fugi, listwy _
\1. • _
Parapety
cl:
Szeroki asortyment • Ceny konkurencyjne • Raty • Upusty

cJt\ •

„•. .„....

tAO
O
fl'

I

-·

, •.._._...,re ee••

·•.l•
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

ZE SZKICOWNIKIEM
NIE ROZSTAWAt SI~ NIGDY

1t= ODESZLI OD NAS (5.08.-12.08)
5 sierpnia: Wacław Żak, I. 77, Skaratki; 6 sierpnia: Stanisława Wię

cławska, 1.77, Przemysłów; Józef Blus, Złaków Borowy; 7 sierpnia:
Tadeusz Żak, 1.58, Sapy. 9 sierpnia: Marian Wielec, 1.66, Krępa.12 sierp-

nia: Janina Adela Markowska, I. 77, Jamno

Sylwetkę zmarłego przed blisko ćwierć wiekiem malarza Zdzisława

..

Pągowskiego przypomina Dorota

l)ziekanowska
Księdzu

proboszczowi Janowi WIDERZE,
lek. Mieczysławowi Walczakowi, rodzinie, sąsiadom,
znajomym, współpracownikom za pomoc i okazanie
współczucia oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze maszej mamy

PIZCdwczoraj. we wtorek 15 sierpnia,
minęła 24 rocznica śmierci artysty-mala-

rza Zdzisława Pągowskiego, artysty cenionego w Polsce, a przecież tak bardzo
łowickiego. z.dzisław Pągowski urodził się

tu, w

Łowiczu,

w szanowanej rodzinie

mieszczańsko-rzemieślniczej, mającej

szacunek dla wartości religijnych i moralnych. Ojciec prowadził masarnię ze sklepem, zaś matka zajęta była wychowywaniem czterech synów. Musiało być
w tej familii coś szczególnego, ponieważ
z tego domu wyszło aż dwóch bardzo
cenionych mieszkańców Łowicza. Jednym z nich jest bohater niniejszego artykułu, drugim zaś starszy brat, Zygmunt „lekarz humanista", o którym na pewno
jeszcze napiszemy. Zdzisław nauki malarskie pobierał w szkole Sztuk Pięknych
im. Gersona w Warszawie. Kierowali nim
profesorowie Feliks Kowarski i Leonard
Pękalski. Drugi z mistrzów namówił Pągowskiego na dodatkowe studia malar- ·
stwa ściennego w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w pracowni prof. Szulca. Już wtedy artysta zyskuje bardzo
dobre noty i uznanie wśród profesorów.
Z tego okresu pochodzi szereg nagród,
z których wymienimy I nagrodę zdobytą
w wieku 21 lat za akwarelę, przyznaną
przez Szkołę Gersona. Kilka lat później
Pągowski został uhonorowany również
nagrodarni Akademii Sztuk Pięknych.

ś.P. HELENY BARTOSIAK
serdeczne podziękowania
składają dzieci z rodzinami

R-1CXXJ

jomego, do którego wybrała się po książ
kę. I peWnie ani jedno, ani drugie nie zwrociłoby na siebie uwagi, gdyby nie fakt,
że książka napisana była po francusku
i traktowała o malarstwie. Ponieważ pani
Helenasztukążywosięinteresowała,roz

poczęli rozmowę i tak już zostało. Ślub
odbył się dwa lata późnitj w kolegiacie,
dzisiejszej bazylice katedralnej. Udzielał
go ks. Chojecki, dla którego nowo poślu
biony małżonek namalował dużych rozmiarów obraz „Cudowny połów ryb" (reprodukujemy go powyżej, ze zdjęcia wy-

Wyrazy szczerego Współczucia
Panu JERZEMU SANOWSKIEMU z rodziną
z powodu śmierci

nie i Sieradzu. Z tego ostatniego był niezwykle dumny.
W zaciszu domowym oglądam razem
z wdową stare papiery i zdjęcia, z których jedno zwraca moją szczególną uwagę. Przedstawia ono tablicę nagrobną prymasa Szembeka, wykonanąprzez Pągow
skiego, z autentyczną dedykacją Prymaskladają.:-.przyjaciele, koledzy
sa Wyszyńskiego (tablica znajduje się koło
i współpracownicy z !inny PRET-BEt.CHÓW sp. o. o.
kaplicy św. Krzyża w Bazylice).
Pągowski cały czas jest aktywny społecznie i zawodowo. Od 1948 roku zajmuje stanowisko kierownika Wydziału
Kultury, w łatach 1958-1960 jest człon
kiem Komisji Kultury Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Lodzi. Zabiega o konJak co roku odbył się w Kocierzewie w proboszcz łowickiej parafii na Korabce
serwację zabytków Łowicza, zbiera
dniach
8, 9 i IO sierpnia odpust z okazji ks. Wiesław Frelek, przybyły do Kocieszczegółową dokumentację, organizuje
wystawy i, jak podaje Alina Owczarek - św. Wawrzyńca. Ostatniego dnia, pod- rzewa na zaproszenie władz kościelnych.
Z powodu opóźnionych w tym roku
Cichowska, przyczynia się do „rozwoju czas sumy o godzinie 12.00 w procesji
wzięło udział kilkudziesiąt osób, w tym żniw nie odbyły się w czasie odpustu
czytelnictwa i poniekąd bibliotekarstwa".
Nie sposób przy tej okazji pominąć ponad dwadzieścia dzieci ubranych w stro- żadne imprezy. Nie zabrakło natomiast
kolejnej pasji naszego bohatera - exlibń je ludowe. Przez dwa dni o godz. 21.00, handlarzy z licznymi bibelotami oraz odsów. Mało kto wie, ze to właśnie Pągow podobnie jak w łatach ubiegłych, odby- pustowymi gadżetami.
(ac)
ski wykonał exlibńs dla Biblioteki w Ło wał się wieczorny apel, który prowadził
wiczu, która dzięki temu może pochwalić się tego typu znakiem, jako jedna
GOKZduny
z pierwszych bibliotek w Polsce.
Tak jak ciekawa jest postać naszego
bohatera, tak samo interesujący jest jego
dom. Bywa w nim cała śmietanka łowic
Kurs tańca, o którym pisaliśmy już na tynoamerykańskie i dyskotekowe.
ka. Jest Tadeusz Gumiński, późniejszy łamach NŁ, zorganizowany przez Gmin- Na zakończenie kursu, w sobotę 26 sierpautor monografii o wspomnianym bracie ny Ośrodek Kultury w Zdunach prowa- nia, zorganizowany będzie egzamin połą
Zygmuncie, bywa bliski przyjaciel Mau- dzony będzie również w roku szkolnym. czony z balem. Na egzaminie uczestnirycy Klimecki, u którego Pągowski miesz- "przypomnijmy, iż kurs prowadzi Grze- ków oceniać będzie komisja złożona z
kał przez 5 łat wojny, są też i państwo gorz Gwaź.dziński - finalista ogólnopol- osób zaproponowanych przez instrukWegnerowie.
skich i międzynarodowYch turniejów tań tora. Nowy nabór na kurs tańca rozpoczNiestety, artysta nie pozostawił po ca. Nauka obejmuje tańce standartowe, la- me s1ę we wrześniu.
(aw)
sobie żadnego ucznia. Nie lubił uczyć
i w tej profesji nie czuł się dobrze. Helena
Pągowska wspomina wydarzenie, które
KOMUNIKAT
miało miejsce w Warszawie, niedługo
Prace przy trasie Łowicz-Sochaczew
po wojnie. Wychodziliśmy z mężem
posuwają się naprzód, inżynierowie
z Zachęty i spotkaliśmy prof. Bonawenwymierzają odległość i wyznaczają kieturę Lenarta z ASP. Profesor zaproponorunek linii oznaczając wbijaniem kołków
wał mężowi asystenturę i stanowisko namiejsca ustawienia słupów.
uczyciela akademickiego. Odmówił.
15 sierpnia 1930 r.
POMNIK GEN.
W 1970 roku Zdzisław Pagowski podupada na zdrowiu i przechodzi na rentę
ROZWADOWSKIEGO
ZEBRANIA INFORMACYJNE
inwalidzką. Jednak wcale nie zwalnia temZebrana w redakcji „Łowiczanina"
W dniu 3 sierpnia b. r. odbyło się
pa pracy. Cały czas rysuje, maluje, rzeź
suma 62 zł przekazana została czekiem w urzędzie gminnym Kompina zebranie
bi. Na skutki nie trzeba czekać długo, lenr 104 do administracji „Gazety War- informacyjne mieszkańców wsi zainte- ·
karze stawiają diagnozę - rak płuc. Po
szawskiej" w dniu 13 sierpnia roku bie- resowych w sprawie elektryfikacji.
trzech miesiącach ciężkiej choroby, 15
Zącego.
15 sierpnia 1930 r.
sierpnia 1974 roku - umiera.
15 sierpnia 1930 r.

SIOSTRY

z

Odpust w Kocierzewie

Kurs tańca takie po wakaciach

Helena

Pągowska

w rodzinnym saloniku. Na

Jedną z nich otrzymał za projekt polichromii w kościele św.Teresy w Warszawie. Nie możemy jej już dzisiaj podziwiać, ponieważ spłonęła w czasie Il wojny światowej. Zresztą podobny los spotkał większość prac Zdzisława Pągow
skiego, które pieczołowicie przechowywane w rodzinnym domu spaliły się podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku.
W czasie wojny, żeby się utrzymać,
Pągowski maluje portrety, konserwuje
zabytki oraz wykonuje wiele prac zleconych. Wtedy też przymusowo pracuje
przy kopaniu okopów w Bolimowie.
Okres wojny został uwieczniony w szkicowniku „ z którym nie rozstawał się nigdy". Reprodukcje tych rysunków moż
na obejrzeć w jednym z archiwalnych
numerów wydawanego w Łowiczu w latach 1997-1998 przez Adrzeja Biernackiego miesięcznika kulturalnego CDN.
Choć lata wojny były z pewnością trudne dla wrażliwej duszy, to właśnie wtedy
dochodzi do spotkania z przyszłą żoną Heleną. Młodzi poznali się w 1943 roku
i - jak t~ często bywa - zadecydował
o tym przypadek. Wdowa po Pagowskim
opowiedziała nam, że po raz pierwszy
zobaczyła swoją „wielką miłość" u zna-

ścianach

- obrazy męża.

pożyczonego przez panią Helenę Pągow
ską).

W 1945 roku artysta otrzymuje nanagrody. Między innymi za pomnik, który swego czasu stał w centrum
Starego Rynku. Mieliśmy się chociaż za
co pobrać - wspomina pani Pagowska to
honorarium. Artysta lubował się w malarstwie plenerowym, dlatego często
wyjeżdżał w teren do tak odległych miejsc
jak: Białystok, Zamość, Gdańsk, Toruń,
Kielce itp. Jednak najchętniej malował,,ło
wickie". Bę:ą:w donru Pągowskiego, w rozwieszonych obrazach roipoznajemy Arlcadię, Nieborów, pałacyk Klickiego, dworek
w Al. Sienkiewicza i inne miejsca charakterystyczne dla naszego regionu.
Jednak Zdzisław Pągowski był nie tylko malarzem, ale również wybornym pro-.
jektantem, plakacistą, rzeźbiarzem. Projektowaniem nagrobków, mebli, tablic
pamiątkowych zarabiał na rodzinę.
W swoim dorobku miał około 40 zaproWspomnień Heleny Pągowskiej
jektowanych sztandarów, miedzy innywysłucha/a Dorota Dziekanowska
DRUGIE WYDANIE
mi sztandar Państwowego Gimnazjum
Literatura:
Drukarnia k. Rybackiego, po wyczeri Liceum w Łowiczu, który obecnie znajAndrzej Biernacki ,,Zdzisław Pągow
paniu nakładu przystąpiła do druku druduje się na Zamku Królewskim w War- ski 1909 - 1974" CDN nr 3, 1998.
giego wydania „Księżanki Zochy", lecz
szawie. Autorstwa Pągowskiego jest rówAlina Owczarek-Cichowska ,,zasłużo
już w ozdobnej szacie.
nież wiele pomników na cmentarzach wo- ny sztuce i ukochanemu miastu" Niedziela
15 sierpnia 1930 r.
jennych Vf ~wie~, Bielawach, K?n:'P~- łowicka, 1999.
stępne

tDWICZAHIH
70 lat temu

pisał

WYCIECZKA

I 1 sierpnia przybyła do Łowicza wycieczka ze wsi gminy Kompina, wycieczka zwiedzała Elektrownię Okręgo
wą w Łowiczu zapoznając się z wytwarzaniem prądu elektrycznego.
·
15 sierpnia 1930 r.
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SKARB ROLNIKA

REOAGOWANYPRZYWSPÓŁPRACYZWOJEWÓOZKIMOOR BAATOSZEWICE·REJONŁOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 11.oa.2000 r.
q
q
q
q
lg

pszenica

kukurydza
pszenżyto

żyto

ziemniaki młode
jaja fermowe
jaja wiejskie

65,00
70,00
65,00
45,00
0,60
4,20
5,00
1,00
1,00
0,70
0,50
1,50
2,00
1,00
6,00
1,50
1,50
1,00

mendel
mendel

buraki

lg
lg

cebula
czosnek
dymka
fasolka

szt
pęk

lg
lg
lg

gruszki
jabłka

jagody
kalafior

kalarepa

I
szt
szt

kapusta czerwona

lg

kapsuła gł. młoda

szt

kapusta kiszona
kapusta pekińska
koper

lg.

1,00
2,40
1,00
1,00
1,00
1,50
4,00
2,00
2,50
5,00
1,50
0,60
1,00
1,00
1,50
1,00
1,20
2,00

szt
szt

lg
lg
lg
lg
lg
lg
lg

marchew
ogórek krótki
papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta
pieczarki
pomidory

por
seler

szt
szt
zt

śliwki

lg

v.Aoszczyzna

szt

JerseyMac
PaulaRed

lg
lg

sałata

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (5-11.08.2000)
GS ZDUNY

GS CHĄŚNO

GS NIEBORÓW

ZHU w Kiernozi

Cement250

-

-

-

220,00/t

Cement350

245,00/t

250,00

250,00/t

230,00/t

-

39,00/szt

-

-

-

260,00/t

280,00/t

280,00/t

260,00

-

Papa
Papaizol.
Wapno hydratyzowane

Z NAJLEPSZYMI
ZYCZENIAMI
•

Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon,
na którym każdy może wpisać treść życzeń, jakie z różnych
imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak po prostu "od serca" - chce komuś przekazać. Życzenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ Aby się ukazały, należy: - wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12
słów. Prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż inicjał także liczymy jak słowo,
- dostarczyć kupon do naszego głównego biura ogłoszeń przy ul. Pijarskiej 3a, do
któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymie·
nione w stopce redakcyjnej), a w Głownie do redakcji „Wieści z Głowna i
Strykowa", ul. Swoboda 4.
UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, godz. 13.30.

URODZINOWE

INNE

18 sierpnia to dzień w gronie naszym „dopiero
poznany", urodziny naszej koleżanki mamy, zdrowia, szczc;ścia życzymy, o dalsze koleżeństwo prosimy - kochanej Joli: Gienia, Magistrowa, Luste-

na kapuście, ile dziadków na odpuście, ile
masz na głowie, tyle szczęścia życzę Tobie
- dla Dorotki Wasiak - ciocia Ela z rodziną.

reczko i reszta.

rodziną.

Z okazji I urodzin kochanej chrześniaczce Weronice Lis ze Stępowa moc Łaski i Opieki Bożej życzy
chrzestna z rodziną.
Z okazji 91 urodzin oraz imienin Marii Parada
Wawrzyńskiej

bylej

Łączniczce

Armii Krajowej -

wszystkiego najlepszego w dniu tak uroczystym przesyła

opiekunko z

rodziną.

Dla

Kingi Sowińskiej moc
serca przesyła V.cek.

najukochańszej żony

z

całego

W 50 rocznicę ślubu Eugenii i Antoniemu Kacprowskim dużo zdrowia, szczęścia pomyślności w
życiu osobistym przesyłają córki synowie, synowe, zięcie, wnuczki i prawnuczki.
Dla najwspanialszej dziewczyny pod słońcem
Emilii Czekaj od zawsze kochającego Marina Lisa.
Z okazji 18 rocznicy ślubu Teresy i Jerzego Kowalczykom z os. Bratkowice dużo zdrowia, zadowolenia oraz obflitych Łask Bożych na dalsze lata życzą
rodzie.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Do DuB11KAcJ1 wNUMLRZE 34/00 (14. VIII) O

1UB
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Gmina Zduny

Wycieczki na

zakończenie

-Nie wszystkie zaplanowane przez nas
wycieczki doszły do skutku. Nie udało się
nam zebrać chętnych na dłuższe wycieczki autokarowe - powiedziała nam dyrektor GOK w Zdunach Halina Anyszka.
Na początku wakacji nie doszło do wycieczki do Trójmiasta. Z powodu braku
chętnych nie odbędzie się też wycieczka
do Biskupina, planowana na 17 sierpnia.
Pracownicy GOK mają nadzieję, że dojdzie do wycieczki do Granicy koło So-

ANU~Z WKARWI M
Wasz szalony reporter, nie chcąc abyście zapomnieli o istnieniu Kącika podo Was znad polskiego pięknego morza. Tym razem niżej
podpisanego wywiało (w dosłownym tego słowa znaczeniu) do niewielkiej Karwi,
nadmorskiej miejscowości położonej 10 km od ·Jastrzębskiej Góry, 20 od Władysławowa.
stanowił napisać

dząc około sześciuset obywateli spragnionych „rozrywki". Tak, nie pomyliłem się - ludzie przyszli posłuchać czło
wieka, który gwarantował nieco uśmie
chu w te niezbyt gorące sierpniowe dni.
Oczywiście sprawa z jaką objeżdza Korwin wybrzeże wcale nie jest zabawna, ale
interesowania.Szczęśliwie okazało się, styl kandydata, jego sposób mówienia,
że nawet w Karwi browary nie rezy- porównania zapewniają więcej rozrywki
gnują z reklamy - jeden z nich wystawił niż wysiłki niejednego kabaretu.
Pan Mikke spóżnił się i zamiast o
duży namiot - miejsce wszelkich imprez
dla więcej niż 20 osób. Niestety pod- 19 .OO spotkanie rozpoczęło się z godzinczas mojej bytności, w tym, „amfite- nym poślizgiem (niczym rockowe konatrze" nie odbyło się nic sensacyjnego certy!). Szacowny kandydat zaprezen(np. występ „Dziewczyn z Catsa" miał tował najważniejsze punkty sewgo promiejsce kilka dni przed moim do niego gramu, ale przecież „kącik muzyczny"
przyjazdem) więc się już zmartwiłem, Nowego Łowiczanina nie jest miejscem
że nie będę miał o czym pisać. Tymcza- stosownym, aby prezentować poglądy
sem w sobotę pojawiły się ogłoszenia, Unii Polityki Realnej. Ważniejsza jest
że nazajutrz w Karwi „wystąpi" ... kan- atmosfera spotkania. Otóż, wczasowidydat na prezydenta Janusz Korwin- cze.„ bawili się świetnie. Część widzów
Mikke. Zapewne zdziwi was, że Kącik wyraźnie brało to co mówi pan Mikke z
zajął się tą daleką od kultury dziedziną pewną rezerwą, część po prostu słucha
jaką jest polityka, ale: po pierwsze nic ła, a tylko nieliczna grupa wyrażnie z
innego w moim „kurorcie" nie można mówiącym sympatyzowała. Poglądy
było zobaczyć, po wtóre Korwin-Mik- Korwina-Mikke to dość rozsądne (w
ke to najweselszy z kandydatów na naj- części) rozważania, choć niektóre pomysły mogą wydawać się dość ekscenwyV;zy urząd w państwie.
Podobnie pomyślało wielu wczaso- tryczne. Po ponad godzinnym wywowiczów, bo piwny namiot nie widział dzie kandydat pozwolił zadawać sobie
tylu widzów, nawet podczas erotycz- pytania. Każdy chętny mógł zakupić
nego występu roznegliżowanych „ko- sobie kszulkę z treścią: (nie gwarantuję,
ciątek". Tak więc pan Janusz wystąpił z że przytoczę dosłownie) „Nie kociarpółgodzinnymi pogadankami, groma- nia, ale zawodowa armia" i pan Janusz
że obawiałem się

o kultutego kurorciku, bo już
pierwszego dnia pobytu moje przestudiowanie miejsc, gdzie jakakolwiek impreza mogłaby się odbyć spaliły na panewce. Tym bardziej zasmucił mnie brak
informacji o czymkolwiek godnym za-_
Przyznam,

ralną kondycję

by namawiać ludzi, by na
niego głosowali. Tak oto jedyna atrakcja
pierwszej połowy sierpnia w Karwii

pojechał dalej,

stała się historią.

Niewiele brakowało, aby wasz reporter napisał wam artykuł o „Ich Troje"!
Bowiem 11 sierpnia w Jastrzębiej Górze
ci znakomicie znani nad Bzurą muzycy
dali jeden z „pomorskich" koncertów.
Oczywiście nadmorska trasa kapeli nie
kończy się na wschodnim wybrzeżu, więc
jeśli będziecie w sierpniu nad morzem posłuchajcie naszych dawnych znajomych.
Oczywiście już tradycyjną metodą

spotkania z muzyką są ogródki przy barach, gdzie muzycy(?) dorabiają sobie,
grając dla obiadujących wczasowiczów.
Poziom tego typu ansambli nie należy
do najwyV;zych, ale ten, który grał nam
w weekend, zaprezentował się wcale
znośnie aranżując utwory m.in. Golców,
Ich Troje, Mannamu, Boney M itp. Jeśli przymrużysz oko, zatkniesz jedno
ucho i chcesz się bawić - masz pełną
satysfakcję.
Reasumując Karwia nie jest pępkiem
atrakcji muzycznych polskiego pomorza. Ale ci, którzy chcą odpocząć będą
zadowoleni. piękna, czysta plaża, prawie zewsząd blisko do morza, pogoda
(z wyjątkami) do zaakceptowania. Warto przyjechać, zwłaszcza przed wyborami prezydenckimi.

Boguś Bończak

,

liści

włosów

życzeń

Z okazji 18 urodzin Danielowi Bieguszewskiemu
pogody ducha, wszelkiej pomyślności - życzy
chrzestna z

Ile

Kącik Muzvcznv

ł

wakacii

chaczewa. Głównymcełemwycieczkijest
odwiedzenie Muzeum Puszczy Kampinoskiej. W czasie wycieczki zaplanowane jest ognisko z kiełbaskami. Koszt tylko 20 złotych. Inną wycieczką, która odbędzie się 22 sierpnia jest wyjaz.d rowerami do Kiernozi. Atrakcją tej wycieczki
będzie ognisko zorganizowane w parku
koło pałacu w Kiernozi. Koszt tej wycieczki wynosi tylko 3 złote.
(aw)

SZKOLENIA DLA OSOB
NIEPEtNOSPRAWNYCH
Pomoc dla osób niepełnosprawnych
w uzyskaniu, podnoszeniu lub zmianie
kwalifikacji zawodowych, realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy
odbywa się dwutorowo:
I. W ramach środków PFRON na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. z późn. zm. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
jako osoby bezrobotne lub inne osoby
niepełnosprawne poszukujące pracy
i nie pozostające w zatrudnieniu.
Szkolenie ma na celu zwiększenie
szans osób niepełnosprawnych na uzyskanie zatrudnienia, podwyV;zenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej, a w szczególności w razie: braku kwalifikacji zawodowych; konieczności zmiany kwalifikacji w związku
z brakiem propozycji odpowiedniego
zatrudnienia lub utraty zdolności do
pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. Szkolenie może odbywać się w
placówkach szkolących, albo w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.
W świetle powyższych przepisów
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

kieruje osobę niepełnosprawną na szkolenie: z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu;
wskazane przez osobę, jeżeli zostanie
uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy. Koszty szkolenia jednej osoby nie mogą przekroczyć
I O-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, a czas trwania nie może być dłuż
szy niż 36 miesięcy.
II. W ramach programu celowego ,,Program wspierania aktywności zawodowej
osób niepełnosprawny~h - W.A.Z.O.N.
II", finansowanego również ze środków
PFRON, którego celem jest przygotowanie osób niepełnosprawnych, w tym
osób, wobec których orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego
ze względu na niezdolność do pracy zawodowej, podniesienie ich kwalifikacji
zawodowych poprzez sfinansowanie
szkoleń organizowanych w ramach edukacji pozaszkolnej.
Program zakłada zatem organizowanie szkoleń przez Powiatowy Urząd
Pracy dla osób niepełnosprawnych, które spełniająjeden z podanych niżej warunków:
I. osoby zatrudnione zgłaszające zamiar i gotowość podjęcia dodatkowego
zatrudnienia w wyV;zym wymiarze czasu pracy lub innego zatrudnienia, w tym

także zamierzające rozpocząć działal
ność gospodarczą

i zarejestrowane
w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy,
2. osoby niepełnosprawne osobiście
wykonujące działalność gospodarczą,

w tym również wykonujące wolny zawód, którym podwyższenie kwalifikacji lub uzyskanie nowych umożliwi rozwój prowadzonej działalności,
3. osoby, wobec których zgodnie z
ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu
na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, posiadające decyzję o
przyznaniu renty szkoleniowej, skierowane do powiatowego urzędu pracy w
celu przekwalifikowania zawodowego,
4. osoby niepełnosprawne - pracownicy organów samorządowych zatrudnione w celu reprezentowania środowi
ska osób niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowane uzyskaniem
szczegółowych informacji dotyczących
omawianej formy pomocy proszone są
o kontakt z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu,
ul. Stanisławskiego 28, pokój nr 23.
Doradca Zawodowy
Izabela Haczykowska
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INFORMATOR
LOWICKI
Taxi osobowe 837-34-01

Informacje:

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

Urząd Miejski: Sekretariat 837-69-51, 830-91-07,
830-91-08

lnfonnacja PKP 837-63-11

lnfonnacja o numerach; tel. międzynarodowa 931 O

837-34-09;

Telegramy (nadawani•) 905

Skarbnik miasta 830-91-16;
Wydział

Spraw Komunalnych 837-43-94, 830-91-43,
830-91-46, 830-91-47, 830-91-45, 830-91-48;

Zegarynka 9226
Rozmowy

międzymiastowe

Wydział

Spraw Społecznych 830-91-19, 830-91-10;

Naprawa telefonów 9224

Wydział

Spraw Obywatelskich 830-91-25,

Bezpłatna

Spraw Lokalnych i

Działalności

Gospodarczej 837-37-47, 830-91-20, 830-91-21,

Pogotowia:

830-91-22;
Wydział

Inwestycji i remontów 837-41-62,
830-91-39, 830-91-40

Awarie oświetlenia ulicznego 0501-029-787,
830-91-45, 830-91-46, 830-91-47
Zakład Obsługi

Przedszkoli 837-57-72;

Biuro Rady 830-91-06, 830-91-11;
Vłydział

Analiz i Promocji 830-91-18;

Straż pożarna

Organizacyjny 837-43--04, 830-91-09;
Sekretarz miasta 837-41-63

tel. 837-45-36
18.08. Pijarska 3
tel. 837-36-56
sb. 19.08. Kostka I
tel. 837-51-32
odi. 20.08. 3 Maja 15
tel. 0-60 I -781-708
pon. 21.08. Sikorskiego I
tel. 837-42-64
"t 22.08. Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
śr.
23.08. Stary Rynek 14
tel. 837-40-91
Stary Rynek 14 czynna w kai:dą sobotę w godz
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Bełchów: pn. - pt 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00

Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16

Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba

Warsztat konserwat

Telefony w Głownie:
Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy
719-19-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 7 I 9-1O-I4

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 719-84-22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 7 I 9-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 7 I 9-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

Informacje w

Głownie:

lnfom1acja PKP 719-10-17
Informacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Ceny

ŁSM

837-65-58

Informacje w Strykowie:

•Kościół o.o.

Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;

• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 18.00
• Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO, 11.30

Imprezy sportowe:
• Wszystkie informacje sportowe umieszczamy
w Łowickim Informatorze Sportowym na str. 29.

Pogotowia w

nocne:

Pi~tek-

r:zw. 17.08. Nowy Rynek 36

pt.

sb. 8.00-12.00
wt., czw. 8.00-12.00,
śr. 12.30-16.00
pn., śr. 15.00-19.00
- Neurolog:
pn.15.00-18.00,
- Laryngolog:
śr. 8.00-12.00
- Rehabilitant:
pn. 12.30-15.00;
śr. 12.00-15.00
śr. I 3.30-15.30
- Urolog:
codziennie 10.30-14.30
- Chirurg:
pn. 13.00-15.00
- Ortopeda:
- Reumatolog:
czw. 8.00-13.00
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul.
tel. 719-10-27
Kopernika 19,

czwartek. 18-24 siemnia:
•godz. 18.00 i 20.00 - „Opętanie" - horror prod. USA.
Środa. 23 sieipnia:
• godz. I I.OO - Letnie kino - Przygody Misia
Coralgola - bajka dla dzieci. Wstęp wolny.

Koncerty:
Piątek,

18 siemnia:
•godz. 19.30 - Bazylika, Międzynarodowy Festiwal
Organowy J.S. Bach-Samuel Kummer(Niemcy).
Wtorek. 22 sieipnia:
•godz. )1).30 - Bazylika, Międzynarodowy Festiwal
Organowy J.S. Bach. Silvano. Rodi (Monte Carlo).

śr.

Głownie:

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

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-10
Dyżury

przychodni ZOZ
w Głownie:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
pn. - pl. 8.00-19.00
- Lekarz ogólny:
pn. - pl 8.00-19.00
- Pediatra:
pn., śr., pl 8.00-13.00
- Okulista:
pn., 9.00-16.00,
- Ginekolog:
wt. 8.00-12.30,
śr., pt 8.00-16.00,
czw. 12.00-18.00,
pn., czw. 8.00-18.00,
- Stomatolog:
śr., pl. 8.00-13.00
wt. 8.00-15.30
pn.- pl. 8.00-19.00,
- Gabinet zabiegowy:

Dyżury

wt. 8.00-14.00
pl. 8.00-13.00
wt. 14.00-19.00
- Neurolog
czw. 14.00-19.00
wt. 13.00-19.00
- Laryngolog
czw. 13.00-19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00-11.00
pn. 13.00-16.00
- Chirurg
śr. 13.00-16.00
pt 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt., śr. 11.00-13.00;
czw., pt IO.OO-I I.OO
- Dennatolog

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
pon., wt 8.00-18.00,
- Lekarz ogólny
ŚJ.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-I0.00, 13.00-16.00
pt. 8.00-10.00, 13.00-15.00
pn., pl. 14.00-19.00
- Okulista:
pn., czw. 8.00..12.00
- Ginekolog:
wt. 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00
pl. 11.00-14.00
pn. 8.00-15.00
- Stomatolog:
wt 8.00-16.00

(dane z 14 sierpnia) w

8.00-15.00

czw. 8.00-16.00, protetyka
czw. 8.00-15.00

- Dermatolog:

Naprawa telefonów 924

żywności:

• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, I O.OO;

Kino Bzura

Telefon infonnacyjno-problemowy (dla osób mających
problem alkoholowy) 837-66-92, codziennie
w godz.16-22, poradnia 837-36-51

Pogotowie energetyczne 837-36-05

Filia Powiatowego

Dzieci objc;te opieką medyczną Niepublicznych ZaOpieki Zdrowotnej - pJZY.imowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakładów.

urotfzUi się. w Łowiczu
I
i w yfownie:

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00, 19.00;

kładów

Lowicz-dyżury

Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74, 837-66-08,
837-41-02, 837-30-30, 837-42-40, 837-72-72,
837-20-37, 837-47-77

I STRYKOWSKI

- Pediatryczne Ambulatoriwn Pomocy-Doraźnej, ul.
Świc;tojańska 113 B, tel. 837-39-61; czynne: przyj~
cia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8;
przyjc;cia dzieci do 16 r.ż. -w soboty, niedziele i świc;ta
przez 24 godziny.

KQONIKA
,
WYPAD KO W
MIL08NYCH

Msze święte
w niedziele i święta:

28, tel. 837-56-24

Policja 997

Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. 3 Maja 2, tel. 837-66-92, czynny: codziennie
w godz. 15.00-21.00

GŁOWIEŃSKI

•Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska

pn.-pl. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. 10-17, wt - pt 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pl. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12: pn.-pl. 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Apteki:

ZUS 837-69-09

INFORMATOR

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999

998

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32

83 7-65-05

Dyżury

przychodni:

•Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6, tel. 837-36-51

Pogotowie ratunkowe 999

Policyjny telefon zaufania 837-80-00

Wydział

Urząd. Skarbowy

900

infonnacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

830-91-26, 830-91-27;
Wydział

Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-52-48, ul. Chełmońskiego, tel. 837-35-24

- Pacjenci objc;ci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - pJZY.imowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.

lnfonnacja o numerach telefonów 913

Stanu Cywilnego 837-34-81;

Księgowość

Chąśno:

pogrzebowy: 837-53-85, 837-56-45,

- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne: w dni
robocze w godz 16-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h)

lnfonnacja PKS 837-42-24

Geodezji 837-50-15;

Zakład

837-52-21

Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma moi:nych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w
czwartki o godz 18.00

Taxi bagażowe 837-35-28

Urząd

ul. 3 Maja 2), czynny:

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

Telefony:

Wydział

Łowicz,

pn., czw., pt w godz 16.00-19.00

Dyżury

aptek w

Głownie:

czw. 17 .08. ul.Kopernika 19

tel. 719-20-12
ul.Kopernika 19
tel. 719-20-12
ul.Kopernika 19
tel. 719-20-12
tel. 719-20-12
ul.Kopernika 19
ul.Kopernika 19
tel. 719-20-12
wt
ul.Kopernika 19
tel. 719-20-12
śr.
ul.Kopernika 19
tel. 719-20-12
w każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-14.00, dyżur 4 i 5 września
Apteki w Strykowie czynne:
ul. Kolejowa I I: pn. - pl. 9.00-17.00,
ul. Targowa 14: pn. - pl. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

pt
sob.
ndz.
pn.

18.08.
I 9.08.
20.08.
21.08.
22.08.
23.08.

Łowiczu

i w Głownie
i w St kowie

~

CÓRECZKI
- państwu Paługom z Łowicza

SYNKOWIE
-

państwu Szcześniakom z Marwila
państwu Goszczyńskim z Bogorii Dolnej
państwu Kamińskim z Zakulina
państwu Czułkom z Serok

śfu6owail

solne:

- lzabełła Kucińska z Łowicza
i Mariusz Banaszkiewicz z Łowicza
- Anna Pawłowska z Łowicza
i Zbigniew Tomasik ze Skaratek
- Małgorzata Szymańska z Wrzeczka
i Marek Wolski z Gzinki
- Anna Iwona Kucińska z Czatolina
i Roman Tomasz Podlewski z Łowicza
- Małgorzata Muras z Przemysłowa
i Maciej Konieczny ze Swaszęca
- Iwona Aneta Przybylska z Brzozowa
i Jacek Piotr Jańczak z Łąki Górnej
- Iwona Golan z Krępy
i Krzysztof Kaczmarek z Aleksandrowa
- Marzena Satur z Głowna
i Jacek Wilk z Głowna

Nowe ksiqiki
w bibliotece w Zdunach
Ostatni zakup książek do biblioteki w
Zdunach skierowany był na wzbogacenie
oferty lektury, dla gminazjalistów. Dostępne są takie pozycje jak „Buszujący
w zbożu" J.D. Salinger, „Hobit'; J.R. Tolkiena czy ,,Ziele na kraterze" Melchiora
Wańkowicza. Wiele ciekawych pozycji
trafiło do księgozbioru podręcznego,
z którego korzystać można tylko w bibliotecznej czytelni np. „Dzieje Myśli" książka o filozofii napisana w formie przystępnej dla uczniów szkół podstawowych. Inną książką cieszącą się dużym
zainteresowaniem czytelników jest „Encyklopedia mitologii". Jak również ,,Atlas
dziejów świata", w nauce pomóc będzie
mógł „Szkolny słownik trudności języka
polskiego". Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach I O.OO - 18.00,
w soboty w godzinach 12.00- 18.00.
W wakacje biblioteka cieszy się mniejszym
powodzeniem niż w roku szkolnym, choć
sama jestem zaskoczona tegorocznym
zainteresowaniem, które jak na ten okres
jest bardzo wysokie - powiedziała nam
dyrektor GOK Halina Anyszka. JJ)ipożyczane są lektury szkolne, a także dużo
pozycji z beletrystyki. W tym. roku na
zakup książek biblioteka przeznaczy
11 tys. zł. Połowa tej kwoty już została
wydana.
(aw)

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:

ASORTYMENT

• OPOZH Głowno (14.08); 4,10 zllkg;
• Wyborć:m (16.08); 4,30 zl/kg;

Żywiec wołowy:
3,30

3,25

3,25

3,40

3,40

2,30

1,80

1,80

1,80

2,30

1,35

1,45

0,50

110

0,60

1,00

160

cukier

3,49

mąka szymanowska

2,30

2,30

2,20

chleb

1,50

1,40
0,80

1,40

3,30

3,58

3,58

2,80

2,30

1,85

350
2,30

1,30

1,50

1,50

1.50

3,60

3,70

ziemniaki
mardlew
schab

19,60

16-26

13,40

13,10

14,60

14,00

wołowe bez kości

1240

12
6,80

oo

12 50
9,50

13 20
9,80

13 70

12,50

10,50

690

8,5-10,0

10,50

7,70

10,90

18,00

18,90

19,20

1839

21,00
7,40

19,40

6,50
7,80
15,40

16,80

6,50

6,80

8 20

850
9,90

790

10,30

8,70

9,00

19,80
750

650

650

820

840
11,40

830
9,80

800
10,00

690
9,30

11,00

parówki

660

650

750

620

660

6 50·

440

400

440

4 70

słonina

2,40

3 90
3,00

2,30

2,00

508
2,90

5,89

makrela
ona
mleko tłuste w folii

1,30

1,40

masło extra

2,85

2,50

5,60

6,50

6,50

13,00

12,40

12,00

8,50

8,00

masło śmietankowe
masło roślinne

1 60
4,40

olej
jaja

0,38

twaróg

7,72

• murarz - tynkarz
• magazynier kierowca z prawem
jazdy kat. B

5,00

7,60

2,40
5,89 "

6,20

• pracownik do obsługi maszyn tkackich
• montażysta okien PCV

3,00

• podawacz wykrojów z grupą inwalidzką

800
1,35

1,25

13,20
8,40
2,40

12,60
2,90

12,00

• malarz-lakiernik
• sprzedawca z grupą inwalidzką

2,30

• inżynier budowalny

2,40

2,80

3,20

2,50

2,40

1,70

1 60

1 60

1 70

1,55

3.80

3,40
0,27

0,40

7,80

7,80

0,32
7,73

4,40

3,50

3,90

3,50

3,10

0,32

038

0,40

0,28

0,35

0,30

0,30

7,73

773

. 7,72

7,80

7,80

6,80

7,90

• pakowacz z grupą inwalidzką

125
2,30

2,50

170
4,10

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 16.08.2000 r.)

Łowiczu

• pracownik produkcyjny

19 90

2,85

150

2,50-3.00 zl/Kg;

OFERTY PRACY
w

3,00

1 70

9,30

6,60

jałówka

• sprzedawca

6,90
4,40

1,30
2,80

1,30

11,40

kaszanka
kurczak
filet z morszczuka

0,70

• Wy'oorćm (16.08); buhaje 3,20-3,50 zl/kg;
krowy 2,00 - 2,50 zllkg;

• stolarz

Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych informacji. Zainteresowani
proszeni są o kontakt osobisty.

nowy WWICZANIN
dok. ze str. 28
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SPORT

17.08.2000 r.

Łaźniki

Zdecydowanie najlepsza drużyna wśród
wszystkich zespołów II ligi. Grali równo
przez cały sezon, odpuszczając dopiero w
końcowej fazie rozgrywek, mając zapewniony awans.
Bramki: Wojciech Dzik 12, Cezary
Gajda 12, Karol Workowski 4, Paweł Janeczek 3, R Wojtysiak 3 i J. Morawski 2.

FiK Sport

LIGA W POWIECIE tOWICKIM

Cipiński 2, Sylwester Stepniewski I, Marcin Guzek I i Przemysław Jagoda I.

OLDBOY Łaźniki

Bramki: Sebastian Malinowski 6,
Bluszcz 5, Krzysztof Gromek 4,
Wojciech Wieteska 3 i Lukasz Gajda I.

Michał

ERS Strugienice

Bardzo solidna i dobrze grająca drużyna,
Bardw doświadcwna drużyna, która niktóra do końca walczyła o awans. Niestety
bezskutecznie. Może za rok sztuka ta im się czym szczególnym się nie wykazała Stąd
też miejsce w środku ligowej tabeli.
uda
Bramki: Wiktor Guzek 6, Krzysztof
Bramki: Grzegorz Strzelecki 7, Eugeniusz Włodarczyk 7, Robert Kuźma 6, Węgierek4, Jacek Węgierek 3, Dariusz TarKrzysztof Wojtysiak 2, Janusz Pełka 1 i kowski 3, KrzysztofWielec 1 i Paweł Zapisek I.
Artur Kowalczyk 1.

Beniaminek rozgrywek oparty na
uczniach Liceum Ogólnokształcącego w
LECH
Zdunach pod wodządoświadcz.onego ,,sora"
Złaków Kościelny
Wojciecha Florczaka Drugie miejsce, które
Tak jak przed rokiem piłkarze tego zezajął zespól w pełni się należało. Za rok ekipa ta może niejednym sprawić wiele kłopo społu zakończyli sez.on na czwartej pozycji. Stali się oni jakby tym samym drużyną,
tów.
Bramki: Wojciech Florczak 9, Michał która na stałe zadomowiła się w tej klasie
Sękalski 4, Dawid Kokołaszwili 3, Dominik rozgrywkowej.

BŁYSKAWICA

Bogoria

PROMIL
Borowy

OLDBOY Zduny

Złaków

Kolejny beniaminek, który nie sprostał
doświadcwnym w bojach ligowych rywalom. Osiem strzelonych goli to trochę za
mało by myśleć o wyższej lokacie. Ale jak
widać z poniższego zestawienia, jeden czło
wiek nie jest w stanie sam wygrywać spotkań. Potrzebne na przyszłość są chyba
wzmocnienia.
Bramki: Tomasz Adamski 5, Włodzi
mierz Mysóra 1, Grzegorz Brzózka 1 i
Andrzej Mysóra I.

Debiutujący w lidze trzeci zespół ze Zła
kowa Borowego, nie poszedł w ślady dwóch
teamów, walczących w I lidze. Ale chłopcy
ci mają się od kogo uczyć. Jei.eli będą pojęt
nymi uczniami, to już niedługo będą mogli
powalczyć z najlepszymi. Ale na to trzeba
jeszcze trochę poczekać.
Bramki: Tomasz Siekiera 5, Piotr
Majer 4 i Wiktor Workowski 1.
Sławomir Karmelita

Od pierwszej kolejki zespół ten usadowił
się w środku tabeli i tak też powstało do
zakończenia rozgrywek. Brakowało jakiegoś przebłysku, który pozwoliłby przeskoczyć do pierwszej trójki i powstać w niej na
Hula hop, skoki przez skakankę, żon
dłużej. Taki sobie ligowy średniak.
glerka piłką nożną - to nie wszystkie konBramki: Marcin Kaźmierczak 7, kursy sportowe, jakie rozegrane zostały
Michał Wielemborek 3 i Mirosław Mapodczas festynu sportowego, który odbył
kowski 3.
się w niedzielę, 6 sierpnia na boisku sportowym w Chąśnie. O godzinie 13.00 rozpoZORZA Zalesie
czął się turniej o puchar wójta gminy Chą
Absolutny beniaminek w rozgrywkach śno, Romana Łazińskiego. Udział wzię
zduńskiej ligi. Drużyna bardzo młoda, stąd ły w nim cztery drużyny (każda składająca
tez mało doświadcwna, co niekiedy musiała się z sześciu zawodników), wyłonione w
przypłacić utrata punktów. Może gdy- rozgiywan.ej wcześniej lidze piłkarskich szhokrzepnie pokusi się o awans w ligowej ta- stek, zakończonej w poprzednią niedzielę.
Puchar wywalczyła drużyna „Wyjące Kobeli.
Bramki: Krzysztof Kaźmierczak 6, joty" ze Świeryża, leżącego w są5iedniej gmiKrzysztof Szadkowski 3, Błażej Wesołow nie Łowicz. Drużyna ta wywalczyła też
ski 2, Mariusz Wielemborek I, Dawid Dą puchar prezesa Olimpii Chąśno, który został wręczony na festynie. Kolejne miejsca
bek I i Marek Kwiatkowski 1.
zajęły Drużyny „Gwiazdy" i KS Chąśno.
FC „GROMIARZE"
Zwycięska drużyna otrzymała do podziału
150 złotych, druga - 100 złotych, trzecia Zalesie
50 złotych. Poza tym drużyny dostały upoTak jak ekipa z Zalesia to drużyna, która minki w postaci słodyczy ijogurtów. W rozpo raz pierwszy wzięła udział w zduńskich grywanych indyWidualnych najlepsza w
rozgrywkach. Chłopcy pokazali, że w piłkę kręceniu hula - hop okazała się Agnieszka
grać potrafią, ale do tych najlepszych jesz- Klimkiewicz, zaś na skakance najlepiej skacze im trochę brakuje.
kała Aleksandra Sołtysik. Największe
Bramki: Mariusz Sianoszek 4, Ma- wrażenie na uczestnikach festynu wywarł
Lech Zlaków Kościelny znalażi się tuż za p;dium. Może za rok piłkarze tego
• riusz Suder 4, Emil Godos 4 i Rafał Ró- Marcin Dziedzic, który żonglując piłką
zespołu pokuszą się 8 wyższą lokatę.
życki 4.

Festyn sportowy

BIURO SKLEP,

,._
~

ŁOWICZ,

,,Złota Piątka" Chąśno.

Poza konkursami sportowymi rozstrzykonkurs wiedzy o gminie
Chąśno. Na pytania o liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy, liczbę
radnych, nazwisko wójta czy pytania zwią
zane z historią gminy odpowiadało 12 osób.
Nagrodami były słodycze, a otrzymywał
je każdy kto dobrze odpowiedział na py(aw)
tania
gnięto również

ul. Podgrodzie 11, telJfax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71

~

~""'

~..._~S~

nożną odbił ją 763 razy. Żonglowanie Marcina trwało dłużej niż odbijanie 13 innych
zawodników, startujących jeden po .drugim w tym samym konkursie. Rozgrywano również konkurencje w podnoszeniu
odważnika. W klasie młodszych 56 razy
podniósł 8-kilogramowy odważnik Dominik Błażejewski (26 razy prawą ręką i
30 lewą ręką). W klasie starszych 20 kilowy odważnik 83 razy podniósł Witold
Dzik (prawą ręką 52 razy, a 31 razy ręką
lewą). Na festynie rozegrano również turniej piłkarskich piątek, złożonych z zawodników do 14 lat. Nagrodą w tym turnieju
był puchar dyrektora GOK w Chąśnie,
zdobyła go drużyna ,,Zjednoczeni" Niedźwiada Zawady, na drugim miejscu znaleźli się ,,Rzeźniki" Goleńsko, a na trzecim
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CcntrumTargowo-Budowtanc
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'
i ~§'"" [Magdanna]
Włodzimierz Łuczakowie
Barbara i

:

:.
•·

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

.KUCHNIE na T~oją
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panele

podłogowe, ścienne

materiały termoizolacyjne

ndarę
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6.
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10.
11.
12.
13.

MARKA
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
SKODA FAWORIT
POLONEZ TRUCK
FORD TAURUS
FIAT UNO 1 9 D
FIATUN01 O
FIAT SIENA 1,6
FIAT SIENA 1,6
SKODA FELICIA
FIAT PUNTO 75SX
FIAT PUNTO 55SX

y w

ŁOWICZ,

t

UJłfBfT

I. DORKEN

Euroolt

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

ROK PROD.
1994
1996
1995
1991
1996
1991
1996
1992
1997
1997
1995
1995
1998
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mieszalnik farb

pokrycia dachowe

panele PCV
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KOLOR
czerwo n
zie Ion
czerwony
beż
wiśniowy

biały

met.
sza met.
czerwona
wiśnia met.
czerwona
wiśnia

PLN
5.100
7.100
6.500
10.000
12.500
15.750
17.600
12.600
19.000
23.100
17.850
17.500
23.000

PRZEBIEG
73.500 km
41.520 km
43.806 km
78.425 km
33.500 km
124.668 km
66.700 km
84.000 km
76.000 km
51 .000 km
39.900 km
66.600 km
49.353 km
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Sport w gminie Zduny - podsumowanie

SPORT
Zduńskiej

17.08.2000 r.

Amatorskiej Ligi

Piłkarskich ~zóstek

NAJWI KSZA LIGA
W POWIE IE tOWICKIM
4 czerwca ruszyła, a 23 lipca zakończyła
swoje rozgrywki S7.Ós1a edycja z.duńskiej
Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szi>stek. Tak
więc siedem tygodni potnebowali piłkane
amatorzy, by wyłonić mistna, spadkowicww i zespoły, które uzyskały awans z I
do II ligi. W tej formie rozgrywki w gminie
Zduny toczyły się po raz drugi. Warto po
zakończeniu tych zmagań pokusić się o kilka zdań na temat tej największej w powiecie
łowickim amatorskiej ligi piłkarskiej.Łącz
nie w rozgrywkach I i Il ligi wystartowało
20 zespołów - po 1O w każdej lidze. W
każdym zespole zgłosz.onych było co najnmiej 12 piłkarzy, eonu.em daje niemałą liczb((, przynajnmiej 240 zawodników. To bardzo dużo, zważywszy, że mecze przypadły w bardzo pracowitym dla rolnictwa terminie, a większość piłkarzy to rolnicy, albo
męż.czyźni mocno związani z rolnictwem.

sz.czeblu rozgrywek. Bardzo dobrze i rówoo grający, oo dak> efektwpootaci ,,mislmJw-

skiej korony". Jeżeli progresja gcy będzie się
to w przyszłym sez.onie nie
powinni mieć kłopotów z obroną tytułu.
Bramki dla z~ zdobywali: Rafał
Grzegory 8, Adam Wierzbiński 8, Mariusz Gać 4, Wojciech Głowacki 2, Jerzy
Dubiel 2, Wojciech Dubiel 2, Michał Gło
wacki I i Ireneusz Kawka I.

utrzymywać,

OLDBOY
Borowy

Złaków

Tak jak i w ubiegłym roku zespół ten zakończył rozgrywki na drugiej pozycji. Mcrż

na by powie<tzieć, że grają z dokładnością
,,szwajcarskiego zegarka". Ale w tym roku
apetyt zai>ewne mieli na fotel króla. Nieste-·
ty lepsi okazali się ich młodsi koledzy. Tym
samym też aspiracje mistizowskie zmusze..
są odłożyć do przyszłego roku. Bardzo
ni
I Liga
solidna, równo grająca drużyna. której do
Mistnem sez.onu 2000 została drużyna pełni ~brakuje tak niewiele, ale zaStartu Złaków Borowy, która na finiszu roz- wsze troch((.
grywekwypu.edziła swoich kolegów-OldBramki: Andrzej Workowskl 21, Wi~
boy oraz ekip(( SGGW. Nie dane było w told Worlcowski 6, Krzysztof Pełka 6, Wojtym tuku obronić tytuł przez ubiegłorocz ciech Grzegory 5 i Mirosław Witkowski 2.
nego mistrza MC Zduny, a to z prozaiczneSGGW
go powodu - zespół nie zgłosił się do roz.
grywek.
Zespół ten zagrał na swoim dobrym,
Szeregi pierwszoligowców musiały opuprzyzwoitym poziomie, choć przy
ścić zespoły: Jacpol-Sąsiedzi Jackowice i
odrobinie szcZC(ścia i lepszej koncentraTransfonnator.
o wyższą lokatę.
W sumie rozegrano 45 spotkań, w któ- cji mógł pokusić się
rych stnelonych zostało 239 goli, co daje Zawsze tuż za plecami rywali. Czy zdoła wyjść na prowadzenie?
średnio na mecz 5,3.
1. Start Złaków Borowy
2. Oldboy Złaków.Borowy
3.SGGW
4. Sąsiedzi Jackowice
5. FC PHU Gajek Bąków
6. DST Strugienice „
7. Robo/Cwak Bogoria
8. Jazz Wet
9. Jacpol-Sąsiedzi Jackowice
10. Transformator

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

19
19
15
15
13
13
10
9
9
7

29:17
40:19
28:18
19:22
22:23
24:21
16:23
20:26
19:33
22:37

6 2 l 3,2
6 2 l 4,4
5 4 o 3,1
4 o 2,1
4 4 l 2,4
4 4 l 2,7
2 3 4 1,8
2 4 3 2,2
3 6 o 2,1
2 6 I 2,4

s

1,9
2,1
2,0
2,4
2,5
2,3
2,5
2,9
3,7
4,1

Oldboy Złaków Borowy walczył do końca. Jednak musiał uznać wyższość młodszych kolegów ze Startu
pewne wpływ ich :zachowaMZl i troc~
mało ~liwa gra. która spowodowała,
Choć ro:rpoczęli nie najlepiej, to w sumie
że ich mecze kończyły sic( remisami.. W ten
mogą być zadowoleni ze swojej postawy.
sposób gubili tak bardw polizebne punkty.
Czwarte miejsce to całkiem niezły wynik.
Bramki: Wojciech Jaros 7, Gm:gorz

SĄSIEDZI

Jackowice

Choć tu.eba przy7113Ć, że właśnie to czwar-

te miejsce jest najnmiej mile przyjmowane
przez sportowców.
Jako jedyni pokonali obydwa zespoły ze
Złakowa Borowego, czyli mistrza i wicemislJZa ligi. Świadczy to o sporych mcrżliwo
ściacb drzemiących w tym zespole. Może
za rok pokuszą się o pudło?
Bramki: Radosław Okraska 4, Mariusz Olszewski 3, Paweł Jankowski 3, Lukasz Guzek 3, Dariusz Karasek 2, Tomasz
Majchrzak 2 i Artur Siurek I.

WJCChnó 4, Krzysztof Jaros 1, Piotr Masłwoski 1 i Dariusz Wróblewski 1.

JAZZ WET
Pomimo,że~ten byłbeoiaminkifm,

jestem, że :za rok powrócą do grona najlep-

szych zespołów piłkarskich gminy Zduny.
Bramki: ArtlB' Jaros 8, Cet.ary Gm.de
5, Jarosław Sauda 4, Ryszard Stachurski 1 i
TOllllSl Siurek I.

TRANSFORMATOR
Drugi z beniaminków, po Jazz Wet, nit>
stety niedługo gościł wśród najłq>szych.
Oslatnie ~jakie zajęla ta drużyna w
pełni odzwiaciedla poziom rqxezentowany pm:z piłkarzy. Trzeba jednak przy tym

to wynikjaki osiągnął należy traktowaćjako
ich pora71c((. Maj~ w swoich szaegach takich piłkarzy jak: Mariusz ruunamlci czy zamaczyć,że były chwile kiedy gra całkiem,
Wojciech Masłowski można ocukiwać na całkiem się układała. Może za rok uda sic(
Kolęjnekolumnyponazwiedrużynyoznoczają:ilośćrozegranychspotlaui.sumapunkwiele więcej. Ale jakto sic( mówi ,,nazwiska powrócić do I ligi
tów. stosunek goli zdobytych do straconych, ilość ZKYCięs~ ilośćporQżelc, ilość remisów.
średnia strzelonyclJ.goli wmea:u. średnia straconych goliw meczu.
nie grają, lecz ludzie". Z trudem ~li deBramki: Dominik Miziołek 8, Artur
gradacji, zapewniaj~ sobie ligowy byt do- Białas 7, Bogumił Liwarski 3, Marcin PyMariusz
6,
Wierzbiński
Witold
fumnkt
START Złaków Borowy
piero w ostatnim meczu se:zmu.
FC PHU GAJEK
kacz 1, Paweł Głowacki 1, l>dwidBiam 1 i
Gajewski 5, Andrzej Górczyński 4, MaBramki: Mariusz Ocłvnański 8, Woj- Piotr Palatyński I.
Zespół, który w ubiegłym roku zajął 7. riusz Surma 4, Mariusz Siurek 3, Andm:j
Bąków
ciech Masłowski 6, Paweł Karasek: 2, Jazy
miejsce i tylko dzięki powiększeniu ligi do Rybus 2, Józef lgnllC7.CWski 2 i Zbigniew
Aspiracje tego zespołu sięgały dużo wy- Wolski 2 i Andrzej Kubica I.
li Liga
dziesięciu zespołów utrzymał się na tym Górczyński 1.
żej, jednak rzeczywistość sprowadziła piAwans do grona pierwszoligowców uzyłkmzynaziemict. Grali bardzoniaówno, slą:ł
JACPOL-SĄSIEDZI
skał Huraganł..aźniki i FiK.Sport, Ime~
też wynik końcowy nie mógł być o wiele
Jackowi ce
madziły taką samą liczbC(punktów. o ~
lepszy.
Drugi zespół z Jackowie niestety mmi oowej kolejności decydował wynik spotkaBramki: Marek Myszkowski 9, Przemysław Grzegory 6, Wrtold Żyto 3, Robert pożegnać sic( z pierws1.ą ligą, choć do pełni nia pooliędzy tymi 7.rSpolarni, a zakończy
Wielemborek2, Kom00 Olejniczak 1i Piotr ~niewieleimlxakowak>.Mimowieł ło sic( ooo zwycięstwem piłkarzy z La7nik.
Tak jak w I lidze rozegrano 45 spodrań,
kicb starań w ostatnich meczdi 1'l>'"ę}'Wek
Kociak I.
strzelając w nich 170 goli, co daje 3,8 gola
nie udało im sięunilaą: degradacji
DST Strugienice
Ale znaj~ piłkmzy tego zespołu pewien średnio w jednym meczu.
Tak jak tegorocmy mistrz zespół ten w
36:18 6 1 2 4,0 2,0
I. Huragan Łaźniki
gronie pierwswligowców znalazł się dzięki
21:7 6 1 2 2,3 0,8
Zduny
Sport
FiK
2.
20
9
reorganizacji ligi. Tneba przyznać, że szair
zjaką otrzymali od organizatorówpiłkane
2,7 1,4
24:13 6 2
19
9
3. Oldboy Łaźniki
w pełni wykorzystali - pozostali w roz16:13 4 3 2 1,8 1,4
14
9
4. Lech Złaków Kościelny
gcywkach. Szi>ste miejsce w takich okolicz18:13 4 3 2 2,0 l,4
14
5. Ers Strugienice
9
nościach, to chyba wynik zadowalający.
6. Błyskawica Bogoria
18:18 3 3 3 2,0 2,0
12
9
Bramki: Rafał Zapisek 12, Robert Igna13:14 3 5 I 1,4 1,5
9
7. Zorza Zalesie
czak 8, Krzysztof Skowroński 3 i Mariusz
10
Węgierek I.
1,8 3,1
16:28 3 5
IO
9
8. FC Gromiarze
6 2 0,9 2,5
8:23
5
9
Zduny
Oldboy
9.
ROBO-CWAK Bogoria
11 :36 I 8 O 1,2 4,0
3
9
JO. Promil Złaków Borowy
Piłkarzy z Bogorii stać zapewne na lepKolejneko/umnyponazwiedrużynyoznaczają: ilośćrozegranycńspotkań,sumapunk
szą grę i wyższą lokat((. Pnepali jednak ten
Zespól Robo/Cwak Bogoria liczył zapewne na więcej. 7. miejce to dużo mniej sezon i muszą się z.adowolić tym co osią tów, stoswielc goli zdobytych do straconychjJość ~hłi ilość porażek. ilość remisów.
niż oczekiwali
dok. na str. 2 7
gll((li. Na taki, a nie inny wynik miała za- średnia strzelonych goli w meczu, śiednia straconych goli w meczu.

nowy
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obozy przygotowawcze KS „Pęlikan" - roczniki 1987-88

Początek

sierpnia to okres kiedy rozprzygotowania do sezonu
zespoły młodzieżowe. Nie inaczej jest i
w KS „Pelikan" Łowicz. Cztery ekipy,
począwszy od trampkarzy, a skoń
czywszy na juniorach starszych szlifowały swoją formę na obozach, które odbywały się nad polskim Bałtykiem.
Dzisiaj krótkie relacje z obozów
trampkarzy i zespołu występującego w
rozgrywkach Kuchara, natomiast za tydzień z obozów juniorów młodszych i
starszych.
Gąski, 1-12 sierpnia. Miejscem pobytu ekipy trenera Henryka Plichty
były Gąski - mieścina turystyczna położona pomiędzy Koszalinem a Koło-

cza), natomiast w drugim 4:6 (Zieliński
2, Bolimowski i Tomasz Wasilewski).
Dopiero w trzecim i ostatnim swoim
meczu łowiczanie okazali się lepsi od
rywali, pokonując ich 6: I (Andrzej
Osowski, Adam Charążka, Mateusz
Dur, Kamil Szymajda, Paweł Dziedziela i Woliński).
Trzeba jednak zaznaczyć, że we
wszystkich spotkaniach podopiecznym
trenera Plichty przyszło walczyć z
chłopcami niejednokrotnie o kilka lat starszymi. Dlatego sprawdziany te nie dały
obiektywnego obrazu przygotowania
zespołu oraz nie mogą służyć jako materiał porównawczy, jeżeli chodzi o poziom umiejętności.
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dok. ze str. 30

NADBAtTYCKIE PRZYGOTOWANIA
poczynają

e

trener oraz zawodnicy zbytnio nie narzekali.
W trakcie pobytu „PelikaniątlCa" rozegrały pięć gier kontrolnych, z których
trzy zakończyły się ich zwycięstwami,
natomiast dwa razy musieli uznać wyższość rywali.
Już 3 sierpnia zmierzyli się z miejscową ekipą „Orzeł" Mrzeżyno i od
razu ponieśli pierwszą porażkę, ulegając I :4 (bramka: Mateusz Zimecki).
Trzeba jednak zaznaczyć, że łowicza
nie przystąpili do tego spotkania po kilku ciężkich treningach, a w zespole rywala występowało kilku starszych o
parę lat piłkarzy.
W drugim sprawdzianie podopiecznym trenera Fiutkowskiego poszło już
zdecydowanie lepiej. Pokonali oni „Dragon" Nowielice 5:0 (Łukasz Wierzbicki, Rafał Mikulski, Jakub Każmier
czak, Damian Cegliński i Sebastian

,,Stalówka'' znów na czele•..
• WARTA Działoszyn - MKP
Zgierz 0:0
• POGOŃ Rogów - GÓRNIK Łę
czyca 2:0 (0:0)
I :O -· Krzysztof Czyż ( 49), 2 :O Krzysztof Saj (86)
• MAZOVlA Rawa Mazowiecka GKS 11 Bełchatów 3:2 (0:1)

O: I - Grzegorz Słupecki (32, karny), I: I - Grzegorz Wójcik (60), I :2 Waldemar Sokół (64), 2:2 - Daniel
Sypka (88, kamy), 3 :2 - Paweł Abramczyk (90).
•HURAGAN Bobrowniki-START
Lód~ 2:3 (0:1)
Paweł A. Doliński

1. Stal Głowno (2)
3 9 13:2 3-()..() o o 0:0 3 9 13:2
(4)
3 9 6:2 3-0-0 1 3 2:0 2 6 4:2
2. Stasiak Gomunice
3 9 3:0 3-0-0 2 6 2:0
3. Włókniarz T-K Pabianice (5)
3 1:0
4. Start Brzeziny (6)
3 7 5:1 2-1-0 2 6 5:1 1 1 0:0
3 6 11:3 2-0-1 1 3 8:1 2 3 3:2
5. Bzura Ozorków (1)
3 6 7:3 2-0-1 2 6 7:3
6. Ceramika Paradyż (3)
o 0:1
3 6 7:5 2-0-1 2 6 5:1
o 2:4
7. Widzew li Łódż (7)
3 6 6:4 2-0-1 2 3 5:4
8. Pogoń Zduńska Wola (8)
o 1:0
3 6 5:5 2-0-1 1 3 3:2 2 3 2:3
9. Mazovia Rawa Maz. (12)
3 4 2:2 1-1-1 2 4 1:0
10. Warta Działoszyn (11)
o 1:2
11. Pogoń Rogów (16)
3 3 5:5 1-0-2 2 3 3:2 1 o 2:3
3 3 0:0 0-3-0
12. MKP Zgierz (14)
1 0:0 2 2 0:0
3 3 5:6 1-0-2
13. GKS li Bełchatów (8)
o 3:2 2 o 2:4
3 3 4:7 1-0-2
14. Warta Sieradz (8)
3 2:0 2 o 2:6
Domińczak.
3 3 5:9 1-0-2 2 o 2:7 1 3 ·3:2
15. Start Łódż (20)
Wynik mógł być jeszcze wyższy, ale 16. Górnik Łęczyca (13)
3 3 2:6 1-0-2
3 2:1 2 o 0:5
łowiczanie seryjnie marnowali dogodne 17. Jutrzenka Warta (15)
3 1 1:9 0-1-2 2
0:1 1 o 1:8
sytuacje (m.in. przestrzelone dwa rzu- 18. WOY Bukowiec (17)
3 o 1:5 0-0-3 1 o 0:1 2 o 1:4
ty karne).
19. Huragan Bobrowniki (19)
3 o 2:7 0-0-3 2 o 2:5 1 o 0:2
W kolejnym spańngu młodzi łowiccy 20. MKS Kutno (18)
3 o 0:9 0-0-3 2 o 0:7 1 o 0:2
piłkarze zmierzyli się z rówieśnikami Ślą-.
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość
ska Wrocław. Był to ich najlepszy wymeczów. punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość
stęp, zakończony zasłużonym zwycię
meczów, punktów i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.
stwem 4:2 (Zimecki 2, Artur Wiązow
ski i Wierzbicki).
Dwa dni później trener Fiutkowski
Sport w gminie Nieborów- obozy przygotowawcze
zabrał swoich podopiecznych do Koło
zespołu Czami" Bee/nary
brzegu, by tam rozegrać mecz z druży
ną „Żak 96" Kołobrzeg. I ten spańng
zakończył się sukcesem łowickiego zespołu. Tym razem wygrali oni 3:2
(Wierzbicki 2 i Wiązowski), choć powinni jeszcze wyżej. Tym samym z reGrupa młodych piłkarzy KS Pelikan (rocznik 198 7) przed treningiem podczas
Mrzeżyno, 1-12 sierpnia. Bardzo go wysiłku. W kolejnym spotkaniu Czarwanżowali się oni za porażkę 2:7, jaką
Mrzeżynie
obozu przygotowawczego w
potraktowano przygotowania ni zanotowali pierwszą i ostatnią poraż
poważnie
ponieśli rok temu.
W ostatnim meczu ponownie prze- do nowego sezonu w Bednarach. Zespół kę.
W obozie uczestniczyli: Adrian Felbrzegiem, bardzo znana i licznie odwieUlegli oni zespołowi Orła Mrzeżyno
ciwnikami naszych chłopców byli pi- tego klubu, który awansował do ligi okrę
dzana przez mieszkańców Łowicza. tynowski, Michał Kocemba i Sebastian łkarze wrocławscy, którzy tym razem gowej udał się bowiem na obóz przygo- O: I . Był to bardzo wyrównany mecz, w
Może młodzi piłkarze nie mieli rewela- Gańczak, Konrad Bolimowski, Jakub
którym obydwa zespoły stworzyły spowystawili zespół o rok starszy. Okazał towawczy.
cyjnych warunków zakwaterowania, ale Doroba, Damian Drzewicz, Mateusz się on lepszy, wygrywając 3:0. Jednak
Trener Mirosław Fiutkowski zabrał ro sytuacji strzeleckich. I gdyby piłkarze
do treningu i ciężkiej pracy były one Dur, Paweł Dziedziela, Patryk Gawinek, długimi fragmentami gry to łowicki zeze sobą 13 piłkarzy, którzy pod jego wykazali się lepszą skutecznością to
całkiem dobre. Do boiska „kilka kroków", Marcin Mrozowicz, Andrzej Osowski, spół posiadał przewagę, której nie pookiem pilnie ćwiczyli i szlifowali formę wynik powinien być dużo wyższy.
a do plaży troszeczkę dalej.
Maciej Rybus, Kamil Szymajda, Tomasz trafił udokumentować golem.
do zbliżającego się sezonu.
Dzień przed zakończeniem obozu
W ciągu dwunastu dni, jakie spędzili Wasilewski, Adam Charążka, Maciej Ję
Poza zajęciami treningowymi i meczaEkipa Czarnych była zakwaterowana piłkarze z Bednar rozegrali ostatni spadrachowicz, Kacper Woliński i Maciej mi kontrolnymi młodzi piłkarze mieli
młodzi piłkarze na obozie odbyli oni 21
razem z młodymi piłkarzami łowickiego ńng, w którym doszło do rewanżu za
zajęć treningowych. To spora dawka, Zieliński, a trenerem jest Henryk Plich- również inne atrakcje. Gospodarze
stąd tez miała identyczne wa- wcześniejszą porażkę z zespołem Orła.
Pelikana,
która w najbliższym czasie powinna ta.
ośrodka zorganizowali wycieczkę do
i treningowe (czytaj o tym Rewanż w pełni się udał, choć końcowe
bytowe
runki
przynieść efekty. Większość z nich to
Mrzeżyno, 1-12 sierpnia. Trochę Świnoujścia i Międzyzdrojów, ognisko
zwycięstwo wcale nie przyszło łatwo
obok).
zajęcia z piłką, ale nie brakowało też dalej, bo o około 50 kilometrów, swoją z pieczeniem kiełbaski oraz dyskoteki.
Podopieczni trenera Fiutkowskiego podopiecznym trenera Fiutkowskiego.
zajęć typowo motorycznych, a ich miej- siedzibę mieli podopieczni trenera MiCała ekipa wracała bardzo zadowoloOstatecznie Czami wygrali ten pojescem była plaża. Poza codziennymi za- rosława Fiutkowskiego. W Mrzeży na i już teraz myślano o wyjeździe za rozegrali tam kilka gier kontrolnych, które w większości rozstrzygali na swoją dynek 3:2 (Tomasz Laska 2 i Urbańjęciami podopieczni trenera Plichty ro- nie już drugi rok z rzędu ekipa przeby- rok w to samo miejsce.
•
W obozie uczestniczyli: Kamil Kar- korzyść.Ich pierwszym rywalem byli ski).
zegrali trzy gry kontrolne, jednak nic wała na obozie.
Bardzo zadowolony z obozu był treTym razem młodzi piłkarze zakwate- melita- Jakub Kaźmierczak, Jakub Pa- piłkarze Oldboya Orzeł Mrzeżyno, któodbyły się one z zespołami klubowymi,
a grupami kolonistów ze Stalowej Woli i rowani byli w centrum miasteczka w puga, Rafał Zwierz, Rafał Mikulski, rzy musieli uznać wyższość zawodni- ner Fiutkowski. Sami piłkarze zresztą
też. Zapewne czas oraz wylany pot
ośrodku wypoczynkowym Spółdzielni Piotr Miedzianowski, Paweł Wojcie- ków z Bednar, ulegając im I :4 (bramki:
Leszna.
Pierwsze dwa spotkania młodzi ło Usług Socjalnych w Warszawie, gdzie chowski, Paweł Karwat, Damian Cegliń Marcin Urbański 2, Jakub Rogoziń przez piłkarzy na treningach przyniesie
wiczanie rozegrali z grupą kolonistów mieli bardzo dobre warunki do aktyw- ski, Krystian Cipiński, Łukasz Strugiń ski i Mariusz Mikulski).
efekty na ligowych boiskach.
Drugim przeciwnikiem był zespół
ze Stalowej Woli i w obydwu lepsi oka- nego wypoczynku, po wyczerpujących ski, Artur Wiązowski, Łukasz WierzW obozie uczestniczyli: Paweł Fabryzali się rywale. W pierwszym nasi pi- treningach. Trochę gorzej sytuacja bicki, Karol Parys, Mateusz Zimecki, „Dragon" Nowielice. I tym razem Czar- czewski - Marcin Urbański, Mariusz
łkarze ulegli 6:7 (bramki: Kacper Wo- przedstawiała się z bazą treningową, Sebastian Domińczak i Michał Trzoska, ni schodzili z boiska jako zwycięzcy. Mikulski, Piotr Mikulski, Tomasz Miliński 2, Maciej Rybus, Maciej Zieliń gdyż boisko jakie mieli do dyspozycji a trenerem jest Mirosław Fiutkowski. Tym razem mecz zakończył się wyni- kulski, Jakub Rogoziński, Tomasz LaSławomir Karmelita kiem 3: I (Urbański, Piotr Mikulski i ska, Daniel Grzywacz, Rafał Gala, Daski, Konrad Bolimowski i samobój- nie było w najlepszym stanie. Ale i tak
Rafał Gala). Zwycięstwo nie przyszło mian Maciągowski, Piotr Zrazek, MiKoszykówka - obóz sportowy w Pucku
jednak podopiecznym trenera Fiutkow- chał Czapnik i Piotr U czci wek - trener:
skiego łatwo. Rywale okazali się niezłym Mirosław Fiutkowski.
zespołem, który zmusił ich do wielkieSławomir Karmelita

„

Udana wyprawa

Dwanaście

Puck, 31 lipca - 12 sierpnia. Koszykarska łowicka młodzież przygotowywała się do nowego sezonu na obozie w Pucku. Do tej nadmorskiej miejscowości wyjechały cztery drużyny:
kadeci, młodzicy i żacy OSiR-u oraz
drużyna kadetek UKS „Center-4 Club"
Łowicz. O stoczonych w pierwszym
tygodniu meczach koszykówki i piłki
nożnej pomiędzy uczestnikami i kadrą
pisaliśmy już tydzień temu (i może lepiej - dla młodzieży, jak tych wyników
nie będziemy wspominali), a w drugim
tygodniu najstarsza drużyna kadetów
(rocznik 1985-86) prowadzona przez

dni

wytęionei

trenera Cezarego Włuczyńskiego rozegrała dwa mecze z ekipami skierniewickiej Ósemki. W obu spotkaniach lepsi
okazali się łowiczanie co daje dobre prognozy przed zbliżającym się sezonem
2000/2001.
• OSiR Łowicz - ÓSEMKA Skierniewice (rocznik 1986) 43:26 (22:13);
pkt.: Mariusz Tokarski 20, Piotr Górski
12, Wojciech Tomaszkiewicz 6, Jarosław
Święty 4 i Paweł Matyjaszkowicz oraz
Karol Nowicki I, Piotr Kostański i Marcin Pieklak.
• OSiR Łowicz - ÓSEMKA Skierniewice (rocznik 1985) 72:52 (42:18);

pracy

pkt.: Piotr Górski 28, Mańusz Tokarski
16, Jarosław Święty 12, Wojciech Tomaszkiewicz I O i Paweł Matyjaszkowicz 2
oraz Paweł Wielec 2, Piotr Kostański 2,
Marcin Pieklak i Przemysław Jackowski.
Grała młodzież, grała także kadra ...
Piłkarski mecz Łowicz kontra Skierniewice zgromadził na trybunach sporą
żywo dopingującą grupę widzów, a nasza reprezentacja nie dała szans rywalom wygrywając aż 13:3 (6: I).
Oprócz treningów łowiczanie odbyli
dwie wycieczki: nad „otwarte morze"
do Władysławowa oraz do Trójmiasta.
(p)
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Łowicki informator

sportowy
Czwartek. 17 sierpnia:
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; turniej piłki nożnej
„Dzikich Drużyn" -rocznik 1985-86 w
ramach Akcji „Sportowe Wakacje z
OSiR '2000";
Piątek. 18 sierpnia:
• IO.OO- Lasek Miejski w Łowiczu:
„Ścieżka Zdrowia" w ramach Akcji
„Sportowe Wakacje z OSiR '2000";
Niedziela. 20 sierpnia:
• 15.00 - boisko boczne Pelikana w

ul. Starzyńskiego 6/8; mecz
klasy okręgowej seniorów:
Pelikan II Łowicz - Sojax Boczki;
Wtorek. 22 sierpnia:
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; turniej piłki nożnej
,,Dzikich Drużyn" - rocznik 1989 i młod
si w ramach Akcji „Sportowe Wakacje z
OSiR '2000";
Środa. 23 sierpnia:
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; turniej piłki nożnej
„Dzikich Drużyn" - szkoły ponadpodstawowe w ramach Akcji „Sportowe
WakacjezOSiR '2000".
(p)
Łowiczu,

piłki nożnej
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Remis był bardzo
blisko, ale ...
W 43 . minucie przebojową akcją poDariusz Wiśniowski, ale piłka po jego strzale minęła słupek. W minutę później po faulu na Krzysztofie
Papudze pięknym strzałem pod poprzeczkę popisał się Krzysztof Durka,
ale równie efektownie piłkę ponad bramką przerzucił Jakub Kulak. Chwilę póź
niej „Katon" Durka znowu stanął przed
szansą na strzelenie goła, tym razem jednak po krótko rozegranym rzucie wolnym pośrednim piła sparowana przez
bramkarza trafiła w słupek i wzdłuż linii
bramkowej opuściła boisko.
Po przerwie wszystko powróciło do
normy, walka toczyła się przede wszystkim w środku boiska, a najlepszą okazję
na zdobycie gola zmarnował w 74. minucie Piotr Grogulski. Piłkarz ten znalazł się w sytuacji sam na sam z „Siamą"
Nowogórskim, ale jego strzał wylądo-

pisał się

Paweł Nadolski wygrał zarówno

w skoku w dal, jak i pchnięciu kulą

dok. ze str. 32

wał tylko na słupku, a sytuacje wyjaśnił
Arkadiusz Gala. Trzy minuty później
było jednak już 2:0, a znowu do protokołu wpisał się strzałem w „długi" róg
Ważny.

Później nastąpiły wspominane trzy
minuty Huraganu. Najpierw po rzucie
rożnym bitym przez Durkę miejsce do
oddania strzału głową znalazł Jarosław
Rachubiński, a po chwili Durka strzelił w krótki róg z rzutu wolnego wykonywanego spod samej linii bocznej.
W 90. minucie Papuga urwał sięjeszcze
Jarosławowi Kurpesie i zagrał w polu
karnym do Lesiaka, ale podanie to przeciął jeden z obrońców. W końcu w drugiej minucie doliczonego czasu gry najwyżej do główki wyskoczył Ważny
i ... punkty pojechały do Łodzi . Szkoda .. .
Paweł A. Doliński

Nailepsi lekkoatleci nadal w Zabostowie Naiskutecznieisi strzelcy
• MĘżczyźNJ:
IOOm:
12,42
I. Mariusz Boczek (Zabostów)
2. Marcin Skowroński (Zabostów) I 2,58
3. Zbigniew Niedzielski (Płacencja)l2,66

400m:
I. Mariusz Boczek (Zabostów) 58,61
2. Zbigniew Niedzielski (Placencja)
I :00,13
3. Damian Urbanek (Zabostów) 1:O1 ,72

Piłka nożna

1. Marek Szczepaniak (Strzelcew) 10:42,56
2. Daniel Grzywacz (Zabostów)l l: 15,00
3. Bogdan Białas (Strzelcew)l I: I 7,00
Pchniecie kula:
I. Paweł Nadolski (Zielkowice)
12,54
2. Daniel Głowacki (Placencja)
10,65
3. Dariusz Gruzie) (Niedźwiada) 10,57
Skok w dal:
5,51
I. Paweł Nadolski (Zielkowice)
5,25
2. Adam Gładki (Niedźwiada)
3. Marcin Skowroński (Zabostów) 4,95
Rzut lotka:
I. Gabriel Ochmański (Zabostów) 81
2. Daniel Grzywacz (Zabostów)66 30
3. Dariusz Szymanik (Placencja)66 26
Wyścig kolarski - 4000 m:
7:23 ,41
I.Jacek Gardener (Zabostów)
7:39,00
2. Rafał Dziedzic (Niedźwiada)
3. Grzegorz Owczarzak (Zielkowice )8: 16,00
•KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA :
120
I. Zabostów
2. Niedźwiada
61
3. Zielkowice
58
4. Placencja
55
14
5. Strzelcew

- 2. i 3. kolejka IV ligi

„STALÓWKA" ZNÓW NA CZELE •••
Znakomicie na starcie rozgrywek IV
ligi spisuje się Stał Głowno. Drużyna
prowadzona przez trenera Grzegorza
Majchrzaka w trzech meczach odniosła komplet zwycięstw strzelając juź 13
goli. Po trzy wygrane mają także Stasiak Bak-Pol Gomunice i Włókniarz
Trzy Korony Pabianice.
Prerwsze bramki w tym s.e zonie strzelili zawodnicy Huraganu Bobrowniki czas teraz na pierwsze punkty.
2. kolejka IV ligi:
•WARTA Sieradz - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 2:0 (1 :O)
I :O - Piotr Żuchowski (30), 2:0 Krzysztof Wołowiec (48).
• GKS Il Bełchatów - POGOŃ
Rogów 3:2 (2:2)
1:O - Waldemar Sokół (2), 2:0 - Grzegorz Słupecki (5, kamy), 2: l - ~ysz
tof Piasecki ( 15), 2:2 - Tomasz Łapin
(25), 3:2 - Marcin Kuźnicki (79).
• GÓRNIK Łęczyca - WARTA
Działoszyn 2:1 (0:0)
O: I - Roland Lebioda (70), l: I - Łu
kasz Laskowski (77), 2:1 - Krzysztof
Kowalski (81).
• MKP Zgierz - START Brzeziny
0:0
• BZURA Ozorków - JUTRZENKA Warta 8:1 (4:0)

I :O - Daniel Szpiegowski (25), 2:0 Daniel Szpiegowski (33), 3:0-Arkadiusz
Warchoń (40), 4:0 - Rafał Rutkowski
(44), 5:0 - Krzysztof Wróblewski (55),
6:0 - Krzysztof Wróblewski (60), 7:0 Krzysztof Wróblewski (63), 7: l - Jakub Dzwonkowski (75), 8:1 - Jarosław
Dudkiewicz (80).
• START Łódź - POGOŃ Zduń
ska Wola 0:1 (0:0)
O: I - Jarosław Kurpesa (81, samobój.
cza).
• WOY Bukowiec Opoczyński STAL Głowno 0:1 (0:0)
O: I - Piotr Matusiak (75, głową).
• MKS Kutno - WŁÓKNIARZ
TRZY KORONY Pabianice 0:1 (0:0)
O: 1 - Daniel Macierzyński (66)
•CERAMIKA Paradyż- WIDZEW

II Łódź 4:2 (1:0)
I :O - Arkadiusz

Wywiał (30), 2:0 Grzegorz Łopata (61), 3:0 - Adrian
Szczepanik (7 6), 3: l - Szymon Pińkow
ski (80), 4:1 - Adrian Szczepanik (85),
4:2 - Łukasz Masłowski (90, kamy).
• STASIAK BAKPOL Gomunice
- HURAGAN Bobrowniki 2:0 (2:0)
3. kolejka IV ligi:
• WIDZEW Il Łódź - WARTA Sieradz 3:1 (1:1)
O: 1 - Robert Chłebicz (12), l: l - Szy-

w.IV lidze:
5 - Piotr Matusiak (Stal);
4 - Szymon Pińkowski (Widzew II),
Adrian Szczepanik (Ceramika), Wiktor
Wiśniewski (Stal);
3 - Artur Ważny (Start Łódź), Marcin
Werłoś (Start Brzeziny), Rafał Wnuk
(Stal), Krzysztof Wróblewski (Bzura);
2- Paweł Abramczyk (Mazovia), Grzegorz Łopata (Ceramika), Łukasz Masłow
ski (Widzew II), Grzegorz Słupecki (GKS
II), Waldemar Sokół (GKS Il),;
I - Radosław Becalik (Pogoń Zduń
ska Wola), Jacek Bernat (Stasiak), Konrad Bielawski (Warta Działoszyn), Robert Chlebicz (Warta Sieradz), Krzysztof Czyż (Pogoń Rogów), Damian Dą
browski (Pogoń Zduńska Wola), Jacek
Doliński (Stal), Jarosław Dudkiewicz
(Bzura), Krzysztof Durka (Huragan),
Jakub Dzwonkowski (Jutrzenka), Jerzy
Flaszka (Stasiak), Sylwester Jarzębow
ski (Pogoń ZW), Piotr Kargieł (Start
Brzeziny), Krzysztof Kowalski (Górnik), Piotr Krogulski (Start), Marcin
Kurzawa (Stasiak), Marcin Kuźnicki
(GKS Il), Łukasz Laskowski (Górnik),
Roland Lebioda (Warta Działoszyn) ,
Krzysztof Lechowski (Włókniarz), Tomasz Łapin (Pogoń Rogów), Michał

Łochowski

(Warta Sieradz), Daniel MaMazurowski
(Stasiak), Marcin Młynarczyk (Pogoń
Zduńska Woła), Morawski (Widzew II),
Rafał Ozga (Stasiak), Krzysztof Piasecki (Pogoń Rogów), Piotr Pomorski
(Włókniarz), Arkadiusz Poński (Start
Brzeziny), Jarosław Rachubiński
(Huragan), Krzysztof Rajski (WOY),
Sławomir Różycki (Mazovia), Rafał Rutkowski (Bzura), Krzysztof Saj (Pogoń
Rogów), Mirosław Stasiak (Stasiak),
Krzysztof Supera (Pogoń Rogów), Daniel Sypka (Mazovia), Daniel Szpiegowski (Bzura), Tomasz Tomasiak (Start
Łódź), Arkadiusz Warchoń (Bzura),
Krzysztof Wojtczak (Bzura), Krzysztof
Wołowiec (Warta Sieradz), Grzegorz
Wójcik (Mazovia), Sylwester Wójcik (Pogoń Zduńska Wola), Arkadiusz Wywiał
(Ceramika), Piotr Żuchowski (Warta
Sieradz).Samobójcze: Jarosław Kurpesa
(Start).
cierzyński (Włókniarz),

Żółte kartki w ULKS
„Huragan":
l - Krzysztof Durka, Marcin Kamiń
ski, Jarosław Rachubiński i Waldemar
(p)
Szaleniec.

4. koleika IV ligi:

mon Pińkowski (15), 2: I - Szymon Piń
kowski (68, karny), 3: I - Morawski (85,
wolny).
W coraz trudniejszej sytuacji znajdu•WŁÓKNIARZ TRZY KORONY
je się Huragan Bobrowniki. W 4. kolejce
Pabianice - CERAMIKA Paradyź 1 :O
łódzkiej grupy IV ligi zespół trenera
(1:0)
Bernarda Wudkiewicza zagra z WOYI :O - Piotr Pomorski (IO, kamy).
em w Bukowcu Opoczyńskim, a spo• MKS Kutno - STAL Głowno 0:6
tkanie to rozpocznie się w niedzielę o
(0:4)
0:1 - Rafał Wnuk (14), 0:2 - Rafał godz. 16.00.
W innych meczach 4. kolejki IV ligi
Wnuk (20), 0:3 - Piotr Matusiak (32),
weekend 19-20 sierpnia 2000) zagra(w
0:4 - Wiktor Wiśniewski (44), 0:5 - Jacek Doliński (85), 0:6 - Wiktor Wiśniew ją: Warta Sieradz - GKS II Bełchatów,
ski (86).
• POGOŃ Zduńska Wola - WOY
Bukowiec Opoczyński 3:1 (1:0)
1:0 - Damian Dąbrowski (IO), 2:0 Radosław Becalik (55), 2: l - Krzysztof
Rajski (58), 3:1 - Marcin Młynarczyk
(86, kamy).
•JUTRZENKA Warta -STASIAK
BAKPOL Gomunice 0:1 (0:1)
O: l - Mazurowski (45).
Czerwona kartka: Hubert Kamola
(60) - Jutrzenka, za dyskusję
z sędzią.
•START Brzeziny - BZURA Ozorków 2:1 (0:0)
O: l - Krzysztof Wojtczak (55, karny), I: l - Arkadiusz Poński (62), 2: I
Marcin Werłoś (75).

Górnik Łęczyca - Mazovia Rawa Mazowiecka, MKP Zgierz - Pogoń Rogów,
Bzura Ozorków - Warta Działoszyn,
Stasiak Bakpol Gomunice - Start Brzeziny, Start Łódź - Jutrzenka Warta,
MKS Kutno - Pogoń Zduńska Wola,
Ceramika Paradyż - Stal Głowno i Widzew II Łódź - Włókniarz Trzy Korony
Pabianice.
(p)

Tenis ziemny- „Familia Cup'2000"

Trzecie

zwycięstwo

Łódź, 13 sierpnia. Na kortach łódz
kiego ŁKS rozgrywane były łódzkie eliminacje ogólnopolskiego turnieju tenisowego „Familia Cup'2000". Tradycyjnie
w tych zawodach w deblu bierze udział
łowicka para Stanisław i Marcin Dań
czakowie (ojciec i syn).
Tym razem nasi reprezentanci mieli
wolny los w pierwszej rundzie, a następnie pokonali sieradzki debel - Józef
i Piotr Jaros (ojciec i syn) 6:4, 6:3 i w
półfinale wygrali z Pawłem i Karolem
Turzańskimi (ojciec i syn) z Łodzi 7:6

w czwartei edycii
(7:2), 6:1. W finale mieli grać z Janem
i Wojciechem Nowickimi z Bełchatowa,
ale rywale nie przyjechali na kort.
Był to już czwarty start łowiczan
w czwartej edycji „Familia Cup" i trzecie zwycięstwo w eliminacjach makroregionu łódzkiego. Jak dotąd najlepiej poszło w pierwszym starcie, kiedy to Dań
czakowie zostali wicemistrzami Polski,
w kolejnych latach łowiczanie zajmowali
dziewiąte miejsca. A jak będzie tym razem ... ?
Paweł A. Do!iliski

nowy
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JAGIELLONIA,
GWARDIA I ZNICZ

Po trzech kolejkach wciąż na
czele beniaminkowie z Pruszkowa
i Białegostoku. Oba zespoły prowadzą, tym razem ex aeguo, a komplet zwycięstw ma także stołecz
na Gwardia. Najwyższe wyniki padły w 2. kolejce padły w Warszawie: rezerwy Legii rozgromiły
MZKS Kozienice 6:1, a Okęcie zaaplikowało WKS Wieluń aż pięć goli.
W świąteczny wtorek aż cztery
bramki zaaplikowali rywale zawodnicy rezerw Orlenu Płock.
W 2. kolejce do protokołu wpisało
się trzydziestu strzelców, ale tylko jeden zdobył dwa gole. Tym razem strze-lono 37 goli (średnia na mecz- 3,7). Natomiast w 3. kolejce strzelono 27 bramek (średnia na mecz - 2,7), a łącznie
padło już 85 bramek (średnio 2,83).
2. kolejka Ili ligi:
•LEGIA II Warszawa- MZKS Kozienice 6:1 (4:0)
1:O - Sebastian Nowak ( 11),2:0 - Rafał Dębiński (14), 3:0 - Sebastian Nowak (18), 4 :O -Adam Cieśliński (2 I), 5:O
- Rafał Dębiński (67), 6:0 - Rafał Chmielewski (77), 6: I - Grzegorz Serema (90).
•PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski - HUTNIK Warszawa 2:3 (J :O)
I :O - Julcimar (30, karny), I: I - Artur
Piłat (51 ), I :2 - Jacek Lesiak (54), 1:3 Adeniniye Agbeyule (75), 2:3 - Julcimar (81, kamy).
•GWARDIA Warszawa - RADOMIAK Radom 2:0 (0:0)
1:O - Jarosław Świętosławski (80), 2:0
- Piotr Barchwic (82).
• WLÓKNIARZ .Konstantynów
Łódzki - GRANICA Kętrzyn 2:3 (0:3)
O: I - Remigiusz Chajewski (7), 0:2 Bogdan Pud lis (I O), 0:3 - Lukasz Lubieniecki (40), l :3 - Lukasz Derczyński
(55), 2:3 - Łukasz Derczyński (78).

2:3 - Sebastian Mierzejewski (50), 3:3 Sławomir Łyko (82).
• OKĘCIE Warszawa - WKS Wieluń 5:0 (3:0)
I :O - Dariusz Rembisz (8), 2:0- Grzegorz Szeliga (12), 3:0- Daniel Wysocki
(32), 4:0 - Daniel Wysocki (78), 5:0 Daniel Wysocki (85).
• WIGRY Suwałki - UNIA Skierniewice 1:2 (0:1)
0: 1 - Grzegorz Walczak (7), 0:2: Grzegorz Walczak (53), 1:2 - Piotr Wojnowski (68, karny).
• PELIKAN Łowicz-JAGIELLONIA Białystok 1:2 (0:1)
3. kolejka Ili ligi:
• UNIA Skierniewice - LEGIA U
Warszawa 0:1 (0:0)
O: 1 - Tomasz Jarzębowski (90).
• WKS Wieluń - WIGRY Suwałki
0:3 (0:1)
O: 1 - Piotr Wojnowski (33, karny), 0:2
- Piotr Wojnowski (50), 0:3 - Trocki
(60).
• POLONIA U Warszawa - OKĘCIE Warszawa 0:1 (0:1)
0: l - Daniel Wysocki (35, karny).
•ORLEN Il Płock- ZATOKA Braniewo 4:0 (2:0)
I :O - Mieczysław Agafon (20), 2:0 M ieczy'>ław A gafon (40), 3:0 - Soczew-

ka (46), 4:0 - Pastuszka (75).
•ZNICZ Pruszków - MKS Mława
1 :O (0:0)
I :O - Piotr Michalski (78, kamy)
•GRANICA Kętrzyn-JEZIORAK
Iława 1:3 (0:2)
0:1 - Marek Zawada (35), 0:2 - Marek Zawada (41),0:3 - Jarosław Chodowiec (58), I :3 -Sarańczuk (75).
•RADOMIAK Radom - WLÓKNIARZ Konstantynów Łódzki 2: 1
(1:1)
O:l -TomaszSamecki(42), 1:1-Grzegorz Zawadzki (53), 2: 1 - Grzegorz Zawadzki (60).
•HUTNIKWarszawa-GWARDIA
Warszawa 1 :3 (0:3)
O: I -Janusz Wojcieszkiewicz ( 12), 0:2
- Maciej Starczewski (23), 0:3 - Piotr
Barchwic (42), I :3 -Artur Piłat (88, karny).
•JAGIELLONIA Białystok- PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski 3:2
(2:1)
1:O - Dariusz Prokop (18), 2:0 - Wojciech Kobeszko (42), 2: 1 - Michał Labedzki (43), 2:2 - Julcimar (72), 3:2 Wojciech Kobeszko (75).
• MZKS Kozienice - PELIKAN
Łowicz 1:O (0:0)
I :O - Grzegorz Serema (57).
(pad)

1. JagielloniaBialystok(1)
2. Gwardia Warszawa (3)
Znicz Pruszków (1)
4. Legia li Warszawa (5)

3 9 8:3 3-0-0 2 6 6:2 1 3 2:1
3 9 6:1 3-0-0 1 3 2:0 2 6 4:1
3 9 6:1 3-0-0 2 6 5:1 1 3 1:0
3 7 8:2 2-1-0 1 3 6:1 2 4 2:1
OkęcieWarszawa(5)
3 7 8:2 2-1-0 1 3 5:0 2 4 3:2
6. Hutnik Warszawa (4)
3 6 5:5 2-0-1 2 3 2:3 1 3 3:2
7.0rlen11Plock(11)
3 5 4:0 1-2-0 2 4 4:0 1 1 0:0
8. Wigry Suwałki (14)
3 4 5:3 1-1-1 1 1 1:1 2 3 4:2
9. Polonia 11Sialystok(7)
3 4 5:4 1-1-1 2 3 2:1 1 1 3:3
10.Jezioraklława(15)
3 4 3:2 1-1-1 1 O 0:1 2 4 ·3:1
11. UniaSkiemiewice(8)
3 4 4:4 1-1-1 2 1 2:3 1 3 2:1
12.RadomiakRadom(16)
3 4 3:4 1-1-1 2 4 3:2 1 o 0:2
13. Granica Kętrzyn (9)
3 3 4:6 1-0-2 2 O 1:4 1 3 3:2
14.MZKSKozienice(20)
3 3 2:9 1-0-2 1 3 1:0 2 O 1:9
15. WKSWteluń(10)
3 3 1:8 1-0-2 2 3 1:3 1 O 0:5
16.PiotrcoviaPiotrkówTryb.(12)
3 1 5:7 0-1-1 1 O 2:3 2 1 3:4
17.MKSMława(17)
3 1 0:3 0-1-2 1 1 0:0 2 O 0:3
18.ZatokaBraniewo(13)
3 1 3:8 0-1-2 1 1 3:3 2 O 0:5
19. Pelikan Łowicz (18)
3 O 1:4 0-0-3 1 O 1:2 2 O 0:2
20. Włókniarz Konstantynów (19)
3 O 4:9 0-0-3 1 O 2:3 2 O 2:6
Po nazw;e drużynypodano: wnawias;e miejsce po pof)IZedniejkolejce, ilość
meczów, punkty, stosunek bramek, ilość~stw, remisówiporażek oraz ilośt
meczów, punktów i s(osunek bramek w meczach u siebie ina wyjazdach.
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dok. ze str. 32

Slaby przeciwnik, zły sędzia,
ale naigorszy wynik•••
Później do głosu doszli miejscowi w
13 minucie po akcji Marcina Grzywacza z Owczarkiem piłka trafia do Roberta Stankiewicza, który w swoim
stylu wpada w pole karne, jednak niezbyt dokładnie wykłada piłkę Dariuszowi Nowackiemu i ten minimalnie się z
nią mija. W sytuacjach bramkowych remis. Siedem minut później indywidualna akcja Michała Adamczyka, jego dośrodkowanie jednak i tym razem partnerzy nie zdążają do podania. W 24 minucie mocną piłkę w pole karne posłał
Michał Piuslński, obrońcy gości wybijająpiłkę, która trafia pod nogi Owczarka. „Owczar" decyduje się na strzał z
pierwszej piłki - minimalnie jednak niecelnie. Kiedy wydawało się, że gol dla
,,Ptaków'' to kwestia minut kubeł zimnej wody na głowy miejscowych kibiców wylał najwyższy na boisku Szugzda. Goście w 30, minucie bili korner („de
facto" jedyny w tym meczu), dośrod
kowanie Marcina Danielewicza, błąd
Piusińskiego i wspomniany napastnik
Jagiellonii wyprowadza swój zespół na
prowadzenie. Pięć minut później powinien być remis, ale idealnej sytuacji po
podaniu Grzywacza nie wykorzystał
Stankiewicz.
W przerwie oburzeni sędziowaniem
kibice i działacze Pelikana zastanawiali
się dlaczego sędzia główny Dariusz
Kozieł (pochodzący zresztą z Piasek kl
Nieborowa) interpretował wszelkie kontrowersyjne sytuacje na korzyść gości,
karząc żółtymi kartkami jedynie miejscowych. Obawiano się, że powtórzy
się czarny scenariusz sprzed tygodnia z
panem w czerni w roli czarnego charakteru.Trochę nas uspokoiła sytuacja z 49
minuty, kiedy arbiter podyktował dla

Pelikana rzut karny. Prawdę mówiąc innej decyzji sędziego być nie mogło, bowiem Owczarek był w polu karnym ewidentnie „cięty" przez Łukasza Tupalskiego. Piękną asystę w tej sytuacji
zaliczył powracający na trzecioligowe
boiska Marcin Majer. Egzekutorem rzutu karnego był niezawodny ,,Felek" Stankiewicz. Remis i czterdzieści minut do
końca, wydawało się, że Jagiellonia nie
zabierze gospodarzom punktów zwłasz
cza, że na stadionie przy ulicy Starzyń
skiego nic wielkiego nie pokazała. W 54.
minucie faulowany na linii poła karnego
był Stankiewicz. Sam poszkodowany
wykonał rzut wolny, piłkę z ogromnym
trudem wybił Mirosław Dymek, dopadł do niej Grzywacz, jednak jego dośrodkowanie blokują obrońcy gości.
Pachniało bramką

dla miejscowych,
tymczasem gola zdobyli przyjezdni. W
60. minucie w niegroźnej sytuacji pod
bramką Pelikana Adamczyk faulował
Ostrowskiego, a ponieważ miało to miejsce w polu karnym - ,jedenastka" dla
gości. Maciej Sowiński nie powtórzył
wyczynu sprzed tygodnia z Warszawy
i przy strzale Dariusza Prokopa był
bezradny.
Nikt znajdujący się na stadionie nie
wierzył, że to ostateczny wynik spotkania. A jednak mimo jeszcze kilku der
godnych sytuacji dla Pelikana ze zwycięstwa ucieszyli się piłkarze z Białego
stoku.
Myślę jednak, że jeśli nasi piłkarze
utrzymają formę, poprawią skuteczność

(oby jak najszybciej do zdrowia wrócił
Grzegorz Piechna) a sędziowie będą
choć troszkę obiektywniejsi, możemy
powalczyć z każdym o zwycięstwo.
Bogusław A. Bończak

Naiskuteczniejsi strzelcy w Ili lidze:

4- Daniel Wysocki (Okęcie);
2 - Lukasz Derczyński (Włókniarz),
Rafał
Dębiński (Legia Il), Julcimar (Pio•JEZIORAKiława-ZNICZPrusz
trcovia), Sebastian Kęska (Polonia Il),
ków 0:1 (0:0)
Wojciech Kobeszko (Jagiellonia), Sławo
O: I - Sławomir Mikulski (50).
mir Mikulski (Znicz), Sebastian Nowak
• MKS Mława - ORLEN U Płock
(Legia Il) i Grzegorz Walczak (Unia);
0:0
I - Adeniniye Agbeyule (Hutnik),
•ZATOKA Braniewo- POLONIA
II Warszawa 3 :3 (1 :3)
Piotr Barchwic (Gwardia), Paweł BudziO: I - Sebastian Kęska (17), 0:2 - Jawojski (Zatoka), Jacek Cyzio (Okęcie),
cek Paszulewicz (20), I :2 - Paweł BuRemigiusz Chajewski (Granica), Rafał
dziwoj ski (24), I :3 - Scheńchen (36),
Chmielewski (Legia II), Adam -Cieśliń
ski (Legia II), Grzegorz Gorący '(Unia),
Dawid Hoderko (Włókniarz), Artur KaPiłka nożna - 2. kolejka IV ligi
linowski (Znicz), Adam Komorowski
(Hutnik), Mariusz Krajewski (Znicz),
Wojciech Kryński (Gwardia}, Jacek Lesiak (Hutnik), Lukasz Lubieniecki (Granica), Sławomir Łyko (Zatoka), Jacek
• STASIAK BAK-POL Gomunice łkusa i Witolda Szyby. Już w 3. mi- Krzysztof Durka przesunięty do środ Markiewicz (Jagiellonia), Mauro (Pio- HURAGAN Bobrowniki 2:0 (2:0)
nucie gospodarze zdobyli goła. Obroń ka pomocy „poukładaf' grę Huraganu, trcovia), Sebastian Mierzejewski (Zato1:O- Mirosław Stasiak (3), 2:0 - Rafał cy Huraganu zostawili zbyt dużo miej- na stoperze dobrze sobie radził WaldeOzga (33).
sca na przedpolu Mirosławowi Sta- mar Szaleniec, a bardzo poprawnie
Stasiak: Szczepocki- Flaszka, Picłmiew siakowi i ten napastnik, prezes i wła w defensywie zaprezentował się Arkaski, Kurzawa - J. OwC?Mek (65 Kowalski), ściciel klubu w jednej osobie zdołał przy- diusz Gala. Gra się nieco wyrównała, a
Ozga, Słupecki, Bartłomiej Owczarek - jąć piłkę i z szesnastu metrów umieścić nasz zespół. zaczął stwarzać także zaKalendarz pierwszych spotl&ń noweMazurowski, Stasiak, Bernat
piłkę tuż przy słupku. Dokładnie dwa grożenie pod bramką Damiana Szczego
sezonu w m lidze nie był zbyt szczę
•Huragan: Nowogórski- Szaleniec (80 kwadranse później było już 2:0, a pięk pockiego. Żadnej bramki jednak nie
Lesiak), KrzysztofDurka, Rachubiński, nym uderzeniem z dwudziestu pięciu udało się strzelić. W najlepszej znalazł śliwy dla łowickiego Pelikana. Najpierw
Kamiński - Wiśniowski (60 Klimczyk), metrów popisał się Rafał Ozga. Go- się Krzysztof Papuga, który jednak dwa mecze z beniaminkami (notabene
Pińkowski, Plichta (46 Gala), Kowalik- spodarze mogli prowadzić równie do- w sytuacji sam na sam w decydującym przegrane), a w pierwszych czterech
kolejkach ekipa trenera Zbigniewa NieGrzegorz Durka, Papuga.
brze znacznie wyżej, ale w kilku sytu- momencie się zawahał.
Gomunice, 9 sierpnia. W drugim acjach znakomitymi interwencjami poGospodarze okazali się bardzo groź wiarowskiego aż trzy razy zagra na
meczu tego sezonu w Huraganie pojawił pisywał się Tomasz Nowogórski. W ni, a trener Wudkiewicz po meczu tym wyjeździe.
W najbliższą niedzielę Pelikan zagra
się Grzegorz Durka, bez którego gra drugiej połowie trener Bernard Wud- stwierdził: Stasiak przewyższa o klasę
ofensywna Bobrownik praktycznie nie kiewicz w zespole wprowadził kilka naszych poprzednich rywali - Bzurę w ł\'arszawie z rez«<_rwami Legii, a poistnieje, ale zabrakło w zamian wycho- zasadniczych zmian, które korzystnie Ozorków i w HI lidze wiele drużyn miało czątek spotkania o godz. 12.00.
wanków Sierakowianki: Tomasza Ma- wpłynęły na grę ekipy Bobrownik. by z nim sporo kłopotów.
W innych meczach 4. kolejki także
(pad)

Znowu porażka 0:2

•

ka), Daniel Misiek (WKS Wieluń), Jacek Paszulewicz (Polonia II), Artur Piłat (Hutnik), Dariusz Piotrowski
(Znicz), Dariusz Prokop (Jagiellonia),
Bogdan Pudlis (Granica), Dariusz Rembisz (Okęcie), Tomasz Rosłaniec (Radomiak), Sławomir Rutka (Legia II),
Grzegorz Serema (MZKS Kozienice),
Tomasz Sitkowski (Wigry), Robert
Stankiewicz (Pelikan), Wojciech
Szczerba (Polonia II)~Grzegorz Szeliga
(Okęcie), Maciej Scherfchen (Polonia
II), Zbigniew Szugzda (Jagiellonia), Jarosław Świętosławski (Gwardia), Leszek
Warchoł (Unia), Piotr Wojnowski (Wigry),

Żółte kartki w KS „Pelikan":
2 - Robert Stankiewicz
I - Dariusz Nowacki, Sławomir Olszewski i Tómasz Szcześniak.
(p)

4. koleika Ili ligi ·
rozgrywanych w weekend 19-20 sierpnia spotkają się: Piotrcovia-Ptak Piotrków Trybunalski - MZK.S Kozienice,
Gwardia Warszawa - Jagiellonia Biały
stok, Włókniarz Konstantynów Łódzki
- Hutnik Warszawa, Jeziorak Iława Radomiak Radom, MKS Mława - Granica Kętrzyn, Zatoka Braniewo - Znicz
Pruszków, Okęcie Warszawa - Orlen II
Płock, Wigry Suwałki - Polonia II Warszawa i Unia Skierniewice - WKS Wieluń (sobota, godz. 16.00).
(p)

Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa·. Wydaje: Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin". 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a. tel.lfax 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 Piechu! (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, tel. 830-34-08) lub osobiście
w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a. codziennie w godz. 7-18. w soboty 8-14. w Głownie: ul. Swoboda 4. pn.-pl od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach. wymienionych na stronie 1. Skład tekstu
wlasny.
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Lekka atletyka - Gminne Igrzyska LZS
i Mieszkańców Wsi gminy Łowicz

Nailepsi lekkoatleci nadal
w Zabostowie
15,13
3. Iwona Klimkiewicz (Niedźwiada)
400m:
I. Joanna Papuga (Zabostów)
1:14,95
2. Ewelina Grzywacz (Zabostów) 1:16,09
3. Monika Boczek (Niedźwiada)
I :17,09
Skok wdał:
I . Anna Jakowenko (Zielkowice) 4,15
2. Iwona Klimkiewicz (Niedźwiada) 4,07
3. Ewelina Wieczorek (Zabostów) 3,90
Pchniecie kula:
I . Magdalena Ochmańska (Zabostów) 9,57
9,10
2. Zofia Kucharska (Zabostów)
3. Anna Jakowenko (Zielkowice) 7, 9~
Rzut lotka:
60
I. Joanna Papuga (Zabostów)
50
2. Kamila Bogucka (Zielkowice)
IOOm:
I. Magdalena Ochmańska (Zabostów) 14,34 3. Monika Kucharek (Niedźwiada) 31
14,42
2. Ewelina Wieczorek (Zabostów)
dok. na str. 30

Łowicz, 13 sierpnia. Po raz kolejny
na stadionie OSiR-u w Łowiczu spotkali
się najlepsi lekkoatleci gminy Łowicz i
po raz kolejny po puchar przewodniczą
cego rady gminy sięgnęli sportowcy reprezentujący LZS „Victoria" Zabostów
Duży (prezes Jan Cywiński), którzy
zgromadzili prawie dwukrotnie więcej
punktów, niż druga ekipa w klasyfikacji Niedźwiada. Trzecie miejsce przypadło
tym razem Zielkowicom, które o kilka
punktów wyprzedziły Placencję (jeszcze w
poprzednim roku sportowcy z tych dwóch
wsi startowali w jednej reprezentacji).
•KOBIETY:

Pierwszą bramkę

dla Jagiellonki strzelił głową

najwyższy

Piłka nożna

na boisku Zbigniew Szugzda.

- 2. kolejka Ili ligi

StABY PRZECIWNIK, ZtY S~DZIA,
ALE NAJGORSZY WYNIK •••
• PELIKAN Łowicz - JAGIELLO- Dariusz Jurczak, Jacek Markiewicz i
Białystok

1:2 (0:1)
Ryszard Ostrowski - wszyscy Jagiello0:1- Zbigniew Szugzda (30, głową), nia. Widzów: 800.
Łowicz, 12 sierpnia. Z dużym nieI: I - Robert Stankiewicz (50, kamy),
pokojem oraz zainteresowaniem oczeI :2 - Dariusz Prokop (60, kamy).
Pelikan: Sowiński - Walczak, Łukaw kiwali inauguracji rozgrywek III-ligi na
ski, Piusiński (63 Gawlik) - Owczarek, własnym boisku mieszkańcy grodu nad
Nowacki, Szcześniak, Majer (81 Ol- Bzurą.
Z zainteresowaniem, ponieważ w tym
szewski), Adamczyk - Grzywacz (71
sezonie przyjdzie Pelikanowi zmierzyć
Czeczko ), Stankiewicz.
Jagiellonia: Dymek - Prokop, Manel- się z zespołami, z którymi dotąd się nie
ski, Jurczak - Ostrowski (74 Głębocki), potykał, z niepokojem gdyż już pierwŁągiewka (75 Matejko), Danielewicz, szy mecz wyjazdowy z Hutnikiem w
Markiewicz, Tupalski - Kobeszko (69 Warszawie pokazał, że „panowie w czerPietruk), Szugzda.
ni" raczej łowiczanom nie sprzyjają. O
Sędziowali: Dariusz Kozieł jako głów ile z konfrontacji czysto piłkarskiej mony oraz Adam Wojtyła i Marcin Bor- żemy być zadowoleni o tyle z sędzio
kowski (Warszawa), żółte kartki: To- wania już nie.
W Łowiczu od kilku dni czekano na
masz Szcześniak (1 ), Robert Stankiewicz
(2) i Dariusz Nowacki (1 )- Pelikan oraz pierwszy w sezonie 2000-2001 mecz na

NIA

Piłka nożna

własnym terenie, również ze względu
na awizowane przybycie licznej grupy
kibiców z Białegostoku.
Zamiast szumnie zapowiadanych
dwustu, po Łowicza przyjechało zaledwie ... czterech fanów popularnej „Jagi".
I w sumie dobrze, bo ich zespół niczego
wielkiego nie pokazał. ..
Pozostali „kibole Jagi" utknęli w Warszawie w rozróbie pomiędzy fanami
Lecha Poznań (jechali na mecz do Zą
bek) i Legii (wybierali się na pojedynek
z Widzewem Łódź).
Pierwsze minuty należały jednak do
gości. W jedenastej minucie po błędzie
Marcina Owczarka piłkę przejmuje
Ryszard Ostrowski idealnie obsłużył
Zbigniewa Szugzdę , jednakjego strzał
trafia w słupek.
dok. na str. 31

- Puchar Wójta Gminy Łowicz

Minimalnie lepszy jednak Zryw ...
MECZ FINAŁOWY:

siorek, Szegda (70 Waldemar Jackowski).
Zryw: Maciej Ledzion - Krystian Wieczorek (46 Mariusz Stolarczyk), Sęk,
Wygoda 0:1 (0:1)
Więcek (70 Grzegoryraróg), Morteczka O: 1 - Bogdan Ledzion (25).
Olimpia: Kosiela - Ciesielski, Marcin Arkadiusz Stolarczyk, Lenarczyk, żało
Kruk, Paweł Gładki, Bruc - Mariusz Kruk, ba, Janusz (60 Śnieguła)-BogdanLedzion,
Robert Kruk, Boczek, Adam Gładki - Ko- Wieczorek. Sedziował: Andrzej Będkow
ski (Wygoda).
Łowicz, 13 sierpnia. Już przed meczem piłkarze Olimpii Niedźwiada zostali uhonorowani pucharem. Sekretarz
Skierniewickiego OZPN - Tadeusz Kruk
wręczył „Olimpijczykom" puchar „Fair
play" dla zespołu, który w sezonie 1999/
2000 zainkasował w okręgu skierniewickim najmniej żółtych i czerwonych kartek. Okazało się, że było to jedyne trofeum zdobyte tego dnia przez podopiecznych prezesa Andrzeja Jackowskiego ... Puchar Wójta Gminy Łowicz przypadł w udziale zespołowi trenera Waldemara Górajka. Zespół Zrywu Wygoda (prezesi Leszek Stolarczyk i Zbigniew Ledzion) wygrał 1 :O, pokonując faworyzowaną Olimpię, a tytularny
puchar wręczył i;wycięskiej ekipie zastępca wójta - Grzegorz Stefański.
Puchar Wójta Gminy Łowicz w piłce nożnej zdobyli gracze Zrywu Jfygoda.
Paweł A. Doliński

Ostatnim akcentem Gminnej Spartakiady LZS i Mieszkańców Wsi był finałowy mecz piłkarskiego turnieju o Puchar Wójta Gminy Łowicz. W „wielkim
finale" rozgrywanym na stadionie łowic
Riego OSiR-u spotkały się drużyny
Olimpii Niedźwiada i Zrywu Wygoda.

• OLIMPIA

Niedźwiada

- ZRYW

Marcin Kamirlski używał wszelkich dostępnych środków do zastopowania Arura
ale ten i tak strzelił trzy gole dla Stali.

Ważnego,

Piłka nożna

- 3. kolejka IV ligi

Renlis był bardzo
blisko, ale ...
Fortecki, Jacek Śludkowski, Arkadiusz Warchoń, Andrzej Waliszewski, Zdzisław Ośmiałowski i Arkadiusz Bienias) zespół z Bałut ma nadal silny teani z wieloma uznanymi nazwiskami w naszym piłkarskim środo
wisku.
Oba zespoły, zarówno Huragan i Start,
przystępowały do niedzielnego meczu
z zerowym kontem punktowym, więc
z wielką chęcią odniesienia zwycięstwa,
ale szybciej poukładali swoją grę goście.
Co prawda pierwsi groźną akcję skonstruowali miejscowi, ale nic z tego nie
wyniknęło . .W 6. minucie bardzo aktywny tego dnia Szymon Lesiak prostopadłym podaniem obsłużył Łukasza
Kowalika, ale pomocnik Huraganu skła
dając się do piłki nie trafił w piłkę i próba strzału „spaliła na panewce".
Kluczem do sukcesu Startu był Robert Górecki. Trener Krzysztof Buliński teoretycznie wystawił go na prawej obronie, nie przydzielając jednak
żadnych zadań destrukcyjnych. Od niego rozpoczynały się praktycznie
wszystkie akcje łodzian, a praktycznie
przez całe dziewięćdziesiąt minut żaden
z gospodarzy nie przypilnował tego gracza. Tarn gdzie on się pojawiał robiła się
przewaga liczebna i było bardzo groź
nie. Pierwsza bramka dla Startu wpadła
dosyć niespodziewanie. W niegroźnej
wydawałoby się sytuacji Ważny oddał
strzał z dwudziestu pięciu metrów, a
piłka wysuniętemu na trzeci metr Tomaszowi Nowogórskiemu wpadła
„za kołnierz". Ostatnie minuty tej czę
ści gry należały do gospodarzy.
dok. na str. 30
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z_~aczony~~ cyframi pól: . , Rozwiązanie krzy:tówkl z nr 31 brzmi:
osób, które nadeślą do redakci1 NŁ w terminie do następnei
23 sierpnia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z NIE RODZI ROLA ALE BOżA WOLA
hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.

dość

pogodnie, w ciągu dnia sporo chmur z przelotnymi
opadami deszczu, możliwe burze. Wiatr przeważnie zachodni, sla·
by I umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 15 - 13 st
C. Temperatura maksymalna ok. 20 - 22 st. C. Wahania ciśnienia

Z rana

ŚRODA

Sporo chmur z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu, możli
we burze. CHŁODNIEJ. Wiatr południowo - zachodni, słaby I
umiarkowany 3 - 8 mis.Temperatura minimalna ok. 18 - 16 st.
C.Temperatura maksymalna ok. 20 - 22 st. C. Wahania ciśnienia.
WTOREK
Dość pogodnie, okresami sporo chmur i lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr przeważnie· południowy, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 14 - 12 st. C.
Temperatura maksymalna ok. 21 - 23 st. C. Wzrost ciśnienia .

ciśnienia .
PONIEDZIAŁEK

pogodnie, w ciągu dnia jednak okresami więcej chmur i
tylko lokalnie możliwe przelotne opady deszczu z burzami. Wiatr
przeważnie południowo - zachodni, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis.
Temperatura minimalna ok. 18 - 16 st. C. Temperatura maksymalna ok. 27 -29 st. C. Wahania ciśnienia.
SOBOTA
Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów. Bardzo ciepło. Wiatr
południowo - zachodni. slaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura
minimalna ok. 18 - 16 st C. Temperatura maksymalna ok. 28 - 31
st. C. Spadek ciśnienia .
NIEDZIELA
Z rana pogodnie i dość pogodnie, po południu sporo chmur z
przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wiatr przeważnie zachodńl, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 22
• - 20 st. C. Temperatura maksymalna ok. 24 - 28 st. C. Wzrost

PIĄTEK
Dość

Ogólny opis pogody:
I
Pogoda w regionie kształtować się będzie pod wpływem pola
podwyższonego ciśnienia , okresami w strefie frontów atmosferycznych. Początkowo napływać będz!e ciepła ale wilgotna I chwiejna
masa powietrza przeważnie z południowego - zachodu i południa, od
niedzieli chłodniejsza i wilgotna z zachodu.
CZWARTEK
Dość pogodnie, w ciągu dnia jednak okresami sporo chmur I
miejscami wystąpią przelotne opady deszczu z burzami. Wiatr
przeważnie południowy, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura
minimalna ok. 16 - 14 st. C. Temperatura maksymalna ok. 25 -27
st. C. Wzrost ciśnienia .

Progn()za pogOdy dla rejonu

łem konwencję.„"

„Polityka" przedstawiła Edwarda Kuczerę, sprawującego prawie
od 10 lat funkcję skarbnika SLD,
a ostatnio - pełnomocnika finansowego sztabu wyborczego Aleksanclra Kwaśniewskiego. Spytany
skąd SLD wziął pieniądze na wielką galę wyborczą na Torwarze z
udziałem Edyty Górniak pełno
mocnik odparł: „To akurat proste. Niedawno rozwiązaliśmy SdRP,
a powołaliśmy SLD, do której to
partii trzeba było na nowo wstąpić.
Wpisowe wynosiło 10 złotych,
trzeba to pomnożyć przez około
100 tysięcy członków. Powstała
nadwyżka, z której sfinansowa-

EDYTA I NADWYŻKA

Tygodnik „Przegląd" w obszernej rozmowie z jednym z współtwórców „Solidarności" prof.
Karolem Modzelewskim spytał
go m.in. kiedy spotkał się po raz
pierwszy z nazwiskiem Mariana
Krzaklewskiego, który - jak wiadomo - w sierpniu 1980 r. był...
na wczasach w Bułgarii. Odpowiedź brzmiała: „Usłyszałem nazwisko Krzaklewskiego kiedy
został wybrany na przewodniczą
cego związku. Wcześniej usłyszał
je Frasyniuk, bo on należał do
tych, którzy podobno go promowali. Frasyniuk ma szczególny
talent personalny, bardzo go lubię, ale nie zrobiłbym go kierownikiem działu kadr„."

NIEFORTUNNY
KADROWIEC

Publicysta „Gazety Polskiej"
Ziemkiewicz niesżablono
wo skomentował niedawną wypowiedź Leszka Millera o powszechności grzebania w śmiet
nikach: „Fakt, że wielu ludzi grzebie w śmietnikach dowodzi wła
śnie wielkiego wzrostu zamożno
ści, jaki się w Polsce w ostatnich
latach dokonał. Ludzie grzebią
dziś w śmietnikach, ponieważ
można tam znaleźć mnóstwo
cennych rzeczy ... "
Rafał

DOWÓD
NA ZAMOŻNOŚĆ

Lech Wałęsa tak określił w tygodniku „Wprost" przeforsowaną przez AWS i PSL ustawę uwłaszczeniową: ,,Sam zgłaszałem kilka pomysłów (choćby owe słynne
100 mil~onów), nic więc przeciw
uwłaszczeniu nie mam. Mam jednak wiele przeciw trybowi i celowi
podejmowania takiej decyzji. Została ona bowiem podjęta po to,
aby Aleksander Kwaśniewski ją
zawetow!lł. To rodzaj pułapki
ofsajdowej zastawionej na urzę
dującego prezydenta„;"

OFSAJDOWA

PUŁAPKA

byłał

Przyznaję

dzieckiem?
szczerze, że rozpieszczonym. Moi rodzice długo nie mogli mieć
dzieci, więc kiedy po 13 latach ich małżeństwa pojawiłam się na świecie, pozwalali mi na wszystko. Często to wykorzystywałam. W dodatku uważałam, że

• Jakim

Rozmowa z Renatą Piotrowska,
Miss Polski 1999. Ma 20 lat, pocho·
dzl z Torunia. Jest studentką po·
litologii na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
• WIQkszołć dziewczynek przebiera
alQ w dzieciństwie w królewny I marzy o
roll Kopciuszka w przedszkolnym przed·
stawieniu. Czy z Tobit było podobnie?
Jasne, że było. Ale nie byłam specjalnie ładnym dzieckiem i pewnie dlatego
grałam w przedszkolu macochę. Kopciuszka grała śliczna dziewczynka i strasznie jej zazdrościłam. Ale bardzo przeję
łam się rolą macochy. Jeszcze przez kilka dobrych lat potem znałam cały tekst
bajki na pamięć.

KORON~
od życia należy. Kiedy wtedy nagle zaczęłam zwracać uwagę na
dzieci panowała dziw- to, w co się ubieram i jak wyglądam.
na moda na mamę, która albo jest w cią
• Dlatego wystartowałaś w wyborach
ży albo dopiero co urodziła dziecko. Nie
misa?
chciałam być gorsza od innych więc wyNie. W wyborach Miss Polski wystarmyśliłam młodszego brata; który właśnie
się urodził. Opowiadałam o nim dużo i towałam z ciekawości. Może chciałam się
często, więc kiedy mama przychodziła sprawdzić, może coś udowodnić, najbarpo mnie do przedszkola a dzieci chciały dziej sobie samej. Na pewno chciałam,
ją zapytać o braciszka musiałam się bar- żeby mama była ze mnie dumna. Jest dla
mnie najważniejsza na świecie. Jeszcze trzy
dzo starać, żeby im się nie udało.
lata temu żył mój tata. Teraz zostałyśmy
•Apotem„.?
z mamą we dwie. Staramy się sobie radzić,
Potem mi przeszło. Od czwartej klasy chociaż czasami nie jest łatwo. Niektószkoły podstawowej trenowałam w rorym ludziom wydaje się, że z dniem 18
dzinnym Toruniu siatkówkę. Przez osiem września ubiegłego roku stałam się bardzo
lat piłka wypełniała znaczną część moje- bogata, że ten, kto włożył mi koronę przygo życia, myślałam nawet o tym, żeby niósł worek pieniędzy, że skończyły się
grać zawodowo, skończyć AWF i zostać
wszystkie moje problemy. Niestety tak
trenerem. Ubierałam się wtedy głównie nie jest. Dlatego najbardziej mnie boli,
na sportowo, nosiłam dresy, albo dżinsy i kiedy ludzie w sklepie złośliwie patrzą na
adidasy. I nie zauważyłam, żeby ktoś oglą moją mamę robiącą zakupy. Chyba im się
dał się za mną na ulicy. Dopiero w ogól- wydaje, że mamie miss Polski zakupy
niaku spodobałam się jednemu maturzy- powinno się dostarczać do domu. To bywa
ście. A potem_ sama się zakochałam i bardzo przykre.
dok. na su: 5

się

byłam mała, wśród

wszystko mi
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Kino letnie" Ojciec" - film fabularny prod.francuskiej, reż. Maj id Majidi, wyk. Mohammad Kasebi, Pariuash Nazarieh, Hassan Sadeghi, Hossein Abedini i inni. Emisja: poniedziałek, 21 sierpnia, TVP 1, godz. 13.40.

W!•

20 sierpnia, niedziela
godz. 20.00, TVP 2;
MŁODE WILKI
Szczecin 1994 rok.
Zarówno polscy
szemrani biznesmeni,
jak i mafia przemycają
wielkie iliści spirytusu
z Niemiec. Na rynku
pojawia się dodatkowo
Jerzy Chmielewski.

wracają

do swoich
domów„.

udało się przeżyć,

19 sierpnia, sobota
godz. 2~.10, TVP 2;
JEŹDŹCY CIENIA
Wojna secesyjna
w USA, która pochłonę
ła tysiące niewinnych
ofiar zbliża się wreszcie
ku końcowi. Cl, którym

odmienić.

Manson jest włóczęgą,
nie ma dbmu, żyje na
ulicy i żywi się odpadkami. Kiedy traci najwięk
szego przyjaciela - psa
załamuje się. Czy jego
los może sią jeszcze

GRA O PRZEŻVCIE

19 sierpnia, sobota
godz. 23.40, TVP 1;

przeboje słonecznej
Italii. Na festiwalu
wystąpią także: Helena
Vondrażkowa, Texas
i Bryan Adams.

przypomną największe

19 sierpnia, sobota
godz. 20.~5. TVP 1;
SOPOT FESTIWAL
Drugi dzień muzycznej
imprezy poświęcony
został piosence
włoskiej. Wykonawcy

to opowieść
o codziennym życiu
przeciętnej rodziny
robotniczej z Seattle, które
w jednej chwili zostaje
wywrócone do góry

Jesł

ŻVCIENABIS

18 sierpnia, piątek
godz. 20.00; TVP 2;

:w

~:

1r~~

-serial dokumentalny
prod. australijsko
-ameryllańskiej

-serial prod. USA

Monitor

niepopełnione

1.00 Kolejki:
Najdłuisze !lnie
1.15· Eugenlu_sz Bodo
·Zawfny

~Kowalsldiinri
Pląta pora roku:
Współistnienie

rei. W. Marczewski,
wyk. Janusz Gajos,
Zb1giew Zsnactotlski,
Terasa Marczewska.

-dramat prod. poisklej;

zkina Wolność

Ucieczka

Wiadomości

szwedzJ<iej
Wiadomości

-serial prod.

15.25 Wiadomości
15.35 Moda na sukces

-film fabularny prod. USĄ
reż. Arthur Seidełman,
wyk. Lolita Davidovich,
Patty Duke I inni

Płonące bitwo

13.40 Kino letnie:

f.,( zwartek

8.30
23.05 Sportowy flesz
23.15 ZloteLwy:

zJedynką

GośćJedynkl

- quiz muzyczny

17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50
18.00 Matki, tony
I kochanki
• serial prod. polskiej

18.50 Studio

festiwalowe
19.00 Wieczorynka: Bolek
I Lolek na wakacjach
19.15 Jutrowaekend
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.10

20.01
21.00
21.25

13.00

21.35

13.25

0.40

15.55 Ich pierwsze miłości
16.20 Credo 2000
16.45 Do Sydney

7.55 Zielnik
8.00 Emil z Lonnebergl

7.30 Żabie lato

-. 1 7.00 ZWlerzynlec
braci Kratt

·· l

1
•

8.41 Pogoda
8.45 Tajemnicza
kobieta
-telenowela prod.
wenezuelskiej

9.30 XXVll Harcerski
Festiwal Kultury
Młodzieiy

·serial prod. angiels!liej

Szkolnej
·Kielce 2000
10.00 Święty

10.50 Przed Sopotem:
GMazdy

11.00 śmtertelne

łmłodzłeiy
Wiadomości

dzledzlc:two
, 11.30 Naszwszechśwfat
11.40 Kurs języka
niemieckiego
dla dzieci
12.00

12.10 Agrobiznes
12.20 Klan
-telenowela lVP

Złotopolscx

8
72!J

6.30 Telezakupy
7.00 Dziennik krajowy
14.10

Złotopolscy

4.05

programu

przegląd piłkarski
Zakończenie

1.40 Agent 86
-serial
2.30 Noc Melomana
3.35 Europejski

TV

WOT

Łódź

6.55 Klarysa 7.35 Kicia i
Bąbel 8.00 Klan 8.30 Ten
sam świat 8.45 Pogranicza
medycyny 9.00 Kassandra
10.00 Telezakupy 10.30 IX
Kongres Zjednocze.nla Kurkowych Bractw Strzeleckich
11.00 Sól dla Rzeczpospolitej 11.30 Wbrew wszyst•
klm 12.00 Wielka historia...
12.25 Gospodarze • gościom 12.50 TEM 13.10
Shakln'dudi 13.30 To jesl..
14.00 Medaliści 14.10 Sport
14.30 Eastenders 15.00
Obietystopka 15.25 Bliżej
prawa 15.35 Prezentacja 2000
16.30 Klan 18.55 WFO proponuje 17.30 BYM!lec 17.45
FEŁ 18.00 ŁWD 18.20 Medycyna tradycyjna 18.45
Sposób na tycie 19.00 Miedzą do Europy 19.30 Klarysa 20.00 Ostatnie dzikie
plemiona 20.30 Kassandra
21.30 ŁWD 22.00 Eastenders 22.30 Pogranicza 22A5
Ten sam świat 23.00 Wszystkie pieniądze świata 23.55
z bliska

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

9.05 Slowo i.ycia 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 Ko·
ronka do Miłosierdzia Bote!P 15.15 • 16.05 Słowo fycia 16.15 Wiadomości Watykańskie 16.40 Kalendarz
Liturgiczny 16.45 Blok programów dla dzieci 17.10 •
19.00 Tydzień w Kościele
19.15 Bajka

ramówka P'P91'a!TlU:

rv Ntepol<a1a·nów

Zwierzęta

7.00 Klarysa wyjaśni wszystko 7.35 Kicia I Bąbel 8.00
Przygody Robin Hooda 8.25
Pogoda 8.311 Ten sam świat
8.45 Pogranicza medycyny
9.00 Kassandra 10.00 Telezakupy 10.30 Dla chwały
kraju i potęgi grodu 11.00
Sćł dla Rzeczpospolitej 11.30
Wbrew wszystkim 12.00
Wlelka historia małych miast
12.25 Gospodarze - goś·
ciom 12.50 Telewizyjna Encyklopedia Multimedialna
13.10 Shaki'Dudi 13.30 To
jest temat 14.00 Medaliści
olimpiad 14.15 Reportat
sportowy 14.30 Eastenders
15.00 Podróże Obietystopkl 15.25 Bliżej prawa 15.30
Wiadomości kuriera 15.33
Wakacyjny konkurs WOT
15.35 Rozmowa dnia 16.00
Podró;!: do„. na angielską
prowincję Nowej Zelandii I
Va~hl 16.30 Wroński Beat
- magaZ}'n muZ}'czny 16.45
Teraz my 16.57 Wakacyjny
konkurs WOT 17.00 Przygody Robin Hooda 17 .25
Komunikaty i ogłoszenia
17.30 TelewiZ}'jny Kurier Mazowiecki 17.45 Nie kuś losu
17.50 Sport 17.57 Wakacyjny Konkurs WOT 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski
i pogoda 18.20 Powstanie
Warszawskie 18.30 Auto
kurier 18.45 5 minut o„. o
diable Borucie 18.50 Gość
WOT 19.00 Miedzą do Europy 19.30 Klarysa wyjaśni
wszy-stkich 20.00 Ostatnie
dzikie plemiona 20.30 Kassandra 21.30 Kurier 21.35
Sport 21.40 Rozmowa dnia
22.00 Eastenders 22.30 Pogranicze medycyny 22.45
Ten sam świat - magazyn
23.00 Wszystkie pieniądze
świata 23.55 Zwierzęta„.

„ święty" - serial prod. angielskiej w roli głównej Roger Moore.
Emisja: czwartek, 17 sierpnia, TVP 1, godz. JO.OO.

i

Progrlm)' pogr11bionl ·nltkodown

['l(ł!?f•!S

17.00 świat według Anny
Walker 17.30 Ciekawostki
Discovery 18.00 Oblicza natury 19.00Sanktuarium19.30
Ciekawostki Discovery 20.00
Noce zbrodni 20.30 Medycyna sądowa 21.00 Akta FBI
22.00 Niesamowite maszyny 23.00 Samolot doskonały O.OO Jurassica 1.00
Sanktuarium natury 1.30
Ciekawostki 2.00 Oblicza
natury 3.00 Zakończenie

-~

Pogoda
·film dokumentalny
7.00 Bobry w akcji 7.30 13
Viper
2.05 Namiętność
Posterunek 2 8.00 Szcze-serial prod. USA
- film fabularny prod.
pan I Irenka 8.05 Łapu
Sprawa dla reportera
węgierskiej; reż. Gyorgy
Capu 8.10 Dłabelskl młyn
Przed Sopotem:
Feher, wyk. lldiko
8.30 Teletubbles.8.55 De·
Polskie zespoły
Bansagi, Tlbor Malhe IInni ser 9.00 Słodki zakład
Batalia o
4.00 Tełmkupy
10.40 Pies na boisku - film
„Obywatela Kane'a"
4.15 Zakończenie
familijny 12.15 Cybernet
-film dokumentalny
programu
12.45 Naoczny świadek ·~"""·~-.· "··,"' ·-''""'"'"'"·'·-"'~''""' thriller 14.25 Pejzaże Kali·
fornli - film dok. 14.55 Kokon - thrieller/sf 16.55 NocSławni I bogaci
22.00 Panorama
ny pociąg - dramat obycza-serial dokumentalny
22.21 Pogoda
jowy 18.30 Chłopiec z maMiłość I namiętność
22.25 Sport· telegram
lajskiej wioskl 18.55 Deser
-telenowela
22.30 Radio Powstańcze
19.00 Teletubbles 19.25
McGregorowie- seńal
„Błyskawica"
Nie przegap 19.30 Dlabelprod. austra~jskiej
22.40 'm
skł Młyn 19.50 Łapu caI to by było na tyle:
-mag~ kryminalny
pu - chochllkl telewizyjczyli Jubileusz
23.15 ZArchlwumX
ne 19.55 Szczepan I Iren40-łecla pracy
-serial prod. USA
ka: klatka 20.00 13 Posteartystycznej Jana
0.05 Kruk
runek 2 • serial komedioT. Stanisławskiego
-serial prod. USA.
wy 20.30 W pogoni za wolPanorama
ret James Head
nością - film obyczajowy
Złotopolscy
0.50 Giganci
22.15 Szczęki - thriller 0.15
-1elenowela
XX wieku
Czwartek - film sensacyjny 1.45 Za ciosem - film
akcji 3.15 Kontońa lotów dramat sensacyjny 4.50 Deborah - dramat psychologiczny 6.30 Barwy morza produkcja własna

-teleturniej

·55 Międzynarodowy
Festiwal
Chopinowski
·Duszniki Zdrój 2000
Błękitne góry
-film fab. prod.
francuskiej,
reż. Paolo Barzman,
wyi<. lsabełle Renauld,
Urbano Barberiri i nri
21.35 Żyj bezpiecznie
21.50 Dwójkomanla

20.00

192!J Dwójkomanla
19.30 Kandydaci I Laureaci

172!J
17.30
182!J
18.45
18.55

17.05 Zwizytą u Babtystów
w Chicago
Czyje cerkwie
Program lokalny
Panorama
Pogoda
Jeden z dziesięciu

16.00
16.10

15.00

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30
-telenowela prod. polskiej

9.00 Czterdziestolatek
-serial prod. polskiej
Białe tango

9.55 Z archiwum Dwójki:

11.00 Świat dzikich

·serial prod. PQlskiej
Bohaterką tego odcinka
jest Ewa. Jej mąż, chlopak
z tzw. dobrego domu, wyksztaicOny i nieźle sytuowany, okazuje się wyjątkowo
niezdarny w zalatwfaniu codziennych spraw życio
wych. Młodzi nie mają wła
snego kąta, tułają się w wynajętych mieszkaniach. W
krytycznym momencie, gdy
kolejni gospodarze wymawiają im pokój, Piotr wraca
do swoich rodziców.

prod. angielskiej

zwierząt- serial dok.

Futboliści

1125 Kino familijne:
z Notre Dame
-film fabularny prod. USĄ
reż. Rene Booniere,
wyk. Scott Hylands, Allen
Cutleriinni

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Jeździec srebrnej
szabJI
7.25 Batman
•serial arllllOWailY

7.50 Polityczne graffiti
8.00 Pomoc domowa
-serial komedioYty

kslf!bilczka

8.30 Xena, wojownicza
-serial paygOdowy

9.30 ŚWłatwedług
Kiepskich

~serial

komediowf

·10.00 Rodzina zastępcza
10.30 Floralia
• serial obyczajll'łty
11.30 Biii Cosby

I straszne dzleclalil
12.00 Klub udana randka
• serial komedioY.y

13.30 Sekrety rodzinne
14.00 Dyżurny satyryk
kraju
14.30 Klub Stasia I Nel

-serial komeó!OWY

Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka
22.15 Świat według
Kiepskich
15.30 Informacje

15.oo Batman
15.55 Legendy King Fu

z

·serial sensacyjny

• serial obyczajowy

16.45 głową
wchmurach
17.45 Florena

2.14 Muzyka
na bis
5.00 Potegnanle

·film prod. angielskiej,
ret Ray Ward Baker,
wyk. Peter Cushlng,
John Mills I Inni

Wyniki losowania
LOTTO
Informacje I biznes
Informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Ró:towa landrynka
Super Expre$S lV
Maska śmierci

zastępcza

18.35 Super
ExpresslV
Informacje
Prognoza pogody
Zbuntowany anioł
Rodzina
18.55
19.00
19.0S
20.00

·serial komediowf
Mł9Cfy Einstein

·film prod. aus1talljskiej

18.05 Galeria
18.35 GośćJedynkl
18.45 Radio Romans
19.15 Dobranocka

12.30 Tok Szok

12.55 Radio Romans
13.25 Oto Polska
13.55 ZAmarykl do Polski
14.15 Spółka rodzinna
-serial komeó10wy

·

14.45 Hulaj dusza

-serial prod. polskiej

Wiadomości

7.00 Dziennik krajowy
72tJ Gość Jedynki
7.30 Dozwolone
od lat 40-atu
8.30 Wiadomości

19.30

8.45 Bar Atlantic

Piosenki Skaklćw
wTealrzeSlU

rrial)

8.00 Magazyn filmowy: Jakubek i Brzoskwinia Olbrzymka 8.25 Powodzenia,
staryl 9.55 Dokument: Magia kina: Katastrofy w powietrzu 10.20 Granica - dramat 11.55 Magazyn filmowy: Richard Gere 12.20 Wojna się skończyła - dramat
14.20 Dokument: Magia
kina: Egzotyczne stworzenia 14.45 Zielone lata - film
obyczajowy 16.25 Ale zabawa - komedia 18.10 Dokument: Magla kina: Obce
formy tycia 18.35 Trzy stopy nad ziemią - film obyczajowy 20.05 Magazyn filmowy: Reżyserzy filmów
akcji 20.30 Mocne Alei Łza
księcia ciemności - film grozy 22.05 Dokument: Magia
kina: Zagłada miasta 22.30
Rozbitkowie - film obycz.
0.25 Dokument: Ostatni Walc
2.20 Ran - dramat

•I• kino/

k©

15.25 Wiadomości
21.00 Lista przebojów
15.35 Rozmowa dnia
212JJ Skarbiec
16.00 Panorama
21.50 Tańce polskie
22.00 Fizjologia
16.15 AlalAs
małżeństwa
16.40 Na polską nutę
22.15 Marzenia Ikariery
-program dla dzieci
17.00 Teleexpress
22.30 Panorama
17.15 Spółka rodzinna
22.50 Sporl·telegratn
17AS Zaproszenie:
22.55 Zabytki
Tajemnice
Kultury Ludowej
kslążańsklch szlaków 23.35 Powtórld

·program Artura
Gbtladdago

19.55 Pogoda+ sport
20.00 Ekstradycja 2
• serial prod. polskiej

'11.10

Wiadomości
ZDwójką
dookoła świata

zdaleka

9.10 Tańce polskie
9.30 Dolina szczęścia
• komeda prod. polskiej
10.sl Zbiegli się tum.ie

'12.00
12.10

12.ll Prowincjusz
zXXwteku

~

6.00 Teledyski 6.15 Sunset
5.25 Top Shop 7.35 PrzyjaBeach • serial prod. USA
ciele - film animowany 8.1 O
7.00 Katalina i Sebastian
Top Shop 12.00 Passioni - 7.45 Odjazdowe kreskówki
telenowela prod. włoskiej
8.50 Nie z tego świata 9.15
12.50 Top Shop 18.00 PrzyZagubiony w czasie - serial
smaki tycia 19.00 Passioni
s-f 10.05 Słoneczny patrol
- telenowela 19.45 Top Shop
• serial przyg. 10.55 W ob·
21.20 Moje dzieci moje ży
cym mieście - serial komecie 22.25 Top Shop 0.10 Hot
diowy 11.20 Wzywam dr
Shop 0.40 Playboy 2
Brucknera - serial medyczny 12.1 O Zoom 12.40 Tele,..,..„...,..
sklep 13.10 Gra w przeboje
D!!i1i!SP88T
...,..... „...
13.40 Katalina i Sebastian
14.25 Maria Emilia - telenowela 15.15 Odjazdowe
kreskówki 16.25 Nie z tego
świata 16.50 Zagubiony w
czasie 17.40 Słoneczny patrol - serial przygodowy 18.30
Gra w przeboje - teleturniej
19.00 Zoom 19.30 W obcym mieście 20.00 House
thai Mary Bought - thriller
21.50 Murder Call 22.40
Klub potworów 0.20 Sexplozja 0.35 Zoom
8.30 Sumo 9.30 Piłka nożna
11.00 Wyścigi ciężarówek
11.30 Sporty motocyklowe:
Zawody Mistrzostw Świata
12.00 Rajdowe Mistrzostwa
świata 13.00 Sporty ekstremalne 13.30Żeglarstwo14.00
Piłka notna 17.00 Sporty motorowe 18.00 Wyścigi serii
cart 19.00 Lekka atletyka
20.30 Piłka nożna O.OO Sporty ekstremalne 1.30 Zakoń
czenie programu

i Wl6ŚCi

nowy ł.OWICZANJN
z Gło~n~!__S!l)'kOwa

Dla ciała i ducha

nią narażonych,

stępowanie

gólnie na

nej piosenkarki, która zaCZ}'nając od niczego wspię
ła się na sam szczyt popularności i jednego dnia straclła wszystko. Selena pochodziła z Teksasu i zaczę
Ja tworzyć muzykę z elementarni latynowskimi, która zdobyła serce setek tysięcy fanów. Pochodząca z ubogiej
rodziny dziewczyna z dnia
na dzień stala się gwiazdą.
Nagle to obiecujące i szczę
śliwa tycie zostało ... 23.00
TVN Fakty 23.05 Pogoda
23.10 Melrose ~lace - serial obycz. O.OO Fitz - serial
kryminalny 0.50 W upalną
noc - serial sens. 1.40 Granie na zawołanie

innych preparatów i wy-

brać najodpowiedniejszy dla siebie. Są
to: • wodny roztwór siarczanu cynku
(0,25) - skraca czas infekcji i hamuje
rozmnażanie wirusów; • alkohol, fenol i kamfora - działają wysuszająco i
odkażająco; • wazelina - działa ochronnie, zapobiega rozprzestrzenianiu się
wirusów; • lód - zamrażanie kostką
lodu, 4-5 razy dziennie przez 1O minut
- łagodzi objawy i zmniejsza infekcji(.
Aby zapobiec powstawaniu opryszczki:
• Unikaj słońca i wiatru; • Zrezygnuj z czekolady, grochu, orzechów,
piwa (zawierają niezbl(dną wirusowi arginin<(). Jedz dużo produktów mlecznych, ziemniaków i drożdzy (zawierają lizynę, która hamuje mnożenie się
wiusa) oraz dostarczaj organizmowi w
dużych ilościach witaminę B (wątroba,
drożdzc, zielenina, nabiał); • Kiedy już
opryszczka zię zagoi - wyrzuć szczotcczkl(do zębów! Stara bl(dzic schronieniem dla wirusów przez bardzo długi
czas. Ten prosty zabieg zmniejsza wyopryszczki,u osób szczeo 50%.

DOKUCZLIWA KROSTKA

Naukowcy przypuszcają, że aż 80
proc. dorosłych nosi w sobie wirus
opryszczki zwykłej. Najwięcej wirusów znajduje się w ślinie. Na szczę
ście, ujawniają się one tylko u niektórych, w postaci brzydko wyladajaccgo owrzodzenia wargi.
Wywołuje ją wirys Herpes simplex. Zarażamy się nim wszyscy,
prowdopodobnic we wczesnym dzieciństwie, najczęściej od kogoś z chorujących członków rodziny. Wirus
wnika do jakiejś komórki organizmu i tam pozostaje, aż przyjdzie
taki moment, kiedy w sprzyjających
warunkach (wiatr, zimno, słońce,
stres, przeziębienie, gorączka) wychodzi na powierzchni<( skóry. Uaktywnia sil( na obrzeżu czerwieni
wargowej, tam gdzie jest granica
skóry i błony śluzowej.
Obecnie najskuteczniejszym sposobem zwalczania tego schorzenia
jest krem zawierający antybiotyk
acyklowir, dostl(pny tylko na re-

działanie

ceptę. Można wypróbować również

mowany dla dzieci 14.05 HeMan i władcy wszechświata
- serial animowany 14.25
Delfy • serial dla dzieci
14.50 Łebski Harry - serial
animowany 15.15 Inspektor
Gadget 15.40 Szkoła złamanych serc - serial dla
mlodziefy 16.10 Bajer w BelAir - serial prod. USA 16.40
Esmeralda - serial obyczajowy 17.35 Maraton uśmiechu - liga dowcipów 18.05
Porywy serca - serial obyczajowy 19.00 TVN Fakty
19.25 Sport 19.30 Pogoda
19.35 Angela - serial 20.30
Selena • film obyczajowy
prod. USA; Prawdziwa historia pięknej, młodej i zdoi-

hrabstwa Kenwood prosi
FBI o pomoc w aresztowaniu pastora Hartley'a i jego
syna, którzy zdaniem szeryta oszukują ludzi podając
się za uzdrowicieli. .. 22.55
Drogówka - magazyn policyjny 23.25 ViP 23.35 Jak
iść żeby nie zajść - program
edukacyjny 23.40 Twardziel
- film prod. USA 1.30 ViP magazyn ciekawostek i sensacji 1.40 nuta. pl - magazyn m7izvczny 2.40 Muzyczne listy - program muzyczny 3.40 Zakończenie programu

•

6.40 Zakazane uczucia telenowela 7.30 Telesklep
7.45 Fantastyczna czwórka - serial anim. 8.10 Haman i władcy wszechświa
ta - serial animowany 8.35
Delfy - serial anim. 9.00
Łebski Harry 9.25 Inspektor Gadget - serial animowany 9.45 Omer - serial dla
dzieci 10.15 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
10.45 Telesklep 11.55 Porywy serca - serial obyczajowy 12.50 Angela - serial
obyczajowy 13.45 Fantastyczna czwórka - serial ani-

rial prod. USA 14.40 Muzyczne listy 15.45 Sally czarownica - serial animowany
16.15 Creepy Clawlers - serial animowany 16.45 Motomyszy z Marsa - serial
anim. dla dzieci 17.15 Przygody Fry'a w kosmosie serial anim. 17.45 Dziennik
18.00 Crime Story - serial
kryminalny 18.55' Rajska
plaża - serial dla młodzieży
19.55 ViP - magazyn ciekawostek i sensacji 20.05
Dziennik 20.25 Z tycia wzięte - serial dok. 20.55 Z archiwum X - serial; Szeryf

a

6.00 nuta.pl 7.00 V max magazyn motoryzacyjny 7 .30
Muzyczne listy 8.30 Piłka
w grze 9.00 Creepy Clawlers - serial animowany 9.30
Motomyszy z Marsa 10.00
Cobra - serial sensacyjny
11.00 Młody Herkules serial przygodowy 11.30 Z
życia wzięte - serial dokumentalny 12.00 Rajska plaża - serial dla młodzieży
13,00 nuta. pl 14.10 Rozwód po amerykańsku - se-

~

Agrobiznes
Klan
Kino letnie:
Zakazana planeta
• film fab. prod. USA.
reż. Fred Md.eod
Wik:ox, wlf.. Walter
Pidgeon,Ame Frmcis

Wiadomości

English and Arts

Arcydzieła

Ekranzkwłatklem

·serial prod. angielskiej
Dreszcz emocji

meksyi<ańskiej

Y.łasny

14.15 McGregorowle
• serial prod. australijskiej
1
15.05 Kamawał2000
czyli Czadu Maryla
16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy
·telenowela prod. polskiej
17.05 Polaków portret

'

13.30 MUość
I namiętność
(.
·telenowela prod.

arfilielskleJ

11.20 Kino familijne:
Bajka o carze
I pięknej Warwarze
- baśń filmowy prod.
rosyjskiej
12.40 Królowa Kamllla
·film dok. prod.

zwierząt

6.30 Telezakupy
7.00 Dziennik krajowy
7.20 Złotopolscy
• telenowela prod. polskiej
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
·telenowela prod. polskiej
9.00 40-latek
• serial prod. polskiej
10.00 Z archiwum Dwójki
10.55 Świat dzikich

m8

15.25 Wiadomości
15.35 Moda
na sukces
·serial prod. USA
Macy wyznaje Thome'owi, że
bardzo za nim tęskni. Chce,
żeby znów byli razem. Z kolei Karen jest przekonana,
że to ona zdobędzie Thorne"a.

10.00
:
10.55
11.25
11.30
11.40
12.00
12.10
12.25
13.40

z pomysłami

•telenowela prod.
weneruelsl<lej
9.30 Wakacyjny telefon

8A5 Tajemnicza kobieta

8A1 Pogoda

8.l) Wiadomości

7.05 Zwierzyniec braci
Kratt • serial dok.
7.35 Lato z Hałabałą
8.00 Lotta zulicy Awantutnlków
• serial prod. szwedzkiej

Sroda

,

!I

19.30
19.56
20.01
20.10

Rozgrywka odziecko
·film fab. prod. USA

Sport
Pogoda
Okruchy
tycia:

Wiadomości

Powstańcze
„Błyskawica"

LanyGartes
Doktor Thomas Henderson,
genetyk molekularny I laurea! nagrody Nobla, jest

wlf..Stephen Collins.

reż. WarisHussein,

• film fab. prod. USA
0.20 U • Booty
-serial prod.
1119ielskiej
1.10 Potwór Hendersona
• lim fabUimy prod. USA.

22.35 Wymarzona kraina

22.21
22.25
22.30

21.50
22.00

21.00

20.00

·Leonan.I
Bernstein
'
Magazyn
Ekspresu
Reporterów
Zaginiony w akcji
·film dok. prod. USA
Dwójkomanla
Panorama
Pogoda
Sport-telegram
Radio

mistrzowie

Program lokalny
Panorama
Pogoda
Jeden
z dziesięciu
19.20 Dwójkomanla
19.30 ~

17.30
18.20
18.45
18.55

·nie kodowane

Programy pogrubione

wsrrmg

2.45 Agent 86
-serial
ka'T100k:N.y
3.30 Zakończenie
programu

-

ueru

17.00 Świat według Anny
Walker 17.30 Ciekawostki
Discovery 18.00 Kenijscy
zabójcy 19.00 Poza rok
2000 19.30 Ciekawostki Di·
scovery 20.00 Niewidzialne
miejsca 21.00 Zakazana
glębia 22.00 Nowi odkrywcy: Peru 23.00 Ferrari: Sa·
mochody rekreacyjny O.OO
Punkty zwrotne historii 1.00
Poza rok 2000 1.30 Cieka·
wostki Discovery 2.00 Ke·
nijscy zabójcy

CHANNll.

WOT
I

7.00 Bzik I Inni • serial fabularny 7.25 Parowóz, Tomek
i jego przyjaciele 7.30 Szarcio i Teodorsz 8.00 Przygody Robin Hooda • serial
przygodowy8.30 Bywaj zdrów
- por~nik 8.45 W zakątkach
puszczy Knyszyński.ej 9.00
Kassandra • serial fabular•
ny 10.00 Telezakupy 10.30
Odkryj nemy świat - program
publicystyczy 11.00 Labirynty kultury 11.25 Lola
Flores - Legenda Flamenoo 11.55 Okiem naukowca
- serial popularno-naukowy
12.15 Język filmu 12.35
Wesołe kłopoty z komputerem 13.00 Spotkania z taaaką rybą • poradnik 13.30
Kowalski i Szmidt 14.00 Wierzę, wątpię, szukam • ma·
gazyn katolicki 14.30 Eastenders - serial obyczajowy 15.00 Klub Filipa - program dla dzieci 15.30 Kurier 15.33 Wakacyjny konkurs WOT 15.35 Zmiennicy - serial komedicmy 16.57
TV Niepokalanów
Wakacyjny konkurs WOT
ramówka programu:
17.00 Przygody Robin Hooda
9.05 Słowo życia 9.15 Wia· • serial przygodowy 17 .30
domości Watykańskie 9.40
Kurier 17.45 Nie kuś losu
Kalendarz Liturgiczny 9.45 17.50 Sport 17.57 WakaBlok programów dla dzieci cyjny konkurs WOT 18.00
10.10 * 12.00 Tydzień w Kurier 18.20 Powstanie warKościele 12.15 * 15.00 Koronszawskie • dzień dwudzieka do Miłosierdzia Bożego
sty trzeci 18.'30 W-wa zna15.15 * 16.05 Słowo życia
na i nieznana 18.50 Gość
16.15 Wiadomości WatyWOT
19.00 Reportat 19.15
kańskie 18.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok progra· Festiwal muzycznych talenmów dla dzieci 17.10 * 19.00 tów 19.30 Bzik i inni • serial
Tydzień w Kościele 19.15 Baj- fabularny 20.00 Tojest te·
ka 19.25 * 20.30 Różaniec mat 20.30 Kassandra • serial fab. 21.35 Sport 21.40
21.00 Apel Jasnogórski
• programy różne
Rozmowa dnia 22.00 Eastenders 22.30 W zakątkach
Puszczy Knyszyńskiej 22.45
TELEWIZJA
Bywaj zdrów 23.00 Usta
ŁOWJCZ
przebojów 23.15 V-JAY 23AO
ZAPRASZA
Tragedie 0.05 Zakończenie

TV Łódź
7.00 Bzik i inni 7.30 Bajka
8.00 Klan 8.30 Bywaj zdrów
8.45 W zakątkach puszczy
Knyszyńskiej 9.00 Kassandra 10.00 Telezakupy 10.30
Odkryj nowy świat 11.00 la·
birynty kultury 11.25 Lola
Flores 11.55 Okiem na·
ukowca 12.15 Język filmu
12.30 Wesołe kłopoty z
komputerem 13.00 Spotka·
nia... 13.30 Kowalski i Szmidt
14.00 Wierzę ... 14.30 Eastenders 15.00 Klub Filipa
15.~0 Opozycja Antyhitle·
rowska 16.00 WFO propo·
nuje 16.30 Klan 16.55 Me·
dycyna tradycyjna 17 .30
Impresje 18.00 ŁWD 18.20
Własne M 18.40 FEŁ 19.00
Reportaż 19.15 Festiwal
muzycznych talentów 19.30
Bzik i inni 20.00 To jest te·
mat 20.30 Kassandra 21.30
ŁWD 22.00 Eastenders
22.30 W zakątkach„. 22.45
Bywaj zdrów 23.00 Pełna
kultura

„Lotta z ulicy Awanturników" - serial prod. szwedzkiej - reż. Johanna
lo\yk. Grete Havneskold, Linn Gloppestad, Martin Andersson, Beatrice Jaras i inni. Emisja: środa, 23 sierpnia, TVP 1, godz. 8.00.

Hałd,

7.00 Bobry w akcji 7.30 13
Posterunek 2 8.00 Szczepan I Irenka 8.05 Łapu
capu 8.1 O Diabelski Młyn
8.30 Teletubbles 8.55 Deser: Kinomania 9.00 Sztuka walki • film dok. 9.55 Mój
własny wróg 11.40 Symfonia Serengeti 13.00 Debo·
' rah • dramat 14.40 Deser:
Protest 14.45 Szczęki • thril·
ler prod. USA 16.45 Trylo·
gia Howarda Halla: Podwod·
pracownikiem naukowym
ny świat 17.40 Nowe wciele·
jednego z prowincjonalnych
nie • serial 18.30 Chłopiec z
uniwersytetów amerykań
malajskiej wioski· serial 18.55
skich. Świadom swych wyDeser: Kinomania 19.00 Tesokich kwalifikacji i prasti·
letubbles 19.25 Nie przeżu, jakiego przysparza skrogap 19.30 Diabelski młyn
mnej uczelni, dość arogan19.50 Łapu capu 19.55
cko traktuje otoczenie. Wraz
Szczepan I Irenka 20.00
ze swoją asystentką I daw13 Posterunek 2 20.30
ną kochanką, dr Louise
Najlepszy przyjaciel 22.10
Caslmir, prowadzi badania
South Park 22.35 Manga •
nad bakterią coli, która po
Cybersix 23.00 Psychol wszczepieniu jej ludzkiego
thriller 0.40 W pogoni za wol·
genu i komórki rakowej monością • film obycz. 2.25 Nugłaby ulatwić poznanie namerek na boku 3.55 Seks na
tury raka i jego zwalczanie.
kółkach 4.45 Deser 5.00
Darkman 6.35 Olbrzymy

18.00 Matki, tony
I kochanki
• serial prod. polskiej
Porwanie Klary okazało się
Jedynie demonstracją siły
Walde11111ra, na tyle jednak
skuteczną, te Dorota i Mi·
chał są zdecydowani zapła
cić tądaną kwotę. Cezary I
Wiktoria po raz pierwszy 22.00 Kronika
kłócą się, po czym Cezary
· kryminalna
po raz kolejny oświadcza 22.25 Monitor
się, tym razem z powodze..
Wiadomości
niem. Jerzy spotyka się ze 22.50 Sportowy flesz
Stefanią Pawelec, żoną 23.00 Gorąco pblecam:
potrąCllnego przez Marię
Czarodziejska
mętczyzny. Hanka prosi
miłość
Roberta o zwrot mieszka·film prod. hiszpańskiej
nia, gdyt jej rodzice wraca0.35 Przytul mnie
ją do kraju z powodu choro1.00 Najbardziej cenię
by ojca. Robert chwali się
tępy upór mój
nominacją na wysokie sta1.30 Pogranicze
nowisko państwowe.
1.55 Mokra robota
19.00 Wieczorynka:
2.25 Telezakupy
Baśniowa kraina
2.40 Zakończenie
braci Grimm
programu

Jedynki

·teleturniej olimpijski
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka
to melodia?
• teleturniej
17.50 Gość

zJedynką

16.20 Gorączka slepnlowa
16.45 Do Sydney

przygód

16.00 Klub poszukiwaczy

Dziecięce Festiwale

8.30 Jeździectwo 9.30 Pil·
ka nożna 11.00 Motocyklo·
we Mistrzostwa
Świata
12.30 Motocross 13.00 Superbike 13.30 Magazyn spor·
tów motorowych 14.30 Kolarstwo górskie 15.00 Triathlon 15.30 Tenis 18.00
Magazyn sportów motoro·
wych 19.00 Tenis 22.30 Pil·
ka nożna O.OO Magazyn
sportów motorowych 1.00
Superbike 1.30 Zakończenie
programu

. . . . „*„

.........

ll!Ó!JspqHr

5.25 Top Shop 7.35 Przy.
jaciele - film animowany dla
dzieci 8.10 Top Shop 12.00
Passioni • telenowela 12.50
Top Shop 18.00 Przysmaki
tycia 19.00 Passioni 19.45
Top Shop 21.20 Moje dzieci,
moje życie 22.25 Top Shop
0.10 Hot Shop 0.30 Playboy 2 • magazyn erotyczny

-

ą>

12.00 Wiadomości
12.15 Zabytki
kultury ludowej
12.35 Dźwięki północy
• Festlwal muzyki
lnsplrtowanej
folklorem

·reportaż

10.30 Usta priebojów
10.50 Galeria
11.30 Stąd do Edenu

9.l1 Ekslradycja2

9.10 Wcleniu Czarnobyla

8.45

7.00 Dzlennlk krajowy
7.20 Gość Jedynki
7.30 Częściej proszę
·koncert Piaska
8.30 Wiadomości

6.00 Piosenka
na tyczenie
7.00 Jeździec
srebrnej szabli
·serial arimoWany
7.25 Batman
·serial arimOWany
7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Pomoc domowa
•serial komediowy
8.35 Legendy King Fu
-serial obyc:zajoYry
9.30 Świat według
Kiepskich
.10.00 Rodzina zastępcza
•serial komediowy
,10.30 Florena
·serial obycza)C1łf1
11.30 Biii Cosby I straszne
dzieciaki
·serial komedi<:My

j

.

Rozmowa dnia
Panorama
Pokój 107

15.35
16.00
16.15
16.45
17.00
17.15
17.45

20.00 Rodzlha zastępcza

Wiadomości

Pogoda
+sport
Teatr Jednego
Aktora:
Róża jest rótą
Lot· film dok.
Prieboje
zfllharmonll
Panorama
Sport-telegram
Biografie
·film dok\imentałny
Monitor

Wiadomości

Dobranocka

Złotopolscy

•I• kino/

'f k0

0.20 Powtórki
programów

23.45

23.00

22.50

22.30

21.30
22.05

20.00

18.50
19.15
19.30
19.55

2.00
5.00

0.05
0.25

23.35

23.20

23.10

22.55

22.50

Kiepskich
• serial komedioY.y
Wyniki
losowania LOTTO
lnfonnacje
I biznes Informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Rótowa landrynka
Super Express TV
Randka na telefon
·film prod. USA
Muzyka na bis
Poiegnanle

22.20 ŚWlat według

20.50 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka
21.25 Śmierć po zmroku
·film prod. USA

20.30 Misja w czasie

ŁOWICZANIN

•

a

• serial dokumentalny 12.00 Raj~ka plaża • serial dla młodzieży 13.00 nu·
ta.pl 14.10 A kuku· program
rozrywkowy 14.40 Muzyczne listy • program rozrywkowy 15.45 Piłka w grze •
serial anim. 16.15 Creepy
Clawlers • serial dla dzieci
16.45 Motomyszy z Marsa
17.15 Miody Herkules· serial
przygodowy 17.45 Dziennik
18.00 Cobra • serial sensacyjny 18.55 Rajska plaża •
serial dla młodzieży 19.55
VIP • magazyn ciekawostek
i sensacji 20.05 Dziennik

wzięte

20.25 Z życia wzięte • serial
dokumentalny 20.55 Żela
ZI1Y orzeł 3 - Asy • film sensacyj ny prod. USA 22.50
Różowe lata siedemdziesią·. ·
te • serial komediowy 23.20
VIP • magazyn ciekawostek
i sensacji 23.20 Jak iść żeby
nie zajść • program edukacyjny 23.35 Kiedy kule la·
mią kości • thriller prod.
kanadyjskiej 1.25 Drogów·
ka • magazyn policyjny 2.55
ViP 2.05 nuta.pl 3.05 Muzyczne listy - program muzyczny 4.05 Zakończenie
programu

przeprowadza się do syna i
synowej. Czuje się jednak
przytłoczony ich ostentacyjną życzliwością: a przymusowe uczestnictwo w ich
intymności upokarza go I
frustruje. Przybity i samotny, Tom chce umrzeć.„Na
wet znajomość z dyrekto·
rem cyrku, który właśnie
przyjechał ze swoimi wystę
pami, ożywia Toma tylko na
chwilę. 22.20 TVN Fakty22.25
Pogoda 22.30 Melrose Pia·
ce • serial obyczajowy 23.20
Fitz • film sens. 0.1 OW upalną noc • serial sens. 1.00
Granie na zawołanie

Karol Rzemieniecki

oraz inicjatywę członków i zarządów
kółek, a nic bez pewnego ryzyka,
spróbowano rozszerzyć i wzbogacić
zakres świadczonych rolnikom usług.
Niektóre z nich zabrały się m.in.
do świadczenia szybkich usług transportowych. Inne uruchomiły punkty diagnostyki wszelkiego rodzaju
pojazdów mechanicznych. Jeszcze
inne - warsztaty regeneracji części
zamiennych do samochodów, ciągni
ków i maszyn rolniczych. Względ
nie nową dziedziną pracy szeregu
spółdzielni kółek rolniczych są usłu
gi budowlane, na które na wsi jest
nadal duże zapotrzebowanie, a także
produkcja materiałów budowlanych
w oparciu o miejscowe zasoby surowcowe.
A co na poselską interpelację odpowiedział resort rolnictwa?
Przypomniał, że s,eółdzielnie - a
więc także spółdzielnie kółek rolniczych - to organizacje samorządo
we, samofinansujące się i samowład
ne. I że nie mogą one ograniczać się
do oczekiwania na bodźce, wskazówki i wsparcie płynące z góry.
Niby racja - ale czy całkowita?
Stanowisko to przypomina trochę
rodzica, który u progu dorosłości
swojej pociechy mówi jej: „a teraz
radź sobie'sam (lub sama). I do widzenia"„. (PAI)

Fantastyczna czwórka •
serial dla dzieci 14.05 HeMan i wladcy wszechświata
14.25 Delfy 14.50 Łebski
6.40 Zakazane uczucia • Harry • serial 15.15 lnspek·
telenowela 7.30 Telesklep tor Gadget 15.40 Szkoła zła·
7.45 Fantastyczna czwór- manych serc · serial dla
ka • serial 8.1 O He-Man i młodzieży 16.1 OBajer w Bel·
władcy wszechświata • seAir 16.40 Esmeralda • serial anim. 8.35 Delfy 9.00 rial obyczajowy 17.35 MaŁebski Harry 9.25 Inspekraton uśmiechu 18.05 Potor Gadget 9.45 Telesklep rywy serca • serial obycza10.00 Zwariowana forsa 'pNy 19.00 TVN Fakty 19.25
10.30 Kosmiczna krucjata Sport + Pogoda 19.35 An·
• serial sf prod. USA 11.25 gela 20.30 Długa droga
Telesklep 11.55 Porywy do domu • film obyczajoserca · serial obyczajowy wy prod. USA. Tom. stolarz
12.50 Angela • serial 13.45 emeryt. po śmierci żony

. Jak wynikałoby z jednej z poselskich interpelacji, złożonych niedawno w Sejmie pod adresem ministra
rolnictwa i gospodarki żywnościowej
- liczba upadłych w całym kraju kółek rolniczych wynosi już grubo ponad tysiąc. Ich majątek jest najczę
ściej zbywany i przejadany, nic wpły
wając w najmniejszym stopniu na
tworzenie nowych inwestycji i miejsc
pracy. Ich podstawowe zadanie - techniczna obsługa rolników, doradztwo
- w globalnej skali uległo daleko idą
cej redukcji. Marnotrawstwo, ko~
cja, łamanie i naginanie prawa stały
się w tym ważnym fragmencie gospodarki rolnej nagminne.
Oczekiwanie na interwencje i pomoc „z góry", praktycznie - z rządu
i ciał ustawodawczych - jest w tej sytuacji czymś, czego można było spodziewać się w stosunkowo szerokiej
skali.
Tymczasem, jak w każdej dziedzinie ludzkiej działalności, i tutaj przejawom organizacyjnej i ekonomicznej zapaści przeciwstawia się przykład dziesiątków kółek rolniczych,
które w trudnych warunkach gospodarki rynkowej musiały znaleźć swoje miejsce i nawet nieźle prosperują.
Są takie w województwach wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim,
małopolskim i innych - wszędzie tam,
gdzie w oparciu o spółdzielcze zasady

KÓtKOWY HORROR BEZ KOŃCA

6.00 Teledys.ki 6.15 Sunset I 8.00 Magazyn filmowy: Ko·
Be~ch • serial 7.00 Katalo· micy aktorami 8.25 Przepiórna 1Se~ast1an • telenowe.la ki w płatkach róży • film oby·
7.45 Odjazdowe kreskówki· 1 czajowy 10.15 Noc upiorów
filmy animowane 8.50 Nie . horror 11.25 Dokument:
z tego świata 9.15 Zagubi<>- Magia kina 5: Zdjęcia podny w czasie 1~.05 Slonecz· • wodne 11.50 Chato • weny patrol . serial przygodo· stern 13.25 Dokument: Mawy 10.55 W obcym mieście
gia kina 18: Klanowanie na
- serial komediowy 11.20
ekranie 13.50 Ran • dramat
Zwariowana kamera 12.10
16.25 Dokument: Ostatni
Zoom 12.40 Teleshopping
13.10 Gra w przeboje 13.40 Walc · dokument muzycz·
Katalina i Sebastian • tele· ny 18 ·20 Wypadek • dra·
nowela 14.25 Maria Emilia · 1 mat obyczajowy 20 ·05 Ma·
telenowela 15.10 Odjazdo· gazyn filmowy:. Droga. do 6.00 nuta.pl • magazyn
we kreskówki . seriale ani· gwi~zd 26 :30 Nikt nie. jest 1 muzyczny 7.00 Rozwód po
mowane 16.25 Nie z tego winien · film. obyczajowy · amerykańsku • serial prod.
świata 16.50 Zagubiony w 21.50 Ostatnia .granica · USA 7.30 Muzyczne listy •
czasie 17.40 Sloneczny pa· film sc1ence-f1ct1on 23.15 program muzyczny 8.30
troi 18.30 Gra w przeboje Zielone lata - film obyczajo· Sally czarownica • serial dla
19.00 Zoom 19.30 W ob- wy 0.55 Dokument: Magia dzieci 9.00 Creepy Clawlers
cym mieście • serial korne- , kina 13: Egzotyczne stowo- 1 • serial dla dzieci 9.30 Modiowy 20.00 Columbo 21.45 rzenia 1.20 Reanimator • 1 tomyszy z Marsa • serial
Cobra 22.35 Oblicza No· horror, reż. Stuart Gordon dla dzieci 10.00 Crime Sto·
wego Jorku ~2.35 McCall 2.45 Magazyn filmowy: Shir- I ry • serial 11.00 Przygody
0.10 Sexplozja 0.25 Zoom , ley MacLaine 3.10 Iskierka· Fry'a w kosmosie • serial
1.50 Columbo
1 thrilfer
animowany 11.30 Z życia

~
~/

Teleexpress
Złote ziarenko
Magazyn lnfonnacjl
turystycznej
18.10 Credo 2000
18.40 GośćJedynkł

Kwachnsnakawę

Wiadomości

15.25

13.DO Złotopolscy
13.30 Zaproszenie
,..Lubuskie
13.50 Ars Organl
14.10 Złote ziarenko
14.40 Gościniec
priez Polskę
15.10 Wieści polonijne

18.55
19.00
19.05

18.35

r17.45

·serial obyczajowy
Aorella
·serial obycza)<1łf1
Super Express TV
Informacje
Prognoza pogody
Zbuntowany anioł

r 6.45 zwgłową
:
chmurach

·:

!115.00

i

I

!

:

I

12.00 Oni, Ona
I pizzeria
• serial komediol'ly
12.30 Graczykowie
13.30 Sekrety rodzinne
14.00 i)ymnysatyryk
kraju
14.30 Kalambury
dla dzieci
Batman
15.30 Informacje
15.55 Herkules
• serial przygodowy

nowy
WitSŚCi z Głowna i Stf"Y,k~~·

Śladem pQselskich interpelacji

i

trfVJPD
z

11.20
11.35
12.00
12.10

1225

13A5

Takijestświat
Klubsamotnychserc
Wiadomości
Agrobiznes
Klan
·telenowela lVP
Kino letnie:
Na łonie natury
·film fabularny prod. USA

[f;!U•!Sil
Programy poglU>ione· nie kodoWane
7.00 Bobry w akcji 7.30 Dla·
bełski Młyn 8.00 Szcze·
pan I Irenka 8.05 Łapu
capu 8.10 Diabelski młyn
8.30 Teletubbles 8.55 Deser: Kinomania 9.00 Tora!
Tora! Tora! • film wojenny
11.20 Deser: Walter Ego
11.30 Sobowtór • film kos·
tiumowy 14.05 Mały kangu·
rek Joey • film familijny
15.40 Książa ·film familij·
ny 17.10 Sztuka walki - film
dokumentalny 18.05 Przy·
jaciele VI 18.30 Chłopiec z
malejskiej wioski 18.55 De·
ser 19.00 Teletubbles 19.25
Nie przegap 19.30 Dlabe·
Iski Młyn 19.50 Łapu ca·
pu 19.55 Szczepan I Iren·
ka: Telewizor 20.00 Gol·
den League: Monaco 22.00
Niebywale porwanie - film
obycz. 23.40 Deser 23.55
Zmysłowi przyjaciele • film
erotyczny 1.30 Darkman •
thriller s·f 3.05 Cztery pory
roku • film obyczajowy 4.50
Mój własny wróg - film science-fiction 6.35 Mistrzowie w
świecie przyrody - serial do·
ku mentalny

-!!~

17.05 Świat według Anny
Walker 17.30 Niewyjaśnio·
ne zjawiska 18.00 Mucha
domowa 19.00 Zwierzęce archiwum X 19.30 Niewyja·
śnione zjawiska 20.00 Pia·
neta żywiołów 21.00 Wszystko o„. ptaki drapieżne 22.00
Łowca krokodyli 23.00 Nie·
samowite maszyny O.OO
Tajemnice historii 1.00 Zwierzęce archiwum X 1.30 Nie·
wyjaśnione zjawiska 2.00
Mucha domowa 3.00 Zakoń
czenie programu

7.00 Grupa specjalna EKO
7.30 Jabłko Newtona 8.00
Klan 8.30 Autostrada 9.0Q
Kassandra 10.00 Telezaku·
py 10.30 W obliczu końca
świata 11.30 Królowie gór
11.35Grajmywszachy11A5
Dom pełen zwierząt 11.55
Browary polskie 12.10 Spot·
kania z tradycją 12.35 Pia·
neta radości 13.05 IX Kon·
gres Zjednoczenia Kurko·
wych Bractw Strzeleckich
13.35 Ostatnie dzikie plemiona 14.00 U siebie 14.30
Eastenders 15.00 Paczka
z ulicy Zdrowej 15.35 Pre·
zentacje 2000 16.30 Klan
16.55 Tajniki muzyki 17.05
Sposób na życie 17.30 Na
fali 18.00 ŁWD 18.20 Liga
regionalna 19.00 U siebie
19.30 Grupa specjalna EKO
• serial animowany 20.00
To jest temat 20.30 Kas·
sandra • telenowela 21.30
ŁWD 22.00 Eastenders •
serial obyczajowy 22.30
Autostrada 23.00 Mag. że
glarski 23.25 Muzyka • łą
czy pokolenia!?

TV Łódź
WOT

ZAPRASZA

ŁOWICZ

TELEWIZJA

9.05 Słowo życia 9.15 Wia·
domości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10* 12.00Tydzień w Koś·
ciele 12.15* 15.00 Koron·
ka do Miłosierdzia Botego
15.15' 16.05 Słowo życia
16.15 Wiadomości16.40 Ka·
lendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
17.10• 19.00 Tydzień. w Kościele 19.15 Bajka 19.25•
20.30 Róźaniec 21.00 Bo·
gurodzica i Apel 21.50*
• programy roozyczne, liferad<ie...

ramówka programu:

TV Nlepokalat'tów

7.00 Grupa specjalna EKO
7.30 Jabłko Newtona 8.00
Przygody Robin Hooda 8.25
f>ogoda 8.30 Autostrada •
magazyn motoryzacyjny 9.00
Kassandra • serial fabular·
ny 10.00 Telezakupy 10.30
W obliczu końca świata •
film dok. 11.20 Królowe gór
• Bóbr 11.35 Grajmy w sza.
diy 11 AS Dom pełen zwierząt 11.55 Browary polskie
12.1 O Spotkania z tradycją
12.35 Piania radości 13.05
Dla chwały kraju i grodu
potęgi 13.35 Ostatnie dzle·
kle plemiona • seri;il dok.'
prod. belgijskiej 14.0() U
siebie 14.30 Eastenders :
serial rbya.. 15.00 Paczka z
Ulicy Zdrowej • program dla
dzieci 15.30 Wiadomości
kuriera 15.33 Wakacyjny
konkurs WOT 15.35 Życie
na gorąco • serial sensa·
16.57
cyjno-kryminalny
Wakacyjny konkus WOT
17.00 Przyogdy Robin Ho·
oda 17.30 Telewizyjny KU·
rier Mazowiecki i pogoda
17.45 Nie kuś losu 17.50
Sport 17.57 Wakacyjny,
konkurs WOT 18.00 Kurier
18.20 Powstanie warszaw·
skie • dzień osiemhasty
18.45 Co, gdzie, kiedy?
18.50 Podróże z WOT
19.00 U siebie 19.30 Grupa specjalna EKO • serial ani·
mowany 20.00 Akademie·
kie mistrzostwa świata w
wioślarstwie 20.30 Kassandra • serial fabularny 21.30
Telewizyjny kurier warszaw.
ski 21.35 Wiadomości spor•
towe 21.40 Rozmowa dnia
- prowadzi Zbigniew Nosow·
ski 22.00 Eastenders · film
obyczajowy 22.30 Autostrada
23.00 Magazyn żeglarski z wiatrem i pod wiatr 23.25
Muzyka 0.15 Dobranocka
dla dorosłych 0.25 Zbiory
oceanu

„Bracia Marx na Dzikim Zachodzie"· film fabularny prod. USA, reż.
Edward Buzzel, 'lryk. Groucho, Chico, Zippo i Harpo Marx. Emisja: piątek,
18 sierpnia, TVP 1, godz. JO.OO.

18 sierpnia 2000 r.
16.20

16.45
17.00
17.25
17.&I
18.00

Kronika Fiimowa
DoSydneyzJedynką
Teleexpress
Lista przebojów
GośćJedynki
Matki, żony
I kochanki

• serial prod~polskiej

18.55 SWofestiwafowe
-Sopot2000
Największą gwiaz.dą wieczo.

słucha się

Wakacyjny telefon
Bracia Marx
na Dzikim Zachodzie
• komedia prod. USA;
reż. Edwald N. BuzzeR

te

wielką przyjemnością.

dem z Kuby

sprawiają.

zpomysłami

• tełenolYeła

7.00 ZWle!zynlec
braci Kratt
7.35 Lato Misiem
I Margolclą
&OO Emil z Lonnebergl
·serial prod. szwedzkiej
8.30 Wiadomości
&41 Prognoza pogody
8.45 Tajemnicza kobieta

9.30

10.00

15.25 Wiadomości
15.35 Moda na sukces
·serial prod. USA
Stephanie dowiaduje się, te
jej syn mieszka pod jednym
dachem z Karen i z Macy.
Jest przeraż.ona. Thorne za.
pewnla jąjednak, że nie dzieje się nic złego. Obiecuje,
te wkrótce wybierze jedną z
dwóch kobiet, które darzą
go uczuciem. Tymczasem
Macy prosi Karen, żeby się
19.00 Wieczorynka
19.20 Rodzinny puchar
19.30 Wiadomości
19.50 Sport+ Pogoda
20.0S Sopot Festiwal 2000
0.10 Nie taki horror
straszny:
Mumia, Skowyt2
100 Zakończenie

2215

2.45 Noc Melomana
3.20 Zakończenie

1.55 Agent 86
•serial kornediov.y

Posłaniec miłości

22.40 Morderstwo
wTeksasle(2)
·film fab. prod. USA
0.15 Studio sport
1.10 Kupidyn·

„Błyskawica"

22.30 Radio Powstańcze

niedawno poroniła. budzą dniu swych 50. urodzin, po
się tragiczne wspomnienia: · przyjęciu zorganizowanym
znów zaczyna opłakiwać na jego cześć w domu,
Harry udaje się do ułubio·
utratę własnego dziecka .
Colin nie potrafi jej pocie· nego baru, by w towarzy.
stwie kolegów miło zakoń·
szyć. Stosunki między mal·
czyć urodzinowy wieczór.
żonkami stają się coraz
Poznaje tam nową barman·
bardziej napięte.
kę, piękną i ponętną wdąwę
15.0S I to by było na tyle:
Audrey Minnelli, w której
Jubileusz 40.fecla
zakochuje się cid pierwsze·
pracy artystycznej
go wejrzenia.
Jana
21.55 Dwójkomanla
T. Stanisławskiego
22.00 Panorama
2221 Pogoda
Sport-telegram
16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy
• serial prod. polskiej
17.0S Wdrodze do Unii
17.30 Program lokalny
18.20 Panorama
18A5 Pogoda
18.55 Jeden z dziesięciu
19.20 Dwójkomania
19.30 Jeden na jeden
20.00 Życie na bis
·film fabularny USA
.życie na bis" to opowieść
o codziennym życiu prze·
ciętnej rodziny robotniczej
z Seattle, które w jednej
chwili zostaje wywrócone do
góry nogami. Harry Mac·
kenzie, robotnik w zakładach
metalurgicznych, jest od 30
lat żonaty z Kate. Mają dwie
córki: 28-letnią zamężną
Sunny I 17-letnią Helen. W

16.00 '!Warzą wtwarz
z Europą

wyprowadziła.

ru będą muzycy znani z
występów w filmie .Buena
Vista Social Club". W Ope·
rze Leśnej zagraja w nieco
innym skladzie i pod nazwą
The Afro Cuban All Stars.
Wykonają repertuar inspi·
rowany etniczną muzyką la·
tynoską. Niezwykła dynami·
ka, niepowtarzalne brzmie·
nie sekcji rytmicznej i dętej
oraz charakterystyczna melodyka lego typu utworów
muzyków roz

W roku 1870 niejaki S. Qu·
entin Quale (Groucho) usi·
luje dostać się na Dziki Za·
chód, ale brakuje mu pie·
niędzy na bilet. Na dworcu
kolejowym spotyka dwóch
naiwniaków: braci Rusty'ego
i Joego Panello, od których
próbuje wyłudzić potrzebną
sumę. Rzekomi naiwniacy
okazują się jednak wystar·
czająco cwani, aby nie tylko
nie dać się nabrać, ale jesz·
cze ukraść Quentinowi wsr;·
stko, co posiadał, i wyruszyć
w podróż. W miasteczku, do
którego docierają. od lat trwa
;zaciekła wojna między dwiema rodzinami: Turnerów i
Wiisonów.

8

40-latek

Złotopolscy

Studio urody
Program lokalny

•telenowela

6.30 Telezakupy
7.00 Dziennik krajowy
7JJJ Złotopolscy
7.50
8.00
8.30
9.00

• serial prod. polskiej
10.0S Z archiwum Dwójki:
Białe tango,
Choroba serca
•serial prod. polskiej
11.10 ŚWlatdzlklch
zwler?ąt

11.30 Kino familijne:
Niekończąca
się opowieść
reż.PeterMacOonnald

·film fabularny USA,

• telenowela

1105 •Sławni i bogaci:
Jane Seymour
1130 Miłość I namiętność
14.15 McGregorowle
·serial prod. australijskiej
Podczas wyprawy na ryby
Colin i Rob odkrywają prze·
wrócony dylltans, w którym
znajduje się młoda kobieta i
niemowlę. Poniewaź kobieta
twierdzi, te dziecko nie nale·
ty do niej, Colin i Emily za.
bierają je do Langery. Obec·
w domu
w Emily, która
że

ność maleństwa

sprawia,

,

•serial komediowy

Polityczne graffiti
Pomoc domowa

•serial arimowany

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Jeździec srebrnej
szabli
Batman

7.25

7.!IJ
8.00
8.30 Herkules
·serial~
9.30 Świat według
Kiepskich

•serial kQIT18diowy
10.00 Rodzina zastępcza

•serial komed'IOYly

10.30 Florena. serial
11.30 Biii Cosby
I straszne dzieciaki
•serial komedlOYly
12.00 Oni, Ona i pizzeria
•serial komediowy
12.30 Disco Polo Live

prod. polSkiej

7.00 Dziennik krajowy
7.20 Gość.Jedynki
7.30 Zwierzenia
kontrolowane
li.OO Hulaj dusza
8.30 Wiadomości
8.45 Tęczowa bajeczka
·program dla dzieci
9.00 Zgrana chata
·program dla d2fei:I
9.30 Dziecinne pytania
·film fabularny
11.05 ElektryczneGltary
• Elektryczny Kiler
11.50 Marzenia I kariery
·reportaż

12.00 Wiadomości
12.15 Ze sztuką na ty

<l>
-

OJJ!iÓ;;'Hr
...„„......

1130 Sekrety rodzinne
14.00 Dyiumy satyryk
kraju- pr. rozrywkowy

14.30 4x4

15.00 Batman
15.30 Informacje
15.55 Xena, wojownicza
kslębllć:zka

16.45 Zgłowąwchmurach
17AS
18.35
18.55
19.00
19.0S
20.00

niem Julie. Sądził, że poradzi
sobie z nią bez trudu, tym·
czasem okazało się inaczej.
Dorastająca Julie dala mu

Losowanie LOTTO

niezłą szkołę .przetrwania"„.

20.50

I szczęśliwego
numerka

22.30 ŚWlatwedług

Kiepskich
Wyniki losowania
LOTTO
Informacje
I biznes Informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Różowa landrynka
0.15 Super Express lV
0.35 Lekarze
z Los Angeles
1.25 Biały duch
·film sens. prod. USA
20.30

105 Muzyka na bis

Florena
Super Express lV
Informacje
Prognota pogody
Zbuntowany anioł
Rodzina zastępcza
·serial obyczajowy
FILM TYGODNIA:
Karate Kld 4:
Mistrz I uczennica
• film prod. USA.

Mistrz karate, Miyagi, wziął

reż. Ovisq:łler Cain

pod opiekę d:ziev«::zynkę, Jmie.

z

12.55 Radio Romans
Polskie podium

13.25

archiwum

·ze sp!)rtowego
14.15 Oo przerwy 0:1:

Wiadomości

Dollnaszczęścla

Pogoda+ Sport

• komedia prod. polskiej

~ ł·t

Piosenki skaldów
Folkowe nuty
Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 z Dwójką
dookoła świata
23.15 ProwfncjuszXXwieku
Monitor

23.45

19.15
19.30
19.55
20.00

18.40

Zbiegli się żurawie
daleka„. reportaż
Z Ameryki do Polski
- spór o ustawę
18.30 Gość Jedynki
Radio Romans
Dobranocka

Gorycz zwycięstwa
·serial prod. polskiej
14.45 Madonny polskie
15.15 Teledyski na życzenie
15.26 Wiadomości
15.35 Rozmowa dnia
16.00 Panorama
16.15 Bar Atlantic
·serial prod. polskiej
16.40 Pod opiekę Matki
Bożej· repoJtat
17.00 Teleexpress
17.15 Goryczzwyclęstwa
• serial prod. polskiej

~

•
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Tygodnik „Przegląd" podsumował pierwsze 1OO
dni nowego szefa resortu kultury i dziedzictwa
narodowego Kazimierza M. Ujazdowskiego.
Zauważono jego starania o to, by kultura stała się
priorytetem rządu w r. 200 l, ale w istniejących
realiach uznano je za pobożne życzenia. Podsumo·
wanie, wsparte mało przychylnymi dla nowego
ministra opiniami ludzi kultury i sztuki, podsumowano następująco: „Pan Kazimierz Ujazdowski
zapewnił, że nic chce być ministrem na niby. Bilans
jego pierwszych stu dni świadczy o tym, że stało się
inaczej„."

MINISTER „NA NIBY"

„Rzeczpospolita" przypomina: „Po wyborach w
1995 roku Aleksander Kwaśniewski wykazał, że
wydał na kampanię prawie 3 mln. 400 tys. zł. Natomiast Lech Wałęsa • 2 mln. 768 tys. zł. Wpisany do
obecnej ustawy limit wydatków na kampanię wynosi
12 milionów złotych." Dziennik jest zdania, że l imit
ten nie zostanie osiągnięty przez żadnego z
prezydentów, ponieważ biznesmeni • od czołówki
w osobach Jana Kulczyka, Aleksandra Gudzowatego
i Ryszarda Krauzego • aż po drobnych milionerów
nic zamierzają sponsorować czy-jcjkolwiek kampanii prezydenckiej.

LIMIT NIEZAGROŻONY

FAKTY, OPINIE, PLOTKI

serial ;
6.40 Esmeralda
7.30 Telesklep 7.45 Fanta·
Leżący na ławce otworzył oczy. - Czego? styczna czwórka -serial 8.10
He-Man i władcy wszech· burknął. Zanim policjanci zdążyli cokolwiek po·
światów· serial animowany wiedzieć, Jarosław N. zapytał: „Co zrobiłeś Baś8.35 Delfy· serial anim. 9.00 ce?" - A zarżnąłem cholerę - odparł zapytany. Łebski Harry • serial ani· A ogień? Skąd sil( wziął? - chciał wiedzieć polimowany 9.25 Inspektor Ga· cjant. - A podpaliłem - usłyszał. Po tym wyjadget 9.45 Omer· serial anim. śnieniu Paweł B. ponownie zapadł w sen .
Szybko jednak został ocucony, a następnie, już
10.15Zwariowanaforsa-program rozrywkowy 10.45 Te· , w odpowiednim miejscu, przesłuchany. Przyznał,
lesklep 11.55 Porywy ser· że zabił siostrę, bo go drażniła i wciąż się czegoś
1
ca - serial obyczajowy 12.50 domagała - a to żeby pracował, a to znów, żeby się
Angela - serial obycz. 13.45 I uczył czy coś zrobił w domu. Stwierdził, że podpa·
Fantastyczna czwórka • se- '· Iii mieszkanie, by zatrzeć ślady przestępstwa. Nie,
rial anim. 14.05 He-Man i I nie zastanawiał się, co z innymi ludźmi w budynku.
władcy wszechświata 14.25 Także o tym, <if> zrobi bez dachu nad głową, nic
Delfy • serial anim. 14.50 pomyślał. - Ni~ mogło się za bardzo spalić mieszŁebski Charry 15.15 lns· kanie - wybąkał wreszcie.
Następnego dnia Paweł B. stwierdził, po przed·
pektor Gadget 15.40 Szko·
la złamanych serc 16.10 stawieniu mu zeznań, że to, co zeznał wcześniej,
Bajer w Bel-Air 16.40 Esme· to same bzdury. - Bylem pijany i tak sobie wymyralda 17.35 Maraton uśmie· ślałem. Wiele razy to się mówi, że się kogoś zarż.
chu 18.05 Porywy serca • nie i nic? Przecież bez siostry sobie nic poradzę!
serial obyczajowy 19.001VN Jak mógłbym ją zabić?!? - szlochał. Stwierdził, że
Fakty 19.25 Sport 19.30 tego wieczoru upił się tak, że nawet nic próbował
Pogoda 19.35 Angela • se· iść do domu. - Nic chciałem się kłócić, poszedłem
rial 20.30 Okno na podwó· spać na ławce, noc ciepła, to do rana wytrzymam,
rze - film sensacyjny 22.20 tak sobie myślałem - zapewniał. I tu dla śledztwa
TVN Fakty 22.25 Pogoda zaczął się problem.
Nie znaleziono świadków, którzy mogliby
22.30 Melrose Place 23.20
Fitz ·serial kryminalny 0.10 stwierdzić, że Paweł B. spał na ławce już wieczo·
W upalną noc • serial sens. rem - ale i nic znaleziono nikogo, kto mógłby
zapewnić, że ławka była pusta. W domu wszelkie
ślady po przestępstwie zatarł częściowo ogień, a
częściowo - akcja gaśnicza. Fachowcy mogą po·
wiedzieć, jakiej substancji użyto, jak szły płomie
nie, ile czasu trwał pożar - ale już nie powiedzą,
kto z setek ludzi wziął te zapałki i gazetę. A przynajmniej tym razem nie mogli wskazać sprawcy.
Sąd z braku dowodów uniewinnił Pawła B. Pro·
kurator zapowiedział apelację. (PAI)

6.00 nuta.pl • magazyn mu·
zyczny 7.OO Rozwód po
amerykańsku - serial 7 .30
Muzyczne listy 8.30 Sally
czarownica 9.00 Creepy
Calwlers • serial anim. 9.30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Motomyszy z Marsa 10.00
Crime story • serial 11.00
Przygody Fry'a w kosmosie • serial anim. 11.30 Z
•le kino!
6.00 Teledyski 6.15 Sunset
życia wzięte - serial doku·
5.25 Top Shop 7 .35 Przy- Beach 7.00 Katalina i Se· 8.00 Magazyn filmowy: Pól· mentalny 12.00 Rajska pia·
jaciele • film animowany bast1an 7.4~ Od1azdoyie kre- mrok 8.25 p 0 wojnie • dra· ża • serial dla młodzieży
. dla dzieci 8.1 O Top Shop skówk'. • filmy ammowane mat prod. francuskiej 10.15
13.00 nuta.pl • magazyn
12.00 Passioni • teleno· 8.50 Nie z tego świata 9.15 Magia kina: Ożywianie filmomuzyczny 14.10 V Max·
wela 12.50 Top Shop 18.00
Czy
10.40
potworów
wych
10.05
czasie
w
Zagubiony
mag. motoryzacyjny 14.40
Przysmaki życia 19.00 Pas· Słoneczny patrol 10:55 W lubi pani Brahms'a 12.40
Muzyczne li'sty 1S.45 Pil ka
sioni ·telenowela 19.45 Top obcym m1eśc1e • serial ko- Godzina za godziną . film
1
w grze 16.15 Creepy ClawShop 21.20 Moje dzieci mo- mediowy 11.20 Angel Falls obyczajowy prod. polskiej,
lers - serial anim. 16.45 Moje życie • telenowela 22.25
·film obycz. 12.10 Zoom· ret. Roman Załuski, wyk. tomyszy z Marsa 17.15 Mlo·
Top Shop 0.10 Hot Shop 1.40
magazyn sensacji i rozryw· Aleksander Iwaniec, Zyg· dy Herkules · serial przygoPlayboy 2
ki 12.40 Teleshopping 13.10 muni Malawski i inni 14.10 dowy 17.45 Dziennik 18.00
Gra w przeboje · teleturniej Tu spała Laura Lansing • .Cobra - serial sensacyjny
muzyc~ny 13.40 Katalina. i . komedia obyczajowa 15.50 18.55 Rajska plaża • serial
Sebastian 14.25 Mana Emi· Magia kina: Zniekształcenia dla młodzieży 19.55 VIP •
8.30 Sumo 9.30 Magazyn lia 15.15 Odjazdowe kres· ciała 16.15 Służący· dra· magazyn ciekawostek i sen·
sportów motorowych 10.30 kówki 16.25 Nie z lego świa· mat 18.10 Iskierka • thriller sacji 20.05 Dziennik 20.25
Lekka atletyka 12.00 Piłka ta 16.50 Zagubiony w cza- 1prod. USA 20.05 Magazyn Z życia wzięte - serial donożna: Magazyn .Eurogo· sie • serial 17.40 Slonecz· i filmowy: Speed 2 20.30 Two- kumentalny 20.55 Ally McBe·
ais" 13.30 Triathlon 14.00 ny patrol 18.30 Gra w prze· ja na zawsze - komedia kry· al (39, 40) • serial komePiłka plażowa 15.00 Piłka . boje 19.00 Zoom 19.30 W minalna 22.00 Bal u hrabie· diowy 22.45 A kuku - pronożna 17.00 Rajdowe Mis· I, ob.cym mi.eście 20.00 W go d'Orgel ·film obycz. 23.35 gram rozrywkowy 23.15 ViP
trzostwa świata 18.00 Spo- 1m1ę przy1azn1 ·dramat 21.40 Przepiórki w płatkach róży· 23.25 Jak iść żeby nie zajść
rty ekstremalne 20.00 Piłka ,. Wzywam dr Brucknera 22.30 film obycz. 1.25 Magazyn 23.30 Czyściec • film oby·
Prawo i bezprawie 23.20 filmowy: Komicy aktorami czajowy 1.20VMax1.50 VIP
nożna 21.00 Boks: Najlep·
sze walki wagi ciężkiej w McCall 0.10 Sexplozja 0.25 1.50 Chato • western 3.30 2.00 nuta. pl 3.00 Muzycz·
1999 r. 23.00 Piłka nożna Zoom 0.50 W imię przyjaż· Reanimator - horror prod. ne listy 4.00 Zakończenie
programu
USA
ni - dramat (powt.)
1.00 Żeglarstwo

budowę

przyjęta

Madsen i inni

i piękna inż. Urszula Nowowiejska, wywodząca się ze
słynnej rodziny architektów.
Urszula odbywała staż w Japonii, w firmie Mitsuko Suki.
Jest przesiąknięta nowoczesnością, w dodatku wciąż się
dokształca, czytając amerykańskie i angielskie periodyki, i szalenie ją razi prymitywizm i bałaganiarstwo
panujące na polskiej budowle.
9.55 Tablice pamięci
10.05 Famillada
16.35 Wojna domowa
-serial prod. polskiej
11.15 30 toni ·lista, lista
-lista przebojów
11AS Kino familijne:
Czas zmian
-film fabularny prod. USA,
reż. Robin P. Murray,
wyk. JoAnderon, Michael

Inż. Karwowskiego młodziutka

zastępczyni

zostaje

w charakterze

Na

-serial prod. polskiej

9.00 40..Jatek

-telenowela

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy

-telenowela

7.00 Dziennik krajowy
7.20 Złotopolscy

6.30 Telezakupy

8

11.20 Arcydzieła
11.30 English and Arts

-film dokumentalny

9.30 Cybermanla
-program komputerowy
9.50 Komputerowa magia
kina
10.00 ~
-serial prod. angielskiej
Kurier, który doręcza Simonowi Templarowi przesyłkę,
ginie gwałtowną śmiercią. W
kopercie święty znajduje
tylko monetę. Domyśla się,
że nadawcą może być dy'plomata Jason Douglas,
który prawdopodobnie potrzebuje pomocy. Ale dyplomata znika w tajemniczych
okolicznościach, giną rów' nleż duże pieniądze.
10.50 Zwierzęta świata

-telenowela

8.30 Wiadomości
8.41 Pogoda
SAS Tajemnicza kobieta

-serial prod. szwedzkiej

dla dzieci
7.45 Teatrzyki Kulfona
I Moniki
8.00 Emil z Lonnebergii

-serial dokumentalny
7.30 Ela -encyklopedia lata

7.00 ZWlerzynlec
braciKratt

-teleoo.vela

Złotopolscy

McGregorowie
Demls Russos
Panorama

-serial prod. polskiej

W okolicy Stwórcy
Program lokalny
Panorama
Pogoda
Va banque
Dwójkomanla
Bogusław Kaczyński
zaprasza
20.00 Wieczór
z Jagielskim na bis
21.00 Trzymtyny

17.05
17.30
18.20
18AS
18.55
19.20
19.30

14.15
15.05
.16.00
16.10

-teleoo.vela

Dobiega końca druga wojna światowa. Do rodzinnego domu w stanie Montana
wraca z frontu Randy Parker, długo oczekiwany przez
najbliższych. Wszyscy liczą na to, że teraz życie
całej rodziny wróci do normy. Okazuje się jednak, że
Randy nie bardzo radzi sobie w nowej sytuacji. Nie
może znaleźć pracy, nie
umie porozumieć się z córką ani z żoną. która spodziewa się dziecka. Maleń
stwo wkrótce umiera, a ży
cie Parkerów komplikuje się
coraz bardziej.
13.15 Kolarski Memoriał
13.25 MHość i namiętność

stonoszka, od niedawna
rozwozi pocztę (a przy okazji załatwia sąsiadom drobne sprawunki) z pomocą
młodziutkiej stażystki Ingrid. Ich urząd pocztowy otrzymał właśnie nowy samochód, ale zgrabne autko
jest znacznie mniejsze od
poprzedniego i - jak się okazuje - Marguerite ledwo się
w nim mieśel. Kierownik
nakazuje jej schudnąć, taką
diagnozę stawia również lekarz podczas badań kontrolnych, chociaż wyniki wszystkich analiz jego pacjentki
są prawidłowe. Marguerite
musi więc w ciągu miesią
ca stracić 15 kilogramów,
w przeciwnym razie zostanie bez pracy.
15.10 Wgalopie-reportaż
15.25 Wiadomości

Ronfeldt, wyk. Marianne
Sagebrech~ Gerard Klein
Marguerite pracuje jako li-

11.40 Taki jest świat
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 Klan-telenowela
13.40 Kino letnie:
Kobieta w sam raz
- film fabularny prod.
francuskiej; reż. Dettef

'

-serial prod. polskiej

Wiadomości

Wieczorynka

Wiadomości

Akcja rozgrywa się w fikcyjnym college'u dla czarnych
na południu Stanów. Na zorganizowanym na terenie
uczelni wiecu część studentów protestuje przeciwko
pomocy finansowej z RPA.
Są zbyt dumni, aby się uzależnić od .białych dolarów•.
Główny wątek filmu to wła
śnie konflikt rozgrywający się
pomiędzy stowarzyszeniami studentów o jaśniejszym
i ciemniejszym odcieniu
skóry. Ci pierwsi usiłują naśladować sposób życia zamożnych białych, chcą zaistnieć w ich świecie.
0.45 Mieszane uczucia:
Opuszczeni
1.35 Tanie pieniądze
-film fabularny
2.50 Agent 86 - serial
3.45 Zakończenie

wyk. Larry FIShblrne

- film fabularny prod.
USA, reż. Spike Lee,

oszołomienie

22.45 Wleczórfllmowy
Kocham Kino:
Szkolne

22.35

„Błyskawica"
Bogusław
Kaczyński zaprasza

22.00 Panorama
22.21 Pogoda
22.25 Sport· telegram
22.30 Radio Powstańcze

2.35 Zakończenie

2.20 Telezakupy

1.35 Czarne tulipany

śródziemnomorskie
1.20 Miniatury włoskie

Sportowyflesz
23.10 Kolacjaoósmej
- film fabularny prod. USA
OAS PowitanlezAfryką
1.00 Wędrówki

23.05

Sport+ pogoda
Dziennik telewizyjny
JAG. Wojskowe
Biuro Śledcze
-serial prod. USA
21.15 Zjedynką
bezpieczniej
21.35 ~
przez piekło
22.35 Monitor

19.00
19.30
19.56
20.10
20.20

17.50 Gość Jedynki
18.00 Matki, żony
I kochanki

- quiz muzyczny

16.20 Raj
16.45 Do Sydney z Jedynką
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?

16.00 Rynek.

Moda na sukces
-serial prod. USA

17.05 świat według Anny
Walker 17.30 Ciekawostki
Discovery 18.00 Amazonia
nieujarzmiona 19.00 Kraina
samochodów 19.30 Ciekawostki Discovery 20.00 Połączenia 21.00 Duchy i tajemnice 22.00 Planeta oceanów 23.00 Skrzydła O.OO
CIA, tajemniczy wojownicy
Ameryki 1.00 Kraina samochodów 1.30 Ciekawosktki
Discovery 2.00 Amazonia

CHA.N NEL

o~ueru

7.00 Bobry w akcji - serial
animowany 7.30 13 Posterunek 2 8.00 Szczepan I
Irenka: Aktor 8.05 Łapu
capu 8.10 Diabelski młyn
8.30 Teletubbles 8.55 Deser: Kinomania 9.00 Ści
(ą)gany - komedia 10.25
Deser 10.35 Niebywałe porwanie - film obyczajowy
12.20 Mistrzowie w świecie
przyrody li 12.45 Książę film familijny 14.1 O Szeroki
horyzont 15.05 Lęk wysokości - komedia 16.35 Deser 16.55 Pies na boisku film familijny 18.30 Chło
piec z malajskiej wioski 19.00
Teletubbies 19.25 Nie prze·
gap 19.30 Diabelski młyn
19.50 Łapu capu 19.55
Szczepan I Irenka: Aktor
20.00 13 Posterunek 2
20.30 Trup w akademiku czarna komedia 22.00 Za
ciosem - film akcji 23.30
Kraj świata - film psychologiczny 0.50 Zmysłowi przyjaciele 2.25 Manga 3.24
Kokon 2 - thriller/s-f 5.20
Wędrowiec - film obyczajowy

Propny pogl\ll>lona ·nie kodowane

[Qffilil

ZAPRASZA

TELEWIZJA
ŁOWI CZ

Bajka na dobranoc 19.25'
20.30 Różaniec 21.00 Apel
Jasnogórski 21.05„ programy
rótne

19.00TydzieńwKościele19.15

o•

15.00 Koronka do MilosierdziaBożego15.15" 16.05 SbM>
życia 16.15 Wiadomości
Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok
programów dla dzieci 17 .1

12.00TydzieńwKośc!ele12.15'

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40 Kalendarz Liturgiczny 9.45 Blok
programów dla dzieci 10.10•

ramówka programu:

TV Niepokalanów

7.OO Przygody Oggy' ego seńal animowany 7.30 Zwariowana podróż 8.00 Klan telenowela 8.30 Mag. żeglar
ski 9.00 Kassandra 10.00
Telezakupy 10.30 Mag. że
glarski 11.15 Niemcy, Francja i nie tylk6 muzyczna moda 12.10 Zwiad azymut
12.35 Słowiański bazar 1a.D5
Piano express 13.35 Lato z
radiem 14.00 Sekrety kobiet
14.30 Eastanders 15.00 Zaczarowany świat... 15.30
Góra Mojżesza 16,00 Reportaż 16.15 Łódź propon!lje
16.30 Klan 16.55 Opozycja
antyhitlerowska w Niemczech
17.30 Festiwal muzyki etnicznej 18.00 ŁWD 18.20 Medycyna tradycyjna 18.45 Tajniki muzyki 19.00 Odkryj
nolłfY świat 19.30 Przygody
Oggy'ego 20.00 Lola Flores 20.30 Kassandra 21.30
ŁWD 22.00 Eastenders 22.30
Spotkania z taaaką rybą
23.00 Zaproszenie 23.20 Pogra nicze w ogniu - serial
sens. 0.15 Zakończenie

dwudziesty drugi 18.30 Saga rodów 18.50 Gość WOT
19.00 Odkryj nowy świat program publicystyczny 19.30
Przygody Oggy'ego - serial animowany 20.00 Lola
Flores - legenda Flamen·
co - film dok. 20.30 Kassandra - serial fabularny
21.30 Telewizyjny Kurier
21.40 Rozmowa dnia 22.00
Eastenders 22.30 Spotkania z taaaką rybą 23.00 Zaproszenie 23.20 Pogranicze
w ogniu - serial produkcji
polskiej 0.15 Zakończnie
programu

Pow.>tanie Warsz;wsltja-dzień

7.00 Przygody Oggy'ego serial animowany dla dzieci 7.25 Parowóz, Tomek i
jego przyjaciele 7.30 .Zwariowana podrÓż - serial przygodowy 8.00 Przygody Robin Hooda - serial przygodowy 8.30 Magazyn żeglar
ski - z wiatrem i pod wiatr
9.00 Kassandra • serial fa·
bulamy 10.00 Telezakupy
10.30 Z wiatrem i pod wiatr
11.15 Niemcy, Francja i nie
tylko muzyczna moda 12.10
Zwiad Azymut - Wakacje
2000 12.35 Słowiański bazar 13.00 Piano express
13.35 Lato z radiem 14.00
Sekrety kobiet - magazyn
14.30 Eastenders - serial
obyczajowy prod. angielskiej 15,00 Zaczarowany
świat • program cykliczny
15.30 Wiadomości kuriera
15.33 Wakacyjny konkurs
WOT 15.35 Wiadomo Wiech 16.57 Wakacyjny
konkurs WOT 17.00 Przygody Robin Hooda (powtórzenie) 17.30 Telewizyjny
kurier warszawski i pogoda
17.50 Wiadomości sportowe
17.57 Wakacyjny konkurs
WOT 18.00 Kurier 18.20

Graczykowie

-serial komeóowy

prod. polskiej
14.45 Portrety: Jan z Borów
Tucholskich
15.10 Mój Kraków
15.25 Wiadomości
15.35 Rozmowa dnia
16.00 Panorama
16.15 Ala IAs
18.30 Na polską nutę
17.00 Teleexpress
17.15 Fatalista

-nowela filmowa

1145 Credo 2000
14.10 Fatalista

21.55
22.55
23.15
0.05

18.50
19.15
19.30
19.50
20.05
21.35
Pogoda+ sport
Sopot Festlval 2000
Flzjologla
małteństwa
Sopot Festlval 2000
Panorama
Sopot Festlval 2000
Ginące tradycje:
Koronkowa robota
Przeboje
zfilharmonli:
Duszniki

Wiadomości

Dobranocka

Złotopolscy

Meg Foster i inni
Znany architekt Cliff Murphy pozwala uwieść się pięk
nej nieznajomej, tylko po to,
żeby nazajutrz obudzić się
w jednym łóżku ze swoim
zamordowanym szefem.
2.00 Muzykanabls
5.00 Potegnanle

Dorołhee Benymcin.

8.30 Golf 9.30 Żeglarstwo
10.00 Piłka nożna 11.30
Magazyn Sportów Motorowych 12.30 Magazyn Mistrzostwa Świata 16.30 Tenis 18.00 Motocyklowe Mistrzostw Świata 19.00 Tenis 22.45 Rajdowe Mistrzostwa Świata 23.00 Wiadomości 23.15 Rzutki: Zawody rozgrywane na czas 1.00
Rajdowe Mistrzostwa Świa
ta 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie programu

. . . ,..,..*

,..***,..
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5.25 Top Shop 7 .35 Sally
8.10 Top Shop 12.00 Passioni 12.50 Top Shop 18.00
Przysmaki życia 19.00 Namiętności - telenowela 19.45
Top Shop 21.20 Moje dzieci
moje życie 22.25 Top Shop
22.55 Weekend - mag. turystyczny 23.30 Top Shop
23.50 Playboy

-

ą>

6.00 Teledyski 6.15 Sunset
K
•
• S
Bea~h 7 .O 0 ata 1ma 1 k ebastian 7.45 Odjazdowe re.
.
. .
skówki8.50Nieztegoswiata
- sena! 9.~5 Zagubiony w
czasie· sena! 10.05 Sloneczny patrol· sena! 10.55 W
obcym mieście •. serial
11.20 Cobra - oddział specjalny 12.10 Zoom 12.40 Teleshopping13.10Grawprzeboje 13.40 Katalina i Sebastian 14.25 Maria Emilia
15.10 Odjazdowe kreskówki
16.25 Nie z tego świata serial 16.50 Zagubiony w
czasie • serial 17 .40 Sioneczny patrol - serial przygodowy 18.30 Gra w przeboje 19.00 Zoom 19.30 W
obcym mieście 20.00 Śmierteiny pościg 21.50 Nie do
wiary - serial s-f 22.40 Na
granicy śmierci - film sens.
0.20 Sexplozja 0.35 Zoom
1.00 Śmiertelny pościg 2.40
Na granicy śmierci

r~

1

Młody

- serial przygodo-

' wy 11.30 Z życia wzięte -

I Herkules

6.00 nuta.pl - mag. muzyczny 7.00 Drogówka 7.30
Muzyczne listy 8.30 Piłka w
grze - serial animowany 9.00
Creepy Clawlers - serial
anim. 9.30 Motomyszy z
Marsa
1O.OO Cobra
sensacyjny
11.00 - serial

a

6.40 Zakazane uczucia telenowela 7.30 Telesklep 7.45
Fantastyczna czwórka serial anim. 8.10 HeMan i
władcy wszechświata 8.35
Delfy 9.00 Łebski Harry serial anim. 9.25 Inspektor
Gadget - serial animowany
9.45 Telesklep 10.00 Zwariowana forsa - program
rozrywkowy 10.30 Kosmiczna krucjata - serial sf 11.20
Telesklep 12.00 Porywy serca - serial 12.50 Angela serial 13.45 Fantastyczna
czwórka - seńal anim. 14.05
HeMan i władcy wszechświata 14.25 Delfy 14.50
Łebski Harry 15.15 Inspektor Gadget 15.40 Fenomen
Milionerów 16.10 Bajer w BelAir 16.40 Esmeralda - telenowela 17.35 Maraton uś
miechu 18.05 Porywy serca - serial 19.00 TVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Pogoda 19.35 Angela 20.30 Grupa specjalna - film sensacyjny 22.20 Psi żołd - film
sensacyjny OAO Nocna
straż IV: Zmiana warty film sensacyjno-erotyczny
2.30 Granie na zawołanie

•I•
· I d k 12 OO R . k
. i sena
o ·
·
ais a
8.00 Magazyn filmowy: R1plaża - serial dla młodzieży
chard Gere 8.25 Rozstra- 13.00 nuta.pl 14.10 Rozwód
.
·
9 40
·
me - film obyczaiowy .
po amerykańsku - serial
Dokument: Magja kina: 14.40 Muzyczne listy 15.45
Ożywianie filmowych potwo- Sally czarownica - serial
rtm 10.05 Służący - dramat animowany 16.15 Creepy
12.00 Porte Des Lillas - Clawlers- serial anim. 16.45
dramat 13.40 Dokument: Motomyszy z Marsa 17.15
Magia kina: Efekty kompu- Przygody Fry'a w kosmoterowe 14.05 Ulice zioła - sie 17.45 Dziennik 18.00
film akcji 15.40 Dokument: Crime story - serial krymiMagia kina: Ruchome uję- nalny 18.55 Rajska plaża cia 16.05 Mansarda - film serial dla młodzieży 19.55
biograficzny 17.40 Miejski VIP - mag. ciekawostek
kowboj - film obyczajowy 20.0~ Dziennik 20.25 Z ży
20.05 Magazyn filmowy: cia wzięte - serial dokumenSpeed 2 20.30 Posłaniec - talny 20.55 Potyczki Amy film obyczajowy 22.25 Bal serial 21.55 Anioły miłosieru hrabiego d'Orgel - film dzia - dramat 22.55 R6żoobyczajowy prod. francu- we lata 70-te 23.25 VIP
skiej; reż. Mare Allegra!, 23.35 Jak iść żeby nie zajść
wyk. Jean-Claude Brialy, - program edukacyjny 23.40
Sylvie Fennec O.OO Małe po- Bankier - thriller 1.30 ViP
tworki - komedia 1.40 Kry- 1.40 nuta.pl - program rozjówka bialego węża - horror 1 rywkowy 2.40 Muzyczne li3.10 Dokument: Magia kina: , sty - program muzyczny
Katastrofy kolejowe
3.40 Zakończenie programu

001

r.•1

l~0

10.30 Lot
11.15 Łańcut 2000
0.35
11.30 Gwiazdy, któiych
nleznacle
12.00 Wiadomości
·nowela filmowa
1.00 Złotopolscy
17AS Hity satelity
~2.15 Biografie
'13.00 Złotopolscy
1.20 Mały pingwin Pik Pok
18.00 Tajemnica Enigmy:
1.33 Wiadomości
W sidłach Abwehry
~3.20 Magazyn lnfonnacjl
18.40 GośćJedynkl
1.53 Powtórki
turystycznej
_ _ _ _ _ _.__._._..,....,.._ _ _ _.__....,_ _ _ _ _ _ _ _ _

C>pny

7.00 Dziennik krajowy
7.20 GośćJedynkl
7.30 V Letni Festiwal
Kabaretu Port
Ko(s)mlczny
8.30 Wiadomości
8A5 Pokój 107
9.,0 Kwadrans na kawę
9.30 Kariera Nikodemą

Numerka
21.05 Mlsjasprawiedllwoścl
-film sensacyjny

l Szczęśliwego

Losowanie LOTTO

Super Express TV
Informacje
Prognoza pogody
Zbuntowany anioł
13 Posterunek

-telenwlela

Florena

- serial obyczajowy

Kiepskich
Rodzina zastępcza
Florena
Biii Cosby
I straszne dzieciaki
Klub udana randka

Świat według

13 Posterunek
13.00 Macie co chcecie
13.30 Sekrety rodzinne
14.IJO Dyżurny satyryk
kraju

12.30

12.00

10.00
10.30
11.30

9.30

Herkules

0.05
0.25

16A5 Z głową w chmurach

-serial komecioWY

8.35

23.35

-amerykański

23.10
23.20

22.55

LOTTO
Informacje
I biznes Informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Różowa landrynka
Super Express TV
Cioswplecy
-film fabularny prod. USA;
reż. Jim Hautman,
wyk. James Brolin,

22.50 Ogloszeniewynków

serial przygodoY.y

Talent za talent
15.00 Batman
15.30 Informacje
15.55 Xena, wojbwnicza
księżniczka

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Jeździec srebrnej
szabli
7.25 Batman
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Pomoc domowa

ł.OWICZANIN

Agnieszka Dakowicz

tobusów przesiadłam się do własnego seata ibizy,
wcześniej zrobiłam prawo jazdy. Przeprowadziłam
się też z Torunia do Warszawy. Ludzie rozpoznają
mnie w sklepach i na ulicy. Nie wydaje mi się
jednak, żeby przewróciło mi się w głowic. Myśl~,
że nic mam tendencji do tego, by uderzyła mi do
głowy woda sodowa. Nie miałam łatwego życia,
kiedy umarł mój tato a mama zachorowała, było
nam naprawdę ciężko. Nabrałam dystansu do ży
cia i tego jak wszystko się w nim zmienia. Dlatego
nic łatwo mi się czymś teraz zachłysnąć.

łam „przerzucić się" na eleganckie garsonki, z au-

Z dżinsów i trykotowych podkoszulek musia-

łaś koronę?

• Jak zmieniło się Twoje życie od kiedy założy·

przeżycia.

Wyjazdy, wyjazdy i jeszcze raz wyjazdy. Na oficjalne przyjęcia, na imprezy organizowane przez
sponsorów, na konkursy międzynarodowe. Byłam
w Columbii na wyborach Miss Cafc, gdzie zostałam drugą wicemiss, potem pojechałam do Nowego Jorku na wybory Miss Polonii Amerykańskiej.
Byłam tam gościem honorowym. W kwietniu znowu byłam w USA, tym razem w Las Vegas na Miss
Hawaiian Tropie. Niedawno wróciłam z Grecji z
wyborów Miss Planet. Oprócz konkursów mię
dzynarodowych jeżdżę też na wicie imprez charytatywnych. Zaprzyjaźniłam się też z dziećmi z
Domu Dziecka w Michalinie. Byłam u nich na
Wigilii i na Wielkanoc. To były niezapomniane

• Co oznacza bycie Miss Polski?

znajomości.

w sobie. Nie
mam wielu przyjaciół. Cz'ęsto za bardzo ufałam
ludziom i przekonywałam się na własnej skórze,
jacy potrafią być niesprawiedliwi i okrutni. Może
dlatego nie należę do tych, którzy łatwo zawierają

Trochę nieufna, trochę zamknięta

• Jaka jest najpiękniejsza Połka?

Na p.ewno zrobiłabym wszystko, żeby ze studiów zaocznych na politologii w Poznaniu, które
rozpoczęłam w październiku ubiegłego roku przenieść się na dzienne. W całym rokll mojego „panowania" najbardziej mi szkoda tego prawdziwego
życia studenckiego. I tych najzwyklejszych imprez w pubach przy piwie i paluszkach. Ostatnio
bywam wyłącznic na bankietach i uroczystych kolacjach, co oczywiście jest bardzo przyjemne, ale
ja tak naprawdę nic lubię bankietowego jedzenia.
Uwielbiam za to chleb ze smalcem albo twaroż
kiem.

• Co by było gdybyś nie wystartowała w wybo·
rach?

Muszę przyznać, że dość swobodnie. Jeszcze w
podstawówce prowadziłam wiele imprez szkolnych,
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dzień
nauczyciela. Miałam więc obycie z mikrofonem i
nie boję się publicznych wystąpień. Na scenie też
czuję się dobrze. Może dlatego, że pracowałam
przy festiwalu Camera Image, który od kilku lat
odbywa się w Toruniu. Wręczałam na scenie kwiaty znanym osobistościom. Do dziś pamiętam pocałunek od .. . samego Jeremy Ironsa.

• Jak czujesz się na scenie?

KORON~

OD KIEDY ZAtOŻYtA

dok. ze str. 1
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1105
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Jesteś, Jaka jesteś
·film fabularny USA

Mapeciątka
Wiadomości

23.10 Jeźdźcy clenia
·film fabularny USA
Czteroletnia wojna secesyjna w USA doprowadziła do
wielu tragedii, rozdzieliła
braci i przyjaciół, którzy byli

.Błyskawica"

23.00 Radio Powstańcze

Janem Pawiem li
22.30 Panorama
22.51 Pogoda
22.55 Sport-telegram

19.55 śWlęta wojna:
Wielka wygrana
20.25 Czuwanie Młodzieży
Świata z Ojcem ŚW.

18.20 Panorama
18.45 Pogoda
18.55 Jaś Fasola
• program roZJ'filKowy
19.20 Dwójkomanla
19.30 Sydney2000

lokalny

17.25 Jazda kulturalna
18.00 Program

• serial prod. polskiej

16.30 Na dobre I na złe

·telenowela TVP
15.30 Wielka gra
-teleturniej

14.00 ArkaNoego
14.30 Famlllada
15.00 Złotopolscy

• telehlniej

13.30 Zgadula

ZDwójką
dookoła świata

19.51 Sport
19.56 Prognoza pogody
20.05 Sopot Festiwal 2000
Vlvaltalla
W sobotni wieczór w Operze Leśnej królować będzie

19.30

19.00 Wieczorynka:

• serial prod. polskiej

17.00 Teleexpress
17.20 Dom

15.25

zkamerą wśród

7.00 Wszystko o działce
13.20 Miiiard w rozumie
I ogrodzie
14.oo Jan Serce:
1.25 Agrollnla
Pożar serca
• serial prod. polskiej
8.05 Kullsywojska
8.30 Wiadomości
Janek razem z Małgosią
8.41 Pogoda
jedzie nad morze po jej
córki. Są zaprzyjaźnieni od
8.45 Wakacje z Ziarnem
9.10 >11).15
wielu lat, ale po raz pierw·
szy znajdują się ze sobą
9.35 Walt Disney
sam na sam. Mętczyzna
przedstawia: Tlmon
zdaje sobie sprawę, że od
I Pumba, Zorro
wiel11 lat kocłlał się właśnie
10.SS Transmisja
w Małgosi, że to ona jest
prawosławnych
uroczystości Roku ' jego Ideałem. Małgosia, poJubileuszowego.
rzucona przez Piotra, była·
by skłonna zostać panią
na św.Górze
Serce. Wtedy v.łaśnle Piotr
decyduje się wrócić do

Grabarce
12.05 Dr Quinn
·serial prod. USA
Mieszkańcan Kolorado Springs
~grata klęska suszy, Dok·
lor Quinn uwata, że mogą
Im pomóc jedynie Cheyen·
powie. Tymczasem Jake i
Loren kradną wodę z ujęcia
jndlan I sprzedają ją. nara~ając tym samym wszyst·
kleh mieszkańców na niebez·
ph1czeństwo. Sufly i Mike
ich
dfa sieglębsze

przekonują sfę. że łączy

SekretyWarrfN

Wiadomości

bie stworzeni.
1150 Sekrety zdrowia:

1110

7.00 Echa tygodnia
7.30 Tacysaml
Program lokalny

a.oo

9.00 MAS.H

złota

·serial prod. USA
9.25 Przygoda
zwojskiem
9.56 Auto
10.15 Wyprawa z National
Geographic
11.05 Sopot
z pociemniałego

11.40 Kino bez rodziców:
Jetsonowle
12.05 Goryl Magllla
·serial arimowany
12.15 Parker Lewis nigdy
nie przegrywa
·serial prod. USA
12.40 W poszukiwaniu
Wyspy Skarbów
Mark, Thea i Hans Peter
składają uroczystą przysię·

przekazać tę wiadomość

gę i tworzą własne Plemię.
Mark już wie, jak wydostać
się poza Maelstorm. Chce

Dantemu w zamian za uwol·
nienle rodziców. Udaje się z
Theą w G6ly Ogniste. W tym
czasie Hans Peter wraca do
Starców, by pomóc im uruchomić lódź podwodną. którą Mark z rodziną chcą uciec
z wyspy. Niestety, Starcy
postanowili łódź zniszczyć.

wioska piosenka. Najwięk
sze przeboje słonecznej lta·
Iii przypomną gwiazdy tego
formatu, co Al Bano, Drupi, I Santo Califomia, Matia
Bazar i Toto Cutugno. Gościem specjalnym drugie·
go dnia festiwalu będzie
Helena Vondraźkowa. Kon·
cert poprowadzi Gratyna
Torbicka.

21.20 Sportowa sobota
21.35 Sopot Festiwal 2000
22.25 •Audiotele
•rozwiązarie koOOlsu
w~SopotFestiwal

22A5 Sopot Festlval 2000
23.40 Gra o przeżycie
·film fabularny USA
Mason jest włóczęgą, nie
ma domu, rodziny. Żyje na
ulicy, żywi się odpadkami
wYQrzebanymi z pojemników
na śmieci. Gdy traci dwie
najbliższe mu istoty, zała·
muje się. Najpierw ginie pod
kołami samochodu jego
wiern)I pies, wkrótce umie·
ra stary druh, z którym dZiesensu tycia, nie ma

żadnej

111 los żebraka. Nie widzi Już

ziemia Boga

nadziei na lepszą przyszłość.
1.15 Stomboll,
·filmfab~my

I

.

zmuszeni walczyć po prze·
clwnych stronach baryka·
dy. Zakończyła się w 1865
roku zwycięstwem przemy·
słowej Północy nad płanta·
torskim Południem. Akcja
filmu rozpoczyna się w
kwietniu 1865 roku, kiedy
wojna, która pochk>nęla ty·
sięce niwinnych ofiar, zbli·
ża się wreszcie ku końcowi.
Ci, którym udało się prze·
żyć, wracają do swoich domów.
0.50 Noc Grecka
·George Dala ras
1.45 Historie policyjne:
Szkoła gladiatorów
·film fabularny
prod.USA
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3.15 Agentll&
-seńal komediowy
4.10 Zakończenie
programu

WOT
TV Łódź
7.00 Bajkowe Trojaczki 7.35 7.00 Bajkowe trojaczki • seRanczo 8.00 Klan • teleno- rial animowany 7.25 Paro·
wela 8.25 Muzea świata 9.00 wóz Tomek i jego przyjaciel
Sekrety Instrumentów mu- 7.35 Ranczo • serial komezycznych 9.35 Apetyt na diowy 8.00 Bankier domoAzję 10.00 Noce i dnie 10.50 Wf 8.20 Halo gmina 8.30 Z
Pogranieze medycyny 11.05 archiwum Kuriera 8.45 Cb,
Opowieści antykwaryczne
gdzie, kiedy? 9.00 Sekrety
11.35 Tajemnicze archiwum instrumetów muzycznych •
Shelby Woo 12.00 Sekrety serial dokumentalny 9.35
kobiet 12.30 Armada 13.20 Apetyt na Azję • serial dok.
Telewizyjna szkółka Piłkar 10.00 Noce i dnie • serial
ska 13.35 Australijczycy • fabularny 10.50 Pogranicza
naród sportowców 14.30 Me- medycyny • magazyn 11.05
daliści olimpiad 14.45 Sport
Opowieści antykwarycznł"
15.00 Taniec bogów 15.30 11.35 Tajemnicze archiwum
Teleturniej • Wieża 15.50 Shelby Woo • serial fabu·
Cień wielkiej góry 16.10 La·
farny 12.00 Sekrety kobiet
birynty kultury 16.30 Piano 12.30 Armada • serial dok.
Express 17.00Klan 17.25By·
13.20 Telewizyjna szkółka
walec 17.45 Katolicki tygopiłkarska • magazyn spor·
dnik informacyjny 18.00 ŁWD
l.ow'f 13.35 Australijczycy •
18.30 Mag. kult 19.00 Sport
naród sportowców 14.30 Me+ Mecz piłkarskich gwiazd
daliści olimpiad 14.45 RePolska • Niemcy 19.30 Ta·
portaż sportowy 15.00 Ta·
jamnicze archiwum.„ 20.05
niec bogów 15.30 Teletur·
Wolosatki 21.00 Sport
wiei·
22.00 Dyskretny urok bur- niej W'ieża 15.50 Cień
kiej gćxy 16.10 Labirynty kuf·
żuazji 23.40 Carmen
, tury 16.30 Piano express
1'iNepolliiiarl6w
17.OO Praski Montmartre •
ramówka programu:
reportaż 17.15 Wroński Beat
9.05 Słowo życia 9.15 Wia· • magazyn muzyzny 17.30
domości Watykańskie 9.40 Propozycje listy przebojów
Kalendarz Liturgiczny 9.45 17.45 V-JAY 18.00 Kurier
Blok programów dla dzieci 18.20 Powstanie Warszaw10.10 • 12.00 Tydzień w skie • dzień dziewiętnasty
Kościele 12.15 * 15.00 Ko18.30 Są takie miejsca •
ronka do Miłosierdzia Bo·
magazyn kulturalny 18.50
żego 15.15 • 16.05 Słowo
Gość WOT 19.00 Medaliś·
życia 16.15 Wiadomości
ci olimpiad 19.15 Mecz pił·
Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok karskich gwiazd: Polska •
program6w dla dzieci 17.10 Niemcy 19.30 Tajemnicze
• 19.00 TydZień w Kościele archiwum • serial fabularny
19.15 Bajka 19.25 * 20.30 20.00 Wolosatki • koncert
Różaniec 21.00 Bo·guro· 21.00 Dar serca li • kondzica i Apel 21.50 *
cert charytatywny 21.55 Wia·
domości kuriera 22.00 Dys·
TELEWIZJA
kretny urok burżuazji • film
fabularny 23.40 Carmen •
opera 1.00 Zakończenie
ZAPRASZA

ŁOWI CZ

„Jeźdźcy cienia"· film fabularny prod. USA, reż. Andrew V. Mclaglen,
J.IYk. Tom Selleck. Ben Johnson, Katharine Ross i inni. Emisja: sobota, 19
sierpnia, TVP 2, godz. 23.10.

['(•Fl'.!IQ
Programy pogrubione· nie kodowana

7.00 Sylwester i Tweety na
tropie • seral anim. dla dzieci
7.25 Opowieści potworne •
film krótkometrażowy 7.30
Łapu capu • chochliki telewizyjne 7.40 Diabelski młyn
8.30 Teletubbies • serial
animowany 8.55 Deser: Kl·
nomanla 9.00 Cybernet ·
mag. komputerowy 9.25 W
pogoni za wolnością • film
obyczajowy 11.1 O Deser: Kocham Cię 11.25 Jackie Chan
• Efekty specjalne 13.00
Rozkodowany Bugs Bun·
ny 14.00 Przyjaciele • se·
rial 14.25 Łapu capu 14.35
Trylogia Howarda Halla: Pod·
wodny świat 15.30 Deser:
Labirynt 15.40 Wstęp do
meczu 16.00 Liga Polska
18.00 Mecz + Mecz 20.00
Diabelski młyn 20.30 Psy·
choi • thriller 22.1 O Liga +
23.20 Psychoza • thriller
prod. USA 1.1 O Fakt doko·
nany • thriller USA 2.45 Przeklęty ·horror prod. USA 4.15
Niebieskie jak Morze Czarne • komedia prod. polskiej,
ret. Jerzy Ziarnik 5.30 Ru·
sty rusza na ratunek • film
familijny prod. USA

n;?!!!
17.05 Niesamowite maszyrfo/ 18.00 Czołgi 20.00 Niew~
dzialne miejsca 21.00 Wynalazki: Łamiąc kod 22.00
Wszystko o.„ ptaki drapież·
ne 23.00 Planeta żywiołów:
Mordercza fala O.OO Zaka·
zana głębia 1.00 Planeta
oceanów 2.00 W poszuki·
waniu zaginionych światów
3.00 Zakończenie

Jeździec

14.00
14.30

6.00 Piosenka na życzenie

7.00

15.00
15.30
15.55

Zglowąwchmurach

Dyżurny satyryk kraju
Twój lekarz
Wystarczy chcieć
Batman
Informacje
Herkules
• serial pizygodowy

Pociąg zforsą

GośćJedynkl

Rozmowa dnia
Panorama
Dziecięce festiwale
Mój Kraków
Teleexpress
Spółka rodzinna
·serial komediowy
Polskie Podium

Wiadomości

14.10 Spółka rodzinna
• serial komediowy
14.40 Sensacje XX wieku
15.05 Ojczyzna
·polszczyzna

·film fabUamy prod. USA;
reż. Joseph Ruben,
l'fj'i<. WflfJey Snipes,
WoodyHarelson iim
Nowojorscy policjanci John
i Charlie są przyrodnymi

2ll.ll

·serial obyczaj<my
17.45 Florena
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany anioł
20.00 Rodzina zastępcza
• serial komedi!ll'<Y

16.45

14.45

srebrnej szabli
• serial arlmowarrf
7.25 Batman
• serial arimc1łlany

księżniczka

7.50 Polityczne graffiti
8.00 Pomoc domowa
8.30 Xena, wojownicza
• serial przygodowy

9.30 ŚWlatwedlug
10.00
10.30
11.30
12.00

Kiepskich
Jej taty świat
• serial komediOWf
Fiorella
Biii Cosby I straszne
dzieciaki
• seńal komediowy
Klub udana randka
• serial komediowy

12.30 Disco Relax
1130 Sekrety rodzinne
~
~ONIA

7.00 Dziennik krajowy
7JJJ Ozas/
7.35 Góralu, czy cl nie tal„.
czyli Karczma
Góralska li

IMargolcl

8.30 Wiadomości
8.45 Bajki Misia

17.15

15.25
15.35
16.00
16.15
16.40
17.00
11.10 O.N.A. ·koncert
12.00 Wiadomości

Cudzoziemka

9.05 Ciuchcia
9.30 AlfabetGwlazd:

12.15 Ginące tradycje:
Koronkowa robota

Radio Romans
Dobranocka
Pogoda

Wiadomości

braćmi i jednocześnie part·
nerami. Wspólnie wpadają
na trop wielkiej afery • ktoś
porwał wagon metra służą·
cy do przewozu gotówki
bankami.
między

31Sl Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego

z Manhattanu

Prawnik

Numerka
22.35 Świat wedlug
Kiepskich
• serial komediOWf
23.00 Wyniki losowania
LOTTO
23.05 Informacje
I biznes Informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Rótowa landrynka
Super Express TV

23.20
23.30
23.45
0.15
0.35

2.10 Muzyka na bis

19.53
31.00

Sport
Dziecinne pytania
·film fabularny
prod. połslóej,
reż. JanuszZao!Ski,
l'fj'i<. Adam Ferency,
GusttN HOOJiek,
Mirosław Konarowski i inni

• Elektryczny Kiier

21.35 Elektryczne Gitary

22.50 Sport· telegram

22.20 Marzenia I kariery
22.31 Panorama

Wiadomości

23.00 Ze sztuką na ty
23.30 Mój Kraków
23.46 Monitor

zfllharmonll

0.20 Przeboje

łt

•I• kino/

6.00 Teledyski 6.15 Sunset
Beach • serial 7.OO Kalali· 8.00 Magazyn filmowy: Rena i Sebastian 7.45 Od jaz· żyserzy filmów akcji 8.25
dowe kreskówki 9.00 Nie z Granica • dramat prod. poi·
tego świata • serial s-f 9.25 skiej 10.00 Magia kina: Ru·
Beczka śmiechu 9.50 Sio· chome ujęcia 10.25 Posła·
neczny patrol 10.40 W obcym niec • film obyczajowy 12.20
Powodzenia, stary! • film
mieście · serial komediowy
11.05 Klopotliwy więzień · ko- sensacyjny 13.50 Nikt nie
media familijna 12.40 Tele· jest winien • film obyczajo·
shopping 13.10 Gra w prze- wy 15.15 Magia kina: Se·
boje 13.40 Katalina i Seba· krety animacji 15.35 Noc
stian 14.25 Maria Emilia upiorów · horror prod. USA
15.15 Odjazdowe kreskówki 16.45 Magia kina: Katastro· filmy animowane 16.25 Nie fy kolejowe 17.10 Ulice zło
z tego świata 16.50 Zagu- ta • film akcji 18.40 Ostat·
biony w czasie 17 .40 Sio· nia granica · film s-f 20.05
neczny patrol • serial 18.30 Magazyn filmowy: Droga do
Gra w przeboje 19.00 Zoom gwiazd 20.30 Klasyczne Ale:
19.30 W obcym mieście 20.00 Doktor Judym • dramat prod.
Zabójcza intFyga • thriller polskiej, reż. Włodzimierz Ha·
21.50 Angel Falls • film oby· upe, wyk. Jan Englert, Anna
czajowy 22.40 Śmiechote· Nehrebecka, Jerzy Kamas
ka 23.15 Emmanuelle ·film i inni 22.05 Miejski kowboj •
erotyczny0.45Sexplozja1.00 film ollyczajowy 0.15 Kry·
Zoom 1.25 Zabójcza intry- jówka białego węża · horror
ga . thriller (powt.}
1.45 Przera techniczna

17.45
18.40
18.50
19.15
19.30
19.55
Senne widzenia

1150 Teledyski na życzenie
13.00 Radio Ramans
13.40 Galeria:

<i>
""""'""

5.25 Top Shop 7.35 Sally •
film anim. 8.1 O Top Shop
12.00 Passioni • telenowela
12.50 Top Shop 17.00 Przy.
smaki życia • talk show pro·
wadzony przez Małgorzatę
Potocką 19.00 Passioni · te·
lenowela 19.45 Top Shop
21.20 Moje dzieci moje ży·
cie 22.25 Top Shop 0.10 Hot
Shop 0.40 Playboy 2

„„„
ll!Ó!JsPM!
-;.„„„
8.30 Sumo 9.30 Kolarstwo
11.00 Motocyklowe Mistrzo·
stwa Świata 12.30 Tenis 14.00
Wyścigi samochodowe 15.00
P~ka nożna 16.30 Lekka atle·
tyka 17.30 Sporty motocyklawe 18.00 Wyścigi ciężarówek 18.30 Piłka nożna 20.00
Wyścigi ciężarówek 21.00
Zawody siłaczy 22.00 Rajdowe MŚ 23.00 Piłka nożna 0.30
Mag. sportów motorowych

i Wieści

nowy

ŁOWICZANIN 1

z Głowna i S!ry.kowa

Tajemnica pogorzeliska

NIEWINNY,
,

(BO TRZEZWY

chwili byli w środku. W ostatnim
pokoju, dziwnym trafem tylko nie·
co objętym ogniem, choć - jak póź
niej stwierdzono - stąd pożar się
zaczął • leżała na podłodze kobieta
po czterdziestce. Szybko ją wynie·
siono. Dopiero przed domem okazało się, że ma kilkanaście ran kłu
tych. Zmarła w drodze do szpitala,
nic odzyskawszy przytomności .
Gdy Barbara B. umierała w karetce, jej kompletnie pijany młodszy
brat Paweł drzemał na ławce p1'21cd
sąsiednim blokiem . Policjantom,
którzy także przybyli na miejsce
wypadku, wskazano śpiącego. W
towarzystwie kilku mężczyzn z budynku, w którym był pożar, podeszli do niego. - Często robił siostrze
awantury, choć go utrzymywała.
Skarżyła się na niego, że i rękę potrafi na nią podnieść. Żona mi o tym

N. -

Paweł!

-

mówiła, znały się, jak to sąsiadki -

wyjaśniał Jarosław

dok. na str. 13

mężczyzn .

farmer, który samotnie wychowuje czarnoskórą cór·
kę Tienkie. Wkrótce cze·
kają ich wielkie zmiany, a
to za sprawą„. miliona do·
latrów 22.20 TVN Fakty
22.25 Pogoda 22.30 Mel·
rose Place; Kyle odwiedza
Christine w szpitalu. Nie·
doszła samobójczyni jest
mile zaskoczona jego wi·
zytą Przeprasza go za klo·
pot, który sprawiła i obiecuje po wyjściu ze szpitala
powrócić niezwłocznie do
Santa Fe 23.20 Fitz · serial kryminalny 0.10 W upal·
ną noc • serial sensacyjny
1.00 Automaniak • program
motoryzacyjny 1.30 Granie
na zawołanie

jeden z

dzieci 14.25 Delfy 14.50
Łebski Harry • serial anim.
15.15 Inspektor Gadget •
serial dla dzieci 15.40 Szkoła
złamanych serc • serial dla
młodzieży 16.10 Bajer w Bel·
Air· serial komediowy 16.40
Esmeralda • serial obycza·
jowy 17.35 Maraton uśmie·
chu · liga dowcipów 18.05
Porywy serca • serial oby·
czajowy 19.00 TVN Fakty
19.25 Sport 19.30 Pogoda
19.35 Angela • serial oby·
czajowy 20.30 Zulus rozrabiaka ·komedia, reż. Gray
Hofmeyr; Dwaj przyjaciele
z dzieciństwa spotykają się
po latach. Zulu jest murzynem i recydywistą. zaś Rhi·
no to zbankrutowany biały

krzyknął

• serial dla

plaża

Rozwód po amerykańsku .
serial 14.40 Muzyczne listy
• program muzyczny 15.45
Sally czarownica • serial ani·
mowany 16.15 Creepy Cla·
wlers 16.45 Motomyśzy z
Marsa· ar\im. 17.15 Przy.
gody Fry'a w kosmosie •
serial anim. 17.45 Dziennik
18.00 Crime Story • serial
kryminalny 18.55 Rajska
plaża · serial dfa młodzieży
19.55 ViP • magazyn cie·
kawostek i sensacji 20.05

mlodzieży13.00Nuta.pl14 . 10

Rajska

Dziennik 20.25 Z życia wzię
te · serial dokumentalny
USA 20.55 Pamiętne wa·
kacje • dramat prod. USA
22.45 Różowe lata siedemdziesiąte • serial komedio·
wy 23.15 VIP · mag. cie·
kawostek i sensacji 23.25
Jak iść żeby nie zajść· program edukacyjny 23.30 Nic
świętego · serial obyczaje·
wy 0.30 Kinomaniak • ma·
gazyn filmowy 1.00 VIP 1.10
Nuta. pl 2.1 O Muzyczne li·
sty • pr. muzyczny 3.10 Za·
kończenie programu

• Jarek, coś się pali! - krzyknęła
Urszula N„ tarmosząc śpiącego od
dwóch godzin męża . Dochodziła północ • oboje wcześnie chodzili spać więc zapewne nikt nic przypalał wła
śnie obiadu. Jarosław N. przebudził się,
wyjrzał przez okno. Nic. Podszedł do
drzwi wejściowych. Dotarło wreszcie
do niego, że jednak coś tu śmierdzi
spalenizną. Otworzył - z korytarza
buchnął dym. Urszula przeżyła w dzieciństwie pożar. Natychmiast zmoczyła koc, obudziła Ilonę. - Córeczko,
wychodzimy, spokojnie - powiedziała do trzynastolatki. Dziewczynka,
jak ją wcześniej nauczono, założyła
buty, wzięła od matki koc, okryła się
nim. Jarek dzwonił po straż, gdy one
schodziły już na dół, alarmując po
drodze sąsiadów.
Straż zastała Jarosława N. i kilku
mężczyzn przy próbach wyważenia
płonących drzwi u sąsiadów na trzecim piętrze. - Tu mieszka dwoje ludzi! - poinformowali. Fachowcom
wywalenie drzwi poszło szybko. Po

•

6.40 Esmeralda • serial oby·
czajowy 7.30 Telesklep 7.45
Fantastyczna czwórka • se·
rial anim. 8.10 He-Man i
władcy wszechświata • se·
rial animowany 8.35 Delfy
9.00 Łebski Harry 9.25 lns·
pektor Gadget 9.45 Omer •
serial anim. 10.15 Zwario·
wana forsa · pr. rozrywko·
wy 10.45 Telesklefil 11.55
Porywy serca • serial oby·
czajowy 12.50 Angela • se·
rial obyczajowy 13.45 Fan·
tastyczna czwórka • serial
anim. 14.05 He-Man i wlad·
cy wszechświata • serial dla

li

6.00 Nuta.pl 7.00 Rozwód
po amerykańsku • serial
7.30 Muzyczne listy • pro·
gram muzyczny 8.30 Sally
czarownica • serial anim.
9.00 Creepy Clawlers • se·
rial animowany 9.30 Moto·
myszy z Marsa 10.00 Cri·
me Story • serial kryminał·
ny 11.00 Przygody Fry'a w
kosmosie • serial animowa·
ny 11.30 Z życia wzięte •
serial dokumentalny 12.00

Wiadomości

Studio urody
Program lokalny

Złotopolscy

8.30

„

~?'.'-

,

w

1939-1945
Miłość nie jedno
ma imię:
Mężczyzna jest
kobietą jak kaidy
• film fabularny

RadloPowstańcze

Kate, która za wszelką cenę
próbuje upokorzyć nową koleżankę i poniżyć w oczach
klasy. Zelda i Hilda posta·
nawiają powiedzieć Sab·ri·
nie, jaką moc mają ciotki
dziewczyny, jej rodzice i wreszcie • ona sama.
13.05 Sławni! bogaci-

22.25 Sport· telegram

10

Programy pogrubione · niekodowane
7.00 Bobryw akcji · seńal anim.
7.30 Aktualnoścl filmowe
Extra 8.00 Szczepan I Irenka:
Kurczak. serial animowany
8.05Łapu Capu 8.10 Dlabelski mlyn 8.30 Teletu bies ·serial animowany 8.55 Deser:
Kinomania 9.00 Przyjaciele
VI • serial komediowy 9.25
Nowe wcielenie 10.15 Niebieski jak Morze Czarne • komedia 11.30 Rusty rusza na
ratunek • film familijny 13.05
Sobowtór - film kostiumowy
15.40 Deser 15.50 W pogoni
za wolnością· film obyczajowy 17.35 Pejzaże Kallfor·
nii 18.05 Cybernet 18.30
Chlopiec z malajskiej wioski· film animowany 18.55 Deser 19.00 Teletubless 19.25
Nie przegap 19.30 Dlabels·
kl Młyn 19.50 Łapu Capu
19.55 Szczepan I Irenka
20.00 Aktualności filmowe
Extra 20 .30 Psychoza 2 • thń·
ller 22.20 Do Rosji po miłość·
film dok. 23.15 Za ciosem·
boks0.10 Kokon -thriller/s-f

l~!t!E'!~ il

~~

I

WOT

I

7.00 Wielka księga naturyserial animowany 7.25 Pa·
rowóz Tomek i przyjaciele
7.35 Niebezpieczna zatoka • serial familijny 8.00
Przygody Robin Hooda 8.30
Tydzień kultury beskidzkiej
9.00 Kassandra 9.5Q Na
antenie 1o.oo Telezakupy
10.30 Z wiatrem I pod wiatr
• serial familijny 11.20 Podwodny świat • serial dok.
11.35 Rajd Pekin • Paryż·
serial dokumentalny 12.05
Fałszywy kadr 12.30 Gos·
poderze - gościom 13.00
Magazyn przyrodniczy 13.30
To jest temat 14.00 Panorama powiatów 14.30 Eastenders • serial obyczajowy 15.00 Magiczny sklep
zoologiczny • program dla
dzieci 15.30 Wiadomości
kuriera 15.33 Wakacyjny
konkurs WOT 15.35 Zmiannicy • serial komediowy TVP
16.50 Mój pies i inne zwierzaki na wakacjach • magazyn dla posiadaczy i mi·
•TV Niepokalanów
łośnikówzwierząt17.00 Przy·
k
gody Robin Hooda 17.30 Kuram 6w a programu:
rier 17.45 Nie kuś losu 17.50
9.00 Powitanie 9.05 Słowo fy· Wiadomości sportowe 17.57
cia 9.15 Wiadomości Waty· Wakacyjny konkurs WOT
kańskie 9.40 Kalendarz Litur·
18.00 Kurier 18.20 Powsta·
giczny 9.45 Blok progrąmów
nie Warszawskie· dzień dwudla dzieci 1O.1 o• 11.55 Prodziesty pierwszy 18.30 Mugram dnia 12.00 Tydzień w Kozea ŚWiata 18.50 Gość WOT
ściele 12.15• 15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego 16.05 19.00 Panorama powiatów
19.30 Wielka księga natu·
Słowo fycia 16.15 Wiadomory 20.00 To jest temat 20.30
ści Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok pro. Kassandra • serial fabulargramóVI dła dzieci 11.10• 19.00 ~ 21.30 Kurier 21.35 Wiadomości sportowe 21.40
Tydzień w Kościele 19.15 Bajka 19.25 • 20.30 Różaniec Rozmowa dnia 22.00 Eastenders • serial obyczajowy
21.00 Apel Jasnogórski
22.30 Tydzień kultury bes·
TELEWIZJA I kldzklej 23.00 Kawalerki •
cykl filmów komedlowo-saŁOWICZ
tyrycznych 23.30 Wyspy ko,
1
ZAPRASZA
, rzenne O.OO Zakończenie

Łódź
7.00 Wielka księga natury
7.35 Niebezpieczna zatoka
• serial familijny 8.00 Klan •
telenowela 8.30 Tydzień kul·
tury beskidzkiej 9.00 Kassandra 9.50 Na antenie
10.00 Telezakupy 10.30 Z
wiatrem i pod wiatr 11,20
Podwodny świat 11.35 Rajd
Pekin - Paryż 12.05 Falszywy kadr 12.30 Gospodarze •
gościom 13.00 Telewizyjny
magazyn przyrodniczy 13.30
To jest temat 14.00 Pano·
rama powiatów 14.30 Eastenders 15.00 Magiczny sfdep
zoologiczny 15.35 Cywlli:zacja 16.30 Klan 16.55 Góra
Mojżesza 17.30 Magazyn kuf..
turalny 18.00 ŁWD 18.20
Mag. sportowy 18.45 Repertaż 19.00 Panorama powiatl:!N 19.30 Wielka ks~ga natury 20.00 To jest temat
20.30 Kassandra 21.30 ŁWD
22.00 Eastenders 22.30 Ty·
dzień kultury beskidzkiej
23.00 Kawalerki 23.35 Ratownicy

TV

Kino familijne: „ Sabrina, nastoletnia czarownica" - film fabularny
prod. USA ·reż. Tibor Takacs, wyk. Melisa Joan Hart, Serry Miller,
Char/ene Fernetz i inni. Emisja: poniedziałek, 21 sierpnia, TVP 2,
godz. 11.35.

2000 r.

LenarbMcz, wyk. Zbigniew
CybUski i inrl
0.20 San Remo 2000
1.15 Nlk nie tyje wiecznie
·film fabularny prod. USA:
rei. J9'I ~sco.
w/K. John Garfield,
Geraldine Flłzferald i inni
Po tatach spędzonych na
wojnie w glorii chwały wraca
na stare śmieci znany nowojorski gangster i oszust,
Nick Blake. Mimo herolcz- 17.05 Świat wedlug Anny
nych czynów na polu walki, Walker 17 .30 Ciekawostki
wciąż go ciągnie do dawne·
Discovery18.00 Spacer wśród
go stylu życia . Wkrótce do· rekinów 19.00 New Kids On
wladuje się, te jego dziew· The Block 19.30 Ciekawostki
czyna Toni Blackburn zwią· Discovery 20.00 Wynalazki
zała się z kimś innym, a na
21.00 Wielcy Egipcjanie· film
dodatek sprzeniewierzyła po- dokumentalny 22.00 Mity i ta·
wierzone jej pieniądze, wy- jemnice 23.00 Podniebna
dając wszystko na otwarcie
walka O.OO W poszukiwaniu
nocnego klubu. Forsa prze- zagin ionych światów 1.00
padła, bo rzekomo dzlewczy·
New Kids On The Block 1.30
na zbankrutowała po roku .
Ciekawostki Discovery 2.00
2.55 Agent 86
Spacer wśród rekinów • film
.sena komediowf
. dokumentalny 3.00 Zakoń·
3.20 Zakończenie
czenie programu

~
Giuseppe
w Warszawie
·komedia wojenna prod.
polskiej, reż. S1anisław

,,Btjska'Mca''
22.40 Wieczór zfilmem

22.ll

ry-

1.40 Wllkl ·film dok.
2.20 Podrótnlk
2.35 Telezakupy
2.50 Zakończenie
programu

O.OO

23.00 Sportowy flesz
23.05 Warszawawalczy

Wiadomości

22.00 Festwlal Piosenki
Zjednoczonej
Europy
22.35 Monitor

Jr.r11.
>.·< ..., • .·1,

f,
}_J.,,

łi/') ~

•; &';

~~~ierp".lia

nosa

główną

walką jest zadzierająca

klasowej elity. Jej

15.25 Wiadomości
15.35 Moda na sukces
·serial prod. USA
15.55 W Oblęgorku
Henryka
Sienkiewicza
16.25 Euroexpress
16.40 Auto-mlx
16.50 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
17.00 Teleexpress
17.25 Jakatomelodla?
17.50 GośćJedynkl
18.00 Matki, tony
I kochanki
• serial prod. polskiej
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Czas na dokument
21.05 Teatr TV
Rodzinne sekrety:

I i szego domu.

do jego większego i wygodniej-

prowadziła się wraz z córkami

11 miejscowego politjanta i prze-

· : głębi lądu do dużego, nadmorskiego miasta i tam ciężko pracuje, odkładając każdy grosz.
Gdy'MeSZCie zjawia się we wsi
z pieniędzmi i prezentami dla
rodziny, dowiaduje się od swego najlepszego przyjaciela Latifa, te podczas jego nleobecnoścl matka wyszla za mąt za

9.00 40-latek
•serial prod. polskiej
9.50 Tablice pamięci
10.00 Famlllada
10.30 Wojna domowa
-sera~
• serial prod. polskiej
13.30 Miłość
11.10 Arka Noego
I namiętność
11.35 Kino famllljne:
14.15 McGregorowle
Sabrina, nastoletnia 15.05 Przychodzi
Piachu do„.
czarownica
·film fabularny prod. USA 16.00 Panorama
Jest urocza, śliczna, wyspo- 16.10 Złotopolscy
rtowana, niebawem skończy 17.05 Male ojczyzny
16 lat. Jej rodzice wyjechali 17.30 Program
na dłużej, więc Sabńna przelokalny
nosi się do miasteczka Ri· 18.20 Panorama
verdale I zamieszkuje u 18.45 Pogoda
swych ciotek, Hildy i Zeldy. 18.55 Tele Miienium
Obie panie wydają się dość 19.20 Dwójkomanla
ekscentryczne, mają też dzl- 19.25 Wzwyż
wnego kota Salerna, oczy· 19.55 Seksmlsja
wiście • czarnego, jak wszy• komedia prod. polskiej;
stkle czarownice. Ale Sabri·
reż. Juliusz Machulski,
wyk. Jerzy Stuhr, Olgier
na nie zna jeszcze rodzin·
nej tajemnicy. Lubi oble cloW<aszswicz Bożena
Stryjkówna, Wiesław
cie i bardzo stara się polubić swoje nowe otoczenie.
Mid'lnikowskl I inr1
W szkole nawiązuje pierw· 21.50 Dwójkomanla
sze przyjaźnie, lecz styka 22.00 Panorama
się też z wyraźną niechęcią 22.21 Pogoda

•telenowela prod. polskiej

Złotopolscy

6.30
7.00
7.20
7.50
8.00

Telezakupy
Dzlennikkrajowy

t3

12.10 Agrobiznes
12.25 Klan-telenowela
13.40 Kino letnie:
Ojciec
• filmfabulamyprod.
irańskiej; tęż. Mattiid
Macttidi, wyk. Mohammad
Kosebi, Parjusz Nazan]e
Po śmierci ojca 14-łetni Me·
hroilah bierze na siebie obowiązek utrzymania matki i
trzech młodszych sióstr. Chkr
pak jedzie z rodzinnej wioski w

12.00

·serial prod. angielskiej
11.00 Opowieści siostry
Wendy
o malarstwie
11.30 Arcydzieła
11.40 lnterwegs
mltSusanne

10.00 -

braci Kratt
7.35 Ela· encyklopedia
lata dla dzieci
7.45 Zjedz to sam • M
8.00 Emll z Lonnebergl
·serial dla młodziety
8.30 Wl.adomoścl
8A1 Pogoda
8.45 Tajemnicza
kobieta
9.30 Wakacyjny telefon
z pomysłami

ZWJarzynlec

Poniedziat·e k

Spider-Man

pianistką, Ciarą.

Na· lj211.00

Małe musicale

·serial arimowany

·western
lnfonnacje

I 16.10 Prognoza pogody

I 15.10 Disco Polo Live

I 16.00

I 14.40 Magazyn

·I

8.30 Sporty ekstremalne
10.00 Triathlon 10.30 Wyścigi serii cart 11 .00 Maga12.30 Motocyklowe
~
Mistrzostwa świata 16.30Te·
nis 18.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata 19.00 Tenis
20.45 Boks 22.45 Rajdowe
Mistrzostwa Świata 23.00
Wiadomości 23.15 Łytworol·
ki 1.30 Rajdowe Mistrzost·
wa świata 1.45 Wiadomoś·
ci 2.00 Zakończenie progra·
mu

•„„„„

OJJŚil.rpg~r

„„„

5.25Top Shop 7.35Sally8.10
Top Shop 12.00 Bill Cosby
Show 13.00 Top Shop 18.00
Auto salon 18.30 We-ekend
19.20 Guliwer 20.00 Siódma
pieczęć • dramat 22.25 Top
Shop 22.55 Seks kontra KungFu • dramat0.50 Hot Shop 1.00
Playboy

~

I

6.00 Teledyski 7.OO Odjazdowe kreskówki • filmy ani·
mowane 10.50 Zagubiony w
czasie • serial 11.35 33
stopnie w cieniu • film sens.
13.10 Gra w przeboje 13.40
Tata major · serial korne·
diowy 14.05 Cienka niebie·
ska linia • serial komediowy
14.40 Tajemnicza wyspa •
serial 15.05 Ukryte miasto
15.30 SeaQuest • serial
1
16.20 Grom w raju - serial
17.05 Czynnik PSI • serial
18.15 Śmiechoteka 18.30
Granie w przeboje· teleturniej muzyczny 19.00 Zoom
·magazyn sensacji 19.30
Zwariowana kamera 20.25
Tysiące bohaterów • thriller
22.05 Voo Doo • horror 23.40
One West Waiklki • serial
0.30 Czynnik PSI • serial
1.20 Most Kasandry • film
senscyjny 3.20 Tysiąc bo·
haterów • thriller 4.50 Tele·
shopping

crr4)

iJ 19.15

!J

17.35
18.15

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.15

Kratka

! 14.10

·film fab. prod. polskiej
Portrety
Replay czyli powtórka
Sensacje XX wieku
Stąd do Edenu
Teleexpress
Mówi SIQ„.
• program poradnikOWf
Hulaj dusza
Kolumbowie:
Oto dziś
·serial prod. polskiej
Dobranocka:
Bolek ILolek

Królewna
w oślej skórze

I•

Klasyka w animacji:

Wiadomości

Nurnerl!ą

LOTTO

19.30
19.50
19.53
20.05
21.15

Wiadomości

o.20 P1a',Wi
1.20 Stracić panowanie
• fllm erotyczny prod, USA
3.00 MUzyka na bis
5.00 Potegnanła z widzami
Polsatu

Opowieści Z krypty

8.00 Mag. filmowy: Droga do
gwiazd 8.25 Granica • dra·
mat 10.00 Dokument: Magia
kina: Sekrety animacji 10.25
Powodzenia, stary! •• film
sensacyjny 11.55 Iskierka
• thriller 13.35 Milość po·
trafi ranić • film obyczaje·
wy 15.25 Przepiórki w płat
kach róży • film obyczajo·
Wf 17.15 Chato • western
18.55 Noc upiorów • horror
20.05 Magazyn filmowy:
Reżyserzy filmów akcji
20.30 Rozbitkowie • film
obyczajowy 22.25 Doku·
ment: Magia kina: Obce
formy życia 0.10 Błękitna
stal • thriller 1.50 Wojna się
skończyła • dramat 3.50
Magazyn filmowy: Shirley
MacLaine 4.15 Zielone lata
• film obyczajowy; ret. Sta·
nislaw Jędryka, wyk. To·
masz Jarosiński, Henryk
Bista, Jacek Bryniarski, An·
na Chodakowska i inni

•I• klnot

r-.

I •0

Pogoda
Sport
Sopot Festiwal 2000
Bibliotekarz
z Krzemieńca
22.35 Sopot Festiwal 2000
22.25 Hity satelity
22.45 Sopot Festiwal 2000
23.30 Zwierzenia
kontrolowane
I
O.OO Sportowa sobota
0.25 Kolumbowie:
Oto dziś
• serial prod. polskiej
1.20 Bolek I Lolek
na wakacjach
~ 1.30 Wiadomości
1.50 Powtórki programów

I

I

1

•

123.50

I

I

ii 23.45 Ogłoszenia wyników

1.1 21.35 Kurier Sensacji
122.05 Kung-fu
·film fabularny prod. USA
ij

21.0S Niewiarygodne,
ale prawdziwe

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

Tw6jproblemnas:zagłowa9.30

6.45 Telesklep 7.45 Bosco •
serial anim. 8.1 OGuziczek· serial animowany dla dzieci 8.30
Mama, tata i ja ·teleturniej 9.00

•

nal USA 10.00 Pepsi Chart •

I

1

zyn ,filmowy 13.30 V Max·
magazyn motoryzacyjny
14.00 VIP • wydarzenia I
· 7.oo V ~ax · magazyn mo- plotki 14.10 Wielka stopa
toryzacyiny 7.30 G1lette • w Egipcie • dramat krymi·
1
magazyn sportów ekstre· nalny 16.05. Chłopak z mia·
malnych. 8.00 Sekrety In· sta · film przygodowy 17.50
d11 • serial dokumentalny Dziennik 18.05 A kuku •
8.30 Zaginione cywilizacje • program rozrywkowy 18.35
serial dokumentalny 9.30 Bobby kontra wapniaki •
The lncredible Hulk • serial film animowany dla dzieci
' animowany 1O.OO Beetle- 19.05 Milość I pieniądze •
borgs • serial dla dzieci serial komediowy prod.
10.30 Menażeria • serial USA 19.30 Szczypta sma·
• obyczajowy 11.30 Zaginio· ku • serial kom. prod. USA
, ne cywilizacje 12.25 Sekrety 20.00 Szalona autostrada •
Indii • serial dokumentalny komedia 22.05 Zazle w me13.00 Kinomaniak • maga· trze • film obyczajowy; reż.

a

ta. serial prod. USA 11.55 Daniela i przyjaciele 12.45 lnwazjamocyRMF.FM13.15Wind·
surfing Era GSM Cup 13.40
Powrótrewolwerowca-wetem
15.35 Jack i Jill ·serial oby·

, program muzyczny 10.30 Au·
1tomanlak11.00Gwiezdnewro-

USA 16.30
czajowyprod.
Esmeralda • se- rial 17.25
- serial
Kariera od zera
To
komediowy 17. 50
bylo grane • program
rozrywkowy 19.00 NN Fak·
ty 19.20 Sport 19.25 Pogo·
da 19.35 Za zasloną mro·
ku· film sensacyjny; reż. Michael Storey, wyk. Michael
lronside, Tahnee Walch, Currie Graham i inni; Historia
Sharon, która w wypadku
samochodowym traci wzrok
i dar jasnowidzenia. Ode·
chciewa jej się fyć, a przy
tym nie może liczyć na żad
ne wsparcie od gruboskórne-

Tradycyjnym, powszechnie znanym napojem jest czarna herbata, ale
początek lat 90. był okresem intensywnych badań naukowych nad her-

1

Louis Malle, wyk. Catherine
Demongeot, Philippe Moiret, •
earla Marlier i inni; 11-letnia
Zazie pierwszy raz w Paryżu, powoduje kosmiczny
chaos, gdy strajk uniemoż·
liwi jej przejażdżkę metrem.
W dodatku wujek jest trans·
westytąl 23.35 Anilek z piekła rodem • serial komedio·
Wf O.OO Dusza czlowiek • serial komediowy 0.25 Wesoły
babiniec • serial komediowy
0.50 Miłość i pieniądze •
serial 1.15 Szczypta smaku
- serial 1.40 Dziennik 1.55
Muzyczne listy • program
muzyczny 2.55 Zakończenie

t

go męża . Dar jednak nagle
wraca i Sharon angażuje się ·
w śledztwo w sprawie :zabójstwa dziecka. Morderca nie
zamierza jednak latwo się
poddać sprawa powoli staje
się dla kobiety bardzo nie·
bezpieczna i grozi utratą
fycia 21.25 HBO na stojaka
• program rozrywkowy 22.40 ,,
Ofiary wojny • film wojenny
0.45 Cienie przeszłości • se· t
rial sens. prod. USA 1.40 Lep·
ke ·film sensacyjny, ret. Me·
nahem Golan, wyk. Tony Cur·
tis, Anjanette Comer3.35 Gra·
nie na zawołanie - program
''
rozrywkowy

10%. Z badań wynika, że zielona
herbata chroni
przed rakiem
batą zieloną. Japończycy preferują pq:ełyku, skóry,
ziloną herbatę i jednocześnie w kraju płuc, wpustu żotym rzadziej występują nowotwory. łądka, jelita cienkiego, jelita grubePostanowiono zbadać, czy między go, wątroby, trzustki i gruczołu suttymi spostrzeżeniami istnieje jakiś kowego, oprócz tego obniża poziom
związek. Okazało się, że zielona her- cholesterolu i zapobiega uszkodzebata zawiera katechiny • substancje niom wątroby i nerek.
Spowodowanych przez procesy
przeciwnowotworowe i działające
przeciwutleniająco. To właśnie garb- utleniania, obniża ciśnienie krwi, zaniki są odpowiedzialne za jej ściągają· pobiega chorobom dziąseł, próchnice właściwości. Zielona herbata po· cy i likwiduje nieświeży zapach z ust.
Zielona herbata zawiera również
chodzi z tej samej rośliny, co czarna
którą najczęściej pije się w krajach epigallokatechaminę, któ~jeśli idzie
zachodnich. Zielona herbata nie jest o neutralizację wolnych rolników
atakujących lipidy mózgowe jest ok.
przetwarzana.
Inaczej niż w przypadku czarnej 200 razy silniejsze od wit. E. Zielona
herbaty, też po zbiorach rośliny nie herbata oddziałuje na przemianę mapodlegają fermentacji, ale są natych- terii, przyśpiesza procesy redukcji
miast suszone. Dzięki temu w zielo- tkanki tłuszczowej, polecana jest więc
nej herbacie znajduje się znacznie wię- dla osób z nadwagą.
Jerzy Stobnicki
cej katechin 30-40% niż w czarnej 3-

koncentrat w kapsułkach

ZIELONA HERBATA

[ Mowgli. Nowe przygody· se-

---------------------------

12.50 Zabytki Kultury
Ludowej

zKrzemieńca

• kcncart Piaska
12.35 Bibliotekarz

Częściej proszę

10.05 Hity satelity
10.20 Brawol Hltl
Hotel klasy J,.ux
·film obyczajowy
1
~11.50 Brawo Hit

9.40

ŚWlatwedlug
Kiepskich

·serial~
podrćtach I bogactwie brutal- .
nie przerywa bieg wydarzeń. 20.30 Graczykowie
• polski serial komecfiowy
~ Rozczarowana Charlotte wra211.50 Losowanie LOTTO
ca do rzeczywistości.
I Szczęśliwego
' 12.35 ~

1/ kiem·.

·Iiwne sny o wspólnym tyciu,

i 16.70 Macie co chtecla
motoryz.acWiy
I
·progrwnro~
9.56 Stratnik Teksasu
: 16.50 Biii Cosby
10.50 Złośnica
I straszne dzieciaki
·film fabularny prod.
17.20 South Beach
f18ncuskiej; reż. Calude
• serial sensacyjny
MiUer, wyk. Charlotte
18.10 Ostry dytur
Gainsbourg I inri
• serial obyczajfNł/
13-letnia Charlotte z robot·
niczego osiedla zaprzyjat· 19.05 Gllnlarz
zdtunglll
nia si~ z .cudownym dziec·

• serial dla mlodziety
9.25 4x4-magazyn

Rangers

8.30 Kalambury
9.00 POWll'

8.00

katoiclOch

Kraju
7.30 W drodze· magazyn
redak~ programów

6.00 Disco Relax
DyNny Satyiyk

7.00

i WiSŚCi

19.45
20.00

Złotopolscy

Szczecin 1994. Zarówno po-

Jarosław Jal<iri1owicz

An1l<owiak. Anna Mucha,

W'fr,. Krzysztof

reż. Jarosław żamojda,

7 dni świat
Program lokalny
Panorama
Pogoda
Studio sport:
Zawodowa Gala
Bokserska
Dwójkomanla
Młode wilki
-film fab. prod. polskiej,

15.30 Koncert Galowy
VI Festiwalu Kultury
Kresowej
16.40 Na dobre I na złe
-serial prod. polskiej
Marysia wraca z przepustki
do szpitala. Karolina ma
przeczucie, że wkrótce umrze, i kolejno oddaje jej swoje rzeczy. Dziewczęta zaprzyjaźniają się. Marysia rozumie, że powinna być przy
Karolinie w najtrudniejszych
chwilacil, by pomóc jej przejść
na drugą stronę życia. Bruno od tygodnia nocuje u Jakuba. Pragnie spojrzeć z dystansu na swoje życie osobiste.
17.35
18.00
18.20
18.45
18.55

15.00

18.35 śmiechu warte
-program ro'lI'f'łN.r:rwy
19.00 Wieczorynka:
Gumisie
19.30 Wiadomości
19.50 Sport
19.56 Pogoda

łobuzowi?

odważy się przeciwstawić

16.45 Anegdoty
prezydenckie
Longina
Pastusiaka
17.00 Teleexpress
17.20 Randka
w ciemno
-zabawa quizowa
18.05 Lokatorzy
-serial prod. polskiej
Cała trójka lokatorów remontuje mieszkanie. Mają z tym
wiele pracy, a w dodatku Jacek zdecydował się rozpocząć kurs judo. Wszyscy
są bardzo zajęci, ale znaj·
dują jeszcze czas, by pójść
do ,Muszelki". W pubie Jacek ma okazję sprawdzić
swoje umiejętności samo·
obrony, ale C'Z!f dwie lekcje
judo wystarczą, by zmierzyć
się z podejrzanym typem?
W .Muszelce' jest także
pan Bogacki. Być może on

-reportaż

pociąg

16.30 Bezpieczny

Niedziela
ltlVIPD

prod. hislpańskiej

7.00 Proszę o odpowiedź
7.15 Nasza gmina
8.00 Brzydkie kaczątko
-serial arimowany

8.30 Transmisja Mszy

~

Świętej podczas

C12s/

Anioł Pański

Dni Młodzlety
12.00 Credo 2000

12.15
12.15

Polski

12.30 Ludzki świat
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
Finał Mistrzostw

13.45
w siatkówce plażowej
14.05 Słoneczny
patrol
-serial prod. USA

,,,._,,..........,._~

14.50 Alek· portret
Aleksandra
Mall szewskiego
15.15 Na wielkiej scenie
16.00 Urodzeni
w sierpniu

8
Słowo

7.00 Czame chmury
-serial prod. polskiej

7.55
na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 MAS.H.
-serial prod. USA
9.25 Studio sport:
Zawodowa
Gala Bokserska
10.15 WakacjezDwójką

10.45 Bezpieczne
wakacje
11.00 Msza artystyczna
w Osieku
12.00 Wlmlę
sprawfedllwoścf
-film fabula my
prod. USA (czaroo.bialy)

13.55 30 toni ·lista, lista
-lista przebojów
14.25 Famlllada

20.05 Sopot Festlval 2000
-Texas
20.55 Sportowa niedziela
21.20 Sopot Festlval 2000
·Bryan Adams
22.S5 Łowca Androidów
- film fab. prod. USA.
reż. Ridley Scott,
W'fa. Harrison Ford, '
R1ltJe Haier
Po wojnie atomowej na Ziemi pozostali jedynie degeneraci i przestępcy. W Los
Angeles policjant ze specjalnego oddziału ,Bled Runner" (łowców androidów)
otrzymuje zadanie wytropienia i zlikwidowania grupy replikantów, czyli androidów
skonstruowanych na podobieństwo ludzi. Roboty, które wykorzystuje się w niebezpiecznych i ryzykownych
przedsięwzięciach produkowane są w laboratorium Tyrella przez najlepszych genetyków. Androidy nie mają
jednak prawa przebywać na
Ziemi. Cztery z nich buntują się i uciekają, porywając
wahadłowiec. Po rozprawieniu się z załogą statku, lą
dują na Ziemi.
O.&I Kuglarze
-film fab. prod. USA
2.30 Zakończenie
programu

Radio Powstańcze
„Błyskawica"
Krymlnałnawakacje:

iscy szemrani biznesmeni,
jak I mafia przemycają wielkie ilości spirytusu z Niemiec. Jednym z .importerów' jest Jerzy Chmielewski. Zamiast wejść w spółkę
z mafią I skorumpowanymi
przedstawicielami wymiaru
sprawiedliwości; zawiera układ z prokuratorem Wielewskim, kolegą z lat szkolnycil.
Tymczasem na miejscowej
plaży trzej policjanci znajdują walizkę z pól milionem
dolarów.
21.50 Dwójkomanla
Panorama
Pogoda
Sport ·telegram
Audiotele

22.00
22.21
22.25
22.30
22.35

22.40

Zakończenie

Od szóstej do szóstej
-spektakl
23.40 Miłość po Polsku:
Bez miłości
-film fab, prod. polskiej
1.20 bom Mody
„Scruples"
-film fab. prod. USA
2.55 Studio sport:
Motocyklowe MŚ
o Grand Prix Czech

3.25

Kryminał na wakacje· „ Od szóstej do szóstej"· reż. Filip Zylber, wyk.
Grażyna Szapołowska, Renata Dancewicz, Tomasz Dutkiewicz (na zdję
ciu) i inni. Emisja: niedziela, 20 sierpnia, TVP 2, godz. 22.40.

0.05

Zakończenie

reż. Radosław

WOT

TV

Łódź

Progl'M!Y pogNblone-nle kodowane

[tfm!U.!Si
7.00 Cybemet 7.30 Rozkodowany Bugs Bunny 8.30
Teletubbles 8.55 Opowieści potworne - film krótkometraiowy 8.55 Deser: Kl·
nomanla 9.00 Pejzaże z
Kalifornii 9.30 Książę - film
familijny 11.00 Szczęki - thriller 13.00 Szeroki horyzont
• reportaż 14.00 Ścigany komedia 15.25 Deser 15.35
Ulotna nadzieja - melodramat 17.25 Lęk wysokości komedia prod. USA 19.00
Sylwester I Tweety na tro·
ple - serial anim. 19.25 Nie
przegap - prowadzi Re·
nata Dobrowolska 19.30
Diabelski Młyn 20.20 Łapu
capu czyli chochliki tele·
wizyjne 20.50 Przyjaciele V· serial komediowy 2.55
Szczepan I Irenka: Zaba·
wa w poniżanie 21.00 Nowe wcielenie - serial 21.50
Sport + 23.50 Koncert zespołu R.E.M. 0.45 Numerek na boku - komedia prod.
USA 2.15 Wędrowiec 3.55
Nocny pociąg 5.30 13 Posterunek 2
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ZAPRASZA
....... _ _

ŁOWI CZ

7.00 Rodzina Leśniewskich 7.00 Rodzina Leśniewskich
7.30 Bajki 8.00 Muzea świa • serial fabularny 7.30 Bajki
ta 8.30 Na fali 9.00 Wie- z czterech stron świata 8.00
rzę, wątpię, szukam 9.30
Saga rodów - r6d Blikle 8.20
Ws:zystkle smaki Kanady. Są takie miejsca - mag. kul10.00 Zaproszenie 10,20 turalny 8.40 Auto kurier TEM 10.35Kalaripayat11.30 mag. motoryzacyjny 8.55 5
Magazyn turystyczny 12.00 minut o„. Diable Derucie
Magazyn przyrodn,iczy 12.35 9.00 Wierzę, wątpię, szukam
Ssaki, ptaki I inne zwierzaki - magazyn katolicki 9.25
12.55 Wyprawy do króle- Parowóz Tomek i jego przystwa zwierząt 13.30 Muzea jaciele - serial anim. 9.35
świata 14.00 Depozyt wiaWszystkie smaki Kanady ł'/ 14.30 Świat kotów 15.15
serial dok. 10.00 ZaproszeTajniki niemieckiego teninie - pr. krajoznawczy 10.20
sa 15.30 Leki z zielnej apTelewizyjna Encyklopedia
teki 15.45 Smakując życie
Multimedialna 10.35 Hinduz Krzysztofem Kowalewskim 16.00 Pełna kultura ska Szkoła Walki 11.30 Ma16.40 Hołdys 17.00 Piłka gazyn turystyczny 12.00 Magllzyn przyrodniczy 12.30
nożna: mecz Polska - Turtja 18.00 ŁWD 18.10 Sport Mój pies I Inne zwierzaki na
18.20 Łódź 3 proponuje wakatjach 12.40 Dzieje War18.30 PP Nokia w zajeż szawy w latach 1645-1956
dzie 19.00 Finał MP 20.05 12.50 Na plebanii w WyszCiuciubabka 21.00 Cywiliza- kowie - dok. 14.00 Obrona
tja 22.00 Na antenie 22.1 O Płocka 14.15 Podróże z WOT
Życiorys z refrenem 22.40 14.30 Świat kotów 15.15 Tajniki niemieckiego tenisa 15.30
Przedsionek ekstraklasy
Leki z zielnej apteki 15.45 SmaTV Niepokalanów
kując życie z Krzysztofem
ramówka programu:
Kowalewskim 16.00 Pełna
9.00 PC7Hitanie i program dnia kultura 16.40 Hołdys.com
17.00 Piłka nożna - mecz
9.05Słowo życia 9.15 WiadoPolska • Turcja 18.00 Kurier
mości 9.40 Kalendarz Litur·
giczny9.45Programydladzie- 18.10 Kościół I świat 18.20
ci 10.10*12.00TydzieńwKo Powstanie Warszawskie dzień dwudziesty 18.30 PP
ściele 15.00 Koronka do Miło
sierdzia Bożego15.15* 15.30 Nokia w zjeździe 19.00 Finał MP w siatkówce plażo
Seriał16.05Slowożycia16.15
wej 20.00 Dróżynowe MisWia-domośd Watykańskie
16.40 Kalendarz Liturgiczny trzostwa Polski na żużlu
16.45 Blok progr. telewizyjnych 21.00 Selamat Datang 21.20
11.10• 18.55 Program dnia Kościół I świat 21.30 Sport
19.00 Tydzień w Kościele w WOT 21.55 Wiadomości
19.15 Bajka 20.30 Różaniec kuriera 22.00 Na antenie
21.00 Apel JasnogórSki 21.05' 22.10 Życiorysy z refrenem
22.40 Kolejność uczuć - film
TELEWIZJA
obyczajowy prod. polskiej,
Piwowarski
programu
17.05 Niesamowite maszyny: Metalowe potwory 18.00
Najbardziej niebezpieczne
węże Ameryki 19.00 Mity i
tajemnice: Poszukiwania świę
tego Graala 20.00 Everest
- góra marzeń 22.00 Poszukiwacze przygód 23.00 Medycyna sądowa: Morderczy
trop 23.30 Opowieści z czarnego muzeum O.OO Nowi
odkrywcy: Jukon 1.00 Połą
czenia 2.00 CIA: Tajemniczy wojownicy Ameryki
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z Głowna i Strykowa

TWIERDZA

W NIEBEZPIECZEŃSTWIE·•

6.00 Disco Polo Live
domu małego M$rly Pre- 19.05 Taqulia I 13onettl
6.45 Telesklep 7.45 Hutch
7.00 Twój lekarz
stona. Marty ukrywa go w
-serial prod. USA
4
miodowe serce - serial ani7.15 Wystarczy chcieć
starej fermie, licząc że prze- 20.00 StraźnlkTeksasu
mowany 8.1 O Biblia dla naj-serial sensacyjny
7.30 Jesteśmy
kona ojca i będzie mógł się
młodszych - serial animoPrzed wyjazdem na urlop wiele osób zastanawia
8.00 Spider-Man
opiekować psem.
20.50 Losowanie LOTTO
wany 8.30 Mama, tata i ja się, co też zastanie w mieszkaniu po powrocie ż
8.30 Talent za talent
14.10 Pan I Pani Smith
21.00 Skarb HIUara
9.00 Twój problem nasza odpoczynku. Niejeden panikarz nic wyjeżdża w
9.00 Power Rangers
- film prod. USA
-serial sensacyjny
Oficerowie Morgan I Wells z głowa 9.30 Cyberkidz - se- ogóle w przekonaniu, że natychmiast, jak tylko •
9.30 Klub Stasia I Nel
15.15 Cotywfesz
-program dla dzled
o gotowaniu
okupacyjnej armii USA bio- rial 10.00 Druga szansa - ruszy się na dłużej z domowych pieleszy, włamią się
10.00 Disco Relax
15.30 Dymny
rą na wspólnika byłego nie- film obyczajowy 11.55 Datu złodzieje i wyniosą dorobek życia. Nic można
- program rozrywkowy
satyryk kraju
mieckiego komendanta ofla- niela i przyjaciele - serial oczywiście popadać w przesadę, trzeba jednak wie11.00 Dlabll nadall
16.00 lnfonnaoje
gu i ruszają na poszukiwa- obyczajowy 12.50 Miasteczdzieć, że przed złodziejami powinniśmy się bronić.
16.10 Prognoza
nia skarbu Hitlera, ukryte- ko - serial 14.05 lbisekcja
-serial komed'IOl'f)'
14.35 Detektyw bez pamię Nasza domowa twierdza jest w czasie urlopów w
pogody
go pod koniec wojny.
11.30 Ja się zastrzelę
16.20 Północ· południe
22.45 Ogłoszenie wyników ci - komedia sensacyjna największym niebezpieczeństwie. W pierwszej po•-serial komedioWY
16.30 Esmeralda - teleno- łowie tego roku dokonano około 173 tys. więk
• ciąg dalszy
12.00 Jejcalyiwlat
LOTTO
wela 17.25 Wybacz mi 17.50 szych kradzieży, przy czym w czerwcu było ich 30,
22.50 Tok Szok
-serial prod. USA
·serial prod USA
tys. Dlaczego „większych"? Cóż, należy podejrze„
Zostań gwiazdą 19.00 TVN
23.50 Fifa TV
12.30 Pies z mostu Shlloh 17.20 Jezioro
Fakty 19.20 Sport 19.25 Po- wać, że tych drobnych ludzie w ogóle nic zgłaszają,
- film prod. USA
marzeń
0.20 Magazyn
goda 19.35 Ucieczka z Ara- podejrzewając, iż mitręga związana ze zgłoszeniem
-film prod. USA
Myśliwskł pies ucieka od
sportowy
bii - film obyczajowy prod. jest zbyt duża, a skutki i tak będą żadne„.
swego okrutnego właścicie 18.10 Ostry dytur
1.50 Muzyka na bis
USA; Oparta na autentyczla I znajduje schronienie w
5.00 Pożegnanie
-serial obyczaJO'hY
Najlepszą metodą na złodzieja w okresie naszenych wydarzeniach historia go urlopu jest zaproponowanie, by zamieszkał w
człowieka, który zapragnął
naszym lokalu ktoś zaprzyjaźniony. Może przyjawziąć los w swoje ręce i odciółka sprzecza się z mężem, móże kolega akurat
. zyskać odebraną bezpraw- ma dość rodziny? Dwutygodniowa rozłąka może
15.30 VI Festiwal
19.53 Sport
7~ Madonny Polskie:
nie wolność. John wyjeżdza świetnie zrobić i ich rodzinom, i naszemu mieszka20.00 Alfabet Gwlaid:
Kultury
Matka Boża
do Arabii Saudyjskiej, aby niu. Jeśli to niemożliwe, należy koniecznie dać kluCudzoziemka
Kresowej:
Dzikowska
sfinalizować lukratywny koncze komuś zaufanemu, kto chociaż co drugi, trzeci
·film fab. prod. polskiej
7.35 Złotopolscy
Koncert Galowy
takt 21.40 Pod napięciem - dzień przyjdzie do naszego domostwa, otworzy
21.40 Tyle słońca .„
16.35 Alaz buszu
. 8.30 Transmisja Mszy
talk-show 22.10 Fenomen
·przeboje
$wtętej podczas
- repor1aż Micłlala
okna, zapali światło, nastawi muzykę czy telewizor
Milionerów - program rozAnny Jantar
Ś'Nlatowych Dni
F~
- jednym słowem zrobi trochę ruchu. Można po- '
rywkowy 22.40 Książę przyMłodziety
17.00 Teleexpress
2UJ Panorama
prosić o wywieszanie prania - kilka bluzek, jakiś
pływów - film obyczajowy
11.35 AlalAs:
17.15 Dalekoodszosy:
22.50 Sport-telegram
dzień - później,
1.05 Pod mleczną drogą - stary ręcznik mogą sobie powisieć
Malowany dzbanek
Oczekiwanie
23.00 V Letni Festiwal
film obyczajowy 2.50 Gra- po przerwie, zestaw ten wypada zmienić. Ktoś, kto
12.00 Anioł Pański
-serial prod. polskiej
Kabaretu Port
nie na zawołanie - program bctdzic podlewał kwiaty, może zadbać o wrażenie,
12.15 Wieści polonijne
Ko(s)mlczny
18.35 Teledyski na tyczenie
że mieszkanie nic jest pozo-stawione samotnic.
rozrywkowy
O.OO Sportowa niedziela
12.30 Gościniec przez
18.55 Zaproszenie:
Przed wyjazdem warto powic-dzicć sąsiadom, że
Tajemnice
0.10 Dziewczęta
Polskę
nas nie będzie i poinformować, komu zostawiliśmy
13.00 Spotkanie
z Powstania
kslążacklch
klucze („będzie tu przychodziła moja przyjaciółka
ze szpiegiem
szlaków
Waszawsklego
I
Karolina, wysoka, bardzo chuda, krótko obcięta
19,15 Dobranocka:
OAS Replay
-Polski film
brunetka"). Czujny, odważny i wścibski sąsiad to w
sensacyjno-szpiegoWski
Wlelka podrói
czyli Powtórka
7.00 Kinomaniak 7.30 V Max tym przypadku nieoceniony skarb.
1.05 Teledyski
14.45 Dziewczęta
Bolka I Lolka
8.00 Sekrety Indii 8.30 Zana tyczenie
z Powstania
Żaden sąsiad nam jednak nic pomoże, jeśli na co
19.30 Wiadomości
ginione
Warszawskiego
Pogoda
programów
19.&I
Hulk - dzień obnosimy się z bogactwem, a drzwi do naszeThecywilizacje: Inkowie
_ _ _,.. 9.30
___
_ _Powtórki
_ _ _ _ _ _ _ 1.20
__
_______
___
go mieszkania może razem z futryną wyp-chnąć
serial animowany dla dzieci nawet silniejsze dziecko. Zanim pojedziemy, trze10.00 Beetleborgs - serial ba zatem wzmocnić drzwi czy założyć nowe (600dla .dzieci 10.30 Menażeria
. . - 2 tys. zł). Sprawdzeni fachowcy zrobią to wciągu
ale kino!
senat ~byci:. 11.~0 Zaginie- połowy dniówki. Warto - strzeżonego Pan Bóg
ne cywihzaCJe: Ma1owie 12.30 strzeże - dodać później dodatkowy, własny, atcstoSekrety Indu· serial dok. wany zamek (już za 100 zł) Podczas montażu pa) ·
· ( k. d · ·
· k. ·
13.00 A kukuł 13.30 Gilette ' trzymy pt·1me
c 1p1e na ręce ta te zis czasy„. 1
.
.
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.
sport - magazyn sportów
VIP _ , me dajemy do ręki klucza. Czy wszystko działa,
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ł
· d
b" · J śl' d
dz
sporo
o
zosta
u
wyJaz
o
1
c
1sc1c.
oso
amy
spraw
.
k
t
k
.
·
1 ·
· · dz ·
mag. cie awos e 1 sensaczasu, a my mamy ptcmą c 1 w p amc wymianę
. t
k
Chi
1 „
.
ł
h
k
. ć
.
opa z m1as a
.
q1 1410
1
1 • film przygodowy
15.55 Sza- okten, warto pomys c o o nac antyw amamo, lona autostrada _ komedia wych. Będą dla postronnych wyglądały Jak norprod. USA 17.50 Dziennik malne, ale złodziej - fachowiec od razu pozna, że
18.05 Aniołek z piekła ro- sprawa nic będzie tu prosta. Może sobie wtedy oddem _ serial komediowy puści nasze lokum?
Każde mieszkanie powinno być ubezpieczone.
18.35 Bobby kontra wapniaki
19.05 Dusza człowiek _ se- Jeśli uważamy, że całoroczne płacenie to zbytek : rial komediowy 19.35 We- możemy wykupić krótszą polisę, na miesiąc czy
soły babiniec • serial korne- kwartał (wydatek około 1OO zł). Warto jednak wie,
20.00 Magazyn dzieć, że osoba, która przez dłuższy czas ubczpic•
1 rbNf
sportowy 21.00 Gorączka w cza corocznie mieszkanie, a ponadto ma zastoso: mieście • serial 22.00 Ak- wane jakieś zabezpieczenia przeciwko złodziejom
' cja nad Berlinem - serial (np. atestowany zamek, podwójne drzwi), może
I 23.00 Pamiętne wakacje - liczyć na znaczne zniżki. Oczywiście niezależnie
dramat prod. USA 0.50 Dro- od opcji, żadne ubezpieczenie nic pokryje nam caI gówka 1.20 Dziennik 1.35 !ości strat, ale przynajmniej zminimalizuje doznaMuzyczne listy 2.35 Zakoń- nc szkody.
Iwanu Miesz.czwlska
czenie programu

5.25 Top Shop 7.35 Przyja- 6.00 Teledyski 7.00 Odjaz8.00 Magazyn filmowy: Kociełe 8.10 Top Shop 12.00 dowe kreskówki 10.45 Sea
micy aktorami 8.25 Po wojAuto salon 12.25 Bill Cos- Quest - serial fantastycznie - dramat 10.15 Dokuby 13.00 Top Shop 18.15 no-naukowy 11.35 Tajemniment· Magia kina· Klonowa·
·
Cyrk 19.00 Weekend 19.30 cza wyspa - serial przygonie na ekranie 10.40 Ale
Dwaj wrogowie 21.50 Auto dowy 12.00 Ukryte miasto
zabawa - komedia 12.25 Masalon 22.25 TV Shop 0.10 - serial dla mlodzieży 12.30
gazynfiłmowy:Speed212.50
Grom w raju - serial sensaHot shop 0.30 Playboy
cyjny 13.15 Zwariowana ka- ~ypadek - dramat obyczamera - program rozrywko- JON'/ 14.35 Dokument: Magia
kina: Zniekształcenie ciała
.
Wf 1A•05 W poszu k'1waniu
'POR!
•*****
dziewiczej przyrody - serial 15.00 Tu spala Laura Lan11(!111~,,..
...... ~
sing · komedia obyczajowa
1 przyrodniczy 14.55 Doktor
8.30 Kolarstwo górskie 9.00 Engel weterynarz - serial 16.40 Magazyn filmowy: PółPrzygoda 10.00 Motocykło- obyczajowy 15.45 One West mrok 17.00 Ran - dramat
we Mistrzostwa Świata 15.00 ł Waikiki - serial sensacyjny 19.40 Dokument: Magia kiKolarstwo: Wyścig Pucha- 1 16.35 Władca zwierząt 17.25 . na 20.05 Mag. filmowy: Jaru ~wiata 17.00 Tenis: Tur- Kłopotliwy więzień - kome- kubek i Brzoskwinia Ołbrzyniei WTA w Montrealu 18.00 dla familijna 19.00 Extra mka 20.30 Ale Hill Czy lubi
Kolarstwo 18.30 Motocykio- I zoom 20.00 Rój - kolejny atak pani Brahms'a • melodramat
we Mistrzostwa świata 20.00 I - thriller 21.35 Most Kasan- 22.30 Kulisty piorun - film
Tenis 21.45 Piłka nożna 23.45 dry - film sensacyjny 23.45 akcji 0.10 Reanimator - horWiadomości O.OO MotocyWładca zwierząt· serial 0.30
ror 1.35 Dokument 2.00 Maklowe Mistrzostwa Świata Doktor Engel weterynarz le potworki - komedia 3.40
1.00 Rajdowe Mistrzostwa 1.20 Extra Zoom 2.10 Rój Dokument: Magia kina 4.05
- thriller (powt.)
Godzina za godziną

świata 1.15 Wiadomości

